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* Türkiye'nin Hindistan'da meydana gelen 
deprem felaketi nedeniyle bu ülkeye sağladığı 
yardıma ilişkin açıklama.

1 Şubat 2001

2 Şubat 2001

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

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

6 Şubat 2001

* Dışişleri Bakın Sayın İsmail Cem'in TRT-2 
Televizyonu'nda yayınlanan "Avrupa Birliği" 
programına verdiği mülakat.

m 9 9

* Dışişleri Bakanı Sayın İsmail Cem'in İran'a 
yapacağı resmi ziyarete ilişkin açıklama.
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*- Cumhurbaşkanı Sayın Ahmet Necdet Sezer'in, 
Hırvatistan Cumhurbaşkanı Stipe Mesiç'i 
karşılama töreninde yaptıkları konuşma.

i> Cumhurbaşkanı Sayın Ahmet Necdet Sezer'in, 
Hırvatistan Cumhurbaşkanı Stipe Mesiç'le 
başbaşa ve heyetler halinde gerçekleştirdikleri 
görüşmelerden sonra basma yaptıkları 
açıklama.

* Cumhurbaşkanı Sayın Ahmet Necdet Sezer'in, 
Hırvatistan Cumhurbaşkanı Stipe Mesiç 
onuruna verdikleri akşam yemeğinde 
yaptıkları konuşma.

% Hükümetimiz tarafından Ukrayna'ya yapılan 
insani yardıma ilişkin açıklama.

* Türkiye ile Yugoslavya arasında yapılacak 
siyasi danışmalara ilişkin açıklama.

7 Şubat 2001

9 Şubat 2001

* Dışişleri Bakanı Sayın İsmail Cem'in CNN- 
Türk Televizyonu "Editör" programına verdiği 
mülakat.

* Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Hüseyin 
Diriöz'ün haftalık olağan basın toplantısı.
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12 Şubat 2001

*

V-

13 Şubat 2001

¿ ♦ 4'i*

14 Şubat 2001

*

A

¿*4V
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Arnavutluk Dışişleri Bakanı Paskal Milo'nun 
Türkiye'ye yapacağı resmi ziyarete ilişkin 
açıklama.

Cumhurbaşkanı Sayın Ahmet Necdet Sezer'in, 
Türkiye, Bulgaristan ve Romanya arasında 
düzenlenen Üçlü Doruk Toplantılarının 
Dördüncüsüne katılmak üzere Filibe'ye 
yapacakları ziyarete ilişkin açıklama.

Norveç Dışişleri Bakanı Thorbjöm Jagland’ın 
ülkemize yapacağı ziyarete ilişkin açıklama.

Filistin Devlet Başkanı Yasser Arafat'ın 
ülkemize yapacağı ziyarete ilişkin açıklama.

Cumhurbaşkanı Sayın Ahmet Necdet Sezer'in, 
Filistin Devlet Başkanı Yasser Arafat'la 
yaptıkları görüşmeye ilişkin açıklama.

Başbakan Sayın Bülent Ecevit'in, Filistin 
Devlet Başkanı Yasser Arafat'la 
görüşmelerinden sonra yaptıkları açıklama ve 
bir soruya verdikleri yanıt.

Filistin Devlet Başkanı Yasser Arafat ve 
Dışişleri Bakanı Sayın İsmail Cem'in 
yaptıkları ortak basın toplantısı.
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% Kudüs'te meydana gelen terörist saldırıya 
ilişkin açıklama.

15 Şubat 2001

* Cumhurbaşkanı Sayın Ahmet Necdet Sezer'in,
• •

Uçlü Doruk Toplantısı'na katılmak üzere
Bulgaristan'a hareketlerinden önce yaptıkları 
açıklama.

* Cumhurbaşkanı Sayın Ahmet Necdet Sezer'in,
• •

Uçlü Doruk Toplantısı vesilesiyle onurlarına 
verilen akşam yemeğinde yaptıkları konuşma.

% Dışişleri Bakanı Sayın İsmail Cem'in NTV
Televizyonu "Yakın Plan" programına verdiği' 
mülakat.

* Dışişleri Bakanı Sayın İsmail Cem'in Portekiz
• .

ve İtalya'ya yapacağı resmi ziyaretlere ilişkin 
açıklama.

16 Şubat 2001

* Cumhurbaşkanı Sayın Ahmet Necdet Sezer'in,
Türkiye, Bulgaristan ve Romanya arasında

•  •

düzenlenen Uçlü Doruk Toplantısı sonrasında 
yaptıkları açıklama.

* Türkiye, Bulgaristan ve Romanya
Cumhurbaşkanlarının katılımlarıyla

•  •

düzenlenen Uçlü Doruk Toplantısı sonrasında 
yapılan ortak açıklama.
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* Cumhurbaşkanı Sayın Ahmet Necdet Sezer'in, 
Üçlü Doruk Toplantısı'na katıldıkları 
Bulgaristan'dan yurda dönüşlerinde yaptıkları 
açıklama.

* Türkiye-Almanya Daimi Kültür Komisyonu 
16. Toplantısı'na ilişkin bilgi notu.

% Çerçeve Yönetmelik hakkında Avrupa 
Parlamentosu üyesi Hannes Swoboda 
tarafından hazırlanan rapora ilişkin bilgi notu.

17 Şubat 2001

% Başbakan Sayın Bülent Ecevit'in, Irak'a 
düzenlenen askeri harekata ilişkin açıklamaları 
ve sorulara verdikleri yanıtlar.

* ABD ve İngiltere tarafından Irak'a düzenlenen 
hava saldırısına ilişkin açıklama.

19 Şubat 2001

% Avusturya Dışişleri Bakanı Benita Ferrero 
Waldner'in ülkemize yapacağı ziyarete ilişkin 
açıklama.

% Kosova'da meydana gelen bombalı saldırıya 
ilişkin açıklama.

* Başbakan Sayın Bülent Ecevit'in Üsküp'te 
yapılacak olan Güneydoğu Avrupa Ülkeleri 
Zirve Toplantısı'na katılımlarına ilişkin 
açıklama.
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*

20 Şubat 2001

v-

*

22 Şubat 2001

v-

23 Şubat 2001

%

Dünya Doğal Hayat Vakfı'mn "Yaşam için 
Ormanlar Kampanyası"yla ilgili bilgi notu.

Bahreyn'deki demokratikleşme sürecine ilişkin 
açıklama.

Cumhurbaşkanı Sayın Ahmet Necdet Sezer'in, 
Kahire'de yapılacak olan D-8 İşbirliği Zirve 
Toplantısı'na katılımlarına ilişkin açıklama.

Başbakan Sayın Bülent Ecevit'in, Güneydoğu
•  •

Avrupa Ülkeleri Doruk Toplantısı'na katılmak
•  •

üzere Usküp'e hareketlerinden önce yaptıkları 
açıklama.

•  •  #

Türkiye-Ozbekistan Siyasi İstişareleri'ne
ilişkin açıklama.

Başbakan Sayın Bülent Ecevit'in, Güneydoğu
Avrupa Ülkeleri Doruk Toplantısı'na

•  •

katıldıkları Usküp'ten dönüşlerinde yaptıkları 
açıklama.
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24 Şubat 2001

*

25 Şubat 2001

v-

26 Şubat 2001

27 Şubat 2001

Cumhurbaşkanı Sayın Ahmet Necdet Sezer'in, 
D-8 Doruk Toplantısı'na katılmak üzere 
Kahire'ye hareketlerinden önce yaptıkları 
açıklama.

Cumhurbaşkanı Sayın Ahmet Necdet Sezer'in 
D-8 Doruk Toplantısı'nda yaptıkları konuşma.

Cumhurbaşkanı Sayın Ahmet Necdet Sezer'in 
D-8 Doruk Toplantısından dönüşlerinde 
yaptıkları açıklama.

u
I—

Afganistan'daki çatışmalara ilişkin açıklama.

NATO Kuzey Atlantik Konseyi Toplantısı 
hakkında açıklama.

İsrail Başbakanı Ariel Sharon'un Özel 
Temsilcisi Büyükelçi Dr. Meir Rosenne'nin 
ülkemize yapacağı ziyarete ilişkin açıklama.

Cumhurbaşkanı Sayın Ahmet Necdet Sezer'in 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclis
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Başkanı Ertuğrul Hasipoğlu ile beraberindeki 
Meclis heyetini kabullerine ilişkin açıklama.

28 Şubat 2001

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

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

* Şubat Ayı Dış Politika Gelişmeleri.
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TÜRKİYE’NİN HİNDİSTAN’DA MEYDANA GELEN 
DEPREM FELAKETİ NEDENİYLE BU ÜLKEYE 

SAĞLADIĞI YARDIMA İLİŞKİN AÇIKLAMA

26 Ocak 2001 tarihinde Hindistan’ın Gujarat Eyaleti’nde 
meydana gelen depremin hemen sonrasında Hindistan makamları 
ile temasa geçilerek, arama-kurtarma ekibi ve insani yardım 
gönderilmesi önerisinde bulunulmuş, Hindistan makamlarının 
onayı üzerine 27 Ocak 2001 tarihinde Sivil Savunma Genel 
Müdürlüğü, AKUT ve Arama-Kurtarma, Ekoloji Grubu (GEA) 
üyelerinden oluşan 35 kişilik arama-kurtarma ekibimiz askeri bir 
uçakla Hindistan’a hareket etmiş ve deprem bölgesine ilk ulaşan 
yabancı ekiplerden biri olmuştur. Başarılı çalışmaları esasen 
ulusal ve yabancı basında da yankı bulan ekimizin bugün (1 Şubat 
2001) akşam Türkiye’ye dönmesi öngörülmektedir.

Öte yandan, Kızılay tarafından gönderilen, çadır, 
battaniye, ilaç ve tıbbi malzemeden oluşan 10,5 ton insani yardım 
malzemesini taşıyan bir askeri uçağımız, 31 Ocak 2001 tarihinde 
depremden en çok zarar gören Bhuj kentine vasıl olmuştur.
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DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZCÜ YARDIMCISI HÜSEYİN 
DİRİÖZ’ÜN KENDİSİNE YÖNELTİLEN BİR SORUYA

VERDİĞİ YANIT

SORU: İsrail seçimlerinin Orta Doğu Barış Süreci 
üzerindeki muhtemel etkilerine ilişkin değerlendirmenizi alabilir 
miyiz?

CEVAP: Türkiye, Orta Doğu Barış Süreci’nin en kuvvetli 
destekleyicilerinden biridir. Son dönemde Filistin ve İsrail’in 
talepleri doğrultusunda Sürece yoğun biçimde kolaylaştırıcı 
katkılarda da bulunuyoruz. Filistin ve İsrail arasında son olarak 
Taba’da gerçekleştirilen görüşmelerde tüm güçlüklere rağmen 
nihai bir anlaşmaya ulaşılması bakımından önemli mesafeler 
kaydedildiği, görüşmeler sonunda yapılan ortak açıklamadan 
anlaşılmaktadır. Bu gelişmeyi memnunlukla karşılıyoruz.

Barışın bölgemiz için hayati önemi ortadadır. Herkesin bu 
doğrultuda çabalarını sürdürmesini istiyoruz. Sayın Bakanımız 
son olarak dün, Filistin Devlet Başkanı Yasser Arafat ve İsrail 
Dışişleri Bakanı Shlomo Ben-Ami’yle görüşerek, bugüne kadar 
görüşmelerde elde edilen kazanımların kayda geçirilmesinin 
önemini ve yararını vurgulamıştır.

İsrail’de yapılacak seçimlerden sonra da barış çabalarının 
herhangi bir kesintiye uğramadan sürdürülmesini diliyoruz. Bu 
çerçevede, üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz.

2 DIŞİŞLERİ GÜNCESİ-



DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZCÜ YARDIMCISI
HÜSEYİN DİRİÖZ’ÜN 

HAFTALIK OLAĞAN BASIN TOPLANTISI

Değerli arkadaşlar,

Bugünkü toplantımıza hoşgeldiniz. Sorularınızı 
cevaplandırmaya çalışayım.

SORU: Ankara DGM Savcısı’nm Beyaz Enerji
Operasyonu çerçevesinde Ankara’daki Dünya Bankası 
Temsilciliği’nden bazı bilgi talepleri oldu. Buna Hükümet sert 
tepki gösterdi. Ancak bu yazışmalar bir tartışma da başlattı; 
Dünya Bankası’nın Ankara’daki temsilciliğinin diplomatik 
statüsü olup olmadığı konusunda...

CEVAP: Bu konu, esasen Adalet Bakanlığı’na aittir. Statü 
konusunda ise, bilgi derleyince size aktaracağım.

SORU: Savcı’nın sözkonusu temsilcilikle doğrudan 
yazışması diplomatik geleneklere uygun mu? Dışişleri’ni devre 
dışı bırakması doğru mu ya da devreye sokma zorunluluğu var mı?

CEVAP: Belirttiğim gibi, konu Adalet Bakanlığı’na aittir. 
Ama bilgi derleyip sizi ayrıca aydınlatmaya çalışırım.

SORU: Türkiye, Ermeni soykırım yasası nedeniyle 
Fransa’ya birtakım ekonomik yaptırımlar uyguluyor. Şunu merak 
ediyorum: Türkiye AB ile bir Gümrük Birliği anlaşması 
imzalamıştı. Fransa da bir AB üyesi. Acaba bu anlaşma, Fransa’ya 
bu tür yaptırımlar uygulanmasına izin veriyor mu? Türkiye, 
sözkonusu anlaşmaya rağmen bunu yapabilecek güçte mi?

DIŞİŞLERİ GÜNCESİ 3



İkinci olarak; biraz önce arkadaşımın sorduğu hususla 
ilgili bir teknik detay sormak istiyorum: Dünya Bankası
Temsilcisi yeşil plaka ile mi dolaşıyor, diplomatik personel midir, 
diplomatik dokunulmazlığı var mıdır? Bakanlığınızın Protokol 
Dairesi’nde ne şekilde kayıtlıdır? Yani, mesela Almanya 
Büyükelçiliğimdeki bir diplomatla Dünya Bankası temsilcisi aynı 
statüde midir?

CEVAP: Fransa’da kabul edilen tasarı konusunda, 
Türkiye’de çeşitli toplumsal tepkiler gündemdedir. Bunun 
dışında, eğer yaptırım gibi algılanabilecek uygulamalar olmakta 
ise, kamuoyumuz ilgili makamlarımızca bu konuda
bilgilendirilmektedir. Bunun ötesinde şu anda birşey 
söyleyemeyeceğim.

Sayın Bakanımız, bu konuda belirli ilke ve kurallara 
uygun şekilde tepkimizin gösterileceğini belirtmiştir.

ikinci sorunuzu araştırmam lazım. Uluslararası 
kuruluşların görev yaptıkları ülkelerde belirli statüleri vardır. Ama 
bunu teknik olarak inceleyip size söylemem gerekiyor.

SORU: Mehmet Ali Birand’ın kendisiyle yaptığı 
röportajda Koçaryan’m verdiği bir mesaj var: Türkiye ile 
doğrudan temasa geçebileceğini, doğrudan ilişki kurabileceğini 
söylüyor. Dışişleri Bakanlığı bu teklifi veya mesajı nasıl 
değerlendirdi?

ikinci sorum; bugün gazetelerden birinde, yeni Amerikan 
yönetiminin Ankara’daki Büyükelçisini değiştirmek istediğine 
dair Vaşington mahreçli bir haber vardı. Bu konuda bir yorum 
yapar mısınız?

m

CEVAP: İkinci sorunuzla ilgili bir yorum yapamam. 
Birinci sorunuza gelince; Koçaryan’m iş başına geldikten sonra 
sözde Ermeni soykırım iddialarının dünya çapında kabul 
edilmesini bir dış politika hedefi olarak belirlediği bir vakıadır. Bu 
çizgideki bir hükümetin iyi komşuluk ilişkileri içinde hareket 
ettiğini söylemek mümkün değildir. Ermenistan hem bunu dış 
politikasının temel bir hedefi olarak belirliyor hem de diaspora ile
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yakın faaliyetler içinde olduğunu çeşitli vesilelerle açıklıyor. 
Sonra da, “Bu işi biz değil diaspora yapıyor” diyor. Bu çelişkileri 
Ermenistan’ın çözmesi lazımdır. Ermenistan’ın, iyi komşuluk 
ilkesi çerçevesinde, komşularıyla sorunlarını barışçı yollardan 
çözmeye hazır olduğunu davranışlarıyla göstermesi esastır.

SORU: Suriye ve Irak’m su konusundan sorumlu 
Bakanlarının Bağdat’ta toplandıkları ve su paylaşımı hususunda 
bir anlaşmaya vardıkları ifade ediliyor. Ayrıca, Türkiye’ye de 
görüşme çağrısında bulunmuşlar. Bu konuda görüşünüz nedir?

SORU: Bağdat’ta yapılan toplantıya Türk Dışişleri 
Bakanlığı yetkililerinin de davet edildiği, fakat Türkiye’nin daveti 
yanıtsız bıraktığı yolunda bazı haberler var. Bununla ilgili bir 
açıklamanız olacak mı?

CEVAP: Bana bu konuda intikal etmiş bir bilgi yok. Böyle 
bir davet alındığına dair bir haberimiz, bilgimiz yok. Yine de 
konuyu araştırıp, ilave bilgi varsa size ileteceğim.

SORU: Sayın Loğoğlu’nun bugün basma da yansıyan, 
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) kararlarıyla ilgili 
uyarısı hakkında bilgi verir misiniz? Dışişleri Bakanlığı’nm 
kaygısı nedir? Beklentisi nedir? AİHM’de Türkiye hakkında 
sonuçlanan davalarla ilgili bilgi verir misiniz?

CEVAP: Sonuçlanan davalar hakkında şu anda bilgi 
vermem zor. Ancak, AİHM kararlarının açıkça yayınlanmakta 
olduğunu, hatta internet sitesine dahi konulduğunu belirtmek 
isterim. Hepsi açık kararlardır esasen. Bu konunun son haftalarda 
sanki yeni bir gelişme imiş gibi tekrar tekrar gündeme getirildiğini 
görüyoruz. Geçen seferlerde de açıklamış olduğumuz gibi, Avrupa 
İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (AİHS) ifade özgürlüğüyle ilgili 
maddeleri sözkonusu olduğunda, AİHM’nin vermiş olduğu 
kararlar hakkında Dışişleri Bakanlığı’nın görüş veya telkini 
olmamaktadır. Bahsettiğiniz, AİHM’nin bu konudaki kararlarını 
ve içtihatlarını ilgili makamlarımızın bilgi ve değerlendirmelerine 
sunan bir bilgi notudur. Ayrıca, AIHS’nin uygulanması ve
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AİHM’nin içtihatlarındaki gelişmeler ve değişikliklere dair 
bilgiler ilgili tüm makamlarımıza mutat olarak iletilmekte olup, 
yeni bir uygulama değildir.

SORU: Sayın Cem’in Şubat ayı içinde Suriye’ye bir 
ziyarette bulunması sözkonusu mu? Ayrıca, İran’a gitmesi 
öngörülüyor mu?

CEVAP: Suriye’ye bir ziyaret hakkında benim bir bilgim 
yok. İran’ı ise henüz kesinleşmemekle birlikte, 12-13 Şubat 
tarihlerinde ziyareti planlanmaktadır.

  •

SORU: İsmail Cem’in Kıbrıs konusunda de Soto ile 
İstanbul’da bir görüşmesi oldu. Ancak, konuyla ilgili fazla bir 
açıklama yapılmadı. Kıbrıs, Türkiye’nin AB yolu üzerindeki en 
önemli sorun olarak gösteriliyor. Bu konuda özellikle sözkonusu 
görüşmeyle ilgili bir açıklama yapar mısınız?

CEVAP: Görüşme konusunda fazla ayrıntıya
giremeyeceğimi takdir edersiniz. Bu görüşmede, Sayın de Soto 
Atina ve Kıbrıs’ta taraflarla yaptığı temaslar hakkında bilgi 
vermiştir. Kıbrıs konusunda kapsamlı ve içerikli görüş 
alışverişinde bulunulmuştur. De Soto Atina, Kıbrıs ve İstanbul’da 
yaptığı temasları hakkında BM Genel Sekreteri’ne de bilgi 
verecektir. Görüşmeler yararlı olmuştur.

SORU: Büyükelçi Sönmez Koksal Türkiye’de daha ne 
kadar kalacak? Ne zaman Fransa’ya dönmesi planlanıyor?

SORU: Sönmez Koksal’m Türkiye’de bulunması,
Türkiye’nin bir anlamda Paris’teki temsilciliğini bir süre için
Geçici Maslahatgüzarlık seviyesine düşürdüğü anlamına gelebilir 
mi?

SORU: Fransa’nın Ankara Büyükelçisi Bemard Garcia 
hala Türkiye’de. Peki, karşılıklılık ilkesi uyarınca, onun ülkesine 
dönmesi istenecek mi? Eğer istenmeyecekse bu ne anlama 
geliyor? Bizim Büyükelçimiz Paris’te bulunmuyor, ama Fransız 
Büyükelçisi hala Ankara’da.
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CEVAP: Paris Büyükelçimiz Sayın Köksal’ın hemen şu 
sırada Paris’e dönmesi gündemde değildir. Ancak konu 
tarafımızdan değerlendirilmektedir. Şu anda Paris’te 
Büyükelçimiz bulunmadığı için, tabiatıyla Geçici 
Maslahatgüzarımız Büyükelçiliği tedvir etmektedir. Ankara’daki 
Fransız Büyükelçisi ile ilgili olarak sorduğunuz husus ise, Fransız 
devletinin yetki ve takdirindedir.

SORU: Yani bu bir geri çekme değil mi? Büyükelçilik 
seviyesi düşürülmedi mi?

CEVAP: Hayır. Kararı biliyorsunuz, zamanında
açıklamıştık. Danışmalar için çağrılmıştı Sayın Büyükelçi.

SORU: Yeni Amerikan yönetimi Vaşington’da Irak 
muhalefetiyle bir toplantı yapıyor. Bu toplantıyla ilgili bilgi 
istedik mi?

CEVAP: Toplantı hakkında bana ulaşmış bir bilgi yok. 
Ancak, ABD ile Irak politikası konusunda daima yakın işbirliği, 
eşgüdüm ve bilgi alışverişi içinde olduğumuzu belirtmek isterim.

SORU: Mesut Barzani’nin gelişi hakkında bilgi var mı?

CEVAP: Benim bilgim dahilinde yok.

SORU: 17 Şubat’ta TESEV’in düzenleyeceği konferansa 
Ermeni yetkililer de katılacak. Bu hangi düzeyde olacak?

CEVAP: Hangi düzeyde olacağını bilmiyorum. Bu 
toplantıda, bildiğiniz gibi, Kafkasya’daki barış arayışları ve bu 
bağlamda Kafkasya İstikrar Paktı ele alınacak. Bu barış 
arayışlarına ve Kafkasya İstikrar Paktı’na Türkiye’nin verdiği 
önem malumdur. İstikrar Paktı, eski Cumhurbaşkanımız Sayın 
Demirel’in fikir babalığını yaptığı bir teşebbüstür. Bu fikrin 
takipçisi olmaya devam ediyoruz. Bu çerçevede, bir düşünce 
kuruluşumuzun bu temaları işleyecek bir konferans toplama 
fikrini ortaya atması olumlu bir gelişmedir. Böyle bir girişimi,
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Kafkasya’da barış arayışlarını hükümetler düzeyinden kamuoyları 
düzeyine yayacak olması açısından olumlu değerlendiriyoruz.

SORU: Türkiye aleyhtarı tasarılarla ilgili Bakanlığınız 
belli gayretlerde bulunuyor mu?

CEVAP: Sözde Ermeni soykırımı iddiaları konusunda 
başta Cumhurbaşkanımız, TBMM ve Hükümetimiz olmak üzere 
Dışişleri Bakanlığımız da var gücüyle çalışmakta, girişimler 
yapmakta ve gelişmeleri yönlendirmeye gayret göstermektedir. 
Gerek Merkez teşkilatımız gerek tüm dış teşkilatımız ve Fransa 
bağlamında Sayın Paris Büyükelçimiz ve Büyükelçiliğimiz 
mensupları ile Fransa’daki Başkonsolosluklarımız bu 
mücadelede görevlerini, verilen talimatlar doğrultusunda 
ellerindeki bütün imkanları kullanarak yerine getirmektedirler. 
Türkiye resmi kuruluşlarıyla, toplumun bütün kesimlerinin 
gayretleriyle bu sorunların da üstesinden gelmesini bilecektir. Bu 
bir ulusal davadır ve her insanımızı eşit derecede 
ilgilendirmektedir.

Teşekkür ederim.
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$ şmAir

DIŞİŞLERİ BAKANI SAYIN İSMAİL CEM’İN TRT-2 
TELEVİZYONU’NDA YAYINLANAN “AVRUPA 
BİRLİĞİ” PROGRAMINA VERDİĞİ MÜLAKAT

SORU: İyi akşamlar. Türkiye gerçekten çok zor bir 
dönemden geçiyor. Bu zorluk sadece ekonomi ve iç politikada 
değil, dış politikada da yaşanıyor. Bir yanda Ermeni diasporasının 
Avrupa’daki kimi ülkelerin çanak tutmasıyla başlattığı soykırım 
kuşatması, diğer yandan Kıbrıs ve benzeri sorunlar. Tüm bunlar 
Türkiye’nin AB’ye tam üyelik süreci üzerinde karabulutlar gibi 
dolaşıyor. Koalisyon ortakları AB’ye girmek için Türkiye’nin 
taahhütlerini içerecek Ulusal Program’m bazı bölümleri üzerinde 
uzlaşmaya varamadı. Gündemin sıcak konularını canlı yayın 
konuğumuz Dışişleri Bakanı Sayın İsmail Cem ile görüşeceğiz, 
değerlendireceğiz. Sayın Bakanım hoşgeldiniz.

CEVAP: Hoş bulduk.

SORU: Sayın Bakan’a geçmeden önce, bakalım Ulusal 
Program’da son durum ne? Dosyamızı izliyoruz.

BANT YAYINI (AB’nin “Eğer tam üye olmak istiyorsan 
şunları yapman gerekiyor” şeklinde özetlenebilecek Katılım 
Ortaklığı Belgesi konusunda vardığı uzlaşınm üzerinden iki ay 
geçti ve artık top Türkiye’nin sahasında. Ankara yapacağı 
reformları takvime bağlayacak Ulusal Program hazırlıklarını 
sürdürüyor. Koalisyon ortakları programın yaklaşık % 95’inde, 
yani ekonomiden sağlık ve eğitime her alanda uzlaşmaya vardı. 
Ancak, ortakların ana dilde yaym-eğitim gibi kritik siyasi talepler 
üzerinde ortak nokta arayışları devam ediyor.

DIŞİŞLERİ GÜNCESİ- Şubat 2001 9



Birliğin siyasi taleplerinden bazıları Ocak ayında TSK’nın 
sert eleştirilerine maruz kaldı. Kopenhag Kriterleri azınlık hakları 
ve Kürtçe TV tartışmalarını beraberinde getirdi ve koalisyonu 
oluşturan üç partinin lideri 16 Ocak’ta Ulusal Program’a son 
şeklini vermek üzere toplandı. Zirvede tatsızlık yaşanmasa da, 
görüş farklılıkları henüz giderilemedi.

AB Genel Sekreteri Volkan Vural da bu görüş
farklılıklarının giderilmesi amacıyla MGK, idam, ana dilde yayın-
eğitim ve ifade özgürlüğü gibi siyasi taleplere verilecek yanıtları
farklı versiyonlarıyla yeniden kaleme aldı. Başbakan Yardımcısı
Mesut Yılmaz Dünya Ekonomik Forumu’na katıldığı Davos’ta
Ulusal ProgramTn Şubat sonuna kadar hazırlanıp AB
Komisyonu’na sunulacağını söyledi. Bu süreçte ilk olarak Avrupa
Parlamentosu, Katılım Ortaklığı Belgesi’nin hukuki temelini
oluşturan ve Türkiye’ye yapılacak mali yardımları da tek çatı
altında toplayan Çerçeve Yönetmeliği 15 Şubat’ta oylayacak.
Bunu da yine tarihi nitelik taşıyacak bir liderler zirvesinin 
izlemesi bekleniyor.)

SORU: Sayın Bakan, Katılım Ortaklığı Belgesi’nin 
hukuki zeminini oluşturan Çerçeve Yönetmelik bu ayın 
ortalarında Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu’nda oylanacak. 
Bu belgeyi hazırlayan Swoboda, Çerçeve’ye ait belgenin Avrupa 
Parlamentosu’nda büyük ihtimalle kabul edileceğini söyledi. 
Ancak, Parlamento’nun Türkiye’ye yönelik tavrı belli. Sürpriz bir 
karar bekliyor musunuz?

CEVAP: Şimdi müsaadenizle konuyu daha genel alarak 
başlayayım. Türkiye’nin birçok coğrafyada sorunları mevcuttur. 
Bu da doğaldır. Çünkü, Türkiye bir bölgelerüstü güç niteliğiyle, 
dünyamızın birçok bölgesinde, özellikle de kendi tarihi 
coğrafyasında bazı meselelerle karşılaşmaktadır. Bunların AB 
üzerinde bir büyük etki yaptığını, yapacağını varsaymak doğru 
değildir. Mesela, Kıbrıs dediniz. Biz AB ile Kıbrıs konularını 
birbirinden ayrı tuttuğumuzu daha ilk günden açıkladık. Bizi aday 
olarak kabul ettikleri Helsinki Zirvesi’nden 5 gün önce, ben bunu
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adaylığımıza karar verecek olan bütün ülkelere resmen bildirdim. 
Yani, “Bizi aday yapacaksınız. Fakat bilin ki, Türkiye’nin aday 
olması, Kıbrıs politikasında bir değişiklik getirmez” dedim. 
Peşinen söyledim ki, daha sonra herhangi bir tarize muhatap 
olmayalım. Aynı şekilde, bu sözde soykırım meselesiyle Türkiye 
mücadele etmektedir. Bununla da AB arasında bir bağlantı 
kurulmaması gerekir.

Sualinize gelince; normal koşullarda herhangi bir mesele 
olmaması lazım. Yani, Avrupa Parlamentosu’nda bir mesele 
olmaması lazım. Ancak, o bir yerde Parlamento’nun kendi 
bileceği iştir. Ben herhangi bir tahminde bulunmak istemem. 
Normal olarak bir sorun çıkmaması lazım.

SORU: Peki, Sayın Bakan, Çerçeve Yönetmeliğin kabul 
edilmesinin ardından -kabul edildi diyelim-, Türkiye’nin vakit 
geçirmeden resmen taahhüt edeceği Ulusal Program’m çıkması 
gerekiyor. Ancak MGK’nın yapısı, anadilde yayın-eğitim gibi 
konularda koalisyon liderleri arasında bir uzlaşma yok. 
Siyasetçiler işi geciktiriyor mu acaba? Yoksa AB’den vaz mı 
geçiliyor da kamuoyundan saklanıyor?

CEVAP: AB’ye aday bütün ülkelerin bugüne kadar 
uydukları bir anlayış var; bir takvim var. Türkiye’ninki de öyle 
olacak. Tahmin ediyorum, bu takvim, Çerçeve Yönetmelik 
Bakanlar Konseyi’nde kabul edildikten sonra başlar; diğer bütün 
adaylarda o şekilde olmuş. Sonra da bu program AB’ye iletilir.

Sorunuzun ikinci kısmına gelince; Türkiye’nin AB’den 
vazgeçmesi diye bir şey sözkonusu olamaz. Zira bu hükümet 
programında yazılıdır. Türkiye’de 1963’ten bu yana bütün 
hükümetlerin programlarında AB ile ilişkilerin güçlendirilmesi, 
geliştirilmesi ve üyelik taahhüdü vardır. Kamuoyundan birşey 
gizlenmemektedir. Biliyorsunuz, AB ile Türkiye adına ilişkiler 
kurmak, devam ettirmek benim Bakanlığımın görevidir. AB 
üyeliği ile ilgili Türkiye’nin kendi iç düzenlemeleri ise Başbakan 
Yardımcımız Yılmaz’ın Devlet Bakanlığı’nın görevidir. 
Dolayısıyla, Ulusal Program’ı hazırlamak, gerçekleştirmek bu
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Devlet Bakanlığı’nın sorumluluğundadır. Tabii ki, biz kendilerine 
her alanda yardımcı oluyoruz; ama iç meselelerin ve Ulusal 
Program’m sahipliği bizim değildir.

SORU: Son nokta hep birlikte konuyor.

CEVAP: Hayır, son noktayı Hükümet koyuyor.

SORU: Hükümet; liderler.

CEVAP: Bu ihtiyat payını koydum; çünkü kesinlikle bir 
başka bakanın sorumluluk alanına girmek istemiyorum.

SORU: Girmek istemiyorum, dediniz.

CEVAP: Nasıl kendi sorumluluk alanıma başkalarının 
girmesini istemiyorsam, ben de öyle davranıyorum. Türkiye’ye 
böyle bir fırsatı kaçırtmak büyük vebaldir. Yani, Türkiye 30 küsur 
yıldan beri uğraşmış, birçok meseleyi aşmış, ilişkilerini belli bir 
noktaya getirmiş, şimdi birdenbire bu konuyu gerçekleştirmemesi 
kabul edilebilir bir iş değildir. Ancak, ben böyle aceleci bir 
karamsarlığı da yanlış buluyorum. Bazen kamuoyunda buna 
rastlamaktayız. Türkiye’de elbette değişik hassasiyetler vardır, 
olması doğaldır. Hiç birimiz Türkiye’nin milli menfaatlerinden 
yahut kimliğinden ödün verilmesini kabul etmeyiz. En başta ben 
kabul etmem. Bu anlayış çerçevesinde herhalde bir uzlaşma 
çıkacaktır. Çıkması da gerekir.

