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1995 Yılında Bakanlığımızla ilgili Mevzuat konusunda
herhangi bir değişiklik olmamıştır.
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AVRUPA KONSEYİ VE İNSAN HAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

1. 1995 yılı içerisinde Türkiye Büyük Millet Meclisi, Hükümetimiz tarafından insan 
hakları alanında yapılan düzenlemeler, insan hakları konusunda ülkemizde meydana gelen 
gelişmeler Büyükelçilik, Daimi Temsilcilik ve Başkonsolosluklarımıza iletilmiş ve ülkemizin 
insan haklan konusunda tanıtımı ve savunması yapılmıştır. Bu konularda basın açıklamaları 
hazırlanarak yabancı basın da bilgilendirilmiştir.

2. Ülkemiz aleyhine insan hakları alanında yerli ve yabancı basın tarafından 
yöneltilen iddialar ilgili makamlarımızla işbirliği içinde cevaplandırılmıştır.

3. ABD yönetiminin her yıl insan hakları hakkında hazırladığı uluslararası raporun 
ülkemizle ilgili bölümü incelenmiş ve gerekli açıklamalar yapılmıştır.

4. Uluslararası Af Örgütü, Human Rights Watch/Helsinki ve Human Rights 
Watch/Arms Project gibi uluslararası hükümetdışı kuruluşlar tarafından ülkemizdeki insan 
hakları konusunda yayınlanan raporlar incelenmiş; bu kuruluşların ileri sürdüğü iddialara 
cevap verilmiş ve basın açıklamalarında bulunulmuştur.

5. Ülkemizde faaliyet gösteren hükümetdışı insan hakları kuruluşlarının yayınladığı 
basın bültenleri ve raporlar incelenmiş; bu belgelerdeki iddialar ilgili makamlarımızla 
işbirliği yapılarak cevaplandırılmıştır.

6. Ülkemiz aleyhinde uluslararası hükümetdışı kuruluşlar tarafından düzenlenen 
konferans, toplantı, brifing gibi faaliyetler, gerektiğinde benzer ve Bakanlığımıza müzahir 
kuruluşların yardımları da sağlanmak suretiyle izlenmiş; cevap mahiyetinde basın 
açıklamaları yapılmıştır.

7. Birleşmiş Milletler insan Hakları Komisyonu, Alt Komisyonu, Çalışma Grupları 
bünyesinde faaliyet gösteren insan hakları ile ilgili Özel Raportörler ve Birleşmiş Milletler 
1503 sayılı EKOSOK kararı uyarınca Birleşmiş Milletlerin ilgili organlarınca gönderilen 
şikayet bildirimleri, uluslararası mükellefiyetlerimiz çerçevesinde cevaplandırılmıştır.

8. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu ve Genel Kurul 3.Komisyon ve 6. Komisyon’da 
ele alman insan hakları ile ilgili karar tasarıları incelenmiş; ülkemizin menfaatine olan karar 
tasarılarına ortak sunucu olunması sağlanmıştır.

%

9. Terörizmin bir insan hakları ihlali olduğunun uluslararası camiaca kabul edilmesi
için çalışmalar yapılmış ve bu konuda Birleşmiş Milletler Genel Kurul kararlarının periyodik 
şekilde alınması sağlanmıştır.
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10. Yurtdışındaki vatandaşlarımıza karşı yapılan insan haklan ihlalleri olayları takip 
edilmiş; bu konuda ihlal vuku bulan ülkede vatandaşlarımızın hakları savunulmuştur.
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11. İnsan hakları konularıyla ilgili uzmanlar ülkemize davet edilmiş; Avrupa 
Parlamentosu üyeleri ve Avrupa ülkeleri parlamenterlerine ülkemizdeki insan hakları 
konusunda bilgi aktarılmıştır.

12. Diğer ülkelerde insan haklarının durumu incelenmiş; değişik ülkelerdeki 
uygulamalar araştırılmış; ihlaller takip edilmiş; ülkeler hakkında uluslararası kurumlarca 
alman kararlar ve hükümetdışı kuruluşlar tarafından yayınlanan raporlar incelenmiştir.

t  /  ‘

AVRUPA KONSEYİ

1. 1995 yılında Türkiye-Avrupa Konseyi ilişkileri zor bir dönemden geçmiştir. 1.994 
yılı Mart ayında DEP üyesi milletvekillerin dokunulmazlıklarının kaldırılması, bunların 
bilahare gözaltına alınmları, öte yandan 1995 yılı Martında gerçekleşen Kuzey Irak harekatı, 
Avrupa Konseyi’nin özellikle Parlamenter Meclis kanadının Türkiye konusuna yeniden 
eğilmesine neden olmuş; ülkemiz bir bakıma Konsey’de yeniden gözetim altına alınmıştır.

2. 19-20 Ocak 1995 günleri İstanbul’da yapılan "Irkçılık ve Hoşgörüsüzlüğe Karşı 
Mücadele" semineri vesilesiyle Avrupa Konseyi Genel Sekreteri İsveçli Daniel Tarschys 17- 
19 Ocak 1995 tarihlerinde arasında ülkemizi ziyaret etmiştir. Tarschys, Cumhurbaşkanı 
Sayın Süleyman Demirel, TBMM Başkanı Sayın Hüsamettin Cindoruk, Başbakan Sayın 
Tansu Çiller, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Sayın Murat Karayalçın tarafından 
kabul edilmiş, DSP Genel Başkanı Sayın Bülent Ecevit, AKPM Türk Grubu Başkanı Sayın 
Sait Kemal Mimaroğlu ve ANAP ile RP temsilcileri ile de görüşmüştür.

S

3. Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM), Kuzey Irak harekatı üzerine, 
özellikle Sosyalistlerin zorlamasıyla, 26 Nisan 1995 tarihli Genel Kurul çalışmaları sırasında 
ülkemiz hakkında bir tavsiye kararı kabul etmiştir. 1266 sayılı bu tavsiye kararı ile, 
Türkiye’den, silahlı kuvvetlerini Kuzey Irak’tan çekmesi, "Kürt sorununa" barışçı bir çözüm 
bulması, Anayasa ve yasalarını Avrupa Konseyi standartlarına uygun bir düzeye getirmek 
üzere bir takvim yapması istenmiş; bu konularda kaydadeğer gelişmeler olduğuna dair 26-30 
Haziran 1995 tarihlerinde toplanacak Genel Kurul’a bilgi verilemez ise, Türkiye’nin 
temsilinin askıya alınması hususunun Bakanlar Komitesi tarafından incelenmesi önerilmiştir

Sözkonusu kararda ayrıca, Türkiye Cumhuriyeti’nin egemenlik haklarım dikkate 
almayan, şeref ve haysiyetini rencide eden ifadelere de yer verilmiştir.

• • #  •
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4. Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi nezdindeki Türk Grubu, Tavsiye Kararı 
üzerine, AKPM kararım geri alıncaya veya Bakanlar Komitesi, Asambleye, bu konuda, 
Türkiye’nin ulusal egemenliğine, şeref ve haysiyetine uygun bir cevap verinceye kadar 
AKPM ile işbirliğini askıya alma kararını vermiştir.

5. Delegeler Komitesi, 23 Haziran 1995 tarihinde, kabul ettiği AKPM’ne ara-cevap 
metninde, nispeten ılımlı ifadelerle terörizmin Türkiye için yarattığı sorunlara dikkat 
çekmiş, PKK’nın Türkiye’nin içinde ve dışında sürdürdüğü terörizmi kınamış; Türkiye'nin 
egemenliği ve toprak bütünlüğüne saygı duyulduğu ve TBMM’nin çalışma ve kararlarında 
egemen olduğunu teyid ederek, bununla birlikte Türk Hükümetinin demokratikleşme ve 
insan hakları alanında vaad ettiği reform çalışmalarını bir an önce gerçekleştirilmesinin 
beklendiğini vurgulamıştır.

AKPM
6. AKPM Türk Grubu, Bakanlar Komitesi’nin ara-cevabı üzerine / 

çalışmalarına geri dönmeyi kararlaştırmıştır. Başkan Sait Kemal Mimaroğlu,
Başkam Miguel Angel Martinez’e muhatap 7 Temmuz 1995 tarihli mektubunda, Türk 
Grubunun geri dönme kararını bildirmekle beraber, yeni dönemde girişilecek işbirliğinin 
temel ilkelerini de ortaya koymuş ve bu çerçevede Türk Grubunun, ülkemizin egemenliğine 
ve haysiyetine saygı duyulması ile devlet yapısının tartışmaya açılmaması koşullarıyla, 
AKPM’de işbirliğine hazır olduğunu vurgulamıştır.

7. AKPM,' Bakanlar Komitesi’nin ara-cevabı üzerine konuyu kapatma yerine, takip
etme yolunu tercih etmiştir. Nitekim, 1266 sayılı tavsiye kararının hazırlamasında öncü rol

•  «

oynamış olan Siyasi işler Komisyonu Raportörü Macar Sosyalist Parlamenter Barsony, 
sözkonusu tavsiye kararında yer verilen isteklerin yerine getirilip getirilmediğinin takibi ile 
görevlendirilmiştir. Barsony, bunun üzerine yeni bir rapor ve tavsiye kararı tasarısı 
hazırlamıştır. AKPM Siyasi Komisyonu’nun 20 Aralık 1995 günü Zürih’te yapılan 
toplantısında kabul edilen sözkonusu tavsiye kararı tasarısı, aynen 1266 sayılı tavsiye 
kararında olduğu gibi "Kürt sorununa barışçıl çözüm bulunması" ve "demokratik reform" 
konuları üzerinde durmaktadır. Bu çerçevede Terörle Mücadele Yasası’nın 8. maddesinin 
değişikliğinin yetersiz olduğu iddia edilerek, bu maddenin tümünün kaldırılması çağrısında 
bulunulmaktadır. Tasarıda ayrıca, "Kürt kökenli" 2 milletvekilinin serbest bırakıldığı 
yorumsuz bir şekilde ifade edildikten sonra mahkum olan eski DEP üyesi 4 milletvekilinin 
Saym Cumhurbaşkanımız tarafından veya yeni bir yasa yoluyla affedilmesi çağrısında 
bulunulmaktadır. Tasarı, bu şekliyle, AKPM’nin sözde Kürt sorununa müdahil olma 
arzusunun devam ettiğini göstermekte ve bu alanda Türkiye üzerinde siyasi baskı niteliğinde 
unsurlar taşımaktadır. 24 .Aralık genel seçiminden sonra TBMM’nin yeni karar organlarının 
ve bu arada yeni AKPM Türk paılamenter heyetinin teşekkül etmemiş olması nedeniyle 
sözkonusu raporun, 22-26 Ocak 1996 tarihli Genel Kurul yerine Nisan 1996 ayında yapılacak 
olan müteakip Genel Kurul toplantılarına ertelenmesi kararlaştırılmıştır.
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' 8. Öte yandan, özellikle Avrupa Konseyi’nin genişlemesiyle birlikte, demokrasi ve 
insan hakları alanlarında Konsey standartlarının gerisinde kalan yeni üyelerin gözetim 
altında tutulması amacıyla, gerek Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi gerek Bakanlar 
Komitesi, üye ülkelerin taahhütlerine uymaları konusunda yeni denetim mekanizmaları 
geliştirmiştir. AKPM içindeki mekanizma Eylül 1995 ayında kabul edilmiştir. Nitekim, 
Barsony’nin yeni Tavsiye Kararı tasarısında Türkiye’nin bu sistem çerçevesinde gerek 
AKPM gerek Bakanlar Komitesi’nde denetime tabi tutulması önerilmektedir.

Bakanlar Komitesi denetimi, Genel Sekreterin Nisan 1996 ayında Delegeler 
Komitesine sunacağı genel gözlem raporu çizgisinde devreye açılacaktır.

^  f  %  ,  • m » *  •  t .
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9. Sonuç olarak, 1266 sayılı tavsiye kararın açmış olduğu sürecin, ülkemizdeki iç 
gelişmeler bağlı olarak, Konseyin hem AKPM hem de Bakanlar Komitesi kanatlarında bir 
müddet daha devam edeceği görülmektedir.

* T
»w*

T* • t?

•  v;İ BAKAN’
'  KÜI’ÜPHaNF '
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ORTA ASYA, KAFKASYA VE SLAV ÜLKELERİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

GENEL

Türkiye’nin, aramızda yakın tarih, kültür ve dil bağları bulunan Orta Asya 
Cumhuriyetleri ile ilişkileri, 1995 yılında da her alanda hızla gelişmeye ve derinlik 
kazanmaya devam etmiştir.

i  *

1995 yılında Genel Müdür Yardımcılığımız ilgi alanına giren ülkeler (Kazakistan, 
Kırgızistan, Türkmenistan, Özbekistan, Tacikistan ve Moğolistan) ile ilişkilerimizde çok 
sayıda üst düzeyli ziyaret ile çeşitli alanlarda imzalanan anlaşma ve belgelerle önemli
gelişmeler sağlanmıştır. Sözkonusu yıl içinde, Bakan-Başbakaıı ve Cumhurbaşkanı

• düzeyinde Özbekistan ile toplam 5, Türkmenistan ile 6, Kırgızistan ile 3, Tacikistan ile 2, 
Kazakistan ile 3 ve Moğolistan ile 4 resmi ziyaret gerçekleştirilmiştir. Aynı yıl içinde 
Moğolistan, Kazakistan ve Özbekistan’la 6’şar, Kırgızistan ve Türkmenistan’la 4’er ve 
Tacikistan’la 5 anlaşma akdedilmiştir.

Türkiye ile kardeş ülkeler arasında ikili planda geliştirilen ilişkilerin çok taraflı olarak 
da gerçekleştirilmesi, bölgesel ve uluslararası konularda fikir teatisinde bulunulması ve Türk 
Cumhuriyetleri arasındaki dostluk ve dayanışmayı temsil etmesi amacıyla gerçekleştirilen 
Zirve toplantılarının üçüncüsü, bu yıl ilk kez Türkiye dışında, Türk Dünyası’nın doğu ucu
Kırgızistan’da gerçekleştirilmiştir. ,

Bişkek Zirvesi’ne, Sayın Cumhurbaşkanımızın yanısıra, Türkmenistan, Kazakistan, 
Kırgızistan, Özbekistan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanları katılmışlar ve toplantı sonunda 
Bişkek Bildirisi kabul edilmiştir.

28-29 Ağustos 1995 tarihlerinde Zirve vesilesiyle Kırgızistan’ı ziyaret eden Sayın 
Cumhurbaşkanımız, Zirve’ye katılan diğer liderlerle birlikte, Türk kültürünün en önemli 
kaynaklarından olan Manas Destam’nın 1000. yıldönümünü kutlama törenlerine de iştirak 
etmiştir. TRT, Zirve ve Manas kutlamalarından görüntüleri, Avrasya Kanalı aracılığı ile tüm 
Türk dünyasına canlı olarak yayınlamıştır.

Yine 1995 yılında Sayın Cumhurbaşkanımızın Tacikistan ve Moğolistan ziyaretleri, 
bu ülkelerle ülkemiz arasında devlet başkanı düzeyinde gerçekleştirilen ilk ziyaretler 
olmuştur. Ziyaretler, şüphesiz sözkonusu ülkelerle ilişkilerimize yeni bir ivme 
kazandırmıştır.

Türkiye-OAC ilişkileri açısından 1995 yılının bir önemli gelişmesi de 1992 yılından 
beri ilk kez Türkiye’den Başbakan düzeyinde Orta Asya’ya resmi ziyaretlerin gerçekleşmesi 
olmuştur. Sayın Başbakanımız, 9-10 Temmuz 1995 tarihlerinde Özbekistan’ı, 14-19 Ağustos 
1995 tarihlerinde de sırasıyla Kazakistan, Kırgızistan ve Türkmenistan’ı ziyaret etmiştir.

Sayın Başbakanımızın bu ziyaretlerinde, Türkiye ile Orta Asya Türk Cumhuriyetleri 
arasındaki ekonomik ilişkiler ağırlıklı olarak ele alınmış, bölgesel ve çok taraflı sorunlar 
hakkında görüş alış-verişinde bulunulmuştur. Ziyaretlerin bir önemli sonucu da Türkiye’nin 
bölgeye olan ilgisinin sürekliliğinin vurgulanması olmuştur.

6
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Ö ZBEK İSTA N1 r , „ |

Ziyaretler:

1. Tarın ve Köyişleri Bakanı Sayın Refaiidin Şahin, 1995 yılı Temmuz ayında Özbekistan’ı 
ziyaret etmiştir.

•  •  •    _ _____________

2. Özbekistan içişleri Bakanı Zakircan Almatov, 24 Temmuz-1 Ağustos 1995 tarihlerinde
ülkemize resmi bir ziyaret gerçekleştirmiştir.

3. Başbakan Prof. Dr. Sayın Tansu Çiller, 9-10 Temmuz 1995 tarihlerinde Özbekistan’ı
resmen ziyaret etmiştir.

•  •

4. Özbekistan Cumhurbaşkanı Kerimov, 1-11 Ağustos 1995 tarihlerinde özel bir ziyaret 
için ülkemize gelmiştir.

5. Özbekistan Savunma Bakanı Tümgeneral Rüstem Ahmedov, IDEF-95 Fuarına 
katılmak üzere 19-21 Eylül 1995 tarihlerinde Türkiye’ye gelmiştir.

Anlaşmalar:

•  •  _ ,

1. Türkiye Cumhuriyeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Kışlak Hocalığı Bakanlığı Arasında
Tarım Alanında Bilimsel, Teknik ve Ekonomik İşbirliği Protokolü. (Taşkent, 8 Temmuz 
1995)(RG: 10 Ekim 1995 - 22429 )

» •  •  •

2. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında
İlişkilerin ve İşbirliğinin Geliştirilmesine ve Güçlendirilmesine Dair Mutabakat 
Zaptı.(Taşkent, 9 Temmuz 1995)

•  •  •

3. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Vize 
Kolaylığı Anlaşması.(Taşkent, 9 Temmuz 1995)(Anlaşma 8 Ağustos 1995 tarihinde 
yürürlüğe girmiştir.) (Anlaşmanın onaylanması hakkındaki Karar No: 95/7243 RG:
28.9.1995 - 22418)

•  •  •

4. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti He Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Karşılıklı Büyükelçilikler Faaliyetlerinin Gayrimenkul ve Mali Veçhelerine İlişkin 
Protokol.(Taşkent, 9 Temmuz 1995)

t  •

•  •  #  *

5. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticari 
ye Ekonomik İşbirliği Konularında Türk-Özbek Karma Ekonomik Komisyonu Kurulmasına 
İlişkin Anlaşma.(Taşkent, 9 Temmuz 1995)

• *  •  /  •  •  •

6. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Bilim
ve Teknoloji Alanında İşbirliği Anlaşması.(Taşkent, 9 Temmuz 1995)

7
§

\



\  .  •  _  ’  - .

TÜRKMENİSTAN

Ziyaretler:

1. Türkmenistan Cumhurbaşkanı Saparmurat Niyazov, 16-18 Ocak 1995 tarihlerinde 
ülkemizi ziyaret etmiştir.

2. Türkmenistan Meclisi Başkam Sahat Muradov, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
Kuruluşunun 75. yıldönümünü kutlama törenlerine katılmak üzere 20 Nisan 1995 günü
ülkemize gelmiştir.

3. Kültür Bakanı Sayın Ercan Karakaş, Türksoy Bakanlar Konseyi VI. Dönem 
toplantısına katılmak üzere Mayıs 1995 ayında Türkmenistan’ı ziyaret etmiştir.

4. Türkmenistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Boris Şıhmuradov 30 
Nisan-2 Mayıs 1995 tarihlerinde ülkemizi ziyaret etmiştir.

5. Dışişleri Bakanı Prof.Dr. Sayın Erdal İnönü, 9-11 Temmuz 1995 tarihlerinde
Türkmenistan’ı resmen ziyaret etmiştir.

6. Sayın Başbakanımız, 16-17 Ağustos 1995 tarihlerinde Türkmenistan’ı resmen ziyaret
etmiştir.

Anlaşmalar:

1. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ile Türkmenistan Petrol ve Gaz Bakanlığı 
Arasında Petrol ve Doğalgaz Arama ve Üretimi için İşbirliği Protokolü (Aşkabat 7 Ocak 
1995)

2. Türkiye Cumhuriyeti. Hükümeti ile Türkmenistan Hükümeti Arasında Ticari ve 
Ekonomik İşbirliği Konularında Türk-Türkmen Karma Ekonomik Komisyon Kurulmasına 
İlişkin Anlaşma.(Aşkabat, 17 Ağustos 1995)

  t  •

3. Türkiye Cumhuriyeti He Türkmenistan Arasında Gelir Üzerinden Alman Vergilerde 
Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması.(Aşkabat, 17 Ağustos 1995)

4. Kara Ulaştırması Karma Komisyonu Toplantısı Protokolü.(Ankara, 17 Ekim 1995)
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KIRGIZİSTAN

Ziyaretler:

•  •   ,  _ _ _ _ _  _ _ _ _ _

1. Kırgızistan içişleri Bakanı Madalbek Moldoşev 17-21 Temmuz 1995 tarihlerinde
ülkemizi ziyaret etmiştir. '

2. Sayın Başbakanımız, 16-17 Ağustos 1995 tarihlerinde Kırgızistan’ı ziyaret etmiştir.
4  •  > •  •

3. Sayın Cumhurbaşkanımız, Bişkek Zirvesi’ne katılmak üzere 28-29 Ağustos 1995
tarihlerinde Kırgızistan’ı ziyaret etmiştir.

Anlaşmalar:

1. Türkiye Cumhuriyeti ile Kırgızistan Cumhuriyeti Arasında Kara Ulaştırması Karma 
Komisyon Toplantısı Protokolü. ( Ankara, 6 Nisan 1995)

2. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticari ve 
Ekonomik İşbirliği Konularında Türk-Kırgız Karma Ekonomik Komisyonu Kurulmasına 
İlişkin Anlaşma. (Bişkek, 16 Ağustos 1995)

3. Türkiye Vakıflar Bankası He Kırgızistan Cumhuriyeti Milli Emlak Fonu Arasında Niyet 
Protokolü.(Bişkek, Ağustos 1995)

4. Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) ile Kırgızistan Devlet Televizyon-Radyo 
Kurumu (STRAK) Arasında Protokol (İstanbul,! 1 Ağustos 1995)

KAZAKİSTAN

Ziyaretler:

1. Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın Refaiddin Şahin 1995 Temmuz ayında Kazakistan’ı
ziyaret etmiştir.

2. Sayın Cumhurbaşkanımız, 12-14 Haziran 1995 tarihlerinde Kırgızistan’ı ziyaret 
etmiştir.

3. Sayın Başbakanımız, 14-16 Ağustos 1995 tarihlerinde Kazakistan’ı ziyaret etmiştir.
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Anlaşmalar:

ı
1

1. "Kazakistan-Akdeniz İhraç Petrol Hattı" projesi konusunda Türkiye Cumhuriyeti Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Kazakistan Cumhuriyeti Petrol ve Gaz Sanayii Bakaıılığ
arasında yapılan görüşmelere ilişkin protokol.(Almatı, 16 Mart 1995)

\

• * * • ^  # .

2. Türkiye Cumhuriyeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Arasında
İlişkilerin ve İşbirliğininin Geliştirilmesine ve Güçlendirilmesine Dair Ortak Bildiri. (Almatı, 
13 Haziran 1995)

3. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında
Hukuki Konularda Adli Yardımlaşma Anlaşması.(Almatı, 13 Haziran 1995)

4. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Kazakistan 
Cumhuriyeti Tarım Bakanlığı arasında Teknik, Bilimsel ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması.

5. Türkiye Cumhuriyeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Arasında Gelirlerden Alman 
Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması.(Almatı, 15 Ağustos 1995)

•  *

6. Türkiye Cumhuriyeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Arasında Cezai Konularda Karşılıklı
Yardımlaşma ve Suçluların İadesi Anlaşması.(Almatı, 15 Ağustos 1995)

7. Türkiye Cumhuriyeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Arasında Bitki Koruma ve Karantina 
Alanında İşbirliği Anlaşması.(Almatı, 15 Ağustos 1995)

8. Türkiye Cumhuriyeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Arasında Hayvan Sağlığı Alanında 
İşbirliği Anlaşması.(Almatı, 15 Ağustos 1995) • .

TACİKİSTAN

Ziyaretler

1. Sayın Cumhurbaşkanımız, 10-11 Eylül 1995 tarihlerinde Tacikistan’a resmi bir ziyaret 
gerçekleştirmiştir.

2. Tacikistan Dışişleri Bakanı Talbak Nazarov, 3-9 Aralık 1995 tarihlerinde ülkemize bir 
çalışma ziyareti gerçekleştirmiştir.

Anlaşmalar:

1. Ortak Bildiri.(Duşanbe, 10 Eylül 1995)
• »

2. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tacikistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Çevre 
Alanında işbirliği Anlaşması/Duşanbe, 10 Eylül 1995)
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3* Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Tacikistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava 
Ulaştırma Anlaşması.(Duşanbe, 10 Eylül 1995)

4. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Tacikistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Bilim 
ve Teknoloji Alanında işbirliği Anlaşması.(Duşanbe, 10 Eylül 1995)

5. Mutabakat Muhtırası (TİKA Faaliyetlerine İlişkin).(Duşanbe, 10 Eylül 1995)

MOĞOLİSTAN

Ziyaretler

1. Moğolistan Ulaştırma ve Bayındırlık Bakanı R. Sandalkhan ülkemizi zivaret 
etmiştir. (7-13 Şubat 1995)

2. Türkiye Moğolistan I. Dönem KEK toplantısı vesilesiyle Moğolistan Enerji, Jeoloji
ve Madenler Bakanı B.Jigjid başkanlığında bir heyet ülkemizi ziyaret etmiştir. Î21-23 
Ağustos 1995)

• ____

3. 64.  ̂İzmir Fuarına katılmak üzere Moğolistan Ticaret ve Endüstri Bakanı T. Tsogt 
başkanlığında bir heyet ülkemizi ziyaret etmiştir.

4. Sayın Cumhurbaşkanımız, 11-13 Eylül 1995 tarihlerinde Moğolistan’a resmi bir ziyaret 
gerçekleştirmiştir.

M

Anlaşmalar:

1. Hava Ulaştırma Anlaşması.(Ankara, 9 Şubat 1995)

•2 .1. Dönem Karma Ekonomik Komisyonu Protokolü.(Ankara, 23 Ağustos 1995VKarar 
No: 95/7517) (RG: 11.12.1995 - 22490)

%

•  •

,3. Türkiye Cumhuriyeti He Moğolistan Arasında Dostane İlişkiler ve İşbirliği 
Antlaşması.(Ulan Bator, 12 Eylül 1995)

4. Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaşması. (Ulan Bator. 12 Eylül 1995)

5. Turizm Alanında İşbirliğine Dair Anlaşma. (Ulan Bator, 12 Eylül 1995)
1 '  '  /  0 •

1995-1996-1997 Yıllarını Kapsayan Kültürel Değişim Programı.(Ulan Bator, 12 Eylül

I
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AVRUPA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ZİYARETLER VE TOPLANTILAR

7-10 Ocak 1995 : AFC Saksonya Eyaleti İçişleri Bakanı Heinz Eggert içişleri
Bakanımızın davetine icabetle ülkemizi ziyaret etmiştir.

2 Şubat 1995 : Türkiye, İngiltere, Fransa, İtalya ve Almanya Dışişleri Bakanları 
arasında Beşli İstişare Toplantısı Londra’da yapılmıştır, ilki İngiltere ve Almanya Dışişleri 
Bakanlarının girişimleriyle 20 Ocak 1994 tarihinde "Üçlü" olarak Ankara da gerçekleştirilen 
Danışma Toplantısı, bu defa Fransa ve İtalya’nın da katılımıyla Beşli Danışma Toplantısına 
dönüşmüştür. Toplantıya Dışişleri Bakanı Sayın Murat Karayalçın başkanlığında bir heyetimiz
katılmıştır.

•  . •  4  % V

6 Şubat 1995 : İtalya Meclis Dışişleri Komisyonu Başkanı Mirko Trenağlia’nın 
ülkemizi ziyareti.

13-15 Şubat 1995 : Norveç Parlemonto Başkam Kirşti Grandhal’ın TBMM Başkanı
Sayın Hüsamettin Cindoruk’un davetlisi olarak ülkemizi ziyaret etmiştir. TBMM Başkanı
Hüsamettin Cindoruk ile konuk Parlemento Başkanı arasındaki görüşmelerden sonra
heyetlerarası görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Görüşmelerde çeşitli bölgesel ve uluslararası
konularda görüş alışverişinde bulunulmuştur.

•  •

13-15 Şubat 1995 : İtalya Meclis Dışişleri Komisyonu Başkanı Mirko Tremaglia’nın 
ülkemizi ziyareti.

21-22 Şubat 1995 : 30 Ocak 1993 tarihinde imzalanan içişleri Bakanlıkları Arası 
Kamu Güvenliği ve Asayişin Korunmasına Dair İşbirliği Anlaşması çerçevesinde kurulan 
Ortak Komisyon’un Varşova’da toplantısı gerçekleştirilmiştir.

6-10 Mart 1995 : Polonya Başbakan Yardımcısı ve Milli Eğitim Bakan Aeksander 
Luczak’ın Milli Eğitim Bakanımız Sayın Nevzat Ayaz’ın daveti üzerine ülkemizi ziyareti.

19-23 Mart 1995 : Türkiye-Polonya Tarım A t Komitesi 1. Dönem Toplantısı
Varşova’da düzenlenmiştir.

19-25 Mart 1995 : Yapılan davet üzerine Türkiye-Polonya Parlementolararası 
Dostluk Grubu Başkanı Jacek Cieciora TBMM Türkiye Polonya Dostluk Grubunun daveti 
üzerine 5 kişilik bir parlementerden oluşan heyet ile ülkimizi ziyaret etmiştir.

20-23 Mart 1995 : Türkiye-Polonya Karma Tarım A t Komitesi 1. toplantısı 
Varşova’da gerçekleştirilmiştir. Toplantı sırasında Veterinerlik Sözleşmesi ve Bitki Koruma
Anlaşması ile Tarım Alanında Bilimsel İşbirliği Protokolü imzalanmıştır.

0  '  * •  *  •  •  1 ,

2-7 Nisan 1995 : Dışişleri Bakanı Sayın Erdal İnönü Amanya’ya bir resmi ziyaret 
gerçekleştirmiştir.

5 Nisan 1995 : AB ülkeleri ile Norveç ve İsviçre’de yerleşik Türk vatandaşlarının 
karayolu ile Türkiye’ye gelişlerinde Mavar sınır kapılarında Macaristan Transit Vizesi 
almalarını kolaylaştıran bir anlaşma Budapeşte’de imzalanmıştır. -
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27-28 Nisan 1995 : Dışişleri Bakanı Sayın Erdal İnönü, Slovak Dışişleri Bakanı Juraj 
Schenk’in konuğu olarak Slovak Cumhuriyeti’ne resmi bir ziyaret gerçekleştirmiştir. Bu 
ziyaret, Çek ve Slovak Federal Cumhuriyeti’nin 31 Aralık 1992 tarihinde sona ermesinden 
sonra kurulan Slovak Cumhuriyeti’ne gerçekleştirilen ilk resmi ziyaret olmuştur. Türk-Slovak 
ikili, ilişkilerinin daha da geliştirilmesi üzerinde durulmuş, bölgesel ve uluslararası konular 
üzerinde görüş alışverişinde bulunulmuştur. Ziyaret sırasında Türkiye ile Slovak 
Cumhuriyetleri arasında Bilim, Eğitim, Kültür ve Spor alanlarında karşılıklı İşbirliği 
Anlaşması imzalanmıştır.

2-4 Mayıs 1995 : TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk, Avusturya Parlamentosu 
Başkanı Dr. Neinz Fischer’in davetine icabetle Avusturya’yı ziyaret etmiştir.

2-5 Mayıs 1995 : İsviçre Kamu Ekonomisi Bakanlığı Devlet Sekreteri Dr.
Balankart’m Dış Ticaret Müsteşarı Nejat Eren’in resmi davetlisi olarak ülkemizi ziyareti.

1 ,  % ,  /  . *

8-10 Mayıs 1995 : Milli Savunma Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı ve Türkiye Milli 
Silahlanma Direktörü Tümgeneral Selahattin Dinçer başkanlığındaki < bir heyet Slovak 
Cumhuriyetini ziyaret etkmiştir. Ziyaret sırasında Türk Askeri heyeti, Slovak Savunma 
Bakanı, Slovak Savunma Bakanlığı Devlet Sekreteri, Genelkurmay Başkanı, Ekonomi 
Bakanlığı Devlet Sekreteri ve ARMEX JSC Genel Müdürü ile ikili görüşmelerde 
bulunmuştur. Görüşme sonunda, üzerinde mutabık kalman konulara ilişkin bir toplantı 
tutunağı imzalanmıştır.

7-13 Mayıs 1995 : Milli Savunma Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Tümgeneral 
Selahattin Dinçer Macaristan Milli Savunma Bakam’mn davetine icabetle Macaristan’ı 
ziyaret etmiştir. Bu Bilimsel İşbirliği Anlaşması parafe edilmiş, Teknik ve Savunma Sanayii 
İşbirliği Anlaşması metni üzerinde mutabakat sağlanmıştır.

15-16 Mayıs 1995 : Belçka Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Franz Roilands’m ülkemizi
ziyareti.

24-25 Mayıs 1995 Polonya Devlet Demiryolları PKP ve TCDD arasındaki İşsirliğini 
geliştirmek üzere, muhtemel işbirliği alanlarının tesbiti için her iki demiryolu idaresi
yetkililerinin katılımı ile Ankara’da bir toplantı yapılmıştır.

0

15 Haziran 1995 : MSAB Büyükelçi Gündüz Aktan ile Polonya Dışişleri Bakan 
Yardımcısı Stefan Meller arasında Varşova’da Siyasi Danışmalar yapılmıştır.

12-15 Haziran 1995 : Avam Kamarası Savunma Komitesi Heyeti ülkemizi ziyaret
etmiştir.

20-21 Haziran 1995 : Danimarka ile Kültür ve Eğitim İlişkileri Toplantısı.(Kopenhag)

6 Temmuz 1995 : Madrid’de Müsteşarlar seviyesinde siyasi istişareler yapmıştır. 
İstişarelerde Türkiye-İspanya ikili ilişkilerinin çeşitli yönleri ayrıntıları ile ele alınmış, iki ülke 
arasındaki ekenomik ilişkilerin geliştirilmesine yönelik somut projeler üzerinde durulmuştur. 
Görüşmelerde 1 Temmuz 1995 tarihinden itibaren AB Dönem Başkanlığını üstlenmiş olan 
İspanya ile Türkiye-AB arasındaki kurumsal ilişkiler konusu da ağırlıklı olarak ele alınmıştır. 
Gümrük Birliğinin Avrupa Parlamentoso’nda onaylanması amacıyla İspanya’nm kararlı bir 
çaba göstereceği anlaşılmıştır. İstişareler sonucunda, iki ülke arasında ekenomik işbirliğinin 
geliştirilmişi kararlaştırılmıştır. Öte yandan, güvenlik ve terörizmle mücadele alanındaki 
işbirliğinin arttırılması için de mutabık kalınmıştır. Müsteşar Öymen, İspanya’yı ziyareti 
sırasında İspanya Hükümetinin AB ile ilişkilerinden sorumlu Devlet Sekreteri Vestendorp ile 
kapsamlı bir görüşme yapmıştır. Ayrıca, Madrid Ticaret Odası yetkilileri, özel şirket 
temsilcileri ve siyasi parti ileri gelenleri ile görüş teatisinde bulunmuştur.
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30 Haziran - 2 Tummuz 1995 : Hollanda ile Karma Ulaştırma Komisyonu Toplantısı 
(Lahey). Bu vesileyle, Türkiye-Hollanda Kara Ulaştırma Protokolü imzalanmıştır.

4 Temmuz 1995 : Fransa Dışişleri Bakanı Müsteşar Yardımcısı Claude Martin’in 
ülkemize gerçekleştireceği çalışma ziyareti.

12-17 Temmuz 1995 : TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Tosun Terzioğlu Macar 
Teknoloji Girişiminin Milli Komitesi’nin resmi konuğu olarak Macaristan’ı ziyaret etmiştir. 
Bu ziyaret sırasında "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Macaristan Cumhuriyeti Hükümeti 
arasında 1995-1997 yılları arasında Bilimsel ve Teknik İşbirliği Usulleri Protokolü"
imzalanmıştır.

18-22 Temmuz 1995 : MSAB Büyükelçi Gündüz Aktan Belçika, Hollanda ve 
Portekiz Dışişleri Bakanlıkları Siyasi Direktörleri ile Brüksel, Lapel ve Lizbon’da ikili siyasi 
istişarelerde bulunmuştur.

\

24-29 Temmuz 1995 : Türk- Macar Tarım Yürütme Ortak Komitesi’nin 5. 
toplantısında imzalanan protokol gereğince, "koyunculuk" konusunda bir Macar uzman 
ülkemize gelmiştir. •

29 Temmuz - 5 Ağustos 1995 : AFC Baden-Württemberg Eyaleti Başbakanı Erwin 
Teufel Türkiye’ye özel bir ziyaret gerçekleştirmiştir.

5-8 Haziran 1995 : Almanya Sosyal Demokrat Parti Başkan Yardımcısı Dr. Herta- 
Gmelin Daubler başkanlığındaki Parlamenter heyeti ülkemizi ziyaret etmiştir.

heyetinin ziyareti.
(ATİ AD)

9-11 Haziran 1995 : Turistik bölgelerde teröre karşı alman önlemlerin anlatılması 
amacıyla Ankara’daki Büyükelçiliklere bir tanıtım gezisi düzenlenmiştir.(Antalya)

9-13 Haziran 1995 : Almanya Federal Meclisi Milletvekili Cem Özdemir ülkemizi
ziyaret etmiştir.

21-23 Haziran 1995 : Türkiye-Avusturya Kara Ulaştırması Karma Komisvon 
Toplantısı Kuşadası’nda gerçekleştirilmiştir.

3-6 Temmuz 1995 : Türk-Alman Mali ve Teknik İşbirliği görüşmeleri Bonn’da
yapılmıştır. Görüşmelerin sonucunde 1995 Yılı Mali ve Teknik İşbirliği Protokolü 
imzalanmıştır.

#  « • N  • •  •  •  .

13-16 Temmuz 1995 : AFC Federal İçişleri Bakanlığı Devlet Sekreteri Prof. Schelter 
içişleri Bakanlığı Müsteşarı Bekir Aksoy’un davetlisi olarak Türkiye’yi ziyaret etmiştir.

Eylül 1995 : Macaristan Çevre ve Bölgesel Politika Bakanlığı Müsteşarı Atilla
Kemeny Başkanlığında bir heyet Çevre Bakanımızı ziyaret etmiştir. Bu ziyaret sırasında bir 
çalışma programı imzalanmıştır.

1 Evlül 1995 : AFC

ülkemizde yapılmıştır. Aktan
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4-6 Eylül 1995 : Türkiye-Almanya Kara Yolu Ulaştırması' Komisyonu Toplantısı 
Berlin'de yapılmıştır. Toplantı sonunda bir tutanak imzalanmıştır.

. 5-6 Eylül 1995 : İngiltere Dışişleri Bakanı Malcolm Rifkind’in ülkemizi ziyaret 
etmiştir. Türkiye ile İngiltere arasında ikili ve uluslararası konularda görüş alışverişinde 
bulunulmuş, özellikle ülkelerimiz arasında ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi üzerinde 
durulmuştur. Konuk Bakan Özelleştirme İdaresi Başkanlığı yetkilileri ile de bir görüşme 
yapmıştır.

7-22 Eylül 1995 : Keza aynı çerçevede arıcılık ve arı hastalıkları konusunda iki uzman 
ile balık hastalıkları konusunda bir uzmanımız Macaristan’a gitmiştir.

  •

13-14 Eylül 1995 : Türkiye-Italya Karayolu Ulaştırması Komisyonu Toplantısı,
Trieste ^

14-15 Eylül 1995 : Hollanda Dışişleri Bakanı Van Mierlo’nun ülkemizi ziyareti. Bu
vesileyle ikili ilişkilerimiz kapsamlı şekilde gözden geçirilmiştir.

#  ’ * .  *

14-18 Eylülü 1995 : Letonya Ulaştırma Bakanı Andris Gutmanis’in ülkemize resmi 
bir ziyaret gerçekleştirmiştir. Ziyaret sırasında iki ülke arasında uluslararası Karayolu 
Taşımacığılığı ve Hava Ulaştırma Anlaşmaları imzalanmıştır.

*  .

18 Eylül 1995 : Müsteşar Büyükelçi Sn. Onur Öymen’in Fransa Dışişleri Bakanlığı 
Genel Sekreteri Bertrand Dufourcq ile istişarelerde bulunmak üzere Paris’i ziyareti.

18 Eylül 1995 : Türk-Alman İşbirliği Konseyi Hazırlık Toplantısı 
yapılmıştır.

Ankara

17-24 Eylül 1995 :
etmiştir.

GAP

19-21 Eylül 1995 : Litvanya Cumhurbaşkanı Algirdas Mykolos Brozauskas’m, 
Dışişleri Savunma ve Kültür Bakanları ile birlikte ülkemize resmi bir ziyarette bulunmuştur. 
Bu ziyaret Türkeyi ile Litvanya arasında Cumhurbaşkanı düzeyinde gerçekleştirilen ilk ziyaret 
olmuştur. , Cumhurbaşkanı sayın Süleyman Demirel ile konuk Cumhurbaşkanı 
Başkanlığındaki heyetler arasındaki görüşmelerde ikili ilişkiler ve uluslararası konularda 
görüş alışverişinde bulunulmuş, ayrıca Askeri alanda Eğitim, Teknik ve Bilimsel İşbirliği 
Anlaşması Adli Yardımlaşma anlaşması ve Kültür Değişim Programı imzalamışlardır.

23-29 Eylül 1995 : Portekiz Cumhurbaşkanı sayın Soares’in Bilkent Üniversitesi 
tarafından verilecek fahri doktora törenine katılmak üzere ülkemizi ziyaret etmiştir.

29 Eylül-3 Ekim 1995 : AFC Federal Meclis Başkan Yardımcısı Klose ülkemizi 
ziyaret etmiştir.

1-4 Ekim 1995 : Çek Parlementosu Dışilişkiler Komitesi Başkanı Jiri Payne 
başkanlığındaki parlemento heyeti ülkemizi ziyaret etmiştir. Anılan heyet, TBMM Başkanı 
Hüsamettin Cindoruk, Dışişleri Bakanı Sayın Erdal İnönü, -Dışişleri Bakanlığı Müsteşar 
Yardımcısı Büyükelçi Gündüz Aktan tarafından kabul edilmiştir. Görüşmelerde iki ülke 
ilişkileri, özellikle parlamentolararası ilişkilerin yanısıra iki ülkeyi ilgilendiren uluslararası 
konular üzerinde durulmuştur.
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3-5 Ekim 1995 : Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti Ekonomi ve Teknoloji Bakanlığı 
Müsteşarı ülkemize bir ziyaret gerçekleştirmiştir.

8-9 Ekim 1995 : Müsteşar Büyükelçi Onur Öymen’in Cumhurbaşkanlığında Devlet 
Sekreteri Prof. Dr. Anaicz ile birlikte Yüksek Düzeyli Danışma Komitesi toplantısına
başkanlık etmek üzere Varşova’yı ziyareti. •

9-10 Ekim 1995 : EStonya Dışişleri Bakanı Riivo Sinijarv ülkemize resmi bir ziyarette 
bulunmuştur. Bu ziyaret Estonya'dan Türkiye’ye Dışişleri Bakanı düzeyinde gerçekleşen ilk 
zivaret olmuştur. Dışişleri Bakanı Sayın Çoskun Kırca ile konuk Bakan Başkanlığındaki 
heyetler arasındaki görüşmelerde ikili ilişkiler ve iki ülkeyi ilgilendiren çeşitli bölgesel ve 
uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulmuştur. Ziyaret sırasında Turizm işbirliği ve
Kara Ulaştırması Anlaşması imzalanmıştır.

^  #  |

15-19 Ekim 1995 : Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Çörekçi, Macar meslektaşı 
Tümgeneral Tibor Szeged’in davetlisi olarak Macaristanı ziyaret etmiştir.

• • ___

18-20 Ekim 1995 : Müsteşar Büyükelçi Onur Oymen ile Avusturya Dışişleri Bakanlığı
Genel Sekreteri Dr. Wolfgang Schallenberg arasında siyasi istişare toplantısı Viyana’da
gerçekleştirilmiştir. .

24-26 Ekim 1995 : Milli Savunma Bakanımız Sayın Vefa Tanır Başkanlığındaki bir 
heyetimiz Macarista’ı ziyaret etmiştir. Bu ziyaret sırasında 7-13 Mayıs 1995 tarihinde parafe 
edilen Askeri Eğitim ve Savunma Sanayii Alanında Teknik ve Bilimsel İşbirliği Anlaşması 
imzalanmış, öteyaııdan Teknik ve Savunma Sanayi İşbirliği anlaşması parafe edilmiştir.

6-8 Kasım 1995 : Türkiye-Danimarka KEK II. Dönem Toplantısı Kopenhag’da 
yapılmıştır. Sözkonusu Toplantı sonucunda bir mutabakat zaptı imzalanmıştır. Diğer taraftan 
Türkiye Danimarka KEK II. Dönem Toplantısı sırasında, 7 Kasım 1995 tarihinde 
Kopenhag’da Danimarka Sanayi Konfedarasyonu tarafından iki ülke kamu ve özel sektör 
temsilcilerinin katılımıyla "Türkiye’de iş İmkanları" konulu bir seminer düzenlenmiştir.

7 Kasım 1995 : Slovakya ile siyasi istişare toplantısı yapılmıştır. Anılan toplantı, 
Slovakya ile siyasi istişare mekanizması çerçevesinde yapılan ilk toplantı olmuştur. Müsteşar 
Büyükelçi Onur Öymen ile Slovak Dışişleri Bakanlığı Siyasi Direktörü Josef Sestak arasında 
Ankara’da gerçekleştirilen görüşmelerde ikili konuların yanısıra iki ülkeyi ilgilendiren 
uluslararası konular üzerinde de durulmuştur.

15-16 Kasım 1995— — 3 j  3 ---------------- 7 -    —  O İ I U V l J i a

Ispanya Başbakanı Felipe Gonzalez’in davetine icabetle Madrid’e bir çalışma ziyaretinde
bulunmuştur. Başbakan Sayın Tansu Çiller bu ziyareti sırasında İspanya Kralı Juan Carlos
tarafından kabul edilmiştir. İki Başbakan arasındaki görüşmelerde, Türkiye-Avrupa Birliği
kurumsal ilişkileri ve özellikle Gümrük Birliği’nin gerçekleştirilmesi ele alınmıştır.
Görüşmelerde ayrıca ikili ilişkilerin çeşitli yönleri ile tarafları ilgilendiren güncel bölgesel ve
uluslararası konularda görüş teatisinde bulunulmuştur. Başbakanlar arasında yapılacak
görüşmelerde iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesine ilişkin öneriler
de ele alınmıştır. Sayın Başbakan, İspanyol işadamları ile Türk-İspanyol İş Konseyi
çerçevesinde biraraya gelerek, Türk ekonomisinde sağlanan gelişmeler hakkında aydınlatıcı 
bir konuşma yapmıştır.

16 Kasım 1995 : MSAB Büyükelçi Gündüz Aktan başkanl 
İsviçre’de siyasi istişarelerde bulunmuştur.
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16 Kasım 1995 : Dışişleri Bakanı’nın Fransa’ya çalışma ziyareti. Bu ziyaret vesilesiyle, 
ransa’nın Gümrük Birliği’nin onaylanması konusundaki desteği teyid olunmuştur.

22 Kasım 1995 : Türkiye, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya ve ispanya arasında 
Dışişleri Bakanları düzeyindeki Altılı istişare Toplantısı 22 Kasım 1995 tarihinde Bonn’da 
erçekleştirilmiştir.

    _ •

22 Kasım 1995 : Başbakan Sayın Tansu Çiller, Ingiltere’yi ziyaret ederek Başbakan
John Majör ve İşçi partisi lideri Tony Blair’le görüşmüş ve Gümrük Birliği Anlaşmasının
AP’da onaylanması için destek istemiştir.

23-24 Kasım 1995 : Türkiye-Avusturya Kara Ulaştırması Karma Komisyonu 
Toplantısı Viyana’da gerçekleştirilmiştir. Toplantı sonucunda bir protokol imzalanmıştır.

30 Kasım-1 Aralık 1995 : Türkiye ile Polonya arasında Konsolosluk Görüşmeleri
Varşova’da yapılmıştır.

4 Aralık 1995 : Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Sayın Deniz Baykal, 
jümrük Birliği Anlaşması öncesinde temaslarda bulunmak üzere, İngiltere’ye bir çalışma 

ziyareti yapmıştır.

4-5 Aralık 1995 : Başbakan Sayın Tansu Çiller AB ile Gümrük Birliği Anlaşmasının 
Avrupa Parlamentosunda onaylanması öncesinde görüşmelerde bulunmak üzere Almanya’ya 
bir çalışma ziyareti gerçekleştirmişdir.

15 Aralık 1995 : Polonya Parlementosunun Türkiye ile Dostluk Grubu ile Varşova 
Büyükelçiliğimizde toplantı yapılmıştır.

\ .
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BİLİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

BİLİM DAİRESİNCE YÜRÜTÜLEN İŞLER

I. Çok taraflı bilimsel, teknoloji işbirliği konuları:

a) Avrupa Birliği Çerçevesinde yürütülen EUREKA, COST gibi bilimsel teknolojik 
işbirliği programları çerçevesinde yürütülen projeler.

b) NATO bilim Komitesi çalışmaları.

c) OECD Bilim ve Teknoloji Politikası Komitesi Çalışmaları.

II. Diğer ülkelerle bilimsel ve teknolojik işbirliği konulan.

a) Bilimsel ve teknolojik İşbirliğini geliştirmek amacıyla 40'ı aşkın ülke ile imzalanmış 
olan anlaşmalar çerçevesinde yürütülen faaliyet programları.

b) üniversitelerarası işbirliği programları.

- Bu çerçevede, Johns Hopkins Üniversitesi Bologna Merkezi’nde bir Türk Kürsüsü 
kurulması.

•  •

- Türkiye’de Almanca Tedrisatlı bir Vakıf Üniversitesi kurulması ( Bu Konuda 
makamlarımız arasında üzerinde mutabık kalman bir taslak metin, AFC Makamlarına 
iletilmiş ve sözkonusu taslağın en kısa sürede imzalanması ve gerek duyulursa müzakeresi 
hususunda hazır olduğumuz bildirilmiştir.)

- Marmara Üniversitesi bünyesince Almanca eğitim veren işletme ve enformatik 
bölümleri için Almanya ile işbirliği.

III. Yukarıda kayıtlı konularda Milli Eğitim Bakanlığı, YÖK ve TÜBİTAK başta 
olmak üzere bilim ve teknoloji ile ilgili tüm ulusal makamlarımızla işbirliği yapılmaktadır.
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SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN BM’NİN 50. YIL ÖZEL OTURUMUNDA
YAPTIĞI KONUŞMA 

22 EKİM 1995, NEW YORK

Mr. President,

it is an honour for me to address this historic meeting, and on this solemn occasion, 
to renew our pledge to the global contract of humanity.

As we approach the end of the millennium, the future holds great promises as well as 
challenges. If pope is to triumph, the nations of the world should continue to join 
democracy sustainable development and social progress in furtherance of freedom, 
equality, justice, respect for human rights and the rule of law.

Fifty years ago, the United Nations was created to be a center for harmonizing the 
actions of nations in achieving a better world for all. The Charter of the United Nations 
was to provide the road map to a new international order. However, the initial hopes and 
aspirations of the founders turned into disillusionment during the dark days of the Cold 
War. Now, there is a widespread revival of the positive spirit that prevailed half a century
ago.

Mr. President,

Some moments in history stand out as defining ones. At times they can be new 
beginnings in which courses are set that shape decades, even centuries. Such should be the 
Fiftieth Anniversary.

We should seize this moment to adapt the United Nations to the new challenges and 
demands of our times, and in this we must not fail.

Mr. President,

This Organization was established to be a meeting point of men and women who 
believe in shared dreams. It is intended to be a forum in search of a collective conscience.

Expectations from the United Nations are rising. So are disappointments. We must 
improve our ability to address the problems globally. This calls for reflection as well as 
action.

We must first ask ourselves.
Can we not replace confrontation with cooperation?
Can we not prevent the spread of evil forces of xenophobic and ethnic nationalism?
Can we not make the collective security system of mutually reinforcing institutions 

work?
Can we not create a culture of democracy and tolerance to live, work and prosper 

together?
Can we not join our forces to fight back against translational threats such as 

terrorism,- environmental degradation, poverty, starvation, illicit drugs and arms 
trafficking?

Can we not achieve sustainable development, at peace with the environment?

Our answers to these fundamental questions should be unswervingly affirmative. As
a founding member of the United Nations, Turkey remains committed to all the ideals 
which brought us together half a century ago.



At this new juncture, all that is required of us, is to revisit the ideals enshrined in the 
Charter and take them up with new vigor and vision to set the course of the Organization 
for the coming century. Our agenda for the future should not exclude any dimension of
human concern.

Mr. President,

No nation can be fully at peace while its neighbour is not.

With this awareness, market rationale, economic cooperation, international and 
constitutional legality, shared prosperity and solidarity, Together we must resolutely resist
those who try to undermine our renewed hope and vision, those who openly defy our
common values and international law

Let us have faith in our strength. Let us not forget that to go forward at all is to go 
forward together. Let us be aware that peoples of the world are strongly demanding the 
helping hand of the United Nations. Let us not disappoint them. Let us fashion a new plan 
of action to create a United Nations which will remain true to the ideals of its founders.

To this end, we must,-
- place preventive diplomacy on top of our agenda,
- show resolve to thwart aggression in all its forms.
- renew our commitments to peace making and peace enforcement,
- redouble our efforts for a comprehensive and genuine reform process of the 

Organization,
- create a Security Council which is more representative, responsive, democratic and

accountable,
- revisit the idea of collective security
- increase the cooperation between the UN and the regional organizations,
- address the problems arising from UN imposed sanctions and set up a mechanism 

for the effective ^implementation of Article 50 of the Charter,
- find creative ways and means to secure new financial resources,
-^Maintain people-centered development at the core of our agenda for development.

With regard to the last point, I would like to invite all Heads of State and
Government to Istanbul in June 1996 to take part in thé City Summit, HABITAT II
Conference, to discuss how sufficient housing, healthy environment, and social services can
be provided for the billions of people living in the cities, as well as other human 
settlements of the world

Mr. President,

The future offers hope. Let us seize the opportunity. And be firm in our
commitments to our common destiny. Turkey has incurred the second highest loss of
human life in peace operations under the UN flag. I solemnly reiterate Turkey’s 
determination to shoulder its share of global responsibility.

I would like to quote a great Turkish humanist, and poet-philoshopher, Yunus Emre. 
who seven ventures ago made the following call to all the peoples of the world:
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"Gelin tanış olalım,
İşi kolay kılalım.
Sevelim, sevilelim,
Dünya kimseye kalmaz."

("Come, let us get to know each other, 
and make it easier for all of us.
Let us love and be loved,
For, this world is no one’s to own forever")

This is the massage I have brought to this historic meeting from the people of a 
country standing at the crossroads of continents and cultures and a country that stands 
dedicated to the noble principles enshrined in the UN Charter.

Thank you, Mr President.
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DENİZCİLİK - HAVACILIK İLE İLGİLİ GELİŞMELER

1.1995 yılında Tür kiye tarafından aşağıdaki Hava Ulaştırma Anlaşmaları imzalanmış veya 
paraf edilmiştir.

09 Şubat 1995

Türkiye - Moğolistan Hava Ulaştırma Anlaşması imzalandı.

19 Temmuz 1995 

Türkiye - Slovakya Hava Ulaştırma Anlaşması Paraf Edildi 

30 Temmuz 1995
k .

Türkiye - Gürcistan Hava Ulaştırma Anlaşması imzalandı 

07 Ağustos 1995 

Türkiye - Beyaz Rusya Hava Ulaştırma Anlaşması İmzalandı 

10 Eylül 1995

Türkiye - Tacikistan Hava Ulaştırma Anlaşması İmzalandı 

15 Eylül 1995

Türkiye - Letonya Hava Ulaştırma Anlaşması İmzalandı

2. ICAO 31. Genel Kurulu

c- ı u  Eylül - 4 Ekim 1995 tarihleri arasında Montreal’de gerçekleşen Uluslararası 
Sıvı] Havacılık Teşkilatı (ICAO) 31. Genel Kurulu’na ICAO nezdinde Türkiye
DaimiTemsılcım^Buyukelçı raııjuUlgen başkanlığında, DHGY-I’de Danışman AzizDurmaz’m
yanısıra SHGM, THY ve DHMI personelinden oluşan bir heyetle katılınmıştır.

31. Genel Kurula 151 devlet ve 27 uluslararası kuruluştan toplam 936 
delege/gozlemcı iştirak etmiştir. ^

/  —  I

3 Akdemdin Kirlilikten Korunmasına ilişkin Barselona Sözleşmesi ve
Eki Protokollerin Tadili süreci:

T „ L'lus)arası deniz ve çevre hukuklarında meydana gelen son gelişmeler ışığında
Türkiye nın tarafı olduğu Akdeniz’in Kirlenmeye Karşı Korunmasına S i n
Barselona Sözleşmesi ile eklerini oluşturan protokollenden bazılarının tadiline
yönelik ulusa ararası çalışmalar 1995 yılı içerisinde tamamlanmış ve hazırlanan belgeler 
Haziran 1995 te-B^sdonalda ımzava açılmıştır SörVnnnc, *ı_______________ g ,

Türkiye, 9-10 
tadil edilen
Alanları ve Biyolojik çeşitlilik ProtokolüVü imzalamıştın

yeni "Akdeniz
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4. Yunanistan Parlamentosunun 1982 BM Deniz Hukuku Sözleşmesini 
onaylaması:

16 Kasım 1994 tarihinde yürürlüğe giren 1982 BM Deniz Hukuku Sözleşmesi, Yunan 
Parlamentosu tarafından 1 Haziran 1995 tarihinde onaylanarak, bu ülke mevzuatının bir 
oarçası haline gelmiştir. Yunanistan'ın, Parlamentonun sözkonusu tasarrufuna dayanak 
carasularını 12 mile çıkartmasını önlemek maksadıyla, TBMM böyle bir gelişmeye karşı 
uygun görülebilecek her türlü önlemi alması konusunda 8 Haziran 1995 tarihinde bükümete 
yetki vermiştir.

5. Türk Boğazları lıakkındaki IMO sürecinin Tamamlanması:

Denizde Çatışmanın Önlenmesi Sözleşmesi’nin (COLREG) 10’ncu kuralı 
çerçevesinde, Türk Boğazlarındaki düzenleme Trafik Ayırım Şemalarımız (Traffic 
Seperation Schemes-TSS) dayandırılmıştır. Trafik Ayırım Şemalarımız, COLREG uyarınca 
benimsenerek yürürlüğe konulmak üzere zamanında, IMO’ya sunulmuştu. Trafik Ayırım 
Şemalarımız ve bunlara ilişkin IMO’ya kural ve tavsiyeleri IMO’nun ilgili 
organlarında görüşülerek benimsenmiş, bir IMO Sirküleriyle 24 Kasım 1994 tarihinde 
uluslararası planda uygulamaya konulmuş, nihayet Kasım 1995 ayında aktedilen IMO 
19’ncu Genel Kurulu’nda nihai onayı almıştır. Bu çerçevede IMO süreci tamamlanmıştır.