SORU: Evet Sayın Cem, siz tam üyelik müzakerelerinin 
biran önce başlamasını öngörüyorsunuz. En kötü ihtimalle, 
müzakereler ne zaman başlar?

CEVAP: Bu üyelik müzakerelerine 2001 sonu, 2002 başı 
gibi başlanmasında, ilişkilerin geleceği açısından fayda 
görmekteyim. Bunun da çok basit bir nedeni var: 2002 yılında bir 
çok büyük Avrupa ülkesinde genel seçimler yapılacak. Seçimlerin 
yapıldığı bir sırada, Türkiye gibi büyük bir devletin, büyük bir 
nüfusun Birliğe katılması yolundaki kararların alınması, AB
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tarafında zorlaşır. Dolayısıyla, 2001’i, 2002’yi kaçırmamız 
halinde bu iş bir hayli ileriye kalabilir. Bu da Türkiye’nin 
menfaatine olmaz. Tarih, tamamen değilse de büyük bölümüyle 
Türkiye’nin elinde. Türkiye Ulusal Programını hazırlayacak; bu 
programı hayata geçirecek; onun bazı unsurlarını 
gerçekleştirecek. O zaman üyelik müzakereleri de başlayacak. 
Sistem budur.

SORU: Yani, tamamen Türkiye’nin Ulusal Programını 
hazırlamasına bağlı.

CEVAP: Büyük ölçüde öyle. Çünkü, Türkiye bütün 
bunları yapmış olsa dahi, bazı mülahazalar, düşünceler AB 
tarafında mevcut bulunabilir. Onun için çok büyük 
konuşmuyorum. Ancak, AB’nin kendi açıklaması da Türkiye’nin 
Ulusal Programını, özellikle Kopenhag Kriterleri bölümünü 
tamamlaması halinde müzakereye başlanacağı şeklinde.

SORU: Türkiye’nin son günlerdeki en hassas konusuna 
gelmek istiyorum; Ermeni konusuna. Sayın Cem, Ermeni terörüne 
onlarca şehit verdik. Siz, başta Fransa olmak üzere bu konuyu 
kaşıyan tüm ülkelere cevap vermiştiniz; “Ermeni terörüne 
davetiye çıkarıyorsunuz” diye. Sözde soykırım kuşatması için sıra 
Avrupa’nın hangi başkentinde? Son günlerde moda olan bir 
deyimle söyleyeceğim; düğmeye mi basıldı acaba?

CEVAP: Şimdi tabii Fransa çok önemli. Fransa çok etkili
bir ülke ve bence vahim olan, Fransa’da böyle bir kararın alınmış
olmasıdır. Buna karşı Türkiye olarak bizim sakin ve kararlı bir

•  •

tutumumuz olması lazım. Yani bugünlerde heyecanlıyız. Uç beş 
gün sonra bunu unutup herşeyi olağana döndürmek gibi bir yanlış 
yapmamak lazım. Heyecanı aklın ve mantığın çerçevesi içinde 
tutmak lazım. Doğru hareket etmek lazım. Lüzumsuz ve 
Türkiye’yi küçük düşürebilecek tepkilerden dikkatle kaçınmamız 
lazım. Kararlı olmamız lazım. Şimdi ne olur? Ne oldu? Aslında 
tabii bu zor bir konu. Çünkü, maalesef Türkiye’ye karşı yeminli 
düşmanlık güden bazı gruplar, hem de kaynağı olan, parası olan 
gruplar Avrupa’nın belli ülkelerinde etkin. Kiminde parayla etkin,
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kiminde nüfus içindeki yeriyle etkin ve Türkiyemize karşı aslı 
olmayan bir iddiayı, “jenosit” iddiasını gündemde tutuyor ve bu 
yolda büyük para harcıyorlar; zaman zaman destek alıyorlar. 
Bizim çok akıllıca ve gerçekçi bir şekilde bununla mücadele 
etmemiz lazım ve bu mücadele yapılıyor. Bu mücadele sadece 
Dışişleri Bakanlığı’nın değil birçok bakanlığın, birçok devlet 
kurumunun yaptığı bir mücadele. Burada şuna dikkat etmeliyiz: 
Bunu sürdüren grup ve buna alıcı olan kamuoyu neredeyse 70-80 
yıldan beri süregelen bir şartlanma içinde. Yani, bunların 
kafasında zaten mesele tanımlanmış. Ne kadar uğraşırsanız 
uğraşın o tanımları değiştirmek çok zor. Çünkü, bunlar on yıllar 
boyunca bu tarz yanlışlara şartlanmışlar, buna inanmışlar, 
inandırılmışlar. Yani, kim haklı, kim haksız diye bakılmıyor. Hani 
bazen deniyor ki, “Tarafsız ilim adamları gelsin, bütün belgeler de 
verilsin, iş ortaya çıkarılsın.” Ama işin aslı böyle değil. Yani 
belirttiğim gibi; kim haklı, kim haksız diye bakılmıyor bu olayda. 
Kimse haklıyı bulmak, haksızı bulmak gibi bir amacın peşinde 
değil. Bu tamamen siyasi bir olay. Siyasi olay olarak kullanılıyor 
ve geçmiş dönemin bir şartlanması. O dönemde Türkiyemizin 
aleyhine gelişmiş bazı hadiselerin de eklenmesiyle böyle bir imaj 
ortaya çıkarılıyor ve bu imajın kullanılmasına çalışılıyor. Yani 
bunu böyle görmek lazım. Elimizden geldiği kadar, ki fazlasıyla 
da yapıyoruz bunu son zamanlarda, işin aslını anlatmak lazım. 
Milletvekillerinin anlatması lazım. İşadamları anlatıyorlar. Son 
Fransa olayında işadamları olağanüstü bir çalışma gösterdi.

SORU: Ama engellenemiyor.

CEVAP: Bütün çabalarımıza rağmen anlamak istemeyene 
anlatamıyoruz.

SORU: Şimdi, ihaleler iptal ediliyor; çeşitli girişimlerde, 
yaptırımlarda bulunuluyor. Bunun sonu nereye varacak?

CEVAP: Bu böyle bir mücadele olarak devam edecek. Biz 
Türkiye’nin ciddiyetini, Türkiye’nin menfaatini her aşamada 
sonuna kadar savunacağız ve bir de şunu bileceğiz: Türkiye’nin 
ihracatı bugünkünün iki katı olsaydı, ithalatı bugünkünün iki katı
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olsaydı, ya da Türkiye Orta Doğu’da büyüyen etkinliğini 
artırmaya bundan on yıl önce başlayıp, bugün çok yüksek bir 
noktada olsaydı, ya da Bakü-Ceyhan gerçekleşmiş olsaydı; o 
zaman bu hadise olmazdı. Fransız Parlamentosu’nda da bu 
oylama yapılamazdı. Yani, bu bir güç dengesi. Biz Türkiye olarak 
ne kadar güçlü olursak, bu tarz haksızlıkların yapılmasına da o 
ölçüde mani oluruz. Dolayısıyla güçleneceğiz; kendi haklılığımızı 
herkese en iyi şekilde anlatacağız; kendi kişiliğimizi, kimliğimizi 
muhafaza edeceğiz ve mücadeleyi sürdüreceğiz. Kolay değil; eğer 
bir ülke çok büyük bir coğrafyada bizim olduğumuz kadar 
etkiliyse, her zaman bu tarz olaylarla karşılaşabilir.

SORU: Peki, Türkiye Fransa’ya ambargo uygulamakla 
uluslararası hukuka aykırı bir işlem yapıyor mu? Yani, örneğin 
Gümrük Birliği’ni çiğniyor muyuz?

CEVAP: Ambargo değil.

SORU: Ambargo derken, ihalelerin iptalini soruyorum.
uCEVAP: Uluslararası hukuk, askeri alımlarda, bir devletin ^  

stratejik konulardaki alımlarmda, o devlete istediği şekilde 
yetkisini kullanmak hakkını veriyor. Yani, ben istersem derim ki; 
ihaleye katılan falanca devletin Türkiye ile olan politikalarını 
siyasi açıdan tasvip etmiyorum ve o devleti ihale dışı bırakıyorum. 
Buna kimse birşey demez. Ancak, biz bunların dışında davranışlar 
sergilersek, o zaman sadece AB ile değil, taraf olduğumuz Dünya 
Ticaret Örgütü’nün anlaşmalarıyla da ters düşeriz.

SORU: Örnek verebilir misiniz?

CEVAP: Mesela, biz bir ülkeden mal getirecek olan 
tüccara, hayır almayacaksın diyemeyiz veya o ülkeden o malı 
satın almasını engelleyemeyiz. Kasti şekilde engellersek, o zaman 
biz sorumlu oluruz ve bunun da bedelini öderiz. Buna dikkat 
etmemiz lazım. Meseleyi çerçevesi içinde tutmak lazım. Zaten, 
etkili olacak olan da bu çerçeve içinde yapılanlardır. Yoksa 
gelişigüzel, ithalatı önlemek, bir malın kullanılmasını engellemek, 
Fransızca’ya karşı adeta yasaklayıcı bir yaklaşım almak gibi

DIŞİŞLERİ GÜNCESİ- Şubat 15

DI
Şİ

ŞL
ER

İ 
BA

KA
NL

IĞ
I 

KÜ
TÜ

PH
AN

ES
İ



tavırlar, Türkiye’ye bir şey kazandırmaz. Bu konularda dikkatli 
olmamız gerekir ve milletimizin menfaatinin en üst noktada 
gerçekleşmesi için herşeyi ihtiyatla fakat kararlılıkla devam 
ettirmemiz gerekir.

SORU: Şimdi Fransa’dan İtalya’ya birçok Avrupa 
ülkesinde, AB üyesi birçok ülkede, bu ülkelerin 
parlamentolarında benzeri yasa tasarıları hazırlanıyor. İspanya ile 
Almanya da sırada zannediyorum. Acaba bir gün, AB 
üyelerinden, “OsmanlIların Ermenileri katlettiğini kabul edin, sizi 
AB’ye alalım” gibi bir teklifle karşılaşabilir miyiz?

CEVAP: Bu çok gayriciddi bir teklif olur. Kaldı ki, bu 
konuda uzun süreden beri bazı Avrupa parlamentolarının aldığı şu 
ya da bu nitelikte kararlar mevcuttur. Türkiye bundan etkilenecek 
değildir. Böyle saçma bir öneride bulunacaklarını zannetmiyorum.

SORU: Peki sizin Bakanlığınızın, yani Dışişleri 
Bakanlığı’nın bu tür tasarılara karşı yeni bir açılımı var mı? Neler 
düşünüyorsunuz?

CEVAP: Biz sürekli olarak -tekrar belirtiyorum; bu tek 
başına Dışişleri Bakanlığı’nın işi değildir- bütün ilgili devlet 
birimleriyle, kurumlarıyla “Biz neyi daha iyi yaparız”ların 
araştırması içindeyiz. Neyi eksik yapmışsak buna bakmaktayız ve 
her zaman daha iyisini, daha etkilisini yapmanın 
mücadelesindeyiz. Gerçekten Türkiye, ben bunu sadece 
Bakanlığım için söylemiyorum, elden geleni büyük ölçüde 
yapmaktadır. Yapmaya da devam edecektir.

SORU: Ermenistan’a hava ambargosu, sınır ticareti 
kısıtlaması getirilmesi gibi tedbirler sözkonusu olabilir mi?

CEVAP: Biz Türkiye’nin menfaatini düşünerek bir vize 
uygulaması getirmiştik. Bu devam ediyor. Bizim kimseye bir 
düşmanlığımız yok. Nasıl Fransız halkına, ülkemize gelen 
Fransızlara karşı en küçük bir düşmanlığımız yok ise, Ermeni 
halkına, Ermenistan’da yaşayan halka da herhangi bir 
düşmanlığımız yok. Biz her zaman, akıl çerçevesinde bir
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olumluluğu aramışızdır. Türkiye öteden beri Ermenistan’ı bu 
düşmanlıktan ve kinden vazgeçirmeye çalışmaktadır. Azeri 
toprağının % 20’sini işgal eden bir ülkedir Ermenistan. Biz 
Kafkaslara barış getirecek, çözüm getirecek yaklaşımlar izliyoruz. 
Kafkasya bizim için çok önemli. Kafkasya İstikrar Paktı çok 
önemli. Bu konuda, bir sivil toplum kuruluşumuz önemli bir 
konferans düzenliyor. Ben de muhtemelen orada bir konuşma 
yapacağım.

    _  •

SORU: 17 Şubat’ta İstanbul’da yapılacak toplantıyı
kastediyorsunuz.

      •

CEVAP: Evet, Kafkas istikrar Paktı konusunda.

SORU: Bu toplantıda bir diplomatik temas olabilir mi?

CEVAP: Hayır. Toplantı, diplomatik bir faaliyet değil, bir 
sivil toplum örgütünün düzenlediği bilimsel bir çalışma.

Şunu tekrar söylüyorum: Biz Kafkasya’da iddialıyız. 
Kafkasya’da iyi ilişkilerimiz var. Türkiye’nin bölgede 
Azerbaycan ve Gürcistan ile ilişkileri en iyi düzeydedir. 
Dolayısıyla, Kafkasya bizim için son derece önemlidir ve etkimiz 
olan bir bölgedir; bu devam edecektir.

SORU: Zannediyorum, Ermenistan’da Petrosyan’ın 
liderliği zamanında bu tür gelişmeler yoktu. Koçaryan geldikten 
sonra diaspora hareketlendi.

CEVAP: Evet.

SORU: Koçaryan’m tutumu, iç politikaya yönelik 
kaygılarından kaynaklanıyor olabilir mi?

CEVAP: Evet, olabilir. Bu, diasporayla çok bağlantılı. 
Ermenistan bugün öyle bir konumda ki, insanlar sürekli olarak 
ülkeden kaçıyor. Yani, Ermenistan’ın ekonomik koşulları 
fevkalade zor. Açlık değil ama, yokluk en üst düzeyde. Yönetim
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de ayakta kalabilmek için diasporadaki, yani Amerika’daki, 
Fransa’daki Ermenilerin parasal desteğine ihtiyaç duyuyor. Diğer 
yandan da, ülkedeki ekonomik sıkıntıları unutturmak için, bir kin 
politikası izliyor.

SORU: Sözde Ermeni soykırım iddiaları İran
Parlamentosu’nda da gündeme gelecek gibi gözüküyor. Sizin 
yakında bir İran seyahatiniz olacak. İddialar İran’da da gündeme 
gelir mi?

CEVAP: İran’ın böyle bir yanlış yapacağını
zannetmiyorum. İran gibi deneyimli bir ülkede herhalde böyle bir 
yanlış yapılmaz. Yapmamalarını dilerim.

SORU: Fransa’da Chirac’ın imzaladığı tasarıda “Fransa, 
Ermeni soykırımını tanır” ifadesi var. Bu durumda, Ermenilere 
Türkiye’den toprak ya da tazminat talep hakkı doğuyor mu?

CEVAP: Hayır, zannetmiyorum. Bize göre, böyle birşey 
mümkün değildir. Ama bu konular, hukukçular tarafından devamlı 
incelenmesi, devamlı dikkat altında tutulması gereken konulardır.

SORU: AB’den Kıbrıs konusunda çelişkili açıklamalar 
geliyor. İsveç Dışişleri Bakanı, aynı zamanda AB Dönem Başkanı 
Anna Lindh, AB olarak Kıbrıs müzakerelerine karışmalarının hata 
olacağını söylüyor. Diğer yandan, AB’nin Genişlemeden Sorumlu 
Komiseri Günter Verheugen, Rum kesiminin, Kıbrıs sorununa 
çözüm bulunmasa bile 2004’de üyeliğe kabul edilebileceğini, 
bunun Helsinki Sonuçları’nda yazılı olduğunu söylüyor. Böyle bir 
durumda, Kıbrıs’ın tam üyeliği gündeme geldiği takdirde 
Türkiye’nin tutumu ne olur? Türkiye, “Sert tepki gösteririz” 
şeklinde bir açıklama yaptı. Ne olabilir bu?

CEVAP: Kıbrıs Rum Kesimi’nin sanki bütün Kıbrıs’ı 
temsil ediyotmuşçasına aday kabul edilmesi, Kıbrıs’la ilgili temel 
uluslararası anlaşmalara aykırı bir durumdur. Bunu 
Lüksemburg’da kabul ettiler. O zaman Türkiye bunu reddetti ve 
kendi tutumunu ortaya koydu. Bunun üzerine, KKTC bizim de 
katılımımızla konfederasyon tezini ortaya koydu. Güney Kıbrıs
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Rum Kesimi’ni üye almaları kolay değil. Aksi takdirde, Türkiye 
ve KKTC kendi menfaatleri ne ise onun gereğini yapacaklardır.

SORU: Orta Doğu’da son durum ne? İsrail’deki 
seçimlerin sonucu Türkiye’yi nasıl etkileyecek?

CEVAP: Kimin kazandığı henüz belli değil. Türkiye son 
dönemde Orta Doğu Barış Süreci’ne giderek artan ölçüde dahil 
olmuştur. Yani, Barış Süreci’ni büyüyen ölçüde etkilemeye 
başlamıştır. Her iki tarafın da tam güven duyduğu az sayıda 
ülkeden bir tanesi Türkiye’dir. Orta Doğu bizim tarihi 
coğrafyamızdır. Bugünkü kavganın cereyan ettiği yer, 400 yıl 
bizim yönettiğimiz bir coğrafyadır. Yani meseleyi biliyoruz, 
bölgeyi biliyoruz, insanı biliyoruz ve dolayısıyla da çözüm 
arayışlarına bir katkımız oluyor. İsrail’deki seçimlerin sonucu ne 
olursa olsun Türkiye’nin bu işlevi devam edecektir. Çıkan sonuca 
göre tutum değiştirmeyeceğiz ve bölge halkının barışa kavuşması 
için yapabileceğimiz katkıyı yapmaya devam edeceğiz.

SORU: Bu katkı ne olur sizce?

CEVAP: Bunlar söylendi. Filistin Cumhurbaşkanı Arafat 
söyledi. İsrail Başbakanı Barak, Dışişleri Bakanı Ben-Ami 
söyledi. Türkiye’nin katkılarını büyük teşekkürle karşıladılar. 
Arafat, Harem-ül Şerif konusunun hem ABD ve dünyaya, hem de 
İsrail’e anlatılmasında -daha doğru anlatılmasında- Türkiye’nin 
ciddi payı olduğunu açıkladı. Ben-Ami, İsrail’in Araplara dönük 
bazı askeri tepki hareketlerini Türkiye’nin girişimleri sonucunda 
daralttığını açıkladı. El-Halil modelinin yaygınlaştırılmasına 
dönük bir uluslararası barış gücü formülü geliştirdik. Bu iki 
tarafça da büyük ölçüde kabul gördü. Belki de seçim sonrasında 
bunun uygulaması da gelişecek. Yani, bunlar gibi birçok konuda 
bizim katkımız oldu ve daha fazla katkımız da olabilir.

SORU: Ariel Sharon seçildiği takdirde, İsrail-Filistin 
ilişkilerinde bir sertleşme olmayacak mı?
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CEVAP: Kehanette bulunmak istemiyorum. Fakat durum 
ne olursa olsun, Türkiye Orta Doğu’da mevcuttur ve İsrail-Filistin 
sorununun barışçı, adilane bir çözüme ulaştırılması için elinden 
geleni yapacaktır.

SORU: Afrika’ya bakalım isterseniz. Sudan ve Libya 
diyeceğim ben.

CEVAP: Afrika’da bazı coğrafyalar bizim için çok önemli. 
Bunlardan bir tanesi Libya; bir tanesi Sudan; Habeşistan, Eritre, 
Nijerya ve daha birçoğunu sayabiliriz. Bizim bu ülkelerle siyasi 
ilişkilerimizi geliştirmemiz, büyük ekonomik ilişkilerin de 
başlangıcıdır aynı zamanda. Bizim Dışişleri Bakanlığı olarak 
görevimiz, üzerinde ekonomik ilişkinin gelişeceği siyasi alt yapıyı 
oluşturmaktır. Bunu belli ölçüde, belli ülkelerde başardık. 
Bunlardan bir tanesi son ziyaret ettiğim Sudan’dır. Bir diğeri 
Libya’dır. Yani, Libya ile bir zamanlar sahip olduğumuz düzeyde 
ekonomik ilişkileri yeniden geliştirebileceğiz. Siyasi zemini 
hazırdır. Hatta ekonomik alanda da gelişmeler başlamıştır. Bizim 
bu coğrafyalarda kendi tarihimizin kıymetini bilmemiz lazım. Ben 
Libya’ya gidiyorum. Bana anlatılan, 1.200 Türk’ün nasıl 
LibyalIlarla birlikte İtalyanlara karşı savaşırken şehit olduğudur. 
Sudan’da da aynı şekilde, Türkiye’nin geçmişteki varlığının nasıl 
kıymetli olduğu konuşulmaktadır. Bu tarihi birikimi bizim 
kullanabilmemiz lazım. Yaptığımız iş, öncelikle bu birikimden 
hareketle, günümüz gerçekleri ışığında siyasi ilişkileri geliştirmek 
ve bunun da ekonomiye zemin sağlamasını mümkün kılmaktır.

SORU: AB ile ilgili, halkımızın merak ettiği bir konu var: 
Türkiye’nin AB’ye üyeliği konusunda neden bir referanduma 
gitmiyoruz? Böyle bir düşünce olabilir mi?

CEVAP: O hükümet meselesidir, bilmiyorum.
v

SORU: Sizin görüşünüz?

CEVAP: Böyle bir şey gerekirse yapılır, ama hükümetin 
bileceği bir iştir.
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SORU: AB’nin geleceği ile ilgili birçok senaryo var. 
Avrupa’nın geleceğine ait belirsizlikler var. Yani, 
Yugoslavya’daki son gelişmeler, sırada bekleyen 13 aday ülkenin 
katılım sürecinin zorluğu, Avrupa ülkelerinde Birliğe karşı 
gelişmekte olan karamsarlık gibi. Bu etmenler, Türkiye’nin tam 
üyelik yolundaki çabalarını etkileyecek mi acaba?

CEVAP: Hayır, biz kendi halkımız için doğru olan ne ise 
onu yapmaya devam edeceğiz. Yugoslavya’daki, Balkanlar’daki 
gelişmeler ayrı bir konudur. Zannediyorum, zaman içinde bütün 
Balkanlar AB’nin adayı olacaktır. Ama biz Türkiye olarak kendi 
bildiğimiz, doğru gördüğümüz yolda yürümeye devam edeceğiz 
ve bunu olumlu noktalara, Türkiye’nin menfaati olan noktalara 
götüreceğiz.

SORU: Türkiye, AB adaylığı perspektifi içinde, 5-10 
yıldır yapamadığı reformları son bir yıl içinde yapar duruma geldi. 
Bu, Türkiye’nin AB’yi katalizör olarak kullanabilme kapasitesini 
mi gösteriyor?

CEVAP: Türkiye yaptığı reformları, özellikle 1999 yılında 
başardıklarını öncelikle kendisi için yapmıştır. Zaten, 1999 yılında 
biz reformları gerçekleştirdiğimizde AB’ye aday bile değildik. 
Kendimiz için yaptık; kendimiz için yapmaya devam edeceğiz. 
Bunu hiç gözden kaçırmamak lazım. AB süreci, bu 
yapacaklarımızı kolaylaştırıcı bir dinamiktir; kolaylaştırıcı bir 
etkendir ve dolayısıyla da faydalıdır. Ama meselelerin mekanı da, 
çözüm yeri de Türkiye’dir.

SORU: Peki, Türkiye Gümrük Birliği’nden öteye 
geçebilecek mi acaba?

CEVAP: Gümrük Birliği’nden öteye zaten geçmiş 
durumdadır. Ayrıca, Gümrük Birliği’nin 3 sene içinde fazla bir 
yükü kalmayacaktır.

SORU: Nice Zirvesi’nde belirlenen, AB’nin önümüzdeki 
10 yıllık perspektifi içinde Türkiye’nin adı geçmiyor. Bunu nasıl 
değerlendiriyorsunuz?
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CEVAP: Nice Zirvesi’nde, sadece müzakereye başlanmış 
olan ülkelerle ilgili bir çerçeve yer aldı. Yoksa Nice Zirvesi’nde, 
Türkiye veya bir başka ülke, 10 seneden önce üye olacak, 
olmayacak gibi birşey söylenmedi. Bu, maalesef zaman zaman 
bizim kamuoyumuzda görülen yanlış anlamalardan 
kaynaklanıyor. Yani, moralimizi bozmaya, karamsarlığa lüzum 
yoktur. AB üyeliği, zor bir süreçtir; kararlı olmak gerekir ve 
Türkiye’nin menfaati bunu bizim gerçekleştirmemizdedir.

SORU: Sayın Bakanım, yayınımıza katıldığınız için çok 
teşekkür ediyorum.

CEVAP: Ben teşekkür ederim.
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DIŞİŞLERİ BAKANI SAYIN İSMAİL CEM’İN İRAN’A 
YAPACAĞI RESMİ ZİYARETE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanı Sayın İsmail Cem, İran Dışişleri Bakanı 
Kemal Harrazi’nin davetlisi olarak 12-13 Şubat 2001 tarihlerinde 
İran’a resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir. Ziyarette, ikili ilişkiler 
ve bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunulacaktır.
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CUMHURBAŞKANI SAYIN AHMET NECDET SEZER’İN, 
HIRVATİSTAN CUMHURBAŞKANI STİPE MESİÇ’İ 

KARŞILAMA TÖRENİNDE YAPTIKLARI KONUŞMA

ANKARA

Hırvatistan Cumhurbaşkanı Sayın Mesiç ve beraberindeki 
değerli heyet üyelerini Ankara’da ağırlamaktan büyük bir kıvanç 
duymaktayız. Değerli konuklarımıza hoşgeldiniz diyor, Türk 
Ulusu adına kendilerini en içten duygularla selamlıyorum.

Hırvatistan’ın bağımsızlığını kazanmasından bu yana, 
ülkelerimiz arasındaki ilişkiler hızla gelişmiş ve sağlam bir 
işbirliğinin temelleri atılmıştır.

Aralarında karşılıklı anlayış ve yarar temeline dayanan 
dostluk ilişkileri geliştirmiş olan Türkiye ile Hırvatistan, 
bulundukları bölgelerde birer barış ve istikrar ögesidirler. Sayın 
Mesiç’in bu ziyaretinin, bölgemizde barış ve istikrar yönündeki 
çabalara katkıda bulunacağına inanıyorum.

Sayın Cumhurbaşkanı ve beraberindeki değerli heyet 
üyeleriyle yapacağımız görüşmelerde, ilişkilerimizin ve 
işbirliğimizin daha da yoğunlaştırılması ve güçlendirilmesi 
olanaklarını araştıracağız. Görüşmelerimizde, ticari ve ekonomik 
ilişkilerimizin, her iki ülkenin de yararına sonuçlar verecek 
biçimde geliştirilmesi üzerinde duracağız. Ayrıca, Balkanlar’da 
son dönemde yaşanan gelişmeler başta olmak üzere, Türkiye ile 
Hırvatistan’ı yakından ilgilendiren bölgesel ve uluslararası 
konular üzerinde görüş alışverişinde bulunacağız.
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Sayın Cumhurbaşkanı Mesiç’e eşlik eden konuk Bakanlar 
da bu resmi ziyaret vesilesiyle Türk meslektaşlarıyla görüşmeler 
yapacaklardır.

Hırvatistan, Güneydoğu Avrupa’nın barış, istikrar ve 
gönenci yönünden önemli bir ülkedir. Sayın Cumhurbaşkanı 
Mesiç’in ve Sayın Racan başkanlığındaki Hırvatistan 
hükümetinin izlemekte oldukları politikaları da takdirle 
karşılıyoruz. Hırvatistan’ın izlediği bu olumlu politikalarla 
Avrupa-Atlantik kurum ve kuruluşlarıyla bütünleşme yolunda 
hızlı adımlar attığını ve bölgesindeki ağırlık ve saygınlığını 
artırdığını memnunlukla görüyoruz. Ülkemizin Hırvatistan’ın bu 
yöndeki çabalarını yakından izlediğini ve desteklediğini bu 
vesileyle vurgulamak isteriz.

Sayın Cumhurbaşkanı Mesiç’in ülkemize yapmakta 
olduğu bu ziyaretin, içten ve dostça ilişkilerimizin her alanda daha 
da geliştirilmesi ve pekiştirilmesi için yeni olanaklar sunacağına 
ve Türkiye-Hırvatistan işbirliğine yeni bir ivme kazandıracağına 
inanıyoruz.
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CUMHURBAŞKANI SAYIN AHMET NECDET SEZER’İN, 
HIRVATİSTAN CUMHURBAŞKANI STİPE MESİÇ’LE

BAŞBAŞA VE HEYETLER HALİNDE 
GERÇEKLEŞTİRDİKLERİ GÖRÜŞMELERDEN SONRA

BASINA YAPTIKLARI AÇIKLAMA

ANKARA

Değerli Basın Mensupları,

Hırvatistan Cumhurbaşkanı Sayın Mesiç ile başbaşa ve 
heyetler halinde gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde, ikili 
ilişkilerimizi tüm yönleriyle ele aldık. Ülkelerimiz arasında 
herhangi bir sorun bulunmadığını, ancak, ikili ticari ve ekonomik 
ilişkilerimizin, ülkelerimizin sahip olduğu olanakları 
yansıtmadığını saptadık.

•  •

Ülkelerimizin yararına olacak sonuçlarını da gözönünde 
bulundurarak, ticari ve ekonomik ilişkilerimizin daha da 
geliştirilmesi üzerinde durduk. Ayrıca, askeri ve savunma sanayii 
alanları ile güvenlik ve örgütlü suçlarla mücadelede işbirliğimizin 
artırılması üzerinde de görüş birliğine vardık.

Ekonomik ilişkilerimizin geliştirilmesi bağlamında Türk 
girişimcilerinin Hırvatistan’daki özelleştirme ve altyapı 
tasarılarına katılmaları, iki ülkeden firmaların ortak girişimler 
üstlenmeye özendirilmeleri gereğini dile getirdik. Turizmin de 
önemli bir işbirliği alanı oluşturduğunu belirledik.

•  •

Ote yandan, ülkelerimiz arasında bir Serbest Ticaret 
Anlaşması imzalanması için başlatılan çalışmaların kısa sürede 
sonuçlandırılması isteğini dile getirdik.
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Görüşmelerimizde, Balkanlar’daki son gelişmeler başta 
olmak üzere, ülkelerimizi ilgilendiren bölgesel ve uluslararası 
konularda yararlı bir görüş alışverişinde bulunduk. Birçok konuda 
görüşlerimizin aynı veya çok yakın olduğunu memnunlukla 
gözlemledik. Ortak ilgi alanımız Güneydoğu Avrupa’da kalıcı 
barış ve istikrarın sağlanması çabalarına katkılarımızı artırmak ve 
bu amaçla aramızdaki diyaloğu daha da geliştirmek konusunda 
görüş birliğine vardık. Bölgenin kalkınmasında Türkiye ile 
Hırvatistan’ın ortaklaşa yapabilecekleri katkıların önemi üzerinde 
de aynı görüşleri paylaştığımızı gördük.

Avrupa-Atlantik kuruluşlarıyla bütünleşme yönünde kısa 
sürede büyük atılım yapan Hırvatistan’ın bu çabalarını 
desteklemekteyiz.

Birleşmiş Milletler Binyıl Zirvesi sırasında tanışıp, yararlı 
bir görüşme yaptığım Sayın Mesiç’i, Hırvatistan’da geçen yıl 
başında yapılan seçimlerden sonra, bu ülkeden Türkiye’ye 
Cumhurbaşkanı düzeyinde ilk kez gerçekleştirilen bu ziyaret 
vesilesiyle ağırlamaktan duyduğumuz büyük memnunluğu bir kez 
daha vurgulamak isterim.

Sayın Mesiç’in ziyaretinin ve bu vesileyle yaptığımız 
görüşmelerin, memnunluk verici bir düzeyde seyreden ilişki ve 
işbirliğimize yeni açılımlar getireceğine ve her iki ülke halklarının 
dostluk, ortaklık ve gönenci için yararlı sonuçlar doğuracağına 
inanıyorum.
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CUMHURBAŞKANI SAYIN AHMET NECDET SEZER’İN, 
HIRVATİSTAN CUMHURBAŞKANI STİPE MESİÇ 
ONURUNA VERDİKLERİ AKŞAM YEMEĞİNDE

YAPTIKLARI KONUŞMA

ANKARA

Sayın Cumhurbaşkanı,
Hırvat Heyetinin Değerli Üyeleri,
Sayın Konuklar,

S izleri ülkemizde görmekten duyduğumuz memnuniyeti 
yineleyerek, hepinize bir kez daha hoşgeldiniz demek istiyorum. 
Ziyaretinizin Sayın Mesiç’in Hırvatistan Cumhurbaşkanlığına 
seçilmesinin birinci yıldönümüne rastlaması bize ayrıca mutluluk 
vermektedir. Bu ziyaret, ülkelerimiz arasındaki dostça ilişkilerin 
tarihinde özel bir yere sahip olacaktır.

Hırvatistan, son bir yıl içinde büyük bir değişim 
yaşamıştır. Ülkenizin, demokratikleşme ve ekonomik kalkınma 
alanlarında atmakta olduğu önemli adımlar, uluslararası toplum 
tarafından memnunlukla izlenmektedir. Türkiye de bu yöndeki 
çabalarınızı yakından izlemekte ve takdirle karşılamaktadır.

Türkiye’nin Balkan devletleri ve halklarıyla derin tarihsel, 
siyasal ve kültürel bağları bulunmaktadır. Bu nedenle, bölgede 
yaşanan her acı olay, burada kanayan her yara yüreklerimizde 
hissedilmekte, buna karşılık, bu bölgede barış, istikrar ve 
gönencin egemen olması bizi de olumlu yönde etkilemekte ve 
sevindirmektedir.
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Ülkenizin izlemekte olduğu barışçı, gerçekçi, yapıcı ve 
saydam politikalar, yıllardır büyük acıların yaşandığı bu bölgede 
güven ortamının pekiştirilmesine yardımcı olmaktadır. Güven 
ortamının gelişmesi de, bölgede anlayış, işbirliği ve dostluğun 
yerleşmesine kuşkusuz önemli katkıda bulunacaktır.

Hırvatistan’ın bulunduğu coğrafyada bir barış ve istikrar 
öğesi olmayı sürdüreceğine inanıyoruz. Ülkenizin bölgedeki 
demokratik ve liberal yönetim arayışlarına örnek olması bize de 
mutluluk vermektedir.

Sayın Cumhurbaşkanı,

Hırvat tarihçi Predrag Matvejeviç’in “Akdeniz” adlı 
kitabında şiirsel bir dille anlattığı ortak kültürü paylaşan 
halklarımızın geçen binyılın ortalarında başlayan ilişkilerini ve 
işbirliğini, bu binyılda da yeni bir anlayışla, yeni yöntemlerle 
sürdüreceğine inanıyorum.

Onaltıncı yüzyılda Raguza, Osmanlı İmparatorluğu’nun 
Avrupa’ya açılan kapısı olarak önemli bir işlev görmüş ve 
Akdeniz havzasında ticari etkinliklerin gelişmesine katkıda 
bulunmuştur. Bu ortak geçmişimizin izlerini yarın ziyaret 
edeceğiniz İzmir’de göreceğinize eminim.

Bu sabah yaptığımız görüşmelerde, ilişkilerimizin ulaşmış 
olduğu düzeyin olgunluğunu bir kez daha memnunlukla saptamış 
bulunuyoruz. İlişkilerimizin ve işbirliğimizin bu düzeye 
ulaşmasında, ülkelerimiz arasında gerçekleştirilen üst düzeyli 
ziyaretlerin de kuşkusuz önemli katkısı bulunmaktadır. Ülkemize 
gerçekleştirdiğiniz bu ziyaretin de, ilişkilerimize yeni bir ivme 
kazandıracağına, yeni açılımlar sağlayacağına inanıyoruz.

İkili ilişkilerimizin hukuksal temeli, bugüne kadar 
imzaladığımız anlaşmalarla tamamlanmıştır. Bu temel, 
ülkelerimiz ve halklarımız yararına işbirliğimizi daha da 
geliştirmemize olanak vermektedir.
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Bu vesileyle, ikili ticari ve ekonomik ilişkilerimizi 
geliştirmemiz gerektiğine olan inancımızı burada yinelemek 
istiyorum. Ülkelerimiz, ticari ve ekonomik alanda daha ileri bir 
işbirliğine ulaşabilmek için gerekli olanak ve kaynaklara 
sahiptirler. Bu bağlamda, İş Konseyi ve Karma Ekonomik 
Komisyon gibi ülkelerimiz arasında var olan düzeneklerden daha 
fazla yararlanabileceğimizi düşünüyoruz.

Ülkelerimizin, bölgesel ve uluslararası alanda da yakın 
işbirliği ve diyalog içerisinde olmaları memnunluk vericidir. Bu 
işbirliğini sürdürmemiz ve geliştirmemiz karşılıklı çıkarlarımıza 
hizmet edecektir.

Türkiye ile Hırvatistan ortak hedeflere sahiptirler. Bu
çerçevede, ülkenizin Avrupa-Atlantik kuruluşlarıyla bütünleşme
yolunda hızla atmakta olduğu adımları takdirle izlediğimizi

•  •  •

vurgulamak istiyorum. Ülkenizin “Barış için Ortaklık 
Programı”na etkin biçimde katılması memnunluk vericidir.

•  •

Ülkelerimiz, Avrupa Birliği’ne tam üyelik yolunda çaba
harcamaktadırlar. Paylaştığımız bu ortak hedef, ülkelerimizin bu
alanda da daha yakın ilişki ve işbirliği içerisinde olmasını
gerektirmektedir. Bu süreç içinde gerçekleştireceğimiz bilgi ve
deneyim değişiminin yararlı sonuçlar doğurabileceğine 
inanıyoruz.

Sayın Cumhurbaşkanı,

Ortak hedeflerimizden bir diğeri de Bosna-Hersek’in 
uluslararası toplum içinde hakettiği yere en kısa sürede 
kavuşmasıdır. Türkiye ile Hırvatistan, Bosna-Hersek’te barış ve 
istikrarın yerleştirilmesi yönünde bugüne dek örnek bir işbirliği 
gerçekleştirmişlerdir. Bosna-Hersek, hem Türkiye, hem de 
Hırvatistan için özel bir yere ve öneme sahiptir. Bosna-Hersek’te 
yaşayan üç halk arasında yeni bir güven ortamı kurulması, bu 
halkların birbirleriyle kaynaşmaları ve elele vererek kendi 
devletlerine sahip çıkmaları gerekmektedir. Bu yönde önemli bir 
yol alınmıştır. Ancak, daha yapılacak çok şey bulunduğu da bir
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gerçektir. Bu bağlamda, Hırvatistan’ın Bosna-Hersek’e yönelik 
saydam ve yapıcı politikalarını takdirle izlediğimizi belirtmek 
isterim.

Balkan ulusları, çoğulculuğu benimsemeyen yönetimlerin 
saldırgan, ulusçuluğa ve ayırımcılığa dayanan politikalarından 
çok çekmiştir. Çeşitli dinlere, etnik kökenlere ve kültürlere 
mensup halkların yaşadığı bölgemizi, dünyanın kaynayan kazanı 
olmaktan çıkarmalı, demokrasinin ve hoşgörünün hüküm sürdüğü 
bir merkez durumuna getirebilmeliyiz. Türkiye ile Hırvatistan’ın 
birlikte hareket etmeleri, bu yöndeki destek ve katkıları daha etkin 
kılacaktır.

Sayın Cumhurbaşkanı,

1999 yılında ülkemizde meydana gelen deprem felaketinin 
ardından Hırvatistan Hükümeti’nin ve halkının yaptığı zamanlı ve 
içten yardımlar için Türk halkının şükranlarını bir kez daha dile 
getirmek istiyorum. Depremde ciddi kayıplara uğrayan halkımıza, 
Hırvat halkı tarafından yapılan yardımlar ve gösterilen içten ilgi, 
iki ülke arasında kurulmuş bulunan yakın dostluk ilişkilerinin 
gücünü bir kez daha ortaya koymuştur.

Sayın Cumhurbaşkanı,
Saygıdeğer Konuklar,

Bu düşünce ve duygularla, kadehimi, Yüce Kişiliğinizin 
sağlık ve esenliğine, Türk ve Hırvat halklarının dostluğuna, 
gönenç ve mutluluklarına kaldırıyorum.
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HÜKÜMETİMİZ TARAFINDAN UKRAYNA’YA YAPILAN
İNSANİ YARDIMA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Ukrayna’da 2000 yılı Aralık ayında meydana gelen 
şiddetli kar fırtınaları, ölümler ve yaralanmaların yanısıra 800 
milyon ABD Doları tutarında maddi hasara yol açmıştır.

1999 Marmara Depremi sonrasında ülkemize ilk arama- 
kurtarma ekibi gönderen ülkeler arasında yeralan, ayrıca insani 
yardım malzemesi ve seyyar hastane yollayan Ukrayna’ya, 
Hükümetimizce 250 bin ABD Doları tutarında nakdi yardımda 
bulunulmasına karar verilmiş, sözkonusu nakdi yardıma ilişkin 
banka talimat mektubu 5 Şubat 2001 tarihinde Kiev Büyükelçimiz 
tarafından Acil Durumlar Bakam’na tevdi edilmiştir.
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TÜRKİYE İLE YUGOSLAVYA ARASINDA YAPILACAK 
SİYASİ DANIŞMALARA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Yugoslavya Federal Cumhuriyeti (YFC) Dışişleri 
Bakanlığı’nda İkili İlişkilerden Sorumlu Dışişleri Bakan 
Yardımcısı Radojko Bogojeviç, Bakanlığımız Müsteşar 
Yardımcısı Büyükelçi Yiğit Alpogan’m davetlisi olarak, 12 Şubat 
2001 tarihinde siyasi danışmalarda bulunmak amacıyla Ankara’ya 
gelecektir.

• Büyükelçi Alpogan’m, YFC Bakan Yardımcısı ile 
yapacağı siyasi danışmalarda, ikili ilişkilerin tüm yönleriyle ele 
alınması; ayrıca, Balkanlar’daki son gelişmeler başta olmak üzere 
bölgesel ve çok taraflı konularda görüş alışverişinde bulunulması 
öngörülmektedir.

Türkiye ile YFC arasında son siyasi danışmalar, 22-23 
Temmuz 1997 tarihlerinde Belgrad’da yapılmıştır.
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DIŞİŞLERİ BAKANI SAYIN İSMAİL CEM’İN 
TELEVİZYONU “EDİTÖR” PROGRAMINA

MÜLAKAT

• •

SORU: Bu akşamki konuğumuz, Dışişleri Bakam İsmail 
Cem. İsmail Cem’in programı son haftalarda çok yoğun. Türk dış 
politikasının seyrini izlemek için Cem’in uçağının rotasına 
bakmak bir fikir veriyor. Cem’in uçağı son haftalarda Libya, 
Sudan, Pakistan gibi ülkelere de indi. Pazartesi günü uçak 
Tahran’da olacak. Irak’la, Suriye’yle yakınlaşma dikkat çekiyor. 
Özetle, rotanın gösterdiği şu: Türkiye bir yandan AB ile tam 
üyelik mücadelesini görünür görünmez güçlüklere rağmen 
sürdürüyor. Bir yandan da yakın çevresi diyebileceğimiz 
ülkelerle, bölgelerle daha yoğun bir işbirliğine giriyor. İsmail Cem 
şu anda Ankara büromuzda canlı yayın konuğumuz.

Hoşgeldiniz, Sayın Cem.

CEVAP: Hoşbulduk.

SORU: Bu akşam Ahmet Sever’in programında, bizden 
hemen önce, Sakıp Sabancı konuştu. O da AB konusunda çok 
dertli. Siz yoldaydınız; İzmir’den geldiniz. Bu haberi de 
izlemediniz. Sakıp Sabancı’nın eleştirileri var. Gerçi size yönelik 
eleştiriler değil ama AB konusunda epeyce dertli. Sakıp Sabancı, 
hem yabancı sermayenin Türkiye’ye gelmemesine hem de 38 
senedir AB’nin kapısında beklememize sebep olan 
eksiklerimizden şikayet ediyor. Sayın Cem, şüphesiz Sayın 
Sabancı’nın şikayetleri doğrudan size yönelik değil; ama siz 
bugün T. C. Dışişleri Bakanı olarak, AB’nin kapısında 38 sene 
bekletilmemizi nasıl yorumluyorsunuz?
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CEVAP: Bunun nedenini hem AB’de hem de kendimizde 
aramamız lazım. 38 yıldan beri bütün Türk hükümetleri 
programlarında, AB’ye girmeyi en büyük hedeflerinden biri 
olarak kabul etmişlerse ve buna rağmen 38 senede yeterli yol 
alınamamışsa, bunun nedeni dışarıda olduğu kadar biraz da 
kendimizde demektir.

AB sürecinde geldiğimiz en ileri aşama bizim 
Bakanlığımız döneminde gerçekleşti. Yani, biz Helsinki ile 
adaylık statüsünü aldık ve bu da Türkiye’nin 38 senede ulaştığı en 
ileri nokta oldu. Demek ki, Türkiye kararlı olduğunda daha hızlı 
gelişme sağlanıyor. Yok eğer bir takım tereddütler, korkular vs. 
içinde ise o takdirde bu gelişme yavaş oluyor. Yani, siyasi tercih 
meselesi.

SORU: 39. seneye doğru gidiyoruz ve bir Ulusal Program 
karşımızda. Ulusal ProgramT hazırlayacağız ve 8 Kasım 
belgesine bir cevap verecek Türkiye. Gerçi program gecikmiş 
değil ama, ana dilde yayın gibi, MGK’nm sivilleşmesi gibi 
konularda uzlaşma sağlanamıyor. Nerelerde tıkanıklık yaşanıyor?

CEVAP: Bir defa tarih olarak söyleyeyim; ayın 15’inde 
Çerçeve Yönetmelik Avrupa Parlamentosu’nda görüşülecek, 
oradan geçmesi halinde -ki geçeceği tahmin ediliyor- 26 Şubat’ta 
Konsey’de onaylanacak ve resmileşecek. Ondan sonra da 
Türkiye’nin Ulusal Programını vereceği süreç başlayacak.

Bu Ulusal Program kolay bir iş değil. Ulusal Program, adı 
üzerinde, bir uzlaşmanın ifadesi olmak durumunda. Türkiye’deki 
çeşitli hassasiyetlerin, sadece Meclis’te veyahut hükümetteki 
değil, bütün belli başlı düşüncelerin uzlaşması olmak zorunda ve 
bu da kolay bir iş değil. Umarım, Türkiye bunu başaracaktır. İlgili 
Devlet Bakanlığı ve Genel Sekreterlik bu konuda yoğun bir çaba 
içindedir. Biz de kendilerini her açıdan desteklemekteyiz. Tahmin 
ediyorum, hükümet bu konuda bir uzlaşmayı gerçekleştirecek.
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SORU: Üzerinde uzlaşma arayışının yoğunlaştığı konular, 
ana dilde yayın ve MGK konusu mudur?

CEVAP: Ben genel konuştum. AB konusunda Türkiye’nin 
yapması gereken yasal düzenlemeler, Başbakan Yardımcımız 
Sayın Mesut Yılmaz’ın alanına girer. Dolayısıyla, ben bu konuda 
fazla bir şey söylemek istemiyorum.

SORU: Ama, 8 Kasım belgesinde bu iki konuda talepler 
var; bir şekilde formül bulunması ve AB’nin karşısına çıkılması 
gerekiyor.

    •  •

CEVAP: Oyle olması gerekir.

SORU: Avrupa’nın bu iki konuda mutlaka tatmin edilmesi 
şart mıdır?

CEVAP: Hiçbir konuda harfiyen bir tatmin sözkonusu 
değildir, ama AB’nin genel ilkelerine uyum herhalde olmalıdır. Bu 
açıdan, çok dikkat etmek gerekir.

SORU: Avrupa ile ilişkilerimizi görüşürken; üst üste 
Ermeni soykırım karar tasarıları geliyor. Birbiri peşi sıra Fransa, 
İtalya ve Amerika’da geldi. Şimdi başka ülkelerde de gelişmeler 
var. Ne yapmaya çalışıyorlar? Türkiye köşeye mi sıkıştırılıyor, bir 
mesaj mı verilmeye çalışılıyor? Nasıl bakmak lazım buna?

CEVAP: Avrupa’da 6-7 ülkede, bu konuda eski senelerde 
alınmış kararlar bulunuyor. Ancak, burada önemli olan, Amerika 
ve Fransa’daki son gelişmelerdir. Amerika’da ciddi bir mücadele 
ile bu konudaki bir kararın Amerikan Temsilciler Meclisi’nden 
geçmesi önlenmiştir. Öte yandan, Fransa’da kararın 
parlamentodan çıkmış olması ciddi bir gelişmedir. Şu anda ismini 
bile hatırlayamayacağımız bazı ülkelerde daha önce benzeri 
kararların alınmış olması Türkiye’yi etkilememiştir. Fransa gibi 
önemli bir ülkede bunun olması ise Türkiye’ye zarar vermiştir.
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Bunlar hesaplı mı oluyor? Bazı yorumlarda buna dikkat 
çekiliyor ve Türkiye’nin özellikle Orta Doğu’da ilerlediği, 
yükseldiği bir zaman kesitine işaret ediliyor. Türkiye’nin Orta 
Asya ülkeleriyle, yani kardeş cumhuriyetlerimizle güvenlik 
işbirliğini gerçekleştirdiği bir seneyi henüz geride bıraktık. 2000 
yılında, örneğin Özbekistan gibi daha önce aramızın bir hayli 
soğuk olduğu bir ülkeyle güvenlik işbirliğini gerçekleştirdik; 
ilişkimizi yeni bir aşamaya yükselttik. Kırgızistan’la, 
Kazakistan’la, Azerbaycan’la, Gürcistan’la ilişkilerimiz gelişiyor. 
Türkiye’nin bu çıkışları tabiatıyla dikkat çekiyor. Bazı 
yorumcular, Türkiye’nin dünya dengelerindeki, bölgelerüstü 
dengelerdeki konumunun güçlenmesinin biraz da rahatsızlık 
yarattığına işaret ediyorlar.

“Bölgelerüstü denge” dedim; hemen Bakü-Ceyhan 
meselesine değineyim. Yeni Amerikan yönetiminin Enerji 
Bakanlığı’nın, bu projeye sıcak bakmayabileceği yolunda 
haberler yayınlandı. Bakü-Ceyhan konusunda belirleyici olacak, 
projeye kaynak yatıracak olan şirketlerdir. Onların kararı çok 
önemli. Amerikan Chevron şirketi Bakü-Ceyhan projesine 
katılma niyetini açıkladı ve önce Azerbaycan’daki SOCAR 
şirketine, ardından da Türkiye’ye resmen bildirdi. Bu, çok önemli 
bir gelişmedir. Yani, Bakü-Ceyhan projesi konusunda ilgili 
şirketlerin iradesi çok önemlidir ve bu konuda olumlu gelişmeler 
vardır.

SORU: Sözde soykırım konusunda kararların alındığı 
ülkeleri boykot ediyoruz. Dünyada 1 trilyon dolar civarında bir 
yabancı sermaye var ve bu paranın çok azı Türkiye’ye geliyor. 
Acaba biz Fransa gibi ülkelere boykot uygularken AB üyesi ve 
diğer ülkeleri ürkütmüş olmuyor muyuz? Dışişleri Bakanlığı’nın, 
bu konuda Türkiye’nin anlaşmalardan doğan sorumluluklarına 
dair bazı uyarıları oldu. Acaba, Dışişleri Bakanı olarak boykot 
kararlarını etkili bir yöntem olarak görüyor musunuz, yoksa 
Türkiye yaptırım niteliğinde daha farklı yöntemlere mi 
başvurmalı?

DIŞİŞLERİ GÜNCESİ- Şubat 2001 37



CEVAP: Yaptırım niteliğinde, bir ülkenin yapabilecekleri 
belirlidir, sınırlıdır. Ben aslında bunlara yaptırımdan çok meşru 
müdafaa ismini vermekteyim. Uluslararası hukuk ve uluslararası 
anlayış, askeri alımlar ve stratejik önemdeki devlet alımlarına 
ilişkin kararların, siyasi bakımdan değerlendirilmesini kabul 
ediyor. Bizim başvurduğumuz yaptırımlar da bu alandadır. Yoksa 
biz kalkıp da devlet olarak bir tüccara “Hayır, sen bu malı şu 
ülkeden almayacaksın” diyemeyiz. Bunu dersek hata ederiz, 
bedelini öderiz. Bizim Fransız halkına karşı en küçük bir 
düşmanlığımız yoktur; hiçbir zaman olmamıştır ve olamaz. 
Türkiye’ye gelen Fransızlara karşı her zaman candan bir 
konukseverliğimiz olmuştur ve olmaya devam edecektir. Özel 
sektörümüzün Fransız özel sektörüyle yaptığı işler vardır. Onlar 
tamamen kendi bilecekleri işlerdir. Türkiye, son gelişmeler 
karşısında gerekeni yapmaktadır. Kalkıp da, “Türk okullarında 
Fransızca dil öğretimine son verelim” gibi yanlış yaklaşımlarla, işi 
sulandırmamak lazımdır.

SORU: Yunanistan’dan gelen bir haber var. Yunan
Parlamentosu “Küçük Asyalı Yunanlıların Türk Devleti tarafından
soykırıma uğratıldığı” iddiasına yer verilen bir tasarıyı iki yıl önce
kabul etmiş. Tasarı, şimdi Yunan Cumhurbaşkanı’nın önüne
getirilmiş. Bu Ermeni tasarılarının bir devamı mı, yoksa Atina’nın 
başka hesapları mı var?

CEVAP: Bu gayriciddi bir olay. Sözkonusu önerge 
1998’de kabul edilmişti. Onun üzerine, biz bir açıklama yapmış ve 
ciddi bir uyarıda bulunmuştuk. Bu açıklamada, Yunanistan’ın 
Anadolu’da uyguladığı geniş çaplı tahribat ve katliamlar 
bilinmekte iken, sözkonusu tasarı ile ciddiyet dışına çıktığını 
belirtmiştik. Sadece Türkiye ve Yunanistan’ın değil, bütün büyük 
Avrupa devletlerinin imzaladığı Lozan Anlaşması’nın 59. 
maddesi, Yunanistan’ın Anadolu’da Türk halkına karşı savaş 
hukukunun dışına çıkan eylemlerinden dolayı yol açtığı zararı 
karşılama yükümlülüğünü kabul ettiğini söyler. Yani olayın aslı 
böyle iken, Yunanistan’ın son girişimi gayriciddidir.
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Olay tarafımızdan ciddiye alınmamakta, ama gelişmeler 
dikkatle izlenmektedir. Nitekim, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarımız 
bugün Yunanistan’ın Ankara Büyükelçisini çağırarak, 
kendisinden bilgi istemiştir. Atina’daki Büyükelçiliğimiz harekete 
geçmiştir. Yani, gereken ne ise elbette yapılacaktır.

SORU: Bu soykırım iddiaları konusunda, tarafımızdan 
bazı hazırlıklar yapıldığı yolunda bilgiler geliyor. Lahey Adalet 
Divanı deniyor; iki tarafı bir araya getirecek hakemlik kurulu 
deniyor. Türkiye’nin, Ermeni soykırımı iddiaları konusunu 
hakemlikle çözme ya da Divan’a götürme gibi bir niyeti var mı?

CEVAP: Bu hukukla ilgili olduğu için Adalet
Bakanlığımızın bileceği bir konu. Fakat şunu söyleyeyim: Bu 
sözde soykırım iddialarına bazen çok büyük bir iyi niyetle 
yaklaşıyoruz; halkımız zannediyor ki, mesele haklının ve 
haksızın birbirinden ayırt edilmesi ile ilgili. Dolayısıyla deniyor 
ki, “Türkiye gerçekleri yeterince iyi anlatamadı. Tüm belgeleri 
ortaya koyalım. Dünyanın her yerinden objektif uzmanları 
çağıralım. Onlar kim haklı kim haksız incelesinler.” Oysa hadise 
bu değil. Bunu görebilmek lazım. Kimse “Türkiye haklı mı, 
haksız mı; nedir bu hadise” diye bakmıyor olaya. Herkes buna 
kendi siyasi menfaati, siyasi hesabı açısından bakıyor. Yani, 
kimsenin haklıyı aradığı yok. Yoksa, BM’nin ilgili bir sözleşmesi 
vardır; soykırımın ne olduğu uluslararası hukukta yazılıdır ve 
Türkiye ile ilgili iddiaların hepsini alsanız dahi o tanıma girmez.

SORU: Son zamanlarda dikkat çeken bir konu daha var: 
Siz Sudan’a gidiyorsunuz, Libya’ya gidiyorsunuz; Pakistan’a 
gittiniz; Irak’la Türkiye’nin ilişkileri gelişiyor. Böyle bir yakın 
çevreye doğru açılma politikası var. Acaba, Türkiye bu politikası 
ile Batı’ya bir cevap mı vermeye çalışıyor? Yani, “Tek seçenek siz 
değilsiniz” mi demek istiyor?

CEVAP: Hayır, tamamen tesadüfi. Ziyaret tarihleri, 
Bakanların programlarının uyumuna göre belirlendi. Mesela, ben 
önümüzdeki hafta önce Portekiz’e, sonra İtalya’ya, daha sonra 
Belçika’ya gideceğim. Yani, peşpeşe de bu ziyaretler gelecek.
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SORU: Ama Libya, Sudan gibi ziyaretler biraz garip değil mi?

CEVAP: Olur mu? Aslında bunları garip görmek bizim 
garipliğimiz. Türkiye gibi bir ülkenin en büyük gücü bir Avrasya 
ülkesi olmasıdır. Aynı zamanda hem Avrupalı hem Asyalı 
olmasıdır. Aynı zamanda hem doğulu, hem batılı olmasıdır. Biz 
Türkiye olarak bu imkanımızı, milletimizin menfaatine olan bu 
büyük birikimimizi harekete geçirdik. Türkiye bugün sadece 
batıda değil aynı zamanda doğuda da muteber olan, öne çıkan bir 
ülkedir. Demin Orta Doğu Barış Süreci’nden örnek vermiştim. 
Türkiye nihayet şunu görmeye başlamıştır: Biz Pakistan, Libya ve 
Sudan’da veya Orta Doğu’da, Orta Asya’da ne kadar güçlü isek, 
Batı’da, AB’de itibarımız, gücümüz o kadar artmaktadır. Aynı 
şekilde, Türkiye’nin AB’ye aday olması, Orta Asya’dan, 
Kafkasya’dan, Körfez ülkelerine kadar imkanlarını, hareket 
alanını genişletmiştir. Yıllar yılı böyle adeta bir tercih 
karşısındaymışız gibi bizi şartlamışlar. Dışarıdan şartlamışlar 
büyük ölçüde. Biz de bunu çok kolay kabullenmişiz.

Konuya şu açıdan bakınız: Mesela, sözde Ermeni 
soykırımı tasarıları gündemde. Eğer Türkiye dış ticaret hacmi 80 
milyar değil de 180 milyar dolar olan bir ülke konumunda 
bulunsaydı, böyle tasarılar ne Fransız Meclisi’ne gelirdi, ne de 
gelse bile geçme imkanı bulurdu. Türkiye’nin bugün Orta 
Asya’da belli bir etkinliği var. Orta Doğu’da gelişen ilişkileri var. 
Eğer bu gelişmeler 10 yıl önce gerçekleşmiş ve bugün Türkiye 
Orta Doğu’da 10 yıldır mesafe alıyor olsaydı bu sorunlarla 
karşılaşmazdık.

Biz kendi içimizde kavgalaşırsak, güçlü olmazsak, 
dünyaya bakışımızda bazı açılımları yapamazsak, çağdaş, ileri 
ilişkiler gerçekleştiremezsek, o zaman böyle tasarılar gelir. 
Türkiye güçlü olsun bunların hiçbirisi olmaz. Meselenin çözümü 
budur. Sorunun kökü de çözümü de Türkiye’dedir.

SORU: Sayın Dışişleri Bakanı, konuğumuz olduğunuz ve 
verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyoruz.

CEVAP: Ben teşekkür ederim.
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DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZCÜ YARDIMCISI
HÜSEYİN DİRİÖZ’ÜN 

HAFTALIK OLAĞAN BASIN TOPLANTISI

DİRÎÖZ: Toplantımıza hoşgeldiniz. Sorularınızı
cevaplandırmaya çalışayım.

SORU: Bugünkü gazetelerde Moskova mahreçli bir haber 
var. Rus Parlamentosu’nda Ermeni soykırımıyla ilgili bir 
komisyon kurulacağı iddia ediliyor. Bu konuda Ankara’ya ulaşan 
bir bilgi var mı?

CEVAP: Hayır, araştıracağım. Bildiğiniz gibi,
Temsilciliklerimiz bu konudaki gelişmeleri yakından takip 
etmekte ve engellenmesi için gerekeni yapmaktadırlar.

SORU: İsrail’de Ariel Sharon’un seçilmesini nasıl 
değerlendiriyorsunuz?

CEVAP: Bu konuda evvelki gün bir açıklamamız oldu. 
Sayın Bakanımız da İsrail’de yapılan seçimlerin sonucuyla ilgili 
olarak görüşlerimizi belirtmişti. Bu açıklamamızda şu hususlara 
değinildi: Biz Orta Doğu Barış Süreci’ne her bakımdan ve her 
fırsatta yardımcı olmaya hazırız ve gayretlerimizi sürdüreceğiz. 
Barış Süreci, bizce geri dönüşü olmayan bir noktaya gelmiştir. 
Artık yapılması gereken, Orta Doğu’ya barış ve istikrar getirecek 
nihai bir anlaşmanın bugüne kadar kaydedilen gelişmelerin üstüne 
bina edilerek ortaya çıkmasıdır. Yeni İsrail hükümetinin bu yönde 
gayret göstereceğini ümit ve temenni ediyoruz. Türkiye, bugüne 
kadar olduğu gibi bundan sonra da bu amaç doğrultusunda elinden 
gelen gayreti göstermeye devam edecektir ve barış çabalarına 
katkıda bulunmaya kararlıdır. Gerek yeni İsrail hükümeti gerek 
Filistin yönetimiyle bu doğrultuda birlikte çalışmaya devam 
edeceğiz.
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SORU: Esad Coşan’ın Avustralya’dan Türkiye’ye 
getirilmesi ile ilgili bazı haberler basına yansıdı. Dışişleri 
Bakanlığı bu konuda özel bir çaba gösterdi mi yoksa normal 
prosedürü mü uyguladı?

CEVAP: Türk vatandaşlarının yurtdışında vefatları 
halinde, doğum, evlilik ve askerlik gibi durumlarda da olduğu gibi 
Başkonsolosluklarımız gerekli konsolosluk görevlerini yerine 
getirirler. Vefat halinde cenazenin Türkiye’ye getirilmesi 
işlemlerini yapmak da bu görevler arasındadır. Bakanlığımız 
teşkilatının konuya methaldar olması ancak bu görevle sınırlı 
kalmıştır. Özel bir işlem sözkonusu olmamıştır.

SORU: îç organlarının alınmaması için Dışişleri’nin bir 
girişimi oldu mu?

CEVAP: Dediğim gibi, ayrıca özel bir işlem veya girişim 
olmamıştır. O konuda bize herhangi bir müracaat olmamıştır. Biz 
de bu gibi haberleri basında okuduk.

SORU: Fransa’dan başka hangi ülkelerde sözde Ermeni 
soykırımıyla ilgili yasa tasarısı geçirme hazırlıkları var?

İkinci sorum; 1990’h yılların başında, Dışişleri 
Bakanlığı’nm bir sarı ve kırmızı liste uygulaması vardı. Bu 
uygulama, o dönemde Güneydoğu’daki çatışmalar nedeniyle 
Türkiye’ye silah satışını kısıtlayan bazı Avrupa ülkeleri ile 
ilgiliydi. Yeniden benzeri bir uygulamaya geçilmesi düşünülüyor 
mu? Yani, bu sözde Ermeni soykırımı iddialarını benimseyen 
ülkelerin bir sarı veya kırmızı liste statüsüne konulmaları, özel bir 
işleme tabi tutulmaları çalışmaları gündemde mi?

CEVAP: O konuda bir bilgim yok. Ama isterseniz araştırıp 
size bilgi vermeye çalışayım.

Birinci sorduğunuz hususta da bilgi derleyip, size ayrıca 
verebilirim.

SORU: Sayın Bakan’ın İran ziyaretine dönmek istiyorum.
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Bu ziyarette Hizbullah dosyaları, Diyarbakır’daki cinayet gibi 
konular görüşülecek mi? Daha önce verilen dosyalara cevap alındı 
mı? Bu cevaplar istenecek mi? Ayrıca, herhangi bir anlaşma 
imzalanması sözkonusu mu?

CEVAP: Bildiğiniz gibi, geçen yıl İran Dışişleri Bakanı 
Harrazi Türkiye’ye gelmişti. Sayın Bakanımız da bu kere onun 
daveti üzerine 12-13 Şubat tarihlerinde Tahran T beraberinde bir 
heyetle ziyaret edecektir. Türkiye ve İran iki komşu ülkedir. İki 
ülkeyi ilgilendiren ortak birçok konu vardır. Bu temas sırasında 
bütün bu konuların ele alınması doğal olacaktır. İşadamlarının da 
gitmesi öngörülüyor. Bu da tabiatıyla iki ülke arasındaki 
ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi imkanlarını araştırmaya 
yönelik olacaktır.

Bu ziyaret vesilesiyle, Kültürel Değişim Programı 
Anlaşması’nın imzalanması öngörülmektedir. Iran, önemli bir 
komşumuzdur. Bu ziyaret Türkiye-İran ilişkilerine önemli bir 
ivme sağlayacaktır.

SORU: İran’ın Hizbullah’la ilişkisine dair bazı dosyalar 
iletmiştik ve sanırım bir yanıt alamamıştık. Sayın Bakan yeni bir 
dosya götürecek mi? Diyarbakır Emniyet Müdürü olayında da, 
Hizbullah’a destek iddiaları vardı.

CEVAP: Biraz önce dediğim gibi, iki ülkeyi ilgilendiren 
bütün konuların, güvenlik konuları dahil, görüşmelerde ele 
alınması normal olur. Türkiye ile İran arasında güvenlik işbirliği 
komitesi mekanizmaları vardır. Bunlar işlemektedir. Bunların ne 
şekilde işlediği üzerinde durulması da normaldir.

SORU: İsrail’de Sharon’un seçilmesinden sonra Türk 
hükümeti bir kutlama mesajı gönderdi mi veya herhangi bir temas 
gerçekleştirildi mi?

CEVAP: O konuda bana ulaşmış herhangi bir bilgi yok. 
İsrail’de seçim süreci resmen sonuçlandı mı onu da bilemiyorum. 
Ancak, bu seçim sonrasında da İsrail’le yakın ilişkilerimizin ve 
işbirliğimizin sürmesini beklemekteyiz.
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SORU: Amerikan Kongresi’ne yeni bir Ermeni tasarısının 
sunulması olasılığı karşısında, Türkiye’den resmi bir heyetin bu 
ülkeye gideceği ifade ediliyor. Bu konuda bir bilgi var mı?