DİŞÎŞLEItl B.
KÜTÜPHANESİ
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EKONOMİK İŞLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ECO, İKÖ, BM, DTO
1 Türkive Ekonomik İşbirliği Örgütü (ECO) Zirvelerine Cumhurbaşkanı düzeyinde 

katılmakta olup, 14-15 Mart 1995 ¿rihlerinde Islamabad’da yapılan ECO Üçüncü 
Zirvesinde Sayın Cumhurbaşkanımız Süleyman Demire! başkanlığında bir heyet ile iştirak 
edilmiştir. Zirveye Türkiye, Afganistan, İran, Kırgizistan, Pakistan Başbakan, Kazakistan ve 
Özbekistan ise Başbakan Yardımcıları düzeyinde katılmışlardır. Zirveden bir gün önce 13 
Mart 1995 tarihinde İslamabad’da düzenlenen ECO Bakanlar Konseyi Özel toplantısına 
Devlet Bakanımız Sayın Aykon Doğan,Türk heyeti Başkanı olarak iştirak etmiştir.

Zirve’de "İslamabad Deklarasyonu" başlıklı bir belge kabul edilmiş ve bir "Ortak 
Bildiri" yayımlanmıştır. Ayrıca Transit Ticaret Anlaşması, Vize İşlemlerinin Kolaylaştırılması 
Anlaşması, ECO Denizcilik ve ECO Havacılık Şirketlerinin kurulmasına ilişkin anlaşmalar 
ile Ticaret ve Kalkınma Bankası Mutabakat Muhtırası, ECO Kültür Enstitüsü ve ECO Bilim 
Vakfı Şartları üye ülkelerce imzalanarak kabul edilmiştir.

Türkiye, özelleştirme nedeniyle ECO Havacılık ve Denizcilik Şirketlerine katılmamış, 
ancak sözkonusu kuruluşlara Türk özel sektörünün ileride katılımına imkan sağlayacak 
düzenlemelerin anlaşmalarda yer almasını sağlamıştır.

*  • •

Zirvede ayrıca Azerbaycan, Türkmenistan, Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan,
Tacikistan ve Afganistan’ın Örgüt’e katıldıkları (28.11.1992) 28 Kasım günü ECO günü 
olarak kabul edilmiştir.

Ekonomik İşbirliği Örgütü (ECO) İslam Kalkınma Bankası (İKB) ve Türkiye Sınai 
Kalkınma Bankası (TSKB) tarafından 11-15 Eylül 1995 tarihlerinde İstanbul’da bir 
özelleştirme Semineri yapılmıştır.

Seminere Afganistan, Azerbaycan. Iran, Kazakistan, Kırgızistan, Pakistan, 
Tacikistan, Türkmenistan ve ülkemiz ile İKB, ECO, Birleşmiş Milletler Asya Pasifik 
Ekonomik Sosyal Komisyonu (UN/ESCAP), Avrupa Komisyonu ve Dünya Bankası’ndan 
katılan konuşmacılar birer tebliğ sunmuşlardır.

Seminerin ECO’nun 1995 yılı içinde gerçekleştirmiş olduğu faaliyetlerin en başarılısı 
olduğu gerek katılımcılar gerekse ECÖ Genel Sekreteri tarafından ifade edilmiştir.

«

Bakanlığımız Türk işbirliği ve Kalkınma Ajansı, Genel Müdür Yardımcılığımız ile 
işbirliği halinde ECO Sekretaryasından ve üye ülkelerden birer konuşmacı davet etmek 
suretiyle 28-29 Kasım 1995 tarihlerinde Ankara’da ECO günleri toplantısı düzenlemiştir.

1995 yılı içinde ECO’nun mutad teknik ve Konsey toplantıları üye ülkelerde ve 
ülkemizde gerçekleştirilmiştir.

2. Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığını deruhte ettikleri İslam Konferansı
Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) Onbirinci Toplantısını, 5-8
Kasım 1995 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirmiştir. Toplantıya 44 ülke ve çeşitli
uluslararası kuruluşlardan 25’i Bakan ve Bakan Yardımcısı düzeyinde olmak üzere 201
delege ve temsilci katılmıştır. Açılış ve Kapanış Oturumlarına İSEDAK Başkanı sıfatıyla
Sayın Cumhurbaşkanımız başkanlık etmişlerdir. Toplantıda Türkiye, Devlet Bakanı Sayın
Aykon Doğan başkanlığında bir heyetle temsil edilmiştir. İlk 2 gün yapılan Yüksek Düzeyli
Uzmanlar Oturumlarına Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarı Savın Necati Özfırat 
başkanlık etmiştir.
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Onbirinci İSEDAK Toplantısında, İslam ülkeleri arasındaki ekonomik işbirliğini 
eliştirmeye yönelik gündem maddeleri görüşülmüş ve zor durumdaki bazı İslam ülkelerine 
ardım çağrısında bulunulmuştur.

Toplantıda ayrıca, Uruguay Round Andlaşmalarının üye ülkelerin dış ticaretine 
kileri konusunda görüş alışverişinde bulunulmuş ve 1996’da yapılacak 12. İSEDAK 
oplantısında "İKÖ" üyesi Ülkelerin Özelleştirme Deneyimleri" konusunun tartışılması 
ararlaştırılmıştır.

ÇEVRE KONULARI

1992 Rio Çevre ve Kalkınma Konferansında imzaya açılan, iki küresel 
özleşme "İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (İDÇS) ve "Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi 
BÇS) idi.

İDÇS Sözleşmesi’nin I. Konferansı Berlin’de; BÇS II. Taraflar Konferansı ise 
-17 Kasım 1995 tarihlerinde Cakarta’da yapılmıştır.

iklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (İDÇS):

Amacı iklim değişikliğine neden olan C 02 ve diğer sera gazı emisyonlarının 
azaltılması ve bu amaçla alınacak tedbirler için gelişme yolundaki ülkelere finansman 
kaynağı ve teknoloji transferi sağlamak olan Sözleşme’ye bugüne kadar 143 ülke tarafı 
olmuştur; Türkiye henüz imzalamamıştır.

Sözleşmenin iki ekinde yer alan gelişmiş veya pazar ekonomisine geçiş 
sürecinde olan ("transitional economies") ülkeler sera gazı emisyonlarının 2000 yılma kadar 
1990 yılı seviyesine çekmeyi üstlenmektedirler.

27 Mart - 7 Nisan 1995 tarihlerinde Berlin’de yapılan I. Taraflar 
Konferansı’nm bir orta yol izlenmesi üzerinde mutabık kaldığını değerlendirmek 
mümkündür:

İklim değişikliğinin dünya için büyük bir tehdit oluşturduğu ve buna karşı 
ortak önlem alınması gerektiği hususundaki uluslararası fikir birliğini sürdürmüş;

Ancak 2000 yılı sonrası için bu aşamada bir düzenleme getirmemiş, bunu 1997 
yılında bırakmıştır.

Ulusal, bölgesel ve uluslararası düzeyde biyolojik kaynakların korunmasını, bu 
kaynaklara yönelik tehditlerin bertaraf edilmesini, biyolojik ve genetik kaynakların izinsiz 
kullanımını önleyici yönde tedbirler getirilmesini ve bu amaçla, alınacak önlemler için 
GYÜ’e yeni ve ek finansman kaynağı ve teknoloji transferi sağlanmasını amaçlamaktadır.

Cakarta’da 6 Kasım 1995 günü toplanan Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi’ne 
Taraf Ülkeler İkinci Konferansı 17 Ekim 1995 tarihinde birçok konuda kararlar alınmasıyla 
sona ermiştir. Biyoteknoloji, Deniz ve Orman Zenginlikleri ile Konferans Sekretaryası’nın 
yeri gibi konularda Taraflar mutabakata varırken, "Access to Genetic Resources" ve 
Konferansın mali kaynakları konusunda karar alınamamıştır.
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Konferansın ikinci bölümünde yapılan Bakanlar Toplantısından sonra bir 
"Jakarta Açıklaması" benimsenmiştir. Açıklamada ulusal ve uluslararası düzeyde 
Biyoçeşitlilik Sözleşmesi’nin tam olarak uygulanması konusundaki siyasi irade dile
getirilmiştir.

AVRUPA ÇEVRE BAKANLARI KONFERANSI 
(23-25 Ekim 1995, Sofya)

BM Avrupa Ekonomik Komisyonu himayesinde başlatılan ve temel amacı 
Avrupa’da Çevrenin iyileştirilmesi olan "Avrupa için çevre süreci, üye ülkeler, uluslararası 
örgütler ve hükümet dışı kuruluşların katkı ve katılımları ile sürdürülmektedir. 1991 yılında 
eski Çekoslovakya’nın Dobris ve 1993’de İsviçre’nin Luzern şehirlerinde Bakanlar 
düzeyinde gerçekleştirilen Avrupa için Çevre Konferanslarının üçüncüsü, 23-25 Ekim 1995 
tarihlerinde Sofya’da düzenlenmiştir.

Sofya Konferansına katılan Bakanlar, Avrupa’da çevrenin iyileştirilmesine 
yönelik siyasi kararlılıklarını yansıtan bir "Bakanlar Deklarasyonu" ile Avrupa’da çevre 
alanında ulusal ve uluslararası faaliyetlerin koordinasyonunu hedefleyen "Avrupa için Çevre 
Programı"’m (EPE) kabul etmişlerdir. EPE, Deklarasyonunun ekini teşkil etmiş ve 
Deklarasyon metninde sözkonusu programın tasdik edildiği (endorse) kaydedilmiştir.

Montreal Protokolü Londra ve Kopenhag Değişiklikleri

29 Haziran 1990 tarihinde Londra’da.kararlaştırılan ve akit taraflar için
Ağustos 1992’de yürürlüğe girmiş bulunan "1987 Ozon Tabakasının Korunmasına Dair
Viyana Sözleşmesi’nin Uygulanmasına İlişkin, Montreal Protokolü Londra Değişikliğine
ülkemizin taraf olmasına ilişkin Onay Belgesi, 13 Nisan 1995 tarihinde BM Genel
Sekreteri’ne tevdi edilmiş ve sözkonusu değişiklik Türkiye için 12 Temmuz 1995’de 
yürürlüğe girmiştir.

7 Temmuz 1995 tarih ve 4118 sayılı Kanun ile onaylanması uygun bulunarak, 
12 Temmuz 1995 tarih ve 22341 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan "Montreal Protokolü 
Kopenhag Değişikliği" ise, 29 Eylül 1995 tarih ve 22419 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 
8 Ağustos 1995 tarih ve 95/7184 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanarak yürürlüğe
girmiştir.

Türkiye’nin Kopenhag Değişikliğine taraf olmasına ilişkin Onay Belgesi, 10 
Kasım 1995 tarihinde BM Genel Sekreteri’ne tevdi edilmiş olup, değişiklik 8 Şubat 1996 
tarihinde ülkemiz açısından yürürlüğe girecektir.

ŞNİZ’İN KİRLENMEYE KARŞI KORUNMASI (BARSELONA) 
ÖZLEŞMESİ AKİT TARAFLAR 9. OLAĞAN TOPLANTISI

AKDENİZ’İN KİRİ 
SÖZl

(5-8 Haziran 1995, BARSELONA)

DİPLOMATİK KONFERANS 
(9-10 Haziran 1995, BARSELONA)

Barselona Sözleşmesi ve eki Protokoller Akit Taraflarının 9. 
Toplantısı, 5 Haziran 1995 tarihinde, Çevre Bakanı ve Büro Başkanı Rıza AKÇALI
konuşmasıyla başlamıştır. Daha sonra Çevre Bakanı AKÇALI, yeni seçilen Fa: 
Bakanına Büro Başkanlığı görevini devretmiştir.

26



Toplantıda, Barselona Sözleşmesi ve Boşaltma Protokolü’ne yapılan 
değişiklikler ile yeni Özel Koruma Alanları Protokolü nihai hale getirilmiş ve onaylanmak 
üzere Diplomatik Konferansa sunulması kararlaştırılmıştır.

Barselona Sözleşmesi’nde yapılan temel değişikliklerden bir tanesi, 
Sözleşmenin uygulama alanının Akit Taraflarca tanımlanacak kıyı alanlarını da kapsayacak 
şekilde genişletilmesidir. Ayrıca Sözleşmeye, BM Çevre ve Kalkınma Konferansı 
sonuçlarına uygun olarak kirleten öder, çevresel etki değerlendirmesi ve çevresel açıdan 
duyarlı teknolojiler gibi kavramlar da dahil edilmiştir.

Boşaltma Protokolü: Protokolde yapılan temel değişiklik, gemi ve uçaklardan 
yapılan boşaltmaların yanısıra, denizde yakmanın da yasaklanmış olmasıdır.

Diplomatik Konferans’ta (9-10 Haziran 1995) ise, AEP II. Aşama, Öncelikli 
Faaliyet Alanları (1996-2005), Barselona Kararı, Barselona Sözleşmesi ile Boşaltma
Protokolü’ne yapılan değişiklikler, Konferans Nihai Senedinin ekleri olarak imzalanmış; yeni
Özel Koruma Alanları Protokolü ise ayrıca imzaya açılmıştır. Ülkemiz bu belgelerin tümünü 
imzalamıştır.

•  •  *

Özel Koruma Alanları Protokolü: Daha önce sadece Akdeniz’de özel koruma 
alanları tesisi ile ilgili düzenlemeleri içeren Protokol, Rio’da kabul edilen Biyolojik Çeşitlilik 
Sözleşmesi ruhuna uygun olarak, alan ve tür koruma bazında tüm biyolojik çeşitlilik 
unsurlarını içerecek ve geniş ölçekli.bir koruma anlayışına zemin hazırlayacak şekilde revize 
edilmiştir.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SINAİ KALKINMA TEŞKİLATI (UNIDO)

Özellikle mali konuların görüşüldüğü UNIDO Sınai Kalkınma Kurulu (IDB) 
14. dönem toplantısı, 51 IDB üyesi ülke, IDB içinde yeralmayan 33 UNIDO üyesi ülke, 
UNESCO, WHO, ÜNCTAD, GATT, ECE ve UNDP temsilcilerinin katılımıyla 26-30 
Haziran 1995 tarihleri arasında Viyana'da yapılmıştır. 1 Haziran 1995 tarihinde bir yıl görev 
yapmak üzere, 1995 yılında Batı Grubu’na (WEOG) tahsis edilen UNIDO Sınai Kalkınma 
Kurulu Genel Başkanlığına seçilen Birleşmiş Milletler Viyana Ofisi nezdinde Daimi 
Temsilcimiz Büyükelçi Fügen Ok Sözkonusu toplantıda başkanlık görevini devralmıştır.

1996 yılında ülkemiz ve UNIDO arasında gerçekleştirilmesi önğörülen 
işbirliği faaliyetlerinin değerlendirildiği Türkiye-UNIDO Ortak Komite toplantısı 21-22 
Eylül 1995 tarihlerinde Viyana’da düzenlenmiştir.

1996-1997 bütçesinin, bölgesel programların, mali ve idari konuların, sınai 
kalkınma ve işbirliği faaliyetlerinin görüşüldüğü UNIDO 6. Genel Konferansı 4-8 Aralık 
1995 tarihleri arasında Viyana’da gerçekleştirilmiştir. Anılan toplantı sırasında ABD, 
bütçede karşılaşılan büyük zorluk ve kısıtlamalar nedeniyle UNIDO’dan çekildiğini 
açıklamıştır. . -

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KALKINMA PROGRAMI (UNDP)

1995-1999 yıllarını kapsayan Türkiye-Birleşmiş Milletler Kalkınma Program
(UNDP) Beşinci Ülke Programı 3-7 Nisan 1995 tarihleri arasında New York’da yapılaı
UNDP/Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) Yönetim Kurulu 2. dönem toplantısınd; 
sunulmuştur.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 22 Aralık 1992 tarihli ve 47-199 sayılı karar 
ile ülkelere, BM sistemi ve hükümet işbirliğinin verim ve eşgüdümünü artırmak'amacıyli 
BM sistemi ile işbirliğinde önceliklerini ve stratejilerini belirleyerek birer Ülke Strateji Notı 
hazırlamaları çağrısında bulunmuş, ülkemiz Haziran 1993’te sözkonusu çağrıyı resmen kabu

-     .-----------  —------ * ̂  ~ ”  7

1995’te yayınlanmıştır.
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UNDP/UNFPA Yönetim Kurulu üyelerinin, anılan örgütler tarafından 
desteklenen ülkemizdeki projelerin incelenmesi amacıyla 14-24 Mayıs 1995 tarihleri 
arasında ülkemize yaptıkları yerinde inceleme gezisine ilişkin hazırlanan rapor Yönetim 
Kurulu’nun 11-15 Eylül 1995 tarihlerinde düzenlenen toplantısında ele alınmıştır.

9

20-23 Kasım 1995 tarihlerinde, Türkiye, Kazakistan, Kırgızistan, Moğolistan, 
Türkmenistan, Özbekistan ve Tacikistan temsilcilerinin katılımıyla anılan ülkelerin 1996 
UNDP - Ulusal İnsani Kalkınma Raporlarının uyumlaştırılmasını amaçlayan alt-bölgesel bir 
toplantı yapılmıştır.

Hükümetimiz adına 14 Eylül 1990 tarihinde imzalanan ve 9/12/1994 tarihli ve 
4058 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan "Çocuk Haklarına Dair Sözleşme"nin 
onaylanması 23/12/1994 tarihinde kararlaştırılmış ve sözkonusu Sözleşme 27 Ocak 1995 
tarih ve 22184 sayılı Resmi Gazetemde yayınlanmıştır.

ê

Ülkemiz ile UNICEF arasındaki işbirliği önceliklerini belirleyen temel süreç, 
her beş yılda bir Ana Uygulama Planı ile sonuçlanan Ülke Programı Sürecidir. 1997-2000 
yıllarını kapsayan Türkiye-UNICEF İşbirliği Programı halihazırda hazırlık aşamasındadır. 
Bu çerçevede, Sektörlerarası Çocuk Kurulu 1997-2000 Yılı Ülke Programı Hazırlama Alt 
Komitesi,10 Ocak 1995, 14 Şubat 1995 ve 17 Ekim 1995 tarihlerinde toplanmıştır. 25-26 
Ekim 1995 tarihlerinde de sözkonusu Programla ilgili olarak Türkiye’de kadın ve çocukların 
durumunu ilgilendiren öncelikli konuları ve stratejileri belirlemeyi amaçlayan bir Strateji 
Toplantısı yapılmıştır.

1991-1996 yıllarını kapsayan İşbirliği Programı uyarınca oluşturulan 
Sektörlerarası Çocuk Kurulu izleme Grubu ise 25 Ocak 1995, 26 Nisan 1995, 6 Ekim 1995 
tarihlerinde toplantılar yapmıştır.

9  •

19 Ocak 1995 tarihinde Ankara’da "Gecekondularda Sağlıklı Yaşam" projesi 
kapsamındaki illerin valileri, II Sağlık Müdürleri, proje sorumluları ve UNICEF’in katılımı 
ile Değerlendirme ve Planlama Toplantısı yapılmıştır.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER NÜFUS FAALİYETLERİ FONU (UNFPA)

Birleşmiş Milletler Nüfus Faaliyetleri Fonu’nun (UNFPA) 1995-1999 
dönemini kapsayan II. UNFPA-Türkiye Ülke Programı 3-7 Nisan 1995 tarihleri arasında 
düzenlenen UNDP/UNFPA Yönetim Kurulu II. dönem toplantısında sunulmuştur.

22-25 Mayıs 1995 tarihleri arasında Cakarta’da "Uluslararası Nüfus ve
Kalkınma Konferansı Eylem Programı’nın Uygulanmasına İlişkin Bölgelerarası Konferans" 
düzenlenmiştir.

ANAP İstanbul Milletvekili Dr. İmren Aykut ve DYP Tekirdağ Milletvekili 
Fethiye Ozver 31 Ağustos - 1 Eylül 1995 tarihlerinde Tokyo’da düzenlenen "The 
International Consultation of Women Parliamentarians on Population and Development"
konulu toplantıya katılmıştır. 1

PROJELER
- .. Hükümetimiz ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı arasında hazırlanan ve 

Hükümetimiz adına 12 Ocak 1995 tarihinde imzalanan TUR/94/009 savılı "Rirlesmk 
Milletler insan Yerleşimleri Konferansı (Habitat-II) Hazırlık Sürecine Yardım" konulu

¿ « T  î  D 2 S“/ ”"  19?İ tanhl"de onaylanmış ve sözkonusu proje 9 Nisan
1995 tarih ve 22253 sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır.
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Hükümetimiz ile Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu arasında hazırlanan 
TUR/94/P01 sayılı "Dört İlde Güvenli Annelik Hizmetlerinin Geliştirilmesi" konulu proje 2 
Mart 1995 tarihli ve 95/6658 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile onaylanmış ve sözkonusu proje 
22 Nisan 1995 tarih ve 22266 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. .

Hükümetimiz ile Birleşmiş. Milletler Kalkınma Programı Proje Hizmetleri 
Ofisi arasında hazırlanan İkinci Sağlık Projesi Yönetim Hizmetleri Anlaşması 27 Kasım 1995 
tarihinde imzalanmıştır.

DÜNYA TURİZM ÖRGÜTÜ (DTÖ)

Türkiye, 15-22 Ekim 1995 tarihleri arasında Kahire’de düzenlenen 11. Genel 
Kurul toplantısı esnasında yapılan seçimlerde Portekiz, Romanya ve İsrail ile birlikte 
Avrupa Grubu’ndan İcra Konseyi üyeliğine yeniden seçilmiştir.

• »  ■

Böylelikle ülkemiz DTO tarihinde Hindistan’dan sonra üst üste iki kez İcra 
Konseyi’ne seçilen ikinci ülke, Avrupa bölgesinde ise ilk ülke olmuştur.

Sözkonusu toplantıda ayrıca, DTÖ 12. Genel Kurul toplantısının 1997 yılında 
Türkiye’de yapılması kararlaştırılmıştır.
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1995 YILINDA MERKEZ’DE GÖREVLİ BULUNAN HUKUK MÜŞAVİRLERİ

1. Derece Hukuk Müşaviri
- Dr. Gülsevil UÇKAN

2. Derece Hukuk Müşaviri 
- Aydın Sefa AKAY

4. Derece Hukuk Müşaviri 
- Günseli GÜVEN
- Teoman UYKUR
- K. Yankı KOCAEFE (Aday Hukuk Müşaviri)

KABUL EDİLEN/ONAYLANAN İKİLİ VE ÇOK TARAFLI ANLAŞMA-SÖZLESME 
PROTOKOLLER İLE BAKANLIĞIMIZI İLGİLENDİREN YASA VE 
KARARNAMELER LİSTESİ

EŞYALARIN KARAYOLUNDAN ULUSLARARASI NAKLİYATI İÇİN
MUKAVELE . SÖZLEŞMESİ (CMR) İLE BU SÖZLEŞMEYE EK PROTOKOLE
SÖZLEŞMENİN 47. MADDESİNE İHTİRAZI KAYIT KONULMAK SURETİYLE 
KATILMAMIZ

KARAR: 94/6322 RG. 4/1/95-22161

KARMA KOMİSYONU TOPLANTISINA AİT PROTOKOL
TURKIYE-ARNAVUTLUK ARASINDA İMZALANAN KARA ULAŞTIRMASI

KARAR: 94/6326 RG. 5/1/95-22162

KARAR: 94/6409 RG. 07/01/95-22164

KARAR: 94/6223 RG. 10/1/95-22167

KARAR: 94/6406 RG. 11/1/95-22168
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BM KALKINMA PROGRAMI İLE HÜKÜMETİMİZ ARASINDA 
HAZIRLANAN YURTDIŞINDA YERLEŞİK UZMANLAR YOLUYLA BİLGİ 
TRANSFERİ (TOKTEN) VE BM KISA DÖNEMLİ DANIŞMANLIK KAYNAKLARI 
(UNISTAR) KONULU PROJE BELGESİ VE EKLERİ

#

KARAR: 94/6210 RG. 12/1/95-22169

TÜRKİYE İLE MOLDOVA ARASINDA İKİLİ TİCARETİN, ADIGEÇEN 
ÜLKEDEKİ MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİNİN VE YATIRIMLARIN TEŞVİKİ VE 
GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK OLARAK TÜRK EXİMBANK TARAFINDAN
SAĞLANACAK KREDİYE İLİŞKİN MUTABAKAT M UHTIRASI

KARAR: 94/6374 RG. 13/1/95-22170

TC. HÜKÜMETİ SAĞLIK BAKANLIĞI İLE BOSNA HERSEK 
CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ SAĞLIK BAKANLIĞI ARASINDA SAĞLIK 
ALANINDA İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI

<

KARAR: 94/6380 RG. 13/1/95-22170

BAKANLIĞI İLE RUSYA FEDERASYONU YÜKSEK 
fESI ARASINDA İMZALANAN İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI

KARAR: 94/6386 RG. 13/1/95-22170

•  ♦

NÜKLEER GÜVENLİK SÖZLEŞMESİ

KARAR: 94/6376 RG. 14/1/95-22171

•  •  • »

: TC. HÜKÜMETİ İLE İSRAİL DEVLETİ HÜKÜMETİ ARASINDA
İMZALANAN UYUŞTURUCU VE PSİKOTROP MADDE KAÇAKÇILIĞI VE 
KULLANIMI, TERÖRİZM VE DİĞER AĞIR SUÇLARLA MÜCADELEDE 
İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI

KARAR: 94/6375 RG. 15/1/95-22172

TC. İLE TÜRKMENİSTAN ARASINDA İMZALANAN YATIRIMLARIN 
KARŞILIKLI TEŞVİKİ VE KORUNMASI ANLAŞMASI

KARAR: 94/6388 RG. 15/1/95-22172

• »  « t

TC. HÜKÜMETİ İLE . .ALMANYA F. CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ 
ARASINDA İMZALANAN MALI İŞBİRLİĞİNE DAİR ANLAŞMA

KARAR: 94/6370 RG. 16/1/95-22173
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TC. HÜKÜMETİ SAĞLIK BAKANLIĞI İLE GÜRCİSTAN CUMHURİYETİ 
HÜKÜMETİ SAĞLIK BAKANLIĞI ARASINDA İMZALANAN SAĞLIK ALANINDA 
İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI

KARAR: 94/6392 RG. 16/1/95-22173

TÜRKİYE-ARNAVUTLUK EKONOMİK, TİCARİ, SANAYİ VE TEKNİK 
İŞBİRLİĞİ KARMA KOMİSYONU 4. DÖNEM TOPLANTISI PROTOKOLÜ

KARAR: 94/6424 /■ RG. 25/1/95-22182

ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞMENİN ONAYLANMASI HAKKINDA
KARAR

KARAR: 94/6423 RG. 27/1/95-22184

DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ KURULUŞ ANLAŞMASININ 
ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

KANUN NO: 4067 RG. 29/1/95-22186

EUROPOLIA 96 TÜRKİYE FESTİVALİNE İLİŞKİN 22 EYLÜL 1994 TARİH 
VE 4033 SAYILI KANUNUN UYGULANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

RG. 2/2/95-22190

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE KAZAKİSTAN CUMHURİYETİ ARASINDA 
YATIRIMLARIN KARŞILIKLI TEŞVİKİ VE KORUNMASI ANLAŞMASI

KARAR: 95/6460 RG. 11/2/95-22199

TÜRKİYE-LİBYA KARMA EKONOMİK KOMİSYONU 18. DÖNEM 
PROTOKOLÜ

KARAR: 95/6486 RG. 11/2/95-22199

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE ÖZBEKİSTAN CUMHURİYETİ ARASINDA 
YATIRIMLARIN KARŞILIKLI TEŞVİKİ VE KORUNMASI ANLAŞMASI

KARAR: 95/6461 RG. 12/2/95-22200
•  A '  * % +

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE KIRGIZİSTAN CUMHURİYETİ ARASINDA 
YATIRIMLARIN KARŞILIKLI TEŞVİKİ VE KORUNMASI ANLAŞMASI

KARAR: 95/6462 RG. 12/2/95-22200

• * #  . V 32



TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE KIRGIZİSTAN CUMHURİYETİ 
HÜKÜMETİ ARASINDA ULUSLARARASI KARAYOLU TAŞIMACILIĞI 
ANLAŞMASI

KARAR: 95/6463 RG. 12/2/95-22200

•  »

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE LÜBNAN CUMHURİYETİ 
HÜKÜMETİ ARASINDA ULUSLARARASI KARAYOLU TAŞIMACILIĞI 
ANLAŞMASI

KARAR: 95/6468 RG. 13/2/95-22201

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE RUSYA FEDEROSYONU 
HÜKÜMETİ ARASINDA GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLERDE ÇİFTE 
VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMASI

KARAR: 95/6456 RG. 19/2/95-22207

•  •

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE TÜRKMENİSTAN ARASINDA 
TÜRKMENİSTAN’DAN DOĞAL GAZ ALIMI VE SATIMI ANLAŞMASI

KARAR: 95/6499 RG. 21/2/95-22209

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE MACARİSTAN CUMHURİYETİ ARASINDA 
YATIRIMLARIN KARŞILIKLI TEŞVİKİ VE KORUNMASINA İLİŞKİN ANLAŞMA

KARAR: 95/6510 RG. 22/2/95-22210

KARAR: 95/6520

)RTEKİZ CUMHURİYETİ ARASINDA 
ANLAŞMASI

RG. 23/2/95-22211

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE ESTONYA CUMHURİYETİ ARASINDA 
DOSTLUK VE İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN 
BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

KANUN NO: 4074 RG. 24/2/95-22212

JAPONYA ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ AJANSININ ANKARA DA BİR 
TEMSİLCİ BÜROSUNUN KURULMASINA DAİR ANLAŞMANIN
ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

KANUN NO: 4075 RG. 24/2/95-22212

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE ARJANTİN CUMHURİYETİ ARASINDA 
YATIRIMLARIN KARŞILIKLI TEŞVİKİ VE KORUNMASINA İLİŞKİN 
ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

KANUN NO: 4076 RG. 24/2/95-222212
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DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ (DTÖ) KURULUŞ ANLAŞMASI

KARAR: 95/6525 RG. 25/2/95-22213
MÜKERRER

KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YURTDIŞI TEŞKİLATININ 
KURULMASI BUNLARIN NİTELİĞİ, GÖREVLERİ VE GÖREV ALANLARI İLE 
BAĞLI BULUNDUKLARI MİSYONLAR HARKINDAKİ KARARA EKLİ DIŞİŞLERİ 
BAKANLIĞINA AİT (2) SAYILI CETVELDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 
KARAR

KARAR: 95/6548 RG. 8/3/95-22221

TÜRKİYE .CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ VE MEKSİKA BİRLEŞİK 
DEVLETLERİ HÜKÜMETİ ARASINDA EĞİTİM VE KÜLTÜREL İŞBİRLİĞİ 
ANLAŞMASI *

KARAR: 95/6533 RG. 10/3/95-22223

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE İSRAİL DEVLETİ HÜKÜMETİ
ARASINDA TELEKOMÜNİKASYON VE POSTA ALANINDA İŞBİRLİĞİ 
ANLAŞMASI

KARAR: 95/6537 RG. 13/3/95-22226

- .. .TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ VE FRANSA CUMHURİYETİ
HÜKÜMETİ ARASINDA BAZI PROJELERİN FİNANSMANI İÇİN İMZALANAN 
MALI PROTOKOL V

KARAR: 95/6538 RG. 13/3/95-22226

ULUSLARARASI . SİVİL HAVACILIK SÖZLEŞMESİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA İLİŞKİN PROTOKOLÜN ONAYLANMASININ UYGUN
BULUNDUĞUNA DAİR KANUN u m u 'N

KANUN NO: 4089 RG.21/3/95-22234

KANUN NO: 4090

v İ M  VENEZÜELLA CUMHURİYETİ ARASINDA 
>EL VE BİLİMSEL İŞBİRLİĞİ TEMEL ANDLAŞMASI VE EK 
ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

RG.21/3/95-22234

- .. ..TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE MISIR ARAP CUMHURİYETİ 
HÜKÜMETİ ARASINDA HAVA TAŞIMACILIĞI ANLAŞMASININ
ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

KANUN NO: 4091 RG.21/3/95-22234
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TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE DANİMARKA KRALLIĞI 
HÜKÜMETİ ARASINDA TURİZM ALANINDA İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASININ 
ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

KANUN NO: 4092 RG. 21/3/95-22234

DÜNYA TURİZM TEŞKİLATI TÜZÜĞÜNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİĞİN 
ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

KANUN NO: 4093 RG. 21/3/95-22234

KANUN NO: 4094

IURIYETI VE POLONYA CUMHURİYETİ ARASINDA 
İĞİ ANDLAŞM ASININ ONAYLANMASININ UYGUN
KANUN

RG. 21/3/95-22234

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE KÜBA CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ 
ARASINDA HAVA TAŞIMACILIĞI ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN 
BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

KANUN NO: 4095 RG. 21/3/95-22234

•  •  •  •  •  • •  • •  ı  •

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE FİNLANDİYA CUMHURİYETİ 
HÜKÜMETİ ARASINDA YATIRIMLARIN KARŞILIKLI TEŞVİKİ VE 
KORUNMASINA İLİŞKİN ANLAŞMANIN . ONAYLANMASININ UYGUN
BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

KANUN NO: 4096 RG. 21/3/95-22234

•  •  •  •  •  •

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE GÜRCİSTAN CUMHURİYETİ ARASINDA 
YATIRIMLARIN KARŞILIKLI TEŞVİKİ VE KORUNMASI ANLAŞMASININ 
ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

KANUN NO: 4097 RG. 21/3/95-22234

TÜRKİYE CUMHURİYETİ VE HAŞİMİ ÜRDÜN KRALLIĞI ARASINDA 
YATIRIMLARIN KARŞILIKLI TEŞVİKİ VE KORUNMASI ANLAŞMASININ 
ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

KANUN NO: 4098 RG. 21/3/95-22234

«  m

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE LITVANYA CUMHURİYETİ 
HÜKÜMETİ ARASINDA ULUSLARARASI KARAYOLU TAŞIMACILIĞI 
ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

KANUN NO: 4099 RG. 21/3/95-22234



TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE GÜRCİSTAN CUMHURİYETİ 
HÜKÜMETİ ARASINDA DENİZCİLİK ANLAŞMASININ UYGUN 
BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

KANUN NO: 4100 RG. 21/3/95-22234

•  •

AKDENİZ’İN KARA KÖKENLİ KAYNAKLARDAN KİRLENMEYE KARŞI 
KORUNMASI PROTOKOLÜNÜN IV. EKİNİN ONAYLANMASI HAKKINDA 
KARAR

KARAR: 95/6590 RG. 23/03/1995-22236

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE AZERBAYCAN ARASINDA İŞBİRLİĞİ 
ANLAŞMASI

KARAR: 95/6584 RG. 24/03/1995-22237

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE ARJANTİN CUMHURİYETİ ARASINDA 
YATIRIMLARIN KARŞILIKLI TEŞVİKİ VE KORUNMASINA İLİŞKİN ANLAŞMA

KARAR RG. 30/03/1995-22243

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMTE ÎLE BAHREYN DEVLETİ 
HÜKÜMETİ ARASINDA İMZALANAN KÜLTÜR ANLAŞMASI

KARAR: 95/6629 RG. 03/04/1995-22247

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE KATAR DEVLETİ HÜKÜMETLERİ 
ARASINDA ANKARA VE DOHA ŞEHİRLERİNDE DİPLOMATİK TEMSİLCİLİK 
BİNALARI İNŞASI AMACIYLA KARŞILIKLI ARSA TAHSİSİNE DAİR PROTOKOL

KARAR: 95/6528 RG. 07/04/1995-22251

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE BULGARİSTAN CUMHURİYETİ 
ARASINDA DOSTLUK, İYİ KOMŞULUK, İŞBİRLİĞİ VE GÜVENLİK ANTLAŞMASI

KARAR: 95/6698 RG. 08/04/1995-22252

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER İNSAN YERLEŞİMLERİ KONFERANSI (HABİTAT 
II) HAZIRLIK SÜRECİNE YARDİM KONULU PROJE

KARAR: 95/6605 RG. 09/04/1995-22253

AVRUPA KONSEYİ SOSYAL KALKINMA FONU İLE TÜRKİYE 
CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA İMZALANAN KREDİ ANLAŞMASI

KARAR: 95/6679
36
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TÜRKİYE-MALEZYA EKONOMİK VE TİCARET ORTAK KOMİTESİ 
BİRİNCİ DÖNEM TOPLANTISI MUTABAKAT ZAPTI

KARAR: 95/6701 RG. 10/04/1995-22254

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ 
YÖNETMELİĞİ

RG. 17/4/95-22261

•  •  •  •

TÜRKİYE CUM HURİYETİ HÜKÜM ETİ İLE JAPONYA HÜKÜMETİ
ARASINDA JAPONYA ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ AJANSININ ANKARA’DA BİR 
TEMSİLCİ BÜROSUNUN KURULMASINA DAİR ANLAŞMA

KARAR: 95/6722 RG. 21/04/1995-22265

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE UKRAYNA HÜKÜMETİ 
ARASINDAKİ ASKERİ ALANDA EĞİTİM. TEKNİK VE BİLİMSEL İŞBİRLİĞİ 
ANTLAŞMASI ÇERÇEVESİNDE HAZIRLANAN 1995 YILI UYGULAMA PLANI

KARAR: 95/6736 RG. 21/04/1995-22265

GUMRUK REJİMLERİNİN BASİTLEŞTİRİLMESİ VE
AHENKLEŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN ULUSLARARASI SÖZLEŞME p-

KARAR: 95/6515 RG. 22/04/1995-22266

HÜKÜMETİMİZ İLE BİRLEŞMİŞ MİLLETLER NÜFUS FONU (UNFPA) 
ARASINDA HAZIRLANAN DÖRT İLDE GÜVENLİ ANNELİK HİZMETLERİNİN 
GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ

KARAR: 95/6658 RG. 22/04/1995-22266

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ VE İSRAİL DEVLETİ HÜKÜMETİ 
ARASINDA İMZALANAN SAĞLIK VE TIP ALANINDA İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI

KARAR: 95/6720 RG. 24/04/1995-22267

GÜMRÜK MEVZUATINA AYKIRILIKLARIN MEN’I, TAKİBİ VE TAHKİKİ 
İÇİN KARŞILIKLI İDARİ YARDIMA İLİŞKİN ULUSLARARASI SÖZLEŞMEDE 
TEKLİF EDİLEN DEĞİŞİKLİK

KARAR: 95/6739 RG. 15/05/95-22284
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KARADENİZ EKONOMİK İŞBİRLİĞİ ULUSLARARASI SEKRETARYASI 
İLE KARADENİZ EKONOMİK İŞBİRLİĞİ PARLAMENTER ASSEMBLESİ 
ULUSLARARASI SEKRET AR YASININ TÜRKİYE DE YARARLANACAĞI 
AYRICALIKLAR, BAĞIŞIKLIKLAR VE KOLAYLIKLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK

RG. 20/05/95-22288

TÜRKİYE TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI İLE HOLLANDA TARIM 
DOĞA YÖNETİMİ VE BALIKÇILIK BAKANLIĞI ARASINDA HAYVAN SAĞLIĞI 
ALANINDA İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI

KARAR: 95/6795 RG. 24/05/1995-22292

TÜRKİYE CUMHURİYETİ VE FILIPINLER CUMHURİYETİ ARASINDA 
TİCARET ANLAŞMASI

KARAR: 95/6803 RG. 25/05/1995-22293

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE MAKEDONYA CUMHURİYETİ 
HÜKÜMETİ ARASINDA 1995-1996 DÖNEMİ İÇİN SAĞLIK ALANINDA İŞBİRLİĞİ 
ANLAŞMASI *

KARAR: 95/6794 RG. 27/05/1995-22295

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE BREZİLYA FEDERATİF 
IURIYETI HÜKÜMETİ ARASINDA İMZALANAN BAZI ANLAŞMALAR

KARAR: 95/6827 RG: 28/05/1995-22296

:KIYE CUMHURİYETİ İLE ARJANTİN CUMHURİYETİ ARASINDA
VE TEKNİK İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI İLE TÜRKİYE CUMHURİYETİ
CUMHURİYETİ ARASINDA KÜLTÜREL, BİLİMSEL VE EĞİTİM 
ANLAŞMASI

KARAR: 95/6838 RG. 29/05/1995-22297

İYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE GÜRCİSTAN CUMHURİYETİ 
ARASINDA İMZALANAN DENİZCİLİK ANLAŞMASI

KARAR: 95/6842 RG. 30/05/1995-22298

- . TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARIM VE KOYIŞLERİ BAKANLIĞI İLE
PAKİSTAN İSLAM CUMHURİYETİ GIDA VE TARIM BAKANLIĞI ARASINDA 
BİLİMSEL. TEKNİK VE EKONOMİK İŞBİRLİĞİ PROTOKOT Ü

KARAR: 95/6833 RG. 31/05/95-22299
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TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE RUSYA FEDERASYONU 
HÜKÜMETİ ARASINDA TURİZM ALANINDA İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI

KARAR: 95/6845 RG. 03/06/95-22302

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE GÜRCİSTAN CUMHURİYETİ ARASINDA 
İMZALANAN YATIRIMLARIN KARŞILIKLI TEŞVİKİ VE KORUNMASI 
ANLAŞMASI

KARAR: 95/6875 RG. 04/06/95-22302

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ VE GÜRCİSTAN CUMHURİYETİ 
HÜKÜMETİ ARASINDAKİ ULUSLARARASI KARAYOLU TAŞIMACILIĞI 
ANLAŞMASI

KARAR: 95/6874 RG. 07/06/95-22306

•  •  M

TURKIYE-SURIYE TURİZM KARMA KOMİSYONU UÇUNCU TOPLANTISI 
PROTOKOLÜ

KARAR: 95/6873 RG. 13/06/95-22312

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE BREZİLYA FEDERATİF 
CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA DİPLOMATİK, SERVİS VE HUSUSİ 
PASAPORT HAMİLLERİNİN VİZEDEN MUAF TUTULMASINA İLİŞKİN 
ANLAŞMA

KARAR: 95/6896 RG. 30/06/95-22329

•  •

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE ARJANTİN CUMHURİYETİ 
HÜKÜMETİ ARASINDA UYUŞTURUCU VE PSİKOTROP MADDE KAÇAKÇILIĞI, 
ULUSLARARASI TERÖRİZM VE ORGANİZE SUÇLARLA MÜCADELEDE 
İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI

KARAR: 95/6909 RG. 02/07/95-22331

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE KIRGIZİSTAN CUMHURİYETİ 
HÜKÜMETİ ARASINDA KARA ULAŞTIRMASI KARMA KOMİSYON TOPLANTISI 
PROTOKOLÜ

KARAR: 95/6935 RG. 03/07/95-22332

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE TÜRKMENİSTAN H 
ARASINDA ULUSLARARASI KARAYOLU TAŞIMACILIĞI ANLAŞMASI

KARAR: 95/6937 RG. 09/07/95-22338
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PATENT İŞBİRLİĞİ AN D LAŞM AS INA KATILMAMIZIN UYGUN 
BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

KANUN NO: 4115 RG. 12/7/95-22341

İCRACI SANATÇILAR, FONOGRAN YAPIMCILARI VE YAYIN 
KURULUŞLARININ KORUNMASINA DAİR ROMA SÖZLEŞMESİNE 
KATILMAMIZIN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞU HAKKINDA 
KANUN

KANUN NO: 4116 RG. 12/7/95-22341

EDEBİYAT VE SANAT ESERLERİNİN KORUNMASINA İLİŞKİN BERN
SÖZLEŞMESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPAN VE 1979 DA TADİL EDİLEN PARİS 
METNİNE KATILMAMIZIN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞU 
HAKKINDA KANUN

KANUN NO: 4117 RG. 12/7/95-22341

OZON.. TABAKASINI. İNCELTEN . MADDELERE DAİR MONTREAL 
PROTOKOLÜ DEĞİŞİKLİĞİNİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞU 
HAKKINDA KANUN

KANUN NO: 4118 RG. 12/8/95-22341

GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERLE İŞBİRLİĞİNİ GÜÇLENDİRME VE
SANAYİ YATIRIMLARININ GELİŞTİRİLMESİ AMACIYLA TÜRKİYE
CUMHURİYETİNDE BİR UNIDO SERVİS OFİSİNİN KURULMASI VE SANAYİ
KALKINMA FONUNA BU AMAÇLA YAPILACAK KATKI KONUSUNDA TÜRKİYE
CUMHURİYETİ İLE BIRLIŞMİŞ MİLLETLER SANAYİ KALKINMA TEŞKİLATI 
ARASINDAKİ ANLAŞMA ^

KARAR: 95/6958 RG. 16/07/95-22345

•  •

- .. ..TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE KAZAKİSTAN CUMHURİYETİ
HÜKÜMETİ ARASINDA ULUSLARARASI KARAYOLU TAŞIMACILIĞI 
ANLAŞMASI .

KARAR: 95/6942 RG. 17/07/95-22346

- .. ..TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE ENDONEZYA CUMHURİYETİ
HÜKÜMETİ ARASINDA TARIMSAL İŞBİRLİĞİ PROTOKOL ONAYLANMASI 
HAKKINDA KARAR

KARAR: 95/7034 RG. 21/07/95-22350

MACARİSTAN İLE İMZALANAN VİZE ANLAŞMASININ ONAYLANMASI 
HAKKINDA KARAR

KARAR: 95/7039 RG. 21/07/95-22350
40 .



TC. HÜKÜMETİ İLE ÖZBEKİSTAN CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ 
ARASINDA ULUSLARARASI KARAYOLU TAŞIMACILIĞININ ONAYLANMASI 
HAKKINDA KARAR

KARAR: 95/6948 RG. 23/07/95-22352

AVRUPA KONSEYİ SOSYAL KALKINMA FONUNDA SAĞLANAN 
KREDİYLE İLGİLİ ANLAŞMANIN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR

KARAR: 95/7029 RG. 23/07/95-22352

•  •  •  •

TC. HÜKÜMETİ İLE FILIPINLER CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA 
TURİZM ALANINDA İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI

KARAR: 95/7025 RG. 24/07/95-22353

•  •

BARIŞ ÜNİVERSİTESİNİN KURULUŞUNA İLİŞKİN ULUSLARARASI 
ANLAŞMA VE BARIŞ ÜNİVERSİTESİNİN ANAYASASI İLE EKİ

KARAR: 95/7050 RG. 24/07/95-22353

«  0    •  •  •  •  •  •

- t c . h ü k ü m e t i  il e  s l o v e n y a  c u m h u r i y e t i  h ü k ü m e t i  a r a s i n d a
EĞİTİM, BİLİM VE KÜLTÜR ALANINDA İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI

KARAR: 95/7032 RG. 26/07/95-22355

- TÜRKİYE ARNAVUTLUK TURİZM KARMA 
TOPLANTISI PROTOKOLÜ

KARAR: 95/7035 RG. 27/07/95-22356

EŞYALARIN KARAYOLUNDAN ULUSLARARASI NAKLİYATI İÇİN 
MUKAVELE SÖZLEŞMESİ (CMR)NİN 47 NCİ MADDESİYLE BU SÖZLEŞMEYE 
EK PROTOKOLÜN 8 İNCİ MADDESİNE EKLİ İHTİRAZI KAYDIN KONULMASI

KARAR: 95/7056 RG. 28/07/95-22357

TÜRKİYE İLE ABD ARASINDA İMZALANAN ÇEVRENİN YARARI IÇÜS 
KÜRESEL ÖĞRENME VE GÖZLEMLEME (GLOBE) PROGRAMINDA 
İŞBİRLİĞİNE DAİR ANLAŞMA

KARAR: 95/7026 RG. 29/07/95-22358

EKONOMİK İŞBİRLİĞİ ORGUTU (ECO) UYESI DEVLETLERİN 
İŞADAMLARI İÇİN VİZE İŞLEMLERİNİN BASİTLEŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN 
ANLAŞMA

KARAR: 95/7042 RG. 31/07/95-22360
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TÜRKİYE HİNDİSTAN EKONOMİK VE TEKNİK İŞBİRLİĞİ KARMA 
KOMİTESİ ALTINCI DÖNEM TOPLANTISI MUTABAKAT ZAPTI ÎLE "HİNDİSTAN 
CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ VE TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ 
ARASINDA DEMİRYOLU ALANINDA İŞBİRLİĞİ KONUSUNDAKİ MUTABAKAT 
ZAPTI

KARAR: 95/7031 RG. 01/08/95-22361

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ VE FİLİPİNLER CUMHURİYETİ
HÜKÜMETİ ARASINDA KÜLTÜR VE EĞİTİM İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI

•  • •

KARAR: 95/7095 * RG. 09/08/95-22369

- .. TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE VENEZÜELLA CUMHURİYETİ ARASINDA 
KÜLTÜREL EĞİTSEL VE BİLİMSEL İŞBİRLİĞİ TEMEL ANLAŞMASI

KARAR: 95/7107 RG. 10/08/95-22370

MARKALARIN TESCİLİ AMACIYLA MAL VE HİZMETLERİN 
ULUSLARARASI SINIFLANDIRILMASINA İLİŞKİN NİS ANLAŞMASI

KARAR: 95/7094 RG. 13/08/95-22373

TÜRKİYE FEDERAL ALMANYA VE TEKNİK İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI 
ÇERÇEVESİNDE IKI ÜLKE ARASINDA NOTA TEATİSİ YOLUYLA AKTEDİLEN 
BAZI PROJE ANLAŞMALARININ CEVABİ NOTALARIMIZIN İMZA 
TARİHLERİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE ONAYLANMASI

KARAR: 95/7033 RG. 27/08/95-22387

DİPLOMATİK HİZMET VE HUSUSİ PASAPORT HAMİLLERİNİ
KARŞILIKLI OLARAK VİZEDEN MUAF TUTMA HUSUSUNDA TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ OUİNUM ı uKivi y t,
GÜRCİSTAN CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA ANLAŞMA

KARAR: 95/7171 RG. 2/9/95-22392

t .c . m il l i  e ğ i t i m  b a k a n l iğ i  îl e  Av u s t r a l y a  ç a l is m a  e ğ İt îm  v f
ÖĞRETİM BAKANLIĞI ARASINDA EĞİTİM VE ÖĞRETİM ALANINDA 
İŞBİRLİĞİ KONUSUNDA MUTABAKAT ZAPTI ALANINDA

KARAR: 95/7177 RG. 2/9/95-22392

TÜRKİYE AVUSTRALYA TİCARET, EKONOMİK VE TEKNİK İS 
KARMA KOMİTESİ UÇUNCÜ DÖNEM TOPLANTISI M U T ^ A ^ ^ ^ T I

KARAR: 95/7165 RG. 04/09/95-22394
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TÜRKİYE ARJANTİN TURİZM KARMA KOMİSYONU BİRİNCİ 
TOPLANTISI PROTOKOLÜ

KARAR: 95/7160 NG, 05/09/95-22395

TÜRKİYE YENİ ZELANDA EKONOMİK VE TEKNİK İŞBİRLİĞİ KARMA 
. EKONOMİK KOMİSYONU ÜÇÜNCÜ DÖNEM TOPLANTISI MUTABAKAT ZAPTI

KARAR: 95/7193 RG. 05/09/95-22395

/
TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE MAKEDONYA CUMHURİYETİ 

HÜKÜMETİ ARASINDA ULUSLARARASI KARAYOLU TAŞIMACILIĞI 
ANLAŞMASI

KARAR: 95/7183 RG. 06/09/95-22396

ULUSLARARASI SİVİL HAVACILIK SÖZLEŞMESİNDE DEĞİŞİKLİK 
YAPILMASINA İLİŞKİN PROTOKOL

KARAR: 95/7170 RG. 07/09/95-22397

MOTORLU KARA TAŞIT ARAÇLARI MALZEME VE AKŞAMININ ONAYI 
VE BU ONAYIN KARŞILIKLI TANINMASI İÇİN MÜŞTEREK KOŞULLARIN 
KABULÜNE DAİR ANDLAŞMAYA İHTİRAZİ KAYDIN KONULMASI

KARAR: 95/7223 RG. 08/09/95-22398

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE ARNAVUTLUK CUMHURİYETİ 
ARASINDA KONSOLOSLUK SÖZLEŞMESİ İLE EKİ NOTALAR

KARAR: 95/7197 RG. 17/09/95-22407

ANTARTİKA ANDLAŞMASI

KARAR: 95/7172 RG. 18/09/95-22408

İZMİR ANDLAŞMASINI TADİL EDEN PROTOKOL

KARAR: 95/7253 RG. 27/09/95-22417

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE ÖZBEKİSTAN CUMHURİYETİ 
HÜKÜMETİ ARASINDA VİZE KOLAYLIĞI ANDLAŞMASI

KARAR: 95/7243 RG. 28/09/95-22418
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TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE TATARİSTAN CUMHURİYETİ 
HÜKÜMETİ ARASINDA TİCARİ- EKONOMİK, BİLİMSEL-TEKNİK VE 
KÜLTÜREL İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI

KARAR: 95/7250 RG. 28/09/95-22418

TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMUNUN YENİDEN YAPILANDIRILMASI 
PROJESİNİN FİNANSMANI İÇİN ULUSLARARASI İMAR VE KALKINMA 
BANKASINDAN SAĞLANAN KREDİNİN, TÜRKİYE ELEKTRİK ÜRETİM VE 
İLETİM A.Ş. VE TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL 
MÜDÜRLÜKLERİNE YENİDEN TAHSİSİNE İLİŞKİN İKRAZ ÜSTLENİM 
ANLAŞMALARI, GARANTİ TADİLAT ANDLAŞMASI VE EK MEKTUPLAR

KARAR: 95/7268 RG. 28/09/95-22418

OZON TABAKASINI İNCELTEN MADDELERE DAİR MONTREAL 
PROTOKOLÜ KOPENHAG DEĞİŞİKLİKLERİNİN ONAYLANMASI HAKKINDA 
KARAR

KARAR: 95/7184 RG. 29/09/95-22419

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE AMERİKA BİRLEŞİK 
DEVLETLERİ HÜKÜMETİ ARASINDA AİLE PLANLAMASI VE ÜREME SAĞLIĞI 
ALANINDA İŞBİRLİĞİNE İLİŞKİN MUTABAKAT ZAPTI

KARAR: 95/7276 RG. 10/10/95-22429

***4 EKİM RESMİ GAZETESİ GREV NEDENİYLE ÇIKMAMIŞTIR.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARIM VE KOYİŞLERİ BAKANLIĞI İLE 
ÖZBEKİSTAN CUMHURİYETİ KIŞLAK HOCALIĞI BAKANLIĞI ARASINDA 
TARIM ALANINDA BİLİMSEL. TEKNİK VE EKONOMİK İŞBİRLİĞİ PROTOKOI11

KARAR: 95/7303 RG. 10/10/95-22429

LKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE BELARUS CUMHURİYETİ 
rİ ARASINDA EĞİTİM, BİLİM, KÜLTÜR VE SPOR ALANLARINDA 
ANLAŞMASI

KARAR: 95/7328 RG. 12/10/95-22431

TÜRKIYE-FEDERAL ALMANYA TEKNİK İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI 
ÇERÇEVESİNDE İKİ ÜLKE ARASINDA NOTA TEATİSİ YOLUYLA AKTEDİLEN 
PROJE ANLAŞMALARI

KARAR: 95/7277 RG. 15/10/95-22434

w  t 44
f  ,



TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE BELÇİKA KRALLIĞI 
HÜKÜMETİ ARASINDA BELÇİKA KRALLIĞI HÜKÜMETİ TARAFINDAN 
TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİNE KREDİ VERİLMESİNE DAİR 
ANLAŞMA

KARAR: 95/7329 RG. 16/10/95-22435

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE MISIR ARAP CUMHURİYETİ 
HÜKÜMETİ ARASINDAKİ HAVA TAŞIMACILIĞI ANLAŞMASI

KARAR: 95/7283 RG. 18/10/95-22437

ANTALYA SU VE ÇEVRE SAĞLIĞI PROJESİNİN FİNANSMANI İÇİN 
ULUSLARARASI İMAR VE KALKINMA BANKASINDAN SAĞLANAN 100.000.000 
ABD DOLARI TUTARINDAKİ KREDİYE DAİR İKRAZ ANLAŞMASI

KARAR: 95/7355 RG. 19/10/95-22438
(MÜKERRER)

TÜRKİYE CUMHURİYETİ VE MAKEDONYA CUMHURİYETİ HEYETLERİ 
ARASINDA YAPILAN KARA ULAŞTIRMASI KARMA KOMİSYONU TOPLANTISI 
PROTOKOLÜ

KARAR: 95/7480 RG. 03/11/95-22452

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE ARNAVUTLUK 
CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA HAYVAN SAĞLIĞI ALANINDA 
İŞBİRLİĞİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME İLE TARIM ALANINDA TEKNİK, BİLİMSEL VE 
EKONOMİK İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ

KARAR: 95/7459 RG. 04/11/95-22453

•  •  •  •

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE FRANSA 
HÜKÜMETİ ARASINDA GALATASARAY EĞİTİM VE ÖĞRE1 
İLİŞKİN ANLAŞMAYA EK PROTOKOL İLE MEKTUPLARI

KARAR: 95/7434 RG. 06/11/95-22455

TÜRKİYE İLE ROMANYA VE BULGARİSTAN ARASINDA YAPILAN 
KARMA ULAŞTIRMA KOMİSYONU TOPLANTILARI SONUCUNDA İMZALANAN 
PROTOKOLLER.

KARAR: 95/7474 RG. 12/11/95-22461

MOĞOLİSTAN KARMA EKONOMİK VE TİCARET 
[ TOPLANTISI MUTABAKAT ZAPTI

KARAR: 95/7517 RG. 11/12/95-22490
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İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Yatırım Programı:

Bakanlığımızın 1995 Yatırım Programı (Yurtiçi) Ek: l ’de, 1990-1995 yıllarındaki belli 
başlı yatırım projelerimiz Ek:2 ve 3’de belirtilmiştir.

1990-1995 yılları arasında gerçekleştirilen yurtdışı yatırım (transfer) projelerimizin 
başlıcaları ise aşağıdadır.

Büyükelçilik Binaları inşaat Projesi:

Riyad Büyükelçiliği binaları inşaatı 1990, Trablus Büyükelçiliği Kançılarya binası 
ikmal inşaatı 1991, Moskova Büyükelçiliği Kançılarya ve lojman binası inşaatı 1993, 
Aşkabat Büyükelçiliği binası onarım, tadilat ve ek inşaatı 1993, Taşkent Büyükelçiliği binası 
onarımı ve 1. ek inşaatı, Bişkek Büyükelçiliği binası onarımı. 1994, Nahçıvan 
Başkonsolosluğu binası inşaatı 1994 7

1995 yılında Vaşington Büşükelçiliği kançılarya binası binasının etüd ve projesine 
başlanmıştır.

1990-1995 yıllarında satmalman Dış Temsilcilik binalarımız ise aşağıda belirtilmiştir.
t

1991’de satınalınanlar:

Budapeşte Büyükelçiliğimiz ikametgah binası, Kopenhag Büyükelçiliğimiz kançılarya 
binası, Münster ve Rotterdam Başkonsolosluklarımız ikametgah binaları.

1992’de satınalınanlar:

Buenos Aires, Kuala Lumpur, Wellington Büyükelçiliklerimiz ile OPANDAT Daimi 
Temsilciliğimiz ikametgah binaları Helsinki B üyü kelçiliğil iz ile Malburn 
Başkonsolosluğumuz karçılarya binaları.