CEVAP: O konuda bana bir bilgi intikal etmedi. Doğal 
olarak, bu tür olası teşebbüslere karşı izleme ve karşı koyma 
faaliyetlerimiz her zaman sürmektedir.

SORU: Dört Türk askeri Yunan sınırını geçmiş. 
Genelkurmay’dan yapılan açıklamada iade edildikleri söyleniyor. 
Dışişleri Bakanlığı bu konuda bir girişimde bulundu mu?

CEVAP: Olayla ilgili olarak Genelkurmay Başkanlığı 
gerekli açıklamayı yaptı. Yunan makamlarının bu konuda 
gösterdikleri işbirliğini memnuniyetle karşılamaktayız.

SORU: Yunan Dışişleri Bakanı Papandreu’nun Mart 
ayında Türkiye’ye resmi bir ziyarette bulunması sözkonusuydu. 
Tarihi kesinleşti mi acaba?

CEVAP: Şu anda o konuda elimde ayrıntılı bir bilgi yok. 
Ancak, Yunanistan’la aramızdaki yapıcı işbirliğinin devam 
ettirilmesi bakımından gerçekleştirilebildiği takdirde bu tür 
ziyaretler yararlı olmaktadır.

SORU: Terör örgütü PKK’ya gönderdiği mektuptan sonra 
Servantie görevinden alındı. Bunu nasıl karşılıyorsunuz? 
Bildiğimiz kadarıyla, Ankara’nın Avrupa Komisyonu’na bu 
yönde telkinleri olmuştu.

CEVAP: Biz zamanında, bu mektup ortaya çıktığında 
tepkimizi göstermiştik. Bunun ötesinde ilave birşey söylemem 
mümkün değil. Görevden alınma veya görev değişikliği haberini 
biz de basından duymuş bulunuyoruz. Eğer doğru ise, bu 
Komisyon’un kendi tasarrufudur.

Teşekkür ederim.
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ARNAVUTLUK DIŞİŞLERİ BAKANI PASKAL 
MILO’NUN, TÜRKİYE’YE YAPACAĞI RESMİ

ZİYARETE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Arnavutluk Dışişleri Bakanı Paskal Milo, Sayın 
Bakanımızın davetine icabetle 13-15 Şubat 2001 tarihlerinde 
ülkemize resmi bir ziyarette bulunacaktır.

Türkiye ve Arnavutluk geleneksel olarak dostluk ve 
kardeşlik duygularıyla birbirine bağlı iki ülkedir. Bakan Milo’nun 
ziyareti sırasında, başta ikili ilişkiler olmak üzere, bölgesel ve 
uluslararası konuların ele alınması ve ilişkilerin daha da 
geliştirilmesi imkanlarının araştırılması öngörülmektedir.

Bakan Milo, Meclis Başkanı Sayın Ömer İzgi ve Başbakan 
Sayın Bülent Ecevit tarafından da kabul edilecektir.
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CUMHURBAŞKANI SAYIN AHMET NECDET SEZER’İN, 
TÜRKİYE, BULGARİSTAN VE ROMANYA ARASINDA 

DÜZENLENEN ÜÇLÜ DORUK TOPLANTILARININ 
DÖRDÜNCÜSÜNE KATILMAK ÜZERE FİLİBE’YE 
YAPACAKLARI ZİYARETE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Türkiye, Bulgaristan ve Romanya Cumhurbaşkanlarının 
katılımıyla yılda bir gerçekleştirilen Üçlü Doruk Toplantılarının 
dördüncüsü 15-16 Şubat 2001 tarihlerinde Bulgaristan’ın Filibe 
kentinde düzenlenecektir. Bu çerçevede, Sayın 
Cumhurbaşkanımız anılan tarihlerde Bulgaristan’ı ziyaret 
edecektir.

1997 yılında Bulgaristan’ın Varna kentinde yapılan ilk 
Doruk Toplantısıyla yaşama geçirilmiş olan Üçlü Doruk Süreci, 
birbirine komşu üç Balkan ülkesi arasında anlayış, işbirliği, 
dayanışma ve güven ortamının geliştirilmesine önemli katkı 
sağlamıştır. 1998 yılında Antalya’da ve 1999 yılında 
Romanya’nın Sinaia kentinde yapılan ikinci ve üçüncü Doruk 
Toplantılarıyla geleneksel bir nitelik kazanan Üçlü Doruk Süreci, 
kimi somut işbirliği alanlarının yaratılmasına olanak sağlamıştır. 
Üçlü Doruk Süreci, güncel bölgesel ve uluslararası konuların ele 
alındığı bir forum olma özelliğiyle, bölgesel istikrar ve işbirliğine 
olduğu kadar, üç komşu ülke arasındaki ilişkilere de olumlu bir 
boyut kazandırmıştır.

Sayın Cumhurbaşkanımız, Doruk Toplantısı marjında 
Bulgaristan Cumhurbaşkanı Petar Stoyanov ve Romanya 
Cumhurbaşkanı Ion Iliescu ile ikili görüşmelerde de bulunacaktır.
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NORVEÇ DIŞİŞLERİ BAKANI THORBJÖRN 
JAGLAND’IN ÜLKEMİZE YAPACAĞI ZİYARETE

İLİŞKİN AÇIKLAMA

Norveç Dışişleri Bakanı Thorbjöm Jagland, 15-16 Şubat 
2001 tarihlerinde ülkemize bir çalışma ziyareti gerçekleştirecektir.

Aynı zamanda Norveç İşçi Partisi Başkanı olan Thorbjöm 
Jagland Orta Doğu Barış Süreci’ne katkıda bulunmak amacıyla 
kumlan Araştırma Komitesi’nin de üyesidir.

Öte yandan, bilindiği üzere Norveç halen, BMGK üyesi 
olup, BM Irak Yaptırımlar Komitesi Başkanlığı görevini de 
devralmıştır.

Norveç Dışişleri Bakanı Thorbjöm Jagland ile yapılacak 
görüşmelerde, Türkiye ile Norveç arasındaki ikili ilişkilerin 
yanısıra, Orta Doğu Barış Süreci, Avmpa Birliği’nin genişlemesi, 
Irak’a uygulanan BM yaptırımları ve AGSK gibi bölgesel 
konuların da ele alınması öngörülmektedir.

Konuk Bakan ayrıca, Sayın Başbakanımız tarafından 
kabul edilecek ve TBMM Dışilişkiler Komisyonu BaşkanTyla 
görüş alışverişinde bulunacaktır.
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FİLİSTİN DEVLET BAŞKANI YASSER ARAFAT’IN 
ÜLKEMİZE YAPACAĞI ZİYARETE İLİŞKİN

AÇIKLAMA

Filistin Devlet Başkanı Yasser Arafat, bugün ülkemize bir 
çalışma ziyaretinde bulunacaktır.

Ziyaret sırasında Sayın Arafat, Sayın Cumhurbaşkanımız, 
Sayın Başbakanımız ve Sayın Bakanımızla görüşecektir.

Sayın Arafat’la yapılacak görüşmelerde Orta Doğu 
bölgesindeki son gelişmeler ele alınacaktır.
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CUMHURBAŞKANI SAYIN AHMET NECDET SEZER’İN, 
FİLİSTİN DEVLET BAŞKANI YASSER ARAFAT’LA 
YAPTIKLARI GÖRÜŞMEYE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, bugün Ankara’ya 
gelen Filistin Devlet Başkanı Yasser Arafat’la bir görüşme 
yapmıştır. Görüşmeye, Dışişleri Bakanı İsmail Cem ile Türk ve 
Filistinli yetkililer de katılmışlardır.

Görüşmede, Cumhurbaşkanı Sezer ile Filistin Devlet 
Başkanı Arafat, Orta Doğu Barış Süreci’ndeki durumu ve 
bölgedeki son gelişmeleri değerlendirmişlerdir. Cumhurbaşkanı 
Sezer ile Başkan Arafat, bölgede meydana gelen son şiddet 
olaylarını kınamışlar ve bu tür olayların barışa hizmet etmediği 
konusunda görüş birliğine varmışlardır.

Cumhurbaşkanı Sezer, Barış Süreci’nde geçen Ağustos 
ayından bu yana sağlanan ivmenin korunmasına ve görüşmelerde 
şimdiye kadar elde edilmiş olan kazanımlar temelinde adil ve 
kalıcı bir barışa bir an önce ulaşılmasına verdiğimiz önemi 
belirtmiştir.

Orta Doğu’da içinde bulunulan duyarlı ortamda, tarafların 
şiddet olaylarını denetim altına almaları ve gerginliği artıracak 
davranışlardan kaçınmaları gereğini vurgulayan Cumhurbaşkanı 
Sezer, İsrail’de Ariel Sharon başkanlığında kurulacak hükümetin 
barış yönündeki çabaları sürdüreceği umudumuzu dile getirmiştir.

Filistin Devlet Başkanı Arafat, Filistin halkına gösterdiği 
destek için Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne ve Türk halkına 
teşekkürlerini bildirmiştir. Başkan Arafat, Orta Doğu’nun çok 
duyarlı bir dönemden geçmekte olduğunu, uygulanan abluka
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nedeniyle Filistin halkının son derece güç koşullar içinde
bulunduğunu belirtmiş ve tarafların güvenine sahip bulunan
Türkiye’nin Barış Süreci’ne yapıcı katkılarını sürdürmesini 
beklediklerini söylemiştir.

Cumhurbaşkanı Sezer, Türkiye’nin bugüne dek olduğu 
gibi bundan sonra da Barış Süreci’ne elinden gelen katkıyı 
yapmaya hazır olduğunu belirtmiştir.

%

DIŞİŞLERİ GÜNCESİ-



BAŞBAKAN SAYIN BÜLENT ECEVİT’İN, FİLİSTİN 
DEVLET BAŞKANI YASSER ARAFAT’LA 

GÖRÜŞMELERİNDEN SONRA YAPTIKLARI 
AÇIKLAMA VE BİR SORUYA VERDİKLERİ YANIT

Kardeş Filistin’in dost Devlet Başkanı Sayın Yasser 
Arafat’la, değerli dostumla görüşme fırsatını bulduğum için çok 
mutluyum. Bilindiği gibi, İsrail’de birkaç gün önce seçimler oldu 
ve yeni bir hükümet kuruldu. Bunun Barış Süreci’ni nasıl 
etkileyeceğini biz de merakla bekliyoruz. Onun için İsrail’deki 
siyasal değişiklik olayından hemen sonra, Sayın Arafat’ın 
Ankara’ya gelmiş olması, bize daha ayrıntılı değerlendirme 
olanağını vermiş oldu, bunun için kendisine şükranlarımı sundum.

Biz başından beri Barış Süreci’ni etkili bir şekilde 
destekliyoruz. İsrail ve Filistin’le bundan önceki hükümet 
döneminde, yani Sayın Barak’ın Başbakan olduğu dönemde de 
hemen hemen günü gününe diyalog halindeydik. Elimizden gelen 
katkıyı ortalıkta görünmeden, bir arabulucu rolüne girmeden 
yerine getirmeye çalışıyorduk. Şimdi de tabiî Sayın Arafat’ın 
bizden bazı beklentileri olması bizim için bir onurdur ve bunları 
karşılamaya çalışmak bizim için bir görevdir. “Barışın önünde en 
büyük engel şiddet eylemleridir, terörizmdir. Terör devam ettikçe, 
güvenlik sağlanamadıkça barış da sağlanamaz” deniyor. Oysa 
benim görüşüme göre güvenlik varmış yokmuş buna bakmadan 
barış mutlaka kurulmalıdır. Barış kurulunca terör kendiliğinden 
sona erecektir. Önemli olan, daha çok vakit yitirmeden iki tarafın 
tekrar biraraya gelmeleridir. Geri dönülebilecek nokta aşılmıştır. 
Bundan 2-3 yıl öncesine, hatta 1 yıl öncesine kadar telaffuz bile 
edilemeyen konular, sorunlar -Kudüs sorunu gibi, Haram-ül Şerif 
gibi- artık bir daha kalkmayacak şekilde gündemdedir. Bu çok 
önemli bir aşamadır. Onun için gerek Filistinli kardeşlerimizin,
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•  ___

gerek İsrail’in süratle hareket etmesi gerekir. Biz de bu konuda
üzerimize düşenleri yapacağız. Ayrıca daha önceki İsrail
Hükümeti döneminde de hep şunu söylemiştim: “Herşeyden önce
Filistin üzerindeki ekonomik ambargoları kaldırın, çünkü bu
ambargolar devam ettiği sürece Filistinli halk gitgide
fakirleşecektir; bu da radikal eylemlere yol açacaktır. Onun için
evvela ekonomik ambargo kalkmalıdır.” Fakat maalesef bu
konuda yeterince yapıcı karşılık bulamamıştık. Şimdi yeni
Başbakan Sayın Sharon’la da görüşme fırsatını bulduğumda ilk
önce ekonomik ambargonun kalkması konusunu telkin edeceğim.

SORU-YANIT
0

SORU: Kudüs’te meydana gelen ve 8 İsraillinin hayatını 
kaybettiği olayla ilgili, Sayın Arafat, “Bu bir trafik kazasıdır” 
dedi. Bunun üzerine İsrail Büyükelçiliği bir açıklama yaparak; 
Yasser Arafat’ın bu açıklamasının kınandığını ve bunun bir terör 
eylemi olduğuna dair kesin bulgular olduğunu söyledi. Siz bu 
konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz?

BAŞBAKAN BÜLENT ECEVİT: Bu konuda benim
tartışmaya girmem doğru olmaz. Biraz önce söylediğim gibi, iki
tarafta da radikal unsurlar, müfrit unsurlar, terör eylemlerini
sürdürmeye çalışabilirler. Bunların amaçları barışı engellemektir.
Fakat ne olursa olsun barışı sürdürme kararı verilirse ve bu etkin
kılınırsa, terörizm de bir süre sonra kendiliğinden ortadan 
kalkacaktır.

Teşekkür ederim.
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FİLİSTİN DEVLET BAŞKANI YASSER ARAFAT VE 
DIŞİŞLERİ BAKANI SAYIN İSMAİL CEM’İN 
YAPTIKLARI ORTAK BASIN TOPLANTISI

SAYIN İSMAİL CEM: Filistin Devlet Başkanı Sayın 
Yasser Arafat’ı ülkemizde konuk etmekten şeref duymaktayız. 
Sayın Devlet Başkanı bize son gelişmeler hakkındaki 
düşüncelerini aktardı.

Türkiye, Barış Büreci’yle yakından ilgilidir. Türkiye, 
tarihiyle, geçmişiyle kendi açısından büyük bir hassasiyet olan bu 
coğrafyada insanların, çocukların ölmemesini istemektedir ve 
bunun için çaba göstermektedir. Türkiye olarak şiddetin her 
türünü kınıyoruz; şiddetin son bulması için çalışmaktayız. 
Varılmış bulunan çizginin gerisine düşmeksizin, barışı daha 
ileriye ulaştırabilecek görüşmelerin, temasların başlamasını arzu 
ediyoruz. Her bakımdan, Filistin halkının ve Filistin lideri 
Arafat’ın barış yolundaki bütün girişimlerine desteğiz ve olayın 
bir barışçı sonuca ulaşması için elimizden geleni yapmaktayız. 
Sözü değerli konuğumuz Cumhurbaşkanı Arafat’a bırakmak 
istiyorum.

SAYIN YASSER ARAFAT: (Arapça’dan İngilizce’ye 
tercüman aracılığıyla) I would like first to thank very much 
Foreign Minister Mr. Ismail Cem, I would like to also thank His 
Excellency the President of the Republic, His Excellency the 
Prime Minister, the Turkish people, for all the support they are 
giving and trying to push forward the Peace Process.

We look to them to continue this work and to continue 
their support because we are passing through very difficult times. 
Especially, we are facing a real escalation of military attacks
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against our people. Yesterday, Israelis used against our civilian
population, especially in the south of Gazza, nerve gas that we
have not experienced before, which leads to a very lethal condition
to all of those civilians that had been attacked. It causes a bodily
damage that none of our doctors were able to treat. This is just a
part of the escalation that we have been facing. There has been
also a special concentration of the attack on our three towns which
are very important to Christians all over the world; the towns of
Betlehem, Beit Jala and Betzahar. Betlehem is known as the native
city of Jesus Christ where the nativity church also exists. These
three towns especially have been under severe attack by the 
Israelis.

Our position is that we are against all acts of military 
escalation and all acts of terrorism. Despite all that we are facing, 
we are still determined and committed to reach a fair, 
comprehensive and lasting peace and this is not only for our 
people, but also for the Israeli people; for all the people in the 
Middle East. In this context, in this pursuance of peace, in 
particular we look to Turkey to play an important role. We look 
also to the role of the Europeans, the Russian role, the American 
role, the role of the Arab countries. We, at this moment of time, 
need the support of all to push forward the Peace Process.

We are looking to a determined international effort that 
will stand firm against this military escalation by the Israelis 
against our people. I repeat, in spite of all the attacks against us, 
we are determined to work for peace; for a comprehensive, fair 
and longlasting peace for our people and all the people in the 
Middle East. Once again, I would like to thank Foreign Minister 
ismail Cem, the whole Turkish leadership and the Turkish people 
for all the effort they are exerting to support the Peace Process.

SORU: As you know, Turkey has very strong relations 
with Israel. I wonder whether you would prefer Turkey to review 
its relations with Israel after the elections, or you would rather 
prefer that Turkey maintains its strong linkages, because it might
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be on your benefit? And my second question is: The general view 
after the election was that; the people of Israel has given a strong 
message that it values security a lot. I wonder whether you share 
this view and are you going to review your position according to 
this message?

SAYIN ARAFAT: I would like to say that in the 
circumstances we are facing, we really require a strong 
international presence in Palestine, similar to the international 
presence in Hebron in which Turkey is a participating member. 
Only an international presence will be a base to stop this serious 
military escalation. For your first question; it is really not my right 
to determine the foreign policy of Turkey. But we look to Turkey 
to play its role in pursuing and supporting the Peace Process. 
Regarding your second question; you have to observe that more 
than 40 % of the Israelis did not participate in the last elections, 
compared to the fact that 86 % of the population had participated 
the last time. Moreover, all public opinion polls Israelis 
participated in, indicated that 79 % of the Israelis consider peace 
their first priority.

SORU: On what basis should peace be resumed after that 
Israelis are saying Taba doesn’t count anymore and the Americans 
say that the Clinton proposals were withdrawn. There is a second 
question; whether there is a visit to Syria or not?

SAYIN ARAFAT: We started the Peace Process in Madrid, 
and the terms of reference are based on the exchange of land for 
peace, on the basis of International Security Council Resolutions 
242 and 338. Therefore, how to move to peace is very clearly 
indicated; it started with the Madrid Conference and its terms of 
reference; and it continues. Every stage in this Peace Process 
becomes part of the terms of the reference of this agreement. What 
we reached in Oslo, what we reached in Cairo, in Taba, in 
Washington, in Camp David, in Sharm El Sheik-1 and Sharm El 
Sheik-2, in Paris and Wye River, all of these have become stepping 
stones that clearly indicate the basis for the Peace Process. This is
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exacly what I have been talking to Mr. Cem about and how we can 
spring out of this basis to push forward in the Peace Process. You 
know I have been to Damascus before, and the relationship that it 
relates me and ties me to my brother President Bashar, I said, is a 
very strong one. The President will welcome any arrangement for 
a visit. Today, passing over Syria on the way to my visit here to 
Turkey, I sent a message from my aeroplane to President Bashar 
Esad; a heart to heart message to him.

SORU: Mr. Arafat, do you have any specific message that
you want to be conveyed by Ankara to Israel? What is the main
purpose of your sudden visit to Ankara? Do you have any specific
message to Prime Minister Sharon, especially after today’s tragic 
event?

SAYIN ARAFAT: We do not need any special reason for 
coming to Turkey. The historical relationship that ties us to Turkey 
gives us the reason to come at any time. After this press 
conference I will meet with His Excellency the President and then 
with His Excellency the Prime Minister, and we shall continue our 
discussions and pursuance of the Peace Process.

SORU: What do you want to tell Mr. Sharon after today’s 
tragic event?

SAYIN ARAFAT: I already relayed my message to him in 
my telephone call in which I congratulated him for winning the 
elections and in my letter I sent to him immediately afterwards.

SORU: Mr. Arafat, we see that Ankara has recently played 
a significant role, in terms of the Middle East Peace Process. You 
said that it is a very difficult time for peace in the Middle East. 
Could you elaborate on your expectations from Ankara; as Ankara 
has a close relationship with Israel?

SAYIN ARAFAT: Are you against it?

SORU: No.
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SAYIN ARAFAT: Then why you are asking to me this 
question? We are pushing them through to follow up their role.

SORU: Mr. Arafat, how do you evaluate the latest terrorist 
attack that caused the nine Israelis to lose their lives? And how do 
you evaluate the terrorism in this respect?

SAYIN ARAFAT: First of all, according to the information 
we got, that was a road accident; but the man involved was 
arrested, and I am sure they are investigating him. Whatever the 
cause, we are against the killing of people.
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KUDÜS’TE MEYDANA GELEN TERÖRİST SALDIRIYA
İLİŞKİN AÇIKLAMA

Bu sabah Kudüs’te gerçekleştirilen ve dokuz İsraillinin 
hayatını kaybetmesi, çok sayıda kişinin yaralanmasıyla 
sonuçlanan saldırı infialle karşılanmıştır. Bu saldırıda hayatını 
kaybedenlerin ailelerine sabır, yaralılara da şifa diliyoruz.

Terör hareketleri sadece barış düşmanlarının amaçlarına 
hizmet etmektedir.

Türkiye, bu saldırının tüm taraflarca kınanmasını 
beklemekte, İsraillileri ve Filistinlileri, teröre ve şiddet olaylarının 
tırmanmasına karşı önlem almaya, barış ve istikrarın tesisi için 
gerekli sorumluluğu göstermeye, barış karşıtlarının 
provokasyonlarına karşı tavır sergilemeye ve barış 
görüşmelerindeki ivmeyi sürdürmeye davet etmektedir.
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CUMHURBAŞKANI SAYIN AHMET NECDET SEZER’İN, 
ÜÇLÜ DORUK TOPLANTISI’NA KATILMAK ÜZERE 

BULGARİSTAN’A HAREKETLERİNDEN ÖNCE
YAPTIKLARI AÇIKLAMA

ESENBOĞA

İlki 3 Ekim 1997’de Varna’da, İkincisi 16-17 Nisan 
1998’de Antalya’da, üçüncüsü 11-12 Mart 1999 günlerinde 
Romanya’nın Sınaia kentinde düzenlenen Üçlü Doruk 
Toplantılarının dördüncüsüne katılmak üzere Bulgaristan’ın 
Filibe kentine hareket ediyorum.

Türkiye, Bulgaristan ve Romanya Cumhurbaşkanlarını 
biraraya getiren Doruk Toplantıları, Balkanlar’da barış ve 
istikrarın kalıcı kılınmasına ve üç ülke arasındaki işbirliğinin 
somut biçimde geliştirilmesine katkıda bulunmaktadır. Bu 
toplantılar, işbirliği alanlarının en üst düzeyde belirlenmesi 
yönünden de önemli bir işleve sahip bulunmaktadır.

Antalya’da yapılan İkinci Doruk Toplantısı’nda, Terörizm 
ve Örgütlü Suçlarla Mücadele Anlaşması, 1999 yılında Sinaia’da 
yapılan Doruk Toplantısı’nda da Serbest Ticaret Bölgesi 
kurulması hakkmdaki Ortak Bildiri ve Üçlü Turizm İşbirliği 
Anlaşması imzalanmıştı.

Filibe’de yapacağımız Dördüncü Doruk Toplantısı’nda da 
yeni işbirliği olanaklarını araştıracağımızı, daha önce üzerinde 
anlaşılan işbirliği alanlarının uygulanmasında sağlanan 
gelişmeleri gözden geçirme olanağı bulacağımızı umuyoruz.
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Filibe Doruk Toplantısı, bize bölge istikrarını ilgilendiren 
sorunlar üzerinde görüş alışverişinde bulunma fırsatı verecektir. 
Bu çerçevede, Yugoslavya Federal Cumhuriyeti’ndeki 
demokratik değişim süreci ışığında, bölgede ortaya çıkan yeni 
durumun değerlendirilmesinin yanısıra, bölgemizi ilgilendiren 
güncel konular ile terörizm ve örgütlü suçlarla mücadele gibi 
sorunların ele alınması toplantımızın başlıca gündem maddelerini 
oluşturacaktır.

Bu Doruk Toplantısı vesilesiyle Bulgaristan ve Romanya 
Cumhurbaşkanları ile ayrı ayrı ikili görüşmeler de 
gerçekleştireceğiz.

Filibe Doruk Toplantısı’nm Türkiye, Bulgaristan ve 
Romanya arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesine ve ilişkilerin 
daha da uyumlu duruma getirilmesine hizmet edeceğine ve bölge 
istikrarına katkıda bulunacağına inanıyoruz.
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CUMHURBAŞKANI SAYIN AHMET NECDET SEZER’IN,
ÜÇLÜ DORUK TOPLANTISI VESİLESİYLE 

ONURLARINA VERİLEN AKŞAM YEMEĞİNDE
YAPTIKLARI KONUŞMA

FİLİBE

Sayın Cumhurbaşkanları,
Değerli Konuklar,

Sayın Cumhurbaşkanı Stoyanov’un çağrısı üzerine, bu yıl 
dördüncüsü gerçekleştirilen Türkiye, Bulgaristan ve Romanya 
Cumhurbaşkanları Üçlü Doruk Toplantısı’na katılmaktan 
duyduğumuz mutluluğu dile getirerek sözlerime başlamak 
istiyorum.

1997 yılında Cumhurbaşkanı Sayın Stoyanov’un 
girişimiyle başlayan Üçlü Doruk Toplantıları artık geleneksel bir 
nitelik kazanmış ve sağlam bir işbirliği sürecine dönüşmüştür. 
Bölgemiz için bir örnek oluşturan ülkelerimiz arasındaki bu 
dostluk ve işbirliğinin en üst düzeyde gösterdiğimiz siyasi 
kararlılık ile önemli bir ivme kazandığı bir gerçektir.

Bu anlayışın, dört yıl gibi kısa bir süre içinde somut 
işbirliği tasarılarına dönüşmesi sevindirici bir gelişme olmuştur. 
Bu süre içinde, ülkelerimiz arasında Terörizm ve Örgütlü Suçlarla 
Savaşım Anlaşması, Serbest Ticaret Bölgesi Kurulmasına Yönelik 
Bildirge ve Turizm İşbirliği Anlaşması imzalanmış, terörizmle 
ilgili anlaşma ise her üç ülke tarafından imzalanarak yürürlüğe 
girmiştir.

Türkiye Cumhurbaşkanı olarak, bölgesel barış ve 
istikrarın pekiştirilmesine ve halklarımızın gönencinin
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artırılmasına yönelik her türlü girişime tam anlamıyla destek 
vermeyi sürdüreceğimi belirtmek isterim.

Ekselansları,

Yaklaşık iki yıl önce Sinaia’da gerçekleştirilen Üçüncü 
Doruk Toplantısından bu yana, gerek ülkelerimizde, gerek 
bölgemizde önemli gelişmeler olmuştur. NATO harekatı ile 
Kosova’da göreli bir istikrar ortamı yaratılmış, sivil ve 
demokratik bir yönetimin ve buna bağlı kurumların oluşturulması 
yönünde küçümsenemeyecek adımlar atılmıştır.

Ayrıca, Avrupa Birliği’nin girişimiyle Güneydoğu Avrupa 
İstikrar Paktı gibi, kapsamlı ve uzun erimli bir girişim 
başlatılmıştır.

Bu gelişmeler karşısında, bölgemizde barış ve istikrarın 
kalıcı kılınması ve İstikrar Paktı’nın uygulamaya geçirilmesi için 
bölge ülkeleri arasındaki işbirliği ve dayanışma daha da önem 
kazanmıştır.

Bu nedenle, bugün burada yeni yüzyılın ilk Türk-Bulgar- 
Romen Üçlü Doruğu’nda Balkanlar’da çok taraflı işbirliğinin 
önemini vurgulamak istiyorum.

Bu konudaki en önemli gelişmelerden biri, 12 Şubat 2000
tarihinde Güneydoğu Avrupa Ülkeleri Devlet ve Hükümet
Başkanları Doruğu’nda Güneydoğu Avrupa’da İyi Komşuluk
İlişkileri, İstikrar, Güvenlik ve İşbirliği Şartı’nın imzalanması 
olmuştur.

Bu Şart, 1930’lardan bu yana bölgemizde gerçekleştirilen 
ilk siyasi belge niteliğindedir. İçerdiği ilke ve amaçlarla bu belge, 
ülkelerimizin Balkanlar’da barış, istikrar, güvenlik ve ekonomik 
gönencin güçlendirilmesine yönelik siyasi kararlılığını ortaya 
koymuş, istikrar Paktı’na somut katkımızı oluşturmuştur.

•  ____

Bölgemizdeki bu işbirliği ortamının yanısıra, AĞIT ve
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Avrupa Konseyi gibi uluslararası kuruluşlarda da örnek bir 
dayanışma ve işbirliği ortaya koymaktayız.

Bulgaristan ve Romanya ile ilişkilerimizi her alanda 
geliştirmek ve derinleştirmek arzusundayız. Bu iki komşumuzun, 
Avrupa-Atlantik kuruluşlarıyla bütünleşmeleri ve NATO’ya 
birlikte üye olmaları için bugüne dek verdiğimiz desteği bundan 
sonra da sürdüreceğimizi belirtmek isterim.

Ekselansları,

En başta gelen amaçlarımızdan biri, ülkelerimiz arasında 
ekonomik ve ticari alanlarda işbirliğimizi geliştirmektir. Bugün, 
Türkiye, Romanya’da yatırım yapan ülkeler arasında ilk sıralara 
yükselmiştir. Bulgaristan’da da son dört yılda, bu alanda çok 
önemli gelişmeler sağladık. Türk işadamlarını Bulgaristan ve 
Romanya’da daha çok iş yapmaları için özendiriyoruz ve bu 
yöndeki çabalarımızı sürdüreceğiz.

•  •

Ülkelerimiz arasında her alanda gerçekleştirmekte 
olduğumuz bu işbirliği anlayışının tüm Balkanlar’da egemen 
olmasını yürekten diliyor, kadehimi değerli Cumhurbaşkanlarının 
esenliğine, dost Bulgar ve Romen halklarının mutluluk ve 
gönencine kaldırıyorum.
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DIŞİŞLERİ BAKANI SAYIN İSMAİL CEM’İN NTV 
TELEVİZYONU “YAKIN PLAN” PROGRAMINA

VERDİĞİ MÜLAKAT

  •

SORU: iyi günler. Yakın Plan’ı bu kez Ankara’dan 
açıyoruz. Orta Doğu’da gerginlik bir defa daha tırmanıyor. Üstelik 
bu sefer oldukça tehlikeli bir şekilde. İşte böyle bir ortamda 
Filistin Devlet Başkanı Yasser Arafat dün tabiri caizse apar topar 
Ankara’ya geldi. Ankara’dan neler istedi? Kendisine verilen 
cevap neydi? Bu ve Orta Doğu’daki diğer gelişmeleri görüşmek 
üzere şu anda stüdyoda canlı yayın konuğumuz Dışişleri Bakanı 
Sayın İsmail Cem.

Efendim, hoşgeldiniz.

CEVAP: Hoşbulduk.

SORU: Arafat’ın sıkıntısını anlamak için aslında 
söylediklerini dinlemeye gerek yok. Dün basın toplantısında 
yüzündeki ifade bile bunu çok açık bir şekilde ortaya koyuyordu. 
Arafat, Ankara’dan ne istiyor?

CEVAP: Arafat, Ankara’nın Orta Doğu Barış Süreci’nde 
genişleyen konumunun devamını istiyor. Türkiyemizin daha etkin 
bir şekilde bu konuyla ilgisini sürdürmesini istiyor. Bölgede 
tırmanan şiddetin önlenmesi, bu konuda İsrail tarafının da itidalle 
davranmaya çağrılması gibi konularda bizim daha öne çıkmamızı 
bekliyor. İsrail’deki seçimlerin ardından oluşan yeni ortamın 
birlikte değerlendirmesini yapmak ihtiyacını hissettiği için geldi 
ve bu değerlendirmeyi uzun uzun yaptık. Dün birkaç kez biraraya 
geldik. Durum zor; yani çok umutlu gözükmüyor. Fakat biz, 
özellikle son 6-7 aydır olduğu gibi Orta Doğu Barış Süreci’nde
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olumlu etken olmayı sürdüreceğiz. Sayın Arafat’ın bir başka 
beklentisi var: Türkiye olarak, uluslararası gözlemciler konusunda 
önerdiğimiz bir model vardı. Ben bunu hiç açıklamıyordum. Sayın 
Arafat açıkladığı için söylüyorum. Biz El-Halil kentindeki 
uluslararası gözlemciler modelinin Filistin’in bütününe 
yayılmasını önerdik. Uluslararası gözlemci dediğiniz vakit, İsrail 
müthiş karşı çıkıyor. Filistin ise bunun çok gelişmiş bir şeklini 
istiyor. Biz ikisinin ortasında bir yol önerdik. Hatta tarafların 
rızasını sağlamak üzereydik. Ama olayların gelişimi buna mani 
oldu. Sayın Arafat onun canlandırılmasını istiyor.

SORU: Kimler katılacak bu silahsız gözlemci gücüne? Bir 
fikir birliği var mı?

CEVAP: Birçok ülkeden katılım olabilir. Mesela, El- 
Halil’deki gözlemcilerin arasında 10-12 Türk bulunuyor.

SORU: Şiddet giderek tırmanıyor. Acaba silahsız 
gözlemciler yararlı olabilir mi?

CEVAP: Bunlar gidip de silahlı bir eylem varsa onu 
durduracak değiller. Ama El-Halil’de olduğu gibi, mevcudiyetleri 
ve kimin ne yaptığını görmeleri engelleyici bir etken oluyor. El- 
Halil’deki gözlemci gücünün başkanlığını Norveç yapıyor. Biz de 
üyeyiz. Yarın Norveç Dışişleri Bakanı benim misafirim olarak 
gelecek. İkili görüşmelerimiz var. Uzun boylu Orta Doğu’yu 
konuşacağız.

SORU: Bu silahsız gücün canlandırılması sözkonusu 
olabilir mi?

CEVAP: Sözkonusu olabilir. Bir de Türkiye’nin katkısının 
biraz daha artması gündeme gelebilir. Biz Türkiye olarak bu 
bölgeyi en iyi bilen ülkeyiz. Bu bölge insanını İsraillisi olsun, 
Filistinlisi olsun, Hristiyanı olsun, Musevisi olsun en yakından 
tanıyan ülkeyiz. Çünkü 400 yıl birlikte yaşamışız, birlikte 
yönetmişiz ve üç değişik inancı barış içinde, güven içinde 
yaşatmışız. Bizim çok büyük tecrübemiz var. Dolayısıyla, Türkiye

DIŞİŞLERİ GÜNCESİ- Şubat2001 65



bir başka ülkeye kıyasla Orta Doğu sorununa kendi katkısını 
getirme şansı en yüksek ülkedir. Bakanlığımızın bu konudaki 
çalışması yabancı çevrelerde çok takdir toplamıştır. Dolayısıyla, 
bizim olumlu katkımız devam edecektir.

SORU: Olumlu katkı deyince; bu yalnız Filistin’le değil, 
aynı zamanda İsrail’le temasları da gerektiriyor.

CEVAP: Ben başından beri söylüyorum: Biz
kendiliğimizden bir şey yapamayız. Her iki tarafın da bizden 
istekli olması lazım. Bu çok önemli. Bugüne kadar o ortak güveni 
muhafaza ettik. O güven sarsılırsa bizim bir fonksiyonumuz 
kalmaz. Ayrıca, ben öyle bir işe Türkiye’yi sokmam.

SORU: Sayın Arafat’ın ziyaretinin ardından İsrail ile 
telefon görüşmeniz oldu mu? İsrail’e bir ziyaret gündemde mi?

CEVAP: Böyle bir ziyaret gündemde değil. İsrail Dışişleri 
Bakanı’yla bir telefon konuşmam oldu. Ama bu telefon 
konuşması Sayın Arafat’ın gelişiyle bağlantılı değil. Sayın Ben- 
Ami görevi bırakıyor. Beni iki defa aramış. İran’dan kendisine 
ulaşamadım. Veda etmek istiyor. Teşekkür etmek istiyor. Onun 
için aramış. Ancak dün Sayın Arafat’ın gelişinden ve Tel 
Aviv’deki acı olaydan sonra Ben-Ami ile bu temas kurulabildi. 
Ben kendisine hem teşekkürlerimi ilettim hem de Tel Aviv’deki 
olayın çok iyi değerlendirilmesi gerektiği yolundaki 
düşüncelerimi söyledim. İnsanların böyle ölmesi, öldürülmesi bir 
felaket. O acıyı paylaşıyorum. Ama, eğer bu olayda Filistin 
Yönetimi’nin bir sorumluluğu yoksa, o takdirde İsrail’in buna 
büyük bir tepkiyle, hışımla cevap vermesinin yanlış olacağı 
kanaatindeyim.

SORU: Dünkü telefon konuşmasında İsrail tarafının 
bizden bir talebi oldu mu?

CEVAP: Hayır olmadı. Zaten olamazdı da. Çünkü, Ben- 
Ami görevi bırakmakta olan bir Dışişleri Bakanı. İsrail bugüne 
kadar bizim işlevimizin barışa katkıda bulunduğu düşüncesinde
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oldu. Yeni İsrail yönetimi de bu doğrultuda hareket ederse, bizim 
işlevimiz de devam edecektir.

  •

SORU: Kısa bir süre önce İran’daydınız. Oradan gelen
yorumlar, İran’la ilişkilerin daha iyiye gittiği yönünde. Peki, 
özellikle terör örgütü PKK konusunda İran bizim istediğimiz 
çizgiye geliyor mu? Bir yakınlaşma var mı?

CEVAP: Bakan olduğumda Tahran’daki büyükelçimizi 
geri çekmiştik. İran da Ankara’daki büyükelçisini geri çekmişti. 
Fevkalade gerilimli bir ortam vardı. Şimdi, o günden bugüne ne 
yaptık? Bir defa, güvenlik konusunda bir mekanizma oluşturduk. 
Bu mekanizma iyi çalıştı mı? Hiçbir zaman benim beklediğim 
ölçüde iyi olmadı. Fakat çalıştı. Temaslar yapıldı, görüşmeler 
oldu. Bazı sorunlar çözüldü. Yeterince değilse de bir ölçüde 
çözüldü. Şimdi bu çizgi olumlu istikamette gelişiyor. Bence bu 
çok önemli. Bazı yeni mekanizmalar daha eklenebileceğini 
düşündük ve bunu ilgili birimlerimize bir ortak öneri şeklinde 
götürdük, istihbarat ve askeri işbirliği alanlarında olumlu 
gelişmeler var. Yine, terör konusundaki hassasiyetimizin geçmişe 
kıyasla daha dikkate alındığını görmekteyiz. Beklentimizi tam 
karşılıyor mu bilemiyorum, ama sürekli bir iyileşme var. Bu 
olumludur. Bu gelişme Türkiye ekonomisi açısından da çok 
önemlidir. Çünkü, ekonomimizin önümüzdeki beş yıl içindeki 
gelişimi ihracatımızın artmasıyla çok bağlantılıdır. İhracatın 
sürükleyici bir işlev taşıması ile sanayimizi, tarımımızı daha ileri 
götürebiliriz. İhracat, komşularınızla çok bağlantılıdır. Avrupa’da 
bir ülkenin kendi komşularıyla ticareti toplam ticaretinin ortalama 
% 70’i düzeyindedir. Bizim komşularımızla ticaretimiz % 6 ’dır. 
Çok düşüktür. Bu durum, dış siyasetimizin geleneksel olarak 
komşularıyla düzgün ilişkiler geliştirememiş olduğunu 
göstermektedir. Kabahat bizde değil komşularımızda diyoruz. 
Peki ama komşularımızı doğru bir çizgiye getirmek de bizim 
görevimiz. Dolayısıyla, ben bu açılımı çok önemsiyorum. Yani 
İran dediğiniz vakit, Türkiye’nin ekonomide en önemli 
ortaklarından bir tanesi olmaya adaydır. Aramızda 400 yıldır
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hiçbir sınır sorunu, savaş olmamış. Büyük nüfusu, zenginlikleri 
mevcut bir ülke. İran ve diğer komşularımızla ticaretimizi 
artırmak bizim yararımızadır. Mesela, Yunanistan’la ticaretimizde 
bir yıl içinde % 50 gelişme oldu. Bu müthiş bir olay. Ticaret 
hacmi, 620 milyon dolar iken, 1 milyar doları aştı. Dolayısıyla, 
İran olsun, diğer komşu ülkeler olsun Türkiye’nin milli 
menfaatini, güvenliğini en önde tutarak ekonomik boyutu da 
geliştirmek lazım. İran ziyareti bu bakımdan çok faydalı geçmiştir.

SORU: AB ile ilgili bir soru yöneltmek istiyorum. Dün 
Çerçeve Yönetmelik Avrupa Parlamentosu’nda kabul edildi. Bize 
artık belli bir oranda mali yardım gelecek. Yunan vetosunun tarihe 
karıştığı yorumları yapılıyor. Bu Çerçeve Yönetmeliğin kabul 
edilmesini nasıl karşılıyorsunuz?

CEVAP: Bu çok önemli bir karar. AB ile ilişkiler, inişli 
çıkışlı olacaktır. Yani, bir terslikle karşılaştığımızda “Eyvah 
dünyanın sonu geldi” ya da olumlu bir gelişme olduğunda 
“Tamam herşey düzeldi” diye bakmamak lazım. Bu uzun bir 
süreçtir. Bizim ne yapacağımızı bilmemiz, kararlı olmamız lazım. 
AB ile ekonomik ilişkilerde, Türkiye’nin içindeki yansımalarına 
göre daha ileri bir noktadayız. Yani, ekonomik ilişkiler konusunda 
şikayetlerimiz olmakla birlikte, sürekli bir gelişme görülüyor. 
Çerçeve Yönetmeliğin şimdi de Dışişleri Bakanları Konseyi’nde 
kabul edilmesi lazım. Umarım orada da bir mesele çıkmaz ve 
önemli bir dönemeç alınmış olur.

SORU: Türkiye Ulusal Programını ne zaman verecek?

CEVAP: Benim tahminim, Mart ayı başları veya 
ortalarında vermiş oluruz. Bunu da çok büyütmeyelim. Maalesef 
bizim öyle bir huyumuz var. Türkiye içinde de bazı olayları öyle 
büyütüyoruz ki, büyüttükçe birbirimize kızıyoruz. Daha fazla, 
daha keskin konuşup kendi işimizi zorlaştırıyoruz. Ulusal 
Program bir uzlaşma metnidir. Kolay değildir. Türkiye’de çok 
değişik hassasiyetler var ve Ulusal Program bunları biraraya
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getirecek. Olaya daha sakin bakmamız, birbirimize güvenmemiz 
lazım. Ulusal Program konusunda benim tahminim, gerekenin ne 
ise yapılacağı ve Türkiye’nin AB yoluna devam edeceğidir. 
Türkiye’nin doğu-batı denklemi bence en hayati noktadır. Yani 
Türkiye hem Asya’lı, hem AvrupaTıdır. Hem batılı, hem 
doğuludur. Bu özellikleri, Türkiye’nin en büyük birikimi, en 
büyük gücüdür. Biz bunu bildiğimiz, bu gücü kimseye karşı 
kullanmadığımız ölçüde, Türkiye’nin gelişimini kimse 
önleyemez.

SORU: Görüşlerinizi bizimle paylaştığınız için teşekkür 
ediyorum.

CEVAP: Ben teşekkür ederim.
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DIŞİŞLERİ BAKANI SAYIN İSMAİL CEM’İN PORTEKİZ 
VE İTALYA’YA YAPACAĞI RESMİ ZİYARETLERE

İLİŞKİN AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanı Sayın İsmail Cem 18-19 Şubat 2001 
tarihlerinde Portekiz ve 20-21 Şubat 2001 tarihlerinde İtalya’ya 
resmi ziyaretlerde bulunacaktır.

\
Sayın Bakan’m, sözkonusu ziyaretler sırasında, Portekiz 

Dışişleri Bakanı Jaime Gama ve akabinde İtalya Dışişleri Bakanı 
Lamberto Dini ile gerçekleştireceği görüşmelerde, ikili ilişkiler ve 
Türkiye-AB ilişkilerinin yanı sıra, tarafların ortak ilgi alanına 
giren güncel bölgesel ve uluslararası konular ele alınacaktır.
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CUMHURBAŞKANI SAYIN AHMET NECDET SEZER’İN, 
TÜRKİYE, BULGARİSTAN VE ROMANYA ARASINDA 

DÜZENLENEN ÜÇLÜ DORUK TOPLANTISI 
SONRASINDA YAPTIKLARI AÇIKLAMA

FİLİBE

•  •

Öncelikle Bulgaristan Cumhurbaşkanı Sayın Stoyanov’a 
ve diğer Bulgar yetkililerine göstermiş oldukları konukseverlik ve 
bu Doruk Toplantısının başarıyla tamamlanabilmesi için 
yaptıkları katkılardan dolayı teşekkür etmek istiyorum.

Türkiye, Bulgaristan ve Romanya arasında yılda bir 
düzenlenen bu Doruk Toplantıları ile bölgemizdeki işbirliği ve 
dayanışmanın en güzel örneklerinden biri sergilenmektedir.

Bu Doruk Toplantısında da, ülkelerimiz arasında daha 
önce üzerinde anlaşmaya varılan işbirliği alanlarında ulaştığımız 
aşamaları gözden geçirdik. Bu çerçevede, ülkelerimiz arasındaki 
ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi ile örgütlü suçlar, terör, 
uyuşturucu ve silah kaçakçılığı ile mücadele alanında varolan 
işbirliğimizin daha da derinleştirilmesi konusunda Sayın 
Cumhurbaşkanlarıyla görüş birliğine vardık.

Doruk Toplantısında bölgemizdeki istikrarı ilgilendiren 
konuları ele alma fırsatını bulduk. Balkanlar’da kapsamlı bir 
istikrarın sağlanabilmesi için öncelikle Kosova’da kalıcı bir barış 
ve istikrar ortamının yerleşmesi gerekmektedir. Bunun için de 
bölgede çoğulcu ve katılımcı bir demokratik yönetimin 
oluşturulması ve Kosova’da yaşayan tüm ulusal toplulukların bu 
yönetime gereğince katılmalarının sağlanması büyük önem 
taşımaktadır.
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Kosova’daki gelişmeler bağlamında Güney Sırbistan’daki 
gelişmeler üzerinde de önemle durduk ve bölgedeki şiddet 
olaylarından duyduğumuz ortak kaygıyı dile getirdik.

Yugoslavya Federal Cumhuriyeti’nde yakın geçmişte 
yaşanan demokratik gelişmeler ve bu ülkenin uluslararası topluma 
dönüşü konusunda da görüş alışverişinde bulunduk. Bu ülkenin 
demokratikleşmesi yönünde atılan adımlara desteğimizi dile 
getirdik.

Bölge ülkelerinden kaynaklanan tek özgün girişim 
niteliğindeki Güneydoğu Avrupa Ülkeleri İşbirliği Süreci ile 
Güneydoğu Avrupa İstikrar Paktı dahil diğer bölgesel ve 
uluslararası oluşumların, bölgemizin ekonomik yönden 
kalkınması ile kalıcı barış ve istikrarın sağlanması bağlamında 
önemli görevler üstlendikleri konusunda üç Cumhurbaşkanının 
benzer görüşleri paylaştıklarını memnunlukla gözlemledik.

Sayın Cumhurbaşkanları ile İstikrar Paktı bağlamında 
geçen yıl Mart ayında Brüksel’de yapılan Birinci Finansman 
Konferansı’nda alman kararların uygulanmasına ilişkin 
gelişmeleri de gözden geçirdik ve Pakt’ın bölgemize yönelik 
hedeflerinin başarıya ulaşması konusunda ülkelerimizin 
yapabileceği katkılar üzerinde durduk.

Avrupa Birliği’ne adaylık süreci içinde olan ülkelerimizin 
bu kuruluşla ilişkilerini ve üyelik sürecinde ülkelerimizin elde 
ettiği ilerlemeleri de görüşmelerimizde ele aldık.

Türkiye’nin, Bulgaristan ile Romanya’nın NATO 
üyeliğine olan olumlu yaklaşımını ve desteğini de 
görüşmelerimizde dile getirdim.

Sonuç olarak, ülkelerimiz arasında geliştirdiğimiz bu Üçlü 
Doruk Sürecinin, Balkanlar’da kalıcı barış ve istikrarın 
sağlanmasına, bölgesel işbirliği ve ortaklığın geliştirilmesine 
önemli katkılarda bulunduğu yolundaki inancımızı yineliyor, 
Türkiye’nin bu doğrultudaki çabalarını bundan sonra da 
sürdüreceğini belirtmek istiyorum.
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TÜRKİYE, BULGARİSTAN VE ROMANYA 
CUMHURBAŞKANLARININ KATILIMLARIYLA 

DÜZENLENEN ÜÇLÜ DORUK TOPLANTISI 
SONRASINDA YAPILAN ORTAK AÇIKLAMA

FİLİBE

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet
Sezer, Bulgaristan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Petar Stoyanov

  •  •  ____

ve Romanya Cumhurbaşkanı Ion Iliescu, Dördüncü Uçlü Doruk 
Toplantısı’nı gerçekleştirmek üzere 15-16 Şubat 2001’de 
Filibe’de biraraya gelmişlerdir.

Cumhurbaşkanları, 3 Ekim 1997’de Euxinograd’da 
yapılan ilk Doruk Toplantısında başlatılan üçlü siyasi diyaloğun 
sürdürülmesinin gerekliliği üzerinde anlaşmışlardır. 
Cumhurbaşkanları, ülkeleri arasındaki ortaklığın, Güneydoğu 
Avrupa’daki istikrar ve iyi komşuluk ilişkilerine gerçek bir katkı 
oluşturduğunu vurgulamışlardır. Üç önder, ticaret, çevre ve 
bölgesel altyapı dahil olmak üzere, ortak çıkarlarını ilgilendiren 
tüm alanlarda işbirliğinin daha da geliştirilmesi olanaklarını 
değerlendirmişlerdir. Bu bağlamda, Sekizinci, Dokuzuncu ve 
Dördüncü Ulaştırma Koridorları ile Tuna nehri üzerindeki Vidin- 
Kalafat köprüsü projesinin gerçekleştirilmesi dahil olmak üzere, 
bölgedeki Pan-Avrupa ulaştırma ağının geliştirilmesini 
desteklemeyi sürdürme yönündeki güçlü iradelerini 
yinelemişlerdir. Cumhurbaşkanları, Yedinci Pan-Avrupa 
Ulaştırma Koridoru olan Tuna nehrinin her üç ülke için önemli bir 
ulaşım yolu oluşturduğunu dikkate alarak, Novi Sad bölgesinde 
Tuna nehrinin temizlenmesine ilişkin projenin mümkün olan en 
kısa zamanda uygulanmaya konulması gereği konusunda da görüş 
birliğine varmışlardır.
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Cumhurbaşkanları, her üç ülkenin terörizm ve örgütlü 
suçlarla mücadele yönündeki etkinliklerini dikkate alarak, 
ülkelerinin ilgili makamları arasındaki sıkı işbirliğinin 
gelişmesinden duydukları memnuniyeti dile getirmişlerdir. 
Cumhurbaşkanları her türlü sınır-ötesi suç ve yasadışı eylemlere 
karşı ortak çabaların daha da yoğunlaştırılmasına olan gereksinimi 
vurgulamışlar ve bu alandaki işbirliğiyle ilgili olarak, 1998’de 
Antalya’da imzalanan Üçlü Anlaşma’nın etkin bir biçimde
uygulanmasına verdikleri desteği yinelemişlerdir.

_ _ _ •  •

Cumhurbaşkanları, ayrıca, Bükreş’teki SECİ Sınır Ötesi Suçlarla 
Mücadele Merkezi çerçevesindeki işbirliğinin sürdürülmesine ve 
Merkez’in etkinliklerinin Avrupa bağlamında yürütülmesine 
ilişkin dileklerini yeniden teyit etmişlerdir.

Üç lider, Avrupa Birliği’nin genişleme yönündeki 
yüklenimini yeniden teyit eden ve Helsinki, Feira ve Nice’de 
yapılan Avrupa Birliği Konseyi Toplantılarının sonuçlarını 
memnuniyetle karşılamışlardır. Haziran 1993’te gerçekleştirilen 
AB Konseyi Kopenhag Toplantısı’nda belirlenen ölçütlere 
saygıya dayanan, Birlik ile bireysel yakınlaşma politikasına 
desteklerini belirtmişlerdir.

__ •  ____________________________

Cumhurbaşkanları, Güneydoğu Avrupa istikrar Paktı
çerçevesindeki etkinlikleri ele almışlardır. Türkiye, Bulgaristan 
ve Romanya’nın Pakt’a, Pakt düzenekleriyle ve özellikle 2000 
yılının ikinci yarısında başarıyla yürüttükleri Çalışma Masaları 
eşbaşkanlıkları yoluyla yaptıkları önemli katkının altını 
çizmişlerdir. Ayrıca, Güneydoğu Avrupa İstikrar Paktı’nın, 
Pakt’tan yararlanan ülkelerin Avrupa-Atlantik oluşumlarıyla 
bütünleşme sürecinin hızlandırılmasına daha çok katkıda 
bulunması gereğini vurgulamışlardır.

Cumhurbaşkanları, NATO’nun genişlemesi konusunu ele 
almışlar ve Bulgaristan ile Romanya’nın NATO’ya en erken 
tarihte katılımının, İttifak’m güney kanadının güçlendirilmesine 
ve Avrupa-Atlantik değerlerini paylaşan ülkelerce oluşturulan 
demokratik bölgenin genişlemesine önemli katkıda bulunacağına
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işaret etmişlerdir. Bu, Güneydoğu Avrupa’daki istikrar ve 
güvenliği olumlu yönde etkileyecek ve diğer bölge ülkelerinde 
demokratik reformların hızlandırılmasına güçlü bir ivme 
kazandıracaktır.

Cumhurbaşkanları, Romanya’nın AGİT dönem 
başkanlığının, Güneydoğu Avrupa’nın, tüm Avrupa’nın 
güvenliğinin pekiştirilmesine katkıda bulunma yeteneğinin ve 
yükleniminin açık bir işareti olduğu görüşünü dile getirmişlerdir.

9 9

Uç Cumhurbaşkanı, Yugoslavya Federal 
Cumhuriyeti’ndeki (YFC) demokratikleşme sürecine ve 
Belgrad’daki demokratik yönetimin YFC’nin stratejik yönelimini 
Avrupa kurumlarıyla bütünleşme doğrultusunda yeniden 
belirlemeye dönük çabalarına desteklerini belirtmişlerdir. Bu, 
bölgeyi Avrupa ile tamamen bütünleşmiş Balkanlar vizyonuna 
daha da yaklaştıracaktır.

Üç lider, bölgenin güvenlik ve istikrarına yönelik kimi 
tehditlerin halen sürdüğünü kaydetmişlerdir. Özellikle, 
Mitrovica’da (Kosova) etnik kökenli son şiddet olaylarından 
duydukları kaygıyı dile getirmişlerdir. Cumhurbaşkanları, 
bölgenin (Kosova) güvenliği ve bölgedeki kalıcı istikrarın 
sağlanmasında kolaylaştırıcı bir rol oynayan gönüllü kuruluşların 
oluşturulması yönünden yaşamsal öneme sahip olan UNMIK ve 
KFOR’un varlığının korunması gerekliliğini vurgulamışlardır. 
Cumhurbaşkanları, BM Güvenlik Konseyi’nin 1244 sayılı 
kararının tam olarak uygulanmasına olan desteklerini ve çeşitli 
etnik grupları bünyesinde barındıran, bölünmemiş bir Kosova’ya 
yönelik yüklenimlerini teyit etmişlerdir. Bütün toplulukların çıkar 
ve haklarının korunması ile çeşitli etnik grupları bünyesinde 
barındıran bir toplumun kurulması yönündeki çabalar siyasi 
sürecin geleceği açısından büyük önem taşımaktadır.

Cumhurbaşkanları, etnik amaçlı silahlı grupların Güney 
Sırbistan’daki şiddet ve yasa dışı eylemlerini güçlü bir şekilde 
kınamış ve bu bölgedeki şiddet olaylarının biran önce ve tamamen 
sona erdirilmesi çağrısında bulunmuşlardır. Cumhurbaşkanları,
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ilgili tarafları, durumu daha da kötüleştirecek aşırı eylemleri 
sürdürmekten kaçınmaya ve sorunları diyalog yoluyla çözmeye 
başlamaya davet etmişlerdir.

Cumhurbaşkanları, Türkiye’nin Tuna nehrine olan yakın 
ilgisini dikkate alarak, bu ülkenin Tuna Komisyonu’nda gözlemci 
olmaya ilişkin başvurusunu güçlü biçimde desteklemişlerdir. 
Cumhurbaşkanları ayrıca, Türkiye’nin mümkün olan bir tarihte 
Komisyon’a tam üye olmasına ilişkin niyetini not etmişlerdir.

Cumhurbaşkanları, depremler dahil olmak üzere, doğal 
afetlerin etkilerini en aza indirgemek ve afetlerden zarar gören 
bölgelere yardım yöntemleri oluşturmak hususunda işbirliğini 
güçlendirmek amacıyla, üç ülke arasında program ve tasarılar 
geliştirme gereği üzerinde görüş birliğine varmışlardır. 
Cumhurbaşkanları ayrıca, bu konuda yapılacak işbirliğine ilişkin 
bir Protokol metninin hazırlanarak, gelecek Üçlü Doruk 
Toplantısında imzalanabileceğim umduklarını belirtmişlerdir.

Cumhurbaşkanları, Üçlü Doruk Toplantılarının düzenli 
olarak sürdürülmesi konusunda görüş birliğine varmışlardır.

Gelecek Doruk Toplantısı Türkiye’nin evsahipliğinde 
2002 yılında yapılacaktır.
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CUMHURBAŞKANI SAYIN AHMET NECDET SEZER İN 
ÜÇLÜ DORUK TOPLANTISI’NA KATILDIKLARI 
BULGARİSTAN’DAN YURDA DÖNÜŞLERİNDE

YAPTIKLARI AÇIKLAMA

ESENBOĞA

Bulgaristan’ın Filibe kentinde düzenlenen Türkiye- 
Bulgaristan-Romanya Üçlü Doruk Toplantısından dönmüş 
bulunuyoruz.

Türkiye, Bulgaristan ve Romanya Cumhurbaşkanları 
arasında düzenlenen bu dördüncü doruk toplantısı, Balkanlar’da 
barış ve istikrarın kalıcı olarak kurulması ve işbirliğinin somut 
olarak geliştirilmesi yönünde yararlı bir görüş alışverişine olanak 
sağlamış, üç ülke arasında siyasi, ekonomik, ticari, kültürel ve 
güvenlikle ilgili alanlar başta olmak üzere her alanda, ilişkilerin ve 
işbirliğinin geliştirilmesi yönündeki iradenin yeniden
doğrulanmasına olanak vermiştir.

Terörizm ve örgütlü suçlarla mücadele ile bölgemizi 
yakından ilgilendiren diğer güncel konular da gündemimizde yer 
almıştır.

Bu çerçevede, Yugoslavya Federal Cumhuriyeti’nde 
geçen yıldan bu yana yaşanan demokratik gelişmeler, Kosova 
sorunu ve bölgesel örgütlenmelerin bölgemizin güvenlik ve 
istikrarına etkileri konusunda, Bulgar ve Romen
Cumhurbaşkanları ile görüş alışverişinde bulunmamıza olanak 
sağlaması bakımdan Filibe Doruk Toplantısı’nm son derece 
yararlı geçtiğini belirtmek isterim.
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Doruk Toplantısı sırasında Bulgaristan ve Romanya 
Cumhurbaşkanları ile ayrı ayrı yaptığımız görüşmelerde, 
ülkelerimiz arasındaki ikili ilişkilerle, ülkelerimizi ilgilendiren 
bölgesel ve uluslararası konuları da ele aldık.

•  •

Ote yandan, Filibe’de Bulgaristan’daki Hak ve 
Özgürlükler Hareketi Genel Başkanı Ahmed Doğan ile parti 
temsilcileri ve ayrıca, Bulgaristan Müslümanları Başmüftüsü 
Selim Mehmed ve beraberindeki heyetiyle ayrı ayrı görüştüm. 
Bulgaristan’da yaşayan soydaşlarımızın sorunları ile isteklerini ilk 
elden öğrenmemiz yönünden bu görüşmeler de yararlı olmuştur. 
Bulgaristan’daki Türk azınlığın bu ülkeyle ilişkilerimizi 
güçlendiren bir öge olduğuna inanmaktayız.

•  •

Uçlü Doruk Toplantılarının Türkiye, Bulgaristan ve 
Romanya arasında güvenlik ve ekonomik konular başta olmak 
üzere, her alanda ileri adımlar atılmasına olanak sağlamakla, 
bölge istikrarına önemli katkıda bulunduğuna, üç ülkenin 
aralarında geliştirdikleri bu işbirliğinin öteki bölge ülkelerine 
ömek olabileceğine inanıyoruz. Avrupa Birliği üyeliğine aday bu 
üç ülke arasındaki işbirliğinin üyelik sürecinde harcanan çabalara 
katkısı açısından yararlı olduğu kanısını da taşımaktayız.

Tarihi, diplomatik yollardan belirlenecek olan gelecek 
Doruk Toplantısı, ülkemizde düzenlenecektir.
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TÜRKİYE-ALMAN YA DAİMİ KÜLTÜR KOMİSYONU 16.
TOPLANTISI’NA İLİŞKİN BİLGİ NOTU

Türkiye Cumhuriyeti ile Almanya Federal Cumhuriyeti 
arasında mevcut 1957 tarihli Kültür Anlaşması uyarınca kurulan 
Türkiye-Almanya Daimi Karma Kültür Komisyonu’nun 16. 
Toplantısı 21-23 Şubat 2001 tarihlerinde Berlin’de yapılacaktır.

Toplantıya, Bakanlığımız Müsteşar Yardımcısı Büyükelçi 
Sencar Özsoy başkanlığında olmak üzere Milli Eğitim Bakanlığı, 
Kültür Bakanlığı ve Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı 
temsilcilerinden oluşan bir heyetimiz katılacaktır.

•  •

Ülkeler arasında çeşitli kültürel alanlarda bilgi 
değişiminde bulunularak karşılıklı faaliyetler gerçekleştirilmesi, 
birbirlerinin ortak tarihi ile gelenek ve göreneklerinin, karşılıklı 
kültürlerinin ve halklarının yaşam biçimlerinin daha iyi 
anlaşılmasına, paylaştıkları değerlerin ve ortak paydaların 
zenginleştirilmesine katkı yapmaktadır.

Berlin’de Türk ve Alman heyetleri arasında yapılacak 
görüşmelerde, ülkelerimiz arasında eğitim, bilim, kültür, sanat, 
kitle iletişim, gençlik ve spor gibi çok çeşitli ve geniş boyutlu 
alanlarda temas, değişim ve işbirliğinin genel durumu 
değerlendirilecek, bu alanlardaki ilişkilerimizin daha da 
geliştirilmesi ve içeriğinin zenginleştirilmesi amacıyla neler 
yapabileceği araştırılacaktır.

Kültürel işbirliği, aynı zamanda ülkeler arasında siyasi ve 
ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine uygun bir ortam 
hazırlamaktadır.
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Almanya ile kültürel ilişkilerimizin sadece ikili çerçevede 
değil, aynı zamanda uluslararası planda da geliştirilmesi 
amaçlanmaktadır. Türkiye’nin, Avrupa Birliği adaylığının tescili 
sonrasında, Birliğin eğitim ve gençlik programlarına katılımı 
bakımından başta Almanya olmak üzere Birlik üyesi ülkelerle 
işbirliği imkanları önemli ölçüde artmıştır.
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ÇERÇEVE YÖNETMELİK HAKKINDA AVRUPA 
PARLAMENTOSU ÜYESİ HANNES SWOBODA 

TARAFINDAN HAZIRLANAN RAPORA İLİŞKİN
BİLGİ NOTU

Avrupa Birliği’nin ülkemiz için hazırladığı Katılım 
Ortaklığı Belgesi’nin hukuki temelini oluşturacak ve ülkemize 
yapılacak mali yardımları, katılım hazırlıklarına yönlendirecek 
olan Çerçeve Yönetmelik hakkında Avrupa Parlamentosu üyesi 
Hannes Swoboda tarafından hazırlanan rapor, Parlamento’nun 14 
Şubat 2001 tarihli Genel Kurul oturumunda oylanarak kabul 
edilmiştir.

Raporda, Türkiye’ye diğer aday ülkelerle eşit muamele 
yapılması; ülkemizin tüm AB programlarından, bu meyanda, 
halihazırda Türkiye’ye açık olmayan tarım ve altyapı projelerinin 
desteklenmesine yönelik iki mali kaynaktan (sırasıyla SAPARD 
ve ISPA Programları) tam anlamıyla yararlanması ve mali 
işbirliğinin siyasi engellerle kesintiye uğramaması için etkin 
tedbirler alınması gereği vurgulanmıştır. Türkiye’nin SAPARD ve 
ISPA Programlarına katılımının, AB’nin mevcut bütçe koşulları 
nedeniyle bu aşamada güç olacağı anlaşılmakla birlikte, Avrupa 
Parlamentosu tarafından bu hususta sergilenen müzahir yaklaşım, 
Türkiye-AB mali işbirliğinin geleceği açısından önemli ve olumlu 
görülmektedir. Öte yandan, Genişlemeden Sorumlu AB Komiseri 
Günter Verheugen, Swoboda Raporu’nun görüşülmesi sırasında 
yaptığı konuşmada, Türkiye’nin adaylığı konusunda Helsinki 
Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’nde alman kararın hayata 
geçirilmesi açısından artık geriye dönüşü olmayan bir sürecin 
başladığına işaret etmiştir.
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Svvoboda Raporu’nun kabulüyle, Katılım Ortaklığı 
Belgesi’nin onaylanmasına yönelik hukuki bir gerek daha 
tamamlanmış bulunmaktadır. Hukuki onay sürecinin son 
merhalesi olarak, Çerçeve Yönetmelik ve Katılım Ortaklığı 
Belgesi’nin önümüzdeki günlerde AB Konseyi’nin gündemine 
gelmesi ve Konsey tarafından da onaylanması beklenmektedir.