1993’de satınalınanlar :

Dublin, Şam Büyükelçiliklerimiz ile BM, Cenevre Daimi Temsilciliğimiz ikametgah 
binaları, Stokholm Büyükelçiliğimiz kançılarya binası

1994’de Satmalman :

Nürnberg Başkonsolosluğumuz kançılarya binası

1995’de satmalman:

Kişinev Büyükelçiliği ikametgah binası

1990-1995 yılları (1995 dahil) arasında ayrıca, temsilciliklerimize güvenlik taşıt 
satınalınması, temsilciliklerimizin telsiz ve kripto teçhizatlandırma ve bilgisayar projesi ile 
Devletimize ait binaların genel onarım ve bakım projelerine devam edilmiştir.
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Bakanlığımız ve Bağlı Kuruluşların Hizmet Verdiği Binalar:

1. Bakanlığımız Merkez Binası:

Balgat’daki merkez binamıza 27.6.1988 yılında taşmılmıştır. DESIYAB’dan 
satmalınan bina, 1 bodrum üzerine 16 katlı, yaklaşık 18.000 metre kare brüt alanlıdır.

T e l : 287 25 55

2. Ek Bina :

Anıt Caddesi NO: 12 Tandoğan adresindeki ek binamız 1992’de kiralanmıştır.

T e l : 212 51 25

3. Arşiv ve Matbaamız ise Başbakanlık binasının bodrum katindadır.

T e l : 418 57 02

4. Bakanlığımıza bağlı Türk îşsirliği Kalkınma Ajansı (TİKA), 1992 yılında Kızılırmak 
caddesi No: 31’deki kiralık binada hizmet vermeye başlamıştır.

T e l : 417 27 90

5. İstanbul Temsilciliğimiz, 24.5.1993 tarihinden buyana, Çırağan Caddesi 80/A 
Beşiktaş’ta inşa edilmekte olan Devlet Konukevi binasındaki 6 odada hizmet vermektedir.

T e l : (0212) 227 56 10-13

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATINCA (DPT) KABUL EDİLEN 1995
YATIRIM PROGRAMI

MİLYON
A. YATIRIM PROJELERİ 1994 ÖDENEĞİ 1995 ÖDENEĞİ

1. Bakanlık Merkez Kuruluş
Binaları Onaranları 500 2.000

2. Etüd Proje İşleri (Kahire
Büyükelçilik Binası Etüdü) 3.000 1.000

3. Merkez Kuruluş Taşıt Projesi 
Güvenlik Önlemi 35.000

4. Bakanlık Ek Binası 50.000 2.000
(Ek: 1) Ek ödenek 50.000

5. Diplomatik Site Altyapı İnş. 1 İ.000 8.000 
(Ek: 2)
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6. Makina, Teçhizat Alım ve
1.000 2.000Onaranları

A TOPLAM 100.000 15.000

B. TOPLAM
A+B toplamı 100.000 15.000

+ 50.000

65.000

EK BİNA İNŞAATIMIZ KONUSUNDA NOT

Merkez binamızın 10.393 m2’lik arsası ile bitişik 10.204 m2 arsada (arsalar tevhid 
edilerek tek parsel haline getirilmiştir. Birleşik arsanın alanı 20.597 m2’dir) inşa edilmekte 
olan ek binamız, 2 bodrum üzerine 5 katlı, brüt alanı 30.944 m2’dir Mevcut binamızın brüt 
alanı ise 18.000 m2’dir. Ek bina mevcut bina ile köprüyle bağlanacak her iki binanin 
toplam brüt alanı 48.944 m2 olacaktır. Bu inşaatla, Tandoğan’daki ek binada çalışanların 
Merkez Binada çalışanlarla birleştirilmeleri, Bakanlığın özellikle büro ile toplantı salonları.

. inşaat, Bayındırlık ve Iskan Bakanlığınca, 10.11.1993 tarihinde müteahhit Fevzi 
EKICI’ye ihale edilmiştir. 1993 fiyatları ile keşif bedeli 74 milyar TL. ihale tenzilatı % 
42,62’dir. 18.1.1994 tarihinde temel atılmıştır. İnşaat devam etmektedir..

Ankara’daki yabancı temsilciliklerin bina sorununa uluslararası anlaşma ve 
teamüllere uygun, karşılıklılık ilkesi çerçevesinde çözüm getirmek, aynı zamanda yabancı 
ülkelerdeki temsilciliklerimizi ihtiyaca uygun devlet malı yerleşim düzenine kavuşturma 
yolunda yürütülen çalışmaları desteklemek amacıyla Ankara’de Diplomatik site 
kurulmasıyla ilgili araştırmalara 1975 yılında başlanmıştır. Bu araştırmalar neticesinde. 
OR-AN Şehri yakınında, Dikmen Köyü mevkiinde yaklaşık 80 hektarlık bir alan seçilmiş,
giderleri Bakanlığımız bütçesinden karşılanarak arazinin tümü Hâzineye maledilmiştir. 
imar planı ve parselasyon planı yapılmıştır.

Sitede, 3000 m2’lik 9 adet, 4.55 m2’lik 36 adet, 6.500 m2’lik 10 adet olmak üzere 55 
adet parsel vardır. Ayrıca sosyal, kültürel, spor ve reakreasyon amaçlı faaliyetlere yeterli 
olan ayrılmıştır.

Altyapı inşaatı (yol, su, kanalizasyon, elektrik,) 1990’da Bayındırlık ve İskan 
Bakanlığınca ihale edilmiştir. Projenin 1996’da bitirilmesi planlanmıştır.

kütüphane, arşiv, garaj, depo ve tamir atölyesi ihtiyacının karşılanması öngörülmektedir.

DİPLOMATİK SİTE
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AMERİKA, PASİFİK VE UZAK DOĞU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ABD İLE İLİŞKİLERİ

Değişen dünya koşullan çerçevesinde, ABD ile Türkiye, barış ve güvenliğin 
sağlanmasına katkıda bulunma gayreti içerisindedirder. Her iki ülke de, birçok uluslararası 
konuda ortak politikalar izlemekte ve işbirliği yapmaktadır. Tabiatıyla, küresel bir güç 
niteliğindeki ABD ile bölgesel düzeyde Türkiye’nin işgal ettikleri farklı konumlar 
dolayısıyla, bazı bölgesel konulara bakış açılarında farklılıklar olabilmektedir. Önemli olan, 
iki dost ve müttefik ülke arasında bu konuların samimi bir diyalog çerçevesinde ele 
alınması ve ortak tutumların belirlenmesidir. ABD ile aramızda düzenli şekilde yapılan 
kapsamlı istişareler bu işbirliği ve eşgüdüme olanak sağlamaktadır.

Dönem içinde, Türk-Amerikan Konseyi (ATC) Yıllık Konferansı 18-21 Ocak 1995 
tarihleri arasında Vaşington’da yapılmıştır. Konferansa, başta, Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanımız, Kültür Bakanımız ve Tarım ve Köyişleri Bakanımız olmak üzere, üst düzey 
yetkililer katılmışlardır.

Konferans münasebetiyle Tarım ve Köyişleri Bakanımız ile ABD Tarım Bakan vekili 
arasında tarım alanında işbirliğini öngören bir de protokol imzalanmıştır.

ABD Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Kanada işlerinden Sorumlu Bakan Yardımcısı 
Richard Holbrooke, 20-22 Şubat 1995 tarihlerinde ülkemizi ziyaret etmiştir. Dost ve 
müttefik ABD ile düzenli şekilde yapılan istişarelerin yeni bir halkasını oluşturan bu ziyaret 
sırasında Holbrooke, başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Sayın Başbakan, Sayın 
Başbakan Yandımcısı ve Dışişleri Bakam ile Sayın Genelkurmay ikinci Başkanı tarafından 
kabul edilmiş; Dışişleri Bakanlığında Sayın Müsteşar Büyükelçi Özdem Sanberk 
başkanlığında ilgili birimlerin katılımıyla düzenlenen yuvarlak masa toplantısına katılmıştır.

Holbrooke’un Ankara’da yaptığı temaslar sırasında, Kafkaslar ve Çeçenistan’daki 
gelişmeler, Bosna-Hersek, Türk-Yunan ilişkileri ve Kıbrıs gibi bölgesel sorunlar ve 
Türkiye’nin AB ile Gümrük Birliği konuları etraflıca ele alınmış, ayrıca, insan haklan ve 
demokratikleşme konularıyla ekonomik gelişmeler ve özelleştirme çalışmaları hakkında 
adıgeçene bilgi verilmiştir.

- Türkiye-ABD Ortak Ekonomik Komisyonu’nun ikinci dönem toplantısı 29-31 Mart 
1995 tarihlerinde Vaşington’da yapılmıştır. Toplantıya katılan heyetimize Başbakanlık 
Başdanışmanı Sayın Büyükelçi Prof. Dr. Emre Gönensay, ABD tarafına ise Avrupa ve 
Kanada işlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Richard Holbrooke başkanlık 
etmişlerdir. Ortak Ekonomik Komisyon toplantısında "Ticaret ve Tarım", " Yatırım ve 
Finansman" ve "Küresel Konular : Çevre, Bilim ve Teknoloji" adı altında üç çalışma grubu 
oluşturulmuştur.

Toplantıda, çevre alanında iki ülke arasında işbirliğini öngören GLOBE (Global 
Learning and Öbservations ta Benefit the Environment) Program anlaşması parafe 
edilmiştir; Türk ve ABD EXÎMBANK’ları arasında Finansman İşbirliği Anlaşması 
konusunda ise imza aşamasına çok yaklaşılmıştır.

- Sayın Bakanımız Kuzey Irak harekatımızla ilgili bilgilendirme çalışmaları 
çreçevesinde 4-6 Nisan 1995 tarihlerinde ABD’ni ziyaret etmiştir. Sayın Bakanımız ABD 
Dışişleri Bakanı, Dışişleri Bakanlığı ve Milli Güvenlik Konseyi yetkilileri ve Kongre üyeleri 
ile görüşmelerde bulunmuştur.
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- ABD Dışişleri Bakan Vekili Strobe Talbott, Savunma Bakan Vekili John Deutch, 
Avrupa ve Kanada işlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Richard Holbrooke ve 
Savunma Bakan Yardımcısı Joseph Nye, beraberlerinde 20 kişilik bir heyetle, resmi 
görüşmelerde bulunmak üzere 11-12 Nisan 1995 tarihlerinde ülkemizi ziyaret etmişlerdir.

* ABD Dışişleri Bakan Vekili Strobe Talbott ve ABD Savunma Bakan Vekili Birinci 
Yardımcısı Jan Lodal, aralarında Avrupa işlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı 
Richard Holbrooke, Uluslararası Güvenlik işlerinden Sorumlu Savunma Bakan Yardımcısı 
Joseph Nye ile Dışişleri Bakanlığında " Yeni Bağımsız Ülkeler" konusunda Kıdemli 
koodinatör James Collins’in de bulunduğu yaklaşık yirmi kişilik bir heyetle,' 10-12 Nisan 
tarihleri arasında ülkemizi ziyaret etmişlerdir.

Sözkonusu ziyaret sırasında adıgeçenler, Sayın Başbakan başta olmak üzere, üst 
düzey yetkililerimizle, ikili ve güvenlik konularında kapsamlı görüşmelerde bulunmuşlardır.

* ABD Temsilciler Meclisi Başkanı ve Cumhuriyetçi Parti Georgia milletvekili Newt 
Gingrich’in özel danışmanı Dr. Steve Hanser, İsrail, Mısır ve Türkiye’yi kapsayan bir gezi 
çerçevesinde 12-15 Nisan tarihleri arasında ülkemizi ziyaret ederek TBMM Başkanı Sayın 
Hüsamettin Cindoruk, İnsan Haklarından Sorumlu Devlet Bakanı Sayın Algan Hacaloğlu 
ile diğer yetkililerimiz ve iş çevreleriyle temaslarda bulunmuştur.

* Başbakan Sayın Tansu Çiller, 15-22 Nisan tarihleri arasında ABD’ni ziyaret 
etmiştir. Sayın Başbakan, bu ziyareti sırasında, Başkan Clinton ve Savunma Bakanı 
Perry’nin yanısıra, New York ve Vaşington’da basın, iş ve yönetim çevreleriyle temaslarda 
bulunmuştur. Sözkonusu görüşmelerde, Türkiye-ABD ilişkilerinin yanısıra, bölgesel ve 
uluslararası güncel konular ele alınmıştır.

* Her yıl ABD’nin Houston Uluslararası Festivali’ne bu yıl ülkemiz "Onur Ülkesi" 
olarak katılmıştır. 20-30 Nisan 1995 tarihleri arasında gerçekleştirilen Festival, Sayın 
Başbakanımız tarafından açılmıştır.

Festivalin kültürel etkinlikler bölümünde, ülkemizden giden sanatçılar çeşitli
gösterilerde bulunmuş ve konserler vermişlerdir. Festival vesilesiyle, Sayın Başbakanımızın
bir konuşma yaptığı, çeşitli ekonomik konuların ele alındığı bir seminer de düzenlenmiştir.
Festival kapsamında, ayrıca Topkapı Müzesi’nden seçilen eserlerden oluşan bir sergi 
Houston Güzel Sanatlar Müzesi’nde açılmıştır.

* ABD ile "Global Learning and Observation to Benefit the Environment (GLOBE) 
program" alanında işbirliğini öngören GLOBE Sözleşmesi 5 Mayıs 1995 tarihinde 
Ankara’da Milli Eğitim Bakanımız Sayın Nevzat Ayaz ile ABD’nin Ankara Büyükelçisi 
Marc Grossman tarafından imzalanmıştır. İlk ve orta (lise dahil) öğretim gören öğrencilere 
yönelik, çevre konularında bilinçlendirme etkinliklerini konu alan GLOBE Programfnın 
amacı, dünyayı bilimsel olarak daha iyi anlamak, dünyadaki öğrencilerin bilgisayar 
kullanımı yoluyla bilim ve matematik alanlarındaki becerilini arttırmak ve bireylerin çevre 
konusundaki bilinçlerini geliştirmektir.

* "Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik Devletleri Arasında Gelir üzerinden 
Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına engel Olma 
Anlaşması" 11 Mayıs 1995 tarihinde Vaşington’da, Büyükelçi Nüzhet Kandemir ile Vergi 
işlerinden Sorumlu ABD Hazine Başkan Yardımcısı arasında parafe edilmiştir.



* ABD Başkam’mn Özel Yardımcısı ve Ulusal Güvenlik Konseyi Yakın Doğu 
Direktörü Mark Parris, 23-25 Mayıs 1995 tarihleri arasında Ankara’yı ziyaret etmiştir.

Direktör Parris’e, ABD Dışişleri Bakanlığında yakın Doğu’dan sorumlu Bakan
Yardımcısı Vekili David Welch, Güney Avrupa Direktörü Marshall Adair, Ulusal 
Güvenlik Konseyi’nde Yakın ve Orta Doğu İstihbarat görevlisi Bruce Rydell, Savunma 
Bakanlığı’nda Irak masası sorumlusu Mc Millan refakat etmiştir. Sözkonusu heyetle, 24 
Mayıs tarihinde Dışişleri Bakanlığı’nda yapılan görüşmelerde Orta Doğu Barış Süreci dahil 
olmak üzere, çeşitli bölgesel sorunlar, bu arada özellikle Kuzey Irak’daki durum, bu 
bölgeden Türkiye’nin güvenliğine yönelik tehdit ve Huzur Harekatı konuları ele alınmıştır.

Görüşmeler sonunuda iki ülke arasında bölgesel sorunlara ilişkini istişarelerin
devamı konusunda mütabakata varılmıştır.

* ABD Dışişleri Bakanlığında Askeri ve Siyasi İşlerden Sorumlu Dışişleri Bakan 
Yardımcısı Vekili Eric Newsom, beraberinde bir uzmanlar heyetiyle birlikte, 28-31 Mayıs 
1995 tarihleri arasında ülkemizi ziyaret etmiştir. Adıgeçen, "ziyareti sırasında, Dışişleri 
Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı yetkilileriyle iki ülke arasında özellikle güvenlik 
alanında işbirliği konusunda görüşmeler yapmıştır.
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ÇOK TARAFLI EKONOMİK İŞLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KARADENİZ EKONOMİK İŞBİRLİĞİ (KF.İ)

KEİ II. Zirvesi:
•  •

• KEI ikinci Zirvesi 30 Haziran 1995 tarihinde Bükreş’te yapılmıştır.

Zirve’ye Türkiye’nin yanısıra, Azerbaycan, Bulgaristan, Gürcistan, Moldova,
Romanya ve Yunanistan Cumhurbaşkanı; Ermenistan ve Ukrayna Başbakan; Rusya
Federasyonu ve Arnavutluk ise Başbakan Yardımcısı düzeyinde katılmışlardır.

Zirve’de yapılan konuşmaların ortak öğelerini, KEİ’nin Avrupa entegrasyonunu
tamamlayıcı ve kolaylaştırıcı bir süreç olduğu; üç yıl gibi kısa bir zamanda yapısal
kurumsallaşmasını tamamlamış olmasından duyulan memnuniyet; somut projeler
üretilmesinin önemi ve bunda özel sektörün öncü rolü; KEİ ile KEİPA arasında daha sıkı bir
işbirliğinin yararı; KEI Ticaret ve Kalkınma Bankası’nm bütün üyelerce imzalanmış olan
anlaşmasının biran önce onaylanarak Bankanın faaliyete geçirilmesi konuları 
oluşturmuştur.

Zirve sonunda yayınlanan Bildiri’de özetle;

-İstanbul Deklarasyonumun hedef ve prensipleri bir kez daha 
dile getirilmekte;

•  . t  ‘ ♦

-KEI’nin hedeflerini gerçekleştirmek için alt organların 
sarfettiği çalışmalar memnuniyetle karşılanmakta, KEİ 
Bankası’nın kurulmasının önemi vurgulanmakta;

-Hedeflerin uygulanmasının hızlandırılması yönündeki 
kararlılık vurgulanmakta ve ekonomik işbirliğine olumsuz 
etkilerde bulunabilecek sorunların giderilmesi istenmekte;

-KEI mekanizmalarının, sahip olunan kaynakların ve 
demokrasiye olan inancın, işbirliği için sağlam bir temel 
oluşturduğu belirtilmekte;

-Ekonomik işbirliği çabalarının artırılarak devam etmesi 
yönünde siyasi irade tekrar edilmekte;

»

-KEI’nin gelişimi için özel sektörün önemi ve iş çevreleri 
için uygun ortamın yaratılmasının gerekliliği 
vurgulanmakta;

-Bu hedeflere ulaşılması için aşağıda belirtilen bazı proje 
ve önlemlerin hayata geçirilmesi istenmektedir:

’Ticaret işbirliği anlaşması yapılması olanaklarının
araştırılması;
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* İşadamlarının, KEİ bölgesinde rahat dolaşımı için 
tedbirler alınması;

*KEİ Bankası’nın bir an evvel faaliyete geçerek 
öncelikli faaliyet alanlarını belirlemek suretiyle 
fonlarını harekete geçirmesi;

* |

*Mevcut ulaşım ve iletişim sistemlerinin daha etkili 
ve güvenli hale getirilmesi;

*Enerji üretimi ve dağıtımı alanında uzun vadeli bir 
/ program başlatılması;

* Kirliliğe karşı ortak bir program başlatılması;

*Küçük ve orta ölçekli işletmeler, yatırımcılar, 
işadamları, ve sanayiciler arasındaki işbirliğinin 
arttırılması ve KEİ Konseyi’nin bölgesel bir 
mekanizma olarak daha verimli bir hale getirilmesi;

*Organize suç, uyuşturucu, silah ve nükleer madde 
kaçakçılığı, her tür terörizm ve kanunsuz sınır 
geçişlerine karşı önlem alınması istenmiştir.

  •

Bildiri’de ayrıca, Katılımcı ülkelerde KEİ proje ve kararlarının uygulanması için 
koordinasyon birimleri oluşturulması istenilmekte ve Bükreş Zirvesi’nde alman neticelerden 
duyulan memnuniyet dile getirilerek, ileride gerçekleşecek Zirvelerin de KEİ’nin 
hedeflerine ulaşması açısından büyük önem taşıyacağı vurgulanmıştır.

Bükreş Zirvesi ile Karadeniz Ekonomik İşbirliği sürecinin kuruluş safhası 
sonuçlanmış ve mevcut projelerin hızlandırılacağı yenilerinin üretileceği bir döneme
geçilmiştir.

KEİ Dışişleri Bakanları Toplantıları:

KEİ Dışişleri Bakanlan V.Toplantısı

KEİ Dışişleri Bakanları V.Toplantısı 14 Nisan 1995 tarihinde Atina’da
gerçekleştirilmiştir. Toplantının ağırlıklı konusunu, Romanya’nın önerisi ile, KEİ’nin 
kurumlaşması ve çalışma araçlarını oluşturmasıyla tamamlanan kuruluş aşamasının 
değerlendirilmesi ve bundan sonraki aşamaların belirlenmesi amacıyla, 1995 Haziran 
ayının ikinci yarısında Bükreş’te ikinci bir KEİ Zirvesinin yapılması düşüncesi 
oluşturmuştur. Rusya Federasyonu (RF), Yunanistan, Bulgaristan ve Ermenistan prensip 
itibarıyla anılan toplantının Zirve olarak adlandırılmasına karşı çıkmışlar ve "Yüksek 
Düzeyli Toplantı" isminde karar kılınmıştır.

KEİ Dışişleri Bakanları V. Toplantısında ayrıca İtalya ve Avusturya’nın
gözlemcilik statüsü için başvurulan kabul edilmiştir.

KEİ dönem başkanlığı İngilizce alfabetik sıra uyarınca, Yunanistan’dan
Moldova’ya geçmiştir.
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KEÎ Dışişleri Bakanlan VI.Toplantısı
#

KEİ Dışişleri Bakanlan VI. toplantısı 1 kasım 1995 tarihinde Kişinev’de 
yapılmıştır. Anılan toplantıda, 30 Haziran 1995 tarihinde Bükreş’te yapilan KEİ 
Zirvesi’nde alman kararların bir "Eylem Planına" dönüştürülmesi ve yapısal 
kurumsallaşmasını artık tamamlamış bulunan KEİ’nin bundan sonra somut projeler 
gerçekleştirilmesine yöneltilmesi, terör ve uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadele konusunda 
KEİ içinde bir mekanizma oluşturulmasi ve KEİ amaçlarının
gerçekleştirilmesinde tamamlayıcı bir işlev üstlenmiş olan KEİPA’ya işlerlik 
kazandırılması ve KEİ Sekretaryası ile daha etkili bir işbirliğinde bulunulması 
kararlaştırılmıştır.

KEI’nin hukuki kimliğinin güçlendirilmesi ve statüsünün parlamentolarca 
onaylanarak bir anlaşma ya da şart ile somut bir hukuksal temele oturtulması hususunda 
ise konunun Örgütsel Konular Çalişmu Grubu’nun hukukçu uzmanların katılımıyla 
yapacağı özel bir toplantıda görüşülmesi kabul edilmiştir.

•  »

KEİ dönem başkanlığı İngilizce alfabetik sıra uyarınca, Moldova’dan Romanya’ya 
geçmiştir. ' '

Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası:

KEİ

KEİ Dışişleri Bakanları IV. T 
¡ma Bankası’nı kuran Anlaşma

Banka’nın örgütlenme yapısını, faaliyet planım, yönetmelik taslağını ve bütçe
tasarısını hazırlamak üzere kurulan Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası Geçici Komitesi
ilk toplantısını 13-14 Şubat 1995 ikinci toplantısını ise 6-7 Eylül 1995 tarihlerinde Selanik’te 
yapmıştır.

Banka Anlaşması’nm onay işlemleri üye ülkelerce tamamlanma aşamasında olup 
Banka nın 1996 yılının ilk yarısında faaliyete geçmesi beklenmektedir.

Banka’nm başkanlığına, Başbakanlık Müşaviri Sayın Ersoy Volkan adav 
gösterilmiştir. J

KEİ Çalışma Grubu Toplantıları:
................... w m m m ı, ,  mmm.  w  ■ « .  . ■ .  .m  mm m    —

8-9 Şubat 1995, KEİ Çifte Vergilendirmeyi Önleme 
Uzmanlar Çalışma Grubu Toplantısı, Kişinev.

21-23 Şubat 1995, KEİ Enerji Çalışma Grubu II.
Toplantısı, Atina.

16-18 Mart 1995, KEİ Tarım ve Tarım Endüstrisi 
Çalışma Grubu II.Toplantısı, Selanik.

21-22 Mart 1995, KEİ Çevre Korunması Çalışma Grubu
III.Toplantısı, Atina.

29 Haziran 1995, KEİ Teknoloji Transferi’nin
Geliştirilmesi Uzmanlar Çalışma Grubu Toplantısı,
Bükreş.



30-31 Mayıs 1995, KEİ Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği 
Çalışma Grubu II.Toplantısı, Bükreş.

6-7 Eylül 1995, KEİ Örgütsel Konular ad hoc Çalışma 
Grubu VII.Toplantısı, Kişinev.

12-14 Eylül 1995, KEİ İletişim Çalışma Grubu II.
Toplantısı, Selanik.

15-16 Ekim 1995, Ulaşım Şebekesi Uzmanlar Çalışma 
Grubu Toplantısı, Kiev

18-19 Ekim 1995, KEİ Ulaşım Çalışma Grubu
VI.Toplantısı, Anapa.

9 Kasım 1995, KEİ Elektrik Şebekeleri Uzmanlar Çalışma 
Grubu Toplantısı, Bükreş.

21-22 Kasım 1995, KEİ Ticari ve Sınai İşbirliği 
Çalışma Grubu V.Toplantısı, Trabzon.
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AZERBAYCAN - KAZAKİSTAN PETROLLERİ VE 
HAZAR-AKDENİZ PETROL BORU HATTI

(KRONOLOJİ)

* 20 Eylül 1994 tarihinde Azerbaycan Milli Petrol Şirketi (SOCAR) ile ekli listede 
isimleri ile Azerbaycan petrollerinden aldıkları paylar kayıtlı Batılı şirketler (TPAO dahil) 
arasında Konsorsiyum Anlaşması (Production and Sharing Agreement, PSA) imzalanmıştır.

* Anlaşmanın imzalanması ile birlikte Hazar Denizi’ndeki Azeri, Güneşli ve Çıraklı 
petrol alanlarındaki petrol ile daha sonra Kazakistan’daki Tengiz petrol sahalarındaki 
petrolün uluslararası piyasaya taşınması için gerekli boru hatlarının güzergahı konusu 
gündeme gelmiştir.

* 30 Kasım-5 Aralık 1994 tarihlerinde Hazar havzası ve Kazak petrolünün Türkiye
üzerinden Akdeniz’e taşınması konularında ABD Dışişleri ve Ulusal Güvenlik Konseyi
yetkilileri ile temaslarda bulunan EUGM Büyükelçi Günaltay Şibay tarafından TPAO ve
BOT AŞ temsilcileri ile birlikte Vaşington’da, boru hatları konusundaki Türk önerisi ABD’li 
yetkililere anlatılmıştır.

* Ocak 1995 de Rusya’nın Çeçenistan’a askeri müdahalesi ile petrol ve boru hattı 
konularının siyasi önemi de artmıştır. Bu aşamada Novorossisk seçeneği zayıflamıştır.
* Ocak
başlangıçta Kazak petrollerinin Ceyhan’a taşınması için bir proje hazırlamışken daha sonra
buna Azeri petrollerini de dahil ederek ülkemizde ve Kazakistan’da bir takdimde 
bulunmuştur.

* 16 Ocak 1995 de Ankara’ya gelen Kazak Ulusal Petrol Şirketi temsilcisinin 
bulunduğu teknik düzeyde bir Kazak heyeti ile yapılan görüşmeler sonunda, 18 Ocak 
1995’de imzalanan Protokol uyarınca, boru hattı güzergahı seçeneklerinden biri 
Kazakistan’dan başlayan Uzen-Aktau-Bakü-Ceyhan diğeri de Türkmenistan’dan geçerek 
Uzen-Karaboğaz gölü-Türkmenbaşı-Bakü-Ceyhan hattı olarak saptanmıştır.

* Kazak tarafı ile varılan anlaşma sonucu, Türk, Azeri ve Kazak tarafları yapacakları 
teknik çalışmalara göre en uygun petrol boru hattı güzergahını saptayacaklardır.

* Ocak 1995 de Azerbaycan Uluslararası Ortak İşletme Şirketi (AIOC) kurulmuş, 
başkanlığına Bakü’deki BP temsilcisi Terry Adams getirilmiştir.

* Ocak 1995 içinde Kazak ve Hazar havzası petrollerinin Akdeniz’e taşınmasını
öngören Hazar-Akdeniz Petrol boru hattı projesine TPAO ve BOTAŞ son şeklini 
vermişlerdir.

* 30 Ocak 1995 de ABD Hükümeti, boru, hattının Türkiye üzerinden geçmesini 
desteklemeye karar vermiştir.
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* 2 Şubat 1995 de Azerbaycan Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev, tarafından
Azerbaycan’ın (SOCAR’ın) % 5 hissesinin İran’a verilmesi konusunda İran tarafı ile bir 
protokol imzaladığı Azeri basınında yeralmıştır.

* 4-5 Şubat 1995 tarihlerinde Azerbaycan Petrolleri Konsorsiyumundaki TPAO payının % 
1.75den %  6.75 e arttırılması konusunda ETKB Sn. Veysel Atasoy başkanlığındaki heyetimiz 
ile Azeri makamları arasında yapılan görüşmelerde prensip mutabakatına varılmış 
olmasına rağmen ayııı konudaki İran taleplerine çözüm bulunamadığı için anlaşmanın ahdi 
ertelenmiştir.

* 7 Şubat 1995 tarihinde, Konsorsiyum Anlaşması (PSA) uyarınca, Azerbaycan Ulusal 
Petrol Şirketi’nin (SOCAR), % 20 lik payım parasal olarak karşılayacağına ilişkin "Garanti 
Mektubu"nu 9 Şubat 1995 tarihine kadar veremeyeceği anlaşılmış ve Azerbaycan’ın
Londra’da yapılan Konsorsiyum toplantısında 90 günlük (60+30) süre uzatma talebi kabul
edilmiştir.

* 7 Şubat 1995’de Londra’da yapılan Konsorsiyum toplantısında, Amerikan petrol 
şirketleri açıkça İran’ın Konsorsiyum içinde yeralamayacağını belirtmiştir.

* 8 Şubat 1995 de AMOCO ve PENNZOIL temsilcileri, Gürcistan’a gitmişler ve yaptıkları 
incelemeler sonucu bu ülkedeki olanakları uygun bularak az bir yatırımla Bakü’den Batum’a 
yılda 5-7 milyon ton petrol taşınabileceğini belirtmişlerdir.

* 7-11 Şubat 1995 tarihlerinde Gürcistan’ı ziyaret eden "Brown and Root" firması yetkilileri 
Bakü’den Batum’a yılda 5 milyon ton petrol taşınabileceğini ve bu amaçla Gürcistan 
yetkilileri ile yap-işlet-devret esasını öngören bir Niyet Protokolü imzaladıklarını 
açıklamışlardır.

* 14 Şubat 1995’de Amerikan Petrol Şirketleri Vaşington’da Ulusal Güvenlik Konseyi 
(NSC) yetkilileri ile görüşmüşler ve îran’m Konsorsiyuma dahil edilemeyeceği yönünde 
ABD yetkililerinden sert bir tepki almışlardır.

* Şubat 1995’de, Senatör Alfonse D'Amato, ABD’li şirketlerin Iran ile doğrudan ve dolaylı 
olarak işbirliğini önleyecek bir yasa tasarısını Temsilciler Meclisine sunmuştur.

* 14-15 Şubat 1995 tarihlerinde İran’ın Konsorsiyuma dahil edilmesi konusunu görüşmek 
üzere Londra’da biraraya gelen BP,SOCAR ve İran yetkililerinin görüşmeleri sonuçsuz 
kalmıştır.SOCAR tarafı bu görüşmeler sırasında İran’ın Konsorsiyuma katılma talebinin 
ABD-Iran sorunu olduğunu ifade ile İran’a Şah Denizi projesinden pay vererek tatmin 
etmeyi önermiştir.(Kaynak:TPAO)

* 20 Şubat 1995 tarihinde ABD’li 61 emekli general bir gazeteye ilan vererek ABD
Hükümetini İran konusunda daha sert bir tutum takınmaya davet etmiştir.(Kaynak:TPAO)

  •

* 23 Şubat 1995 tarihinde Azerbaycan Cumhurbaşkanı H.Aliyev, Bakü’deki Iran 
Büyükelçiliğine ABD’nin tutumu nedeni pay veremeyeceklerini iletmiştir.(Kaynak:TPAO)

* 23-24 Şubat 1995 tarihleri arasında Ankara’da TİKA ve Dış Politika Enstitüsünün işbirliği 
ile " Security, Stability, Prosperity and Interdependence in the Southern Caucasus Region" 
konulu bir konferans düzenlenmiştir.Korıferansa konuşmacı olarak katılan MEKY BE Sayın 
İskit sunuşunda boru hatları konusunu gündeme getirmiştir.
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* 27-28 Şubat 1995 tarihlerinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, TPAO, BOTAŞ ve
Bakanlığımız yetkililerinden oluşan bir heyet Gürcistan tarafının davetine icabetle,Tiflis’e 
gitmiştir.

Heyetimiz Gürcistan Devlet ve Parlamento Başkanı E.Şevardnadze,Başbakan
O.Patsatsia, Başbakan Yardımcısı Z. Kervalişvili ve Dışişleri Bakanı A. Chikvaidze ile 
görüşmüştür.

Görüşmeler sonucu 28 Şubat 1995 de imzalanan bir Protokol ile Türkiye’nin erken 
petrol projesinin gerçekleştirilmesi amacı ile Gürcü tarafı güvenlik, taşıma ücretleri ve 
gerekli görülen alanlarda işbirliği konularında yazılı onay vermiştir.

* 9 Mart 1995 tarihinde Gürcistan ile imzalanan sözkonusu Protokol ile saptanan Çalışma 
Programı uyarınca tarafların uzmanları Bakü-Batum erken petrol boru hattının fizibilite 
çalışmalarını hazırlamak üzere 9 Mart 1995 tarihinde Tiflis’te ortak çalışmalara 
başlamışlardır.

* Mart 1995 de Tiflis’te TEAŞ ve SAKENERGO arasında imzalanan Teknik İşbirliği 
Gelişim Protokolü çerçevesinde Gürcistan’ın enerji sisteminin yenilenmesi ve Türk sistemi 
ile uyumlu / eş düzeyli olabilmesi için ortak çalışmalar başlatılmıştır.

* 16 Mart 1995’de Kazakistan Cumhurbaşkanı N.Nazarbayev’in daveti üzerine AJmati’ye
giden Heyetimiz tarafından Fransız kökenli bir firmanın hazırladığı ve yılda 10 milyon ton 
Kazak petrolünü Türkmeııistan-Hazar-Azerbaycan-İran-Nahçivan üzerinden Ceyhan’a 
taşıyacak bir proje ile ilgili bir Müzakare Zaptı imzalanmıştır.
* Mart

hatları konusunda bilgi verilmiştir.
Akdeniz

* 27-29 Mart 1995 tarihlerinde Londra’da yerleşik Adam Smith Enstitüsü tarafından 
İstanbul’da Kafkasya ve Orta Asya Cumhuriyetlerinde Petrol ve Doğal Gaz Boru Hatları 
konulu bir konferans düzenlenmiştir.Konferans, Bakanlığımız, TPAO ve BOTAŞ 
temsilcileri tarafından izlenmiştir.

* 29-30 Mart 1995 tarihlerinde, Türk-ABD KEK Toplantıları çerçevesinde düzenlenen 
boru hatları konulu alt komite toplantısına katılan MEKY Büyükelçi Temel İskit. ABD 
Dışişleri Bakan Yrd. Holbrooke, Enerji Bakan Yrd. White, OPIC yetkilileri ve petrol 
şirketleri temsilcileri ile bir dizi toplantıya katılmıştır.

* 12 Nisan 1995 tarihinde, Bakü’de, Sayın Başbakanımızın da katıldıkları bir törenle 
TPAO’nun Azerbaycan petrollerindeki payı % 6.75e çıkarılmıştır.

* 16-22 Nisan 1995 tarihleri arasında Sayın Başbakanımızın ABD ziyareti sırasında boru 
hatları konusu da görüşülmüştür.

* 17-20 Nisan 1995 tarihleri arasında Moskova’ya giden MEKY BE Sayın İskit RF Enerji 
ve Dışişleri Bakanlıkları üst düzey yetkilileri ile temaslarda bulunarak Projemizi Rus 
yetkililere tanıtmıştır.
* 20-22 Nisan 1995 tarihlerinde ABD Enerji Bakan Birinci Yardımcısı William White

görüşmüştür.
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* 30 Nisan 1995 tarihinde ABD yönetimi İran’a ambargo uygulamaya başlayacağını resmen 
açıklamıştır.

* 1-2 Mayıs 1995 tarihleri arasında ülkemizi ziyaret eden Türkmenistan Başbakan 
Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şıhmuradov ile yapılan görüşmelerde, gündemde bulunan 
Hazar denizi statüsü konusunda Türkmenistan’ın yaklaşımı ve Türkmen Doğal gazı 
projesine yönelik Türkmenistan’ın yeni öncelikleri ele alınmıştır.

* 2 Mayıs 1995 tarihinde MEKY BE Sayın İskit’i ziyaret eden ABD Büyükelçiliği Ekonomi 
Müsteşarı E.Dorris,ABD Ulusal Güvenlik Konseyi girişimi ile ilgili kuruluşların katıldıkları 
bir Enerji Grubu oluşturulduğunu ve bu grubun petrol, boru hatları, Hazar Denizi Statüsü 
konularında çalışmalarda bulunacağını belirtmiştir.

* 3 Mayıs 1995 tarihinde Azerbaycan’ı resmen ziyaret eden Bakanımız Sayın Erdal 
İnönü’nün, Azerbaycan Milli Meclis Başkanı R. Guliyev ile yaptığı ikili görüşmede boru 
hatları konusu da ele alınmış Guliyev, Hazar Denizi statüsünün Ruslarla ele alınması 
gereken bir konu olduğunu belirtmiştir.

* 9l 13 Mayıs 1995 tarihlerinde ABD Dışişleri Bakanlığı Almati, Bakü ve Aşkaabad 
Büyükelçiliklerine gönderdiği bir yönerge ile Hazar Denizinin statüsü konusunda Rus-İran 
tezlerine karşı girişimde bulunmalarını istemiştir.

* Mayıs 1995 ilk yarısında Tiflis’i ziyaret eden SOCAR Başkanı Natık Aliyev ile AIOC 
Başkanı Terry Adams, Gürcistan Devlet ve Parlamento Başkanı Şevardnadze’nin 
danışmanları A. Gegeşidze ve G. Tsomanıa ile görüşerek boru hatları konusunda Gürcü ve 
Azeri yetkililerden oluşacak bir çalışma grubunun kurulmasına ilişkin bir Protokol 
imzalamışlardır.

* 15-16 Mayıs 1995 tarihleri arasında Almati’de Hazar Denizinin yasal statüsü konusunda " 
International Scientific - Practical Conference on the Legal Status of the Caspian Sea " 
konulu bir konferans düzenlenmiştir.Sözkonusu Konferans Büyükelçiliğimizce de takip
edilmiştir.

* 21 Mayıs 1995 de İstanbul’da Azerbaycan petrolleri Konsorsiyumu Yönetim Kurulunun 
erken petrol güzergahı konusunda yapılan toplantısında güzergah konusunda bir karar 
alınması Haziran ayında yapılacak toplantıya ertelenmiştir.

* 23-26 Mayıs 1995 tarihleri arasında Bakü’de " Hazar Petrol Gaz - 95 " konulu bir fuar 
açılmıştır. Fuarın açılış konuşmasını ETKB Sn Veysel Atasoy ile Azerbaycan 
Cumhurbaşkanı H. Aliyev birlikte yapmışlardır. Fuara Hazar’a kıyıdaş ülkeler ile büyük 
petrol şirketlerinin temsilcileri ve ilgili ülkelerin Enerji Bakanları katılmışlardır.

* 8 Haziran 1995’te, Bakü’de, AIOC Yönetim Kurulu Toplantısı yapılmış ve erken 
petrol güzergahının tespiti 2 Ekim 1995 tarihine ertelenmiştir.

* 11 Haziran 1995 tarihinde Azerbaycan ve Rusya arasında Moskova’da imzalanan bir 
protokol ile erken petrol boru hattının Rusya güzergahı alternatifinin tüm yönleri ile 
incelenmesi için çalışma grupları kurulmuştur.

* 12-14 Haziran tarihinde Cumhurbaşkanımız Kazakistan’ı ziyaret etmiş ve ziyaret 
sonunda bir Ortak Bildiri yayımlanmıştır.Sözkonusu Bildiri’de iki ülke arasında boru hatları 
konusundaki işbirliğine atıfta bulunulmuştur.
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* 7 Şubat 1995’de Londra'da yapılan Konsorsiyum toplantısında, Amerikan petrol
şirketleri açıkça İran’ın Konsorsiyum içinde yeralamayacağını belirtmiştir.

* 27-28 Şubat 1995 tarihlerinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, TPAO, BOTAŞ ve 
Bakanlığımız yetkililerinden oluşan bir heyet petrol boru hattı konusunda temaslarda 
bulunmak üzere, Gürcistan tarafının davetine icabetle, Tiflis’e gitmiştir.

* 9 Mart 1995 tarihinde Gürcistan ile imzalanan bir Protokol ile Çalışma Programı 
belirlenmiş ve uzmanlar Bakü-Batum (sonradan Bakü-Supsa) erken petrol boru hattının 
fizibilite çalışmalarını hazırlamak üzere 9 Mart 1995 tarihinde Tiflis’te ortak çalışmalara 
başlamışlardır.

* 16 Mart 1995’de Kazakistan Cumhurbaşkanı N.Nazarbayev’in daveti üzerine Almati’ye
giden Heyetimiz tarafından Fransız kökenli bir firmanın hazırladığı ve yılda 10 milyon ton
Kazak petrolünü Türkmenistan-Hazar-Azerbaycan-İran-Nahçivan üzerinden Ceyhan’a 
taşıyacak bir projeye ilişkin bir Müzakare Zaptı imzalanmıştır.

* 29-30 Mart 1995 tarihlerinde Vaşington’da yapılan, Türk-ABD KEK Toplantıları 
çerçevesinde düzenlenen boru hatları konulu alt komite toplantısında ABD yetkilileri ve 
petrol şirketleri temsilcileri ile bir dizi toplantı düzenlenmiştir.

* 12 Nisan 1995 tarihinde, Bakü’de, Sayın Başbakanımızın da katıldıkları bir törenle 
TPAO’nun Azerbaycan petrollerindeki payı %  6.75e çıkarılmıştır.

* 16-22 Nisan 1995 tarihleri arasında Sayın Başbakanımızın ABD ziyareti sırasında boru 
hatları konusu da gündemde yer almıştır.

* 17-20 Nisan 1995 tarihleri arasında Moskova’ya giden MEKY BE Sayın İskit RF Enerji 
ve Dışişleri Bakanlıkları üst düzey yetkilileri ile temaslarda bulunarak Projemizi Rus 
yetkililere tanıtmıştır.

* 20-22 Nisan 1995 tarihlerinde ABD Enerji Bakan Birinci Yardımcısı William White
beraberinde bir heyetle birlikte Kafkas ülkelerine yaptığı ziyaret sonrası ve RF ziyareti 
öncesinde ülkemize gelerek Bakanlığımız ve ayrıca Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 
yetkilileri ile görüşmüştür.

* 3 Mayıs 1995 tarihinde Azerbaycan’ı resmen ziyaret eden Bakanımız Sayın Erdal 
İnönü’nün, Azerbaycan Milli Meclis Başkanı R. Guliyev ile yaptığı ikili görüşmede boru 
hatları konusunu da ele almıştır.

* 8 Haziran 1995’te, Bakü’de, AlOC Yönetim Kurulu Toplantısı yapılmış ve erken 
petrol güzergahının tespiti Ekim ayına ertelenmiştir.

* 11 Haziran 1995 tarihinde Azerbaycan ve Rusya arasında Moskova’da imzalanan bir 
protokol ile erken petrol boru hattının Rusya güzergahı alternatifinin tüm yönleri ile 
incelenmesi için çalışma grupları kurulmuştur.

* 12-14 Haziran tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımız Kazakistan’ı ziyaret etmiş ve 
ziyaret sonunda bir Ortak Bildiri yayımlanmıştır. Sözkonusu Bildiri’de iki ülke arasında boru 
hatları konusundaki işbirliğine atıfta bulunulmuştur.

* 22 Haziran 1995 tarihinde Sayın Başbakanımızın ABD Başkanı Clinton’a gönderdikleri 
Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği'ne girmemiz yönünde verdikleri desteğe teşekkür 
mektubunda, petrol ihraç güzergahı olarak Gürcistan seçeneğini desteklediğimiz bildirilmiş 
ve ABD Yönetiminin de bu seçeneği desteklemesi istenmiştir.
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* 27-28 Haziran 1995 tarihlerinde Türk-Rus Boru Hattı Uzmanlar Grubu toplanmıştır

* 4-5 Temmuz 1995 tarihleri arasında, BOTAŞ Genel Müdürü H. Uzun başkanlığındaki 
bir heyetimiz Azerbaycan erken petrolünün Bakü-Tiflis-Batum hattından şevki amacıyla 
görüşmelerde bulunmak üzere Tiflis’e gitmiştir.

* 5-7 Temmuz 1995 tarihleri arasında, Azeri erken petrol güzergahı konusunda temaslarda 
bulunmak üzere, Başbakan Başdanışmanı Prof. Dr. Sn. E. Gönensay başkanlığındaki bir 
heyetimiz ABD’ye giderek Ulusal Güvenlik Konseyi, Dışişleri ve Enerji Bakanlıkları ve ilgili 
ABD şirketleri ile temas ve görüşmelerde bulunmuşlardır.

* 10-12 Temmuz tarihleri arasında Sayın Başbakanımız Azerbaycan’ı ziyaret etmiştir. 
Yapılan görüşmelerde boru hattı konusu da ele alınmıştır.

* 12 Ağustos 1995 tarihinde Sayın Başbakanımız tarafından ABD Enerji Bakanı Hazel 
O’Leary’e gönderilen bir mektup ile erken petrolün Gürcistan’ın Supsa limanından şevki 
için destek talebinde bulunulmuştur.

* 14-16 Ağustos tarihleri arasında Sayın Başbakanımız Kazakistan’ı ziyaret etmiş ve
petrol boru hattı konusunda ortak sermaye şirketi ve çalışma grubu kurulması için her iki 
tarafın ortaklaşa çalışmasını öngören bir Niyet Protokolü iki ülkenin Enerji Bakanları 
tarafından imzalanmıştır.

* 23-24 Ağustos 1995 tarihlerinde Sayın Gönensay başkanl _
Azeri ve Gürcü yetkililerle temaslarda bulunmak için Bakii ve Tiflis’e gitmiştir.

* 26 Ağustos 1995 Erken petrolün uluslararası piyasalara nakli ile ilgili olarak Türk 
önerisi AIOC ve diğer ilgili ülke yetkililerine resmen verilmiştir.

* 10-18 Eylül 1995 Başbakan Başdanışmanı Prof Emre Gönensay beraberinde TPAO 
yetkilileri ile birlikte Chevron yetkilileri ile görüşmek üzere Londra’ya ve Amerikalı 
yetkililerle görüşmek üzere Vaşington’a gitmiştir.

* 4 F-lrim 1995 tarihinde AIOC İcra Komitesi Londra’da toplanmıştır. Toplantıda Azeri 
erken petrolünün Kuzey (Novorosisk) ve Batı (Supsa) güzergahlarından eşzamanlı olarak 
şevki konusunda tavsiye kararı alınmıştır.

* 9 Ekim 1995 tarihinde Bakü’de AIOC ve SOCAR arasında yapılan "Steering
Committee" toplantısında erken petrolün Kuzey ve Batı güzergahlarından eşzamanlı şevki 
kararı alınmıştır.

* AIOC, Azerbaycan Milli Petrol Şirketi (SOCAR) ve Gürcistan ile birlikte 17 Kasım 1995 
tarihinde Londra’da bir araya gelinerek Batı güzergahı ile ilgili tüm konuları ele alacak bir 
Ortak Çalışma Grubu (OÇG) kurulmuş, OÇG’nun görevi ülkemiz tarafından ortaya konan 
iki önerinin (Proje Şirketi, Proje Finansmanı) ayrıntılı olarak değerlendirilmesi ve birinin 
kabulü halinde bunun, Batı hattına uygulanmasını sağlamak amacı ile, mevcut Anlaşmalara 
entegre edilecek hukuki metinlerin müzakere edilmesi şeklinde belirlenmiştir.
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* Bu tarih ertesinde teknik düzeyde yapılan temaslarla olgunlaştırılan seçenekler 
OÇG’nun 23 Ocak 1996 tarihinde Bakü’de yaptığı töplantıda değerlendirilmiştir. Bu 
toplantıda, ülkemiz tekliflerinden proje finansmanı seçeneği ağırlık kazanmış ve AIOC 
tarafından Konsorsiyum ortaklarına bu seçeneğin kabulünün önerilmesi hemen hemen 
kesinleşmiştir. Bundan sonra bu seçenek esas alınarak ülkemiz, AIOC, Azerbaycan ve 
Gürcistan arasında imzalanması gerekecek hukuki belgelerin taslakları hazırlanacak ve en 
geç 15 Şubat tarihine kadar ilgili taraflara iletilecektir. Bunu takiben de, 19 Şubat’ta 
Tiflis’te OÇG tekrar toplanacak ve bu taslaklar müzakere edilecektir. Sözkonusu 
çalışmaların ve gerekli Konsorsiyum kararının 27 Şubat tarihine kadar tamamlanması 
gereklidir. Bunun nedeni, Gürcistan ile AIOC arasında parafe edilmiş olan, geçiş hakkı ve 
mevcut tesislerin 30*yıl için AlOC’ye devri konusundaki sözleşmelerin opsiyon süresinin 
sözkonusu tarihte sona ermesidir. Bu tarihe kadar bir anlaşma olmazsa, tüm taraflar Batı 
hattının ne şekilde gerçekleştirileceği konusunda serbest kalacaklardır.

Kozluca Santrali:

Bulgaristan’daki eski Sovyet tipi Kozluca Nükleer Santrali güvenlik sistemlerinin yetersizliği 
sebebiyle tehlike arzetmekte olup Bulgaristan’ın sözkonusu santrali gerekli güvenlik 
normlarına sahip olmadan çalıştırma yönündeki girişimlerine hız vermesi üzerine 
Bakanlığımız Enformasyon Dairesi tarafından 24 Ekim 1995 tarihinde risklere dikkat çeken 
ve işbirliğine davet eden bir basın açıklaması yapılmıştır. Bulgaristan ile aramızda Aralık 
1994 tarihinde parafe edilerek imza aşamasına gelen ve halen Bulgar tarafınca elde tutulan 
"Nükleer Kazaların Erken Bildirimi ve Nükleer Tesislere İlişkin Bilgi Değişimi 
Anlaşmasının imzalanarak yürürlüğe girmesi yönünde çabalar sürdürülmektedir.

Medzamor Santrali:

Kozluca ile benzer tipte ve deprem hattı üzerinde bulunan sınırlarımıza 15-20 km. 
mesafedeki Ermenistan’ın Medzamor Nükleer Santrali’nin yeniden faaliyete geçirilmesine 
karşı tutumumuz nükleer güvenlik santrallari, tehlike durumu planı ve reaktör başınç 
kabininin "Reannealing" sorunlarına teksif edilerek, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı 
(UAEA) Yönetim Kurulu toplantısında gündeme getirilmiştir. Bu çabalarımız neticesinde, 
başlangıçta TAEK’ten gözlemci kabul etmeyen Ermeni yetkilileri sonuçta Türk 
uzmanlarından oluşan bir heyeti anılan reaktörde incelemeler yapmak üzere davet etmiş 
bulunmaktadır. Bu ziyaretin hazırlıklarına başlanılmıştır.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Bünyesindeki Faaliyetlerimiz:

TAEK’na bağlı Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi bünyesinde faaliyet 
gösteren "Radyoaktif Atık İşleme Tesisi" ,1996 yılından itibaren UAEA tarafından 
Uluslararası Bölgesel Eğitim Merkezi olarak kullanılacaktır. Böylelikle radyoaktif atık 
yönetimi konusunda UAEA ilk defa bu tür uygulamalı bir eğitim merkezi kurulması 
çalışmasına başlayacaktır. Bu merkezde Doğu Avrupa ve Orta Doğu ülkelerinden gelecek 
öğrencilere bu alandaki birikimlerimiz aktarılacaktır.

Güvenli radyoaktif atık yönetimi sözleşmesi hazırlık çalışmaları kapsamında 1995 
yılında UAEA tarafından düzenlenen iki Uzmanlar Grubu toplantısına katilinmiş ve 
özellikle sınır ötesi etkilerin de sözleşme kapsamına alınması yönünde girişimlerimiz 
olmuştur.
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Taraf olduğumuz Nükleer Güvenlik Sözleşmesinin yürürlüğe girmesi sonrası 
uygulamaya ilişkin Uzman Grubu toplantılarında TAEK tarafından hazırlanan ulusal 
raporlar çerçevesinde sözkonusu kuruluşa gerekli yönlendirici bilgi aktarılmıştır. 
Toplantılarda nükleer güvenlikle ilgili diğer ülke raporlarının incelenmesi için 
oluşturulması öngörülen gruplandırılmalara da dahil olunarak sadece kendi grubumuzda 
değil, diğer gruplardaki ülkelerin raporlarının incelenmesi çalışmalarına katılmmıştır.

OECD-Uluslararası Enerji Ajansı (UEA) Bünyesindeki Faaliyetlerimiz:

Üye ülkelerin enerji politikalarının yakınlaştırılmasını ve enerji alanında karşılıklı işbirliğini 
geliştirmeyi hedefleyen OECD-UEA bünyesindeki çeşitli alt Komite ve Çalışma 
Gruplarının toplantılarına başta Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımız yetkilileri olmak 
üzere çeşitli kuruluşlarımızın uzmanlarıyla birlikte katlimmiş, ayrıca OECD nezdindeki 
Daimi Temsilciliğimiz aracılığıyla konuyla ilgili Bakanlık ve kuruluşlarımız bilgilendirilmiştir.

Enerji Şartı Antlaşması:

Avrupa Birliği Komisyonu’nun enerjiden sorumlu biriminin inisiyatifi olarak ortaya çıkan 
Enerji Şartı Anlaşması 17 Aralık 1994 tarihinde taraf ülkelerce imzalanmış olup sözkonusu 
ülkelerde ve bu arada ülkemizde iç onay aşamasında bulunmaktadır. Enerji Şartı 
çalışmaları, Bakanlığımız, AB nezdindeki Daimi Temsilciliğimiz ve Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığımızın işbirliğiyle izlenmektedir.

HAZAR-AKDENİZ PETROL BORU H A TTI:

Kazak ve Azeri petrollerinin ülkemiz üzerinden Akdeniz’deki Ceyhan terminaline 
ulaştırılması için geliştirilen Hazar-Akdeniz Boru Hattı projemizin özellikle Bakü-Ceyhan 
kesimine ilişkin yönü, Azerbaycan Konsorsiyumu erken petrol üretiminin Batı (Gürcistan) 
ve Kuzey (Rusya) güzergahlarından şevkine ilişkin 9 Ekim 1995 tarihli kararla önemli bir 
destek kazanmıştır. Hazar-Akdeniz Boru hattı projemizin gerçekleştirilmesi yönünde 
aşağıdaki çalışmalar sürdürülmüştür:

- Azerbaycan erken petrol Batı (Bakü-Supsa) güzergahının bilfiil inşası ve işletmeye 
açılması için yapmış olduğumuz "proje finansmanı" ve "proje şirketi" önerilerimiz 
Konsorsiyum ve ilgili ülkelerle yürütülen çalışmalarla olgunlaştırılmıştır.

- Bakü-Ceyhan ana petrol boru hattı için girişimlerimiz sürdürülmüş, bu meyanda, 
bir yandan ilgili ülkeler arasında gerekli konsensüsün sağlanması çabalarımız yürütülürken 
bu projeye ilişkin ön fizibilite planlamasına da yönelinmiştir.

- Kazakistan (Tengiz) petrolünü içeren kesim ile ilgili olarak Kazakistan ile bir 
çalışma grubu oluşturulması kararlaştırılmıştır.

- Yukarıdaki girişim ve çalışmaları yerine getirebilmek için ilgili kuruluşlarımız 
arasında sürekli ve etkin bir koordinasyon mekanizmasının kurulması amacıyla Başbakanlık 
Başdanışmanı Sayın Emre Gönensav. bilahere Sayın Bilsel Alisbah görevlendirilmişlerdir.

Konunun .1995 yılına ilişkin kronolojisi ekte sunulmuştur.
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ORTA ASYA, KAFKASYA, SLAV ÜLKELERİ GENEL MÜDÜR YARDIMCILIĞI

KAFKASYA

GERÇEKLEŞTİRİLEN ZİYARETLER

12 Nisan Başbakan Tansu Çillerin Baku ye yaptığı çalışma
ziyareti

3-4 Mayıs Dışişleri Bakanı Erdal İnönü'nün Bakü ziyareti
10-12 Temmuz Başbakan Tansu Çillerin Bakü’ye yaptığı resmi

ziyaret
7-9 Aralık Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in Bakü'ye yaptığı

resmi ziyaret

TÜRKİYE İLE AZERBAYCAN ARASINDA 1994 YILINDA İMZALANAN
ANLAŞMA VE PROTOKOLLERİN LİSTESİ

12 Nisan TPAO’nun Uluslararası Konsorsiyumdaki payının
arttırılmasına ilişkin sözleşme

11 Temmuz Azerbaycan'ın EXIMBANK kredilerinden doğan ödemele
rinin ertelenmesine ilişkin protokol

28 Kasım 28 Şubat 1992 tarihli Vize Muafiyet Anlaşmasının
Birinci Maddesinin uygulanmasına ilişkin olarak 
mektup değişimi yoluyla imzalanan anlaşma

8 Aralık Televizyon Yayınları Konusunda İşbirliği Protokolü
(TRT yayınlarının"Azerbaycan genelinde izlenmesine 
ilişkin)

9 Aralık Sayın Cumhurbaşkanımızın Bakü ziyareti sonunda
imzalanan ortak bildiri ve Ekonomik Memorandum

14 Aralık İki ülke Sosyal Güvenlik Bakanlıkları arasında
İşbirliği Anlaşması

AGİT MİNSK GRUBU ÇALIŞMALARI

AGİK Dışişleri Bakanlan Konseyinin 24 Mart 1992 tarihinde Helsinki’de 
yapılan toplantısında, Azerbaycan ile Ermenistan arasında 1988 yılından beri devam eden 
Yukarı Karabağ uyuşmazlığına siyasi bir çözüm yolu bulunması amacıyla AGİK bünyesinde 
bir konferans toplanması kararlaştırılmış ve bu konferansın hazırlıklarıyla "Minsk Grubu" 
adıyla on bir ülkeden oluşan bir çalışma grubu görevlendirilmiştir.

Ülkemizin de mensup olduğu bu grubun 1995 yılındaki faaliyetleri, daha 
önceki yıllarda olduğu gibi Dairemiz tarafından izlenmiş ve bu çerçevede yapılan düzenli 
toplantılara Dairemizden katılım sağlanmıştır.