I
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BAŞBAKAN SAYIN BÜLENT ECEVIT’IN, IRAK’A 
DÜZENLENEN ASKERİ HAREKATA İLİŞKİN 

AÇIKLAMALARI VE SORULARA VERDİKLERİ
YANITLAR

Dün gece Amerikan ve İngiliz uçaklarının Irak’a askeri 
harekatını dikkatle ve kaygıyla izledik. Böyle bir harekata gerek 
duyulmuş olması, o arada askeri hedeflerin yanı sıra sivillerin de 
zarar görmüş bulunması üzücüdür. Harekatta Körfez 
Bölgesi’ndeki uçakların ve tesislerin kullanıldığı anlaşılmaktadır. 
Harekatla ilgili olarak İncirlik’ten veya genel olarak Türkiye’den 
herhangi bir istem veya katkı sözkonusu olmamıştır. Dünkü 
harekat gösteriyor ki, Körfez Savaşı üzerinden 10 yıl geçtiği halde 
Irak’ta barış, huzur ve istikrar henüz sağlanamamıştır. Doğal 
olarak bu durum, Irak’la sınır komşusu olan Türkiye’yi de 
yakından ilgilendirmekte ve etkilemektedir. O nedenle, Amerikan 
Yönetimi’nin Irak sorununu Türkiye ile ilk fırsatta yeniden 
değerlendirmesi yararlı olacaktır.

SORULAR-YANITLAR

SORU: Amerikan basınında, saldırıdan Türkiye’nin 
haberdar edilmemesinin nedeni olarak, Türkiye’nin Irak’a 
uygulanan ambargoyu delmesi gösterildi. Bizim harekattan ne 
zaman haberimiz oldu?

BAŞBAKAN BÜLENT ECEVİT: ABD ve İngiltere 
Irak’a yönelik dünkü harekatı sadece Türkiye’ye değil, başka 
herhangi bir ülkeye de önceden bildirmemiştir. Onun için, buna 
özel bir neden aramak çok yanlış olur. Aslında bazı devletler gerek 
gördüklerinde kimseye haber vermeden askeri harekatta 
bulunmaktadırlar. Nitekim 1974’te Kıbrıs Barış Harekatı’m
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yaparken biz de kimseye haber vermemiştik. ABD de haber 
vermemiştir. Ne var ki, ABD ile Türkiye arasında Irak açısından 
çok özel ilişkiler vardır. Onun için, ABD’nin bu konuyu mutlaka 
Türkiye’ye bildirmesi gerekirdi. Biz bu konudaki sitemimizi 
Amerikan Yönetimi’ne ilettik.

SORU: Türkiye ile Irak arasında son dönemde bir 
yakınlaşma mevcuttu. Bundan sonraki süreçte bu yakınlaşma 
devam edecek mi? Türkiye Irak’a yönelik insani yardımları 
sürdürecek mi?

BAŞBAKAN BÜLENT ECEVİT: Irak bizim yakın 
komşumuzdur. Irak’taki sorunlar Türkiye’yi de yakından 
ilgilendirmektedir. Biz, Birleşmiş Milletler kararları çerçevesinde, 
Irak’taki insanların özellikle de çocukların sorunlarına çözüm 
bulunması için elimizden geleni yapmaktayız.

SORU: Harekat devam ederse, İncirlik Üssü’nün 
kullanımı sözkonusu olabilir mi?

BAŞBAKAN BÜLENT ECEVİT: Bizim onayımız 
olmadan kullanılamaz. Bizim onayımızla ilgili olarak da kurallar 
kesin olarak belirlenmiştir.

SORU: Saldırıyla ilgili olarak Irak’tan bir bilgi geldi mi?

BAŞBAKAN BÜLENT ECEVİT: Hayır, şu ana kadar 
özel bir bilgi gelmedi.

SORU: Harekat sonrası ABD Başkanı veya ABD’li başka 
bir yetkili ile görüşmeniz oldu mu?

BAŞBAKAN BÜLENT ECEVİT: Hayır, ancak bu sabah 
İstanbul’da Dışişleri Bakanı Sayın İsmail Cem, ABD Büyükelçisi 
Pearson ile görüşme yaptı. Düşüncelerimizi ve kaygılarımızı 
belirtti. ABD Yönetimi ile de gerekli temas kurulmaktadır. Yazılı 
açıklamada da söylemiştim, tekrar hatırlatayım: Yeni ABD 
yönetiminin Irak sorununu Türkiye ile ilk fırsatta yeniden
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değerlendirmesi yararlı olacaktır. Bu da bizim ABD’ye 
gönderdiğimiz bir mesajdır.

    •  •

SORU: Dışişleri Bakanı Sayın İsmail Cem’in İran’a
yaptığı gezi ABD Dışişleri Bakam’nca eleştirildi.

BAŞBAKAN BÜLENT ECEVÎT: Benim haberim yok. 
Iran bizim yakın komşumuzdur. Aramızda hala bazı sorunlar 
vardır. Ancak, iki komşu devlet olarak ilişkilerimizi geliştirmede 
bütün bölgenin yararı olduğu bir gerçektir.

•t

Teşekkür ederim.
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ABD VE INGİLTERE TARAFINDAN IRAK’A 
DÜZENLENEN HAVA SALDIRISINA İLİŞKİN

AÇIKLAMA

    •

ABD ve Ingiltere savaş uçakları tarafından 16 Şubat Cuma
günü Bağdat civarındaki bazı hedeflerin vurulmuş olması ciddi bir
gelişmedir. Olayın sivil kayba yol açmış bulunmasını üzüntüyle 
karşılamaktayız.

Sözkonusu olay, Irak’ın güneyindeki Uçuşa Yasak 
Bölge’de cereyan etmiştir. İncirlik Hava Üssü’ndeki müttefik 
uçakları bu operasyonda kullanılmamıştır.

Bağdat Büyükelçiliğimiz mensuplarının durumları iyi 
olup, olağan çalışmalarına devam etmektedirler.

Olay ve gelişmelerle ilgili olarak ABD Yönetimi’yle 
temaslarımız sürmektedir.

Bu gelişme, Irak sorununun biran önce BM Güvenlik
Konseyi kararları zemininde çözüme kavuşturulmasının önem ve
önceliğini bir kez daha göstermiş bulunmaktadır. Bu itibarla,
önümüzdeki günlerde Irak yönetimi ile BM Genel Sekreteri
arasında yapılması beklenen görüşmelerin olumlu sonuç
verebilmesi için gereken özen ve gayretin gösterilmesini 
beklemekteyiz.
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AVUSTURYA DIŞİŞLERİ BAKANI BENITA FERRERO 
WALDNER’İN ÜLKEMİZE YAPACAĞI ZİYARETE

İLİŞKİN AÇIKLAMA

Avusturya Dışişleri Bakanı Benita Ferrero-Waldner, 23 
Şubat 2001 tarihinde Dışişleri Bakanı Sayın İsmail Cem’in 
davetine icabetle bir çalışma ziyaretinde bulunmak üzere 
Ankara’ya gelecektir.

Dışişleri Bakanı Ferrero-Waldner’in, Sayın Bakanımız ile 
yapacağı görüşmede, iki ilişkiler ile uluslararası ve bölgesel 
konuların ele alınması öngörülmektedir.
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KOSOVA’DA MEYDANA GELEN BOMBALI SALDIRIYA
İLİŞKİN AÇIKLAMA

Kosova’da 16 Şubat 2001 Cuma günü Kosovalı Sırp 
sivilleri taşıyan bir otobüse yapılan bombalı saldırı sonucu yedi 
kişinin hayatını kaybetmesi ve kadın ile çocukların da aralarında 
bulunduğu çok sayıda insanın yaralanması tarafımızdan büyük 
üzüntü ve endişeyle karşılanmıştır.

Türkiye olarak Kosova’daki tüm toplumlara bir kez daha
şiddete başvurmaktan kaçınmaları çağrısında bulunmaktayız.
Sivilleri hedef alan bu son saldırı, Kosova’da barış ve istikrarın ne
kadar hassas bir denge üzerinde durduğunu bir kez daha gözler 
önüne sermiştir.

Türkiye, Kosova’da her türlü hoşgörü ve güvenliğin 
sağlanması için daha etkin ve kapsamlı tedbirler alınması; 
bölgenin çok etnili, çok dinli ve çok kültürlü yapısını koruyacak 
şekilde çoğulcu ve katılımcı bir demokratik ortamın tesisi 
yönündeki çabalara hız verilmesi gerektiğini düşünmekte olup, bu 
doğrultudaki çalışmalara katkıda bulunmaya devam edecektir.
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BAŞBAKAN SAYIN BÜLENT ECEVİT’İN ÜSKÜP’TE 
YAPILACAK OLAN GÜNEYDOĞU AVRUPA ÜLKELERİ 

ZİRVE TOPLANTISI’NA KATILIMLARINA İLİŞKİN
AÇIKLAMA

Başbakan Sayın Bülent Ecevit, Dönem Başkanı 
Makedonya’nın evsahipliğinde Üsküp’te 22-23 Şubat 2001 
tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Güneydoğu Avrupa Ülkeleri 
(GDAÜ) İşbirliği Süreci Devlet ve Hükümet Başkanları Doruk 
Toplantısı’na katılmak üzere bu ülkeye gidecektir.

Dışişleri Bakanı Sayın İsmail Cem de anılan Doruk 
Toplantısı’na hazırlık niteliğinde 22 Şubat 2001 günü Üsküp’te 
gerçekleştirilecek olan GDAÜ İşbirliği Süreci Dışişleri Bakanları 
Toplantısı’nda ülkemizi temsil edecektir.

İlki 1988 yılında Belgrad’da yapılan Balkan Ülkeleri 
Dışişleri Bakanları Konferansları, eski Yugoslavya’da yaşanan 
savaşın ardından 6 Temmuz 1996 tarihinde Sofya’da yapılan 
toplantı ile Güneydoğu Avrupa Ülkeleri (GDAÜ) İşbirliği Süreci 
olarak yeniden canlandırılmıştır. Bugüne kadar Girit (1997), 
Antalya (1998) ve Bükreş’te (2000) üç Olağan Doruk Toplantısı 
düzenlenmiştir. (Ülkemizde yaşanan deprem felaketi nedeniyle 
1999 yılındaki toplantı 2000’e ertelenmiştir.)

•  •

Usküp’te düzenlenecek olan 4. Olağan Doruk 
Toplantısı’nda, Dönem Başkanlığı Makedonya’dan Amavutluk’a 
geçecektir.

22 Şubat 2001 günü düzenlenecek olan Ekonomik Forum 
ve katılımcı ülkelerin Dışişleri Bakanlarını biraraya getirecek olan 
Toplantı ile başlayacak olan Doruk sonunda Üsküp Bildirisi ile,
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Ekonomik Forum’da ilgili yetkililer tarafından nihai hale
getirilecek bir Eylem Planı’nm kabul edilmesi öngörülmektedir.
Sözkonusu Eylem Planı’nda ticaret, özel sektör yatırımları,
altyapı, ulaştırma, iletişim, enerji ve çevre konularında bölgesel
ekonomik işbirliğinin geliştirilmesine ilişkin hususlar yer 
almaktadır.

•  •

Ote yandan, Yugoslavya Federal Cumhuriyeti (YFC) ile 
sürecin bugüne kadar gözlemcisi olan Bosna-Hersek’in, 12 Şubat 
2000 tarihinde Bükreş’te yapılan Doruk Toplantısı’nda imzalanan 
“Güneydoğu Avrupa’da İyi Komşuluk İlişkileri, İstikrar, Güvenlik 
ve İşbirliği Şartı”na katılmayı kabul ettiklerini gösteren bir 
bildirgeyi imzalayacakları bildirilmiştir. Bu sayede, YFC 
süreçteki yerine resmiyet kazandırmış, Bosna-Hersek ise 
statüsünü tam katılımcı düzeyine yükseltmiş olacaktır.

Sayın Başbakanımızın, Üsküp Doruğu’nda diğer bölge 
ülkelerinin liderleriyle bölgemizdeki son gelişmeleri ele almaları 
öngörülmektedir.
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DÜNYA DOĞAL HAYAT VAKFI’NIN “YAŞAM İÇİN 
ORMANLAR KAMPANYASF’YLA İLGİLİ BİLGİ NOTU

Avrupa ormanlarının sıcak noktaları arasında gösterilen 
dokuz orman alanımızdan biri olan Küre Dağlan’mn 2000 yılı 
içinde Milli Park ilan edilmesi ve diğer “sıcak nokta”larm da 
önümüzdeki beş yıl içinde koruma altına alınması doğrultusunda 
Orman Bakanlığımızca yapılan açıklama, Türkiye Doğal Hayatı 
Koruma Derneği tarafından Dünya Doğal Hayat Vakfı’nın 
(WWF) “Yaşam İçin Ormanlar Kampanyası” (Forests for Life 
Campaign) çerçevesinde “Türkiye’nin Dünya’ya Armağanı” 
olarak duyurulmuştur.

WWF tarafından oluşturulan internet sitesinde Orman 
Bakanımız Prof. Dr. Sayın Nami Çağan’a, “Yaşayan Gezegenin 
Onur Konuğu” olarak teşekkür edilmiştir.

WWF, 22 Şubat 2001 tarihinde Londra’da St. James 
Sarayı’nda üst düzey yetkililerin davet edildiği bir tören 
düzenleyecektir. Anılan törende davetliler “Dünya’ya Armağan” 
ettikleri korunmuş orman alanlarını açıklayacaklardır. WWF’nin 
Onur Başkanı olan Edinburg Dükü Prens Philip’in hazır 
bulunacağı törene Sayın Orman Bakanımız da davet edilmiştir.
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BAHREYN’DE DEMOKRATİKLEŞME SÜRECİNE
İLİŞKİN AÇIKLAMA

Türkiye, Bahreyn’de kişisel hak ve özgürlükler açısından 
eşitlik ilkesini öne çıkartan, idari yapıyı yeniden biçimlendiren, 
ekonomik sistemde reformların yapılmasını öngören ve çok 
boyutlu yapısal değişiklikler için zemin hazırlayan “Ulusal Eylem 
Belgesi”nin 14-15 Şubat 2001 tarihlerinde kardeş Bahreyn 
halkının onayına sunularak büyük çoğunlukla kabul edilmesinden 
memnunluk duymaktadır. Sözkonusu belgenin dost ve kardeş 
Bahreyn halkının onayına sunulması öncesinde ilan edilen 
kapsamlı af, Bahreyn’de demokratikleşme sürecinin önemli bir 
aşamaya ulaştığını göstermektedir.

Türkiye, kendisini derin kardeşlik bağlarıyla bağlı 
hissettiği, arasında din, kültür ve tarih birliği bulunan Bahreyn 
halkının refah, huzur ve mutluluğunun pekiştirilmesine yönelik bu 
atılımların iki ülke arasında esasen iyi durumda bulunan ilişkilerin 
daha da ileriye götürülmesine katkıda bulunacağına inanmaktadır.
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CUMHURBAŞKANI SAYIN AHMET NECDET SEZER İN, 
KAHİRE’DE YAPILACAK OLAN D-8 İŞBİRLİĞİ ZİRVE 

TOPLANTISI’NA KATILIMLARINA İLİŞKİN
AÇIKLAMA

Türkiye’nin çağrısı üzerine İran, Pakistan, Bangladeş, 
Malezya, Endonezya, Mısır ve Nijerya’nın katılımıyla 22 Ekim 
1996 tarihinde İstanbul’da düzenlenen “Kalkınmada İşbirliği 
Konferansı” ile yaşama geçirilen D-8 işbirliğinin Üçüncü Zirve 
Toplantısı 25 Şubat 2001 tarihinde Kahire’de yapılacaktır.

Türkiye, Zirve’de, Cumhurbaşkanı Sayın Ahmet Necdet
Sezer başkanlığında bir heyetle temsil edilecektir. Heyetimizde,

  _  _ •

Dışişleri Bakanı Sayın İsmail Cem de yer alacaktır.

Zirveye hazırlık amacıyla, 20-21 Şubat tarihlerinde 
Ticaret Uzmanlar Grubu, 22-23 Şubat’ta İş Forumu ve D-8 
Komisyonu, 24 Şubat’ta da D-8 Bakanlar Konseyi toplantıları 
yapılacaktır. Halen Bangladeş tarafından yürütülen D-8 İşbirliği 
Dönem Başkanlığı, Doruk Toplantısı’nda Mısır’a geçecektir.

Sayın Cumhurbaşkanımız Zirve programının elverdiği 
ölçüde, ikili temaslarda da bulunacaktır.

Komisyon Toplantısı’nda son şeklini alacak karar 
tasarıları ile Bakanlar Konseyi raporunun değerlendirileceği Zirve 
sonunda Kahire Bildirisi yayınlanacaktır.
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BAŞBAKAN SAYIN BÜLENT ECEVİT’İN GÜNEYDOĞU 
AVRUPA ÜLKELERİ DORUK TOPLANTISPNA 

KATILMAK ÜZERE ÜSKÜP’E HAREKETLERİNDEN
ÖNCE YAPTIKLARI AÇIKLAMA

ESENBOĞA

Dönem Başkanı Makedonya’nın ev sahipliğinde 
gerçekleştirilecek olan Güneydoğu Avrupa Ülkeleri (GDAÜ) 
İşbirliği Süreci Devlet ve Hükümet Başkanları Doruk 
Toplantısı’na katılmak üzere Üsküp’e gidiyorum. Dışişleri 
Bakanımız İsmail Cem ve üst düzey diplomatlarla da Üsküp’te 
biraraya geleceğiz.

Bildiğiniz gibi, Yugoslavya Federal Cumhuriyeti’nde 
(YFC) geçtiğimiz yıl meydana gelen halk hareketleri ve yapılan 
seçimler üzerine Sayın Kostunica Başkanlığa gelince bu ülkede 
umut verici gelişmeler başlamıştı. Bunun üzerine, 25 Ekim 2000 
günü Üsküp’te yapılan Gayriresmi Doruk Toplantısı’yla YFC,

YFC şimdi de tam yetkiyle Doruk Toplantısı’na katılmaktadır. Bu 
önemli bir aşamadır.

Makedonya Dönem Başkanlığı’nm sona ermesi nedeniyle 
düzenlenmekte olan Olağan Doruk Toplantısı’nın bir başka 
önemli yanı da, Süreç’te şimdiye kadar gözlemci statüsünde 
bulunan Bosna-Hersek’in statüsünün de tam katılımcı düzeyine 
yükselecek olmasıdır. Her iki ülkenin Süreci resmen 
kurumsallaştıran Şart’a katılmaları, Güneydoğu Avrupa Ülkeleri 
İşbirliği Süreci’nin etkinliğinin ve ağırlığının artmasına olumlu 
katkıda bulunacaktır.
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Usküp Doruk Toplantısı çerçevesinde, daha önceki 
yıllarda yapılan doruk toplantılarından farklı olarak, bu kere bir 
Ekonomik Forum düzenlenmektedir. Güneydoğu Avrupa Ülkeleri 
İşbirliği Süreci Şartı’nda bölgesel işbirliğinin siyasal, ekonomik, 
kültürel ve güvenlik alanlarında geliştirilmesi öngörülmektedir.

Toplantı’da, bölgemizdeki ekonomik ilişkilerin daha çok 
pekiştirilmesine yönelik yeni açılımları da gözden geçirme 
olanağı bulacağız. Doruk Toplantısı sonunda Üsküp Bildirisi’nin 
yanısıra bir Ekonomik Eylem Plam’mn kabul edilmesi de 
öngörülmektedir.

ToplantTnın tüm bölge ülkelerine hayırlı olmasını dilerim.
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TÜRKİYE-ÖZBEKİSTAN SİYASİ İSTİŞARELERİ’NE
İLİŞKİN AÇIKLAMA

Türkiye-Özbekistan Siyasi İstişarelerinin üçüncüsü 26 
Şubat 2001 tarihinde Ankara’da yapılacaktır. Anılan istişarelerde, 
Türk tarafına MBAY Büyükelçi Yiğit Alpogan, Özbekistan 
tarafına Özbekistan Dışişleri Bakan Birinci Yardımcısı Isan 
Mustafayev başkanlık edeceklerdir.

Türkiye ile Özbekistan arasında köklerini ortak 
tarihimizden alan güçlü etnik, dil ve kültür bağları mevcuttur. Bu 
temel üzerinde inşa edilen Türkiye-Özbekistan ilişkileri, 
Özbekistan’ın bağımsızlığını kazanmasından bu yana, her alanda 
hızla ilerlemekte ve derinlik kazanmaktadır.

istişarelerde, ikili ilişkilerimizin ve işbirliğimizin daha da 
ileri götürülmesi olanakları ele alınacak, bölgesel ve uluslararası 
sorunlar hakkında görüş alışverişinde bulunulacaktır.
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BAŞBAKAN SAYIN BÜLENT ECEVIT’IN GUNEYDOGU 
AVRUPA ÜLKELERİ DORUK TOPLANTISI’NA 
KATILDIKLARI ÜSKÜP’TEN DÖNÜŞLERİNDE

YAPTIKLARI AÇIKLAMA

ESENBOĞA

Dönem Başkam Makedonya’nın sahipliğinde 
gerçekleştirilen Güneydoğu Avrupa Ülkeleri İşbirliği Süreci 
Devlet ve Hükümet Başkanları Doruk Toplantısı’na katılmak 
üzere gittiğim Üsküp’ten yurda dönmüş bulunuyorum.

Üsküp Doruk Toplantısı’yla Makedonya’nın Dönem 
Başkanlığı sona ermiş, bu görev Amavutluk’a geçmiştir.

9

Üsküp Doruk Toplantısı’nda, Yugoslavya Federal 
Cumhuriyeti ile Süreç’te bugüne kadar gözlemci statüsünde 
bulunan Bosna-Hersek, 12 Şubat 2000’de Bükreş’te yapılan bir 
önceki Doruk Toplantısı’nda diğer asıl katılımcı ülkeler tarafından 
imzalanan “Güneydçğu Avrupa’da İyi Komşuluk İlişkileri, 
İstikrar, Güvenlik ve İşbirliği Şartı”na katılmayı kabul ettiklerini 
gösteren bir bildirgeyi imzalamışlardır.

Böylelikle Yugoslavya Federal Cumhuriyeti’nin 
Süreç’teki yeri kesinleşmiş, Bosna-Hersek’in statüsü de tam 
katılımcı düzeyine yükseltilmiştir. Bu gelişmeler bölgemiz 
açısından büyük önem taşımaktadır.

Üsküp Doruk Toplantısı çerçevesinde 22 Şubat günü bir 
Ekonomik Forum düzenlenmiş, aynı gün katılımcı ülkelerin 
Dışişleri Bakanlarını biraraya getiren bir toplantı 
gerçekleştirilmiştir. Sözkonusu toplantılarda ülkemiz, Dışişleri 
Bakanı Sayın İsmail Cem ve Dışişleri Bakanlığı Çok Taraflı
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Ekonomik İşler Genel Müdürü Büyükelçi Sayın Fügen Ok 
tarafından temsil edilmiştir.

Güneydoğu Avrupa Ülkeleri İşbirliği Süreci Şartı’nda 
bölgesel işbirliğinin siyasal, ekonomik, kültürel ve güvenlik 
alanlarında geliştirilmesi öngörülmektedir. İlk toplantısını yapmış 
olan Ekonomik Forum Sürecin ekonomik boyutunun 
canlandırılmasına olumlu katkılarda bulunacaktır.
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CUMHURBAŞKANI SAYIN AHMET NECDET SEZER’İN, 
D-8 DORUK TOPLANTISI’NA KATILMAK ÜZERE 

KAHİRE’YE HAREKETLERİNDEN ÖNCE
YAPTIKLARI AÇIKLAMA

Ülkemizin kurulmasına öncülük ettiği Gelişmekte Olan 
Ülkeler D-8 İşbirliği Süreci’nin Üçüncü Doruk Toplantısı’na 
katılmak üzere Kahire’ye gidiyorum. Yarın gerçekleştirilecek 
toplantının ardından Türkiye’ye döneceğim.

1996 yılında İstanbul’da düzenlenen Kalkınmada İşbirliği 
Konferansı’yla kurulan Gelişmekte Olan Ülkeler D-8 Grubu, Batı 
Afrika’dan Güneydoğu Asya’ya uzanan geniş bir coğrafyada yer 
alan ve çeşitli ekonomik olanaklara ve zengin doğal kaynaklara ve 
insan varlığına sahip bulunan sekiz ülke arasında teknik, ticari ve 
ekonomik işbirliğinin geliştirilmesi ve bu ülkelerin dünya 
ekonomisindeki rol ve ağırlıklarının artırılması yönünden önemli 
bir işlevi yerine getirmektedir.

Kahire’deki Doruk Toplantısı sırasında, daha önce 
gerçekleştirilen Komisyon ve Bakanlar Konseyi ile Ticaret Grubu 
ve Iş Forumu toplantılarında varılan sonuçları değerlendireceğiz. 
D-8 çerçevesinde ticaret başta olmak üzere, çeşitli işbirliği 
alanlarında bugüne dek gerçekleştirilen çalışmaları ve bundan 
sonra neler yapılabileceğini, diğer üye ülkelerin Devlet ve 
Hükümet Başkanlarıyla birlikte ele alacağız.

Toplantıda yapacağım konuşmada, güncel ekonomik 
sorunlar üzerinde durarak, D-8 bünyesinde biraraya gelen 
ülkelerin, birlikte hareket etmeleri ve aralarındaki işbirliğini 
artırmaları gereğini vurgulayacağım. Konuşmamda, ayrıca, D-8 
kapsamında geliştirilebileceğini düşündüğümüz yeni tasarılara ve 
işbirliği alanlarına ilişkin görüşlerimizi de dile getireceğim.
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Kahire’ye yapacağım ziyaret sırasında, programım
elverdiği ölçüde ikili görüşmeler gerçekleştirme olanağı da 
bulabileceğim.

•  •

Üçüncü D-8 Doruğu’nun ülkelerimizin kalkınma ve 
gönenci yönünden yararlı sonuçlar doğuracağına inanıyoruz.
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CUMHURBAŞKANI SAYIN AHMET NECDET SEZER’İN 
D-8 DORUK TOPLANTISI’NDA YAPTIKLARI

KONUŞMA

KAHİRE

Sayın Başkan,
Saygıdeğer Devlet ve Heyet Başkanları,
Değerli Heyet Üyeleri,
Bayanlar, Baylar,

Ülkelerimizin girişimiyle başlatılan ve kurulduğu günden 
bu yana ülkelerimiz arasındaki işbirliğinin ve kardeşlik bağlarının 
güçlenmesine olumlu değerli katkılar yapan D-8 Grubu’nun 
Üçüncü Doruk Toplantısı vesilesiyle dost ve kardeş Mısır’da, 
sîzlerle birlikte bulunmaktan mutluluk duymaktayım.

Bizleri biraraya getiren bu doruk toplantısı vesilesiyle, 
kimi uluslararası ekonomik sorunlar ile D-8 oluşumuna ilişkin 
görüşlerimi sîzlerle paylaşmak istiyorum.

Gelişmekte olan ülkelerimizin oluşturduğu D-8 Grubu, 
uluslararası alanda giderek daha çok dikkat çeken bir oluşum 
niteliği kazanmıştır. Önümüzdeki dönemde, uluslararası ve 
bölgesel konular üzerinde olabildiğince ortak hareket etmemiz ve 
D-8’in ekonomik ve ticari boyutlarını güçlendirmemiz 
durumunda, D-8 oluşumunun uluslararası düzeydeki ağırlığının 
artacağına inanıyoruz.

D-8 ülkeleri olarak zengin doğal kaynaklara ve insan 
varlığına sahip bulunmaktayız. Bu zenginlik, ülkelerimiz 
arasındaki iyi ilişkilerin çeşitlendirilmesi ve geliştirilmesi
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bakımından yeni olanaklar sağlayabilir. Aramızdaki işbirliğini, 
öteki ülkelere örnek oluşturabilecek bir düzeye çıkarabiliriz.

Küresel ekonomik koşullar, gelişmekte olan ülkelerin 
karşı karşıya bulundukları ekonomik sorunlara daha ciddi biçimde 
ve yeni yöntemlerle eğilmeleri gereğini ortaya koymaktadır. 
Küresel ekonomide ortaya çıkan olumsuzluklar, gelişmekte olan 
ve en az gelişmiş ülkeleri, gelişmiş ülkelerden çok daha fazla 
etkilemektedir.

Güneydoğu Asya’da 1997 yılında başlayan ve kısa sürede 
tüm dünyaya yayılan mali bunalımın etkilerinden yeni 
kurtulabilen dünya ekonomisi, bu kez, uluslararası sistemin büyük 
üyelerinin ekonomilerinde gözlenen yavaşlama belirtileri ve 
petrol fiyatlarındaki dalgalanmaların yarattığı olumsuzluklarla 
karşı karşıya bulunmaktadır. Dünya ekonomisindeki bu duruma 
ek olarak, uluslararası ticarette gelişmiş ülkelerin son zamanlarda 
başvurdukları korumacılık eğilimleri, azalan kalkınma yardımları 
ve giderek büyüyerek ödenemez hale gelen dış borçlar, gelişmekte 
olan ve en az gelişmiş ülkelerin kalkınmalarını kesintiye 
uğratmaktadır.

Dünya ekonomisinde yaşanan gelişmelerin, gelişmekte 
olan ve en az gelişmiş ülkelerin ekonomilerine olumsuz etkilerinin 
azaltılması özel önem taşımaktadır. Uluslararası ekonomik ve 
mali kuruluşların gelişmekte olan ve en az gelişmiş ülkelere 
kapsamlı katkılar sağlamaları gerekmektedir.

Küreselleşme sürecinde, kuşkusuz gelişmiş ülkeler de 
kimi sorunlarla karşılaşabilmektedir. Ancak, gelişmiş ülkelerin, 
bu tür sorunların üstesinden gelebilme yönünden daha donanımlı 
oldukları da bir gerçektir. Gelişmiş ülkelerin, uluslararası 
toplumun yardımına gereksinme duyan öteki üyelerine destek 
olmaları beklenmektedir. Bu destek, daha fazla teknik işbirliği, 
daha fazla yatırım ve dış borç yükünün hafifletilmesi gibi öğeleri 
içermelidir.
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Günümüzde yoksulluk, temel küresel sorunlardan biri 
durumuna gelmiştir. Ülkelerin kendi içinde ve ülkeler arasında 
gelir dağılımı dengesizliği büyük oranda artmıştır. D-8 işbirliğinin 
ekonomik ve ticari boyutları geliştirilerek, yoksullukla savaşım 
alanında önemli adımlar atılabilir.

Varolan ekonomik ve toplumsal sorunlarının ağırlığına 
karşın, gelişmekte olan ve en az gelişmiş ülkelerin, bilgi çağının 
da gereği olarak, eğitime, yönetsel reformlara, kamunun ve 
ekonominin yönetiminde şeffaflığa ve katılımcı demokrasiye 
önem vermeleri, yoksullukla savaşımda temel sorunların 
giderilmesini sağlayabilecektir.

Uluslararası örgütlerin, yoksulluk, ekonomik ve toplumsal 
kalkınma sorunları karşısında enerjik davranmaları ve yaratıcı 
çözümler üretmeleri beklenmektedir. Türkiye, uluslararası fınans 
sistemi çerçevesinde sürdürülen reformları desteklemektedir.

Son yarım yüzyıldır uluslararası ticarette gerçekleşen 
serbestleşme ve teknolojik ilerlemeler dünya gönencinde genel bir 
artışa yol açmıştır. Buna karşın, gelişmekte olan ülkelerin dünya 
ticaretinden aldıkları pay aynı oranda artmamıştır. En az gelişmiş 
ülkelerin dünya ticaretinden aldıkları pay ise giderek 
azalmaktadır.

Uluslararası ticaret sistemi hakça ve iyi işlediği takdirde, 
karşı karşıya bulunulan kalkınma sorunlarının çözümünde olumlu 
bir rol oynayabilir. Dünya Ticaret Örgütü, bu bağlamda önem 
kazanan bir uluslararası örgüt durumuna gelmiştir. Dünya Ticaret 
Örgütü’nün etkinliğinin azaldığı, ekonomik bakımdan gelişmiş 
ülkelerin oluşturduğu dev ekonomik bloklara ayrılmış bir dünya 
ticaret sistemi, gelişmekte olan ve en az gelişmiş ülkelerin 
çıkarlarına aykırı sonuçlar doğurabilecektir. Bu nedenle, Dünya 
Ticaret Örgütü sisteminin yaygınlaşmasına ve Dünya Ticaret 
Örgütü’ne yeni üyelerin katılmasına önem veriyoruz. Böylece, 
olabildiğince çok sayıda ülke dünya ekonomisiyle bütünleşirken, 
sistem yeni üyelerle güç kazanmış olacaktır.
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Türkiye, Dünya Ticaret Örgütü çerçevesinde, ticaret 
görüşmelerinin yeni bir turunun başlatılmasından ve görüşmeler 
çerçevesinde tüm üyelerin hak ve çıkarlarını gözönünde 
bulunduracak bir yaklaşımın benimsenmesinden yanadır.

Sayın Başkan,
Değerli Temsilciler,

D-8 süreci içinde katedilen yolu görmekten mutlu oldum.
•  •

Özellikle kendi aramızda ticareti artırmamız gerektiğini ve bu 
yönde geniş olanakların bulunduğunu görüyoruz. D-8 içindeki 
ticari ilişkilerimizin gelişmesiyle, küresel ticaret içindeki payımız 
da çok yönlü olarak artacaktır. Özellikle, özel kesimin ülkelerin 
ekonomik kalkınmasında şahin olduğu rol değerlendirildiğinde.

üstlenmesi
*

açık biçimde ortaya çıkmaktadır.

Bu vesileyle, Uluslararası Ticaret ve Pazarlama Şirketi 
kurulması çalışmalarında özel kesimin ağırlıklı olarak yer alması 
gerektiği görüşündeyim. Böylece, şirketin günümüz ekonomik 
koşullarında daha verimli çalışmasının sağlanabilmesi olanaklı 
olacaktır. Bir başka memnunluk verici gelişme ise, İş Forumu’nun 
işlerlik kazanmasıdır. Mısır’ı, ticaret alanındaki çalışmaların 
başarılı eşgüdümü için kutluyorum. Ayrıca işadamlarına vize 
kolaylığı sağlanmasına yönelik anlaşmanın dün Kahire’de 
imzalanmış olması, D-8 işbirliği bakımından önemli bir 
kazanımdır.