Diğer taraftan, Büyükelçi Ayhan Kamel Azerbaycan ile Ermenistan 
arasındaki uyuşmazlığa siyasi çözüm bulunmasıyla ilgili özel görevli Büyükelçi olarak 
atanmış ve Minsk Grubu toplantılarını izlemeye başlamıştır. Büyükelçi Kamel ayrıca Sayın 
Cumhurbaşkanımızın yazılı mesajlarını Azerbaycan ve Ermenistan Cumhurbaşkanlarına 
iletmek üzere 7-10 Ağustos 1995 târihlerinde Bakü ve Erivan’ı ziyaret etmiştir.
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KONSOLOSLUK, HUKUK VE EMLAK GENEL MÜDÜR YARDIMCILIĞI

Çifte vatandaşlığı kolaylaştırmak bakımından yapılan çalışmalar ile ilgili Bilgi Notu.

Çifte vatandaşlıkla ilgili işlemlerde son zamanlarda Başkonsolosluklarımda ve 
İçişleri Bakanlığı ile yakın işbirliği halinde alman önlemler sayesinde işlemlerin 
sonuçlandırılmasıyla ilgili bekleme süreleri en az düzeye indirilmiş bulunmaktadır. Eskiden 
1,5-2 yıl kadar süren vatandaşlık işlemleri son bir yıl zarfında yapılan düzenlemeler 
çerçevesinde 3-6 aya indirilmiş bulunmaktadır. Ayrıca İçişleri Bakanlığı, başka bir ülke 
vatandaşlığına geçtikten sonra tekrar Türk vatandaşlığına geçme başvurusunda bulunan 
vatandaşlarımızın müracaatlarını, bu müracaatlar 1 sene içinde yapıldığı takdirde eskiden 
yapılmakta olan güvenlik soruşturmasına lüzum görmeksizin 2-3 aylık bir süre içinde
sonuçlandırabilmektedir.

Öte yandan, Türk vatandaşlığından çıkmanın kolaylaştırılması ve vatandaşlıktan 
çıkmış olan Türklerin bazı konularda vatandaş muamelesine tabi tutulmalarını mümkün 
kılmak amacıyla, 403 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 20. ve 29. maddelerinin 
değiştirilmesi için çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmalar sonucunda Türk vatandaşlığından 
çıkma koşullarını düzenleyen 20. maddeden "muvazzaf askerlik hizmetini yapmış olmak 
veya yapmış sayılmak" kaydının çıkartılması, 29.maddenin ise, doğumla 
Türk vatandaşlığını kazanmış olup sonradan Bakanlar kurulundan çıkma izni almak 
suretiyle yabancı devlet vatandaşlığına geçenler ile bunların kanuni mirasçılarının ikamet, 
seyahat, gayrimenkul edinme ve ferağı, miras ve çalışma gibi konularda Türk vatandaşlarına 
tanınan haklardan yararlandırılmalarına imkan verecek şekilde değiştirilmesi 4112 sayılı ve
7.6.1995 tarihli yasa ile kabul edilmiştir. Sözkonusu yasa 12.6.1995 tarih ve 22311 sayılı 
Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Batı Avrupa ülkelerinde Türk temsilcilikleri, kuruluşları ve vatandaşlarımızın 
işyerleri ile konutlarına yönelik saldırılar konusunda yapılan çalışmalar ile ilgili

Bilgi Notu

1995 yılı başından itibaren özellikle vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu 
Federal Almanya başta olmak üzere Hollanda, Belçika ve Fransa’da büyük bir çoğunluğu 
terör örgütü PKK ve yandaşlan tarafından vatandaşlarımızın işyerleri ve konutlarına yapılan
saldırılarda büyük bir artış gözlemlenmiştir.

Sadece Federal Almanya’da 1995 yılı Şubat ayı başından bugüne kadar 
vatandaşlarımıza yönelik 170’i aşan saldırı olayı gerçekleşmiştir. Bu saldırıların çoğunluğu 
terör örgütü PKK ve yandaşları tarafından molotof kokteyli kullanılarak yapılan 
kundaklama eylemleridir. Bir kısmının ise bu ülkelerdeki yabancı düşmanı aşırı gruplarca
yapıldığı belirlenmiştir.

Sözkonusu saldırılarda birçok vatandaşımız yaralanmış, hayatını kaybetmiş ve önemli
miktarda maddi hasar meydana gelmiştir.

Bakanlığımızca, bu ülkelerdeki Temsilciliklerimiz vasıtasıyla bu ülkelerin resmi 
makamları nezdinde her türlü girişimde bulunarak vatandaşlarımızın menfaatlerinin ve can 
güvenliklerinin korunması amacıyla tüm tedbirlerin alınmasını talep edilmektedir. Ayrıca, 
yurtdışındaki temsilciliklerimiz kanalı ile bu ülkelerde yaşayan vatandaşlarımıza tahriklere 
kapılmamaları yönünde uyarılar yapılarak vatandaşlarımızın soğukkanlı ve bu ülkelerin iç 
hukuk kurallarına saygılı kalmaları telkin edilmektedir.



Yurtdışında faaliyet gösteren PKK ve diğer terör örgütleri mensuplarının smırdışı 
edilmesi ile ilgili

Bilgi Notu

Batı Avrupa’da özellikle vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu ülkelerde PKK 
ve diğer terör örgütleri yasadışı faaliyetlerini dönem dönem artan bir biçimde 
sürdürmektedirler. Bu faaliyetler bu ülkelerdeki kamu düzenini de tehdit etmekte, 
dolayısıyla bu ülke makamlarını etkili tedbir almaya ve Türkiye Cumhuriyeti Makamları ile 
işbirliği" yapmaya zorlar hale gelmiş bulunmaktadır. Bu çerçevede Federal Almanya 
yetkilileri ile yetkili makamlarımız arasında yapılan görüşmeler neticesinde her iki ülke 
içişleri Bakanları tarafından 10 Mart 1995’te yapılan mektup teatisi ile bu terör örgütleri 
mensuplarının Federal Almanya'dan Türkiye’ye sınırdışı edilmeleri hususunda mutabakata 
varılmıştır. Bu mutabakat çerçevesinde bir mekanizma oluşturulmuş ve çalışmalarına 
başlamıştır.

Benzer anlaşmaların, gerekli hale gelmesi durumunda diğer ülkelerle de yapılması 
yolunda Bakanlığımızın çalışmaları sürmektedir.

Avrupa ülkelerine yasadışı giriş yapan ve iltica başvurusunda bulunan 
vatandaşlarımızla ilgili Bilgi Notu

Bilindiği gibi, son yıllarda büyük bir çoğunluğu ekonomik nitelikte olmak üzere batı 
ülkelerine yönelik iltica talepleri konusunda büyük bir artış görülmektedir. İltica taleplerinin 
temelinde esas itibarıyla ekonomik nedenler yatmaktadır.

Türkiye iltica talepleri reddedilen Türk vatandaşları hakkında herhangi bir adli veya 
idari kovuşturma yapmamaktadır. Ancak, ilticacı simsarlığını önlemek amacıyla 5682 savıl 
Pasaport Kanununda yakın bir gelecekte gerekli değişiklikler yapılarak geçmişe kıyasla daha 
ağır hapis ve para cezaları illegal işçi simsarlığında kullanılan araçların müsadere edilmesi 
dahil ilticacı ve kaçak işçi simsarlığı yapanların yabancı olması halinde bunların smırdışı 
edilmesi yolunda tedbirler alınması öngörülmektedir.

1980 yılından itibaren Türkiye’den çeşitli Avrupa ülkelerine yönelik iltica taleplerinin 
büyük bölümünün ekonomik nedenlerden kaynaklanması sebebiyle, Türk makamları 
ekonomik ilticacı ve siyasi ilticacı ayrımı yapmaksızın Avrupa ülkelerindeki Türk ilticacıları 
lehinde bazı tedbirler almışlardır. Bu çerçevede, bu şahıslara diplomatik ve konsolosluk 
himayesi sağlanmaya devam edilmiş ve 1 Ocak 1990 tarihinden itibaren yeni pasaport 
verilmesi dahil, her türlü konsolosluk işlemleri yapılagelmiştir.

•  •

iltica talebi reddedilen Türk vatandaşlarının bulundukları ülke makamlarınca
Türkiye’ye sınırdışı edilmek suretiyle gönderilmeleri halinde bunlar hakkında, iltica bir suç 
teşkil etmediği cihetle, herhangi bir işlem yapılmamakta ve Türkiye’ye giriş yapan normal 
Türk vatandaşlarından daha farklı bir muameleye tabi tutulmamaktadırlar.

SOLİNGEN OLAYINDA MAĞDUR OLAN 
GENÇ AİLESİNİN REİSİ MEVLÜDE GENÇ’İN TÜRKİYE’YE

DAVETİ KONUSUNDA BİLGİ NOTU

1. 28-29 Mayıs 1993 gecesi Solingen’de vuku bulan kundaklama sonucunda 
hayatlarını kaybeden Genç ailesine mensup 5 vatandaşımız ve yaralanan 14 vatandaşımız ile 
ilgili olayın sanıklarının yargılanmalarına 13 Nisan 1994 tarihinde Düsseldorf Eyalet Yüksek 
Mahkemesinde başlanmıştır.Bu saldırı sonucunda beş üyesini kaybederek,en ağır zararı 
gören Genç ailesinin hukuki çıkarlarının korunması ve bu olayın F.Almanya ’daki insan 
hakları bakımından ön plana çıkartılması amacıyla olayın failleri hakkında ilgili Alman 
Savcılığı tarafından açılan ve Avrupa ile ülkemiz kamuoyunun büyük ilgisini çeken Solingen 
kamu davasına,Türkiye de avukat Rainer Brüssow vasıtasıyla mağdur aile adına müdahil 
olarak katılmıştır.
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2. Solingen davası 13 Ekim 1995 tarinde sona ermiş ve 4 sanık da mahkemece suçlu 
bulunarak,üçü Alman Gençlik Yasası çerçevesinde verilebilecek en ağır cezayı oluşturan 10 
yıl,bir sanık ise 15 yıl hapis cezasına çarptırılmıştır.

3. Tüm dava boyunca, mağdur Genç ailesinin ve özelikle 5 torununu kaybeden 
ailenin en büyük kadın üyesi Bayan Mevl deGenç’in vakur, hoşgörülü ve insanları kardeşlik 
ve işbirliğine çağıran tutumları hertürlü takdirin üstünde değerlendirilmiş ve bu tavırlarıyla 
aile hem hakimlerin hem de Alman kamuoyunun saygı ve sempatisini kazanmış 
bulunmaktadır.Mevl de Genç ,bu çerçevede Alman TV kanalı ARD-I’de yayınlanan 
"Tagestemmen" adlı haber programında yılın kadını seçilmiş, ayrıca merkezi Stockholm’de 
bulunan "Right Livelihood Avvard Foundation" adlı kuruluş tarafından her yıl bir kişi ya da 
kuruluşa verilen ödüle de aday gösterilmiştir. Mevlude Genç 4 Aralık 1995 günü F.Almanya 
Cumhurbaşkanı Herzog tarafından kabul olunmuştur.

4. Gerek Genç ailesinin onoıe edilmesi,gerekse devletimizin yurtdışındaki
vatandaşlarımızın sürekli yanında olduğunun kamuoyuna bu üst düzeyde bir kere daha 
gösterilmesi açısından yararlı olacağı düşüncesiyle Mevlude Genç Sayın Cumhurbaşkanımız 
tarafından Türkiye’ye davet edilmiştir. Ayrıca davanın bu şekilde sonuçlanmasına büyük 
katkısı olan ve Almanya’nın önde gelen avukatlarından biri konumunda bulunan Rainer 
Brüssow’un adıgeçenle beraber ülkemize davet edilmesi Sayın Cumhurbaşkanımızca uygun 
görülmüştür.

5. Mevlude Genç, eşi Durmuş Genç, kızları Fadime Genç ve avukat Brüssow 11-17 
Aralık 1995 tarihleri arasında ülkemizde ağırlanmışlar ve Sayın Cumhurbaşkanımız, Meclis 
Başkanımız, Diyanet İşleri Başkanı ve Sayın Müsteşarımız tarafından kabul edilmişlerdir.

Genç ailesi ve avukat Brüssow 11 Aralık 1995 Pazartesi günü Düsseldorf tan 
hareketle saat 21.00’de Ankara’ya varmış olacaklar ve 12 Aralık 1995 Salı günü saat 12.00 - 
12.30 arasında Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından kabul edileceklerdir. Sayın 
Cumhurbaşkanımız adıgeçenlere aynı gün saat 12.30’dan itibaren bir öğle yemeği
vereceklerdir.

Avukat Brüssow 14 Aralık 1995 Perşembe günü saat 07.00’de Ankara’dan 
Düsseldorf a dönecek ve Genç ailesi 15 Aralık 1995 Cuma sabahı Sayın Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanı tarafından da kabul edileceklerdir.

Genç ailesi ile avukat Brüssow’un Sayın Başbakanımız ve Sayın Dışişleri Bakanımızı 
da ziyaret etmeleri için gerekli randevu taleplerinde bulunulmuş olup, henüz yanıt 
alınamamıştır. Ayrıca bir basın toplantısı düzenlenmesi ve toplantının TRT-İNT kanalı 
tarafından yayını için gerekli işlemler yapılacaktır.

Genç ailesi 16 Aralık 1995 Cumartesi günü köylerini ziyaret edecek ve 17 Aralık 1995 
Pazar günü saat 07.00’de Ankara’dan hareketle Düsseldorf a döneceklerdir.

VİZE KONULARINDA 1995 YILI İÇİNDE YAPILAN 

ANLAŞMALAR

        7  ,  V V  \  /  J  $

için Vize işlemlerinin Koflaştırılmasına ilişkin Anlaşma.

- 5 Nisan 1995 Budapeşte, Avrupa’da Yerleşik Türk Vatandaşlarının Macaristan’dan Transit 
Geçişlerinde Vize Almalarına Kolaylık Sağlanması Anlaşması.
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- 10 Nisan 1995 Brasilia, Türkiye-Brezilya Resmi Pasaportlar Vize Muafiyet Anlaşması.

- 12 Haziran 1995 Ankara. Türkiye-Gürcistan Resmi Pasaportlar Vize Muafiyet Anlaşması

- 9 Temmuz 1995 Taşkent, Türkiye-Özbekistan Vize Kolaylığı Anlaşması.

- 28 Kasım 1995 Bakü, Türkiye-Azerbavcan Vize Kolaylığı Anlaşması.

DIŞ TEMSİLCİLİKLERİMİZE ARSA TAHSİSİ KONUSUNDA
1995 YILI İÇİNDE YAPILAN ANLAŞMA

15 Ekim 1994 tarihinde Doha'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti ile Katar Devleti 
Hükümetleri Arasında Ankara ve Doha Şehirlerinde, Diplomatik Temsilcilik Binaları İnşası 
Amacıyla Karşılıklı Arsa Tahsisine Dair Protokol" Bakanlar Kurulunca 25 Ocak 1995 
tarihinde onaylanmış ve 7 Nisan 1995 tarih ve 22251 sayılı Resmi Gazete:de yayımlanmıştır. 
Bu "Protokol” de, tarafımızca, Diplomatik Site’de 25020 ada, 1,2 ve 3 parsel üzerinde 
bulunan, 12.500 metrekare yüzölçümündeki üç arsanın Katar Devletine 99 yıllığına ve yıllık 
1 Dolar sembolik kira karşılığında tahsis edilmesi, Katar Hükümetince de, 99 yıllığına ve 
yıllık 1 A.B.D. Doları sembolik kira karşılığında, Doha’daki Diplomatik Site’de parsel 
numaraları 58 ve 68 olarak tesbit edilen toplan alanı 10.911 metrekarelik iki arsanın 
ülkemize tahsis edilmesi öngörülmektedir.

KONSOLOSLUK KONULARI İLE İLGİLİ OLARAK TBMM’DE 
HALİHAZIRDA KANUNLAŞMAYI BEKLEYEN KANUN TASARILARI

1. "TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE AVUSTRALYA ARASINDA SUÇLULARIN 
GERİ VERİLMESİ ANDLAŞMASI İLE BU ANDLAŞMADA DEĞİŞİKLİK 
YAPILMASINA İLİŞKİN ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ UYGUN 
BULUNDUĞU HAKKINDA KANUN TASARISI- 28.08.1995 tarihinde TBMM ye
sevkedilmiştir.

2. MOTORLU TAŞITLAR ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASINA 
İLİŞKİN AVRUPA SÖZLEŞMESİNİN ONAYLANMASININ UYGUN 
BULUNDUĞUNA DAİR KANUN TASARISI- 07.08.1995 tarihinde TBMM Başkanlığına
gönderilmiştir.

3. TÜRKİYE İLE ARNAVUTLUK ARASINDA 15.3.1995 TARİHİNDE TİRAN’DA 
İMZALANAN "HUKUKİ, TİCARİ VE CEZAİ KONULARDA ADLİ YARDIMLAŞMA 
ANLAŞMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN TASARISI" 28.7.1995
TBMM Başkanlığına gönderilmiştir.

4. TÜRKİYE İLE IRAK ARASINDA 20 ARALIK 1989 TARİHİNDE İMZALANAN 
KONSOLOSLUK SÖZLEŞMESİNİN ONAY BELGESİ HALEN TBMM Genel
Kurulunda bulunmaktadır.

5. KAZAKİSTAN İLE TÜRKİYE ARASINDA 16 AĞUSTOS 1995 TARİHLERİNDE 
ALMATİ’DE İMZALANAN CEZAİ KONULARDA ADLİ YARDIMLAŞMA 
ANLAŞMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN TASARISI 24.8.İ995
tarihinde TBMM Başkanlığına gönderilmiştir.
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6. TÜRKİYE ÎLE KIRGIZİSTAN ARASINDA 14.10.1994 TARİHİNDE İMZALANAN 
KONSOLOSLUK SÖZLEŞMESİ TBMM Genel Kurulunda görüşülmeyi beklemektedir.

7. TÜRKİYE İLE LİTVANYA ARASINDA 11.7.1994 TARİHİNDE VİLNİUS’DA 
İMZALANAN KONSOLOSLUK ANLAŞMASI TBMM’NİN onayını beklemektedir.

8. TÜRKİYE İLE ÖZBEKİSTAN ARASINDA 23.6.1994 TARİHİNDE İMZALANAN 
ADLİ YARDIMLAŞMA ANLAŞMASI, TBMM Genel Kurulunda görüşülmeyi
beklemektedir.



KÜLTÜR DAİRESİ BAŞKANLIĞI

11-12 Ocak

6 Mart '

13-14 Mart

27-31 Mayıs 

7-24 Haziran

11-16 Haziran 

13-14 Haziran

27-29 Haziran

25 Ağustos - 
1 Eylül

3-6 Ekim 

9-10 Ekim

16-17 Ekim

19-22 Kasım

21 Aralık

Ştrasbourg'da yapılan Avrupa Konseyi Kültürel 
İşbirliği Konseyi (CDCC) 525. Bakan Temsilciler 
Toplantısı.

Roma’da yapılan Amdeniz Forumu Kültürel Çalışma 
Grubu II. Toplantısı.

Akdeniz Forumu çerçevesinde ülkemizin eşgüdüm 
sorumluluğunu üstlendiği "Akademik İşbirliği:
Bilim ve Teknoloji" Projesinin tasarısının 
hazırlanması amacıyla Fransa’nın katılımıyla
Ankara’da yapılan çalışma toplantısı.

%

Aşkabad’da yapılan Türksoy Bakanları Konseyi VI. 
Dönem Toplantısı.

•  «

"Çalınmış veya Yasadışı Yollarla ihraç Edilmiş 
Kültürel Varlıkların Geri Verilmesr'ne ilişkin 
taslak UNIDROIT Sözleşmesi’nin sonuçlandırılması 
ve imzaya açılması amacıyla Roma’da düzenlenen 
"Diplomatik Konferans"

Filistin Yüksek Öğretim Kurulu Heyetinin ülkemizi 
ziyareti.

Akdeniz Forumu çerçevesinde ülkemizin eşgüdüm 
sorumluluğunu üstlendiği "Akademik İşbirliği:
Bilim ve Teknoloji" Projesinin oluşturulması 
amacıyla Fransa, İtalya ve Mısır’ın katılımıyla 
Paris’te yapılan çalışma toplantısı.

Roma’da yapılan Türkiye-Italya Ortak Kültür 
Komisyonu XVIII. Toplantısı

Bişkek’te yapılan Manas Destanı’nın hoşgörü 
Sempozyumu

İstanbul’da yapılan Uluslararası Hoşgörü Sempozyumu
•  •  •

İstanbul’da yapılan Galatasaray Üniversitesi
Türkiye-Fransa Eşit Temsilli Komite Toplantısı.

Paris’te yapılan Akdeniz Forumu Kültürel Çalışma 
Grubu III. Toplantısı.

Ankara’da yapılan Türkiye-Hindistan Kültür Değişim 
Programı Görüşmeleri.

İsrail Dışişleri Bakanlığı Kültür İşleri Genel 
Müdür Yardımcısı Uri Barner’in Türkiye-İsrail KDP 
öngörüşmeleri için Ankara’ya yaptığı çalışma 
ziyareti.

74



KIBRIS-YUNANİSTAN, DEN İZCİ LİK-II AV ACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KIBRIS GELİŞMELERİ

Kıbrıs meselesine yaşayabilir bir çözüm bulunması amacıyla BM çerçevesinde sürdürülen 
müzakere sürecine 1994 yılında da devam edilmiştir. Görüşmeler, iki toplum arasında mevcut 
güvensizliğin giderilmesi için BM Genel Sekreteri tarafından önerilen Güven Arttırıcı 
Önlemler paketi üzerinde yoğunlaşmıştır. Sözkonusu paket çerçevesinde Lefkoşa 
Uluslararası Havaalanı ve Maraş’ın BM idaresinde ortak kullanıma açılması öngörülmüştür. 
Türkiye, kapsamlı bir çözümü kolaylaştıracağından paketi desteklemiştir. Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti de müzakerelerde yapıcı bir tutum almıştır.

Buna karşılık Rum tarafı paketin öldüğünü ilan etmiş ardından da KKTC’nin AB 
ülkelerine ihracatını önlemek üzere AB Adalet Divanında karar aldırmıştır. AB Adalet 
Divanının 5 Temmuz 1994 tarihli kararı ile KKTC’nin toplam ihracaatının %  60’a yakın bir 
bölümü etkilenmiştir.

BM Genel Sekreterinin daveti üzerine iki lider arasında Ada’da 18-31 Ekim 1994 
tarihlerinde gayri resmi istişareler cereyan etmiştir. Görüşmelerde KKTC Cumhurbaşkanı 
Denktaş BM Genel Sekreteri’nin ve Güvenlik Konseyi’nin müzakereler için son bir buçuk 
yıldan beri saptadığı gündem çerçevesinde Güven Arttırıcı Önlemler Paketinin uygulamaya 
konması için bir anlaşma yapılmasını önermiştir. Ayrıca iki kesimli iki toplumlu federal 
çözümü görüşebileceğini bildirmiş ve bu konuda yapıcı önerilerde bulunmuştur.

•  •

GKRY lideri Klerides ise, Güven Artırıcı Önlemler paketini görüşmeyi tümden reddetmiş, 
kapsamlı çözüm konusunda da GKRY’nin AB’ne üyeliğinin desteklenmesi önkoşuluna bağlı 
olarak meselenin temel veçheleri arasında birbiriyle bağdaşmayan pazarlık unsurlarını 
ortaya atmıştır.

Bu dönemde KKTC ile yapılan belli başlı temaslar şöyledir:

27-29 Ocak 1994

BM Kıbrıs Özel Temsilcisi Joe Clark 27-29 Ocak 1994 tarihlerinde Ada’da temaslarda 
bulunduktan sonra Atina üzerinden Türkiye’ye gelmiş, Sayın Bakanımız ve Bakanlığımız 
yetkilileriyle görüşmelerde bulunmuştur.

21-26 Nisan 1994

Türkiye Büyük Millet Meclisinin 74. Açılış Yıldönümü Törenlerine katılmak üzere resmi 
temas ve incelemelerde bulunmak üzere KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ayhan Halit 
Acarkan ve beraberindeki Başkanlık Divanı Üyeleri TBMM Başkanı Hüsamettin 
Cindoruk’un resmi davetlisi olarak 21-26 Nisan 1994 tarihleri arasında Türkiye’ye 
gelmişlerdir. Ayhan H. Acarkan başkanlığındaki resmi heyet 22 Nisan günü Sayın 
Cumhurbaşkanımız tarafından da kabul edilmiştir.

5-13 Mayıs 1994

Sayın Denktaş çeşitli üniversite ve kuruluşların davetlerine icabet etmek üzere Türkiye’ye 
gelmiştir.
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KKTC Temsilcileri ve BM Genel Sekreteri Özel Temsilci Yardımcısı Feissel arasında GAÖ 
paketinin başlangıçtaki dengesinin ve muhtevasının sağlanması amacıyla Viyana’da bir 
toplantı yapılmıştır. Bu toplantıya Müsteşar Yardımcısı Büyükelçi Tugay Uluçevik ve 
ABD’nin Lefkoşa Büyükelçisi Robert Lamb de katılmışlardır.

1 Temmuz 1994

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile KKTC Hükümeti arasında Sağlık Alanında işbirliğine 
İlişkin 27.5.1992 tarihli Anlaşmanın Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Ek Protol 
.Ankara’da Sağlık Bakanlığı Müsteşar Vekili Dr. Aytun Çıray ile KKTC Sağlık Bakanlığı
Müsteşarı Dr. Turhan Korun tarafından imzalanmıştır.

22 Temmuz 1994

Çevre Bakanı Sayın Rıza Akçalı 19-22 Temmuz 1994 tarihleri arasında KKTC’ye resmi bir 
ziyarette bulunmuştur. Ziyaret sırasında iki ülke Hükümetleri arasında Çevre Alanında 
İşbirliği Anlaşması imzalanmıştır. Anlaşmayı Hükümetimizi temsilen Çevre Bakanı Rıza 
Akçalı ve KKTC Hükümeti adına Gençlik Spor ve Çevre Bakanı Serdar Denktaş 
imzalamışlardır.

31 Ağustos-1 Eylül 1994

Dışişleri Bakanı Mümtaz Soysal Bakan görevini üstlendikten sonra ilk resmi ziyaretini 
KKTC’ne yapmıştır.

24-26 Evlül 1994

Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç beraberinde uzman bürokrat ve işadamlarından oluşan bir 
heyetle birlikte Kıbrıs’ı ziyaret etmiştir. Ziyaret sırasında TC-KKTC 13. Dönem KEK 
Protokolü imzalanmıştır.

I-7 Ekim 1994

KKTC Cumhurbaşkanı Sayın Rauf Denktaş Türkiye’ye özel bir ziyarette bulunmuş ve 
ziyaret sırasında devlet ricali ile de görüşmüştür.

27-28 Ekim 1994

KKTC Başbakanı Hakkı Atun Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç’ın daveti üzerine beraberinde 
bir heyetle birlikte Türkiye’ye gelmiştir.

II-12 Kasım 1994

Kıbrıs Kültür Derneği İstanbul Şubesinin düzenlediği panele katılmak üzere Sayın Denktaş 
türkiye’ye gelmiştir.

11-12 Mavıs 1994

13-17 Kasım 1994

Kıbrıs İşlerinden SorumluJDevlet Bakanı Abdülbaki Ataç KKTC’nin 11. Kuruluş Yıldönümü 
Kutlamalarına katılmak üzere KKTC’ne gitmiştir.
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8-9 Aralık 1994

Bazı kuruluş ve üniversitelerin düzenlediği toplantı ve konferanslara katılmak amacıyla Sayın 
Denktaş Ankara’ya gelmiştir.

20 Ocak 1994

Cumhurbaşkanı Denktaş 1 Temmuz 1993 tarihli paketi ilke olarak kabul ettiğini açıklamıştır. 

28 Ocak 1994

Sayın Denktaş Türk tarafının pozisyonuna açıklık getirmek amacıyla BM Genel Sekreterine 
mektup göndermiştir.

4 Mart 1994

BM Genel Sekreteri iyiniyet misyonu çerçevesinde 17 Şubat tarihinde başlayan ve devam 
eden müzakerelerle ilgili raporunu yayınlamıştır. Raporda ana meselelere ilişkin olarak 
tarafların pozisyonuna değinilmekte, tarafların müzakereler çerçevesinde kabul edilmiş 
bulunan eşitlik ilkesi konusunda tereddütler yaratacak bazı unsurları bulunmakta ve rapor 
Türk tarafının pozisyonuna aykırı bazı peşin hükümler taşımaktadır.

9 ve 21 Mart 1994

GAÖ paketinin temel unsurlar ve dengesi BM’in paketin uygulanmasına ilişkin olarak 9 ve
21 Mart tarihlerinde Rumlar lehine yaptığı değişiklikler ile bozulmuştur.

11 Mart 1994

BM Güvenlik Konseyi, 11 Mart günü Güven Arttırıcı Önlemler Paketi üzerinde 
müzakerelere ilişkin olarak BM Genel Sekreterinin verdiği rapor üzerine 902 sayılı kararı 
kabul etmiştir. Karar iki tarafı GAÖ paketi üzerinde bir anlaşmaya teşvik eden bir nitelik 
taşımakta olup, Türk tarafına yönelik bir eleştiri veya olumsuz bir unsur taşımamaktadır.

30 Mavıs 1994

BM Genel Sekreterinin 30 Mayıs 1994 tarihli raporu KKTC ve Türkiye’de resmi çevrelerde 
ve kamuoyunda infiale varan bir tepkiyle karşılamıştır. Raporda esas itibariyle Viyana 
toplantısını takiben müzakere sürecinin devam etmiş olduğu ve Kıbrıs Türk tarafının atmış 
olduğu önemli adımlar gözardı edilmektedir. Paket üzerinde bir anlaşma sağlanamadığı 
takdirde, Kıbrıs’taki durumun derinlemesine gözden geçirilmesi gerektiği belirtilmiştir. 
Raporun muhtevası ve yayının zamanlaması Kıbrıs Türk Liderliğini anlaşma için siyasi 
iradeden yoksun olarak göstermektedir.

8 Haziran 1994
•  •

Rum Ulusal Konseyi GAO sürecine dönülmesinin sözkonusu olmadığını ilan etmiştir.

28 Haziran 1994

BM Genel Sekreterinin Güvenjik Konseyine bir mektup şeklinde sunduğu Ek Raporda 
Haziran ayı sonu itibariyle GAÖ müzakere sürecinde Kıbrıs Türk tarafının katkılarıyla bir 
anlaşma noktasına yaklaşıldığı teyid edilmiştir
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29 Haziran- Temmuz 1994

BM Güvenlik Konseyi 939 sayılı kararını almıştır. Kararda GAO üzerinde anlaşma ortaya 
çıkmadan kapsamlı çözümün unsurlarını ön plana çıkaran bir karar alınmıştır. BMGS’nin 
kapsamlı çözümle ilgili bir istişare süreci başlatmasını istemiştir.

5 Temmuz 1994

GKRY lideri Klerides BM Genel Sekreterine gönderdiği 5 Temmuz tarihli mektupta, Genel 
Sekreter’in Mart ayında Viyana’da yapılan görüşmelerin sonuçların değinmesine tepki 
göstererek GAÖ egzersizinin 21 Mart’ta son bulduğunu ileri sürmüştür.

5 Temmuz 1994

Avrupa Birliği Adalet Divanı, Rumların müracaatı üzerine KKTC'nin sanayi ve tarım 
ürünlerinin AB’ne ihracaatının yasaklayan bir karar almıştır. Bu karar KKTC’nin toplam 
ihracaatmın %60’a yakın bir bölümünü etkilemektedir.

28 Ağustos 1994

Cumhuriyet Meclisi 28 Ağustos’ta müzakere sürecine ilişkin bir karar almıştır. Karar süreci 
çevreleyen olumsuz gelişmelere karşı bir tepki niteliğindedir. Kararda federasyonun tek 
çözüm şekli olmadığı belirtilerek, başka çözüm şekillerine de kapı açık bırakılmıştır.

18-19 Evlül 1994

BMGS Özel Temsilcisi Joe Clark Lefkoşa ve Atina’daki temaslarını takiben Ankara’da 
Bakanımızla temas etmiş, GAÖ sürecini yeniden başlatmak gereği üzerinde durmuş ve 
ABAD kararının buna bir engel teşkil ettiğini kabul etmiştir.

BMGS’nin 10 Ekim 1994 tarihli mektubu

BM Genel Sekreteri Kıbrıs’taki iki toplum liderine gönderdiği mektupta Güven Arttırıcı 
Önlemler ve kapsamlı çözüm konularını görüşmek üzere tarafları Kıbrıs’ta iştişarelerde 
bulunmaya davet etmiştir. İki lider 18 Ekim’den itibaren BMGS Özel Temsilci Yardımcısı 
Feissel’in evinde 5 gayri resmi görüşme yapmışlardır.

5-10 Ekim 1994 Nikiforos 94 Tatbikatı

Yunan Deniz ve Hava Kuvvetlerimin iştirakiyle geleneksel savunma tatbikatıdır. Yunanistan- 
GKRY arasında Kasım 1993’de anlaşmaya varılan Ortak Savunma doktrini çerçevesinde 
tatbikata Yunan savaş uçakları ve Adrias firkateyni yer almıştır.

29 Ekim 1994

BM Genel Sekreteri Güvenlik konseyine sunduğu rapor

Sayın Denktaş’ın 21 Kasım 1994’te BMGS’ne gönderdiği mektub

Sayın Denktaş bu mektupta gavrıresmi istişarelerde ortaya koymuş olduğu pozisyonu BM 
Genel Sekreterine bildirmiş ve GAÖ Paketini imzalamaya hazır olduğunu bir kez daha teyid 
etmiştir.
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7 Aralık 1994

Sayın Denktaş Cenevre’de BMGS’ne ile görüşmüş, doğrudan görüşmelere önkoşulsuz 
olarak devam etmeye hazır olduğunu bildirmiştir.

21 Aralık 1994

BM Güvenlik Konseyi Kıbrıs’taki Barış Gücü’niin görev süresini 30 Haziran 1995 tarihine 
kadar uzatan 969 sayılı kararı kabul etmiştir.

79



ULUSLARARASI GÜVENLİK İŞLERİ GENEL MÜDÜR YARDIMCILIĞI

NATO ve BAB İLE İLGİLİ GELİŞMELER

KUZEY ATLANTİK KONSEYİ i  N ATO!

1. Kuzey Atlantik Asamblesi Daimi Komitesi/Yıllık Toplantısı

Kuzey Atlantik Asamblesi Daimi Komitesinin yıllık toplantısı 7-9 Nisan 1995 
tarihlerinde Marmariste yapılmıştır.

2. Kuzey Atlantik Asamblesi (KAA) ilkbahar Genel Kurulu Toplantısı

Kuzey Atlantik Asamblesi ilkbahar Genel Kurul toplantısı 26-29 Mayıs 1995 
tarihlerinde Budapeşte’de düzenlenmiştir. Toplantıya Parlamenterlerimizden oluşan bir 
heyetle katıhnmıştır.

*

3. Kuzey Atlantik Konseyi (KAK) Bakanlar ilkbahar Toplantısı

30 Mayıs 1995 tarihinde Hollanda'nın Noordwijk kentinde yapılan ve Dışişleri Bakanı 
Sayın Erdal İNÖNÜ’nün katıldığı toplantıda, NATO’nun Bosna-Hersek’te üstlendiği rol 
gündemin ağırlık noktasını oluşturmuştur. Toplantıda ayrıca 1994 NATO Zirvesinde alınan 
kararlar çerçevesinde NATO’nun genişlemesi, kitle imha silahların yayılmasının önlenmesi. 
Birleşik Müşterek Görev Gücü Konsepti. BAB’la ilişkiler ve Akdeniz ülkeleriyle diyalog 
konuları ele alınmıştır.

4. Kuzey Atlantik işbirliği Konseyi (KAIK) Bakanlar Toplantısı

31 Mayıs 1995 tarihinde yine Hollanda’nın Noordwijk kentinde gerçekleştirilen ve 
Dışişleri Bakanı Sayın Erdal ÎNÖNÜ’nün katıldığı toplantıda KA İ^BIO işbirliği gözden 
geçirilmiş, Rusya’nın BİO kopsamındaki Bireysel İşbirliği Programı’m kabulü ve NATO 
Rusya ilişkilerinin yeni bir siyasi çerçeveye oturtulmasına matuf niyet beyanı yeni bir açılım 
oluşturmuştur.

5. NATO Savunma Planlama Komitesi Toplantısı

NATO Savunma Planlama Komitesi (Defense Planning Committee-DPC) İlkbahar 
toplantısı 8 Haziran 1995 tarihinde, Brüksel’de NATO Karargahında yapılmıştır. 
Sözkonusu toplantıya Milli Savunma Bakanı Mehmet GÖLHAN Başkanlığında bir heyetle 
katıhnmıştır.

6. NATO Nükleer Planlama Grubu Toplaptısı

NATO Nükleer Planlama Grubu (Nuclear Planning Group-NPG) İlkbahar 
Toplantısı 9 Haziran 1995 tarihinde, Brüksel’de NATO Karargahında düzenlenmiştir. 
Anılan toplantıya Milli Savunma Bakanı Mehmet GÖLHAN başkanlığında bir heyetle 
katıhnmıştır.

7. NATO savunma Bakanlan Gayrıresmi Toplantısı
ı

NATO Savunma Bakanları Gayrıresmi Toplantılarının üçüncüsü 5-6 Ekim 1995
tarihlerinde Amerika Birleşik Devletleri’nin Williamsburg, şehrinde düzenlenmiştir.
Toplantıya NATO Nezdindeki Daimi Temsilcimiz Tugay ÖZÇERİ başkanlığında bir 
heyetle iştirak edilmiştir.
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8. Kuzey Atlantik Asamblesi (KAA) Yıllık Genel Kurul Toplantısı

Kuzey Atlantik Asamblesi Yıllık Genel Kurul Toplantısı 6-9 Ekim 1995 tarihlerinde 
Torino’da yapılmıştır. Toplantıya Parlamenterlerimizden oluşan bir heyet katılmıştır.

9. NATO-BAB Deniz Günü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral KARADAYI’nın evsahipliğinde tertiiplenen 
NATO-BAB Deniz Günü Adriyetik Denişinde SHARP-GUARD operasyonuna katılan 
NATO ve BAB’a bağlı Türk, Alman, İspanyol ve Portekiz savaş gemileri ile Deniz 
Kuvvetlerine ait bazı birliklerin katılımıyla 13 Ekim 1995 tarihinde Antalya’da 
düzenlenmiştir.

10. Türk Atlantik Konseyi (TAK) Uluslararası Antalya Konferansı

Türk Atlantik Konseyinin 6.ncı Uluslararası Güvenlik ve işbirliği Konferansı TBMM 
Başkanı Sayın İsmet SEZGİN’in himayelerinde 2-5 Kasım 1995 tarihinde Altalya’da
düzenlenmiştir.

11. NATO Savunma Planlama Komitesi Toplantısı

NATO Savunma Planlama Komitesi (Defense Planning Group-NPG) ve Nato 
Nükleer Planla Grubu ( Nuclear Planning Group-NPG) Sonbahar toplantıları 29 Kasım 
1995 tarihinde Brüksel’de NATO karagahında düzenlenmiştir. Anılan toplantıya Milli 
Savunma Bakanı Vefa TANIR Başkanlığındaki bir heyetle katılmmıştır.

12. Kuzey Atlantik Konseyi (KAK) Bakanlar Sonbahar Toplantısı

5 Aralık 1995 tarihinde Brüksel’de yapılan ve Dışişleri Bakanı Sayın Deniz 
BAYKAL’m katıldığı toplantıda, Bosna-Hersek Barış Anlaşmasının askeri yönünün 
uygulanmasına ilişkin olarak ittifak’ın askeri makamlarınca hazırlanan " Ortak Çaba" (Joint 
Endeavour) kod adlı harekat planı üzerinde durulmuş ve aynı gün öğleden sonraki 
Dışişleri-Savunma Bakanları ortak toplantısında (Milli Savunma Bakanımız 
Katılamamıştır) IFOR (Implementation Force) adı verilen gücün oluşturulması 
kararlaştırılmıştır. Böylece İttifak, tarihinde ilk kez büyük çaplı ve alan-dışı bir askeri 
operasyonu barışı sağlamak amacıyla yürürlüğe koymak olanağını kazanmıştır. Toplantıda 
ayrıca Javier Solana’nın NATO’nun yeni Genel Sekreterliğine atanması onaylanmış, 
İttifak’ın genişleme süreci, İşbirliği Ortaklarıyla ilişkiler, NATO’nun Rusya ve Ukrayna ile 
ilişkileri AKKA sorunu, İttifak’m yapısının ve yöntemlerinin değişen koşullara uyarlanması, 
NATO’nun Akdeniz’de diyalog girişimi ve Terörizm konuları ele alınmıştır. 13. Kuzey 
Atlantik İşbirliği Konseyi (KAİK) Bakanlar toplantısı 6 Aralık 1995 tarihinde Brüksel’de 
yapılan ve ülkemizi Dışişleri Bakanı Sayın Deniz BAYKAL’ın temsil ettiği KAİK Bakanlar 
toplantısında ağırlıklı konuyu NATO öncülüğünde yürütülecek Bosna’da barışı uygulama 
harekatı oluşturmuştur.

BATI AVRUPA BİRLİĞİ (BAB)

14. BAB İlkbahar Bakanlar Toplantısı
•  «

15 Mayıs 1995 tarihinde Lizbon’da yapılmıştır. Ülkemizi Dışişleri Bakanı Sayın Erdal 
İNÖNÜ ve Milli Savunma Bakanı Sayın Mehmet GÖLHAN temsil etmiştir. Lizbon 
Bakanlar Konseyinin gündemini 1996 Hükümetlerarası Konferans (HAK) bağlamında 
gözden geçirilmesi öngörülen AB-BAB ilişkilerinin geleceği ile BAB’m operasyonel 
yeteneklerinin geliştirilmesi konusunda sürdürülen çalışmalar oluşturmuş; ayrıca 27 BAB 
ülkesinin (tam üyeler, ortak üyeler, gözlemciler ve ortak partönerler) katılımıyla hazırlanan 
"Avrupa’da yeni Güvenlik Koşulları" başlıklı belgenin 1. bölümü bakanlarca onaylanmıştır.
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15. BAB Asemblesi Genel Kurulu
• ___

19-21 Haziran 1995 tarihlerinde Paris’te yapılmıştır Başbakan Sayın Tansu ÇİLLER, 
20 Haziran günü Asamble nin daveti üzerine Genel Kurul a hitabeti bir konuşma 
yapmıştır. GenelKurul’da ayrıca BAB’daki parlamenterlerimizin statüsüne dair bir rapor
ve karar tasarısı bazı değişikliklerle kabul edilmiştir.

16. BAB Sonbahar Bakanlar Toplantısı

14 Kasım 1995 tarihinde Madrid’de yapılmıştır. Ülkemizi Dışişleri Bakanı Sayın 
Deniz BAYKAL ve Milli Savunma Bakanı Sayın Vefa TANIR temsil etmiştir. Madrid 
Bakanlar Köseyi, gündemi itibarivla Lizbon toplantısının bir devamı niteliğinde olmuş ve 
Bakanlar, BAB’ın HAK’a yapacağı katkı belgesini, BAB’m operasyonel yeteneklerinin
geliştirilmesi çerçevesinde hazırlanan bazı belgeleri ve başlığı "Avrupa Güvenlik Ortak
Konsepti" olarak değiştirilen çalışmanın 2. bölümünü onaylamıştır.

*

17. BAB Asamblesi Genel Kurulu

4-5 Aralık 1995 tarihlerinde Paris’te yapılmıştır. 24 Aralık genel seçim hazırlıkları 
nedeniyle parlamenterlerimiz toplantıya katılamamışlardır.
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NATO, BAB, SİLAHSIZLANMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

SİLAHSIZLANMA

_  m m  m m

Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması (NSYOA)
Gözden Geçirme ve uzatma Konferansı (GGUK):

1968 yılında imzalanarak 1970 yılında yürürlüğe giren NSYÖA, nükleer silahlara ve 
buna ilişkin teknolojiye sahip olmayan ülkelerin, sözkonusu silah ve teknolojiyi 
edinmemeyi taahhüt etmeleri karşılığında, kendilerine nükleer teknoloji sahibi ülkelerce 
barışçıl amaçlar için nükleer teknoloji yardımı yapılmasını öngörmektedir.

•  •

NSYOA, ayrıca, nükleer silahların yayılmasının önlenmesi rejiminin temelini 
oluşturmaktadır.

Türkiye, onay belgesini 1980 yılında saklayıcı ülkelere tevdi ederek NSYÖA"ya taraf 
olmuştur.

Antlaşmaca göre her beş yılda bir Gözden Geçirme Konferansları yapılmaktadır. Bu 
meyanda NSYÖA, yürürlüğe girişinin yirmibeşinci yılma tekabül eden 1995 senesinde New 
York"ta yapılan bir Gözden Geçirme ve Uzatma Konferansı sonucunda Taraf Devletler 
arasında varılan mutabakat çerçevesinde süresiz olarak uzatılmıştır.
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ORTA DOĞU, AFRİKA VE ULUSLARARASI SİYASİ KURULUŞLAR
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

IRAK

1- re Air niŞİŞTFRİ BAKANI MOHAMMED SAEED AL-SAH HAFİN TÜRKİYE’Yİ 
ZİYARETİ (9-12 ŞUBAT 1995)

Irak Dışişleri Bakanı Mohammed Saeed Al-Sahhaf, Dışişleri Bakanı Murat 
Karayalçın’ın davetlisi olarak, 9-12 Şubat 1995 tarihlerinde Türkiye’yi ziyaret etmiştir. Bu, 
Körfez Krizi’nin başladığı 1990 yılından sonra Türkiye ile Irak arasında gerçekleştirilen en
üst düzey ziyarettir.

Irak Dışişleri Bakanı, Cumhurbaşkanı Süleyman Demirci ve Başbakan Tansu Çiller 
tarafından da kabul edilmiştir.

Ziyaret vesilesiyle iki ülke Dışişleri Bakanlarının başkanlığındaki heyetler arasında 
yapılan görüşmelerde, ikili ilişkiler çeşitli yönleriyle ele alınmıştır. Bu çerçevede, Türkiye- 
Irak Petrol Boru Hattının kurtarılması operasyonu konusu da derinlemesine irdelenmiş ve 
Birleşmiş Milletler’ce öngörülen çerçevede kabul edilebilir bir çözüme kısa zamanda 
ulaşabilmek amacıyla temasların sürdürülmesi hususunda mutabık kalınmıştır. Taraflar, 
kuzey Irak’taki durumu da değerlendirmişler ve bu bağlamda, sorunun Irak’m birliği ve 
toprak bütünlüğü içinde ve Irak halkının tümünün katılımıyla çözümlenebileceği anlayışında 
birleştiklerini saptamışlardır. Bu vesileyle, kuzey Irak’taki mevcut şartların devamının 
Türkiye’nin güvenliği açısından oluşturduğu tehdide Irak tarafının dikkati çekilmiştir. Irak 
tarafı, BM yaptırımlarının kaldırılması amacıyla Güvenlik Konseyi ile sürdürdüğünü 
belirttiği işbirliği hakkında da bilgi vermiş; Türk tarafınca, Irak’ın bu yönde attığı adımları 
sürdürmesinin ve Güvenlik Konseyi'nin Irak’la ilgili tüm kararlarının gereklerini yerine 
getirmesinin Irak’m uluslararası toplumdaki yerini yeniden almasının yegane yolu olduğunu 
belirtmiştir.

IRAK ULUSAL MECLİSİ ARAPLARARASI VE ULUSLARARASI İLİŞKİI
KOMİSYONU BAŞKANI DR. SAFA SALİH AL-OMAR’IN TÜRKİYE’Yİ ZİYARETİ 
(4-7 HAZİRAN 19951

Irak Ulusal Meclisi Araplararası ve Uluslararası ilişkiler Komisyonu Başkanı Dr. 
Safa Salih Al-Omar, Prof. Dr. Erdal İnönü’nün Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri 
Komisyonu Başkanı sıfatıyla 18-22 Temmuz 1994 tarihlerinde Irak’a yaptığı ziyareti iadeten 
ve Dışişleri Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Mümtaz Soysal’ın davetlisi olarak, 4-7 Haziran 
1995 tarihlerinde Iraklı parlamenterlerden oluşan bir heyetle Türkiye’yi ziyaret etmiştir.

Konuk heyet, TBMM Dışişleri Komisyonu ve Meclis’te grubu bulunan siyasi parti 
liderleriyle iki ülke ilişkileri hakkında temaslarda bulunmuş, bu vesileyle TBMM Başkanı 
Hüsamettin Cindoruk, Başbakan Yardımcısı Hikmet Çetin ve Dışişleri Bakanı Prof. Dr. 
Erdal İnönü tarafından da kabul edilmiştir.

Görüşmeler sırasında, Türkiye'nin Irak’ın egemenliği, bağımsızlığı ve toprak 
bütünlüğüne verdiği önem teyid edilmiş,

Irak halkının çektiği sıkıntıların sona erdirilmesi için Birleşmiş Milletler ambargosunun 
kaldırılmasına yönelik çabaların artırılması gereği üzerinde durulmuş, bölge barışını tehdit 
eden kuzey Irak’taki belirsizlik ve istikrarsızlık ortamının biran önce giderilmesinin 
zorunluluk" arzettiği vurgulanmış, ayrıca karşılıklı ziyaretler ve bilgi alışverişi yoluyla 
parlamentolar arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi arzusu ifade edilmiştir.

*  I
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3 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ DIŞİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI PROF. 
DR. MÜMTAZ SOYSALIN IRAK’l ZİYARETİ f i -3 EKİM 19951

Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Mümtaz Soysal,
1-3 Ekim 1995 tarihlerinde Irak’ı ziyaret etmiştir.

Prof. Dr. Mümtaz Soysal, Irak Ulusal Meclisi Başkan Vekili Ghanim Aziz Khadouri 
ve Meclis Uluslararası İlişkiler Komisyonu üyeleriyle yaptığı görüşmelerin yanısıra, 
Cumhurbaşkanı Saddam Hüseyin, Başbakan Yardımcısı Tarık Aziz ile Kültür ve 
Enformasyon Bakanı ve Dışişleri Bakan Vekili Hamid Yousif Humadi tarafından da kabul 
edilmiştir. Görüşmelerde, iki ülke ilişkilerinin yanısıra, kuzey Irak’taki durum da ağırlıklı 
olarak ele alınmıştır.

4- IRAKTA CUMIIURH AS KANLI ĞI İÇİN IIAT .KOY! AMASI (15 EKİM 19951

Saddam Hüseyin, damatları Sanayi ve Madenler Bakanı Korgeneral Hüseyin Kamil 
Hassan ile Saray Muhafızları’nm Komutanı Saddam Kamil Hassan’ın eşleriyle birlikte 8 
Ağustos 1995 tarihinde Ürdün’e sığınmalarım takiben iktidarının zayıflamakta olduğu 
yönünde uluslararası toplumda ortaya çıkan iddiaların da etkisiyle aldığı bir kararla, 
Cumhurbaşkanlığını 15 Ekim 1995 tarihinde halkoyuna sunmuştur. Ülke genelinde sekiz 
milyon seçmenin oy kullandığı referandum sonucunda, esasen tek aday olan Saddam 
Hüseyin, %99.96 kabul oyuyla yedi yıllığına Cumhurbaşkanı seçilmiştir.

Halkoylamasım izlemek üzere Irak Ulusal Meclisi’nce, diğer birçok ülke meyanında 
Türkiye’ye de yapılan davet üzerine Türk Parlamenterler Birliği Başkan Yardımcısı Zeki 
Çeliker başkanlığında dört kişilik bir parlamenter heyetimiz Irak’ı ziyaret etmiştir.

Sözkonusu halkoylamasım takiben Saddam Hüseyin, Irak’ta çok partili parlamenter 
rejimin tesisine yönelik bir "demokratikleşme" sürecinin uygulamaya konulacağını ve amaçla 
siyasi partiler ve basın yasaları gibi yasal düzenlemeler yapılacağını açıklamıştır. Bu 
çerçevede, Irak’ta vilayet, kaza ve nahiyelerde yerel idarelerden sorumlu olacak ve 
üyelerinden bir bölümü atama, bir bölümü de seçimle işbaşına gelecek Mahalli Halk 
Meclisleri oluşturulmasına ilişkin Kanun 20 Aralık 1995, Irak Ulusal Meclisi’nin yenilenmesi 
amacıyla 1996 yılının ilk yarısında genel seçimlerin yapılmasını teminen hazırlanan yeni 
Ulusal Meclis Kanunu da 27 Aralık 1995 tarihinde yürürlüğe konulmuştur.

5- IRAK DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI KIDEMLİ MÜSTEŞARI S A AD ABDULMECID 
AL-FAİSAL’IN TÜRKİYE’Yİ ZİYARETİ (24-27 EKİM 19951

Irak Dışişleri Bakanlığı Kıdemli Müsteşarı Büyükelçi Saad Abdülmecid Al-Faisal, 
Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi Onur Öymen’in davetlisi olarak, 24-27 Ekim 1995 
tarihlerinde Türkiye’yi ziyaret etmiştir.

Al-Faisal, Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, Başbakan Tansu Çiller ve Dışişleri 
Bakanı Prof. Dr. Erdal İnönü tarafından da kabul edilmiştir.

Ziyaret vesilesiyle iki ülke heyetleri arasında yapılan görüşmelerde, Türkiye-Irak 
ilişkileri çeşitli yönleriyle ele alınmış, bu bağlamda ekonomik ve ticari ilişkilerin ambargo 
sonrası dönemde geliştirilmesi olanakları üzerinde durulmuş, Türkiye-Irak Petrol Boru 
Hattının yeniden işler hale getirilmesinin gerekliliği hususundaki görüşbirliği teyid edilmiştir. 
Irak’a gıda ve ilaç alımı karşılığı sınırlı miktarda petrol ihracı olanağı tanıyan BM Güvenlik 
Konseyi’nin 986 sayılı Kararı üzerinde de görüşülmüş ve kuzey Irak sorunu tüm boyutlarıyla 
ele alınarak, bu sorunun Irak’ın toprak bütünlüğü içinde biran önce kalıcı bir çözüme 
kavuşturulması suretiyle Irak’ta normalleşmeye dönülmesinin her iki ülke açısından taşıdığı 
önem vurgulanmıştır.
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İRAN

1- İRAN PETROL BAKANI GHOLAMRE7A AGHAZADEH’NİN TÜRKİYE’Yİ 
ZİYARETİ VE TURKIYE-IRAN DOĞAL GAZ ANLAŞMASI (2-5 MAYIS 1995^

İran Petrol Bakanı Gholamreza Aghazadeh, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 
Veysel Atasoy’un davetlisi olarak 2-5 Mayıs 1995 tarihlerinde Türkiye’yi ziyaret etmiştir.

Ziyaret vesilesiyle iki ülke heyetleri arasında yapılan görüşmeler sonucunda 
Türkiye’nin 23 yıl süreyle İran’dan doğal gaz alimini öngören bir ön anlaşma imzalanmıştır. 
Sözkonusu "İran’dan Doğal Gaz Alıntına İlişkin Ön Anlaşma" uyarınca, İran’dan Türkiye’ye 
gaz teslimatı 1998 yılında başlayacak olup, alınacak doğal gaz miktarı 1998-2001 dönemi 
için maksimum 2 milyar m3/yıl, 2002-2003 dönemi için maksimum 8 milyar m3/yıl ve 2004- 
2020 dönemi için 10 milyar m3/yıl olacaktır.

2- DIŞİŞLERİ BAKANI PROF. DR. ERDAL İNÖNÜ'NÜN TÜRK İ YH-İRAN -SUR İ Y E 
ÜÇLU İSTİŞARE GORUŞMEI .ERİ İÇİN İRAN’I ZİYARETİ f 8 EYLÜL 19951

Körfez Savaşı’nı takiben Irak’ta meydana gelen gelişmeleri dönemsel olarak 
değerlendirmek ve özellikle kuzey Irak’ta ortaya çıkan belirsizlik ve istikrarsızlık ortamının 
Irak’m komşuları açısından oluşturduğu tehdit karşısında Irak’m toprak bütünlüğüne 
atfedilen önemi teyid etmek amacıyla Türkiye’nin inisiyatifiyle İran ve Suriye ile 14 Kasım 
1992 tarihinde Ankara’da başlatılan Üçlü İstişare toplantılarının yedincisi 8 Eylül 1995 
tarihinde Tahran’da yapılmıştır.

3- DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI MÜSTEŞARI BÜYÜKELÇİ ONUR ÖYMENTN BOSNA- 
HERSEK YARDIMI HAREKETE GEÇİRME GRUBU TOPLANTISI ICIN İRAN’I 
ZİYARETİ (29 KASIM 19951

Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi Onur Övmen,' Bosna-Hersek Yardımı 
Harekete Geçirme Grubu’nun (AMG) ikinci toplantısına katılmak üzere 28-29 Kasım 1995 
tarihlerinde Tahran’ı ziyaret etmiştir. Müsteşar’ Büyükelçi Öymen, bu vesileyle, 
Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in ikili ilişkiler ve Irak’taki gelişmelere ilişkin bir 
mesajını Özel Temsilci sıfatıyla İran Cumhurbaşkanı Ali Akbar Hashemi Rafsanjani’ye 
sunmuştur.

V

4- TÜRKİYE-İRAN VETERİNERLİK ANLAŞMASI (1 KASIM 19951

"Hayvan Sağlığı İle İlgili İşbirliği Anlaşması" 1 kasım 1995 'tarihinde" Ankara 
imzalanmıştır.

5- ULAŞTIRMA BAKANI OĞUZ TEZMEN’İN İRAN’I ZİYARETİ (10-12 ARALIK 
1995}

Ulaştırma Bakanı Oğuz Tezmen, Türkiye-İran Karma Ulaştırma Komisyonu (KUK)
toplantısına katılmak üzere İran Ulaştırma Bakanı Akbar Torkan’m davetlisi olarak 10-12
Aralık 1995 tarihlerinde İran’ı ziyaret etmiştir. Bu vesileyle, 21-25 Ağustos 1995 tarihlerinde
Ankara’da gerçekleştirilen Karma Ulaştırma Komisyonu Hazırlık Toplantısı sonucunda
parafe edilmiş bulunan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İran İslam Cumhuriyeti
Hükümeti Arasında 12 Mayıs 1980 Tarihinde Tahran’da İmzalanan Uluslararası Karayolu
Taşımacılığı Anlaşmasının Tadil Anlaşması" ile Mutabakat Zaptı iki ülke Ulaştırma 
Bakanları tarafından imzalanmıştır.
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6- İRAN DIŞİŞLERİ BAKAN YARDIMCISI ALAEPDİN BOROUJERDTNIN 
TÜRKİYE’Yİ ZİYARETİ (22 ARALIK 19951

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Alaeddin Boroujerdi, İran Cumhurbaşkanı Ali 
Akbar Hashemi Rafsanjani’nin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’e cevabi mesajım 
sunmak üzere Özel Temsilci sıfatıyla 22 Aralık 1995 tarihinde Türkiye’yi ziyaret etmiştir.

FİLİSTİN

1995 yılı boyunca Filistin iç siyasetindeki en önemli gelişme İlkeler Bildirisi’nin
hayata geçirilmesi olmuştur. İlkeler Bildirisi’nin ilk aşaması (Gazze ve Eriha’nm Devri) ile
Batı Şeria’daki sekiz sivil yetkinin Filistin Otonom Yönetimine (FOY) devredilmesine ilişkin
anlaşma (Early Empowerment) 27 Ağustos 1995 günü Kahire’de düzenlenen bir törenle
imzalanmıştır. Böylece FOY’a istihdam, ticaret ve sanayi, petrol ve diğer yakıtlar, sigorta, 
posta hizmetleri, tarım, istatistik, yerel yönetim alanlarında yetki devri yapılmıştır.

İlkeler Bildirisi’nin ikinci aşaması (Batı Şeria’mn Devri) ise 24 Eylül 1995 tarihinde 
Mısır’ın Taba kendinde parafe edilmiş ve Anlaşmanın imza töreni 28 Eylül 1995 tarihinde 
Beyaz Saray’da yapılmıştır. Sözkonusu Anlaşma, FOY’nin yetki alanının Batı Şeria’yı da 
kapsayacak şekilde genişletilmesi ve yönetimin Filistinlilerce seçilecek olan Filistin Konseyi 
tarafından gerçekleştirilmesi amacına yönelik olmuştur.

Türkiye, barış sürecinin bölge halkları tarafından da desteklenebilmesi için başta 
Filistinliler olmak üzere, bu yörede yaşayan bütün insanların barışın nimetlerinden 
yararlanmalarını sağlamanın gerekli olduğu görüşünden hareketle İsrail ile Filistin ve Ürdün 
arasında imzalanan anlaşmalara, Ortadoğu Bölgesinde adil ve kalıcı bir barışın biran önce 
tesisi yönünde tarihi ve olumlu birer adım olarak baktığını ifade etmiştir.

Ftl tSTİN’F. YARDIM

1995 yılı boyunca Filistin’e yardım konusunda Türkiye’nin katkıları devam etmiştir. 
Filistin’e Eximbank kredisi ve Hibe Yardımı, Gazze Havaalanı inşaası ve çeşitli alanlarda 
Filistinlilere iş eğitimi ve istihdam projeleri üzerinde çalışmalar ileri aşamaya gelmiştir.

SURİYE

1 Tl IR İZM BAKANI SAYIN İRFAN GÜRPINAR’IN SURİYE’Yİ ZİYARETİ 
(5-10 NİSAN 1995)

Turizm Bakanı Sayın irfan Gürpınar, Türkiye-Suriye Turizm Karma Komisyon 
Toplantısına katılmak üzere, Suriye Turizm Bakanı Amin Abul Shamat’ın davetlisi olarak, 5- 
10 Nisan 1995 tarihleri arasında Suriye’yi ziyaret etmiştir. Suriye ziyareti sırasında Sayın 
Bakan’a, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği, Turizm Yatırımcıları Derneği ve Türkiye 
Turistik Oteller Birliği temsilcileri de refakat etmiştir. Ziyaret vesilesi ile Şam’da, Türk el 
sanatları ürünlerimizin yer aldığı bir sergi açılmıştır.

Türkiye-Suriye Turizm Karma Komisyon Toplantısını müteakip iki ülke arasında 
turizm alanında işbirliğine yönelik bir protokol imzalanmıştır. Protokolde: iki ülkedeki 
turizmle ilgili kuruluşların daha sıkı işbirliği içinde olmaları, Türkiye ve Suriye arasında 
turizm planlaması ve turizm ilişkilerinin çeşitlendirilmesine yönelik teknik uzmanların 
değişimi, üçüncü ülke turistleri için Suriye ve Türkiye’ye yönelik ortak turların düzenlenmesi, 
iki ülkede turizm sektöründe çalışan personelin, bilgi ve becerilerinin artırılabilmesi için 
karşılıklı staj ve kurs olanaklarımı; yaratılması, Türkiye’nin Suriye’ye eğitim olanakları 
sağlaması, turizm ile ilgili uluslararası toplantılarda iki ülkenin birbirilerine destek vermeleri 
hususlarına yer verilmektedir.
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Sayın Bakan Suriye’de bulunduğu süre içerisinde Suriye Cumhurbaşkanı Yardımcısı 
Abdülhalim Haddam ve Suriye Başbakanı Mahmoud Al Zoobi tarafından kabul edilmiştir.

Turizm Bakanı Sayın İrfan Gürpınar ve Suriye Turizm Bakanı Amin Abul Shamat 
çeşitli vesilelerle yaptıkları görüşmelerde, iki ülke arasında her alanda olduğu gibi turizm 
alanında da işbirliği imkanlarının mevcut olduğunu ve bu işbirliğinin iki ülke içinde yararlı 
olacağı umudunu taşıdıklarını dile getirmişlerdir.

2- SURİYE’YE TEVDİ EDİLEN SU NOTASI

Suriye Hükümeti, 3 Aralık 1995 günü Şam Büyükelçiliğimize bir Nota vererek, 
Türkiye’nin Fırat üzerinde inşa ettiği barajlar hakkında Suriye’ye bilgi vermemek ve 
işbirliğinde bulunmamak suretiyle bu ülkeye zarar verdiğini, milletlerarası hukuku ihlal 
ettiğini ayrıca, GAP sulamalarının da önemli ölçüde kirlenmeye yol açarak Suriye’nin 
haklarını tehlikeye soktuğunu iddia etmiştir.

Suriye konu ile ilgili olarak bazı Batılı ülkeler ve Arap Ligi nezdinde de girişimlerde 
bulunmuştur.

Ayrıca, 27-28 Aralık 1995 tarihlerinde Şam’da düzenlenen "Şam Deklarasyonu 
Ülkeleri" Toplantısı sonrasında yayımlanan Nihai Bildiride Suriye görüşlerini ön plana 
çıkaran bir uslup kullanıldığı görülmüşür.

Suriye’nin Aralık ayı başında tarafımıza tevdi ettiği Notaya ilişkin olarak hazırlanan 
bir cevabi Nota, 31 Aralık 1995 günü Şam Büyükelçiliğimiz tarafından Suriye Makamlarına 
iletilmiştir.

Suriye’nin konuyu enternasyonalize etme çabaları karşısında, 4 Ocak 1996 tarihinde 
Ankara’daki OECD ülke temsilcileri ve 5 Ocak 1996 tarihinde Ankara’daki Arap Ligi üyesi 
ülke temsilcileri Bakanlığımıza davet edilerek, kendilerine su konusundaki son gelişmeler ve 
Hükümetimizin bu konudaki görüşlerini anlatan birer brifing verilmiştir.

Brifingler sırasında, su ile terör konusu arasında irtibat kurulmamasına özen 
gösterilmek kaydıyla, Suriye’nin PKK terörüne sağladığı destek muhatapların dikkatine 
getirilmiş, Suriye Hükümetinin, esasen uluslararası hukuktan ve ikili anlaşmalardan doğan 
bir vecibesini teşkil eden teröre destek vermeme mükellefiyetini derhal yerine getirmesi 
isteğimiz vurgulanmıştır.

Öte yandan, 27-28 Aralık 1995 tarihlerinde Şam’da yapılan "Şam Deklarasyonu 
Ülkeleri" Toplantısı sonrasında yayınlanan Nihai Bildiriyle ilgili olarak, 8 Ocak 1996 
tarihinde Ankara’daki "Şam Deklarasyonu Ülkeleri" temsilcileri Bakanlığımıza davet 
edilerek, Nihai Bildiride su konusunda Suriye görüşlerini ön plana çıkaran bir uslup 
kullanılmasından duyduğumuz derin hayal kırıklığı muhataplara iletilmiştir.

3- TEDHİŞÇİ SIZMALAR VE SINIR İHLALLERİ

Türkiye-Suriye arasındaki uzun ortak sınır boyuncu zaman zaman meydana gelen 
hudut ihlalleri, taciz atışları ve tedhişçi sızmaları gibi hadiseler Suriye Hükümetinin bilgisine
getirilmiş ve bu hadiselerin önlenmesi amacıyla gerekli tedbirlerin alınması istenmiştir.

%   ̂ _

Buna rağmen, 1995 yılı içerisinde topraklarımıza yönelik sözkonusu hadiselerde bir 
artış olduğu gözlemlenmiştir. Olayların ardından her defasında Suriye nezdinde yapılan 
girişimlere rağmen olaylarda bir azalma meydana gelmemiştir. Geçen yıl Türk-Suriye 
sınırında ciddi mahiyette on hadise meydana gelmiş ve hadiselerin müsebbibi tedhişçiler her 
defasında Suriye topraklarına kaçmışlardır.
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Bu sebeple, Suriye’nin Ankara Büyükelçisi 11 Ekim 1995 tarihinde Dışişleri 
Bakanlığına çağrılarak, hudut olayları ve tedhiçci sızmaları Suriye Hükümetinin dikkatine 
getirilmiş ve bir an evvel gerekli tedbirlerin alınması istenmiştir.

LÜBNAN

1- TÜRKİYE-LÜBNAN ÇİFTE VHRC.TI .EN D İRMEYİ ÖN i P.ME ANLAŞMASI VE 
YATIRIMLARIN KARŞILIKLI TEŞVİKİ VE KORUNMASI ANLAŞMASI

Türkiye ile Lübnan arasında imzalanması öngörülen Çifte Vergilendirmeyi Önleme 
Anlaşması heyetlerarası görüşmelerin 29 Ocak-2 Şubat 1996 tarihlerinde Beyrut’ta 
yapılması kararlaştırılmıştır.

Türkiye ile Lübnan arasında imzalanması öngörülen Yatırımların Karşılıklı Teşviki 
ve Korunması Anlaşması görüşmeleri de iki ülke heyetleri arasında Çifte Vergilendirmeyi 
Önleme Anlaşması görüşmeleri sırasında yapılması planlanmaktadır. Lübnan tarafı anılan 
anlaşmalara ilişkin olarak Türk tarafına taslak bir metin tevdi etmiştir.

2- LÜBNAN CUMHURBAŞKANI ELI AS HRAOUTNİN GÖREV SÜRESİNİN 
UZATILMASI

Lübnan Cumhurbaşkanı Elias Hraoui’nin normal süresi altı yıl olan 
Cumhurbaşkanlığı görevi, anayasada değişiklik yapılarak 19 Ekim 1995 tarihinde üç yıl 
daha uzatılmıştır.

MISIR

1- TÜRKİYE İI.F. MISIR ARASINDA İMZALANMASI ÖNGÖRÜLEN "ASKERİ 
TARİH VE MÜZECİLİK ALANINDA İŞBİRLİĞİ ANI AŞMASI

19 Haziran 1987 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti ile Mısır Arap Cumhuriyeti arasında 
imzalanan "Askeri Eğitim İşbirliği Anlaşması"na bağlı olarak iki ülke arasında "Askeri Tarih 
ve Müzecilik Alanında İşbirliği Protokolü" akdedilmesi öngörülmektedir.

2- TÜRKİYE İLE MISIR ARASINDA İMZALANMASI ÖNGÖRÜLEN HAVA 
KUVVETLERİ PERSONELİNE VE UÇAKLARINA SAĞLANACAK 
KOLAYLIKLARLA İLGİLİ PROTOKOL

19 Haziran 1987 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti ile Mısır Arap Cumhuriyeti arasında 
imzalanan "Askeri Eğitim İşbirliği Anlaşması"na bağlı olarak iki ülke arasında "Hava 
Kuvvetleri Personeline ve Uçaklarına Sağlanacak Kolaylıklarla" İlgili bir Protokolün 
akdedilmesi öngörülmektedir.

3- MISIR SEÇİMLERİ

Mısır Halk Meclisi için genel seçimlerin ilk turu 29 Kasım 1995 tarihinde 
yapılmıştır. İlk turda, Başkanlığını Hüsnü Mübarek’in yaptığı "Ulusal Demokrasi Partisi" 
124, "Bağımsızlar" 14 milletvekili çıkarmıştır. 6 Aralık 1995 tarihinde yapılan ve 305

seçimlerin ikinci turunda ise "Ulusal Demokrasi Partisi" 193, "Vaft 
’artisi" 5, "Al Ahrar" 1, "Naşir Partisi" 1, "Bağımsızlar" 100 milletvekili 

çıkarmıştır. Böylece, 44 üyesi bulunan Halk Meclisinde "Ulusal Demokrasi Partisinden" 317, 
"Bağımsızlardan" 114 ve diğer partilerden 13 milletvekili yer alacaktır.
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4- Tl IRK HAFTASI

21-26 Eylül 1995 tarihlerinde İskenderiye’de, 28 Eylül- 4 Ekim 1995 tarihlerinde 
Kahire’de bir Türk Haftası düzenlenmiştir. Hafta münasebetiyle aşağıdaki etkinlikler
gerçekleştirilmiştir:

- Geleneksel Türk motiflerinden esinlenen "İzmir Meltemi" temalı moda defilesi;
- Kültür Bakanlığı Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğünce Türk el

sanatları, halı ve kilim sergisi;
- Ege Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Suhendan Ozay

tarafından dokuma ve takı sergisi;
- Türk elişleri sergisi;
- Boncuk çiçek ve kumaş boyama sergisi;
- Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu üyesi dört sanatçımız tarafından Türk

musiki eserleri;
- Üç Türk aşçıbaşı tarafından Türk mutfağından örnekler."

•Seçkin bir izleyici kitlesinin bulunduğu Hafta basında geniş yankı uyandırmış, 
başarısından övgüyle sözedilmiştir.

ÜRDÜN

t- OENF.T .KT İR MAY BAŞKANI ORGENERAL İSMAİL HAKKİ
KARADAYTNIN

l JRDUNTJ ZİYARETİ (3-6 Ekim 19951
•    • — *  •

Genelkurmay Başkanı Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı beraberinde bir heyetle Ürdün
Genelkurmay Başkanı Orgeneral A.Hafız Marei Kaabneh’in resmi davetlisi olarak 3-6 Ekim 
1995 tarihlerinde Ürdün’ü resmen ziyaret etmiştir.

Genelkurmay Başkanımız, Kral Naibi olan Veliaht Prens Haşan tarafından da kabul 
edilmiştir.

2- ÜRDÜN GENELKURMAY BAŞKANI ORGENERAL A.HAF1Z 
KAABNEHTN ÜLKEMİZİ ZİYARETİ (13-14 Aralık 19951

Ürdün Genelkurmay Başkanı Orgeneral A. Hafız Marei Kaabneh beraberinde 
Tuğgeneral Ahmad Husman, Tuğgeneral Ahmad Batayne ve Albay Valid Biter olduğu 
halde, 13-14 Aralık 1995 tarihinde Genelkurmay Başkanımızın davetlisi olarak ülkemizi 
ziyaret etmiştir.

İSRAİL

BAŞBAKAN RABİN’İN ÖLDÜRÜLMESİ

Geçtiğimiz yıl boyunca İsrail iç siyasetinde en önemli gelişmeyi Başbakan Yitzhak 
Rabin’in 5 Kasım 1995 günü radikal dinci bir İsrailli tarafından öldürülmesi oluşturmuştur. 
İsrail hukuku çerçevesinde, Rabin’in öldürülmesini takiben hükümet otomatikman istifa 
etmiş sayılmakta olduğundan İsrail Cumhurbaşkanı Ezer Weizmen yeni hükümeti kurma 
görevini" Başbakan vekili Shimon Peres'e vermiştir. İsrail’de kurulan yeni hükümet, 22 
Kasım 1995’te Knesset’den (İsrail Parlamentosu) güvenoyu almıştır.

Başbakan Prof. Dr. Tansu Çiller in Başkanlığında bir heyet Hükümetimizi temsilen 6 
Kasım 1995 tarihinde Rabin’in cenaze törenine katılmak üzere İsrail’i ziyaret etmiştir.

Cumhurbaşkanımız Sayın Süleyman Demirel’in 12-15 Kasım 1995 tarihleri arasında 
İsrail’e yapacakları ziyaret, Başbakan Rabin’in öldürülmesi üzerine 1996 yılı Mart ayına 
ertelenmiştir.
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Tl IRKİYE VE İSRAİL ARASINDA GERÇEK! KSF.N ZÎYARRTI ER

- İsrail Knesset (Meclis) Başkanı Shevack Weiss 23 Şubat 1995 tarihinde ülkemize bir
ziyarette bulunmuştur.

- Sağlık Bakam Sayın Dr. Doğan Baran 12-15 Mart 1995 tarihlerinde İsrail’i ziyaret
etmiştir.

- İsrail Tarım Bakanı Yakov Tsur 10-14 Nisan 1995 tarihlerinde Tarım Bakanımızın 
davetlisi olarak Türkiye’ye bir ziyaret gerçekleştirmiştir.

- Zamanın İsrail Dışişleri Bakan Yardımcısı Dr. Yossi Beilin (halen Ekonomi ve 
Planlama Bakanı) 1-2 Mayıs 1995 tarihlerinde ülkemize resmi ziyarette bulunmuştur.

- GAP’dan sorumlu Devlet Bakanı Sayın Abdül Baki Ataç 12-15 Haziran 1995
tarihinde İsrail’i ziyaret etmiştir.

- Çevre Bakam Sayın Rıza Akçalı 11-15 Temmuz 1995 tarihlerinde İsrail’i ziyaret
etmiştir.

- İsrail Dışişleri Bakanlığı Kıdemli Müsteşar Yardımcısı Ben Tzur, 27 Eylül 1995 
günü MEKY İskit’in davetlisi olarak ülkemizi ziyaret etmiş ve Barselona’da yapılacak 
EURO-MED toplantısı konusunda görüş alış-verişinde bulunmuştur.

- Y.K.T.K Anlaşmasının akti için ilk tur müzakereler 5-7 Eylül 1995 tarihleri arasında 
Ankara’da ikinci tur görüşmeler 8-9 Kasım 1995 tarihleri arasında İsrail’de gerçekleştirilmiş 
ve Anlaşma taslağı imza aşamasına gelmiştir.

T f İRKÎYE-İSRAİL ARASINDA İMZALANACAK ANLAŞMALAR

- ÇVÖA konusunda iki ülke makamları arasında yazışmalar devam etmiştir. İkinci 
tur görüşmelerin 1996 yılı Şubat ayında Ankara’da yapılması öngörülmektedir.

- Serbest Ticaret Anlaşması imzalanması amacıyla sürdürülen müzakereler çok ileri 
bir safhaya gelmiştir. Bu konuda, Tekstil İrtibat Grubu 2. Toplantısı 12-13 Haziran 1995 Dış 
Ticaret Müsteşarlığımız Heyetinin Ziyareti (Kudüs) 27-28 Eylül 1995 tarihlerinde 
gerçekleşmiştir. İkinci tur müzakereler 25-26 Aralık 1995 tarihlerinde Ankara’da yapılmıştır.

- Türkiye-İsrail Ticaret, Ekonomi, Endüstri, Teknik ve Bilimsel İşbirliği 
Anlaşması’nın imzalanması ileri aşamaya gelmiştir. Oluşturulan taslak metnin Sanayi ve 
Ticaret Bakanımız Sayın Fuat Çay’ın 21-25 Ocak 1996’da İsrail’e yapacakları ziyaret
sırasında parafe edilmesi kararlaştırılmaştır.

- Savunma Sanayi İşbirliği Anlaşması’nm nihai taslağı oluşturulmuş ve İsrail 
makamlarına gönderilmiş olup, müzakerelerde bulunmak üzere bir İsrail heyetinin 1996 yılı 
başında Türkiye’ye gelmesi beklenmektedir.

- F-4 (Fantom) uçakları modernizasyonu için İsrail LAI Firmasıyla 14 Ağustos 1995 
tarihinde 600 milyon ABD Doları tutarında sözleşme imzalanmış, konu kredi şartlarının 
belirlenmesi amacıyla Başbakanlık Hazine Müsteşarlığına intikal ettirilmiştir.

- Uçaksavar Makinalı Tüfek Fişeği Tedarikiyle ilgili olarak İsrail’in TAAŞ Firmasıyla 
27 Ağustos 1995 tarihinde 2.7 milyon ABD Doları tutarında sözleşme imzalanmıştır.

- ALO-119 EH Podu Modernizasyonuyla ilgili olarak İsrail’in ELTA firmasıyla 26 
Ocak 1995 tarihinde 4.4 milvon ABD Doları tutarında sözleşme imzalanmıştır.
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AFRİKA

ÖNF.MT 1 ZİYARETLER:

- Zamanın İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Sayın Bekir Aksoy, 23-30 Nisan 1995 
tarihlerinde Fas’ı ziyaret etmiştir. Ziyaret sonrasında, uyuşturucu madde kaçakçılığı, örgütlü 
suçlar, terörizm ve aşırı akımlarla mücadele, mesleki eğitim, sivil savunma konularında 
karşılıklı görüş alışverişinde bulunulmuş ve bu alanlarda işbirliğini öngören bir tutunak 
imzalanmıştır.

- Zamanın Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Sayın Erdal İnönü 28-29 
Temmuz 1995 tarihlerinde Tabarka şehrinde yapılan Akdeniz Forumu Dışişleri Bakanlığı 
toplantısına katılmak üzere Tunus’a gitmiştir. Anılan toplantı vesilesiyle Akdeniz’in iki 
kıyısındaki ülkelerin ortak çıkarları üzerinde görüş alışverişinde bulunulmuştur.

- Tunus Tarım Bakanı Mohamed Ben Rejep 13-15 Eylül 1995 tarihlerinde ülkemizi 
ziyaret etmiştir. Ziyaret sırasında özellikle tarımsal araştırma ve üretim konularında iki ülke 
arasında mevcut işbirliğini daha da geliştirmek imkanları üzerinde durulmuş; ziyaret 
sonunda tarımsal üretim, bitkilerin korunması ve sağlığı, balıkçılık ve su ürünleri gibi 
alanlarda ikili işbirliğini öngören bir tutanak imzalanmıştır.

- Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Teoman Koman, 1-4 Kasım 1995 
tarihlerinde. Tunus’a resmi bir ziyaret yapmıştır. Sözkonusu ziyaret sırasında iki ülke 
Jandarma Örgütleri arasındaki işbirliğinin arzulanan seviyeye çıkarılması için gösterilmesi
gereken çabalar üzerinde durulmuştur.

\ • •  /  W

ÖNEMLİ TOPLANTILAR:

- 29-31 Ekim 1995 tarihlerinde Amman’da II. Orta Doğu/Kuzey Afrika Ekonomik 
Zirvesi (ODEK) düzenlenmiştir. Anılan Zirve’de Türkiye’yi Bakanlığımız Müsteşar 
Yardımcısı Büyükelçi Temel İskit başkanlığında bir heyet temsil etmiştir. Anılan Zirve, 
bölgenin ekenomik potansiyelinin, yatırım olanaklarının ve risklerinin ortaya çıkarılmasına, 
Zirveye katılan ülkelerin özel sektörleri arasında kurulacak işbirliği için gerekli ön
temasların yapılmasına vesile teşkil edecek bir forum niteliğinde cereyan etmiştir.

%

İMZALANAN ANLAŞMALAR:

=- - II. ODEK Zirvesi sırasında Ortadoğu ve Akdeniz Seyahat ve Turizm Birliği’nin
(MEMTTA) Kuruluş Anlaşması Türkiye, Mısır, Ürdün, İsrail, Filistin, Tunus, Fas ve GKRY 
tarafından imzalanmıştır.

OAAY-D DAİRESİNİN 1995 YILI FAALİYETLERİ

ÖNEMLİ ZİYARETLER:

- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 1995 Ocak ayında Katar’ı ziyaret etmiştir, İki ülke 
heyetleri arasında yapılan görüşmelerde, ülkemizin Katar Rus Laffan Gaz Şirketi’nden yılda 
2 Milyon ton LNG satın alması ve BOTAŞ’m bu projeye %5 sermaye payı ile ortak olması 
konuları ele alınmıştır.
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- Suudi Arabistan ile mevcut siyasi danışma mekanizması çerçevesinde Suudi 
Dışişleri Bakanı Saud Al Faisal, 18-19 Haziran 1995 tarihlerinde ülkemizi ziyaret etmiştir. 
Konuk Bakan, Sayın Bakanımızla başbaşa görüşme yapmış, bilahere heyetler arası 
görüşmeler gerçekleşmiştir. Suudi Bakanı, Sayın Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız ve 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı tarafından kabul edilmiştir. Görüşmelerde, iki ülke 
arasındaki ilişkiler gözden geçirilmiş, bölgesel ve uluslararası konularda fikir teatisinde 
bulunulmuştur.

- Kuveyt Başbakan Birinci Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Sabah Al-Ahmed Al 
Jaber Al-Sabah, Kuveyt Emiri’nin bir mesajını Sayın Cumhurbaşkanımıza iletmek üzere 16 
Eylül 1995 tarihinde ülkemizi ziyaret etmiştir. Kuveytli Bakan, Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısı ve Bakanımız ile yapmış olduğu görüşmelerde ikili, siyasi, ekonomik, kültürel, ve
konsolosluk konuları ele alınmış vc bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunulmuştur.

ÖNEMLİ TOPLANTILAR:

- Türkiye-Bahreyn 2. KEK Toplantısı, 2-4 Ekim 1995 tarihleri arasında Ankara’da 
yapılmıştır.

- 9-13 Aralık 1995 tarihlerinde, Gine’nin başkenti Conakry’de yapılan 23. İslam 
Dışişleri Bakanları Konferansına Devlet Bakanı Sayın Ali Dinçer başkanlığında bir heyetle 
iştirak edilmiştir.

YÜRÜRLÜĞE GİREN ANLAŞMALAR:
•  •    »

- Ülkemiz ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında 29 Ocak 1993 tirihinde imzalanmış
olan Ekonomik ve Teknik İşbirliği Anlaşması 1 Ocak 1995 tarihi itibariyle yürürlüğe 
girmiştir.

•  •

- Ülkemiz ile Bahreyn arasında 28 Ocak 1993 tarihinde imzalanan Kültür Anlaşması, 
28 Nisan 1995 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

İMZALANAN ANLAŞMALAR:

- Ülkemiz ile Yemen arasında Kültürel ve Bilimsel İşbirliği Anlaşması, 25 Eylül 1995 
tarihinde Ankara’da imzalanmıştır.

Anlaşma, iki ülke arasında bilimsel araştırmacı ve öğretim üyesi değişimini, arşivlerde 
araştırma yapılabilmesini, radyo, televizyon ve haber ajansları arasında işbirliğini, ayrıca, 
turizm, gençlik ve spor kuruluşları arasında temasların arttırılmasını öngörmektedir.

- Ülkemiz ile Oman arasında 24 Aralık 1995 tarihinde Muskat’ta, Ekonomik, Teknik 
ve Bilimsel İşbirliği Anlaşması imzalanmıştır.
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PROTOKOL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

CUMHURBAŞKANI, BAŞBAKAN VE DIŞİŞLERİ BAKANI ZİYARETLERİ LİSTESİ 

SAYIN CUMHURBAŞKANI SÜLEYMAN DEMİREL’İN 1995 YILI DIŞ ZİYARETLERİ

30 Ocak - 2 Şubat 1995

Hindistan’a resmi ziyareti 

27 Şubat 1995

Hırvatistan ve Bosna-Hersek’e resmi ziyaret. (Saraybosna’ya gidilememiştir)

7 mart 1995

Romanya’ya çalışma ziyareti

10-12 Mart 1995 '

Dünya Sosyal Kalkınma Zirvesi’ne katılmak üzere Kopenhag’ı ziyareti.

13-15 Mart 1995
• •  ,

Uçünçü ECO Zirvesi’ne katılmak üzere îslamabad’ı ziyareti

15-18 Mart 1995 

Pakistan’a resmi ziyaret.

2-6 Nisan 1995

Arjantin’e resmi ziyaret

6-9 Nisan 1995 

Şili’ye resmi ziyaret

9-13 Nisan 1995 

Brezilya’ya resmi ziyaret

22-27 Mayıs 1995

Çin Halk Cumhuriyeti’ne resmi ziyaret.

27-29 Mayıs 1995 

Hong Kong’u ziyaret

29-31 Mayıs 1995 

Endonezya ’ya resmi ziyaret



\

\

12-14 Haziran 1995 

Kazakistan’a resmi ziyaret

30 Haziran 1995

KEİ Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısına katılmak üzere Bükreş’i ziyareti

4-6 Temmuz 1995 

Bulgaristan’a resmi ziyareti

12-13 Temmuz 1995
%  — -  •  • •

Arnavutluk’a resmi ziyaret

13-14 Temmuz 1995 

Makedonya’ya resmi ziyaret 

21 Temmuz 1995

Hırvatistan ve Bosna-Hersek’e resmi ziyaret. (Saraybosna’ya gidilememiştir)

31 Temmuz 1995

Pasof-Türkgözü Sınır Kapısının açılışı nedeniyle Gürcistan’a resmi ziyaret

27-29 Ağustos 1995

Üçünçü Türk Cumhuriyetleri Bişkek Zirvesi’ne katılmak üzere Kırgısiztan’a ziyaret

10-13 Eylül 1995
•  % P

Tacikistan ve Moğolistan’a resmi ziyaret.

21-24 Ekim 1995

Bm’nin kuruluşunun 50. Yıldönümü vesilesiyle düzenlenen özel oturuma katılmak üzere ABD’y 
(New York) ziyaret.

7-9 Aralık 1995

Azerbaycan’a resmi ziyaret

YABANCI DEVLET BAŞKANLARININ ÜLKEMİZİ ZİYARETİ

16-18 Ocak 1995

Türkmenistan Devlet Başkanı Niyazov’un ülkemizi resmi ziyareti

8-10 Mart 1995

Filipinler Cumhurbaşkanı Fidel V. Ramos’un ülkemizi resmi ziyareti
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21-23 Mart 1995

İtalya Cumhurbaşkanı Oscar Luigi Scalfaro’nun ülkemizi resmi ziyareti 

21-27 Mart 1995

Avustralya Genel Valisi W. Haydan’ın ülkemizi özel ziyareti.

6-8 Haziran 1995

Slovenya Cumhurbaşkanı Milan Kucan’ın ülkemizi resmi ziyareti.

19-20 Haziran 1995

Filistin Devlet Başkanı Yasser Arafat’ın ülkemizi resmi ziyareti

2-3 Ağustos 1995

Moldova Cumhurbaşkanı Mircea Snegur’un ülkemizi ziyareti 

4 Eylül 1995
m

Bosna-Hersek Cumhurbaşkanı Alija Izzetbegoviç’in ülkemizi ziyareti

19-21 Eylül 1995

Litvanya Cumhurbaşkanı Brazauskas’ın ülkemizi resmi ziyareti

23-29 Eylül 1995
•  •

Portekiz Cumhurbaşkanı Soares’in Bilkent Üniversitesi tarafından verilecek fahri doktora 
törenine katılmak üzere ülkemizi ziyareti

23 Kasım 1995

Romanya Cumhurbaşkanı Ion Iliescu’nun çalışma ziyareti

24 kasım 1995

KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın çalışma ziyareti

27-28 Aralık 1995

KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’m çalışma ziyareti

BAŞBAKAN SAYIN PROF. DR. TANSU ÇİLLERİN 1995 YILI DIŞ ZİYARETLERİ

26 Şubat-1 Mart 1995 

Japonya’ya resmi ziyaret
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12 Nisan 1995 

Azerbaycan’a resmi ziyaret

16-22 Nisan 1995

Uluslararası Houston Festivali’ne katılmak ve resmi görüşmelerde bulunmak üzere ABD’ye resıı 
ziyaret

19-21 Haziran 1995

Batı Avrupa Birliği, (BAB) Asamblesi Genel Kurul toplantısına katılmak üzere Paris’i ziyaret

9-10 Temmuz 1995 
•  •

Özbekistan’a resmi ziyaret

14-18 Ağustos 1995

Kazakistan, Kırgısiztan ve Türkmenistan’a resmi ziyaret 

33 Ağustos 1995 

Gürcistan’a çalışma ziyareti

17-18 Kasım 1995

İspanya’ya çalışma ziyareti

21-22 Kasım 1995 

İngiltere’ye çalışma ziyareti

28 Kasım 1995

Bosna-Hersek’e çalışma ziyareti

4-5 Aralık 1995

Federal Almanya’ya çalışma ziyareti 

16 Aralık 1995 

Ispanya’ya çalışma ziyareti

YABANCI ÜLKE BAŞBAKANLARININ 1995 YILI İÇİNDE ÜLKEMİZE 
YAPTIKLARI ZİYARETLER

19-27 Mayıs 1995
*  •

Rusya Federasyonu Tataristan Özerk Cumhuriyeti Başbakanı Farid Khairullovich’in ziyareti 

16-18 Haziran 1995

Makedonya Başbakanı Crvenkovski’nin ziyareti

97



DIŞİŞLERİ BAKANI SAYIN MURAT KARAYALÇIN’IN ZİYARETLERİ

2 Şubat 1995

Türkiye, İngiltere, Fransa, İtalya ve Almanya arasında Dışişleri Bakanlan düzeyinde 
gerçekleştirilen Beşli Danışma Toplantısına katılmak üzere Londra’yı ziyaret.

13 Şubat 1995

AB
Kopenhag’ı ziyaret

14 Şubat 1995 -

Türkiye-AB ilişkileri hakkında görüşmelerde bulunmak üzere Finlandiya’yı ziyaret
$

15 Şubat 1995
*  •

Türkiye-AB ilişkileri hakkında danışmalarda bulunmak üzere İsveç’i ziyaret

26-27 Şubat 1995

Sayın Başbakanımıza refakaten Japonya’yı ziyaret 

28 Şubat-2 Mart 1995

AB ile Gümrük Birliği konusunda istişarelerde bulunmak üzere Brüksel, Lüksemburg ve Lahey’i 
ziyaret

6 Mart 1995

Türkiye-AB Ortaklık Konseyi toplantısı vesilesiyle Brüksel’i ziyaret

20-21 Mart 1995
4

Avrupa istikrar Paktı Konferansı’na katılmak üzere Paris’i ziyaret

DIŞİŞLERİ BAKANI SAYIN PROF. DR. ERDAL İNÖNÜ’NÜN DIŞ ZİYARETLERİ

2-7 Nisan 1995

Bonn, Vaşington ve Paris’i ziyaret

8-9 Nisan 1995

Akdeniz Forum’una katılmak üzere St. Maxim’i (Nice-Fransa) ziyaret 

12 Nisan 1995

Sayın Başbakanımıza refakaten Bakü’yü ziyaret



28-29 Temmuz 1995

Akdeniz Forumu Dışişleri Bakanları Ad Hoc gayriresmi toplantısına katılmak üzere Tunus’u
ziyaret

7-8 Ağustos 1995 

Belarus’u resmi ziyaret

14-18 Ağustos 1995

Sayın Başbakana refekaten Kazakistan, Kırgızistan ve Türkmenistan’ı ziyaret

28-29 Ağustos 1995
•  •

Sayın Cumhurbaşkanına refekaten Uçünçü Türk Cumhuriyetleri Zirvesi nedeniyle Kırgisiztan’ı 
ziyaret

30 AĞustos 1995

Sayın Başbakana refekaten Gürcistan’ı ziyaret

7 Eylül 1995

İKÖ Bosna-Hersek Temas Grubu ile Batı Temas Grubu toplantılarına katılmak üzere Paris’i 
ziyaret

8 Eylül 1995
  • •<

Dışişleri Bakanları düzeyinde yapılan Türkiye-Iran ve Suriye Uçlü istişare toplantısına katılmak
üzere Tahran’ı ziyaret 

9-13 Eylül 1995 .

Sayın Cumhurbaşkanımıza refekaten Tacikistan ve Moğolistan’ı ziyaret

24-30 Eylül 1995

BM 50. Genel Kurul toplantısına katılmak üzere beraberinde bir heyet olduğu halde New York’u 
ziyaret

DIŞİŞLERİ BAKANI SAYIN ÇOŞKUN KIRCA’NIN DIŞ ZİYARETLERİ

»  •  '  0

27-31 Ekim 1995
0

Türkiye-AB Ortaklık Konseyi toplantıları için Luxemburg’u ziyaret



14 Nisan 1995

KEİ Başinci Dışişleri Bakanlan toplantısına katılmak üzere Atina’yı ziyaret

3-4 Mayıs 1995

Azerbaycan’ı ziyaret

15 Mayıs 1995

BAB Bakanlar Konseyi Toplantısına katılmak üzere Lizbon’u ziyaret 

18-19 Mayıs 1995

Türkiye. Bosna-Hersek ve Hırvatistan Dışişleri Bakanları toplantısı için Zenica’yı ziyaret

23-26 Mayıs 1995

Sayın Cumhurbaşkanımıza refakaten ÇHC’ni ziyaret 

30-31 Mayıs 1995

Kuzey Atlantik Konseyi ve Kuzey Atlantik İşbirliği Konseyi toplantılarına katılmak üzere 
Noordwijk’i ziyaret

6-8 Haziran 1995

AP Grup Başkanları ve AB komisyonu üyeleri ile temaslarda bulunmak üzere Brüksel’i ziyaret

28-29 Haziran 1995 

Bulgaristan’ı ziyaret
  •    ,  .

30 Haziran 1995 Sayın Cumhurbaşkanımıza refekaten KEI Devlet ve Hükümet Başkanları
toplantısı nedeniyle Bükreş’i ziyaret

4-6 Temmuz 1995

Sayın Cumhurbaşkanımıza refekaten Bulgaristan’ı ziyaret

9-11 Temmuz 1995
p •  •  * • ■ * *\ S  •  /

Türkmenistan’ı resmi ziyaret

12-13 Temmuz 1995

Sayın Cumhurbaşkanımıza refekaten Arnavutluk’u ziyaret

13-14 Temmuz 1995

Sayın Cumhurbaşkanımıza refekaten Makedonya’yı ziyaret
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DIŞİŞLERİ BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI SAYIN DENİZ BAYKAL’IN 
DIS ZİYARETLERİ

13-14 Kasım 1995

Batı Avrupa Silahlanma Grubu Bakanlar Toplantısı ile Batı Avrupa Bakanlar Birliği 
Toplantılarına katılmak üzere Madrid’i ziyaret

15-16 Ekim 1995

Paris’e çalışma ziyaret 

22 Kasım 1995

Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya, İspanya ve Türkiye Dışişleri Bakanlarının katıldığı Altılı Siyasi 
İstişarelere katılmak üzere Bonn’u ziyaret

26-28 Kasım 1995

EUROMED toplantısı vesilesiyle Barselona’yı ziyaret

3-4 Aralık 1995
f

İngiltere’ye çalışma ziyareti

5-6 Aralık 1995

Kuzey Atlantik Konseyi ve Kuzey Atlantik İşbirliği konseyi (KAÎK) toplantılarına katılmak üzer 
Brüksel’i ziyaret

7 Aralık 1995

Bosna-Hersek Konferansı vesilesiyle Londra’yı ziyaret

14 Aralık 1995

Bosna Barış Anlaşmasının imza törenine katılmak üzere Paris’i ziyaret

YABANCI ÜLKE DIŞİŞLERİ BAKANLARININ ÜLKEMİZİ ZİYARETLERİ

8-9 Şubat 1995

Irak Dışişleri Bakanının ziyareti

23 Mart 1995

Türk, Alman, Fransız ve İspanyol Dışişleri Bakanlarının TROIKA toplantısı için üç ülke Dışişl 
Bakanlarının ülkemizi ziyareti
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30-31 Mart 1995

Çek Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Joseph Zieleniec’in ziyareti 

16-19 Nisan 1995

Yeni Zelanda Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Don Mc Kinnon’un KEK toplantısına 
ortak başkanlık etmek üzere ülkemizi ziyareti

30 Nisan-2 Mayıs 1995

Türkmenistan Başbakan Yardımcısıve Dışişleri Bakanı Şıhmuradov’un ziyareti

18-19 Haziran 1995

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Baud Al-Faisal’ın ziyareti

4-6 Eylül 1995

Romanya Dışişleri Bakanı Theodore Melescanu’nun ziyareti
/  *  *  •

5-6 Eylülü 1995

İngiltere Dışişleri Bakanı Malcolm Rifkind’in ziyareti

14-15 Eylül 1995 '

Hollanda Dışişleri Bakanı Van Mierlo’nun ziyareti

9-10 Ekim 1995

Estonya Dışişleri Bakanı’nm ziyareti

3-7 Aralık 1995

Tacikistan Dışişleri Bakanı Tlabak Nazarov’un Tacikistan’ın Ankara Büyükelçiliğinin resmi 
açılışını yapmak üzere ülkemizi ziyareti

SAYIN MÜSTEŞARIMIZ ÖZDEN SANBERK’İN 1995 YELİ DIŞ ZİYARETLERİ

18-19 Ocak 1995 7

Siyasi istişarelerde bulunmak üzere Fransa'ya (Paris) ziyaret

19-22 Ocak 1995

Siyasi istişarelerde bulunmak üzere İngiltere’ye ziyaret

22-23 Ocak 1995

Siyasi istişarelerde bulunmak üzere İtalya’ya ziyaret
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23-24 Ocak 1995

Siyasi istişarelerde bulunmak üzere Hollanda’ya ziyaret

24-26 Ocak 1995

Siyasi istişarelerde bulunmak üzere Belçika’ya ziyaret

1-4 Şubat 1995

Siyasi istişarelerde bulunmak üzere İngiltere’ye ziyaret

5-7 Mart 1995

Gümrük Birliği Anlaşmasının imza törenine katılmak üzere Belçika’ya ziyaret

11-12 Mart 1995

Siyasi istişarelerde bulunmak üzere Danimarka’ya ziyaret

13-18 Mart 1995

ECO Zirvesine katılmak üzere Pakistan’a ziyaret

16-21 Nisan 1995

Sayın Başbakana refekaten ABD’ne (Vaşington-New York) ziyaret

27-28 Mayıs 1995

Siyasi istişarelerde bulunmak üzere KKTC'ne ziyaret

2-4 Temmuz 1995

Siyasi istişarelerde bulunmak üzere İngiltere’ye ziyaret

5-7 Temmuz 1995

Siyasi istişarelerde bulunmak üzere Ispanya’ya ziyaret

9-10 Temmuz 1995
•  ■

Sayın Başbakana refekaten Özbekistan’a ziyaret

11-12 Temmuz 1995

Siyasi istişarelerde bulunmak üzere Azerbaycan’a ziyaret

21-22 Temmuz 1995
f

Sayın Cumhurbaşkanımıza refekaten Bosna-Hersek’e ziyaret

10-16 Eylül 1995
•  •

IKO Toplantısına katılmak üzere Malezya’ya ziyaret
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17-19 Eylül 1995

Siyasi istişarelerde bulunmak üzere Fransa’ya (Paris) ziyaret

8-10 Ekim 1995

Siyasi istişarelerde bulunmak üzere Polonya’ya ziyaret

11-15 Ekim 1995

Siyasi istişarelerde bulunmak üzere ABD’ne (Vaşington) ziyaret

18-20 Ekim 1995

Siyasi istişarelerde bulunmak üzere Avusturya’ya ziyaret

21-23 Ekim 1995

Sayın Cumhurbaşkanımıza refekaten .ABD’ne (New York) ziyaret

1-2 Kasım 1995

KEİ Bakanlar Toplantısına katılmak üzere Moldova ’ya ziyaret

13-15 Kasım 1995

Görüşmelerde bulunmak üzere Fransa’ya (Strazburg) ziyaret 

16 Kasım 1995

Sayın Başbakana refekaten Ispanya’ya ziyaret 

22 Kasım 1995

Sayın Başbakana refekaten Ingiltere’ye ziyaret

28 Kasım 1995

Sayın Başbakana refekaten Bosna-Hersek’e ziyaret

29 Kasım 1995

İKÖ Toplantısına katılmak üzere İran’a ziyaret

4-5 Aralık 1995

Sayın Başbakana refekaten Almanya’ya ziyaret 

7-9 Aralık 1995

Sayın Cumhurbaşkanımıza refekaten Azerbaycan’a ziyaret

16 Aralık 1995
  .  •

Sayın Başbakana refekaten Ispanya’ya ziyaret
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AMERİKA PASİFİK VE UZAKDOĞU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

LATİN AMERİKA PASİFİK VE UZAK DOĞU ÜLKELERİ İLE İLİŞKİLER

- Cumhurbaşkanımız Saym Süleyman Demirel, 30 Ocak - 2 Şubat 
1995 tarihleri arasında Hindistan Devlet Başkanı Dr.Shankar 
Dayal Sharma’nın davetine icabetle bu ülkeyi ziyaret 
etmişlerdir.

- Filipinler Cumhurbaşkanı Fidel V. Ramos, 8-10 Mart 1995 
tarihleri arasında Cumhurbaşkanımız Sayın Süleyman Demirel’in
davetine icabetle ülkemizi ziyaret etmiştir.

- Cumhurbaşkanımız Sayın Süleyman Demirel, 15-18 Mart 1995 
tarihleri arasında Pakistan Devlet Başkanı Farooq Ahmad 
Khan Leghari’nin davetine icabetle bu ülkeyi ziyaret 
etmişlerdir.

- Cumhurbaşkanımız Sayın Süleyman Demirel, 1-14 Nisan 1995 
tarihleri arasında Arjantin, Şili ve Brezilya 
Cumhurbaşkanlarının davetlerine icabetle bu ülkeleri ziyaret 
etmişlerdir.

- Yeni Zelanda Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Ticaret Bakanı 
Don McKinnon 16-26 Nisan 1995 tarihleri arasında ülkemizi 
ziyaret etmiştir. McKinnon bu ziyareti sırasında Türkiye-
Yeni Zelanda 3. Dönem KEK toplantısına eşbaşkanlık yapmış ve 
Gelibolu Savaşlarının 80. Yıldönümü Törenlerine katılmıştır.

- Avustralya Genel Valisi Bili Hayden, Gelibolu Savaşlarının 80. 
Yıldönümü Törenlerine katılmak üzere, 24-25 Nisan 1995
tarihleri arasında ülkemizi ziyaret etmiştir.

- Gelibolu Savaşlarının 80. Yıldönümü vesilesiyle 25 Nisan 1995 
günü Çanakkale’de Uluslararası Törenler düzenlenmiştir. 
Törenlere, Avustralya, Yeni Zelanda, Kanada, İngiltere ve 
Fransa’dan üst düzey askeri ve sivil yetkililer katılmıştır.

- Cumhurbaşkanımız Saym Süleyman Demirel, 23-27 Mayıs 1995 
tarihleri arasında Çin Halk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı 
Tiang Zemin’in davetine icabetle bu ülkeyi ziyaret 
etmişlerdir.

- Cumhurbaşkanımız Saym Süleyman Demirel, 29-31 Mayıs 1995 
tarihleri arasında Endonezya Cumhurbaşkanı Soeharto’nun 
davetine icabetle bu ülkeyi ziyaret etmişlerdir.

- Malezya Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi Tan Sri Ahmad 
Kamil Jaafar, Sayın Müsteşarımız ile siyasi istişarelerde 
bulunmak üzere, 18-20 Ağustos 1995 tarihleri arasında 
ülkemizi ziyaret etmiştir.
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ÇHC Devlet Konseyi üyesi Luo Gan, zamanın Başbakan Yardımcısı 
ve Devlet Bakanı Sayın Hikmet Çetin’in davetlisi olarak 19-26 
Ağustos 1995 tarihleri arasında ikili istişarelerde bulunmak 
üzere ülkemizi ziyaret etmiştir.

TBMM Başkanvekili Sayın Kamer Genç Başkanlığında bir 
Parlamenter Heyetimiz 3-8 Eylül 1995 tarihleri arasında 
Küba’yı ziyaret etmiştir.

Kore Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı Ki Moon Ban, 11-13 
Aralık 1995 tarihleri arasında, Kore’nin BM Güvenlik Konseyi 
üyeliğine seçilmiş olması hasebiyle Kıbrıs konusunu görüşmek
üzere Kıbrıs-Yunanistan, Denizcilik-Havacılık’tan sorumlu
Müsteşar Yardımcısı Büyükelçi Sayın İnal Batu’nun misafiri 
olarak ülkemizi ziyaret etmiştir.

Adıgeçen ayrıca, ikili konularda görüş teatisinde bulunmak 
amacıyla Siyasi işlerden sorumlu Müsteşar Yardımcısı 
Riivükelci Savın Gündüz Aktan ile görüşmüştür.
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ORTA ASYAJKAFKASYA, SLAV ÜLKELERİ GENEL MÜDÜR YARDIMCILIĞI

SLAV ÜLKELERİ

I. RUSYA FEDERASYONU

1995 yılında Rusya Federasyonu ile siyasi, ekonomik ve kültürel vb. alanda çeşitli 
düzeylerde temaslar gerçekleştirilmiştir.

Bu çerçevede ilk olarak 19-26 Mart 1995 tarihlerinde Turizm Bakanlığımızdan bir heyet 
Moskova’ya gitmiş ve 24 Mart 1995 günü "Türkiye Cumhuriyet Hükümeti ile RF Hükümeti 
arasında Turizm Alanında İşbirliği Anlaşması" imzalanmıştır. Sözkonusu anlaşma 25 
Temmuz 1995 günü yürürlüğe girmiştir.

RF Federasyon Konseyi Başkanı Vladimir Şumeyko 21-26 Nisan 1995 tarihlerinde 
TBMM’nin kuruluşunun 75. yıldönümü kutlamalarına katılmak üzere Ankara’ya gelmiş ve 
bu vesileyle çeşitli temaslarda da bulunmuştur.

Başbakan Sayın Tansu Çiller II. Dünya Savaşı’nın Avrupa’da sona erişinin 50. yılı 
törenlerine katılmak üzere 9 Mayıs 1995 tarihinde Moskova’ya gitmiştir. Ziyaret sırasında iki 
ülke Başbakanları arasında heyetler halinde bir toplantı da yapılmıştır.

RF bünyesinde yeralan Tataristan Cumhuriyeti Başbakanı Farid Hayrulloviç 
Muhammedşin, 22-23 Mayıs 1995 tarihlerinde ülkemizi ziyaret etmiş, ziyaret sırasında 22 
Mayıs 1995 günü, RF ile Tataristan arasında imzalanmış olan Yetki Paylaşımı Anlaşmasına 
uygun olarak "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tataristan Cumhuriyeti Hükümeti 
arasında Ticari-Ekonomik, Bilimsel-Teknik ve Kültürel İşbirliği Anlaşması" imzalanmıştır.

Türk-Rus Ortak Ulaştırma Çalışma Grubu, 29 Mayıs-2 Haziran 1995 tarihleri arasında 
Samsun’da bir toplantı yapmıştır.

7-8 Haziran 1995 tarihlerinde RF Dışişleri Bakanlığı IV.Asya Dairesi Genel Müdürü 
Anatoli Zaitsev ve beraberindeki heyet Türkiye-RF ikili istişareleri çerçevesinde ülkemizi 
ziyaret etmiştir.

Devlet Bakanı ve Türk-Rus Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) Türk tarafı Eşbaşkanı 
Onur Kumbaracıbaşı, RF Başbakan Birinci Yardımcısı ve KEK Rus tarafı Eşbaşkanı 
Soskovets ile görüşmelerde bulunmak üzere 25-27 Haziran 1995 tarihlerinde Moskova’ya 
gitmiştir. Görüşmelere ilişkin protokol daha sonra, bir Türk firmasının Moskova’da yaptığı 
binanın açılışı vesilesiyle Moskova’da bulunan Kumbaracıbaşı ile Soskovets tarafından 28 
Temmuz 1995 günü imzalanmıştır.

•  -■

Sayın Cumhurbaşkanımız KEI Zirvesi dolayısıyla bulundı _ 
günü RF Başbakan Birinci Yardımcısı Soskovets’i kabul etmiştir.

20-21 Temmuz 1995 tarihlerinde RF Dışişleri Bakanı I.Yardımcısı Albert Çernişev 
Türkiye - RF ikili istişareleri çerçevesinde ülkemize gelmiştir.

T.C Genelkurmay Başkanlığı ile RF Savunma Bakanlığı Arasında Silahlı Kuvvetler 
Personel Ailelerinin Sosyal ve Kültürel Amaçlı Mübadelesine İlişkin Protokol Moskova’da
28.8.1995 tarihinde imzalanmış ve bu çerçevede Türkiye’ye ilk ziyaret üst düzey Rus 
komutanları ve eşlerinin de dahil olduğu bir grup tarafından Ağustos ayı sonunda 
gerçekleştirilmiştir.
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31 Ağustos-2 Eylül 1995 tarihlerinde Ankara’da yapılan Kara Ulaştırma Komisyonu 
toplantısı sonucunda 2 Eylül 1995 günü bir Protokol imzalanmıştır.

1995 yılı, RF bünyesindeki cumhuriyetlerle ilişkiler açısından verimli geçmiştir. 3-4 Ekim 
1995 tarihlerinde Tuva Cumhuriyeti Meclis Başkanı Kaadrol A. Biceldey, 22-28 Ekim 
tarihlerinde Karelya Dış İlişkiler Bakanı Valeri Slyamin, 27 Ekim - 2 Kasım 1995 
tarihlerinde de Tataristan Cumhuriyeti Meclis Başkanı Vasili Lihaçov ülkemizi ziyaret 
etmiştir. Lihaçov’un ziyareti sırasında 30 Ekim 1995 günü "TBMM ile Tataristan 
Cumhuriyeti Devlet Konseyi (Parlamento) arasında İşbirliğine Dair Protokol" imzalanmıştır.

Türk ve Rus işadamlarının biraraya geldiği Türk-Rus İş Konseyi toplantılarının 
dördüncüsü 20-22 Kasım 1995 tarihlerinde St. Petersburg’da yapılmıştır.

15 Aralık 1995 tarihinde Türkiye ile RF arasında Moskova’da üç belge imzalanmıştır. 
Bunlar, 20 Ekim 1995 tarihinde Ankara'da parafe edilmiş olan Toprak Mahsulleri Ofisi’nin 
Rus tarafından alacaklarının Türkiye Demir Çelik İşletmeleri’nin borcuna mahsup 
edilmesine ilişkin Mutabakat Zaptı, Türk Eximbank’m RF’na geçmiş yıllarda kullandırdığı 
kredilerin geri ödemelerine ilişkin Borç Erteleme Anlaşması ve yine Türk Eximbank’ın 
RF’na açacağı 350 milyon Dolar tutarındaki proje kredisinin kullanım esasların ilişkin 
Protokoldür.

IL UKRAYNA

1995 yılı içerisinde Türkiye ile Ukrayna arasında siyasi, ekonomik, askeri vb. alanlarda 
çeşitli temaslarda bulunulmuştur.

İki ülke ilişkileri konusunda ilk gelişme ekonomik alanda olmuş, "Türkiye ile Ukrayna 
arasında Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaşması" müzakerelerinin ikinci turu 23-24 
Ocak 1995 tarihlerinde Kiev’de gerçekleştirilerek, varılan mutabakat sonucu sözkonusu 
Anlaşma 27 Ocak 1995 tarihinde parafe edilmiştir.

11 Mart 1995 tarihinde Birleşmiş Milletler Dünya Sosyal Kalkınma Zirvesi dolayısıyla 
Kopenhag’ta bulunan Sayın Cumhurbaşkanımız Ukrayna Cumhurbaşkanı Sayın L.Kuchma 
ile biraraya gelmiş ve iki ülke ilişkileri ile işbirliği olanakları konularında görüşmüşlerdir.

I nci Tur görüşmeleri 1993 Aralık ayında yapılmış olan "Türkiye-Ukrayna Deniz 
Taşımacılığı Anlaşması", 17-18 Nisan 1995 tarihlerinde Ankara’da uzmanlar düzeyinde 
gerçekleştirilen II. Tur görüşmeleri sonucunda parafe edilmiştir.

Sayın Cumhurbaşkanımız KEİ Zirvesi münasebetiyle bulunduğu Bükreş’te 1 
Temmuz 1995 tarihinde Ukrayna Başbakanı Yevgeny Marchuk’u kabul etmiş ve yapılan 
görüşmede iki ülke ilişkileri ele alınmıştır.

Askeri alandaki temaslar ise 1994 tarihli "Askeri Eğitim, Teknik ve Bilimsel İşbirliği 
Anlaşması" dahilinde sürdürülmüş, 10-14 Nisan 1995 ve 12-15 Haziran 1995 tarihlerinde 
Genelkurmay Başkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığından iki heyet Askeri Eğitim, Savunma 
Sanayii işbirliği konularında görüşmelerde bulunmak üzere Ukrayna’yı ziyaret etmiştir. 
Ukrayna Genelkurmay Başkanı Anatoliy Lopata Genelkurmay Başkanı Orgeneral İsmaiİ 
Hakkı Karadayı’nın davetlisi olarak 4-8 Eylül 1995 tarihlerinde ülkemizi ziyaret etmiş, ayrıca
20-23 Eylül 1995 tarihleri arasında düzenlenen IDEF 95 Savunma Sanayii ve Sivil Havacılık 
Fuarına bir Ukrayna askeri heyeti iştirak etmiştir.
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ilk turu 1993 yılında Kiev’de yapılan Türkiye-Ukrayna Dışişleri Bakanlıkları 
arasındaki istişarelerin üçüncü turu 16-19 Ekim 1995 tarihlerinde yine Kiev’de yapılmış ve 
bu görüşmeler sırasında ikili ilişkilerin durumu değerlendirilmiştir.

İki ülke arasında 1992 yılından itibaren düzenli bir şekilde yürütülmekte olan İş Konseyi 
ortak toplantılarının 5.si 23-24 Kasım 1995 tarihlerinde Kiev’de düzenlenmiştir.

Ukrayna Milli Bankası ile T.C. Merkez Bankası arasında Merkez Bankası Başkan 
Yardımcısı Aykut Ekzen’in 25-28 Eylül 1995 tarihleri arasında Kiev’i ziyareti sırasında bir 
"Niyet Protokolü" imzalanmıştır.

•  •

1995 yılında Iürkıye ile Ukrayna arasında bilimsel alandaki bir gelişme ise "TUBITAK ile 
Ukrayna Bilimler Akademisi arasında Bilimsel ve Teknik İşbirliği Kurulmasına Dair 
Anlaşma"nm 15 Kasım 1995 tarihinde Kiev’de imzalanması olmuştur.

m.MOLDOVA

1995 yılı içinde Moldova ile yapılan temasların ilki 12-14 Nisan 1995 tarihlerinde ülkemizi 
ziyaret eden Moldova Ulaştırma Bakanı Vasili Iovv tarafından gerçekleştirilmiş ve bu 
çerçevede iki ülke heyetleri arasında Kara Ulaştırma Komisyonu (KUK) toplantısı 
yapılmıştır.

Moldova Parlamento Başkam Petru Lucinchi başkanlığındaki bir heyet TBMM’nin 
kuruluşunun 75. yıldönümü kutlamalarına katılmak üzere Nisan ayında Ankara’ya gelmiştir.

  • ___

Sayın Cumhurbaşkanımız KEI Zirvesi dolayısıyla bulunduğu Bükreş’te Moldova 
Cumhurbaşkanı Snegur ile 30 Haziran 1995 günü görüşmüştür.

Moldova Cumhurbaşkanı 23 Temmuz-3 Ağustos tarihleri arasında ülkemize özel bir 
ziyarette bulunmuş, bu ziyaret çerçevesinde Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından kabul 
edilmiştir.

Milli Savunma eski Bakanı Mehmet Gölnan 20-22 Ağustos 1995 tarihlerinde Moldova 
Savunma Bakam’nın davetlisi olarak Moldova’ya gitmiştir.

Moldova Cumhuriyeti bünyesindeki Gagoğuz Yeri Başkanı Georgiy Tabunşik 25 Eylül-2 
Ekim 1995 tarihlerinde ülkemize bir ziyarette bulunmuştur.

Son olarak, 13-16 Kasım 1995 tarihleri arasında Moldova Başbakan Yardımcısı Valentin 
Cunev başkanlığındaki Moldova Heyeti Moldova'ya açılacak kredi hakkında Eximbank’la 
görüşmelerde bulunmak üzere Ankara’ya gelmiştir. Görüşmeler sonunda taraflar arasında 
bir Mutabakat Zaptı imzalanmıştır.