•  •

Ülkelerimiz arasındaki ticarette ve D-8 ülkelerinin diğer 
ülkelerle ticaretinde teknolojinin ve çağdaş iletişim olanaklarının 
kullanılması yönünden Uluslararası Ticaret ve Bilgi Bankası Ağı 
çalışmalarının da önemli olduğunu düşünüyoruz.

Bilindiği üzere, Türkiye’nin eşgüdümünde yürütülen 
sanayi alanındaki işbirliğimizin temel tasarısını tarım uçağı 
üretilmesi oluşturmaktadır. Memnunlukla belirtmek isterim ki, 
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii bünyesinde süren çalışmalar 
sonucunda, uçağın ilk örnek modeli üretilmiş ve denemeleri
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başarıyla tamamlanmış bulunmaktadır. Kuşkusuz, bu aşamaya 
gelinmesinde, gerçekleştirilen teknik toplantılara üye ülke 
uzmanlarının katılımları ve sağladıkları katkılar belirleyici 
olmuştur. D-8 içindeki ortaklarımızın bu tasarıya mali ve teknik 
katkıda bulunmaları ve Türkiye ile işbirliği yapmaları, uçağın bir 
D-8 tasarısı olarak üretimine başlanmasını sağlayacaktır.

Türkiye tarafından önerilen bir başka işbirliği alanı ise 
çevre konularını kapsamaktadır. Günümüzde çevre sorunları, 
yeryüzünün doğal dengesinin korunması ve gelecek kuşakların 
sağlığı açısından en öncelikli konulardan biri durumuna gelmiştir. 
Bu konularda ülkelerimiz arasında uzman değişimi 
gerçekleştirilmesinde ve eğitim programları düzenlenmesinde 
yarar görmekteyiz.

Öte yandan, gıda güvenliği başta olmak üzere tarım 
alanında bugüne dek yürütülen çalışmaların, önümüzdeki 
dönemde çeşitlendirilerek sürdürülmesi gerekmektedir. Kırsal 
kesimde yaşayan nüfusumuzun sorunlarının çözümü yönünde 
çaba harcamamız ve kırsal kesimdeki ticari yaşamda büyük rolü 
olan küçük ve orta ölçekli işletmelere kredi ve bilgi desteği 
sağlamamız, ortak hedefimiz olmalıdır. Bu alanda Birleşmiş 
Milletler kaynaklarından da tasarılarımıza destek 
sağlanabileceğini düşünüyorum. İnsan kaynaklarının 
geliştirilmesi konusundaki çalışmalara destek sağlamayı 
sürdürmeliyiz. Bankacılık ve mali kesime ilişkin konular, 
günümüz dünya ekonomisinin koşulları çerçevesinde giderek 
daha çok önem kazanmaktadır. Tüm bu alanlarda, geçtiğimiz 
dönemde D-8 bünyesinde başarılı çalışmalar yapıldığını 
görüyoruz. Bu vesileyle, toplantılara evsahipliği yapmış 
koordinatör ülkeleri kutlamak istiyorum.

Enerji konusundaki ilk çalışma toplantısını Nijerya’nın 
düzenleyeceğini öğrenmekten mutluluk duydum. Böylece etkin 
işbirliği sürdürdüğümüz alanlar arasına enerji konuları da 
eklenmiş olmaktadır. Enerji sorunu, tüm ülkeler için yaşamsal bir 
önem taşımaya devam edecektir. Bu nedenle, bu alandaki 
işbirliğimize etkinlik kazandırmalıyız.
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Sayın Başkan,
Saygıdeğer Heyet Başkanları,
Değerli Katılımcılar,

Sözlerimi, D-8 çerçevesinde işbirliği sürecimizin 
ülkelerimiz ve halklarımız için en başarılı sonuçları vermesi 
dileğiyle bitirmek istiyorum. Mısır’ın dönem başkanlığında D-8 
bünyesinde yeni başarılara ortak olacağımıza içtenlikle 
inanıyoruz. Evsahibi Mısır’ın Saygıdeğer Cumhurbaşkanına, 
Hükümetine ve Halkına bize gösterilen yakın ilgi ve sıcak 
konukseverlik için teşekkürlerimizi ve halklarımızın gönenç ve 
esenliği için en iyi dileklerimi sunuyorum.

Teşekkür ederim.
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CUMHURBAŞKANI SAYIN AHMET NECDET SEZER’İN 
D-8 DORUK TOPLANTISI’NDAN DÖNÜŞLERİNDE

YAPTIKLARI AÇIKLAMA

ESENBOĞA

Gelişmekte Olan Ülkeler D-8 Doruk Toplantısı vesilesiyle 
Kahire’ye yaptığım ziyareti tamamlayarak Türkiye’ye dönmüş 
bulunuyorum.

•  •

Üçüncü D-8 Doruğu’nun başarıyla tamamlanmış 
olmasından ve ülkemizin girişimiyle başlatılmış olan bu çokuluslu 
ekonomik hareketin gelişmekte olduğunu görmekten memnunluk 
duyduk.

Doruk toplantısında, genel uluslararası ekonomik ve mali 
durum ile ülkelerimiz ve D-8 bünyesinde yürütülen tasarı ve 
programların uygulanmasında elde edilen ilerlemeyi gözden 
geçirdik. Toplantıda, D-8 ülkeleri arasındaki ticaret ve işbirliğinin 
artırılması olanaklarını görüştük ve D-8 Grubu olarak diğer 
ülkeler ve uluslararası kuruluşlarla ilişkilerimizi geliştirme yolları 
üzerinde durduk.

Doruk toplantısında diğer üye ülkelerin Devlet ve 
Hükümet Başkanları ile birlikte kabul ettiğimiz Kahire 
Bildirisi’nde de belirtildiği üzere, D-8 bünyesindeki çeşitli 
işbirliği alanlarında sağlanan gelişmeleri görmek bize umut verdi.

Doruk toplantısında yapılan konuşmalarda, üye ülkelerin 
liderleri kendi ülkelerinin işbirliği sürecine yapabileceği katkılar 
konusunda bilgiler verdiler. Ben de konuşmamda işbirliğimize 
ivme kazandırılması için neler yapabileceğimizi dile getirdim.
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D-8 işbirliğinin, ülkemizin izlediği çokyönlü dış politika 
yönünden de önemli bir açılım sağladığını düşünüyoruz.

Kahire toplantısında, gelecek Doruk toplantısının 2003
yılında Endonezya’nın evsahipliğinde Cakarta’da düzenlenmesi 
de kararlaştırıldı.

Bu vesileyle, Üçüncü D-8 Doruğu’nda alman kararların 
tüm üye ülkeler için en yararlı sonuçları doğurmasını ve böylece 
halklarımızın gönencine katkıda bulunmasını diliyorum.
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AFGANİSTAN’DAKİ ÇATIŞMALARLA İLGİLİ
AÇIKLAMA

Afganistan’da çatışmaların devam etmesini derin bir 
endişe ve üzüntüyle karşılamaktayız.

Çatışmaların neden olduğu insani trajedi vahim boyutlar 
kazanmıştır. Devam eden çatışmalar neticesinde geçtiğimiz 
Temmuz ayından bu yana binlerce insan hayatını kaybetmiş, başta 
kuzeydoğu Afganistan olmak üzere ülke içinde on binlerce insan 
yerlerinden edilmiş, bir kısım insan ülke dışında sığınma imkanı 
aramıştır. Yerlerinden edilmiş insanların yüzlercesinin bölgedeki 
hava koşulları nedeniyle hayatını kaybetmesi son derece 
üzücüdür. Önceki açıklamalarımızla da Afganistan’daki insani 
durumun ciddiyeti uluslararası toplumun dikkatine getirilmiş, 
Sayın Bakanımızın BM Genel Sekreteri ve ilgili ülkelerin 
Dışişleri Bakanlarına muhatap mektubunda bu soruna ciddiyetle 
eğilmek gerektiği vurgulanmıştır.

Türkiye bu konuda katkılarını esirgememektedir. 
Afganistan Koordinatörümüz başkanlığındaki heyetimizce, 
geçtiğimiz Ekim ayında yerinde tespit edilen, bu insanların bir 
kısmının acil yardım ihtiyaçlarını karşılamak üzere başlatılan 
proje çerçevesinde Tahar vilayetine bağlı Hoca Bahauddin 
kasabası etrafında Lolagüzar, Moğol Kışlak, Katocar ve Şuturgay 
adlı ayrı yerleşim birimlerinde toplam 1175 adet barınak onarılmış 
veya baştan inşa ettirilmiş, ayrıca her aileye soba, katı yakıt, uyku 
kiti, temizlik malzemesi ve benzeri yardım dağıtılmıştır. Bu proje 
çerçevesinde toplam 10 bin civarında kişi kış koşulları 
bastırmadan barınma ve ısınma imkanına kavuşturulmuştur.
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imkanlarımız çerçevesinde ancak etkinlikle uygulanan
sözkonusu yardımlarımız tabiatıyla yeterli görülmemekte olup,
Afganistan’ın çeşitli bölgelerindeki yardım projelerimiz
sürdürülmektedir. Kuzeydoğu Afganistan’daki yerlerinden
edilmişler ve Kabil Atatürk Çocuk Hastanesi’nin ihtiyaçlarını
karşılamak üzere tedarik edilen ilaç geçtiğimiz hafta bölgeye 
gönderilmiştir.

Afganistan’daki sorunun askeri yöntemlerle
çözülemeyeceği tüm taraflarca idrak edilmelidir. Taraflar arasında
anlamlı bir diyaloğun başlaması için etkili ve kalıcı bir ateşkes 
tesis edilmesi elzemdir.
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NATO KUZEY ATLANTİK KONSEYİ TOPLANTISI
HAKKINDA AÇIKLAMA

ABD Dışişleri Bakanı Colin Powell’in Brüksel’deki 
NATO Karargahı’m ziyareti çerçevesinde, NATO Kuzey Atlantik 
Konseyi (KAK) 27 Şubat 2001 tarihinde Dışişleri Bakanları 
düzeyinde program dışı toplanacaktır.

Toplantıya, Dışişleri Bakanımız İsmail Cem başkanlığında 
bir heyetle iştirak edilecektir. KAK toplantısında, Avrupa 
Güvenlik ve Savunma Kimliği (AGSK) ve transatlantik ilişkiler 
konularında görüş alışverişinde bulunulması beklenmektedir.

Bu vesileyle Dışişleri Bakanı İsmail Cem, ABD Dışişleri 
Bakanı Colin Powell ile ikili bir görüşme yapacaktır.

Bunun yanısıra, Sayın Bakanımızın Avrupa Birliği 
Genişlemeden Sorumlu Komiseri Günter Verheugen ile de bir 
görüşme yapması öngörülmektedir.
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İSRAİL BAŞBAKANI ARIEL SHARON’UN ÖZEL 
TEMSİLCİSİ BÜYÜKELÇİ DR. MEIR ROSENNE’NİN 

ÜLKEMİZE YAPACAĞI ZİYARETE İLİŞKİN
AÇIKLAMA

İsrail Başbakanı seçilen Ariel Sharon’un özel temsilcisi 
Büyükelçi Dr. Meir Rosenne, bölgedeki son gelişmeler hakkında 
bilgi vermek üzere 26-27 Şubat 2001 tarihleri arasında ülkemizi 
ziyaret edecektir. Özel Temsilci Dr. Meir Rosenne, Dışişleri 
Bakanlığı Müsteşar Vekili Büyükelçi Sayın Uğur Ziyal ile 
görüşecek; Dışişleri Bakanı Sayın İsmail Cem ve Başbakan Sayın 
Bülent Ecevit tarafından kabul edilecektir.
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CUMHURBAŞKANI SAYIN AHMET NECDET SEZER’İN, 
KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MECLİS 

BAŞKANI ERTUĞRUL HASİPOĞLU İLE 
BERABERİNDEKİ MECLİS HEYETİNİ KABULLERİNE

İLİŞKİN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, bugün, Kuzey
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclis Başkanı Ertuğrul Hasipoğlu ile
beraberindeki Meclis heyetini kabul etmiştir. Kabulde, TBMM 
  •  •  •

Başkanı Omer Izgi de bulunmuştur.

Cumhurbaşkanı Sezer, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile 
Kıbrıs Türk halkının Türkiye’nin güvencesi altında olduğunu, 
Türkiye’nin Kıbrıs Türk halkının yasal hak ve çıkarlarını 
savunmayı ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni her alanda 
desteklemeyi kararlılıkla sürdüreceğini belirtmiştir.

Kıbrıs Türk tarafının, Kıbrıs sorununa çözüm bulunması 
yönünde sabırlı ve yapıcı bir yaklaşım ortaya koyduğunu 
vurgulayan Cumhurbaşkanı Sezer, Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Denktaş’ın Ada’daki gerçekleri 
dikkate alan konfederasyon önerisinin, kalıcı bir çözüm için 
gerekli altyapıyı sunduğunu kaydetmiştir.

Cumhurbaşkanı Sezer, Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti ’nin ambargolar altında yaşamasına karşın 
sürdürdüğü ekonomik atılım çabalarını, çağdaş ve laik devlet 
yapısına dayanan çoğulcu parlamenter demokrasinin 
geliştirilmesi yönünde attığı adımları takdirle izlediğimizi de dile 
getirmiştir.
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclis Başkanı 
Hasipoğlu, Türkiye’nin Kıbrıs Türk halkına verdiği desteğe 
teşekkür etmiş, 1974’teki Kıbrıs Barış Harekatı’nın, Ada’da her 
iki tarafın da barış içinde gelişmesine olanak sağladığını, bugün 
Kıbrıs sorununa bulunacak çözümün, iki devletin yanyana 
varlığının kabulüne dayanması gerektiğini, Avrupa Birliği’nin de 
bu gerçeği gözönünde bulundurmasını beklediklerini, Rum 
tarafının tek yanlı olarak Avrupa Birliği’ne üye olmasının 
olumsuz sonuçlara yol açacağını belirtmiştir.
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DIŞİŞLERİ BAKANI SAYIN İSMAİL CEM’İN 
YUGOSLAVYA’YA YAPACAĞI RESMİ ZİYARETE

İLİŞKİN AÇIKLAMA

Sayın Bakanımız, Yugoslavya Federal Cumhuriyeti (YFC) 
Dışişleri Bakanı Goran Svilanoviç’in davetine icabetle 2-3 Mart 
2001 tarihlerinde Belgrad’a resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir.

Sayın Bakanımızın YFC’ye yapacağı bu ziyaret sırasında 
ikili ilişkilerin tüm yönleriyle ele alınması, ayrıca Balkanlar’daki 
son gelişmeler başta olmak üzere bölgesel ve çok taraflı konularda 
görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir.

Sayın Bakanımızın, 7-8 Mart 1998 tarihlerinde Sayın 
Cumhurbaşkanımızın Kosova konusundaki bir mesajını YFC 
Cumhurbaşkanı’na tevdi etmek amacıyla yaptıkları ziyaret hariç 
tutulduğu takdirde, YFC’ye, kurulduğundan (Nisan 1992) bu yana 
ikili ilişkilere yönelik olarak Türkiye’den ilk defa bir Bakan 
ziyareti yapılmış olacaktır.

Sayın Bakanımızın ziyaretinin, iki ülke ilişkilerinin her 
alanda canlandırılması ve geliştirilmesi bakımından önemli bir 
vesile oluşturacağı düşünülmektedir.

DIŞİŞLERİ GÜNCESİ- Şubat 2001 115



M  ŞHIMAW

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

VERDİĞİ YANIT

15 Şubat 2001 günü saat 19:00’da yayınlanan ATV Ana 
Haber Bülteni’nde yer alan bir mülakatta, Almanya’daki 
demografik ve teknolojik gelişmelerin bir sonucu olarak, bu 
ülkeye her yıl 500 bin yabancı işçinin alınmasının zorunlu olduğu, 
bu çerçevede Türkiye’den de işçi alınabileceği ifadeleri yer 
almıştır.

Almanya’nın, Türk işçisi alımına başlaması gündemde 
değildir. Keyfiyetin kamuoyumuzda yanlış izlenimlere yol 
açmaması yerinde olacaktır.
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Ş u b a t  A y i  d iş  P o l İt İk a  G e l İş m e l e r İ

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ

Türkiye-ABD İlişkileri

- Türk-Amerikan Dernekleri Federasyonu (TADF) 
Başkanı Egemen Bağış ile Yönetim Kurulu üyeleri, 7-14 Şubat'ta 
ülkemizi ziyaret etmişlerdir. TADF heyeti, 9 Şubat'ta Başbakan 
Sayın Bülent Ecevit, 13 Şubat'ta da Cumhurbaşkanı Sayın Ahmet 
Necdet Sezer, TBMM Başkanı Sayın Ömer İzgi ve Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısı Sayın Devlet Bahçeli tarafından kabul 
edilmiştir.

- ABD Senatosu üyelerinden Senatör Tom Daschle 
(Demokrat-Güney Dakota), Senatör Barbara Boxer (Demokrat- 
Kalifomiya), Senatör Kent Conrad (Demokrat-Kuzey Dakota), 
Senatör Harry Reid (Demokrat-Nevada), Senatör Tom Harkin 
(Demokrat-Iowa) ve Senatör Carl Levin'den (Demokrat- 
Michigan) oluşan bir heyet, ABD Büyükelçisi Pearson'la birlikte, 
20 Şubat'ta Müsteşarımız Sayın Faruk Loğoğlu’nu ziyaret 
etmiştir. Heyet, bu görüşmenin ardından, TBMM Başkanı Sayın 
Ömer İzgi tarafından kabul edilmiştir.

Ulusal Füze Savunma Programı

- ABD Savunma Bakanı Donald Rumsfeld, 3 Şubat'ta 
Münih'te katıldığı bir konferansta, bu konudaki ilk işaretleri 
vermeye başlamıştır. Rumsfeld, buradaki konuşmasında; 
ABD'nin, halkını ve Silahlı Kuvvetlerini korumak amacıyla bir 
füze savunması geliştirmeyi amaçladığını; füze saldırısı tehdidi 
altında olan dostlarına ve müttefiklerine de bu tür savunma 
sistemleri konuşlandırmaları için yardım etmeye hazır olduğunu 
ifade etmiştir.
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Amerikalı Bakan’ın NMD'den bahsederken ilk kez 
"ulusal" sözcüğünü kullanmamış olması ve müttefiklere yardım 
vaadinde bulunması yönüyle dikkat çeken konuşmasına, Rusya 
Federasyonu ve Çin tepki göstermişlerdir.

TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİ

- Brüksel'de 8-9 Şubat tarihlerinde yapılan II. EUROMED 
Parlamenterler Forumu Toplantısı'na ülkemizi temsilen TBMM 
Başkanvekili Sayın Ali Ilıksoy'un başkanlığında beş kişilik bir 
milletvekili heyetimiz katılmıştır. Toplantıda, Avrupa-Akdeniz 
Süreci’nin üç boyutuna (siyasi ve güvenlik; ekonomik, mali ve 
sosyal; kültürel ve insani) ilişkin olası işbirliği alanlarını içeren bir 
Nihai Bildiri kabul edilmiştir.

- AB'nin ülkemiz için hazırlamış olduğu Katılım Ortaklığı 
Belgesi'nin yasal zeminini oluşturacak ve Türkiye'ye tahsisi 
öngörülen AB mali yardımlarını katılım hazırlıklarının finanse 
edilmesine yönlendirecek Çerçeve Yönetmelik hakkında AP 
Sosyalist Grup AvusturyalI üyesi Hannes Swoboda tarafından 
hazırlanan rapor, 14 Şubat'ta AP Genel Kurulu'nda görüşülerek 
kabul edilmiştir.

- Çerçeve Yönetmelik, 26 Şubat'ta AB Dışişleri Bakanları 
düzeyinde yapılan Genel İşler Konseyi toplantısında da, üzerinde 
görüşme yapılmaksızın oybirliğiyle onaylanmıştır.

- NATO Dışişleri Bakanları toplantısı vesilesiyle 27
Şubat'ta Brüksel'de bulunan Dışişleri Bakanımız Sayın İsmail
Cem, AB Genişlemeden Sorumlu Komiseri Günther Verheugen'le 
bir görüşme yapmıştır.

NATO ve AVRUPA GÜVENLİK VE SAVUNMA 
KİMLİĞİ

- ABD Dışişleri Bakanı Colin Powell'ın Brüksel'deki 
NATO Karargahı'm ziyareti çerçevesinde, NATO Kuzey Atlantik 
Konseyi (KAK) 27 Şubat'ta Dışişleri Bakanları düzeyinde
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program dışı bir toplantı yapmıştır. Sayın Bakanımızın 
başkanlığındaki bir heyetle katılman sözkonusu toplantıda 
Balkanlar'daki son gelişmeler, NATO-RF ilişkileri, füze savunma 
sistemleri, transatlantik ilişkiler ve bu bağlamda Avrupa Güvenlik 
ve Savunma Kimliği/Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikası 
(AGSK/AGSP) konularında görüş alışverişinde bulunulmuştur.

Bu vesileyle Sayın Bakanımız ile Amerikalı karşıtı 
arasında, ülkemizdeki son ekonomik gelişmeler, Irak, AGSK ve 
Kıbrıs konularının ele alındığı ikili bir görüşme yapılmıştır.

Sayın Bakan yine bu vesileyle, Kanada ve Yunanistan 
Dışişleri Bakanlarıyla da ikili görüşmelerde bulunmuştur.

AVRUPA ÜLKELERİYLE İLİŞKİLER

Ingiltere
• ____

- 14-16 Şubat'ta ülkemizi ziyaret eden Ingiltere Dışişleri 
Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Peter Westmacott, Bakanlığımız 
Müsteşar Yardımcıları Büyükelçi Sayın Uğur Ziyal, Büyükelçi 
Sayın Mithat Balkan ve Başbakan Dışişleri Başdanışmanı 
Büyükelçi Sayın Erdal Tümer'le görüşmelerde bulunmuştur.

Norveç

- Norveç Dışişleri Bakanı Thorbjörn Jagland, 15-16 
Şubat'ta ülkemize bir çalışma ziyaretinde bulunmuştur.

Konuk Bakan, Sayın Bakanımızla yapılan heyetlerarası 
görüşmelerin ardından Sayın Başbakanımız tarafından kabul 
edilmiş ve TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Sayın Kamran 
İnan'la görüşmüştür.

Yapılan görüşmelerde, Türkiye ile Norveç ikili 
ilişkilerinin yanısıra AB'nin genişlemesi ve AGSK konularında 
görüş alışverişinde bulunulmuştur. Ayrıca, Norveçli Bakan’ın 
Orta Doğu Barış Süreci’ne (ODBS) katkıda bulunmak amacıyla
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kurulan Araştırma Komitesi'nin üyesi olması, ülkesinin ODBS 
konusuna yakın ilgi göstermesi ve halen Birleşmiş Milletler 
Güvenlik Konseyi (BMGK) üyesi olan Norveç'in BM Irak 
Yaptırımlar Komitesi Başkanlığı görevini de üstlenmiş olması 
nedenleriyle, ODBS ve Irak'a uygulanan yaptırımlar üzerinde de 
ağırlıklı olarak durulmuştur.

Portekiz

- Sayın Bakanımız, 18-19 Şubat tarihlerinde Portekiz 
Dışişleri Bakanı Jaime Gama'nın davetlisi olarak Lizbon'a resmi 
bir ziyarette bulunmuştur.

Sayın Bakan ile Portekizli karşıtının başkanlıklarında 
yapılan heyetlerarası görüşmelerde Türkiye ile Portekiz 
arasındaki siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkilerin daha ileriye 
götürülmesi olanaklarının yanısıra güncel uluslararası ve bölgesel 
konular ele alınmıştır. Görüşmelerde, Portekiz tarafı, ülkemizin 
AB üyeliğine verdiği desteği teyit etmiştir.

Ziyaret sırasında Sayın Bakan, Cumhurbaşkanı Jorge 
Sampio ile Başbakan Antonio Guterres tarafından da kabul 
edilmiş, ayrıca Dışişleri Bakanları tarafından Türkiye ile Portekiz 
arasında Yatırımların Karşılıklı Korunması ve Teşviki Anlaşması 
imzalanmıştır.

Portekiz Dışişleri Bakam'mn 2000 Mart ayında ülkemize 
yaptığı ziyarete cevaben gerçekleşen bu ziyaret vesilesiyle, 
Portekiz ile ülkemiz arasındaki ilişkilerin her alanda geliştirilmesi 
yönündeki ortak siyasi irade bir kez daha teyit edilmiştir.

İtalya

- Sayın Bakanımız, 20-22 Şubat tarihleri arasında Dışişleri 
Bakanı Lamberto Dini'nin davetlisi olarak İtalya'ya resmi bir 
ziyarette bulunmuştur.
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Sayın Bakan ile Italyan karşıtının başkanlıklarında yapılan 
heyetlerarası görüşmelerde, Türkiye ile İtalya arasındaki siyasi, 
ekonomik, kültürel ve konsolosluk ilişkileri ele alınmıştır. İkili 
ilişkiler bağlamında, yasadışı göç konusunda işbirliği ve enerji 
alanındaki projeler üzerinde önemle durulmuştur. Ayrıca, 
Türkiye-AB ilişkileri ile başta Orta Doğu, Kafkasya ve Balkanlar 
olmak üzere bölgesel ve uluslararası konularda da kapsamlı görüş 
alışverişinde bulunulmuştur.

Ziyaret sırasında, Türkiye ile İtalya arasında Bilimsel ve 
Teknik İşbirliği Anlaşması, iki ülke Dışişleri Bakanları tarafından 
imzalanmıştır.

İtalya Dışişleri Bakanı Dini'nin 1999 Eylül ayında 
ülkemize yaptığı ziyarete karşılık oluşturan bu ziyaret, İtalya'yla 
ilişkilerimizin yeniden canlanmaya başladığının bir göstergesi 
olmuştur.

Avusturya

- Avusturya Dışişleri Bakanı Benita Ferrero-Waldner, 
Sayın Bakanımızın daveti üzerine 23 Şubat'ta Ankara'ya bir 
çalışma ziyaretinde bulunmuştur.

Sayın Bakanımız ve AvusturyalI karşıtının 
başkanlıklarında yapılan heyetlerarası görüşmelerde, ikili siyasi, 
ekonomik, kültürel ve konsolosluk ilişkilerinin yanısıra, Türkiye- 
AB ilişkileri, Türk-Yunan ilişkileri ve Kıbrıs'taki gelişmeler 
üzerinde kapsamlı görüş alışverişinde bulunulmuştur.

Slovakya

- Türkiye-Slovakya Siyasi Danışma Toplantısı Sayın 
Müsteşarımız ile Slovak Dışişleri Bakanlığı Devlet Sekreteri Jan 
Figel'in eşbaşkanlıklarında 26 Şubat'ta Bratislava'da yapılmıştır. 
Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanısıra iki ülkeyi ilgilendiren 
bölgesel ve uluslararası konular ele alınmıştır.
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SÖZDE ERMENİ SOYKIRIMI

Avrupa Parlamentosu

- Sosyalist Grup üyesi Fransız milletvekillerinin 
desteğiyle sözde "Ermeni soykırımı" konusunda bir serginin 
AP'de düzenleneceğinin ve açılışın 15 Şubat'ta AP Başkanı Nicole 
Fontaine tarafından yapılacağının öğrenilmesi üzerine gerekli 
girişimlerde bulunularak sözkonusu serginin açılması 
engellenmiştir.

ABD

- Amerikan Ermenileri Ulusal Komitesi (ANCA) 
tarafından, 15 Mart'a kadar sürecek bir kartpostal kampanyası 
başlatılmıştır. Çeşitli dernek ve kiliselere gönderilen 
kartpostallarda, ABD Başkanı Bush'un seçim kampanyası 
sırasında Ermenilere sözde "Ermeni soykırımı"nm tanınması için 
verdiği sözü tutması çağrısında bulunulmaktadır.

Ingiltere

- Sözde "Ermeni soykırımı" konusundaki görüşlerimizin 
İngiliz parlamenterlere aktarılması amacıyla, 13 Şubat'ta Lordlar 
Kamarası'nda bir toplantı düzenlenmiştir. Toplantıya Emekli 
Büyükelçi Şükrü Elekdağ ve Fazilet Partisi milletvekili Nevzat 
Yalçıntaş da konuşmacı olarak katılmışlardır.

İsveç

- İsveç Parlamentosu Dışişleri Komisyonu'na sunulan bir 
önergede, sözde Ermeni, Süryani ve Keldani soykırımlarının 
tanınması talep edilmiştir.

Lübnan

- Lübnan'daki Gençlik ve Üniversite Demekleri Birliği, 
sözde "Ermeni soykırımı"nı tanıyan Fransa'ya teşekkür etmek
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amacıyla 21 Şubat'ta Beyrut'ta bir tören düzenlemiştir. Lübnan 
Gençlik ve Kültür Bakanı, Fransız Büyükelçiliği Kültür Ataşesi, 
bazı üniversitelerin rektörleri ve Ermeni okullarından öğretmenler 
ile öğrencilerin katıldığı törende sözde "Ermeni soykırımı"nı 
tanıyan yasayı onaylayan Fransa Cumhurbaşkam'na teşekkür 
edilmiş ve "Türkiye ile Azerbaycan tarafından el konulan Ermeni 
topraklarının geri verilmesi" çağrısında bulunulmuştur.

Macaristan

- Magyar Nemzet gazetesinin 17 Şubat tarihli nüshasında, 
Haziran 2000'de düzenlenen "Avrupa Ermenileri İkinci 
Konferansı" sırasında Budapeşte'deki Petöfi Meydam'na bir 
Ermeni anıtının dikildiğine ilişkin bir haber yayınlanmıştır. 
Habere göre, sözkonusu anıtın arka yüzünde Ermenice ve 
Macarca yazılmış, "Bu kutsal haçlı taş, Ermenistan'da 
Hristiyanlığın kabul edilmesinin 1700. ve Ermeni soykırımının 
85. yıldönümleri dolayısıyla dikilmiştir. Budapeşte, 12 Haziran 
2000" ibaresi bulunmaktadır.

Rusya F ederasyonu

- 13 Şubat'taki Duma Konsey toplantısında, Liberal 
Demokrat Halk Partisi milletvekili Aleksey Mitrofanov'un sözde 
"Ermeni soykırımı" konusunda hazırladığı bir karar tasarısının, 
Rusya Parlamentosu'nun 14 Şubat'taki Genel Kurul toplantısında 
ele alınması kararlaştırılmıştır. Tarafımızdan yapılan girişimler 
sonucunda, Mitrofanov Genel Kurul toplantısında söz alarak, 
"Yeterli hazırlık yapılmadığı için ileride yeniden gündeme 
getirmek üzere tasarıyı geri çektiğini" açıklamıştır.

KIBRIS

- Kıbrıs konusundaki görüşlerimizin üçüncü taraflara en 
üst düzeyde anlatılmasına Şubat ayında da devam edilmiştir. Bu 
çerçevede, Sayın Bakanımız, 27 Şubat'ta düzenlenen NATO 
Dışişleri Bakanları toplantısı vesilesiyle gittiği Brüksel'de ABD 
Dışişleri Bakanı Powell ve AB Genişlemeden Sorumlu Komiseri
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Verheugen'le yaptığı ikili görüşmelerde Kıbrıs konusunu da ele 
almıştır.

Sayın Bakan, Amerikalı karşıtıyla yaptığı görüşmede, 
uluslararası toplumun Kıbrıs konusuna bakışının yeterli 
olmadığını ve bu nedenle de başarı kaydedilemediğini, Kıbrıs 
Türk tarafının siyasi eşitliğinin kabul edilmesinin gerektiğini ifade 
etmiş; Ada'nın gerçekleri temelinde en akılcı çözüm olan Kıbrıs 
Türk tarafının konfederasyon önerisini desteklemeye devam 
ettiğimizi kaydetmiş ve KKTC'ye yönelik ambargonun da adil 
olmadığını vurgulamıştır.

Sayın Bakan, Komiser Verheugen'le yaptığı görüşmede 
de, GKRY'nin AB üyeliği süreci ve bu hususun Kıbrıs sorununun 
çözümü çabalarına olumsuz etkisi hakkındaki görüşlerimizi dile 
getirmiştir.

- Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri (BMGS) Kofi
•  •  ___

Annan'ın Kıbrıs Özel Danışmanı Alvaro De Soto'nun, Kıbrıs 
aracılı görüşmelerinin sona ermesiyle bağlantılı olarak Ocak 
ayında bölgeye yaptığı ziyaret hakkında BM Güvenlik Konseyi 
Daimi Üyelerine bilgi verdiği öğrenilmiştir.

- KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sayın Ertuğrul 
Hasipoğlu, 25-28 Şubat tarihleri arasında ülkemize resmi bir 
ziyarette bulunmuştur. Sayın Hasipoğlu, ziyareti sırasında Sayın 
Cumhurbaşkanımız, Sayın TBMM Başkanımız, Sayın 
Başbakanımız, Sayın Genelkurmay Başkanımız, Devlet Bakanları 
ve Başbakan Yardımcıları Sayın Devlet Bahçeli ve Sayın Mesut 
Yılmaz, Devlet Bakanı Sayın Şükrü Sina Gürel, bazı 
milletvekillerimiz ve siyasi parti temsilcilerimizle görüşmelerde 
bulunmuştur.