IV. BELARUS

iki ülke arasında durgun geçen 1994 yılından sonra, ilişkiler Sayın Bakanımızın 7-8 
Ağustos 1995 tarihlerinde Minsk'i ziyareti ile ivme kazanmıştır. Sözkonusu ziyaret sırasında 
8 Ağustos 1995 günü iki ülke arasında Hava Taşımacılığı Anlaşması, Uluslararası Karayolu 
Taşımacılığı Anlaşması, Yatırımların Karşılık*! Teşviki ve Korunması Anlaşması ve Kültür, 
Eğitim,Bilim ve Spor Alanlarında İşbiriiC .maşması imzalanmış, Türkiye-Belarus Dostluk 
ve İşbirliği Antlaşması da parafe edihvıE :ir.

5-7 Aralık 1995 tarihlerinde Türkiye-Belarus 3. İş Konseyi toplantısı İstanbul’da 
yapılmıştır.
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ANLAŞM A V F PKOTOKOIJ P.R

24 Mart 1995

18 Nisan 1995

22 Mayıs 1995

8 Aeustos 1995

15 Aralık 1995

"Turizm-Işbirliği Anlaşması", Moskova 
(3 Haziran 1995 tarihinde Resmi Gazete’de
yayınlandı.)

Türkiye-Ukrayna Deniz Taşımacılığı 
Anlaşması parafe edildi. Ankara

ğ

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Tataristan Cumhuriyeti Hükümeti arasında 
15 Şubat 1994 tarihli Tataristan- RF Yetki 
Paylaşımı Anlaşması kapsamında 
"Ticari-Ekonomik, Bilimsel-Tcknik ve 
Kültürel İşbirliği Anlaşması", Ankara.

Türkiye-Belarus Hava Taşımacılığı 
Anlaşması, Minsk.

Türkiye-Belarus Uluslararası Karayolu 
Taşımacılığı Anlaşması, Minsk.

Türkiye ile Belarus arasında Yatırımların 
Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması, 
Minsk.

Türkiye-Belarus Kültür, Eğitim,Bilim ve 
Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşması,
Minsk.

Türkiye-Belarus Dostluk ve İşbirliği 
Antlaşması paraflandı, Minsk.

TBMM-Tataristan Devlet Konseyi arasında 
İşbirliğine Dair Protokol

Türkiye-RF arasında Eximbank anlaşması v
RF’nun TMO’ya olan borcunun ödenmesini 
ilişkin anlaşmalar.

TOPLANTI VE ZİYARETLER

22-24 Ocak 1995

17-18 Nisan 1995

24-30 Nisan 1995

içişleri Bakanı Nahit Menteşe’nin 
Moskova’yı ziyareti.

Türkiye-Ukrayna Denizcilik Anlaşması
II.Tur görüşmeleri, Ankara

Gorbaçov’un ziyareti (Yapı Kredi’nin 
davetlisi olarak)

\
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12-14 Nisan 1995
ziyareti.

21-26 Nisan 1995

9 Mayıs 1995

22-23 Mayıs 1995

20-28 Mayıs 1995

7-8 Haziran 1995

20-21 Temmuz 1995

23 Temmuz-3 Ağustos

7-8 Ağustos 1995

20-22 Ağustos 1995

25 Eylül-2 Ekim 1995

3-4 Ekim 1995 

16-19 Ekim 1995

22-28 Ekim 1995

27 Ekim-2 Kasım 1995 

13 Kasım 1995

Moldova Ulaştırma Bakanı Vasile Iovv’un

RF Federasyon Konseyi Başkam Vladimir 
Şumeyko ve Moldova Meclis Başkanı Petru 
Lucinshi’nın TBMM’nin kuruluşunun 75. 
yıldönümü dolayısıyla ülkemizi ziyareti.

Başbakan Sayın Tansu Çiller’in II.Dünya 
Savaşını Anma Törenlerine katılmak üzere 
Moskova’yı ziyareti.

Tataristan Başbakanı Farid Hayrulloviç 
Muhammedşin’in ülkemizi ziyareti

Ukrayna içişleri Bakanı İvanoviç’in
"Afetlerde ve Olağanüstü Durumlarda 
Uluslararası Sivil Savunma Konferansına 
katılması, Ankara

RF Dışişleri Bakanlığı IV.Asya Dairesi 
Genel Müdürü Zaitsev ve beraberindeki 
heyetin Türkiye-RF ikili istişareleri 
çerçevesinde ülkemizi ziyareti.

RF Dışişleri Bakam I.Yardımcısı Albert 
Çernişev’in Türkiye - RF ikili 
istişareleri çerçevesinde ülkemizi 
ziyareti.

Moldova Cumhurbaşkanı Mircea Snegur’un
özel ziyareti.

Sayın Bakanımızın Minsk’i ziyareti.

Milli Savunma Bakanı Mehmet Gölhan’ın 
Moldova’yı ziyareti.

Moldova Cumhuriyeti bünyesindeki Gagoğuz 
Yeri Başkanı Georgiy Tabunşik’in ziyareti.

Tuva Cumhuriyeti Meclis Başkanı 
Kaadrol A.Biceldey'in ülkemizi ziyareti

Türkiye-Ukrayna III.Dönem Siyasi 
İstişareler. Kiev

RF bünyesindeki Karelya Cumhuriyeti Dış 
İlişkiler Bakanı Valeri Slyamin’in 
ziyareti.

Tataristan Cumhuriyeti Meclis Başkanı 
Vasili Lihaçov’un ülkemizi ziyareti.

Japon Dışişleri Bakanlığı yetkilileri ile 
BDT konusunda ikili istişareler
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13-16 Kasım 1995

20-22 Kasım 1995 

23-24 Kasım 1995

5-7 Aralık 1995

27-29 Aralık 1995

Moldova Başbakan Yardımcısı Valentin 
Cunev başkanlığındaki Moldova Heyetinin 
Eximbank’la görüşmelerde bulunmak üzere 
Ankara’yı ziyareti.

Türkiye - RF 4. İş Konseyi Toplantısı

Türkiye-Ukrayna 5. İş Konseyi Toplantısı, 
Kiev

Türkiye-Belarus 3. İş Konseyi Toplantısı, 
İstanbul

Kırım Tatar Lideri Mustafa Ccmiloğlu’nun
İzmir ve İstanbul’u ziyareti.



SİYASET PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

SAYIN BAKANIMIZIN 1995 YILINDA YAPTIKLARI DIŞ
ZİYARETLER

2 Şubat 1995 : Sayın Bakanımızın Türkiye, Ingiltere, Fransa
İtalya ve Almanya Dışişleri Bakanları Beşli 
Danışma Toplantısfna katılmak üzere Londra’yı 
ziyareti.

13 Şubat 1995: Sayın Bakanımızın Danimarka Dışişleri Bakanı
ile Türkiye-AB ilişkileri hakkında 
istişarelerde bulunmak üzere Kopenhag’ı 
ziyareti.

14 Şubat 1995: Sayın Bakanımızın Finlandiya Dışişleri Bakanı
ile Türkiye-AB ilişkileri hakkında 
istişarelerde bulunmak üzere Helsinki’yi 
ziyareti

15 Şubat 1995: Sayın Bakanımızın İsveç Dışişleri Bakanı ile
Türkiye-AB ilişkileri hakkında istişarelernde 
bulunmak üzere Stokholm’u ziyareti.

26-27 Şubat 1995: Sayın Bakanımızın, Sayın Başbakanımıza
refakaten, Japonya’yı ziyareti.

28 Şubat-2 Mart 1995: Sayın Bakanımızın AB ülkeleri ile Gümrük
Birliği konusunda istişarelerde bulunmak 
üzere Brüksel, Lüksemburg ve Lahey’i 
ziyaretleri.

6 Mart 1995: Sayın Bakanımızın Türkiye-AB Ortaklık Konseyi
toplantısı vesilesiyle Brüksel’i ziyareti.

20-21 Mart 1995: Sayın Bakanımızın Avrupa istikrar Paktı
Konferansı vesilesiyle Paris’i ziyareti

2-7 Nisan 1995: Sayın Bakanımızın Bonn, Vaşington ve Paris’i
ziyaretleri.

8-9 Nisan 1995: Sayın Bakanımızın Akdeniz Forumu’na
katılmaküzere St. Maxime’i ziyareti (Nice- 
Fransa)

12 Nisan 1995: Sayın Bakanımızın, Sayın Başbakanımıza
refakaten, Bakii’yü ziyareti.

• __

14 Nisan 1995: Sayın Bakanımızın KEI 5. Dışişleri Bakanları
Toplantısı vesilesiyle Atina’yı ziyareti.

3-4 Mayıs 1995: Sayın Bakanımızın Bakü’yü ziyareti.

15 Mayıs 1995: Sayın Bakanımızın SBAB Bakanlar Konseyi
Toplantısı’na katılmak üzere Lizbon’u
ziyareti.
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18-19 Mayıs 1995:

23-26 Mayıs 1995:
#

30-31 Mayıs 1995:

6-8 Haziran 1995:

28-29 Haziran 1995: 

30 Haziran 1995:

2-6 Temmuz 1995:

9-11 Temmuz 1995:

12-13 Temmuz 1995:

13-14 Temmuz 1995:

28-29 Temmuz 1995:

7-8 Ağustos 1995:

14-18 Ağustos 1995:

28-29 Ağustos 1995:

Sayın Bakanımızın Türkiye-Bosna-Hersek ve 
Hırvatistan Dışişleri Bakanları 
Toplantısı’na katılmak üzere Bosna-Hersek’i 
ziyareti (Zenica).

Sayın Bakanımızın, Sayın Cumhurbaşkanımıza 
refakaten, ÇHC’ni ziyareti.

Sayın Bakanımızın Kuzey Atlantik Konseyi ve 
Kuzey atlantik İşbirliği Konseyi 
Toplantılarına katılmak üzere Noordvvijik’i 
(Hollanda) ziyareti.

Sayın Bakanımızın Avrupa Parlementosu Grup 
Başkanları ve AB Komisyonu üyeleri ile 
temaslarda bulunmak üzere Brüksel’i 
ziyareti.

Sayın Bakanımızın Bulgaristan’ı ziyareti.

Sayın Bakanımızın, Sayın Cumhurbaşkanımıza 
refakaten, KEİ Devlet veya Hükemet 
Başkanları Toplantısı vesilesiyle Bükreş’i 
ziyareti.

Sayın Bakanımızın, Sayın Cumhurbaşkanımızı 
refakaten, Bulgaristan’ı ziyareti.

Sayın Bakanımızın Türkmenistan’ı resmi 
ziyareti.

Sayın Bakanımızın, Sayın Cumhurbaşkanımıza 
refakaten, Arnavutluk’u ziyareti.

Sayın Bakanımızın, Sayın Cumhurbaşkanımıza 
refakaten, Makedonya’yı ziyareti.

Sayın Bakanımızın Akreniz Forumu Dışişleri 
Bakanları Ad-Hoc toplantısına katılmak 
üzere Tunus’u ziyareti.

Sayın Bakanımızın Belarus’u resmi
ziyareti.

Sayın Bakanımızın Sayın Başbakanımıza 
refakaten, Kazakistan, Kırgızistan ve 
Türkmenistan’ı ziyareti.

Sayın Bakanımızın Sayın
Cumhurbaşkanımıza refakaten üçüncü Türki 
Cumhuriyetler Zirvesi vesilesiyle 
Kırgızistan’ı ziyareti.



31 Ağustos 1995:

7 Eylül 1995:

8 Eylül 1995:

9-13 Eylül 1995:

24 Eylül-1 Ekim 1995:

27-31 Ekim 1995: 

13-14 Kasım 1995:

15-16 Kasım 1995:

22 Kasım 1995:

26-28 Kasım 1995:

3-4 Aralık 1995:

5-6 Aralık 1995:

7 Aralık 1995:

14 Aralık 1995:

Sayın Bakanımızın Sayın Başbakanımıza 
refakaten, Gürcistani ziyareti.

Sayın Bakanımızın ÎKÖ Bosna-Hersek Temas Grubu 
ile Batı Temas Grubu toplantısına katılmak 
üzere Paris’i ziyareti.

Sayın Bakanımızın Türkiye-İran-Suriye Dışişleri 
Bakanları istişare Toplantısı vesilesiyle 
Tahran’ı ziyareti.

Sayın Bakanımızın Sayın Cumhurbaşkanımıza 
refakaten, Tacikistanve Moğolistan’ı 
ziyaretleri.

Sayın Bakanımızın ATAA Yıllık Kongresi 
için Vaşington’u ve 50. BM Genel Kurul 
Toplantıları vesilesiyle New York’u 
ziyareti.

Sayın Bakanımızın AB-Türkiye Ortaklık 
Konseyi T oplantısı için Lüksemburg’u 
Ziyareti.

Sayın Bakanımızın Batı Avrupa Birliği 
Bakanlar Toplantısı vesilesiyle Madrid’i 
ziyareti. ^

•►H
Sayın Bakanımızın Paris’e çalışma ziyareti. g

Sayın Bakanımızın Türkiye, Fransa,
İngiltere, Almanya, İtalya ve İspanya 
Dışişleri Bakanları Altılı Danışma 
Toplantısı’na katılmak üzere Bonn’u 
ziyareti.

Sayın Bakanımızın EUROMED T oplantısı 
vesilesiyle Barselona’yı ziyareti.

_ _ _  •

Sayın Bakanımızın Ingiltere’ye çalışma
ziyareti.

Sayın Bakanımızın Kuzey Atlantik Konseyi ve 
Kuzey Atlantik İşbirliği Konseyi 
Toplantılarına katılmak üzere Brüksel’i 
ziyareti.

Sayın Bakanımızın Bosna-Hersek konferansı 
vesilesiyle Londra’yı ziyareti.

Saym Bakanımızın Bosna Barış Anlaşması’nın 
imza töreni vesilesiyle Paris’i ziyareti.

LL
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STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ BAŞKANLIĞI

SAM’ın 1995 YILI TARİHÇESİ

Stratejik Araştırmalar Merkezi 24 Haziran 1994 tarihli ve 4009 sayılı Dışişleri 
Bakanlığı Teşkilat Kanunu’nun 9 ve 10. Maddeleri uyarınca Bakanlık bünyesinde 
kurulmuştur. Merkezin çalışma şekli ve şartları 17 Nisan 1995 tarihli Resmi Gazete’de 
yayınlanan Yönetmelikle belirlenmiştir.

Haziran 1995 tarihinde faaliyetlerine başlayan Stratejik Araştırmalar Merkezi 
yaklaşık 3 ay Devlet Konukevi’nde faaliyetlerini sürdürdükten sonra Ağustos 1995’de
Gaziosmanpaşa Kırçiçeği Sok. 8/3 adresine taşınmıştır. Halen faaliyetlerini burada 
sürdürmektedir.

Merkezin amacı Türk dış politikası, uluslararası ilişkiler, bölgesel ve uluslararası 
uyuşmazlıklar ve uluslararası kuruluşlar üzerine inceleme ve araştırmalar yapmak 
Bakanlığımız ihtiyacı için bilgi birikimini sağlamak, sorunları değerlendirmek ve sonuçlara 
varmak, ilgi alanına giren konularda toplantı, seminer, ve konferanslar düzenlemektedir.

Merkezin organları Yönetim Kurulu, Danışma Kurulu ve Sekreteryadır. Bakanların 
sık değiştiği bir dönemden geçildiği cihetle Merkezin resmi açılış resepsiyonu ancak
30.11.1995 tarihinde yapılmış, Yönetim Kurulu ise henüz toplanmamıştır. Yönetim Kurulu 
üyelerinden Prof. Dr. Oral Sander 10 Eylül 1995 tarihinde vefat etmiş, yerine henüz atama 
yapılmamıştır.

Yönetim Kurulu Başkanlığına Sayın Müsteşarın getirilmesini ve Merkeze bir 
Darışma Kurulu oluşturulmasını teminen Yönetmelik’de bazı değişiklikler yapılmış olup 
Sayıştay Başkanlığının mütalaası alınınca değişiklikler Resmi Gazetede yayınlanacaktır. 
Böylece, Yönetim Kurulu, Bakanlık Müsteşarı, Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı ile 
7 üyeden oluşacak ve 20 üyeli bir Danışma Kurulu bulunacaktır.

t  /

Sekretarya, Stratejik .Araştırmalar Merkezi Sekreteri ile Hizmetin gerektirdiği
uzmanlarla çalışmaktadır. İcra Sekreteri, Yönetim Kurulu Raportörlüğü görevini de
yürütmektedir. Sekreterya bünyesinde, çeşitli konularda araştırmalar yapmak üzere 
Çalışma Grupları oluşturulmaktadır.

Staratejik Araştırmalar Merkezi Mart 1996 tarihinden başlayarak "Perceptions" adlı 
üç aylık dergi yayınlanacaktır. İngilizce olarak yayınlanacak dergide Türkiye’nin konumu ve 
bölge hakkında yurtiçi ve yurtdışından değişik çevrelerin görüşlerinin makaleler yoluyla 
yansıtılması amaçlanmaktadır. -

Merkez Başkanlığını Büyükelçi Erhan Yiğitbaşıoğlu, icra Sekreterliğini ise Bakanlık 
Müşaviri Gazne Soysal yürütmektedir.

Sam’m 1995 yılı içerisinde gerçekleştirdiği faaliyetler ekte sunulmuştur.

STRM NİN 1995 YILI İÇERİSİNDE GERÇEKLEŞTİRDİĞİ FAALİYETLER

28 Ağustas 1995 Alman Federal Güvenlik incelemeleri Koleji
Başkanı Amiral Dieter Vellershoff la yuvarlak 
masa toplantısı: /Almanya’nın stratejik 
imkanları
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07 Eylül 1995

12 Eylül 1995

19-21 Eylül 1995

18-19 Ekim 1995 

20 Ekim 1995

9 Kasım 1995

13 Kasım 1995

28 Kasım 1995 

4 Aralık 1995

AGİT Güvenlik Modeli çalışmaları konulu work
shop

Şikago Strateji Forum Başkanı Richard 
Friedman’ın konferansı: Türk-ABD stratejik 
işbirliği

SAM Başkanı BE. Erhan YİĞİTBAŞIOĞLU ve Bilkent 
Üniversitesi’nden Doç. Dr. Hakan KIRIMLI’mn 
Moskova’da düzenlenen Rusya Federasyonu Türk 
Halkları I. Kongresine katılım.

Gazi Üniversitasi’nin işbirliğiyle 
gerçekleştirilen Barış Suyu Projesi konulu 
work-shop

Brüksel Üniversitesi, Stratejik araştırmalar 
Uluslararası İlişkiler Merkezi (CERI) Başkan 
Yardımcısı Prof. Dr. George Carl Delcoigne’nin 
konferansı: Türkiye, AB, Akdeniz ve 
Türkiye’nin Stratejik istikrara katkısı.

Kuzey Irak konusunda Sayın Müsteşar Onur 
ÖYMEN’in başkanlığında gerçekleştirilen 
inceleme toplantısı.

SAM İcra Sekreteri Gazne SOYSAL ve Orta Doğu 
Teknik Üniversitesi’nden Doç. Dr. Hüseyin 
BAĞCI’nın Stutgart Üniversitesi Siyasal 
Bilimler Enstitüsü’nün davetlisi olarak 
Stutgart’ta verdikleri Konferans.

"Uygarlıkların birlikte yaşamaları v e /v ey a  
çatışmaları" konusunda yapılan inceleme 
toplantısı.

"Tanıtım Stratejileri" konusunda yapılan 
inceleme toplantısı.
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YURTDIŞI TANITMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

A  ̂TÜRKÎYE-EUROPALLA FESTİVALİ

Başlangıçta 1996 yılı için öngörülen Türkiye-Europalia Festivalinin katılım için 
gereken idari ve mali yapılanmaya ilişkin 29.09.1994 tarihinde çıkartılan 4033 sayılı Kanuna 
istinaden hazırlanan uygulama Protokolü 2 Şubat 1995’te yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

Türk tarafının hazırlıklarının ileri bir safhaya ulaştığı 23 Mart 1995 tarihinden 
Brüksel’de yerleşik Ulaslararası Europalia Vakfı aldığı tek taraflı bir kararla Europalia- 
Türkiye Festivalinin hazırlık çalışmalarını mali güçlükleri gerekçe göstermek suretiyle 
geçici olarak durdurulmuştur.

Bu gelişmeye rağmen, konuyla ilgili temaslar kasilmemiş, Belçika Dışişleri Bakanlığı
Genel Sekreteri Franz Roillants konunun çözümü için 15-16 Mayıs 1995 tarihleri arasında 
Müsteşarımıza ziyarette bulunmuş, bu vesile ile Bakanımız Sayın Erdal İnönü tarafından 
da kabul edilmiştir. Adıgeçen, temaslarında olumlu bir yaklaşım sergilemiştir.

Bunu takiben, Belçika Hükümetince Türkiye-Europalia Festivali konusunda giderek 
daha müzahir bir tutum izlenmiştir. Belçika Hükümeti 22 Aralık 1995’te yaptığı olağan 
toplantısında, Türkiye-Europalia Festivalinin 1997’de düzenlenmesini, istifa etmiş olan 
Belçika Yüksek Komiseri’nin yerine emekli Büyükelçi Jan Hollants Van Loocke’un 
atanmasını ve Belçika tarafından yapılacak mali katkının serbest bırakılmasını 
kararlaştırmış, ayrıca, yapılan basın açıklamasında 1 Ocak 1996’da yürürlüğe girecek olan 
Gümrük Birliğinin, Festivalin gerçekleştirilmesi için elverişli bir ortam yarattığı 
vurgulanmıştır.

Ana teması "Okyanuslar, Geleceğe Miras" olan 22 Mayıs - 30 Eylül 1998 tarihleri 
arasında Lizbon’da yapılması öngörülen Expo 98’e Türkiye’nin katılımı için Portekiz 
Başbakanınca gönderilen 18 Ocak 1995 tarihli davet mektubuna, Başbakanımız Sayın 
Tansu Çiller tarafından 9 Haziran 1995’te olumlu yanıt verilmiştir.

Bunu takiben Portekiz yetkilileri ile yapılan temaslarda, ilk aşamada Expo 98’in 
uluslararası sergiler bölümünde AB ülkeleri için tahsis edilen kısımda Türkiye için yaklaşık 
1600 metre kare büyüklükteki 5 Modül ile Türk mutfağının tanıtımı için lokanta 
rezervasyonları yapılmış ve Expo 98’e katılım hazırlıklarının Bakanlığımız 
Koordinatörlüğünde başlatılmasını teminen ilgili Bakanlık ve Kuruluşlarımız nezdinde ilk 
girişimlerde bulunulmuştur.

BM İNSAN YERİ .EŞİMİ P.Rİ KONFERANSI İHABİTAT-in

Önerimiz doğrutulsunda 47. BM Genel Kurulu’nun 22 Aralık 1992 tarihli ve 47/180 
sayılı kararıyla BM İnsan Yerleşimleri Konferansı’nm (HABİTAT-II) 3-14 Haziran 1996 
tarihleri arasında İstanbul’da yapılması kararlaştırılmıştır. HABİTAT-II "2000 yılına doğru 
Küresel Barınak Stratejisi’nin (Global Strategy For Shelter) orta vade değerlendirmesini 
yaparak, 1006-2016 yılları arasında İnsan Yerleşimleri alanında uygulanabilir bir "Küresel 
Eylem Planı" kabul edilmesini, ilkeler saptanmasını, Ulusal Eylem Planları’nm oluşmasına 
katkıda bulunulmasını va çözüm arayışlarına Hükümetdışı Kuruluşları da dahil ederek, 
geniş kapsamlı bir tartışma forumu oluşturmayı amaçlamaktadır. Dolayısıyla Konferans 
sırasında gittikçe sağlıksız biçimde kalabalıklaşan, çevre koşulları açısından kötüleşen, 
toplumsal huzursuzluklar yaşayan, işsizlik, yetersiz konut, altyapı ve hizmetlerden 
muzdarip şehirlerin sorunlarına çözümler aranacaktır.
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İlki 1976 yılında Vancouver’da yapılan ve İnsan Yerleşimleri Komisyonu’nun 
(UNCHS) kurulması sonucunu veren Konferansın 20. yılma rastlaması nedeniyle özel 
önem taşıyan HABİTAT-II’ye Devlet ve Hükümet Başkanları’mn, Uluslararası Kuruluş ve 
Hükümet Dışı Kuruluş (NGO) temsilcilerinin, parlementerlerin, yerel yönetimlerin, vs. 
katılmaları beklenmektedir. Konferans ile eş zamanlı olarak düzenlenecek çeşitli paralel 
faaliyetlere iştirak edeceklerle birlikte Konferans’a gelecek toplam konuk sayısının 
yaklaşık 20-25 bin civarında olacağı tahmin edilmektedir. Bu vesileyle İstanbul’a 3 bin 
civarında yabancı basın mensubunun da gelmesi beklenmektedir. Birleşmiş Milletler’in 
İnsani Konularda düzenlediği 1992 Rio Çevre Zirvesi, 1993 Viyana İnsan Haklan 
Konferansı, 1994 Kahire Uluslararası Nüfus ve Kalkınma Konferansı, 1995 Kopenhag 
Sosyal Kalkınma Zirvesi ile Pekin Dünya Kadın Konferansı etkinliklerini, toplantıların 
sonuç ve önerilerini veri olarak alarak genel bir sentesini yapacaktır. Bu "Yüzyılın Son
Zirvesi" bir diğer deyimle "Zirvelerin Zirvesi" niteliğini taşımaktadır.

HABİTAT-ÎI Hazırlık Komitesi Toplantıları

25 Nisan - 5 Mayıs 1995 tarihleri arasında Nairobi’de yapılan HABÎTAT-II Hazırlık 
Toplantısı’nda kabul edilen BM sisteminde devrim sayılabilecek bir karar ile İstanbul 
Konferansı’nda Genel Kurul ve Ana Komitenin yanısıra, ikinci bir komitenin de 
oluşturulması, Ortaklık Komitesi olarak adlandırılan bu Komite’ye Hükümet 
temsilcilerinin yanısıra parlamenterlerin, Hükümet Dışı kuruluşların (NGO), yerel 
yönetimler gibi "çeşitli aktörlerin" etkin ve doğrudan ve bir anlamda anılan kuruluşları 
BM’nin üyesi olan egemen devletlerle aynı düzeye çıkaran bir şekilde katılımları 
öngörülmektedir. Karar tasarısı, HABITAT-II’ye paralel olarak düzenlenecek 
faaliyetlerde alınan karar ve sonuçların, bu kuruluşları temsilen seçilecek kişiler tarafından 
ikinci komiteye tebliğini ve gerekirse resmi delegelerle karşılıklı müzakeresini 
öngörmektedir. BM 50’nci Genel Kurulu’nda onaylanan bu öneri, BM için yeni bir 
uygulama olacaktır.

HABİTAT -II Konferansı’ndan önce ülkemizde düzenlenen etkinlikler

BM, HABİTAT-II’den önce ulusal ve bölgesel alanda çeşitli konferanslar 
düzenlenmesini ve bu toplantılarda alınacak kararların HABÎTAT-II İstanbul Kongeransı 
hazırlıkları için önemli bir girdi oluşturmasını önermiştir. Bu düğrultuda Bakanlığımız 
tarafından BMKP işsirliği ile Orta Asya ve bazı BDT Cumhuriyetleri için geçen Eylül 
ayında bir seminer düzenlenmiştir.
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TÜRK İŞBİRLİĞİ VE KALKINMA AJANSI

Eğitim. Kültür ve Sosyal işbirliği Projeleri:

- Türk- Makedon İlişkileri Semineri, 3-4 Şubat 1995 İstanbul.
•  •  .  ___

- Türkçe Konuşan Ülkeler Haber Ajansları Birliği 3. Toplantısı,
11-12 Şubat 1995, Girne.

- Güney Kafkasya’da Güvenlik, istikrar, Refah ve Karşılıklı Bağımlılık Koferansı, 23- 
24 Şubat 1995, Ankara .

- Beş Türk Cumhuriyeti ve KKTC’den grupların katılımıyla düzenlenen Nevruz
Şölenleri, 17-24 Mart 1995.

- Türkiye ile Rusya Federasyonu arasında Avrasya’da Stratejik Ortaklık İmkanları 
Semineri, 25 - 27 Nisan 1995, Ankara-Istanbul.

- Moldova’ya 5 Haziran - 5 Ağustos 1995 tarihleri arasında iki Türkçe öğretmeni 
gönderilmesi.

•  «

- Türk Dünyası Üniversite Rektörleri Daimi Konferansı 2. Genel Kurul Toplantısı 6 
9 Haziran 1995, Bişkek.

- Ortak Türk Tarihi ve Edebiyatı Lise Ders Kitapları Yazımı Projesi.
•  •

- Avrasya Ülkeleri Kadınları işbirliği Kongresi ,17-19 Temmuz 1995, Ankara .

- Habitat - II Öncesi Bölgesel Hazırlık Toplantısı, Ekim 1995 .

-Yabancı Genç Diplomatlara Dışişleri Bakanlığı Eşgüdümünde Türkçe ve İngilizce 
Mesleki Eğitim Kursu , Eylül - Kasım 1995, Ankara .

Ekonomik. Ticari ve Teknik işbirliği Faaliyetleri :

- Almati Menkul Kıymetler Borsası Elemanlarına İMKB’de kurs
14-18 Şubat 1995, İstanbul.

- Türkmenistan’da Tarımsal Araştırma ve Deneme İstasyonu Kurulması, Nisan 1995 .

- Gürcistan Gümrük Komitesi personeline mesleki eğitim kursu, 12 kişi için, 22 Mayıs
- 2 Haziran 1995, Ankara.

- Gürcistan Ekonomisi ve Gürcistan’da İş Olanakları Semineri,
30-31 Mayıs 1995, Trabzon .
  •

- Devlet istatistik Komiteleri Başkanları Toplantısı , 22-27  Mayıs 1995, Ankara

Azerbaycan Gümrük Komitesi personeline mesleki kurs, 20 kişi için, 12 - 23 
Haziran 1995, Ankara.

- Yeni Avrasya Ülkelerinde Yardımların Etkin Yönetimi ve Koordinasyonu Forumu, 
OECD-TIKA işbirliği ile, 23-30 Eylül 1995.
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TİKA’NIN 1995 YILI İÇİNDE İMZALAMIŞ OLDUĞU ANLAŞMALAR

1. Türk işbirliği ve Kalkınma Ajansı ile Ukrayna Agency For Coordination of 
International Technical Assistanca-ACITE (Dış Teknik Yardımlar Ajansı) kuruluşu 
arasında 1 Ağustos 1995 tarihinde imzalanan "Teknik İşbirliği Anlaşması"

2. Türk işbirliği ve Kalkınma Ajansı ile Deutsche Gesellschaft für Technische 
Zusammenarbeit-GTZ (Alman Teknik Yardım Kuruluşu) arasında 29 Ağustos / 14 Eylül 
1995 tarihlerinde imzalanan "Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinde Yerel Yönetimlerin 
Güçlendirilmesine İlişkin Anlaşma"

3. Türk İşbirliği ve Kalkınma Ajansı- TİKA ile Tacikistan Dışişleri Bakanlığı arasında 
10-11 Eylül 1995 tarihleri arasında imzalanan "TİKA’nın Tacikistan’daki faaliyetleri ile 
ilgili Mutabakat Muhtırası".

•  •

4. Türk işbirliği ve Kalkınma Ajansı-TIKA ile Azerbaycan Cumhuriyeti Haberleşme
Bakanlığı Radyo Haberleşme, Radyo Yayını ve Televizyon Yayınları Birliği arısında 8 
Aralık 1995 tarihinde imzalanan "Televizyon Yayınları konusunda İşbirliği Anlaşması".
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DIŞİŞLERİ BAKANLARI 

GÖREVLERİNE BAŞLAYIŞ VE AYRILIŞ TARİHLERİ

MURAT KARA YALÇIN 
(SAMSUN-26.10.1943)

ERDAL İNÖNÜ 
(ANKARA - 06.06.1926)

ÇOŞKUN KIRCA 
(İSTANBUL-27.03.1927)

DENİZ BAYKAL 
(ANTALYA - 20.07.1938)

12.12.1994-27.03.1995

27.03.1995-5.10.1995

5.10.1995-30.10.1995 
#

30.10.1995
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DIŞİŞLERİ BAKANI MURAT KARAYALÇIN’IN ÖZGEÇMİŞİ

1943 Yılında Samsun’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Ankara Mimar Kemal 
ilkokulu ve Ortaokulunda, lise öğremini ise Ankara Gazi Lisesinde yaptı.

ODTÜ’de 1963-64 döneminde İngilizce hazırlık okulunda eğitim gördü. 1964 yılında 
girdiği Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Îktisat-Maliye Bölümünden 1968
yılında mezun oldu.

DPT’de uzman yardımcısı ve uzman olarak çalıştı. Karayalçın, İngiltere’de kalkınma 
ekonomisi üzerine lisans derecesi aldı. 1978-1979 yıllarında Köy işleri Bakanlığında 
Müsteşar Yardımcılığı görevini yürüttü.

Kent-Koop’un kurucuları arasında yer alan Karayalçın, Kent Koop’ta sırasıyla mali 
sekreterlik, genel sekreterlik ve 1981 yılından 1991 yılı Mayıs ayına kadar da Genel 
Başkanlık görevlerini üstlendi.

Karayalçın, 1986-1987 yılları arasında Uluslararası İskan Konseyi Yönetim Kurulu 
üyeliği, kurulduğu tarih olan 1988 yılından 1993 yılı Eylül ayma kadar da kısa adı 
TÜRKKENT olan Türkiye Kent Kooperatifleri Merkez Birliği’nin Genel Başkanlığı 
görevlerini sürdürdü. Halen Uluslararası Kooperatifler Birliği’nin Yürütme Kurulu 
üyesidir.

1986 Yılında İngiltere'de Dünya Konut Yılı Ödülünü alan Karayalçın, aynı yıl Nokta 
Dergisi tarafından yılın işadamı seçildi. 1987 ve 1991 yıllarında Türkiye’nin dış tanıtımına 
yaptığı katkılar nedeniyle TUTAV ödülüne, 1993 yılında Fransız Hükümeti tarafından 
Légion d’honneur (Lejyon donör şövalye) nişanına layık görüldü.

26 Mart 1989 tarihinde yapılan yerel seçimlere önseçimi kazanarak Sosyal Demokrat 
Halkçı Parti’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak giren Karayalçın, 
seçildiği bu görevini Eylül 1993 tarihine kadar sürdürdü.

Karayalçın Sosyal Demokrat Halkçı Parti’nin 11-12 Eylül 1993 tarihinde yapılan 4.
Olağan Kurultayında Genel Başkan seçildi. T.C. 50. Hükümetinde Başbakan Yardımcısı, 
Devlet Bakanı ve Dışişleri Bakanı olarak görev aldı.

Karayalçın, evli ve bir çocuk babasıdır
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DIŞİŞLERİ BAKANI SAYIN MURAT KARAYALÇINTN 27 MART 1995
TARİHLİ VEDA MESAJI

Dışişleri Bakanlığımız Değerli Mensupları,

28 Kasım 1994 tarihinden bu yana yürütmekte obduğum Dışişleri Bakanlığı
• görevinden bugün ayrılıyorum.

Daha önce, gerek bürokrat, gerek Kent-Koop Başkanı, gerek Ankara Büyükşehir 
Belediye Başkanı ve gerekse Başbakan Yardımcısı olarak Dışişleri Bakanlığı mensupları ile 
yakın çalışmalarda bulunmuştum. Bu temas ve ortak çamışmalarımız sırasında 
Türkiyemizin çok boyutlu dış politikasının saptanmasında ve uygulanmasında Dışişleri 
Bakanlığının oynadığı etkin ve başarılı rolü yakından izledim ve herzaman takdirle 
karşıladım.

Çok kısa sayılacak bir süre için de olsa, bu seçkin bakanlığı yönetmiş olmak bana 
kıvanç vermektedir. Görev süremin kısalığı, Bakanlığımız ile ilgili olarak öngördüğüm 
çalışma ve projeleri yaşama geçirmeme ne yazık ki olanak sağlamadı. Ancak bu süreden en 
çok ölçüde yararlanmaya çalıştım. Çok mütavazi ölçülerde de olsa birlikte olumlu adımlar 
attığımıza inanıyorum, Bu bağlamda, Bakanlık görevimin Gümrük Birliği ile ilgili 
kararların alındığı döneme rastlamasını da şahsım adına kıvanç verici bir gelişme olarak 
değerlendiriyorum. Bugün Gümrük Birliği konusunda elde ettiğimiz gemişmelerin ışığında 
onlarca yıldır bu konuda emek veren eski Dışişleri Bakanlarını, Dışişleri Personelini ve 
bütün çalışma arkadaşlarımı birkez dana en içten duygularımla kutluyorum.

Yeni Dışişleri Bakanımız, Sayın Erdal İnönü’nün bu proje ve çalışmaları, benim
• bıraktığım yerden çok daha ileriye götüreceğine yürekten inanıyorum.

Dışişleri Bakanlığı görevim sırasında Bakanlığımız tüm personelinden gördüğüm 
yardım ve destek için teşekkürlerimi sunuyor, kendilerine ve ailelerine esenlikler diliyorum.

/

Murat Karayalçm 
Dışişleri Bakanı
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DIŞİŞLERİ BAKANI SAYIN ERDAL İNÖNÜ’NÜN ÖZGEÇMİŞİ

6 Haziran 1926 yılında ankara’da doğdu, ilk, orta ve lise öğrenimini Ankara’da yaptı. 
1947 yılında ankara Fen Fakültesi’nden fizik lisansı diploması aldıktan sonra ABD’ye gitti. 
Californiya Teknoloji Enstitisü’nde lisans üstü öğrenimini yaptı; yüksek lisans ve doktora 
derecelerini aldı. Teorik fizik alanında araştırmalar yaptı.

Yurda dönünce Ankara Üniversitesi’nde Fizik Asistanı olarak görev e başladı.

Askerlik görevini yaptıktan sora üniversite doçentlik sınavını verdi. 1957-60 yılları 
arasında tekrar Amerika’ya giderek "Atom Enerjisinden Yararlanma" programı içinde
çeşitli üniversite ve araştırma enstitülerinde araştırmalar yaptı.

•  •

1964-74 arasında Ortadoğu Teknik Universitesi’nde Fizik Profösörü olarak çalıştı.

ODTÜ’de öğretim üyeliği göreveninin yamsıra araştırma ve yönetim görevleri de 
yaptı. Teorik Fizik Bölümü Başkanlığı, Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığı, Üniversite 
Rektörlüğünde bulundu.

1974’te İstanbul Boğaziçi Üniversitesi’ne geçti. 1974-83 yılları arasında fizik 
profösörlüğüniin yamsıra 6 yıl kadar da Temel Bilimler Fakültesi Dekanı olarak görev 
yaptı.

TÜBİTAK’ın (Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu) kuruluşuna katkıda 
bulundu ve TÜBİTAK Temel Araştırmalar Enstitüsü’nde kurucu müdürlük görevini 
yürüttü. Aynı zamanda NATO Fen Komitesi’nde çalıştı ve UNESCO Yürütme Kurulu’nda
görev aldı.

1983 yılında siyasete atılan Erdal İNÖNÜ, Sosyal Demokrasi Partisi’nin (SODEP) 
kurucu Genel Başkanı oldu. SODEP ile Halkçı Parti’nin birleşmesi sonucu kurulan 
SHP’nin ilk olağanüstü kurultayında SHP Genel Başkanı seçildi. Bu görevini 1993 yılana 
kadar sürdürdü.

İnönü 1986 yılı ara seçimlerinde İzmir milletvekili seçildi. 1987 ve 1991 genel 
seçimlerinde yeniden aynı ilimizden milletvekili seçilerek parlamentoda görevine devam 
etti.

1991 genel seçimlerinden sonra Doğru Yol Partisi (DYP) ile SHP’nin kurduğu 
koalisyon hükümetinde Başbakan Yardımcısı ve Devlet Bakanı olarak görev üstlendi ve 
1993 yılma kadar bu görevini sürdürdü.

SHP’nin Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ile birleşmesinin ardından, 27 Mart 1995 
tarihinde Koalisyon’un Sosyal Demokrat kanadında değişikliğe gidildi. Erdal İnönü, bu 
değişiklikle Dışişleri Bakanı olarak atandı.

İngilizce ve Fransızca bilen Erdal İNÖNÜ, Bayan Sevinç İnönü ile evlidir.
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DIŞİŞLERİ BAKANI PROF. DR. SAYIN ERDAL İNÖNÜ’NÜN
6 EKİM 1995 TARİHLİ VEDA MESAJI

Değerli Çalışma Arkadaşlarım.

27 Mart 1995 tarihinde üstlendiğim Dışişleri Bakanlığı görevini bugün Sayın Çoskun 
Kırca’ya devretmekteyim. Sayın Halefime yeni görevine başarılar diliyorum.

Dışişleri Bakanlığı, devlet yapımız içerisinde müstesna bir yeri olan, uzun ve başarılı 
bir geçmişe ve köklü geleneklere sahip, ülkemizin yaşamsal çıkarlarının korunmasında 
daima önde rol oynamış bir kuruluştur. Bakanlığın seçkin mensupları, son derece hassas 
dengelere dayalı ve çok boyutlu dış politikamızın uygulanmasında şimdiye kadar daima 
başarılı sınavlar vermişlerdir ve bundan sonra da vereceklerdir. Buna tam inancım 
olduğunu belirtmek isterim.

Son altı aylık dönemde dış politika alanında kaydettiğimiz gelişmelerin en sağlıklı
değerlendirmesini sizler yapacaksınız. Ancak ben, ulusumuzun yüksek çıkarlarını birlikte
eniyi şekilde korumaya devam ettiğimize inanıyorum ve bu yolda ne başarı elde ettikse 
bunu sizlere borçlu olduğumu biliyorum.

Bakanlığım sırasında, gerek merkez teşkilatında, gerek dış temsilciliklerimizde görev 
alan tüm arkadaşlarımın bana gösterdikleri dostluk, sağladıkları destek ve yardımlar için 
içten teşekkürlerimi sunarım. Bu durum, görevimde bana daime güç ve şevk vermiştir 
Bakanlığımızın değerli mensupları ile. altı ay gibi kısa bir süre de olsa, birlikte çalışmış 
olmanın kıvanç ve onurunu her zaman zevkle hatırlayacağım.

Bu duygularla Dışişleri Bakanlığı mensuplarına veda ediyor, bundan sonraki
çalışmaları için üstün başarılar ve aileleri ile birlikte kendileri için mutlu bir yaşam diliyor, 
sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

Erdal İNÖNÜ
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DIŞİŞLERİ BAKANI SAYIN COŞKUN KIRCA NIN ÖZGEÇMİŞİ

Doğum: İstanbul, 27 Mart 1927
Öğrenim: (İlkokul) Şişli Terakki Lisesi
Lise : Galatasaray Lisesi; 1945 Haziran (Mezuniyet)
Üniversite: İstanbul Hukuk Fakültesi; 1949 Haziran
Meslek: Dışişleri Bakanlığı Meslek Memurluğuna giriş 1950 sonu Yakındoğu Siyasi 
Şubesine İdareye memur 1950-1951 
Yedek Subaylık: 1951-1952
Milletlerarası Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğü Planlama ve Yardımcılar Şubesini İdareye 
memur 1952-1954
NATO Nezdindeki Daimi Temsilcilikte ikinci katip, NATO Konseyi Alt Yapı Komitelerinde 
Temsilci 1954-1956
Ankara Üniversitesi Siyasal bilgiler Fakültesi’nde iktisat asistanı ve Üniversiteden istifa;
1956
Forum dergisinde yazar; 1956-1957 
Yeni Gün gazetesinde yazar; 1957
Vatan Gazetesi Ankara Temsilcisi ve dış Politika yazarı; 1957-1961 
Akis Dergisinde yazar; 1957
Kim Dergisi ve Yeni Vatan Gazetesi’nde Yazar; 1960-1963
Kurucu Meclis Temsilciler Meclisi Üyesi, Temsilciler Meclisi Anayasa Komisyonu Katip 
Üyesi ye Sözcüsü;
1961 İstanbul Milletvekili; 1961-1969 Millet Meclisi Anayasa Komisyonu Sözcüsü ve 
Başkanvekili
Anayasa Mahkemesi Kanunu, Siyasi Partiler Kanunu, Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt 
Kanunu, TRT Kanunu, Kamu Personeli Sendikaları Kanunu, Kamu İktisadi 
Teşebbüslerinin TBMM’ce Denetlenmesi Kanunu, Uzun Vadeli Planın TBMM’ce 
Görüşülmesi ve Karara Bağlanması Kanunu, Milletlerarası Andlaşmaların Onaylanması 
Usulüne Dair Kanun, Milletlerarası Münasebetlerin Yürütülmesinin Düzenlenmesi 
Hakkında Kanun ile sair birçok Kanunun Komisyon Sözcüsü sıfatıyla yazarı ve savunucusu. 
Avrupa Konseyi Danışma Meclisi Üyesi; Bu Meclisin Siyasi ve iktisadi Komiteleri Üyesi;
1962-1968 Avrupa Ekonomik Topluluğu-Türkiye Ortak Parlamento Karma Komisyonu 
Kuruluş Anlaşmasının müzakeresi ve bu Karma Komisyonun Üyesi;
1963-1968 Dışişleri Bakanlığına dönüş; Haziran 1969 Eski rütbesiyle Bakanlık Müşaviri;
1969-1970 Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi nezdinde Büyükelçi-Daimi Temsilci;
1970-1976 Bu sıfatla; İsviçre’deki milletlerarası kuruluşların toplantılarında ve bu arada 
Milletlerarası Çalışma Teşkilatı, Ticaret ve Gümrük Tarifeleri Genel Anlaşması 
Teşkilatı’nda ve Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Genel Konferansı’nda Türk Heyeti 
Başkanı,
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonumda Temsilci;
Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu arasındaki Katma Protokol’un Ticaret ve Gümrük 
Tarifeleri Genel Anlaşması Teşkilatı’ndan (GATT) geçirilmesi, Birleşmiş Milletler Avrupa 
Ekonomik Komisyonu Başkanvekili, Birleşmiş Milletler Uyuşturucu Maddeler Komisyonu 
Başkanı,
Birleşmiş Milletler Yakın ve Ortadoğu Uyuşturucu Maddeler Alt Komisyonu Başkanı, 
Uyuşturucu maddeler konusundaki 1971 ve 1972 Birleşmiş Milletler Andlaşma 
Konferanslarında Türk Heyeti Başkanı, uyuşturucu maddeler konusunda Birleşmiş Milletler 
Teşkilatı ile Türkiye arasında girişilen tertip ve anlaşmaların 1974-1976 yıllarındaki 
müzakeresi;
1974 Temmuz ve Ağustos aylarında Kıbrıs hakkmdaki Cenevre konferansında Tük Heyeti 
Başkanı,
Cenevre’deki Avrupa ve Güvenlik İşbirliği Konferansı ikinci döneminde iktisadi ve sosyal 
konularda Türkiye temsilcisi;
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NATO nezdindeki Büyükelçi-Daimi Temsilci 
1976-1978; Bakanlık Yüksek Müşaviri;
1978-1980, Birleşmiş Milletler nezdinde Büyükelçi-Daimi Temsilci; 1980-1985, Deniz 
Hukukuna Dair Birleşmiş Milletler Konferansı’nın 1981 yılındaki son çalışma celsesi ile 1982 
kapanış celsesinde Türk Heyeti Başkanı,
Ottawa Büyükelçisi 1985-1986
Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı Ottawa İnsan Hakları Takip Toplantısında Türk 
Heyeti Başkanı,
Emekliliğe ayrılma ; 1 Temmuz 1986
Emekliye ayrıldıktan sonra Hürriyet ve Milliyet Gazetelerinde yazarlık yapmış olup, halen 
Yeni Yüzyıl Gazetesi’nde yazmaktadır.
Halen İstanbul Milletvekili olup, Anayasa Komisyonu Sözcüsüdür;
Avrupa Konseyi, Parlamenterler Meclisi Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı 
Parlamenterler Meclisi üyesidir. TBMM Türk-Fransız Dostluk Grubu Başkanı 
"Devlette Yozlaşmayı Yenmek" başlıklı bir kitabı Kasım 1990’da yayınlanmıştır.
Evli ve 3 kız babasıdır.
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DIŞİŞLERİ BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI
SAYIN DENİZ BAYKAL’IN ÖZGEÇMİŞİ

Deniz Bay kal, 20 Temmuz 1938’de Antalya'da doğdu. 1959 yılında Ankara 
Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ne 
1960 yılında asistan olarak girdi. 1963'te doktora çalışmalarını tamamladıktan sonra iki yıl 
Amerika Birleşik Devletleri’nde kaldı ve Kolombiya ile Berkeley Üniversitelerinde 
çalışmalarını sürdürdü.

Siyasetle 1960’lı yıllara doğru Demokrat Parti iktidarına karşı gelişen öğrenci 
hareketlerine katılmakla tanışan Baykal, 1973 Ekiminde yapılan Genel Seçimlerde 
CHP’den Antalya Milletvekili seçildi. 1974 yılında kurulan Ecevit Hükümetinde Maliye 
Bakanlığı, 1978 Ecevit Hükümetinde ise Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı görevlerini 
üstlendi. Baykal, Parti Meclisi ve Merkez Yürütme Kurulu üyeliklerinde ve Genel Sekreter 
Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

Baykal, 12 Eylül askeri müdahalesinden sonra bir süre Ankara’da Ordu Dil 
Okulu’nda gözetim altında tutuldu. 1982 Anayasası’nın 5 yıl süreyle siyaset yasağı getirdiği 
politikacılar arasında yer aldı. 1983 yılında siyasal partilerin kurulmasına izin verilmesinden 
sonra, "Yasaklı olmalarına rağmen faaliyetlerini sürdürdüğü" gerekçesi ile, bir grup önde 
gelen CHP’li ve AP’li politikacı ile birlikte Çanakkale Zincirbozan askeri tesislerinde 
ikinci kez gözetim altına alındı. Eylül 1987’deki Genel seçimlerde SHP’den Antalya 
Milletvekili seçildi. SHP’de önce Grup Başkanvekilliği, ardından da Genel Sekreterlik 
görevlerinde bulunan Baykal, Haziran 1988’de göreve başladığı Genel Sekreterlik’ten 10 
Eylül 1990’da istifa etti. . •

Deniz Baykal, Antalya Milletvekili olarak Türkiye-Avrupa Birliği Karma 
Parlamentolararası Komitesi Eşbaşkanlığını yürüttü. Avrupa Konseyi Parlamenterler 
Meclisi üyeliğine seçildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu üyeliğinde 
bulundu. -

Baykal, Temmuz 1992’de kapatılan siyasi partilerin açılmasına izin veren yasanın 
sağladığı olanakla 9 Eylül 1992 tarihinde toplanan Cumhuriyet Halk Partisi Kurultayı’nda 
Genel Başkanlığa seçildi. 18 Şubat 1995 günü Sosyal Demokrat Halkçı Parti ve 
Cumhuriyet Halk Partisi’nin "Bütünleşme Kurultayında aday olmayarak Genel 
Başkanlık’tan ayrıldı. 9 Eylül 1995 tarihinde birleşmeden sonra yapılan Cumhuriyet Halk 
Partisi Olağan Kurultayında Genel Başkanlığa seçildi. 30 Ekim 1995 tarihinde kurulan 
DYP-CHP Koalisyon Hükümetinde Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı 
görevlerini üstlendi. Baykal, evli ve iki çocuk babası; İngilizce biliyor.

Deniz Baykal’ın siyaset bilimi alanında kitap ve makaleleri bulunuyor.
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Necdet TEZEL için Dışişleri Bakanlığı önünde 
17 Ocak 1995 günü düzenlenen cenaze töreninde 

Tahir ŞENTÜRK’ün yaptığı konuşma

Sayın Bakan, Sayın Müsteşar ve Değerli Meslekdaşlarım,

Sevgili Necdet’e son görevemizi ifa etmek üzere bulunduğumuz burada, rahmetlinin 
en eski arkadaşlarından biri sıfatıyla, duyduğum büyük acının ve hissettiğim derin 
teessürün elverdiği ölçüde, birkaç söz söylemek istiyorum.

Necdet’le Galatasaray Lisesi’nden aynı yılda, 1946’da mezun olduk. Rahmetli, 
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesine kaydoldu; niyeti, avukat olmaktı, Ben Ankara’ya 
gelerek, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde Yüksek öğrenimime başladım. 
Ayrı şehirlerde bulunmamıza rağmen, zaman zaman mektuplaşıyar ve yaz tatillerinde de 
İstanbul’da buluşuyorduk. Necdet’e, avukat olmaktan vazgeçip. Dışişlerine intisap etmesi 
için, gerek mektuplarımda, gerek karşı karşıya geldiğimizde, mütemadiyen adeta "brain 
vvashing" yapıyordum. Böylece, ben de Hariciye’ye girmeyi tasarladığımdan, kendisiyle aynı 
meslekte" olmayı istiyordum. Hukuk’un son sınıfındayken, Necdet benden, hukuk 
fakültesinde okutulmayan, ancak, bilindiği gibi, Dışişleri Bakanlığnın giriş sınavlarında soru 
konusu olan "Siyasi Tarih" notlarından bir nüshayı kendisine İstanbul’a göndermemi talep 
etti. O zaman fikir değiştirdiğini anladım ve diplomasimizin değerli bir eleman
kazanacağını düşünerek, çok sevindim.

Kasım 1950’de açılan giriş sınavlarını başarıyla geçerek, Dışişleri Bakanlığında farklı 
dairelerde göreve başladık. Bir meslekdaşımızm, Necdet’in müsteşarlığa atanması 
vesilesiyle, rahmetlinin onuruna tertiplediği ve benim de davetli olduğum bir yemekte, 
Necdet’in, Dışişleri mesleğine intisabında benim de etkin olduğumu söylemek inceliğinde 
bulunduğunu hatırlarım. .

Burada, Necdet’in mesleki çalışmalarından ve sergilediği muvaffakiyet dolu 
hizmetlerinden söz etmek istiyorum. Zira, Rahmetlinin, sırasıyla, Atina, Pekin ve en son 
olarakta Roma gibi önemli post’larda görev yapmasi ve bunun da ötesinde, Bakanlık 
Müsteşarlığını deruhte etmesi, meslek yaşamının başarılarla dolu geçtiğinin en somut 
delillerini oluşturmaktadır. Tabiatıyla bu başarılarda, munterem refikası Mina’mn büyük 
katkılarını burada zikretmek hakşinaslık olacaktır.

Uzun süren meslek hayatından sonra, her ikimizin de yaş haddi nedeniyle emekliliğe 
ayrılmamızı mütakip, zaman zaman akşam yemeklerinde biraraya gelmeyi usûl ittihaz 
etmiştik. Böylece hem özlem gideriyor, hem de geçmişi yadediyor ve aynı zamanda da, 
daha ziyaret mizahı bakışla güncel olaylar hakkında fikir alışverişinde bulunuyorduk. 
Necdet’in o kendine has "sens of humour"yla hiciv anlayışıyla, dünya ahvalinin 
yorumlamasından aldığım fikri hazzı herzaman arayacağım.

Emeklilikten sonra, Ankara’da en eski arkadaş olarak, üç meslekdaş kalmıştık. Niyazi 
KALENDERLİ, Nezdet TEZEL, ve ben... Niyazi’yi geçen yıl kaybettik... şimdi de Necdet 
terk-i dünya ederek, beni yalnız bırakıyor. İki hafta kadar önce, telefonda, bir akşam 
yemeğinde yeniden bir araya gelmek üzere mutabık kalmıştık. Kensini daha "form"da 
hissettiğini bir akşam, bana telefon edecek ve bildireceği tarihte buluşarak, tatlı 
sohbetimize devam edecektik.
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Oysa, ben, yemek daveti için Rahmetli’den telefon beklerken, Cumartesi sabahı 
Mina telefon ederek, Sevgili Necdet’i kaybettiğimiz acı haberini verdi. Dondum, kaldım. 
Dünyam kararmıştı. Hiç beklemediğim böyle bir acı haber karşısında, bir süre ne 
söyleyeceğimi bilemedim. Hıçkırıklar boğazımda düğümlendi. Neden sonra, "başımız 
sağolsun" diyebildim ve Mina’dan, "yapabileceğim bir şey varmı?" diye sorabildim.

Necdet’in olmadığı bir dünyada yaşamak bana çok zor gelecek. Onunla beraber 
olduğumuz akşam yemeklerini, karşılıklı olarak birbirimize tatlı tatlı takılmamızı, doğrusu 
çok arayacağım.

Güle güle git, Necdet... seni sevenler, seni daima şefkatle anacak ve aziz hatıranı 
kalplerinde tüm tazeliğiyle muhafaza edecekler. Bu bir "orasion funebre" değil, sadece 
sevgili Necdet’in en eski arkadaşından, muhabbet dolu veda sözcükleri...

Konuşmamı burada bitirirken, Dışişleri camiasına ve Necdet’in dostlarına başsağlığı, 
sevgili Necdet’e Tanrı’dan rahmet ve muhterem eşi Mina’ya da metanet ve sabır diliyorum.
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A Ç I K L A M A

Cumhurbaşkanımız Sayın Süleyman Demirel, Rusya Federasyonu 
Cumhurbaşkanı Sayın Boris Yeltsin'e 17 Aralık 1994 günü bir mesaj göndererek 
Çeçenistan'daki gelişmelerden duyduğu üzüntü ve endişeleri bildirmiş ve ihtilafa barışçı 
yöntemlerle çözüm aranabilmesi için ateşkes çağrısında bulunmuş idi.

Cumhurbaşkanı Boris Yeltsin'den 31 aralık 1994 günü bir cevabi mesaj alınmıştır. 
Sayın Yeltsin, mesajında, devletlerin toprak bütünlüklerinin korunmasının önemine işaret 
etmekte, Çeçenistan'daki ihtilaf hakkındaki görüşlerini belitmekte ve bunalımdan siyasi 
yollarla çıkamadıkları için askeri kuvvete başvurmak kararı aldıklarını, bu kararlarının etnik 
veya dini bağlantılı olmadığını, sivil halk arasında can kaybına yol açmamak için Grozni'nin 
bombalanmasının durdurulması talimatını verdiğini, siyasi çözüme acık bulunduklarının, 
ateskeş ve silahların bırakılması konularında görüşmelere başlamaya hazır olduklarını 
bildirerek Çeçenistan’da yasal düzen ve barışın yeniden tesis edileceğini ifade etmektedir.

Mesajı Dışişleri Bakanlığı'na tevdi eden Rusya Federasyonu'nun Ankara 
Büyiikelçisi'ne, Grozni ve civar kentlerin bombalanmasına devam edildiğini, özellekle sivil 
hedeflerin ve sivil halkın ağır kayıp ve zararlara uğradığını uluslararası basın yayın 
organlarında, televizyon görüntüleri dahil, izlemekten duyduğumuz üzüntü ve endişeleri 
belirtilmiş ve müzakereler yoluyla çözüm aranması gereğine ilişkin görüşlerimiz bir kez daha 
önemle bildirilmiştir.

Sayın Yeltsin'in mesajının alınmasından sonra uluslararası kaynaklar dün 
akşam Rus birliklerinin Grozni 'ye girmeye başladıkları haberini vermişlerdir. Bu gelişmenin, 
Çeçenistan'da daha fazla kan dökülmeden kalıcı bir çözümü ve bölgede istikrarın tesisini 
sağlayıp saylayamayacağı belli değildir.

Tüm dünya yeni bir yıla girmenin sevincini yaşarken Çeçenistan'daki sivil ve 
masum halkın böyle bir askeri harekata hedef olması fevkalade esef verici bir durumdur.

AÇ I K L A M A

4 Ocak 1995

Çeçenistan ve özellikle Grozni’de meydana gelen silahlı çatışmalardan zarar gören ve 
bulundukları yerleri terketmek zorunda kalan Çeçenlere 5 Ocak günü Hükümetimizce acil 
insancıl yardım malzemesi gönderiîn:'ekte

Tümü Kızılay tarafından sağlanarak, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait bir nakliye uçağı ile 
ihtiyaç sahiplerine uluştırılmak üzere Hükümetimizce Kuzey Osetya Cumhuriyeti'ndeki
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Beszlan Havaalanına gönderilecek yaklaşık 11 tonluk yardım malzemesi, çeşitli gıda
maddeleri, ilaç ve tıbbı malzeme, giyecek, battaniye ve çadırdan oluşmaktadır.

•  .  ,  * #

4 Ocak 1995

AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ferhat Atamanın bir soru üzerine, bugünkü mutad basın 
toplantısında yaptığı açıklama:

- Başta Başkent Grozni olmak üzere, Çeçenistan’daki çatışmaların, dünya 
kamuoyunun tümü telkin ve uyarılarına rağmen, devam ettiğini görmekter derin bir esef 
duyuyoruz.

- Sivil halkta büyük can kaybına yol açan ve şiddete dönüşen müdahaleyi kuvvetle 
kınıyoruz.

Siyasi çözüm yollarının tamamen kapanmasının, bölgenin sonu önceden 
kestirilemeyecek daha vahim istikrarsızlıklara sürüklenmesinden derin endişe duyuyoruz.

f  V  *  »  % I  f * -  ’  * •

\

- Bu bakımdan yoğun can kaybına yol açmış olan çatışmaların derhal durdurularak bir 
ateskes ilanının zaruri hale geldiğine inanıyoruz. Dünya kamuoyunca da esasen, benzer 
görüşler ifade edildiği hepinizin malumudur.

- Askeri operasyonu başlatma kararını başta Rusya Federasyonu Hükümeti aldığına 
göre, Çeçenistan'da barış ve normalizasyona yol açabilecek girişimin yine Moskova tarafından 
başlatılmasının gerekli olduğunu düşünüyoruz.

- Hükümetimiz, Kızılayımız vasıtasıyla Çeçenistan'a her kanaldan insani yardım 
ulaştırma gayreti içindedir.

- Bu bağlamda, Kızılay tarafından sağlanacak yaklaşık 11 Tonluk, çeşitli gıda 
malzemesi, ilaç ve tıbbi malzeme, giyecek, battaniye, ve çadırdan oluşan yardım melzemesi, 
Türk Hava Kuvvetlerine ait bir nakliye uçağıyla yarın (5 Ocak) Kuzey Osetya’daki beslan 
Havaalanına gönderilecektir.

S O R U - C E V A P

4 Ocak 1995

Soru : Almanya'da vatandaşlarımıza yönelik saldırılarda artış görülmekte. Bu saldırılar 
konusunda neler yapılmakta hangi önlemler alınmaktadır?

Cevap : Son zamanlarda Almanya’da Türk vatandaşlarının hedef olduğu saldırılarda 
artış görülmektedir. Bu saldırılarla ilgili Alman makamlarının yürüttüğü soruşturmaların biran 
önce sonuçlanmasını bekliyoruz. Bonn Büyükelçiliğimiz ve Başkonsolosluklarının
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vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğine yönelik saldırılarla ilgili olarak Alman yetililerle 
sürekli temas halindedirler.

Almanya' da vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğine yönelik bu tür saldırıların bir 
an önce son bulması için gerekli tedbirlerin Alman makamları tarafından alınmasını istiyor ve 
bekliyoruz.

6 Ocak 1995

A Ç I K L A M A

Kuzey Irak'taki Kürdistan yurtseverler Birliği ve Kürdistan Demoktatik Partisi adlı 
gruplar arasında geçtiğimiz günlerde silahlı çatışmaların yeniden başladığı ve her iki tarafında 
kayıplar verdiği, bazı yerleşim birimlerinin halk tarafından boşaltıldığı yolunda bilgiler 
alınmaktadır. Bu çatışmaların halen yer yer devam ettiği anlaşılmaktadır.

Türkiye, K. Irak'ta istikrarı bozan, bölgede yaşayan bütün etnik grupların Irak'ın 
bütünlüğü altında huzur içinde ve dostça biıarada yaşamalarını engelleyen, can ve mal 
güvenliklerini tehdit eden bu oluşumları, tüm bölgenin barış ve istikrarı için tehlikeli 
gelişmeler olarak görmekte ve bu tür gelişmelerin daha vahim sonuçlara yol açabileceği 
hususunda ilgili tarafları bir kez daha ikaz etmek istemektedir.

Bu çatışmalar sırasında taraflardan birinin, bölücü terör örgütü ile işbirliği yapmaya 
kalkışması halinde Türkiye'nin buna kayıtsız kalması beklenmemelidir.

Tarafların, bölgede istikrarsızlığı savunan ve bundan çıkar uman çevreler dışında 
kimseye yarar sağlamayacak olan bu çatışmaları durdurmasını ve K. Irak'ta durumun süratle 
normale dönmesini temenni ediyoruz.

6 Ocak 1995

A Ç I K L A M A
t *

Bilindiği üzere, ABD Dışişleri Avrupa ve Kanada İşlerinden Sorumlu Bakan 
Yardımcısı Richard Holbrooke'un, beraberinde bir heyetle birlikte bölgeye yaptığı ziyaret 
çerçevesinde, bugün (6 Ocak) saat 14:30’da askeri bir uçakla Ankara'ya gelmesi ve yarın saat 
12.15 'de Tirana'ya müteveccihen ülkemizden ayrılması öngörülmekteydi.

Ancak, Bakan Yardımcısı Holbrooke ve heyetini taşıyan özel uçağın Atina'dan 
havalandıktan soma meydana gelen arıza yüzünden geri dönmek zorunda kalması ve uçağın 
kısa sürede onarmamın mümkün olmaması nedeniyle, karşılıklı matabakatla ziyaretin ileri bir
tarihe ertelenmesi kararlaştırılmıştır.



% 10 Ocak 1995

• • v->- •*' • , t

Çeçenistan' da meydana gelen silahlı çatışmalardan etkilenen ve bulundukları yerleri 
terkeden Çeçenlere 12 Ocak günü Hükümetimizce ikinci kez insancıl yardım malzemesi
gönderilmektedir.

Bilindiği üzere ilk sevkiyat 5 Ocak 1995 günü yapılmıştır.

Tümü yine Kızılay tarafından sağlanarak Türk Silahlı Kuvvetlerine ait bir nakliye 
uçağı ile ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Kuzey Osetya'daki Beslan Havaalanına 
gönderilecek yardım malzemesi 9 Tonluk çeşitli gıda maddeleri, 500 battaniye ve yarım ton 
ilaçtan oluşmaktadır.

A Ç I K L A M A

10 Ocak 1995

A Ç I K L A M A

malzemesi gönderilmektedir.
• t • •günu

Kızılay'a ait 9 TIR'la sevkedilen yaklaşık 155 tonluk insancıl yardım malzemesi, 
çeşitli gıda maddeleri, ilaç, tıbbi gereçler, giysi, naylon branda, eğitim ve temizlik 
malzemesinden oluşmaktadır.

Kızılay konvoyunun Haydarpaşa Limanından Ro-Ro ile İtalya'nın Trieste Limam'na, 
oradan da karayoluyla Split üzerinden Bosna-Hersek'in Travnik kentine gelecek hafta 
başlarında ulaşması beklenmektedir.

t

Yardım malzemesi Travnik'de Bosna-Hersek Mülteciler ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
yetkililerine teslim edilecek olup, bu vesile ile düzenlenecek törene Saraybosna Büyükelçimiz 
ile Zenice'daki Askeri Birliğimiz yetkilileri de iştirak edeceklerdir.
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11 Ocak 1995
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11 Ocak 1995 Çarşamba günü Çek Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ile Bakanlığımız 
arasında Ankara'da ikili Siyasi Danışmalar Toplantısı yapılacaktır.

Çek Cumhuriyeti ile ilk kez yapılacak ve ikili uluslararası ve bölgesel tüm konularda 
görüş alış verişinde bulunulacak olan sözkonusu toplantıya, Çek Cumhuriyeti Dışişleri 
Bakanlığı Avrupa Atlantik Genel Müdürü İvan Busniak ile Dışişleri Bakanlığı Avrupa ile 
ilişkiler Genel Müdürü Büyükelçi Lrgun Sav Başkanlık edeceklerdir.

15 Ocak 1995

AÇIKLAMA

15 ocak 1995 tarihli gazetelerde, Moldova'nın başkenti Kişinev'deki 
Büyükelçiliğimize saldırıda bulunulduğuna dair haberler yer almıştır. Gerçekte 
Büyükelçiliğimize herhangi bir saldırı yapılmamıştır.

Kişinev güvenlik makamları, 12 Ocak 1995 şahabı saat 03:00'de Büyükelçiliğimiz 
binasının etrafında devriye görevi yapan güvenlik görevlileri ile aşırı alkollü olduğu anlaşılan 
iki Moldova vatandaşı arasında çıkan olayda, bunlardan birisinin öldüğünü, diğerinin 
yaralandığını, konunun Büyükelçiliğimizle herhangi bir bağlantısının bulunmadığını, 
sözkonusu şahısların bölgede hırsızlık veya güvenlik görevlilerinin üzerindeki beylik 
tabancaları gasbetmek amacıyla orada bulunmuş olabileceklerini, yakalanan şahsın 
sorgulanmasının devam ettiğini bildirmişlerdir.

17 Ocak 1995

AÇIKLAMA

AÇIKLAMA

IUPA KONSEYİ GENEL SEKRETERİ DANÎEL TARSCHYS 
ÜLKEMİZİ ZİYARETİ HAKKINDA BASIN AÇIKLAMASI

Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Daniel Tarschys, 17-19 Ocak 1995 tarihleri arasında 
ülkemize resmi bir ziyarette bulunacaktır. Bu. Sayın Tarschys'in, Avrupa Konseyi Genel
Sekreteri sıfatıyla Türkiye’ye yapacağı ilk resmi ziyaret olacaktır.

*

Avrupa Konseyi Genel Sekreteri, ziyareti çerçevesinde, 17 ve 18 Ocak günleri 
Ankara'da, başta Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın TBMM Başkanı, Sayın Başbakan ve Sayın 
Bakan tarafından kabul edilecek, ayrıca, bazı siyasi parti lider ve temsilcileri ile temaslar 
yapacaktır.
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Resmi görüşmeler sırasında Genel Sekretere, Avrupa Konseyi'nin genişlediği ve 
yeniden yapılandığı bu dönemde sözkonusu kuruluşa bakış açımız ve ülkemizdeki 
"demokratikleşme" çalışmaları hakkında ilk elden bilgi verilmesi mümkün olacaktır.

17 Ocak 1995
#  *  /  * I  0

m

ÇEÇENİSTAN'DA ATEŞKES İLAN EDİLMESİ KONUSUNDA
DIŞİŞLERİ BAKANI MURAT KARAYALÇIN'A

SORULAN SORUYA VERDİKLERİ YANIT

Biraz önce ajanslar Moskova kaynaklı olarak Çeçenistan'da ateşkesin ilanına ilke
olarak karar verildiğini bildirmişlerdir. Bu ateşkes hakkında bu safhada ayrıntılı bilgiler henüz

•  •

mevcut değildir. Tüm dileğimiz ilan edilen ateşkesin biran önce uygulmaya girmesi ve 
Çeçenistan'daki insanlık dramına çok gecikilmiş de olsa artık bir son verilmesidir.

Türkiye olayların en başından itibaren bir yandan gelişmeler karşısında üzüntü ve 
tepkilerini en açık bir şekilde dünya kamuoyuna ilan edip, Çeçenistan'a insani yardım kanalını 
açmış; diğer yandan tün ilgililere kapalı diplomasi yöntemi ile barışa giden yolların ne 
olabileceğini izaha çalışmış ve barışın tesisi için yardımcı olmaya hazır bulunuduğunu ifade 
etmiştir.

Rusya Federasyonu Başbakanı Çemomirdin'in dün akşam ilan etmiş olduğu barış 
planı, bizim bu konuda ilgililere şimdiye kadar ifade etmiş olduğumuz çözüm şekliyle çok 
büyük benzerlikler taşımaktadır. Başbakan Çemomirdin'in bu planı açıklamasında bizim 
görüş ve telkinlerimizin bir katkısı olmuşsa, bundan ancak memnuniyet duyarız.

1 Şubat 1995

DIŞİŞLERİ BAKANI SAYIN MURAT KARAYALÇIN’IN 
LONDRA’YA GİDERKEN ESENBOĞA HAVAALANINDA

YAPTIĞI BASIN TOPLANTISI

Değerli Basın mensupları,

Bildiğiniz gibi, yaklaşık bir yıl önce 20 Ocak 1994 tarihinde İngiliz, Alman ve Türk
Dışişleri Bakanları kendi aralarında bir danışma mekanizması oluşturmuşlardı. Daha sonra bu

  *

danışma mekanizmasının içine Fransız ve Italyan Dışişleri Bakanları da katıldı.

Bu danışma platformunda adlarını sıraladığım Bakanlar, Avrupa sorunlarıyla ilgili 
olarak, bölgesel ve uluslararası sorunlarla ilgili olarak istişarelerde bulunmaktalar. Ben, beşli 
danışma mekanizmasının yarın (2 Şubat) Londra'da yapılacak toplantısına katılmak üzere, 
Müsteşarımızla, Bakanlığınızın öteki yetkilileriyle birlikte Londra'ya gidiyorum.
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Bu Mekanizma, Türkiye'nin düşüncelerini ortaya koyması açısından, yaklaşımlarını 
tanıtması açısından son derece de yararlı görülmektedir. Yarın yapacağımız toplantıda, daha 
önceki toplantılarda olduğu gibi, hem Avrupa'nın gündemindeki sorunları ele alacağız, hem 
de bölgemizdeki sorunları tartışma olanağım bulacağız. Bu arada, beş ülkeyi de ilgilendiren 
çeşitli uluslararası konularda görüşlerimizi ortaya koyacağız. Ayrıca, toplantıdan önce İngiliz 
Dışişleri Bakanı Sayın Douglas Hurd'le ikili bir görüşme yapacağım.

Türkiye'de olmadığım süre içinde SHP Genel Başkanlığına, Genel Başkan Yardımcısı 
Sayın Ertöz Vahit Suiçmez vekalet edecek. Dışişleri Bakanlığına da Devlet Bakanımız Sayın 
Önay Alpago vekalet edecekler.

Size sunmak istediğim bilgiler bunlardır. Teşekkür ederim.

2 Şubat 1995

CUMHURBAŞKANI SAYIN SÜLEYMAN DEMİREL'İN 
HİNDİSTAN’DAN DÖNÜŞÜNDE ESENBOĞA HAVAALANINDA

YAPTIĞI BASIN TOPLANTISI

Değerli Basın Mensupları,
f • %

m

Hindistan Cumhurbaşkanı Sharma'nın davetlisi olarak yaptığımız dört günlük geziden 
dönmüş bulunuyoruz.

Bu gezide bana Devlet Bakanı Sayın Sami Dace, Ulaştırma Bakanı Sayın Mehmet 
Köstepen, Basın mensupları, Parlamentomuzda grubu bulunan partilerimizden değerli üyeler 
ve işadamları katılmışlardır.

Bu ziyaretin iki ülke ilişkilerinin geliştirilip güçlendirilmesi bakımından çok yararlı ve 
zamanlı olduğuna inanıyorum. Cumhurbaşkanı Dr. Sharrna ve Başbakan Rao ve diğer önde 
gelen devlet yetkilileriyle ayrıntılı görüşmeler yaptık. Görüşmeleririmizde ikili, bölgesel, 
uluslararası konuları, samimi ve dostane bir hava içinde ele aldık. İki ülke arasında hiçbir 
sorun olmadığını, önemli uluslararası konuların çoğunda benzeri doğrultuda düşündüğümüzü 
memnuniyetle gördük. İki ülke arasındaki dostluk ilişkilerinin daha da güçlendirilmesi 
konusunda görüş birliğine vardık. Ziyaretim sırasında imzalanan çifte vergilendirmeyi önleme 
ve vergi kaçakçılıına engel olma anlaşmasıyla ekonomik ilişkilerimizin gelişmesine daha iyi 
bir zemin hazırlarken Turizm İşbirliği Anlaşmasıyla da turizm alanında potansiyel işbirliğinin 
temeli oluşturulmuştur. Yeni Delhi ve Bombay'da ülkenin sanayici ve işadamlarıyla da temas 
fırsatını bulduk. İki ülke arasında ekonomik ve ticari .ilişkilerin arttırılması, üçünçü ülkelerle 
işbirliği yapılması imkanlarının mevcut olduğunu gördük. Bu amaçla, özel ve kamu sektörleri 
arasında doğrudan temasları teşvik etmeyi kararlaştırdak. Diğer taraftan, bu vesileyle iki ülke 
arasındaki karma ekonomik komisyonun en kısa zamanda toplanarak, bu konudaki 
görüşlerimizin eyleme dönüştürülmesi üzerinde mutabık kaldık. Esasen çerçevesi daha önce 
çizilmiş bulunan Tüık-Hindistan İş Konseyi'nin faaliyete geçmesi hususunda da dün bir iyi 
niyet anlaşması imzalanmış bulunmaktadır. Bundan da memnuniyet duyduğumuzu ifade
etmeliyim.

Tüm Hindistan yöneticileriyle yaptığım görüşmelerde, ülkelerimiz arasında işbirliği 
ilişkilerini geliştirme arzusunun mevcudiyetini tespit ettik. Ekonomik ve ticari ilişkilerimizin
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her iki ülkenin zengin potansiyeli çerçevesinde hızla geliştirilmesi, parlamentolar, 
üniversiteler, bilimsel ve teknik kuruluşlar ve kültür alanında temasları yoğunlaştırmak için 
ortak çaba gösterilmesi konusundaki anlayışımızı teyit ettik.

Niyahet, Ağna'da Babür Han'ın torunu, Şah Cihan'ın karısı Mümtaz Mahal için inşa 
ettirdiği ünlü Tac Mahal'i ziyaret etmiş olmaktan büyük memnuniyet duyduk. Dünya 
kültürüne damga vurmuş olan ve İslam, Hint ve Türk Kültürlerinin buluştuğu bu eseri 
görmekten onur duyduk.

Bu ziyaretin ülkelerimiz arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesine bir aşama teşkil 
ettiğine ve ilişkilerimize yeni bir ivme kazandırdığına inanıyorum.. Hepinizi sevgi ile
selamlıyorum.

3 Şubat 1995

ABD DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NIN HAZIRLADIĞI İNSAN HAKLARI 
RAPORUNA İLİŞKİN OLARAK SORULAN SORUYA DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 
SÖZCÜSÜ FERHAT ATAMAN'IN VERDİĞİ YANIT:

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından ABD kongresi'ne sunulmak üzere hazırlanan ve 
100'ü aşkın ülkede insan haklarını inceleyen yıllık raporun Türkiye'ye ilişkin bölümü

I » * * *

alınmıştır.

Raporda, ülkemizdeki terör olaylarına ve terör sonucu ortaya çıkan gelişmelere geniş 
yer ayırmıştır. PKK terör örgütünün ve diğer çeşitli terör örgütlerinin işlediği insan hakları 
ihlallerine ağırlıklı olarak yer verildiği görülmüştür.

Kadın ve çocuk, sakatlar, sendikal haklan, seyahat özgürlüğü gibi çok geniş bir insan 
haklan yelpazesini inceleyen raporda, çok partili parlamenter sistemin mevcut olduğu 
Türkiye'de siyasi hakların eşit ve en geniş şekilde kullanıldığı, serbest dolaşım ve dini 
özgürlük gibi insan haklarından yararlanıldığı belirtilmektedir.

Raporda, insan haklan alanında çeşitli eleştiriler de mevcuttur. İlk incelemede, 
ülkemizdeki insan hakları ihlallerine ilişkin olarak raporda yer alan iddiaların daha çok yerli 
hükümet-dışı kuruluşlarca sağlanan bilgilere dayandırıldığı anlaşılmıştır. Büyük bir kısmı 
iddiadan öteye bir nitelik taşımayan bu savların doğruluğu teyid edilmeden kullanılması tek 
yanlı bilgi aktarma yanlışlığına düşüldüğünü göstermektedir. Nitekim, bu konuda aynı gün
tarafımızdan hazırlanan bir "beyaz kitap" da Washington'da ilgili kuruluşlara dağıtılmıştır.

» * ' , ; .

İnsan hakları alanında önemli reformlar gerçekleştirmiş olan Hükümetimiz, bu konuyu 
sürekli gelişen bir süreç olarak görmekte ve bu sahadaki iyileştirmeleri daha ileriye götürmeye 
kararlı bulunmaktadır. .
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6 Şubat 1997

AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Murat Karayalçın 8-9 Şubat 1995 
tarihlerinde KKTC'ni ziyaret edecektir. •

Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı, Ziyaret sırasında, iki ülkeyi ilgilendiren 
konular hakkında KKTC Cumhurbaşkanı Sayın Denktaş ve Hükümet yetkilileri ile görüş 
alışverişinde bulunacaktır. Ziyaret, Türkiye ile KKTC arasındaki yakın temas, işbirliği ve 
dayanışma çerçevesinde gerçekleştirilmektedir.

7 Şubat 1997

AÇIKLAMA

Avrupa Birliği Genel İşler Konseyi 6 Şubat günü Dışişleri Bakanları düzeyinde yaptığı 
toplantıda Türkiye ile kurulması öngörülen gümrük birliğini de görüşmüştür.

Ulaşan bilgilere göre, esasen ortaklık Anlaşmalarında kurulması öngörülen gümrük 
birliği ile ilgili olarak taraflar arasında hazırlanmış olan karar tasarısı üzerinde Konseyin genel 
mutabakatının olduğu ve bu konudaki çalışmaların 6 Mart Ortaklık Konseyinden önce 
sonuçlandırılması için Komisyona yetki verdiği anlaşılmaktadır. Önümüzdeki günlerde 
Komisyon temsilcileri ile yapılacak görüşmelerde. Topluluğun istemlerimize ne ölçüde vevap 
vereceği daha iyi anlaşılacaktır. Dileğimiz, bu konudaki çalışmaların tatminkar biçimde, biran 
önce sonuçlandırılmasıdır.

Türkiye ile Topluluk arasında bir yandan gümrük birliğine gidilirken, diğer yandan da 
ilişkileri tüm alanlarda geliştirmek amacıyla ayrı bir metni de hazırlanmış bulunmaktadır. Bu 
bağlamda, taraflar arasında giderek siyasi ve kurumsal alanlarda işbirliğini derinleştirmeye 
yönelik önerilerimiz olmuştur. Bu bakımdan, 6 Mart tarihinde yapılacak Ortaklık Konseyinde 
bu karar metninin kapsamlı biçimde kabul edilmesi, AB ile ilişkilerimizin geleceği açısından 
büyük önem taşımaktadır.

Konsey, Türkiye ile AB arasındaki mali işbirliğini de görüşmüştür. Konseyin gümrük 
birliği konusunda alacağı karar yanında, mali işbirliği konusunda bir deklarasyonda 
bulunulmasını ilke olarak benimsediği ve bunun içeriğinin Türkiye, mali işbirliği olmadan 
başarılı bir gümrük birliğinin gerçekleştirilemeyeceğine ilişkin görüşünü öteden beri açıkça 
ortaya koymuştur. Bu itibarla, 6 Mart tarihinde yapılacak Ortaklık Konseyinde kapsamlı, net 
ve ön şarta bağlı olmadan işlerliği bulunan bir mali işbirliği mekanizmasının kabulünü 
beklemekteyiz.

Genel işler Konseyinin dün yapılan toplantısında gümrük birliğine ilişkin ortaya çıkan 
tutumu, 6 Mart'ta yapılacak Ortaklık Konseyinin başarılı biçimde sonuçlandırılabilmesi 
açısından, olumlu yönde atılmış bir adım olarak tanımlıyoruz. Bu konuda daha kesin bir 
değerlendirme yapabilmek için Konsey Başkanlığının ve Komisyon servislerinin tarafımıza 
verecekleri bilgileri beklemek gerekmektedir. Çalışmaların önümüzdeki günlerde de devam 
edeceği anlaşılmaktadır.
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Dün Yapılan Konsey toplantısında Kıbrıs'ın AB’a üyeliği ile ilgili müzakerelerin ne 
zaman başlıyabileceği konusunun da ele alındığı görülmektedir.

karşılıklı rıza ve mutabakat Kıbrıs ta müzakere yoluyla bulunacak çözümün en temel 
ilkesidir. Bu ilke, Kıbrıs’taki iki tarafın ortak çıkarını ilgilendiren ve Ada’nın geleceğine 
ilişkin olan tüm konular için de geçerlidir.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Avrupa birliği üyeliği için müracaatta bulunurken bu 
ilkeyi gözardı etmiştir. Kıbrıs Rum tarafının Kıbrıs konusuyla ilgili uluslararası hukuka da 
aykırı olan bu tek taraflı eylemine, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bu sebeplerle karşı çıkmış 
ve Avrupa Birliği üyeliği konusundaki nihai pozisyonunun saklı tutmuştur. Türkiye, Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin bu yaklaşım ve tutumunu haklı bulmakta ve desteklemektedir.

Avrupa Birliği Genel İşler Konseyi’nin 6 Şubat günü Brüksel’de yaptığı toplantı 
hakkında bize ulaşan bilgilerden Güney Kıbrıs’ın Avrupa Birliği üyeliğine ilişkin 
müzakerelerin üç yıla yakın bir süreden önce başlamasının mümkün olamayacağı 
anlaşılmaktadır.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gibi Türkiye de, Ada’daki iki taraf arasında serbest 
müzakere yoluyla, Kıbrıs’ta karşılıklı kabul edilebilir ve yaşanabilir bir çözüme ulaşılmasını 
dilemektedir. Ümidimiz, önümüzdeki dönemde Ada’da iki taraf arasında yeterli karşılıklı 
güven ortamının yaratılması ve böylece çözüm yolunda somut ilerlemeler sağlanması ve hatta 
çözümün gerçekleşebilmesidir.

Bununla beraber, kalıcı çözüm gayretleri AB üyeliğini kendileri için başlıca amaç 
haline getiren Kıbrıs Rum tarafınca engellenmeye devam ederse ve bu yüzden Kıbrıs’ın 
üyeliğine ilişkin müzakerelerin başlaması için öngörülen zamana kadar Ada’da kapsamli bir 
çözüme ulaşılamazsa, bu gelişme Kıbrıs Rum Yönetiminin Kuzey Kıbrıs Türk 
cumhuriyeti’yle eşit ortaklığa dayanan bir çözümden yana olmadığım yeniden ve somut 
biçimde ortaya koyacaktır. AB’nin Güney Kıbrıs'ın üyeliği için başlattığı süreç içinde 
meydana gelebilecek gelişmeler, Kıbrıs'ın garantörlerinden biri olarak tarafımızdan yakından 
izlenecektir. Avrupa Birliği'nin Güney Kıbrıs'ın üyeliği yolundaki adımlarına cevap teşkil 
eden adımların, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türkiye ile Bütünleşmesi yolunda
atılacağı tabiidir.

Kıbrıs konusu Türkiye için bir milli davadır. Bu gerçeğin bilincinde olan 
Hükümetimiz, Kıbrıs Türk halkını ve onun hür iradesini temsil eden Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti'ni her yönden desteklemeye, andlaşmalardan doğan hak ve yükümlülüklerini 
yerine getirmeye ve Kıbrıs Türk halkının ekonomik refahı için her türlü yardımı yapmaya 
devam edecektir.
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9 Şubat 1995

ZCÜSÜ FERHAT ATAMAN'IN 
VERDİĞİ YANIT

1. Türkiye ile Avrupa Birliği arasında Gümrük Birliğinin oluşturulması, ülkemiz ile 
topluluk arasında 1963 Ankara Anlaşması ve katma protokol ile öngörülmüş bulunan ve her 
iki tarafı da bağlayan ahdi bir yükümlülüktür. Türkiye, kendisine düşen yükümlülüğü yerine 
getirmiş ve gümrük birliği ile ilgili gerekli tüm tedbirleri almış bulunmaktadır. Buna karşılık 
Avrupa Birliği 19 Aralık 1994 tarihinde yapılmış olan ortaklık konseyi'nin de açıkça 
göstermiş olduğu şekilde, bir ülkenin çekinceleri nedeniyle kendisine düşen yükümlülüğü 
yerine getirmez durumda kalmıştır.

2. Birliğin dönem başkanı olarak Fransa'nın ve diğer üye ülkelerin yoğun çalışmaları 
ile 6 Mart'ta yapılacak ortaklık konseyi'nde gerekli kararın alınması için bugüne kadar 
gösterilmiş olan çabaların, bugün Yunanistan tarafından engellenmeye devam edildiği
anlaşılmaktadır.

3. Hükümetimiz, Gümrük Birliği ile Yunanistan tarafından ortaya atılmış olan konular 
arasında bir irtibat kurulmasının yanlışlığını her vesile ile vurgulamıştır. Bizim beklentimiz, 
Avrupa Birliği'nin, başarılı bir gümrük birliği için tüm yükümlülüklerini yerine getirmesidir.

9 Şubat 1995,Ankara

ORTAK AÇIKLAMA

Türkiye Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı ile Bosna-Hersek 
Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı, 9 Şubat 1995 günü Ankara'da siyasi istişarelerde
bulunmuşlardır.

İki Bakan, Bosna-Hersek'teki durumu gözden geçirmişler ve bölgedeki son gelişmeler 
üzerinde görüş alış-verişinde bulunmuşlardır. Bakanlar, Bosna'da çatışmaların durdurulması 
anlaşması ve Hırvatistan'ın işgal edilmiş topraklarından UNPROFOR'un geri çekilmesi kararı 
ile ortaya çıkan zaman dilimi içerisinde, barışçı çözüme ulaşma çabalarının hızlandırılmasının 
gerekliliği konusunda görüş birliğine varmışlardır.

%

İki Bakan, Bosna-Hersek ve eski Yugoslavya'daki ihtilaflı bölgelerde kalıcı bir çözüm 
için bölgedeki tüm devletlerin uluslararası alanda tanınmış sınırları içerisinde egemenlik ve 
toprak bütünlüklerinin garanti edilmesinin tek yol olduğu konusundaki inançlarını 
tekrarlamışlardır. Bakanlar ayrıca, Federasyonun, Bosna'daki tüm halkları bünyesinde 
barındıran çok halklı, çok kültürlü ve çok dinli bir topluma olanak sağlayan en uygun model 
olduğu yönündeki inançlarım teyid etmişlerdir.

Bakanlar, üçlü istişarelerin Federasyonun muhafazası ve işlerliğine esaslı katkılar 
sağlama ve hplgede işbirliği ve ahengi arttırma yönündeki öneminin vurgulamışlardır ve üçlü
istişareleriBS/beşincÇ ı̂nT/Saraybosna'da düzenlemek üzere hazırlıklara başlama niyetlerini dile 
getirmişti

228



İki Bakan, yedinci İKÖ Zirvesi sonucunda yayınlanan Kazablanka Bildirisine atıfta 
bulunmuşlar ve bildiride yeralan hususların acilen tümüyle uygulanmasının ve bu amaçla 
çabalarının seferber edilmesinin gerekliliğini vurgulamışlardır.

Bosnalı Bakan Türkiye'nin devam eden barış sürecine aktif katılımına verdikleri değeri 
ve desteği ve duydukları güveni beyan etmişlerdir. Türkiye Dışişleri Bakanı, Türkiye'nin 
Bosna'da ve Balkanlarda baştan beri takındığı ilkelere dayanan tutumu tekrarlayarak, 
Bosna'nın eski Yugoslavya, Balkanlar ve ötesindeki yeni düzen için bir emsal oluşturduğunu 
ve bir Balkan ülkesi olarak Türkiye'nin bölgede uluslararası ilkelere uyulması ve bunların 
uygulanması yönündeki tam desteğini sürdürmeye kararlı olduğunu belirtmiştir.

10 Şubat 1995

AÇIKLAMA

Sayın Bakanımız, 6 Mart 1995 tarihinde Brüksel'de yapılması öngörülen Avrupa 
Birliği-Türkiye Ortaklık Konseyi Hazırlıkları çerçevesinde 13-15 Şubat tarihleri arasında 
Danimarka. Finlandiya ve İsveç'e birer günlük çalışma ziyaretlerinde bulunacaklardır.

Sayın Bakanımız bu ziyaretleri sırasında evsahibi ülkelerin Dışişleri Bakanlan ile 
yapacağı görüşmelere ilave olarak bu ülkelerin parlamenterleri ile de temas edecektir. Bu 
temas ve görüşmelerde, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin yanısıra ikili plandaki ilişkilerin 
geliştirilmesi üzerinde durulacak, diğer taraftan bölgesel sorunlar de ele alınacaktır. Bu temas 
ve görüşmeleri takiben ilgili merkezlerde birer basm toplantısı düzenlenecektir.

Sayın Bakanımıza bu ziyaretlerinde Bakanlığımız yetkilileri eşlik edeceklerdir.

- 10 Şubat 1995

AÇIKLAMA

Bosna-Hersek'e sevkedilmek üzere Kızılay'a bağışlanan, Bosna Sancak Demeği'ne ait 
yüzyirmi ton un, Helsinki Yurttaşlar Demeği'ne ait yirmi ton muhtelif gıda ve Kızılay 
tarafından sağlanan dokuz ton gıdadan oluşan toplam 149 tonluk yardım malzemesi, 10 Şubat 
1995 tarihinde RO-RO ile Trieste üzerinden Split'e ulaştırılacak ve burada Bosna 
makamlarına teslim edilecektir.



11 Şubat 1995

Irak Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Sayın Mohammed Saeed Al-Sahhaf, beraberinde 
üst düzey bir heyet olduğu halde, Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Murat 
Karayalçın'ın konuğu olarak 9-12 Şubat 1995 tarihlerinde Türkiye'ye resmi bir ziyarette 
bulunmuştur.

Konuk Bakan ve beraberindeki heyet Ankara'da Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman 
Demirel ve TBMM Başkanı Sayın Hüsamettin Cindoruk tarafından; İstanbul'da da Başbakan 
Sayın Prof Dr. Tansu Çiller tarafından kabul edilmişlerdir.

10 Şubat günü Dışişleri Bakaıılığı'nda iki Bakan başkanlığında yapılan heyetleraıası 
görüşmelerde taraflar Türkiye ile Irak arasındaki ikili ilişkileri çeşitli yönleriyle ele 
almışlardır. Bu çerçevede, Türkiye-Irak petrol boru hattının kurtarılması operasyonu konusu 
da derinlemesine irdelenmiştir. Bu konuda taraflar Birleşmiş Milletlerce öngörülen çerçevede 
kabul edilebilir bir çözüme kısa sürede ulaşabilmek amacıyla temaslarını iyi niyetli bir çaba 
içinde sürdürmek hususunda mutabık kalmışlardır.

Dışişleri Bakanlığı'ndaki görüşmelerde taraflar, iki ülkeyi ilgilendiren bölgesel konular 
hakkında da görüş teatisinde bulunmuşlar ve bu arada Kuzey Irak'taki durumu da ele 
almışlardır. Türkiye, bu vesileyle, Irak'ın birliğinin ve toprak bütünlüğünün korunmasına 
atfettiği önemi bir kez daha teyid etmiştir. Taraflar, Irak'taki sorunların ancak İrak içinde ve 
Irak halkının tümünün katılımıyla çözümlenebileceği anlayışında birleştiklerini
saptamışlardır.

Yapılan görüşmeler sırasında, İrak tarafı BM Yaptırımlarının kaldırılması amacıyla 
BM Güvenlek Konseyi ile sürdürdüğünü belirttiği işbirliği hakkında Türk tarafına bilgi 
vermiştir. Türk tarafı, Irak'ın BM Güvenlek Konseyi kararlarını uygulama süreceni 
tamamlama konusunda şimdiye kadar attığı kararlı adımları takdirle karşıladığını belirterek, 
Irak'ın bu husustaki kararlığnmı sürdürmesini dilediğini vurgulamıştır.

AÇIKLAMA

16 Şubat 1995

AÇIKLAMA

Başbakan Sayın Prof. Dr. Tansu Çiller ve eşi, beraberlerinde bir hayetle birlikte, 26 
Şubat-1 Mart 1995 tarihleri arasında Japonya'ya resmi bir çalışma ziyaretinde bulunacaklardır.

Japonya'da kaldıkları süre içinde Sayın Başbakan, İmparator ve İmparatoriçe 
tarafından kabul edileceklerdir.

Sayın Başbakan, Japonya Başbakanı ile resmi görüşmeler yapacaktır.

Hükümetimiz, bu ziyaretin Türkiye ve Japonya arasındaki mevcut dostluk ilişkilerini 
daha da güçlendirileceğine içtenlikle inanmaktadır.
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BAŞBAKAN YARDIMCISI, VE DIŞİŞLERİ BAKANI SAYIN MURAT 
KARAYALÇIN'IN İSPANYA'NIN AVRUPA BİRLİĞİ İŞLERİ DEVLET SEKRETERİ 
SAYIN CARLOS WESTENDROP İLE GÖRÜŞMESİNİ MÜTEAKİP YAPILAN
AÇIKLAMA

İspanya'nın Avrupa Birliği İşleri Devlet Sekreteri Sayın Carlos Westendorp'u 
ülkemizde görmekten büyük memnuniyet duymaktayım. Kendisi ile Avrupa Birliği ile 
ilişkiler ve bölgesel sorunlar konusunda kapsamlı görüşmelerde bulunduk. Ayrıca, ikili 
ilişkilerimizi de gözden geçirmek olanağını bulduk. Bu görüşmeler, iki Akdeniz ülkesi olan 
İspanya ile Türkiye arasında, ele aldığımız çeşitli konularda önemli işbirliği alanları olduğunu
teyit etmiştir.

Bildiğiniz gibi, Türkiye-Avrupa Birliği Ortaklık Konseyi'nin 19 Aralık 1994 tarihli 
toplantısında, Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki Gümrük Birliğine ilişkin olarak kabulü 
öngörülen karar hakkında bir anlaşmaya varılamamıştı. Zamanın Dönem Başkanı 
Almanya'nın yoğun çabalarına rağmen, Yunanistan'ın muhalefeti nedeniyle Topluluğun kendi 
tutumunu belirlemesi mümkün olamamıştı.

Bugün aynı konuda çabalar Fransız Dönem Başkanlığınca sürdürülmektedir.

Gümrük Birliği, Avrupa Birliği ile otuz yıldan fazla bir geçmişe sahip bulunan ortaklık 
ilişkilerimizin, anlaşmalarımızda öngörülmüş bulunan önemli bir aşamasıdır. Gümrük 
Birliğini tam üyelik yolumuzu kısaltacak bir araç olarak görüyoruz.

Gümrük Birliği Avrupa'nın da çıkarınadır, ve bunun gerçekleştirilmesi Ortaklık 
Anlaşmalarında da yer aldığı üzere taraflar için bir yükümlülüktür.

Gümrük Birliğiyle ilgili kararın alınabilmesini sağlamak üzere 6 Mart 1995'de yeni bir 
Ortaklık Konseyi toplantısı yapılması öngörülmüştür.

Bu toplantının başarıyla başarıyla sonuçlanmasına yönelik çalışmalarımız devam 
etmektedir.

Yunanistan engelini aşmak için üye ülkelerin kararlı tutumlarmı sürdürmelerini 
bekliyoruz.

İspanyol Avrupa Birliği İşleri Devlet Sekreteri Sayın Carlos Westendrop'un ülkemizi 
ziyareti Türkiye'nin görüş ve yaklaşımlarının izahı açısmdan son derece yararlı olmuştur.

Konuk Bakana bu vesile ile Türkiye- AB Gümrük Birliği ile Kıbrıs'ın tam üyelik 
müzakeresi arasında bir bağ kurulmasına bizim başından beri karşı olduğumuzu belirttim.

Esasen, Avrupa Birliğini Güney Kıbrıs'ın üyeliğe kabulü yolundaki resmi görüşmeleri 
başlatması halinde biz de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile bütünleşme yönünde gerekli 
adımları atacağımızı ifade etmiş bulunuyoruz.

„ 23 Şubat 1995
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Avrupa Birliği ile ilişkilerimiz ve Gümrük Birliğinin yürürlüğe konulması konusunda 
Ispanya'nın katkısı ve desteği için teşekkür ederim.

İspanya, 1995 yılının ikinci yarısında AB Dönem Başkanlığını üstlenecektir.

Bu sıfatıyla da, ilişkilerimizin daha da ileri götürülmesi için îspanya'nın desteğini 
sürdürmesini bekliyoruz.

24 Şubat 1995

AÇIKLAMA

24 Şubat 1994 tarihli bazı Türk gazetelerinde, Rusya Federasyonu Büyükelçisine 
atfen, Çeçenistan'a Türkiye topraklarından silah şevkine dair bir takım belgelerin-Türk 
yetkililere tevdi edildiği yolunda bir haber yayımlanmıştır. Bu haberin gerçekle ilgisi 
bulunmamaktadır. Türkiye topraklarından Çeçenistan'a silah sevkedildiğini kanıtlayan 
herhangi bir belge Türk yetkili makamlarına ibraz edilmiş olmadığı gibi bu konuda şimdiye 
kadar Türk makamlarına herhangi bir bilgi de intikal ettirilmiş değildir.

Daha önce de, özellikle Çeçen kökenli bazı Türk vatandaşlarının Çeçenistan'da
savaşmakta olduğuna ilişkin Moskova kaynaklı bazı iddiaları basında yer almıştı. Aslı
çıkmayan bu iddialar gibi, silah sevkiyatı iddiasının da mesnetsiz bir şekilde ortaya atılması 
üzüntü ile karşılanmaktadır.

25 Şubat 1995

SAYIN BAŞBAKAN TANSU ÇİLLER'İN JAPONYA’YA 
HAREKET ÖNCESİ HAVAALANI KONUŞMASI

Sayın Basın mensupları,

Japonya Başbakanı Sayın Tomiichi Murayama'nın davetlisi olarak resmi bir çalışma 
ziyareti için Tokyo'ya hareket ediyorum.

1
Bu ziyaret benim Japonya'yı ilk yakından tanımam da olacak.

Japonya'nın 19.ncu yüzyılda meiji döneminde başlayan reform süreci, bu ülkeyi bugün 
dünyanın en güçlü ekonomilerinden biri haline getirmiştir.

Türklerin Japonya ile köklü bir geçmişi ve yakın ilişkileri bulunmaktadır. Bugüne 
kadar Japonya, ülkemizde Boğaz köprüsü gibi büyük bazı projelere imzasını atmıştır.
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Son 20 yılda Türkiye olarak Japonya'dan sağlamış olduğumuz toplam finansman 1.8 
trilyon yen, yani yaklaşık 18 milyar Dolar civarındadır. Japonya, ülkemize en geniş finansman 
olanakları sağlayan ülkelerin başında gelmektedir. Bunu büyük memnuniyet ve takdirle 
karşıladığımı belirtmek isterim.

Türkiye bir yandan Avrupalı diğer yandan Asyalı kimliğiyle dünyanın en önemli 
jeostratejik konumlarından birine giderken Asyalı kimliğimizin de bir gereği olarak, bu 
kıtanın büyük güç merkezi Japonya ile yakın ilişkiler geliştirmemezi yararlı hatta zorunlu

• • • •goruyorum.

Jayonya ile işbirliğimizi sadece ekonomik boyutu ile sınırlandırmak istemiyoruz. 
Bizim içten arzumuz, Türk-Japon ilişkilerinin geniş kapsamlı bir ortaklık anlayışı 
çerçevesinde ele alınmasıdır. Bu düşünceden hareketle, özellikle eğitim teknolojisi, araştırma, 
teknoloji değişimi, özellikle akademik çevreler arasında daha yakın bir işbirliği gibi konulara 
da bu ziyaretim sırasında ağırlık vermek istiyorum.

f /  % 0

Uluslararası plandaki yeni gelişmeler, özellikle Orta Doğu ve Asya'da Türk-Japon 
işbirliği için müsait bir ortam yaratmıştır. Bu fırsatları da bir ortaklak anlayışı içinde 
değerlendirmek istiyoruz.

Bu çerçevede şunu belirtmek isterim ki, Avrupa Birliği'yle gerçekleştireceğimiz 
Gümrük Birliği’nin ve bütünleşme sürecinin Türk-Japon işbirliğine olumsuz bir etkide 
bulunmaması için gerekli tedbirler alınmıştır. Türkiye’de yatırım yapan Japon sermayesi, 
Gümrük Birliği nedeniyle ayrımcı bir muameleye tabi olmayacaktır.

Türkiye’de 6 Nisan kararlarıyla başlatmış olduğumuz istikrar ve yeniden yapılanma 
süreci içinde Japonya’nm da üstlenebileceği ve yapabileceği katkılar bulunmaktadır. Bilhassa 
özelleştirme programımızın başarısı için Japonya’nın önemli katkıları olacağına inanıyorum.

Aynı şekilde, yap-işlet-devret modeli çerçevesinde de bazı önemli altyapı 
projelerimizin Japon ortaklığıyla gerçekletirilmesine önem veriyoruz

Japonya'da Başbakan Tomiichi Murayama ile bütün bu konuları ele alacağım. Ayrıca, 
Japon imparatoru tarafından kabul edilmekten de mutluluk duyacağım. Japon imparatorluk 
ailesi ta Osmanlı döneminden baylayarak ülkemize özel bir ilgili ve önem vermişlerdir. 
Nitekim, Türk-Japon Dostluk Demeği başkanları da daima imparator ailesinden olmuştur.

Tokyo'da Japon işadamlarıyla çok kapsamlı bir görüşme yapacağım ve kendilerine 
hitap etmek imkanı bulacağım.

Bu ziyaretimin, Türk-Japon ilişkilerinin daha da ileriye götürülmesine hizmet 
edeceğine ve Türkiye ile Japonya arasında başta ekonomik ve ticari ilişkiler olmak üzere her 
alanda yeni bir atılıma yol açacağına inanıyorum
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27 Şubat 1995

SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN BOSNA-HERSEK'E 
HAREKETLERİNDEN ÖNCE ESENBOGA HAVAALANINDA

BASINA YAPTIKLARI AÇIKLAMA

Bosna-Hersek Cumhuriyeti'ne kısa bir resmi ziyarette bulunmak üzere bugün 
Türkiye'den ayrılıyoruz. Beraberimizde Genelkurmay Başkanı Orgenaral karadayı ile Devlet 
Bakanı Sayın Yıldırım Aktuna da bulunmaktadır. Bildiğiniz gibi, geçen yıl Temmuz ayında 
planlanan ziyaretimizi ertelemek zorunda kalmıştık. Bosna'dan dönüşümüzde Zagreb’e de 
uğrayarak, vaki davetine icabeten, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Franjo Tundjman ile de bir
görüşme yapacağım.

Saraybosna'da Bosna-Hersek Cumhurbaşkanı Sayın Alija Izetbegovic ile yapacağım 
görüşmelerin, Bosna-Hersek barış sürecinde son durumu gözden geçirmemize, Türkiye'nin bu 
hassas dönemde sağlayabileceği ilave katkıları tesbit etmeye ve her alanda karşılıklı 
işbirliğine konu teşkil edebilecek hususları balirlememize yardımcı olacağına inanıyorum.

Bosna-Hersek'te halen adil ve kalıcı bir barışın sağlanması konusunda uluslararası 
çabalar kritik bir aşamaya ulaşmıştır. Bosna-Hersek'te dört ay süreli ateskes ile Hırvatistan'ın 
işgal altındaki bölgelerdeki BM Barış Gücü görevini 31 Mart'tan sonra uzatmama kararı, 
barışçı bir çözümün sağlanması için azami gayretin gösterilmesini zorunluluk haline 
getirmiştir. Türkiye toprak bütünlüğünün korunmasına ve çok dinli ve kültürlü etnik yapısının 
mahafazasına büyük önem atfetmekte ve masum Bosna halkına yönelik saldırganlıklara ve 
etnik temizleme ve kuvvete başvurmak suretiyle toprak kazanırmna bir an önce son verilmesi 
yönündeki gayretlerini sürdürmektedir.

Bu kapsamda, Türkiye, Bosna-Hersek'te Boşnaklar ile Bosnalı Hırvatlar arasında 
yakınlaşma ve diyalog ortamının yaratılmasına üçüncü bir taraf olarak katılmıştır.

İki taraf arasında varılan ateskesi müteakip, 18 Mart 1994 tarihinde Vaşington’da 
imzalanan anlaşma ile Bosna-Hersek'te bir Boşnak-Hırvat Federasyonu teşkil edilmiştir. 
Federasyonun işlerlik kazanması günümüzde de önemini korumakta ve Bosna - Hersek'in 
geleceği için bir model oluşturmaktadır.

Bosnalı Sırpların da katılımına açık bulunan federasyon anlaşması, Bosna-Hersek'te 
adil ve kalıcı bir barışçı çözümün gerçekleştirilmesi yolunda atılmış önemli bir adımı teşkil 
etmektedir.

Son olarak, beş ülke Temas Grubu tarafından ilgili taraflara sunulmuş bulunan barış 
planının kabul edilmesi ve uygulanması, ülkede kalıcı ve adil barışın gerçekleştirilmesi 
açısından büyük önem taşımaktadır. Bosnalı Sırpların federasyon anlaşması ilkelereni da 
kabul etmesi, kuşkusuz kalıcı bir barışın gerçekleşmesine hizmet edecektir. Ayrıca, bölgedeki 
tüm ülkelerin uluslararası planda tanınmış sınırları içinde birbirlerini karşılıklı olarak 
tanımalarının sağlanması, bölgenin yeniden huzur, güven ve istikrar ortamına kavuşması 
açısından önem taşımaktadır. Bu bağlamda, Bosna'daki Ateşkes Anlaşması'nın 30 Nisan 
tarinide sona erecek olması çerçevesinde, uluslararası camianın süratle harekete geçerek 
Temas Grubu Barış Planının Bosnalı Sırplar tarafından koşulsuz olarak kabul edilmesini 
sağlaması büyük önem taşımaktadır. Bu yönde sürdürülmekte olan diplomatik girişimlerin 
başarıya ulaşmasını temenni ediyoruz.

234
/



Bosna- Hersek'te yapacağımız temas ve görüşmelerimiz, bölge ve barış sürecine 
ilişkin son gelişmeler üzerinde durum değerlendirmesi yapmamıza olanak sağlayacaktır.

#  t +  mm

Saraybosna'da yapacağımız görüşmelerde, Bosna - Hersek'e barış süreci çerçevesinde 
yapmakta olduğumuz yardım ve katkıları daha ileri düzeylere çıkarabilmek konusunda 
karşılıklı istişarede bulunma fırsatı elde edeceğiz. Bosnalı kardeşlerimize milletimizin sıcak 
ve halisane duygularını ve desteğini bir kere daha iletmek olanağına sahip olacağız. Bu 
vesileyle, ayrıca, Bosna-Hersek'in kavuşacağı barış ortamında ülkedeki savaş yıkıntılarının 
onarımma, yeniden imar faaliyetlerininin yerine kazandırılmasına yönelik girişimlere 
Türkiye'nin de mevcut olanaklarıyla katılmaya ve katkıda bulunmaya hazır oluduğunu bir 
kere daha vurgulayacağım. -

Bosna-Hersek'i ziyaretim sırasında Barış Gücü Birliğimizin konuşlandırıldığı Zenica 
bölgesine de giderek tarafsız ve üstün görev anlayışı ile bölge halkının ve UNPROFOR 
yetkililerinin tekdirini kazanmış olan birliğimizi Ramazan Bayramı öncesi kucaklamak 
fırsatını bulacağım.

27 Şubat 1995

AÇIKLAMA
• «

Dışişleri Bakanlığı . Müsteşarı Büyükelçi Ozdem Sanberk Başkanlığındaki bir 
heyetimiz, 28 Şubat 1995 tarihinde Brüksel'de halihazırda Fransa, Almanya ve Ispanya'dan 
oluşan AB Troikası ile bir siyasi Danışma Toplantısı yapacaktır.

Sözkonusu toplantı sırasında Türkiye'nin Avrupa kurumlarıyla olan ilişkileri 
görüşülecek, ayrıca bölgesel ve uluslararası konular ele alınacaktır. .

%

28 Şubat 1995

AÇIKLAMA

Cenevre'de devam etmekte olan insan Hakları Komisyonu- 51. dönem toplantısı 
sırasında Türkiye'nin sunduğu "ırkçılığın güncel şekilleri, ırka dayalı ayırımcılık, yabancı 
düşmanlığı ve buna bağlı hoşgörüsüzlüğe karşı mücadele için önlemler" başlıklı karar tasansı 
oylamasız kabul edilmiştir. Tasarımıza Arnavutluk, Ermenistan, Azerbaycan, Bosna-Hersek, 
Şili, Çin Halk Cumhuriyeti, Haiti, Angola, Meksika, Kanada, Kore Cumhuriyeti, İsrail ve 
Küba ortak sunucu olmuşlardır.

Karar, her türlü ırkçılık ve ırkçılığa dayalı vahşeti kınamakta, Hükümetleri, ırkçılık, 
ırka dayalı ayırımcılık ve yabancı düşmanlığının yok edilmesi için daha etkin tedbirler almaya 
ve bu kabil muameleye maruz kalmış olanlara yardım etmeye çağırmaktadır. Karar, pek çok 
toplumda göçmen işçilere karşı girişilen ırkçı saldırıları da kuvvetli ifadelerle kınamaktadır.
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01 Mart 1995

•• •• ••

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZCÜSÜNÜN 
AZERBAYCAN-ERMENİSTAN-TÜRKİ YE 

HAKKINDA BİR SORUYA VERDİĞİ YANI'

Soru : Türkiye tarafından ne gibi yeni adımlar atılabilir? Bunlar Ermenistan'ın Azeri 
topraklarından geri çekilmesine bağlı mıdır?

Yanıt : Atılabilecek somut adımlar hakkında bir yorumda bulunmam mümkün 
değildir. Ancak tüm Birleşmiş Milletler ve .AGİT kararlarında ifadesini bulduğu gibi, esas 
olan, Ermenistan'ın Azerbaycan'ın toprak bütünlüğüne saygı göstermesi ve işgal ettiği Azeri 
topraklarının tümünden geri çekilmesidir. Türkiye ile diplomatik ilişkiler ancak bu şekilde
kurulabilir.

AGÎT' in tüm çabalan bu yöndedir. Bu bir süreçtir. Bu süreç devam etmektedir. Bu 
çerçevede. Bölgede güven arttırıcı bazı adımların atılması üzerinde durulan bir husustur. 
Ermenistan'ın da bu yönde hareket etmesi beklenir. Türkiye bu güven arttırıcı önlemlere 
katkıda bulunmaya hazırdır. Bunun koşullarının ortaklaşa yaratılması gerekir. Bu da Ermeni
tarafına ifade edilmiştir.

1 Mart 1995

DÜNYA SOSYAL KALKINMA ZİRVESİ (KOPENHAG - 6-12 MART 1995)

BM ilk defa Sosyal Kalkınma alanında bir zirve toplantısı düzenlemektedir.

Zirve toplantısının sonunda bir bildiri'nin yayınlanması ve ayrıca sosyal kalkınma
konusunda bir eylem programının kabul edilmesi öngörülmektedir.

4

6-10 Mart 1995 tarihleri arasında teknik düzeydeki toplantılar yapılacaktır.

11-12 Mart 1995 günlerinde zirve toplanacaktır.

Sayın Cumhurbaşkanımız da zirvede bir konuşma yapacaktır.

Toplantıya 60'ın üzerinde Devlet Başkanının iştarik etmesi beklenmektedir.
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1 Mart 1995

AÇIKLAMA

Filipinler Cumhurbaşkanı Sayın Fidel V. Ramos Cumhurbaşkanımız Sayın Süleyman 
Demirel'in davetine icabetle, 8-10 Mart 1995 tarihlerinde ülkemize resmi bir ziyarette
bulunacaktır.

Filipinler'den ülkemize Cumhurbaşkanı düzeyinde ilk kez gerçekleştirilen bu ziyaret 
vesilesiyle yapılacak müzakereler sırasında iki ülke arasındaki ilişkilerin bütün veçheleri 
gözden geçirilecek ve tarafları ilgilendiren bölgesel ve uluslararası konularda görüş 
alışverişinde bulunacaklardır.

Filipinler Cumhurbaşkanı Sayın Fidel V. Ramos'un bu ziyaretinin, bölgelerinin iki 
önemli ülkesi olan Türkiye ve Filipinler arasındaki ilişkilerin gelişmesine önemli ölçüde 
katkıda bulunacağı muhakkaktır.

1 Mart 1995

CUMHURBAŞKANININ BOSNA HESEK’E ZİYARETİ
VESİLESİ İLE YAPILAN AÇIKLAMA

Başta bize “güvenlik garantisinin verilemeyeceği, ancak uçak verileceği” ifade 
edilmişti. Sayın Cumhurbaşkanımız bu riski göze alarak gitme kararı almıştı.

Sayın Cumhurbaşkanımız bölgedeki durumun giderek vahimleşmesi karşısında, barış 
sürecine bir katkıda bulunmak üzere bir misyon üstlenmiştir.

Sayın Cumhurbaşkanımızın saraybosna’ya gidememesi, bu barış çabalarının de 
engellenmesi anlamını taşımıştır. Burada kabul edilemeyecek nokta, barışı korumak üzere 
bölgede görevlendirilmiş bulunan UNPROFOR’un saldırganın şantajına boyun eğmesidir.

Bu şekilde UNPROFOR’un barışı korumadaki yetersizliği, güçsüzlüğü ve saldırgan 
tarafın emellerine alet olabildiği gerçeği, malesef bir kez daha bütün çıplaklığı ile gözler
önüne serilmiştir.

Dileğimiz, saldırganın bu tür şantajlarına ve barış sürecinin köstekleyecek tutumlarına 
artık”dur” deme zamanının geldiğinin anlaşılmasıdır.

Bölgede istikrarın ve işbirliğinin başlıca savunucularından biri olan Türkiye, barışçı 
gayretlerini aynı azimle devam ettirecektir. Sayın Cumhurbaşkanımız bu çerçevede Sayın 
İzzetbegoviç’i Türkiye’ye resmi bir ziyaret için davet etmiş ve bu davet kabul edilmiştir.

Ayrıca, Türkiye, bu ziyaretin gerçekleşememesine ilişkin düşüncelerini Birleşmiş 
Milletler yetkililerine yani New York’da Butros Ghaliye ve Zagrep’de Akashi’ye 
duyurmuştur.
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1 Mart 1995

Cumhurbaşkanımız Sayın Süleyman Demirel, Romanya Cumhurbaşkanı Sayın Ion 
lliescu’nun davetine icabetle, 7 Mart 1995 tarihinde Romanya’ya bir çalışma ziyareti 
yapacaktır.

Görüşmelerde, çeşitli uluslararası ve bölgesel konularda görüş teatisinde bulunulacak 
ve esasen memnuniyet verici düzeyde olan ikili ilişkilerimizin iki ülkeye ve bölgemize yarar 
sağlayacak şekilde daha da geliştirilmesi imkanları üzerinde durulacaktır.

AÇIKLAMA

3 Mart 1997

AÇIKLAMA

t • •' f _ ,

Son zamanlarda Almanya'nın çeşitli kentlerinde Türk seyahat bürolarına yapılan 
saldırıların giderek arttığı görüşmüştür. Son 10 gün içinde 2 tanesi bu sabah olmak üzere 20 
Türk seyahat bürosuna saldırı vukubulmuştur.