YUNANİSTAN

Türk-Yunan ilişkileri

- Sayın Bakanımız, Güneydoğu Avrupa Ülkeleri İşbirliği
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Süreci Zirve Toplantısı vesilesiyle bulunduğu Üsküp'te, 22 Şubat 
günü Yunanlı karşıtıyla biraraya gelmiştir. Yapılan görüşmede, 
ikili ilişkiler ve bölgesel konular üzerinde fikir alışverişinde 
bulunulmuş, ayrıca Yunan Dışişleri Bakam’mn Ankara'ya 
yapması öngörülen ziyaret ele alınmıştır.

- NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı vesilesiyle 
Brüksel'de bulunan Sayın Bakanımız, 27 Şubat'ta Yunanlı 
karşıtıyla yeniden biraraya gelmiştir. İki Bakan arasında yapılan 
görüşmede, Güven Artırıcı Önlemler ve iki ülke arasında 
imzalanan dokuz adet anlaşmanın onaylanma aşaması üzerinde 
durulmuştur.

- İznik ile Yunanistan’ın Larisa İli'ne bağlı Nikea İlçesi 
Belediye Başkanları arasında 3 Şubat'ta bir "Dostluk Bildirisi" 
imzalanmıştır.

- Keşan Ticaret Odası üyelerinden oluşan bir heyet, Rodop 
Ticaret ve Sanayi Odası'm ziyaret etmiştir.

- 14 Eylül tarihinin "Küçük Asya Elenleri'nin soykırımını 
anma günü" ilan edilmesi amacıyla, Yunanistan Kültür Bakanı ile 
Kamu Düzeni ve Ademi Merkeziyet Bakan Yardımcısı tarafından 
9 Şubat'ta Yunanistan Cumhurbaşkanlığı'na bir kararname 
sunulmuştur. Sözkonusu gelişme üzerine, Ankara'daki Yunanistan 
Büyükelçisi Bakanlığımıza davet edilerek kendisinden bilgi 
istenmiş ve bu gelişmenin önlenmesi talep edilmiştir.

Diğer

- Bulgaristan Dışişleri Bakanı Nadejda Mihaylova, 8-9 
Şubat tarihlerinde Yunanistan'ı ziyaret etmiştir. Mihaylova, 
Yunanistan Dışişleri Bakanı Papandreou'yla birlikte düzenlediği 
basın toplantısında, "Atina'ya yaptığı bu ilk ziyaretin, Bulgaristan 
ile Yunanistan arasında stratejik bir ortaklık kurulmasına yönelik 
siyasi bir mesaj olduğunu" belirtmiştir. İki Bakan, bu çerçevede, 
görüşmeleri sırasında Bulgaristan'ın Selanik ve Dedeağaç 
limanlarını kullanmak suretiyle Ege Denizi'ne ulaşması konusunu 
da ele aldıklarını açıklamışlardır.
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- Basın haberlerinde, RF ile Yunanistan arasında 
imzalanan anlaşma uyarınca, iki adet T0R-M1 füze sisteminin 
daha, 16 Şubat'ta Yunanistan'a gönderildiği kaydedilmiştir.

- 20 Şubat tarihli basında, Yunanistan'ın sipariş ettiği dört 
adet hoverkraft tipi gemiden, Ukrayna yapımı olan İkincisinin 
teslim alındığına dair haberler yer almıştır. Sözkonusu haberlere 
göre, Mayıs ve Temmuz aylarında Rus yapımı iki hoverkraftın 
daha teslim edilmesi beklenmektedir.

BALKANLAR

- Türkiye, Bulgaristan ve Romanya Cumhurbaşkanları
Dördüncü Üçlü Zirve Toplantısı, 15-16 Şubat tarihlerinde 
    •  •

Bulgaristan'ın Filibe kentinde yapılmıştır. Ülkemizi Sayın
Cumhurbaşkanımızın başkanlığındaki bir heyetin temsil ettiği
Zirve’de, Bulgaristan heyetine Cumhurbaşkanı Petar Stoyanov,
Romanya heyetine de Cumhurbaşkanı Ion Iliescu başkanlık 
etmişlerdir.

Uluslararası, bölgesel ve üçlü işbirliği konularının ele 
alındığı Zirve Toplantısı sonunda yayınlanan Ortak Açıklama'da:

•  •

§ Ülkemiz, Bulgaristan ve Romanya'nın NATO 
üyeliklerine verdiği desteği teyit etmiş,

§ Sekizinci, Dokuzuncu ve Dördüncü Ulaştırma 
Koridorları ile Tuna Nehri üzerindeki Vidin-Kalafat Köprüsü 
projesi de dahil olmak üzere, bölgedeki Pan-Avrupa ulaştırma 
ağının gerçekleştirilmesine verilen önem dile getirilmiş,

§ Terörizm ile örgütlü ve sınırötesi suçlarla mücadeleye 
ilişkin sıkı işbirliğinin sürdürülmesi kararlılığına yer verilmiş,

§ YFC'deki demokratikleşme çabalarına ve yeni Belgrad
yönetiminin Avrupa kurumlarıyla bütünleşme politikasına destek 
verilmiş,
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§ Kosova'daki bütün toplulukların (ulusal Türk azınlığı 
dahil) hak ve çıkarlarının korunmasının büyük önem taşıdığına 
işaret edilmiş,

§ Güney Sırbistan'daki şiddet olayları kınanarak, 
sorunların diyalog yoluyla çözülmesi çağrısında bulunulmuş,

§ Türkiye'nin Tuna Komisyonu'nda gözlemci olmak için 
yapmış olduğu başvuru desteklenmiş,

§ Doğal afetlerle mücadele alanında işbirliği olanaklarının 
araştırılması ve bu konuda bir Protokol metni hazırlanarak gelecek 
zirve toplantısında imzalanması dileği belirtilmiş,

§ Üç ülke Cumhurbaşkanları arasındaki gelecek Zirve 
Toplantısı'nın önümüzdeki yıl Türkiye'de yapılması kararma yer 
verilmiştir.

Sayın Cumhurbaşkanımız, Zirve Toplantısı vesilesiyle 
Bulgar ve Romen karşıtlarıyla ikili görüşmeler de yapmıştır. 
Sözkonusu görüşmelerde ikili ilişkilerimiz ele alınmıştır. Sayın 
Cumhurbaşkanımız, ayrıca, Filibe'de konuşlu olan Güneydoğu 
Avrupa Çokuluslu Barış Gücü'nün (GAÇBG) Komutanı 
Tuğgeneral Akın Zorlu'yu da kabul ederek GAÇBG'nin 
faaliyetleri hakkında bilgi almıştır.

- Güneydoğu Avrupa Ülkeleri (GDAÜ) İşbirliği Süreci 
Devlet ve Hükümet Başkanları Dördüncü Zirve Toplantısı, 23 
Şubat günü Üsküp'te düzenlenmiştir. Ülkemiz sözkonusu 
toplantıda Sayın Başbakanımız tarafından temsil edilmiştir.

Üsküp Zirvesi'nde; YFC ile, Sürece bugüne kadar
gözlemci statüsünde katılan Bosna-Hersek, 12 Şubat 2000
tarihinde Bükreş'de "Güneydoğu Avrupa'da İyi Komşuluk
İlişkileri, İstikrar, Güvenlik ve İşbirliği Şartı"na katılmayı kabul
ettiklerini gösteren bir bildirgeyi imzalamışlardır. Böylece,
Bosna-Hersek tam katılımcı düzeyine yükseltilmiş; bir süredir 

• •  •

GDAU işbirliği Süreci toplantılarına davet edilmediği için anılan
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Şartı imzalayamayan YFC'nin sürece dönüşüne de resmiyet 
kazandırılmıştır.

Toplantıya katılan liderler, Güneydoğu Avrupa'da istikrar, 
demokrasi ve güvenliğin yanısıra ekonomik ilişkilerin de 
güçlendirilmesini amaçlayan yeni açılımları gözden 
geçirmişlerdir. Güney Sırbistan'da meydana gelen şiddet olayları 
da gündemde önemli bir yer tutmuş, gelişmelerin kaygıyla 
izlendiği, şiddetin her türlüsünün kınandığı ve soruna acilen kalıcı 
bir çözüm bulunmasının arzu edildiği belirtilmiştir.

Makedonya'nın Dönem Başkanlığı'nı Arnavutluk'a 
devrettiği Zirve'nin sonunda bir Zirve Bildirgesi kabul edilmiş; 
Dönem Başkanlığı'nın Arnavutluk'tan sonra YFC tarafından 
üstlenilmesi, Troika mekanizmasının oluşturulması ve gelecek 
Zirve Toplantısı'nın 2002 yılı başında Tirana'da düzenlenmesi 
kararlaştırılmıştır.

•  •

Usküp Zirve Toplantısı'yla eşzamanlı olarak, Dışişleri 
Bakanlarının katıldıkları ayrı bir toplantı ve bir de Ekonomik 
Forum düzenlenmiştir. Ayrıca, Zirve vesilesiyle Makedonya, 
YFC'yle bir sınır anlaşması, Arnavutluk'la da bir eğitim işbirliği 
anlaşması imzalamıştır.

Makedonya

- Sayın Bakanımız, Makedonya Dışişleri Bakanı Srgjan 
Kerim'in davetlisi olarak 1 Şubat'ta Makedonya'ya günübirlik 
resmi bir ziyarette bulunmuştur. Sözkonusu ziyaret sırasında, 
Sayın Bakanımız ile Makedon karşıtının başkanlıklarında 
heyetlerarası görüşmeler yapılmış; daha sonra Sayın Bakanımız 
Başbakan Ljubco Georgievski ile Meclis Başkanı ve 
Cumhurbaşkan Vekili Stojan Andov tarafından kabul edilmiştir. 
Sayın Bakanımız, ayrıca, Makedonya'daki soydaşlarımızı temsil 
eden iki siyasi partinin liderlerini Üsküp Büyükelçiliğimizde 
kabul etmiştir.
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Sayın Bakanımızın ziyareti sırasında, ağırlıklı olarak, iki 
ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi ve bu 
ülkedeki Türk yatırımlarının artırılması konuları ele alınmıştır. Bu 
çerçevede, 1998 yılından bu yana biraraya gelmeyen Türkiye- 
Makedonya Karma Ekonomik Komisyonu'nun bir sonraki 
toplantısının önümüzdeki ilkbahar aylarında Ankara'da yapılması 
konusunda mutabık kalınmıştır. Bölgesel ve uluslararası konuların 
da ele alındığı bu ziyarette, ayrıca, Üsküp'te bir Türk Kültür 
Merkezi kurulması hususunda yaşanan pürüzlerin giderilmesi 
yönünde Makedon Hükümeti'nden söz alınmıştır.

Arnavutluk

- Arnavutluk Dışişleri Bakanı Pascal Milo, Sayın 
Bakanımızın davetlisi olarak, 13-15 Şubat tarihleri arasında 
ülkemize resmi bir ziyarette bulunmuştur. Sözkonusu ziyaret 
sırasında, Sayın Bakanımız ile Arnavut karşıtının 
başkanlıklarında heyetlerarası görüşmeler yapılmış, Bakan Milo 
daha sonra Sayın TBMM Başkanımız ve Sayın Başbakanımız 
tarafından kabul edilmiştir.

Heyetlerarası görüşmelerde, ikili siyasi, askeri, ekonomik, 
kültürel, eğitim ve konsolosluk ilişkileri ele alınmış; ayrıca güncel 
uluslararası ve bölgesel konular üzerinde görüş alışverişinde 
bulunulmuştur. Çok taraflı konular bağlamında görüşmeler 
özellikle, GDAÜ İşbirliği Süreci Dönem Başkanlığı’m 
Makedonya'dan devralacak Amavutluk'un, Dönem Başkanlığı 
sırasında hayata geçirmeyi öngördüğü öncelikli projeler üzerinde 
yoğunlaşmıştır.

Yugoslavya Federal Cumhuriyeti

- Sayın Bakanımızın 2 Mart'ta Belgrad'a yapacağı resmi 
ziyaret öncesinde, 12 Şubat'ta Ankara'da YFC'yle siyasi 
danışmalar yapılmıştır. Görüşmeler ikili ilişkilerin ayrıntılı 
şekilde ele alınarak gündemdeki konuların saptanması ve yeni 
YFC yönetiminin bölgesel sorunlara yaklaşımının üst düzeyde ve 
doğrudan tespit edilmesi bakımından faydalı geçmiştir. Ayrıca,
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uzun bir durgunluk döneminin ardından kaydedilen bu ilk açılım, 
ilişkilerin geliştirilmesi konusunda ortak bir iradenin mevcut 
olduğunu göstermiştir.

- Karadağ Meclisi'nin 5 Şubat tarihli oturumunda, Karadağ 
erken genel seçimlerinin 22 Nisan 2001'de yapılması 
kararlaştırılmıştır.

- Sırbistan Başbakan Yardımcısı Coviç tarafından 
hazırlanan Güney Sırbistan Eylem Planı, Sırbistan Hükümeti ve 
Federal Hükümet tarafından 8 Şubat'ta kabul edilmiştir. 
Sözkonusu eylem planında, ilk olarak bölgenin aşamalı biçimde 
silahtan arındırılması, güvenliğin sağlanması ve Presevo- 
Medvedja-Bujanovac Kurtuluş Ordusu (UCPMB) militanları için 
af ilan edilmesi; daha sonra da bölgede ekonomik ve siyasal 
reformlar yapılarak çok etnili bir yapı oluşturulması 
öngörülmektedir. UCPMB sözkonusu eylem planını kabul 
etmemekle birlikte, Sırp tarafıyla görüşmelerde bulunmaya razı 
olmuştur.

Kosova

- Birleşmiş Milletler'in 1 Şubat tarihli basın bülteninde, 
1999 yılında Kosova krizi sırasında kullanılan indirgenmiş 
uranyum içeren mühimmatın insan sağlığı üzerindeki etkilerini 
incelemek üzere bölgeyi ziyaret eden Dünya Sağlık Örgütü 
uzmanlarının araştırmalarında, bireysel sağlık sorunlarının anılan 
mühimmatın kullanılmasından kaynaklandığına dair somut bir 
bulguya rastlanmadığına yer verilmiştir.

- 16 Şubat'ta Kosovalı Sırp sivilleri taşıyan bir otobüse 
yapılan bombalı saldırıda yedi kişi hayatını kaybetmiş ve çok 
sayıda insan yaralanmıştır. Bakanlığımız tarafından 19 Şubat günü 
yapılan basın açıklamasında, sözkonusu olayın tarafımızdan 
büyük üzüntü ve endişeyle karşılandığı belirtilmiştir.

- 29 Şubat'ta Mitroviça'da 15 yaşında bir Arnavut çocuğun 
öldürülmesi üzerine, Kosovalı Amavutlar, Mitroviça kentinde
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yeterince korunmadıkları gerekçesiyle protesto gösterileri 
düzenlemişler, bu sırada KFOR birlikleriyle de çatışmaya 
girmişlerdir. Olaylarda birçok KFOR askeri yaralanmış ve 
UNMIK'e ait bazı araçlar ateşe verilmiştir.

RUSYA FEDERASYONU

Çeçenistan

- Çeçenistan'da sivillere karşı işlenen suçlarla bağlantılı 
olarak ilk defa askeri bir yetkilinin yargılanmasına başlanmıştır. 
2000 Mart ayında 18 yaşında bir Çeçen kızı kaçırarak öldürmekle 
suçlanan Albay Yuri Budanov'un Rostov kentinde yapılan 
yargılamasına uluslararası insan hakları kuruluşlarınca yoğun ilgi 
gösterilmiştir.

- Grozni yakınlarındaki Dachny kasabasında, içinden 36 
cesedin çıktığı bir toplu mezar bulunmuştur.

- RF Hükümeti'nin Çeçenistan'la ilgili Bakanı Yegalin, 
Çeçenistan'ın ekonomik ve sosyal imarına ilişkin çalışmaları 
yürüten Hükümet Komisyonu'nun ayrı bir grup kurduğunu; bu 
grubun Çeçenistan'a yönelik insani yardımlar ile fonların şeffaf bir 
anlayışla ve güvenli bir şekilde yerine ulaştırılmasından sorumlu 
olacağını ve Avrupa Konseyi (AK) İnsan Hakları Komiseri Gil 
Robles'in bu gruba AK'den bir temsilcinin de katılması önerisini 
memnuniyetle karşıladığını açıklamıştır.

GÜNEY KAFKASYA

- Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı (TESEV) 
tarafından 17 Şubat'ta İstanbul'da "Kafkasya'da İstikrar Arayışı" 
konulu bir toplantı düzenlenmiştir. Yurtdışından resmi kişiler, 
akademisyenler ve gazetecilerden oluşan yaklaşık 40 kadar 
davetlinin de katıldığı toplantının açış konuşması Sayın 
Bakanımız tarafından yapılmıştır.
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- Dönem Başkanı İsveç Dışişleri Bakanı Anna Lindh'in 
başkanlık ettiği AB Troikası, 20-21 Şubat tarihlerinde Ermenistan, 
Gürcistan ve Azerbaycan'ı ziyaret etmiştir. Konuyla ilgili olarak 
Dönem Başkanlığı tarafından yapılan basın açıklamasında, 
"Yukarı Karabağ anlaşmazlığının çözülmesi amacıyla Azerbaycan 
ve Ermenistan Cumhurbaşkanları arasında doğrudan diyalog 
kurulmuş olmasının memnuniyetle karşılandığı; Güney 
Kafkasya'da işbirliği yapılabilmesi için bölgede istikrar ve barışın 
sağlanması gerektiği ve AB'nin Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri ile 
Türkiye'yi kapsayacak şekilde genişlemesinin, Ermenistan, 
Azerbaycan ve Gürcistan'ı AB'ye daha da yaklaştıracağı" 
kaydedilmiştir.

- Dönem Başkanı Romanya Dışişleri Bakanı Mircea 
Geoana'nın başkanlığındaki AGİT Troikası ise, 1 Mart'a kadar 
sürecek olan bölge ziyaretine 27 Şubat'ta başlamıştır.

ORTA ASYA CUMHURİYETLERİ

Türkmenistan

- Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Devlet 
Bahçeli, 17-21 Şubat tarihleri arasında Türkmenistan 
Cumhurbaşkanı Saparmurat Türkmenbaşı'nın davetine icabetle bu 
ülkeye resmi bir ziyarette bulunmuştur.

Sayın Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı'nın 
Cumhurbaşkanı Türkmenbaşı ve yardımcılarıyla görüşmelerinde, 
iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi olanaklarının yanısıra, 
uluslararası ve bölgesel konular üzerinde görüş alışverişinde 
bulunulmuştur. Yapılan temaslarda, ilişkilerin daha ileriye 
götürülmesi için gerekli siyasi iradenin her iki tarafta da 
bulunduğu bir kez daha ortaya konmuş ve bu amaçla gerekli 
adımların süratle atılması hususunda mutabık kalınmıştır. Sayın 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı ayrıca, Türkmenistan'ın 
yasama organı Halk Maslahatı'na hitaben bir konuşma yapmıştır.
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Özbekistan

- Türkiye-Özbekistan Siyasi Danışmalarının üçüncüsü, iki 
ülke Dışişleri Bakanlıkları Müsteşar Yardımcıları düzeyinde 26 
Şubat tarihinde Ankara'da yapılmıştır. Görüşmelerde ikili siyasi, 
ekonomik, askeri, konsolosluk ilişkilerinin daha ileri götürülmesi 
ve uluslararası terörle mücadelede işbirliği yapılması olanakları 
üzerinde durulmuştur.

Diğer

26-27 Nisan'da İstanbul'da yapılacak VII. Türk Dili 
Konuşan Ülkeler Devlet Başkanları Zirvesi'nin önhazırlık 
toplantısı 26-27 Şubat'ta Ankara'da yapılmıştır. Toplantıda, Zirve 
sonunda yayınlanması öngörülen Bildiri metni konusunda görüş 
alışverişinde bulunulmuş ve diğer bazı teknik konular ele 
alınmıştır.

ENERJİ

- Amerikan petrol şirketi Chevron, 8 Şubat'ta Dışişleri 
Bakanlığımıza bir mektup göndererek, Bakü-Tiflis-Ceyhan petrol 
boru hattı projesi ile buna ilişkin mühendislik çalışmalarına 
katılmayı öngördüğünü ve bu amaçla müzakerelere başlamaya 
hazır olduğunu Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi'ne duyurduğunu 
bildirmiştir.

ORTA DOĞU

Irak

- Şubat ayı süresince Irak'ın dış ilişkilerini geliştirme 
çabalarını sürdürdüğü, bu çerçevede siyasi ve ticari nitelikli 
birçok heyetin Bağdat'ı ziyaret ettiği gözlenmiştir.

Ülkemizden de, Prof. Dr. Suat Çağlayan'm başkanlığında, 
meslekleri tıp doktorluğu olan milletvekillerimizden oluşan bir 
TBMM heyeti, Irak halkına insani yardım ulaştırmak amacıyla 
12-15 Şubat tarihleri arasında Bağdat'ı ziyaret etmiştir.
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- ABD ve Ingiltere, 16 Şubat akşamı Irak'a yönelik bir 
ortak harekat düzenleyerek, Bağdat civarındaki beş askeri 
komuta-kontrol ve radar merkezini bombalamıştır. ABD, 
sözkonusu merkezlerin son dönemde artış gösteren faaliyetlerinin 
güneydeki Uçuşa Yasak Bölge'de (UYB) görev yapan koalisyon 
uçakları için giderek artan bir tehdit oluşturmaya başlamasını 
harekata gerekçe olarak göstermiştir. ABD'nin harekat öncesinde 
hiçbir ülkeye haber vermemiş olması birçok ülke tarafından 
tepkiyle karşılanmıştır.

•  •

Ülkemiz tarafından yapılan açıklamada, harekatın sivil 
kayıplara yol açmasının üzüntüyle karşılandığı; bu gelişmenin 
Irak sorununun biran önce ve BMGK kararları zemininde çözüme 
kavuşturulmasının önemini bir kez daha ortaya koyduğu; Irak 
yönetimi ile BMGS arasında yapılması beklenen görüşmelerin 
olumlu sonuç verebilmesi için gereken özen ve gayretin 
gösterilmesinin beklendiği belirtilmiştir.

Irak yönetimi, ABD ve İngiltere'nin 16 Şubat'ta 
düzenledikleri harekata rağmen 26-27 Şubat'ta New York'ta 
BMGS'yle yapılacak görüşmelere katılacağını açıklamıştır.

- Sayın Bakanımızın 27 Şubat günü Brüksel'de ABD 
Dışişleri Bakanı Powell'la NATO Bakanlar Konseyi toplantısı 
çerçevesinde yaptığı görüşmede Irak konusu da ele alınmıştır.
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Iran
%

- Sayın Bakanımız, İran Dışişleri Bakanı Harrazi'nin 
davetine icabetle, beraberinde bir işadamları ve basın grubu da 
olduğu halde, 12-13 Şubat'ta bu ülkeye resmi bir ziyarette 
bulunmuştur. Sayın Bakan, İranlı karşıtıyla yaptığı görüşmenin 
yanısıra, Cumhurbaşkanı Hatemi, Meclis Başkanı Kerrubi ve 
Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Habibi tarafından da kabul 
edilmiştir. Yapılan görüşmelerde, ikili ilişkiler ve her iki tarafı 
ilgilendiren uluslararası ve bölgesel konular ele alınmıştır.
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Sayın Bakan, Hatemi yönetiminin başlattığı değişim 
sürecini dikkat ve memnuniyetle izlediğimizi belirtmiş, iki komşu 
ülkeyi yakından ilgilendiren güvenlik konusuna atfettiğimiz 
önemi bir kez daha İran tarafının dikkatine getirmiştir. İran tarafı 
ise, PKK'yı bir "terörist örgüt" olarak nitelendirdiğini 
vurgulamıştır. İki ülke arasında oluşturulmuş Yüksek Güvenlik 
Komisyonu ve Ortak Güvenlik Komitesi çerçevesinde yapılan 
işbirliğinin gözden geçirilmesi sırasında, bu işbirliğinin 
geliştirilerek sürdürülmesi ve pekiştirilmesi için siyasi irade her 
iki tarafça ortaya konmuştur.

Sayın Bakan, İran Ticaret Odası'nı ziyaret ederek, burada 
her iki ülkeden işadamlarına hitaben bir konuşma yapmıştır. 
İşadamlarının katılımıyla yapılan toplantıda, ekonomik 
işbirliğinin geliştirilmesi ve gerçek potansiyeli yansıtmaktan uzak 
kalan ticaret hacminin artırılması olanakları üzerinde durulmuştur. 
Ayrıca, 2001 Temmuz ayında işletmeye açılması öngörülen 
Türkiye-İran doğalgaz bom hattının iki ülke arasındaki ticaret 
hacmini yaklaşık 1,7 milyar Dolar düzeyine çıkaracağı, ancak bu 
gelişmenin, esasen İran'ın lehine olan ticaret dengesini yine İran'ın 
lehine olmak üzere daha da bozacağı not edilmiştir.

Ziyaret vesilesiyle, Türkiye-İran Karma Ekonomik ve 
Karma Ulaştırma Komisyonlarının faaliyetleri gözden geçirilmiş 
ve iki ülke arasında bir Iş Konseyi kurulması kararlaştırılmıştır. 
Sayın Bakan’ın ziyareti öncesinde toplanan Karma Ulaştırma 
Komisyonu’nda, İstanbul-Tahran ve Şam-Tahran yolcu treni 
bağlantılarının 2001 Mart ayı itibariyle yeniden kurulması 
kararının alınmış olmasından duyulan memnuniyet ifade 
edilmiştir.

Ziyaret sırasında, 2001-2003 yıllarını kapsayan Kültürel 
Değişim Programı da imzalanmıştır.

İsrail

- 6 Şubat'ta yapılan Başbakanlık seçimini Likud lideri 
Ariel Sharon kazanmıştır. Sharon'un kullanılan oyların %
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62,38'ini aldığı seçimde, İşçi Partisi lideri Ehud Barak ise % 37,62 
oranında oy almıştır.

> '   .

işçi Partisi lideri Barak, Sharon'un yeni hükümette 
Savunma Bakanı olma önerisini kabul etmeyeceğini açıklamış ve 
daha sonra da İşçi Partisi liderliği ile milletvekilliğinden istifa 
etmiştir.

Filistin Devlet Başkanı Yasser Arafat, Ariel Sharon'u 
Başbakan olarak seçen İsrail halkının bu kararma saygı 
duyduklarını ve Barış Süreci’nin devam etmesini dilediklerini 
ifade etmiştir.

Orta Doğu Barış Süreci

- Ariel Sharon, seçimleri kazanmasının ardından yaptığı 
açıklamada, Filistinlilerden "komşularımız" şeklinde bahsetmiş; 
Filistin halkına şiddet kullanmaktan vazgeçmesi ve sorunlara 
barışçı yollardan çözüm aranması çağrısında bulunmuş ve kendi 
hükümetinin karşılıklı saygı ve özveriye dayanan gerçekçi bir 
barış arayışı içinde olacağını belirtmiştir. Sharon, Birleşik 
Kudüs'ün, Musevi devletinin başkenti olarak kalmaya devam 
edeceğini ve asla bölünmeyeceğini ifade etmiştir.

Sharon'un danışmanlarından Zalman Shoval, 8 Şubat'ta 
yaptığı bir açıklamada, yeni İsrail Hükümeti'nin sadece bugüne 
kadar imzalanmış ve Knesset tarafından onaylanmış olan 
anlaşmalara bağlı kalacağını, Taba Mutabakatının ise Sharon 
açısından bir bağlayıcılığı bulunmadığını ifade etmiştir.

11 Şubat'ta yapılan İsrail Bakanlar Kurulu toplantısında,
Clinton planının Sharon Hükümeti’ni bağlamayacağı oybirliğiyle
kabul edilmiştir. Sharon'un bu konuda Filistin lideri Arafat, ABD
Başkanı Bush, Mısır Cumhurbaşkanı Mübarek, AB Dönem

•

Başkanı İsveç Başbakanı Persson ve BMGS Annan'a gönderdiği 
mektuplarda, Suriye-İsrail arasında yapılan temasların da yeni 
hükümeti bağlamayacağı ifade edilmiştir.
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•  •

Sharon, AB Özel Temsilcisi M. Moratinos'la 15 Şubat'ta 
yaptığı görüşmede, Filistin'e yönelik ekonomik yaptırımları 
kaldırmayı düşündüğünü; ancak, 14 Şubat'ta bir Filistinli 
tarafından girişilen ve 8 kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırı 
nedeniyle bunun zorlaştığını söylemiştir.

- Filistin Devlet Başkanı Yasser Arafat 14 Şubat'ta 
Türkiye'yi ziyaret etmiş ve Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın 
Başbakanımız ve Sayın Bakanımızla görüşerek İsrail'in Filistin'e 
uyguladığı kuşatma ile ekonomik ablukanın kaldırılması ve Barış 
Süreci'nin devamının sağlanması konularında Türkiye'nin 
desteğini istemiştir.

•  •

26-27 Şubat'ta da Ariel Sharon'un Özel Temsilcisi Meir 
Rosenne Türkiye'ye gelerek Sayın Başbakanımız ve Sayın 
Bakanımız tarafından kabul edilmiş ve bölgedeki son gelişmeler 
ile Ariel Sharon'un izlediği tutum hakkında bilgi vermiştir.

24-28 Şubat'ta ABD Dışişleri Bakanı Colin Powell, 
bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunmak 
amacıyla İsrail, Filistin, Mısır, Ürdün, Suriye ve Kuveyt'i ziyaret 
etmiştir.

GÜNEY ASYA

Afganistan

- Afganistan'da devam eden çatışmalardan duyduğumuz 
endişe, 26 Şubat'ta yapılan bir açıklamayla dile getirilmiştir. 
Sözkonusu açıklamada, Afganistan'da yerlerinden edilmiş 
insanların acil ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla başlatılan 
proje çerçevesinde, Tahar Vilayeti'ne bağlı Floca Bahauddin 
kasabası etrafında Lolagüzar, Moğol Kışlak, Katocar ve Şuturgay 
adlı yerleşim birimlerinde 1.175 adet barınak inşa ettirildiği ve her 
aileye soba, katı yakıt, uyku kiti, temizlik maddeleri ve benzeri 
yardım malzemesinin dağıtıldığı kaydedilmiştir.
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Ayrıca, Kuzeydoğu Afganistan'da yerlerinden edilmişler 
ile Kabil Atatürk Çocuk Hastanesi'nin ihtiyaçlarını karşılamak 
üzere ilaç yardımında bulunulmuştur.

Dışişleri Bakanlığımız Afganistan Koordinatörü, Astana 
ve Pekin'de, Kazak ve Çin makamlarıyla Afganistan konusunda 
istişarelerde bulunmuştur.

Hindistan

- Sayın Milli Savunma Bakanımız, Hint makamlarının 
davetine icabetle 20-25 Şubat'ta bu ülkeyi ziyaret etmiştir.

UZAK DOĞU

Endonezya
  •

Endonezya'nın 1945 yılında bağımsızlığını 
kazanmasından itibaren Merkezi Hükümete karşı bağımsızlık 
mücadelesini sürdüren Hür Aceh Hareketi (GAM) ile Endonezya 
Hükümeti temsilcileri, Mayıs 2000'de imzaladıkları "İnsani 
Amaçla Ara Verme Mutabakat Zaptı" uyarınca 15-16 Şubat 
tarihlerinde Cenevre'de biraraya gelmişlerdir.

Taraflar, Aceh'de ateşkesin süresiz olarak uzatılması ve 
sorunun çözümü için geniş çaplı siyasi diyalog sürecinin 
başlatılması konularında mutabık kalmışlardır. Mevcut ateşkes 
ortamında son bir aylık dönemde çatışmaların sayısındaki düşüşe 
dikkat çeken taraflar, çatışmaların ve şiddet eylemlerinin önüne 
geçilebilmesini teminen, güven artırıcı önlemler çerçevesinde 
güvenlik güçleri ile GAM mensupları arasında doğrudan 
görüşmeler yapılmasını kararlaştırmışlardır.

Bununla birlikte, GAM tarafından yapılan açıklamada, 
ateşkesin süresiz olarak uzatılmasının kararlaştırılmış olmasına 
rağmen, Hükümet’in Aceh'e takviye olarak 6.000 güvenlik 
görevlisi daha sevk etmeyi planladığı, bu nedenle Endonezya 
Hükümeti'nin barış sürecindeki samimiyetinin güvenilir olmadığı,
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dolayısıyla diyalog sürecine, Hükümetin itirazlarına rağmen, 
üçüncü tarafların dahil edilmesinin gerekli görüldüğü 
belirtilmiştir.

Filipinler

- Filipinler'de Gloria Macapagal Arroyo yönetimi, 
1978'den bu yana Mindanao'da bağımsız bir İslam devleti 
kurulması için mücadele eden Moro İslam Kurtuluş Cephesi'ne 
(MILF) karşı 20 Şubat'ta tek yanlı ateşkes ilan etmiştir. 
Cumhurbaşkanı Arroyo ateşkesin, Hükümet’in Mindanao'da 
barışın tesisi konusundaki kararlılığını ve samimiyetini göstermek 
açısından olumlu bir adım olarak görülmesini ümit ettiğini ve 
MILF'in de buna olumlu yönde karşılık vermesini beklediğini 
belirtmiş; ayrıca çatışma bölgelerindeki kalkınma ve 
rehabilitasyon projelerinin hayata geçirilmesinin 
hızlandırılacağını ifade etmiştir.

MILF Sözcüsü ise, ateşkes ilanı konusunda yaptığı 
açıklamada, Arroyo yönetiminin tek yanlı ateşkes ilanını temkinli 
karşıladıklarını, MILF olarak asıl hedeflerinin barış görüşmeleri 
yapılması olduğunu, bu konuda Cumhurbaşkanı Arroyo'dan resmi 
bir girişim bekleyeceklerini belirtmiş; ancak, Hükümet’in ateşkes 
ilanına MILF'in de karşılık verip vermeyeceği konusuna açıklık 
getirmemiştir.
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