Saldırıların tek merkezden yöneltilen organize bir eylem olduğu anlaşılmaktadır. 
PKK’nın uzantıları olan Emk ve Komkar adlı örgütler yaptıkları açıklamalarda ve 
yayınladıkları bildirilerde Türkiye’ye turist göndermeleri durumunda turizm şirketlerine 
saldıracaklarını açıklamışlardı. Bu tehditler zamanında, Alman makamlarına duyurulmuş ve 
gerekli önlemlerin alınması talep edilmişti.

Bu son saldırıların başladığı ilk günlerde gerek Ankara’da gerek Almanya’daki 
temsilciliklerimiz vasıtasıyla federal ve eyalet makamları nezdindeki girişim ve uyarılarımız 
süratle yinelemiştir. Ancak, uyarılarımıza rağmen saldırıları engellemeye yatecek önlemlerin 
alınmamış olması üzüntümüze neden olmaktadır. Saldırıların sürmesi ve daha büyük 
boyutlara varmasından endişe edilmektedir.

Federal ve eyalet makamlarının sökonusu saldırıları durdurmak ve Türk Turizm 
bürolarındaki can ve mal güvenliğini sağlamak üzere etkili önlemler almasını bekliyoruz.
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4 Mart 1995

AÇIKLAMA

Avrupa Birliği ile aramızda yıl sonunda kurulacak olan Gümrük Birliğinin işleyişi ile 
ilgili alınacak ve daha önce bizimle müzakere edilmiş olan kararlar hakkında dün akşam 
Avrupa Birliği ülkeleri arasında mutabakat sağlanması üzerine Ortaklık Konseyi’nin 6 Mart 
1995 tarihinde Brüksel’de toplanarak bu kararları resmen kabul etmesi mümkün olmuştur.

Avrupa Birliği Dönem Başkanı Fransa Dışişleri Bakanı Alain Juppe’nin Sayın 
Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Murat Karayalçın’a gönderdiği ve elde edilen 
olumlu neticenin resmen bildirildiği mektupta 6 Mart 1995 günü yapılacak Ortaklık Konseyi 
Toplantısının ülkemiz ile AB arasındaki ilişkilerde tarihi bir aşama teşkil edeceği ifade
edilmektedir.

Toplantıya Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Murat Karayalçm başkanlığında 
ilgili Bakanlık ve kuruluşlardan oluşan bir heyetle katılınacaktır. Heyetimiz 5 Mart 1995 
Pazar günü Brüksel’e hareket edecektir.

6 Mart 1995

BAŞBAKAN SAYIN TANSU ÇİLLER’IN BRÜKSEL’E GİDERKEN 
ESENBOGA HAVAALANINDA YAPTIĞI BASIN TOPLANTISI

Bugün, Avrupa ile bütünleşmemizde tarihi bir dönemeci yaşamaktayız.

Bugün,. Ortaklık Komisyonu bilindiği gibi Brüksel’de toplanmakta ve Türkiye’nin 
Gümrük Birliği’ne girişi kararları alınmaktadır. Bize bu kararlarda Başbakan Yardımcısı ve 
Dışişleri Bakanı Sayın Karayalçm temsil edecektir. Daha sonra düzenlenen yemeğe ben ve 
komisym başkanı Sayın Santer davetli olarak katılacağız.

Bu uzun bir süreç olmuştur. 1963 yılından itibaren ülkemizde aşağı yukarı her 
hükümetin desteklediği bir otaklık sürecidir. Bize kısmet olmuştur. Kolay olduğunu 
söyleyemem. Özellikle son aylarda yoğun bir diplomasi yaşanmıştır. Bizzat ben ilgili bütün 
Devlet Başkanlarıyla ve Başbakanlarıyla görüştüm. Dışişlerimiz çok etkin bir çalışma yaptı. 
Memnuniyetle söyleyeyim ki Avrupa Türkiye’nin öneminin ve feda edilemezliğinin bir kez 
daha farkına varmıştır. Bu ülkemiz açısından önemlidir, Avrupa açısından önemlidir. 
Karşılıklı olarak bir ortaklık süreci sadece gümrüklerin indirilmesi anlamını da aşan, siyasi ve 
mali işbirlikleri kapılarını açacak olan bir süreçtir. Ben bunu bir başlangıç olarak 
nitelendiriyorum. Gerçekten Türkiye bir yandan kendi kimliğine sahip çıkarak, laik ve 
müslüman bir ülke olarak Avrupa’da bir barış sürecini başlatacaktır. Umudumuz budur. Türk 
halkına önemli şeyleri getirecektir. Yabancı sermaye ülkemize akacaktır. Yeni iş sahaları 
açılacaktır. Bütünleşme sürecine girmiş olan bütün ülkelerde bu böyle olmuştur. Daha ucuzu 
ve daha iyiyi ve daha kaliteliyi tüketme durumunda olacağız. Çok büyük pazarlar ülkemizin 
önünde açılacaktır. Dünyanın özellikle bloklaştığmda bu dönemde, bu büyük blokların dışında 
kalmanın maliyeti ülkemiz açısından çok büyük olurdu. Çiftçimiz, esnafımız için, bütün 
insanlarımız için yeni imkanlar, yeni pazarlar, yeni rekabet imkanları açılacaktır. Tabii bütün 
bunun içerisinde çok iyi hazırlanma ve çalışma gereği de vardır.
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Bütün bunların bilinci içinde ülkeme ve ulusuma olan güvenimi bir kez daha ifade 
etmek istiyorum. Bu anlayışla, ülkeme bütün bu gelişmelerin hayırlı olmasını diliyorum ve 
sizlere yarın kavuşmak üzere ülkemizden ayrılıyorum.

7 Mart 1995
• •

CUMHURBAŞKANI SAYIN SÜLEYMAN DEMIREL’IN 
ROMANYA’DAN DÖNÜŞÜNDE ESENBOĞA HAVAALANINDA

YAPTIĞI BASIN TOPLANTISI

Değerli Basın mensuplan,

Dost ve komşu Romanya’nın Sayın Cumhurbaşkanı Iliescu ile altı aylık bir aradan 
sonra başbaşa ve heyetler halinde yaptığımız görüşmelerin çok olumlu bir havada geçtiğini 
ifade etmek istiyorum.

Bu görüşmelerin ülkelerimiz arasındaki ilişkilere olumlu etkiler yapacağına 
inanıyorum. Bu ziyaretimin Türkiye ile Romanya arasındaki esasen öteden beri iyi olan 
ilişkilerin son dönemde ulaştığı memnuniyet verici bir düzeyin bir göstergesini teşkil 
etmektedir.

Türkiye ile Romanya arasında gerek siyasi gerek ekonomik alanda ikili ilişkilerimizin 
hukuki çerçevesini oluşturan anlaşmalar hemen hemen tamamlanmıştır. Gündemde olan 
büyük öneme haiz serbest ticaret anlaşması dışında imzalayabileceğimiz başka bir anlaşma 
hemen hemen yoktur.

Şimdi, bu temelden hareketle, ilişkilerin geliştirilmesi için tüm şartlar mevcuttur. 
Sayın Iliescu ile görüşmelerimizde karşılıklı olarak ekonomik ilişkilerimizin geliştirilmesi 
gereğini bir kez daha vurguladık. Coğrafi yakınlığımız ekonomilerimizin birbirini 
tamamlayıcı olmasının bu ilişkileri kolaylaştırcağını belirttik. Romanya’ya yatırım yapan 
işadamları bakımından Türkiye’nin üçüncü sırada yer aldığını, halen 3700 civarında Türk 
firmasının işyeri bulunduğunu, bu şirketlerin sermaye hacminin de 100 milyon dolara 
yaklaştığını gördük.Yatırımcılarımızın sayısını, ticaret hacmimizi daha da arttırmak 
gerektiğini, bu hacmin hiç olmazsa 1 milyar dolara çıkarılması lazım geldiğini beraberce 
tespit ettik. ■ ,

Karadeniz Ekonomik îşbirliği'nin Haziran 1995’te Bükreş’te Devlet ve Hükümet 
Başkanları Zirvesi düzenlenecektir. Bu konu da görüşmelerimizde geniş yer tuttu. Bu zirveye 
çok ehemmiyet atfediyoruz. Bu Zirve Karadeniz Ekonomik İşbirliğine yeni bir hız, yeni bir 
hareket verecektir. KEİ çerçevesinde da pekçok işbirliği imkanlarımız mevcuttur.

Sayın Iliescu ile bölgemizdeki durumu özellikle eski Yugoslavya ile ilgili sorunları 
ayrıntılı bir şekilde ele aldık. Balkanlarda durum fevkalade gergindir. Bosna-Hersek’teki 
çatışmaların Hırvatistan’ı da içine almak suretiyle yaygınlaşması tehlikesi mevcuttur. Bu 
durum, Türkiye ile Romanya’yı tabiatıyla ilgilendirmektedir. Bu çerçevede, bölgenin 
sorumluluğunu müdrik, barış ve istikran için iki ülkesi olarak bu sorunları çözümüne 
yapabileceğimiz katkıyı ele aldık. Ayrıca, Kafkaslardaki durumu da ele aldık.
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Sayın Romen Cumhurbaşkanının geçen Eylül ayında ülkemize yaptığı ziyaretten bu 
yana aramızdaki işbirliğinde önemli somut sonuçlar bulunduğunu memnuniyetle tespit ettik. 
Tabiatıyla ileriye dönük çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

Hepinize teşekkür ederim.

7 Mart 1995

BAŞBAKAN SAYIN TANSU ÇILLERTN BRÜKSEL 
DÖNÜŞÜNDE ESENBOĞA HAVAALANINDA YAI

BASIN TOPLANTISI

Medyamızın çok değerli mensupları,

Dün Brüksel’de tarihi bir olay yaşadık. Milletimizin son 30 yıldır ulaşmak istediği bir 
hedefin önünü açtık.

Avrupa ile bütünleşme süreci ülkemizin yaşamında yeni bir dönüm noktasıdır. 
Osmanlı İmparatorluğu’ndaıı başlayarak Atatürk Türkiye’sinin çağdaşlaşma azminin ve 
kararlılığının sembolüdür. Bu süreç gerçekten ülkemizin Osmanlıdan bu yana önüne koymuş 
olduğu çağdaşlaşma hedefine varmada çok önemli bir dönüm noktası oluşturacaktır. 
Herşeyden önce de daha büyük bir hedefin, Türkiye’nin AB’ne tam üyeliğinin temel alt
yapısıdır.

Brüksel’de alınan karar Türkiye’yi hiç kuşkusuz yeni bir döneme taşıyacaktır. Gümrük 
Birliği sadece ticari bir ilişki olarak değerlendirilemez. Alınmış olan kararın içeriğinde de 
görüleceği gibi, siyasi ve mali alanda işbirliği, kurumsal planda, hukuki alt yapıda ve nihayet 
makro ekonomik politikalarda Avrupa Birliği ile bundan böyle çok yakın bir çalışma, uyum 
ve işbirliğine gideceğiz. Avrupa Birliği ile Türkiye arasında hızlı bir bütünleşme süreci
yaşayacağız.

Bu yeni döneme aynı cesaret, bilinç ve kararlılıkla hazır olmamız ve hazırlanmaya 
başlama gereğimiz var. Kısa bir süre içinde pekçok alanda, hele birçok alanda reform yapma 
durumunda olacağız. Birçok alanda yeni kurumlan ve adaletten eğitime kadar uzanan bir 
ortamda yepyeni atılımla» gerçekleştirme durumunda olacağız. Hiç kuşkusuz ülkemize büyük 
ölçüde yabancı sermaya akacaktır. Yabancı sermaye ile yeni iş sahaları gençlerimiz için yeni 
imkanlar gündeme gelecektir ve daha iyiyi daha ucuza alma, rekabet etmeyi öğrenme, en son 
teknolojiyi kullanarak bu rakabet gücüyle daha geniş pazarlara çıkma imkanına sahip
olacağız.

m
Bugün dünya gerçekten değişik bloklar altında ticari işbirlikleri sergilemektedir. 

Bunun dışında kalmanın maliyeti ülkemiz için çok büyük olurdu. Böyle bir ortamda bunun 
dışında kalan ülkelerin ödeyeceği faturaya Türkiye’yi dahil edemezdik. Türkiye’nin Avrupa 
içerisinde yerini alması - ve sadece ekonomi alanında değil, mali ve siyasi işbirliği 
platformunda bu yeni atılımlara açık olması ülkenin çağdaşlaşması için ve önümüzdeki 
yıllarda Türk insanının zenginliğe kavuşabilmesi için zaruri bir adımdı.
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Bugün birçok kanunun çıkmasında Türk insanının isteği ve iradesi vardır. Tüketicinin 
korunmasından anti-tekel yasalarına kadar bütün kuramlarıyla insanımızı diğer ülkelerdeki 
insanların korunduğu gibi korunacak bir platforma taşıyacağız. Her alanda yepyeni atılmaların 
ve reformların başladığı bir süreci mutlaka beraberce hayata geçireceğiz.

Bütün bu atılından milletçe ve elele yaptık. Bu konuda her alanda büyük bir uzlaşma 
ve işbirliği ile karşı karşıya kaldık. Bu alanda bütün bi işbirliğine katkısı bulunmuş herkese 
şükranlarımı sunuyorum. Milletimizin ortaya koymuş olduğu destek başarımnın gerçek 
anahtarı olmuştur. Onun için başarı milletimizindir. Bunu iyi bir platform bundan sonraki 
dinamizmin sağlayacağı bir ortam olarak kullanmak mecburiyetindeyiz. Bütün bunları her 
zaman herşeyde yaptığımız gibi elele ve birlik ve beraberlik içersinde başladık.Bunu böyle 
götürdüğümüz sürece başarı kaçınılmazdır.

Türkiye’nin geleceği için milletçe bu hedefe beraberce yürüyeceğiz. 6 Mart’ı yeni bir 
dönemin, güçlü bir Türkiye’nin başlangıcı yapalım. Gümrük Birliği ülkemize hayırlı ve 
uğurlu olsun.

9 Mart 1995

AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman Demirel 14-15 Mart 1995 tarihlerinde îslamabad’da 
yapılacak İşbirliği Teşkilatı (ECO) üçüncü zirvesine katılacaktır.

Türkiye ECO zirvelerine Cumhurbaşkanı düzeyinde katılmaktadır. Birinci zirve 1992
• • * •

yılında Tahraıı’da, ikinci zirve ise 1993 yılında İstanbul’da yapılmıştır.
• i

• _

1977 yılında Türkiye, Iran, Pakistan, arasında kurulan RCD’nin yerine geçerek 
1985’de bugünkü yapısına kavuşan ECO, 1992’de Orta Asya Cumhuriyetleri, Azerbaycan ve 
Afganistan’ın katılımıyla 10 üyeli, 300 milyon nufüslu ve 7 milyon kilometrekareyi kapsayan 
bir örgüt haline gelmiştir.

• •

ECO üçüncü zirvesinde ECO üyesi ülkeleri ilgilendiren çeşitli ekonomik ve ticari 
konular görüşülecek ve işbirliğine yönelik bazı anlaşmalar imzalanacaktır.

9 Mart 1995

AÇJKLAMA

Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman Demirel, Pakistan İslam Cumhuriyeti 
Cumhurbaşkanı Farooq Ahmad Khan Leghari’nin davetine icabetle 16-18 Mart 1995 
tarihlerinde Pakistan’a resmi bir ziyarette bulunacaktır.

Cumharbaşkanı Sayın Demirel, Pakistan’da bulunacakları süre içinde paşaver ve 
Lahor’u ziyaret edecektir, sayın Cumhurbaşkanı, Pakistan Cumhurbaşkanı Sayın Leghari ve 
Başbakan Sayın B'nutto ile görüşecektir. İki ülke liderleri ikili ilişkiler, Bölgesel gelişmeler ve
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uluslararası konular hakkında görüş alış-verişinde bulunacaklar ve ikili ilişkilerin değişik 
alanlarda daha da güçlendirilmesi olanakları üzerinde duracaklardır. îki taraf ayrıca, Pakistan 
Cumhurbaşkanı’nın Eylül 1994 tarihindeki Türkiye ziyaretinden bu yana çeşitli hususlarda 
kaydedilen gelişmeleri gözden geçirecektir.

, 11 Mart 1995

SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN DANİMARKA’DA DÜZENLENEN DÜNYA 
SOSYAL KALKINMA ZİRVESİ’NE KATILMAK ÜZERE KOPENHAG’A 

HAREKETLERİNDEN ÖNCE HAVAALANINDA YAPTIKLARI AÇIKLAMA

Dünya Sosyal Kalkınma Zrivesi’ne katılmak üzere Kopenhag’a gidiyoruz beraberimde 
Çalışma Bakanı Sayın Nihat Matkap da bulunmaktadır. Konferansın teknik bölümü 6 Mart’ta 
başlamış olup, 11-12 Maıt günleri Devlet ve Hükümet başkanlarının katılımı ile zirve bölümü
gerçekleşecektir.

Son dönemde dünyanın karşı karşıya bulunduğu ve insanlığın tümünü ilgilendiren 
konularda Birleşmiş Milletler’in öncülüğündü zirve konferansları düzenlenmesi eğilimi 
ağırlık kazanmıştır. 1990’da çocuk zirvesi ile başlayıp, 1992’de çevre, 1994’de nufüs 
konularında yapılan konferanslar dizisi, Dünya Sosyal Kalkınma Zirvesi ile devam 
etmektedir. Bu yılın Eylül ayında Pekin’de yapılacak kadın Konferansı ve 1996’da 
İstanbul’da yer alacak HABİTAT II ile seri tamamlanacaktır.

‘ * " \ ' e;; ., -i * \ m " ' - ’■ «

Bugün dünyanın her yöresinde sosyal sorunlar mevcuttur. Güç şartlar altmda yaşayan 
insanlar bulunmaktadır. Fakirlik yaygınlaşmak eğilimindedir. Halen Dünya sathında mutlak 
fakirlik çizgizinde yaşamım idame ettirmek mücedelesi verenlerin sayısı 1 milyarın 
üstündedir. Bu sayı 15 yıl öncesine nazaran %40’lık bir artışı ifade etmektedir.

Her yıl 13 milyon çocuk gıdasızlık veya tedavisi mümkün olmayan hastalıklardan 
ölmektedir. Dünya nufosu her yıl 100 milyona yakın artmakta, Buna mukabil ekilebilir arazi 
aynı kalmaktadır. Bu insanların sorunları ortaktır. Uluslararası toplumun da sorunudur.

düzeydedir.
çarpıcı

Tabiatıyla önümüzdeki tablo sadece olumsuzluklardan ibaret değildir.

Geçtiğimiz 50 yıl içinde dünya çapında refah düzeyi 7 kat artmıştır. Ortalama yaşam 
süresi uzamıştır. Eğitimde, Sağlıkta, önemli ilerlemeler olmuştur. Ancak, daha halli gereken 
pek çok da sorun mevcuttur. Dolayısıyla sosyal boyutun uluslararası planda öne çıkarılması 
ve mevcut sorunlara ortaklaşa eğilinmesi yollarının araştırılması ihtiyacı kendini kuvvetle 
hissettirmektedir. Dünya sosyal kalkınma zirvesi bu ihtiyacı karşılamayı hedeflemektedir.

Zirve sonunda, her yönüyle sosyal kalkınmanın gerçekleştirilmesinde dikkate alınması 
gereken unsurları ve bu doğrultuda yapılması gerekenleri sıralayan bir bildiri ile bir eylem
programı kabul edilecektir. Böylece yakalanması gereken hedefler ve bunlara ulşama yolları 
hakkında ortak bir mutabakat ilan edilecektir.
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Türkiye’nin konferansta vermeye hedeflediği ana mesaj, sosyal kalkınmanın ulusal ve 
ulusulararası poltika öncelikleri arasında ön sırada yer alması gereğidir. Bugün, sosyal 
konuların özellikle uluslararası politika alanında, ekonomik ve mali önceliklerin gölgesinde 
kaldığı bir gerçektir.

• I

Küreselleşmeyi, sadece ticaret ve yatırım olarak düşünmemek gerekmektedir. 
Küreselleşmeyi sosyal alana da yaymak yollarını bulmalıyız. Aksi takdirde, yarının 
dünyasmda refahın değil, fakirliğin paylaşılması ile karşı karşıya kalmak tehlikesi mevcuttur.

Zirve toplantısında bir konuşma yapmak yanında, bu vesile ile Kopenhag’da 
bulunacak devlet başkanlarının bazıları ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ile ikili 
görüşmelerde bulunacağım.

12 Mart 1995

CUMHURBAŞKANI SAYIN SÜLEYMAN DEMIREL’IN 
KOPENHAG’DAN DÖNÜŞÜNDE ESENBOĞA HAVAALININDA

YAPTIĞI BASIN TOPLANTISI

Değerli Basın mensupları,

Danimarka’nın Kopenhag şehrinde düzenlenen Dünya Sosyal Kalkınma Zirvesi’nden 
dönmüş bulunuyorum.

Zirvede, ülkelerini temsilen 72 Cumhurbaşkanı, 6 Cumhurbaşkanı Yardımcısı, 45 
Başbakan ve 64 bakan hazır bulundu. Bu düzeyde gerçekleşen katılım, dünyada sosyal 
konuların ne denli ön planda yer aldığının işaretidir.

Zirvede genel olarak, fakirliğin ortadan kaldırılması, sosyal bütünleşmenin 
sağlanması, istihdam hacminin genişletilmesi konularında yapılan beyanlarda şu ortak 
noktaya gelindi: Dünyada sosyal sorunları olmayan ülke yok ve sosyal konular uluslararası 
işbirilği anlayışı kapsamında daha ağırlıklı olarak yer alacaktır. Sosyal kalkınmma ile 
güvenlik arasındaki irtibat da daha belirgin hale gelmektedir.

Yaptığım konuşmada, sosyal sorunların ulusal ve uluslararası gündemde ön sıralara 
yerleştirilmesi gereğinin vurguladım, Ayrıca, küreselleşme, teknolojik yenilikler gibi 
oluşumların sosyal gelişmeye etki ve katkısı, üzerinde durdum. İnsanın mutluluğunun 
sağlanmasının oıtak hedef olduğunu belirttim. Ayrıca, yerleşim konferansı olarak gelecek 
sene İstanbul da yapılacak toplantıya herkesi davet ettim. Bu toplantı bizim için fevkalade 
önemlidir.

Zirve sonucunda, bir bildiriyle eylem programı ilan edilecektir. Bunlar sosyal 
kalkınmanın önemini, bu doğrultuda atılması gereken adımları, uluslararı planda sosyal 
gelişme düzeyindeki farklılıkları gidermeye yardımcı olabilecek yol ve yöntemleri sıralayan 
belgelerdir. Özellikle bildiriyle ortak bir siyasi irade açıklanmış olmaktadır. Bu suretle, Zirve 
toplantısında ilk aşamada beklenen amaç gerçekleştirilmiştir.



Toplantının sonuçlan ekonomik ve sosyal konuların içiçeliğini ortaya koymuştur. 
Sosyal gelişmeyi teşvik etmeyen ekonomik düzenin gerçek anlamda kalkınmayı 
sağlayamayacağı görüşü yaygındır. Toplantı, dünyanın müşterek bir kadere doğru yöneldiğini
bir kez daha kanıtlamıştır. /

Zirve münasebetiyle birçok Devlet Başkanıyla, bazen ayaküstü, bazen kısa da olsa
başbaşa görüşme imkanını buldum. Bu meyanda, Letonya, Litvanya, Estonya, Finlandiya gibi
Baltık ülkelerinin ki Türkiye’ye fevkalade ilgileri vardır. Ukrayna gibi bir büyük

   »•

komşumuzun, Makedonya, Arnavutluk gibi iki Balkan ülkesinin, Endonezya, Özbekistan gibi 
ülkelerin Cumhurbaşkanları ile Azerbaycan, Pakistan ve Sudan Cumhurbaşkanlarıyla ikili 
görüşmeler yaptım.

BM Genel Sekreteri Butros Gali'yle kapsamlı bir görüşmede bulundum. Bu sabah da 
Almanya Şansöylesi Kohl’ü kabul ederek geniş ve yararlı bir görüş teatisinde bulunduk. 
Bütün görüşmelerde ilgili ülkelerle ilişkilerimizin geliştirilmesi konusuyla yakın bölgemizi 
ilgilendiren sorunlar ve barış işbirliği ağırlık! olarak yer aldı. Bu görüşmeler fevkalade
istifadeli olmuştur.

Öte yandan, BM dizisinin sonuncusu olan bizim toplantımızla ilgili olarak da görüş 
alışverişinde bulunduk. Kopenhag’da bulunmamdan bir vesile Danimarka’deki Türk toplumu 
temsilcileriyle biraraya gelme, kendilerine hitab etme, sorunlarını dinleme imkanını buldum.

Hepinize çok teşekkür ederim. Vatandaşlarıma sevgilerimi sunuyorum.

13 Mart 1995

AÇIKLAMA

İtalya Cumhurbaşkanı Oscar Luigi Scalfaro, Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman 
Demirel'in konuğu olarak, 20-22 Mart 1995 tarihleri arasında Türkiye’ye resmi bir ziyarette
bulunacaktır.

1957’den bu yana İtalya’dan ülkemize Cumhurbaşkanı düzeyinde ilk kez 
gerçekleştirilecek bu ziyaret vesilesiyle yapılacak görüşmelerde ikili ilişkiler ile bölgesel ve 
uluslararası sorunlar ele alınacaktır.
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16 Mart 1995

• •

CUMHURBAŞLIGI BASIN MERKEZI’NDEN BİLDİRİLMİŞTİR.

Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman Demirel’in Ortak Basın Konferansında yaptıkları 
açış konuşmasının Türkçe çevirisi aşağıda sunulmaktadır.

Basının Değierli Üyeleri. 
Bayanlar ve Baylar,

ı

- Bugün burada, kardeş Pakistan'ın başkentinde bulunmak benim için gerçekten 
büyük bir mutluluktur.

- Pakistan her Türk’ün ikinci vatanıdır. Bu özellikle benim için doğrudur. 1960 
yılından bu yana değişik sıfatlarla bu güzel ülkeyi ziyaret etmekteyim. Bugün Pakistan' 
Türkiye Cumhurbaşkanı olarak da ziyaret etmek ayrıcalığına sahip olmanın mumnuniyetı
içindeyim.

- Pakintan’a ayak bastığım andan itibaren en sıcak ve samimi şekilde karşılandık. 
Tarafımıza gösterilen içten misafirperverlikten dolayı müteşekkiriz.

- Pakistan’ın bütün sahalarda gösterdiği gelişmenin yakın bir şahidiyim. Bütün 
PakistanlIlar başarılan bu gelişmelerden gurur duymalıdır. PakistanlI kardeşlerimiz geleceğe 
güvenle ve hakedilmiş bir umutla bakmalıdırlar.

- Ziyaretim sırasında her iki ülkeyi ilgilendiren konular hakkında kapsamlı ve içerikli 
görüşmelerde bulunduk. İlişkilerimizin hemen her veçhesinde ve ortak ilgi alanlarında aynı 
görüşlere sahip olduğumuzu memnuniyetle ifade etmek isterim.

İkili ilişkilerimiz hakkında kapsamlı bir değerlendirme yaptık. Saym 
Cumhurbaşkanı Leghari’nin geçen sonbaharda Türkiye’ye yaptığı ziyaret sırasında üzerinde 
mutabık kaldığınız hususlardaki gelişmeleri gözden geçirdik. Aradan geçen sadece bir kaç 
aylık süre içerisinde iki anlaşmanın metinleri üzerinde karşılıklı mutabakat sağlamış 
olduğumuzu memnuniyetle kaydetmek isterim. Biraz önce hep beraber izlediğimiz gibi, iki 
ülke arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Koruması Anlaşması ile Tarımsal İşbirliği 
Protokolü imzalanmıştır.

- Bugün öğleden sonra Lahor'da “Universal Trade Bank Limited” isimli Ortak Ticaret 
Bankasının açılışım yapacağız. Bu özel sektör girişimi, iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik 
ilişkilerin geliştirilmesinde önemli bir adım ve iyi bir ömek teşkil etmektedir.

- Türk özel sektörüne mensup bazı firmalarımızın Pakistan’ı girişimleri açısından 
ikinci bir vatan yaptıklarını da memnuniyetle kaydettik. Bunlardan biri , Türkiye’nin önde 
gelen ve dünya çapında bilinen şirketi STFA halihazırda Lahor Çevre Yolu ve Ormara Deniz 
Üssü gibi bazı projeleri üstlenmiştir.

- Bölgesel ve ulusalararası konulara gelince, öncelikle Keşmir konusuna değinmek 
istiyorum, geçen sonhabar Ankara’da Cumharbaşkanı Leghari’ye Pakistan’ı ilgilendiren bütün 
konuların Türkiye’yi de aynı ölçüde ilgilendirdiğini söylemiştim. Bu nedenle Keşmir konusu

246



bizi de kaygılandırmaktadır. Biz sorunun uluslararası meşruiyet temelinde ve görüşmeler 
yoluyla barışçı yoldan çözümünü destekliyoruz. Pakistan’ın bu yoldaki barışçı girişimlerini 
desteklemeye devam edeceğiz.

- Görüşmelerimizde Afganistan konusunda da görüş alışverişinde bulunduk. Kardeş 
Afganistan’ın ülkesi ve milleti ile bütünlüğünden yanayız. Türkiye Birleşmiş Milletler’in bu 
konudaki çabalarının desteklemektedir. Afgan kardeşlerimiz vatanlarının bekası için, ülkeyi 
birleştirecek ve uluslararası camiaya bu savaş yorgunu ülkenin yeniden imarına katkıda 
bulunma fırsatı verecek bir uzlaşmaya bi an önce varmalıdırlar.

- Türkiye ve Pakistan Bosno-Hersek’te ve Azerbaycan’da yaşanan trajik durum 
hakkında da aynı görüşleri paylaşmakta ve uluslararası camiyayı bu iki kardeş millete yönelen 
saldırganlığı ve süregelen insanlık dramının durdurmaya çağırmaktadır.

18 Mart 1995

CUMHURBAŞKANI SÜLEYMAN DEMİREL’İN İSLAMABAD’DAN
DÖNÜŞÜNDE ESENBOĞA HAVAALANINDA

YAPTIĞI BASIN TOPLANTISI

Değerli Basın Mensupları,

Haftabaşında İstanbul da meydana gelen olaylardan duyduğum üzüntüyü ıtadeyle 
sözlerime başlamak istiyorum. Olaylar milletimizi yürekten üzmüştür. Hayatını kaybeden 
vatandaşlarıma Allah’tan rahmet diliyorum, kısa zamanda sağduyunun avdet etmesinden 
dolayı da vatandaşlarıma teşekkür ediyorum.

Kardeş Azerbaycan’daki son olaylardan da üzüntü duydum. Burada da kan dükülmüş 
olmasından dolayı üzgünüm. Azerbaycan’ın da yeniden sükûnete kavuşmuş olması bizi 
memnun etmiştir.

14-15 Mart 1995 tarihleri arasında İslamabad’da düzenlenen Ekonomik İşbirliği 
Teşkilatı üçüncü Zirvesi’nden ve 16-18 Mart 1995 tarihlerinde Pakistan’a vaki resmi 
ziyaretimizden bahsetmek istiyorum.

Üçüncü Zirve sırasında ekonomik işbirliğinin arttırılmasına, çeşitlendirilmesine ilişkin 
konular Devlet Başkanları düzeyinde ele alınmış ve 10 üye ülke arasında mevcut işbirliğinin 
somut gstergeleıi olan bazı anlaşmalar imzalanmıştır. Transit ticaret anlaşması, üye ülkelerin 
işadamları için vizelerin kaldırılması, gemicilk şirketi, havacılık şirketi, ticaret ve kalkınma 
bankasının kuruluşu, kültür enstitüsünün kuruluşu gibi anlaşmalardır.

Zirve esnasında, yakın, tarihi ve kültürel bağlarımız bulunan üye ülkelerin devlet ve 
hükümet başkanlarıyla ikili, bölgesel ve uluslararası konuları samimi ve dostane bir hava 
içinde ele alma fırsatını bulduk. Muhataplarımla ikili konular meyanında, Afganistan 
sorununu da ayrıntılarıyla görüştük. Bu arada BM Genel Sekreteri’nin Afganistan’da Özel
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Temsilcisini de kabul ettim. Türkiye’nin Afganistan’daki kardeş kavgasına son verilmesi için 
elinden geleni yapacağına, elinden gelen yardımı yapmaya hazır olduğunu herkese hatırlattım.

Zirvenin ECO üyeleri arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesinde ve Teşkilatın 
hedeflerine uluştırı İm asında önemli bir kilometre taşı teşkil ettiğini söylemeliyim. Tüm 
üyelerin bu zirvenin ortak ekonomik dertler kadar ortak değerlerin de paylaşıldığı birleştirici 
bir zemin olduğu kanaatindedirler. Bu açıdan, ECO bölgesel barış, istikrar ve kalkınma için 
önemli bir araç haline gelmiştir.

Şunu ifade etmeliyimki, Sovyetler Birliği’nin çöküşünden sonra burada meydana 
gelen yeni dünyanın adına bir Türkiye olarak Avrasya demişizdir, şimdi önümüzde 10 
devletten müteşekkil bir yeni dünya vardır. Türkiye, ECO çerçevesindeki işbirliği 
faaliyetlerini aynı azimle sürdürmeye kararlıdır.

Zirvenin ardından Pakistan Cumhurbaşkanı Sayın Leghari’nin devetlisi olarak ve onun 
Türkiye’ye vaki ziyaretini iade etmek üzere resmi bir ziyaret yaptım, Ziyaretim sırasmda, 
Cumhurbaşkanı Leghari, Başbakan Benazir Bhutto ve diğer ileri gelen zevatla ayrıntılı ikili 
bazda görüşmeler yaptık. Uluslararası, bölgesel konularda görüşmeler yaptık. İki ülke 
arasında birçbir sorun olmadığı, önemli uluslararası ve bölgesel konuların hepsinde hemen 
hemen aynı doğrultudaki görüşlerin sürdüğünü memnuniyetle gördük. Ekonomik ve ticari 
ilişkilerimizin her iki ülkenen zengin potansiyeli çerçevesinde ve siyasi ilişkilerimizle paralel 
olorak hızla geliştirilmesi için ortak çaba gösterme konusundaki azmimizi teyit ettik.

Bu çerçevede, ziyaretim sırasında yatırımların karşılıklı olarak teşviki, korunması 
anlaşmalarıyla, tarım işbirliği protokolü imzalandı. Böylece, ekonomik işbirliğimizin legal 
temeli tamamlanmış oldu.

Ziyaretim vesilesiyle, iki ülkenin sanayici ve işadamları arasında temas kurma fırsatı 
doğdu, iki ülke arasında ekonomik ve ticari ilişkilerin arttırılması için üçüncü ülkelerle 
işbirliği yapılması imkanlarının değerlendirilmesini, özel ve kamu sektörleri arasında 
doğrudan teması teşvik etmeyi, diğer yandan savunma sanayinde işbirliğimizi 
kuvvetlendirmeyi kararlaştırdık. Işadamlarımızm Lahor Bölgesiyle iş konseyi kurmaları 
olumlu bir gelişme olmuştur. Türk müteahhitlerinin pakistan’da üstlendikleri yaklaşık 1 
milyar dolar değerindeki projelerin başarılı şekilde yürümesinden her iki taraf da memnunluk 
duymaktadır. Orada iş yapan işadamlarımız, müteahhitlerimizin ve mühendislerimizle 
övündüğümü söylemeliyim. Bu meyanda, baraj, karayolu, alt yapı, liman gibi sahalarda 
yapılan işlerin yanısıra, eneji, boru hattı, demiryolu, sulama, konut, petrokimya gibi yeni işler 
almaları için de yollar araştırılmış ve zemin hazırlanmıştır.

Diğer taraftan, müteahhit firmalarımızın, Pakistan firmalarıyla birlikte “joint venture” 
kurmanın ötesinde şimdi ortak sanayi kurma aşamasına gelmiş olmaları da memnuniyet 
vericidir.

Pakistan’da kaldığımız her an gördüğümüz olağanüstü hüsnü kabul, büyük 
misafirperverlik bizi çok mutahassıs etti, Tarafımıza gösterilen bu yakınlık, halklarımız 
arasındaki kardeşlik duygularının en güzel bir belirtisiydi. Bu vesile ile, Pakistan 
Cumharbaşkanı Legharı’ye Başbakan Bhutto'ya, Pencap Eyaleti Valise ve Eyalet 
Başbakanıyla, İslamabad, Peşaver, Hayemr ve Lahor halklarına, bütünüyle Pakistan milletine 
bize gösterdikleri misafirperverlik ve muhabbetten dolayı teşekkür etmek istiyorum. Bu sıcak 
ilgi, Pakistan’ın Türkiye için ikinci vatanı olduğu kanaatini bizde bir kere daha pekiştirmiştir.
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Bu ziyaret Türkiye ile Pakistan arasındaki çok özel ve örnek dostluğun ve kardeşliğin ve üst 
düzey PakistanlI devlet adamlarıyla var olan verimli görüş alışverişinin sürdürülmesinde ve 
güçlendirilmesinde önemli bir aşama teşkil etmiştir.

Ülkemize dönmekten fevkalade mutluyuz, hepinizi, vatandaşlarımızı sevgi ile 
selamlıyorum.

20 Mart 1995

AÇIKLAMA

0

Bugün bazı ajanslarda Kürt unsurlara atfen yayınlanan haberlerde, PKK’ya karşı 
düzenlenen operasyon çerçevesinde Kuzey Irak'a giren Türk Silahlı Kuvvetlerinin, bir kısım 
Kuzey Iraklı’yı tutukladığı, bazı sivil yerleşim bölgelerini bombaladığı, Zaho kentinde 
sokağa çıkma yasağı uyguladığı iddialarına yer verildiği görülmüştür.

Bu haberler kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Yürütülen operasyonlarda Kuzey 
Irak'ta Başta Zaho olmak üzere geçilen meskun mahallerin bombalanması söz konusu
olmamıştır. '

Ayrıca sokağa çıkma yasağı da uygulanması varit değildir.
%

21 Mart 1995

AÇIKLAMA

Ajanslarda, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin bir yetkilisine atfen 
bir süre önce Zaho şehri çevresine gelen bazı kültlerin Türk Silahlı Kuvvetlerince Türkiye’ye 
nekledildiklerine ilişkin haberlerin yer aldığı görülmektedir.

Operasyonun başlangıcından itibaren Birleştniş Milletler Mülteciler Yüksek 
Komiserliği’nin Cenevre’deki merkezi ile yakın bir temas muhafaza edilmektedir.

“ H fa* . y« ,*  ̂ « t  • v , ■ n

Silahlı Kuvvetlerimizin harekatı sadace PKK teröristlerine karşı yürütülmektedir. 
Zaho dahil hiçbir bölgeden Türkiye’ye herhangi sivil bir grubun nakli söz konusu olmamıştır.

%
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21 Mart 1995

BAŞBAKAN YARDIMCISI VE DIŞİŞLERİ BAKANI MURAT KARAYALÇIN’IN 
ALMANYA’DA VATANDAŞLARIMIZA YÖNELİK SALDIRILARA

İLİŞKİN AÇIKLAMASI

Almanya’da yaşayan vatandaşlarımıza yönelik saldırıların son zamanlarda 
yoğunlaştığını üzüntüyle izliyorum. Yıl başından bu yana 80 saldırı olmuştur. Bu saldırıların 
büyük bir bölümü Türk seyahat bürolarını hedef almıştır. Bu saldırıların önlenebilmesi 
amacıyla Alman Hükümeti ııezdinde her türlü girişimde bulunulmuştur.

Federal hükümet saldırıların önlenmesi ve vatandaşlarımızın korunması amacıyla 
gerekli önlemleri alacağını ve bu amaçla iç güvenliğin sağlanmasıyla sorumlu bulunan eyalet 
makamlarını uyarmakta olduğunu tarafımıza bildirmiştir.

Almanya’daki federal yapının bir özelliği olarak, federal hükümetin eyaletler 
üzerindeki yetkisinin sınırları olduğu bilinmektedir. Ancak Almanya'nın terörizmle ilgili 
uluslararası taahhütlerinin yerine getirilmesi hususu da federal hükümetin sorumluluğundadır. 
Türk hükümeti olarak Alman Eyalet yöneticilerinin de vatandaşlarımızın güvenliklerinin 
sağlanması konusunda etkili tedbirler almalarını bekliyoruz. Adresleri eyalet makamlarınca 
bilinen Türk kuruluşlarının hala yeterince korunamamasının hiçbir makul izahı olamaz.

Ayrıca, Türk menfaatlerine saldırıda bulunanlar Türk camilerini ve lokallerini de 
hedef alarak vatandaşlarımızı tahrik etmeye çalışmaktadır. Vatandaşlarımızın bu tahriklere 
kapılmayarak, bu oyunu bozduklarını memnuniyetle izliyorum.

Bu saldırıların durdurulması, faillerin yakalanması ve vatandaşlarımızın can ve mal 
güvenliğinin sağlanması için özellikle eyalet makamlarının acil önlemler almalarını 
bekliyoruz.

22 Mart 1995

AÇIKLAMA

Yurtdışında bazı çevrelerin, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Kuzey Irak’ta PKK terör 
örgütüne karşı giriştiği operasyonun uluslararası hukuk kurallarına ve muşruiyete aykırı 
olduğunu ve Irak’ın egemenlik ve toprak bütünlüğünün ihlali niteliğini taşıdığını ileri 
sürdükleri veya bu yönde imalarda bulundukları gözlenmektedir.

Türkiye, yürütülmekte olan harekatın kapsam ve amacını hiçbir tereddüte yol 
açmayacak şekilde ortaya koymuştur. Vatandaşların can güvenliğine yönelen bir tehdidi 
söndürmek amacıyla gerekli bütün önlemleri almak bir devletin hakkı olduğu kadar en önde 
gelen görevlerinden biridir. Böyle bir saikle girişilen bir harekatın, uluslararası hukuk ve 
meşruiyete ters düştüğünü iddia etmek mümkün değildir.'
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Kaldı ki, Türkiye, Irak’ın egemenlik ve toprak bütünlüğünün korunmasına verdiği 
önemi, sadece son harekat vesilesiyle değil, Kuzey Irak’ta süregelen olağan dışı durum ile 
bağlantılı olarak sürekli vurgulayagelmiştir.

Konuyu, Bütün cepheleriyle iyice düşünmeden bu tür iddialarla ortaya çıkanların, 
Kuzey Irak’ın cinayet şebekelerine melce teşkil ediyor olduğu gerçeğinin ardında, bu bölgede 
İrak Merkezi Hükümetinin herkesçe malum nedenlerle egemenlik haklarını tümüyle 
kullanamıyor olmasının da yattığını bilmeleri gerekir. ^ -

24 Mart 1995

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZCÜSÜ FERHAT ATAMAN’IN NORVEÇ’TEN 
SİLAH VE ASKERİ MALZEME TEDARİKİ KONUSUNDA SORULAN

BİR SORUYA VERDİĞİ YANIT

Son zamanlarda Kızıl Seçim Birliği Milletvekilleri Erling Folkvold’un girişimleri ile 
Norveç Parlamentosunda ve kamuoyunda Türkiye’ye yönelik silah ve askeri malzeme ihracatı 
tartışılmaya başlanmıştır. Tartışmaların içeriği ve ileri sürülen savların giderek kamuoyuna 
yanıltma ve gerçekleri çarpıtma niteliği kazandığı saptanmıştır. Bütün çabalarımıza rağmen 
Norveç’in bu tutumunun değişmeyeceğinin kesinkez anlaşılması üzerine Türkiye, 20 Şubat 
1995 gününden itibaren, bu ülkeyi, yeniden silah ve askeri malzeme alımmda güvenilmez 
ülke statüsüne dahil etmiş ve Norveç’den silah ve askeri malzeme alimini yasaklamıştır.

Türkiye’nin aldığı bu kararın, Silahlı Kuvvetlerimizin tedarik planları üzerinde 
herhangi bir olumsuz etki yapması sözkonusu değildir. Norveç Hükümeti’nin türk Silahlı 
Kuvvetlerinin bir komşu ülkenin sınırlarını geçmiş olduğu iddiasıyla, Türkiye’ye silah satışı 
için gereken onayları vermeyeceğini 22 Mart 1995 günü açıklamış bulunması da, Türkiye’nin 
daha önce almış olduğu yasaklama kararı muvacehesinde bir anlam taşımamaktadır.

24 Mart 1995

AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanımız Saym Süleyman Demirel, Arjantin Cumhurbaşkanı Carlos Saul 
Menem, Şili Cumhurbaşkanı Eduardo Frei ve Brezilya Cumhurbaşkanı Famendo Henrique 
Cardoso’nın davetlerine icabetle, 2-5 Nisan 1995 tarihlerinde Arjantin’e, 6-8 Nisan 1995 
tarihlerinde Şili’ye ve 9-13 Nisan 1995 tarihlerinde de Brezilya’ya birer resmi ziyarette 
bulunacaklardır.
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Her üç ülkede yapılacak görüşmelerde, ikili ilişkilerin bütün veçheleri gözden 
geçirilecek ve tarafları ilgilendiren bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde
bulunulacaktır.

27 Mart 1995

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI GÖREV TESLİM 
TÖRENİNDE YAPILAN KONUŞMALAR

Sayın Murat Kaıayalçın :

Değerli Basın mensupları,

15 günü vakaleten olmak üzere 4 aydan bu yana yürütmekte olduğum Dışişleri 
Bakanlığı görevinden ayrılıyorum.

4 ay içinde Türkiye için son derecede önemli dış siyaset konuları ortaya çıktı. Bunların 
başında, hiç kuşkusuz toplumumuzun çok yakından izlediği Gümrük Birliği konusu 
geliyordu. Önümüze çıkan bu süre içinde yaşadığımız, karşı karşıya olduğumuz tüm konuların 
aşılmasında çözülmesinde başarı eldek ettik, başarı elde etmek için çalıştık. Dışişleri 
Bakanlığı Değerli mensuplarına, başta Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı olmak üzere 
Bakanlığımızın tüm çalışanlarına en içten şükranlarımı sunuyorum.

Daha önce Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı sıfatımla, Dışişleri Bakanlaığnm 
mensuplarıyla tanışmıştım. Zaman zaman birlikte çalışma olanağını elde etmiştim. Daha önce 
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı kimliğimle Kent-Koop Genel Başkanı olarak Dışişleri 
Bakanlığı’nın değerli mensuplarıyla zaman zaman biraraya gelmiştim. Kendilerinin dış 
siyaset konusundaki yeteneklerini o tarihten bu yana biliyorum. Bu kadroya 4 ay gibi kısa bir 
süre için olsa bile Bakanlık yapmak benim için çok büyük bir kıvanç nedeni olmuştur. Her 
birine en içten başarı dileklerimi sunuyorum..

Değerli Basın Mensupları,

Hoş bir raslantı, SHP’yi Sayın İnönü’den devralmıştım. Kendisine Dışişleri 
Bakanlığını devrediyorum. Bu kez de pırıl pırıl bir örgüt teslim ettiğimi ifade etmek isterim. 
Sayın İnönü’nün dış siyasette çok başarılı bir çalışma yapacağına içtenlikle inanıyorum. 
Hükümetimizin bu alanda da başarılarını devam ettireceği inancındayım. Kendisinin gerekli
gördüğü durumlarda Sayın İnönü'ye yardımcı olmak benim için çok büyük bir mutluluk 
nedeni olacaktır. En içten başarı dileklerimi sunuyorum.

Sayın Erdal İnönü:
'  '  * \

Sayın Genel Başkan, Sayın Kaıayalçın, çok teşekkür ediyorum. Ben basınımızın 
önünde, radyo-televizyoıı temsilcilerinin önünde sizden bu görevi almaktan onur duyduğumu 
söylemek istiyorum.



Sayın Karayalçın, Partinin Genel Başkanı olarak aynı zamanda üstlendiği önemli 
görevler içinde Dışişleri Bakanlığı gibi devletimizin en sorunlu, en önemli bir bakanlığı da 
üstlendi. Bunu 4 ay gibi kısa bir bir süre yaptı ama, bu 4 ay gibi kısa sürede yıllardır 
beklediğimiz bur sonuca ulaştık. Gümrük Birliği’ne kakımamız imzasını Sayın karayalçın 
attı. Onun için kendisini o zaman kutlamıştın, tekrar kutluyorum. Ayrıca, bu dönemde, son 
günlerde yaşadığınız Kuzey Irak’ta Silahlı Kuvvetlerimizin Türkiye Cumhuyireyetini koruma 
görevini yapması gibi bir önemli aşamada da bunu dünyaya anlatmak tabii ki Dışişileri 
Bakanlıklarına anlatmak, kamuoyuna anlatmak gibi çok zor bir görevi de büyük başarıyla

• # 1 Ä 1  ••goturdu.

Şimdi, bu görevleri kendisinden devralırken kendisinin kısa bir zamanda kurmuş 
olduğu bu güzel geleneği devam etmektir aklımdan geçen. Söylemeye gerek yok ki, Türkiye 
Cumhuriyeti’nin dış politikası büyük Atatürk’ün başlattığı yolda sürekli ilerleyen bir 
politikadır. İnsanların değişmesiyle bu politika değişmez, ama politkanın kendi üstünlüğü, 
gelen insanlara da başarılar sağlar, onlara da her birine, Türkiye’ye en iyi şekilde hizmet 
etmek fırsatını verir. Bugüne kadar böyle olmuştur. Sayın Karayalçın bu zincirin en son 
halkası, en başarılı bir halkası. Tabii kendisinin Parti Genel Başkanı olarak hizmetlerini de 
anmak isterim. Ben kendisine bu görevi devrettiğim zaman orada da çok zor, önemli 
sorumluluk aldı ve bunu da başarıyla götürdü. Kendisiyle hiçbir konuda anlaşmazlığımız 
olmadı. Bunu da bugün zevkle belirtmek isterim.

Umuyorum ki ben Dışişleri Bakanlığı yaparken bize yardımcı olmak gibi bir lütfün 
erdemini de gestermeye devam eder.

Basın, radyo, televizyon mensuplarımıza teşakkür ediyorum. Türkiye’nin dünyaya 
tanıtılmasında medyanın büyük rolü var. Bu rolün bilincinde olarak ardadaşlarımızın bize 
yardımcı olmaya devam etmelerini bekliyorum. Dünyanın bizi iyi tanıması, Türkiye’nin 
milletler ailesinin uzvu olarak yapmaya çalıştığı şeyleri iyi anlaması, dünya barışı için çok 
yararlı, Türkiye için çok yararlı. Bu konuda hepimize görevler düşüyor. Sayın Karayalçın bu 
yolda büyük başarılar sağlamışlar. Onlara devam etmeye gayret edeceğim.

Arkadaşların, devir teslim yapması uzun sürebilir, Sizi daha fazla yormayalım. 
Hepinize teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere, saygılar sunuyorum.

#

27 Mart 1995

»

AÇIKLAMA

Nato Genel Sekreterliği görevine Eylül 1994’te atanan Belçika’nın eski Başabakan 
Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Willy Cleas, beraberinde Avrupa Müttefik Kuvvetleri Yaksek 
Komutanı Orgenaral George A. Joulqan olduğu halde, 29-30 Mart 1995 tarihlerinde ülkemize 
bir nezaket ziyaretinde bulunacaktır.

Sayın Dışişleri Bakanı, evsahipliğini yapacağı NATO Genel Sekreteri’ni 29 Mart 
Çarşamba günü kabul ederek, daha sonra onuruna bir akşam yemeği verecektir.
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NATO Genel Sekreteri 30 Mart 1995 Perşembe günü Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın 
Başbakan, Sayın Başbakan Yardımcısı ve Sayın Milli Savunma Bakanı tarafından kabul
edilecektir.

Nato Genel Sekreteriyle yapılacak bu görüşmelerde NATO’ya ilişkin konuların 
yanısıra Türkiye’nin ittifak’la ilişkilerinin ele alınması beklenmektedir.

30 Mart 1995

DIŞİŞLERİ BAKANI SAYIN ERDAL İNÖNÜ’NÜN
BASIN TOPLANTISI

Sayın Basın, Radyo-Televizyon Mensupları,

Hepinizi saygı ile selamlıyorum. Hoş geldiniz diyorum. Bu ilk basın toplantımızda 
sîzlerle tekrar birarada olmaktan duyduğum mutluluğu ifade etmek isterim.

Bugünkü basın toplantımızın esas amacı, yanlış anlamaları, yanlış anlamalara yol açan 
engellemeleri ortadan kaldıracak birşayler söylemeye çalışmak,

Değerli Arkadaşlarım,

Biliyorsunuz bir haftayı geçen bir süredir silahlı güçlerimiz, güvenlik güçlerimiz, 
ulusumuzun güvenliğini, halkınızın güvenliğini korumak için tamamiyle haklı, bir meşru 
savunma girişimi içinde. Kuzey Irak'ta, sınırımızın biraz ötesinde, oradaki otarite 
boşluğundan yararlanarak kamplar kurmuş, yuvalanmış PKK teröristlerinin sınırlarımızı 
katletmesi, daha önce gördüğümüz katliamlara devam etmesi tehlikesini ortadan kaldırmak 
için, önlemek için, oradaki kampların böyle saldırılara olanak vermesini ortadan kaldırmak 
için girişilen bir harekat. Biliyorsunuz , daha önce de böyle harekatlar yapılmıştı. Bu da onlara 
benzeyen, kendimizi savunmak için, kendimizi korumak için yapılan bir harekat.

Bu harekat, görüyorumki dış dünyada bazı ülkelerde anlamı iyi anlaşılmış durumda. 
Bazı ülkelerde ise birtakım yanlış anlamalar otaya çıkmış durumda. Bazı şüpheler ileri 
sürülüyor. Bazı gerçek dışı beyanlar yapılıyor. O bakımdan, ben şimdi size hükümetin bir 
temsilcisi, Dışişleri Bakam olarak yapılmakta olan harekat içinde özellikle üzerindei durulan 
noktaları belirtmek istiyorum:

Türk Silahlı Kuvvetleri’niıı harekatını sürdürdüğü Kuzey Irak’daki bölgede Irak 
hükümeti hükümranlık haklarını kullanamamaktadır. Bu körfez kriziyle başlayan, savaştan 
sonra ortaya çıkan otorite boşluğu, daha sonra huzur harekatıyla Kuzey Irak’taki Türkmenleri, 
oradaki masum halkı korumak için girişilen huzur harekatından kaynaklanan bir fiili 
durumdur. Orada, Irak hükümeti egemenliğini kullanamıyor, otorite boşluğu devam ediyor. 
Biz başından beri söylediğimiz gibi bu bölgede lrak’ın hükümranlık hakkına sahip olduğunu 
biliyor ve teyid ediyoruz. Ama dediğim gibi, orada yuvalanmış ve ülkemize saldırmaya 
hazırlanmış teröristlerin bu hareketini de önlemek görevimizdir. Bunu yapmak için girişimde 
bulunduk.
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Hükümetizin, harekat sırasında gözönünde özellikle tuttuğu temel ilkeler şunlardır:

1. Bölgedeki sivillerin güvenlik ve esenliğinin korunmasına azami dikkat
gösterilmektedir. Son derecede önemi bir husus olduğuna şüphe yok. Harekatın sivil halkı 
yaralaması sözkonusu değildir. Harekat halkı korumak içindir.

2. Kuzey Irak’ta faaliyet gösteren BM kuruluşları ile açık, direkt ve yapıcı ilişkiler 
sürdürülmektedir.

3.Kuzey Irak’ta faaliyet gösteren hükümet dışı kuruluşlar (NGO) ile açık, direkt ve 
yapıcı ilişkiler sürdürülmektedir. Biliyorsunuz Kuzey Irak’ta otorte boşluğu, dolayısıyla 
birçok yardım kuruluşu var. Birçok BM bağlı insanlar var. Bütün hepsiyle yapıcı ve doğrudan 
dağruya ilişkiler sürdürülmektedir.

4. Kuzey Irak’a yönelik insani yardım faaliyetleri kesintiye uğramadan devam 
etmektedir. Bu bağlamda, Habur hudut kapısı açık tutulmaktadır. Özellikle Türkiye 
Cumhuriyeti’nin Kuzey Irak taki insanlara yaptığı yardım son derece de önemlidir, ve bu 
devam etmektedir.

5. Huzur harekatı çerçevesindeki uçuşlar devam etmektedir. Türkiye’nin Irak da dahil 
bölge ülkeleriyle, Talabani ve Barzani ile mevcut diyalogu devam etmektedir.

Bu çerçevede bölgenin sivil ahalisinin güvenlik ve esenliğinden korunması amacıyla 
birliklerimizle sürekli talimat verilmiş bulunuyor.

İnsani yardımın kesintisiz ve düzenli bir şekilde yapılmasını sağlamak için Dışişleri 
Bakanlığımız Zaho’da bir irtibat bürosu kurmuştur. Bu büronun başında kıdemli bir Dışişleri 
mensubu bulunmaktadır.

Askeri sahra hastahanelerimiz sivil halka sürekli sağlık hizmeti vermektedir.

Türkiye’nin Kuzey Irak’a yaptığı yardımdan bahsetmiştim. Geçen yıl kuzey Irak'a 
13.5 milyon Dolar değerinde bir insani yardım projesi uygulanmıştır. Bu yıl bu bölgeye 
yapılacak insani yardımların tutarı 12 milyon dolar civarındadır. Bu bağlamda, Dohuk 
bölgesine elektrik bağlanacaktır.

Harekatımızın kapsam ve süresi sınırlıdır. Bu konuda büyük yanlış anlamalar 
olduğunu görüyorum. Birçok ters şeyler söyleniyor. Onların hiçbiri doğru değildir. Harekatm 
kapsamı ve süresi sınırlıdır. Bölgedeki PKK kampları ve tesisleri bertaraf edilir edilmez 
askerlerimiz geri çekilecektir. Ancak, harekatımız tamamlandıktan ve askerlerimiz geri 
döndükten sonra buradan Türkiye’ye sızma çabalarının önlenebilmesi için gereken tedbirleri 
alacağız. Böylece Türkiye ilerde benzer harekat düzenlemek ihtiyacında kalmamalıdır.

Sürdürülen harekatımız, hükümetimizin demokratikleşme paketiyle ilgili çalışmalarmı 
hiçbir şekilde etkilemiyecektir. Bunlar tamamiyle farklı şeylerdir.

4  •  * \ m r  *■

Bu harekatla ilgili olarak dış basında, dış ülkeler sözcülerinde bazı yanlış anlamalar 
olduğunu ifade etmiştim. Tabii doğru anlayan sözcüler, doğru anlayan basın sorumlarını da 
görüyoruz. O bakımdan, onlara teşekkür ediyorum. Yanlış anlamanın özellikle gördüğüm



kadarıyla, gereksiz bir telaş içinde bu harekat sanki sürekli olarak devam decek, Türkiye Iıak'ı 
istila ediyor şeklinde bir izlenim veya bir yorum içinden çıktığını görüyorum. Bunlar 
tamamiyie gerçek dışı yorumlardır. Böyle birşey sözkonusu değildir. Dost ve müttefik 
ülkelerin, Türkiye’nin karşı karşıya bulunduğu terör tehlikesiyle uğraşmasını, kendi masum 
halkının korumak için bu işi yapmasının anlamalarını bekliyoruz. Büyük ölçüde anlıyorlar. 
Ama örneğin Almanya’da bir gereksiz, yersiz telaş olduğunu görüyoruz. Yanlış anlama 
özellikle orada kendini gösteriyor. Bu müttefik ülkeler birbirlerinin sorunlarını elbette 
anlamak durumundadırlar. Biz kuzey Irak ta bir harekat içindeysek doğrudan doğruya 
kendimizi korumak için yaptığımız bir harekattır, tamamiyie haklı olduğumuz bir harekattır. 
Uluslararası hukuk da buna imkan verir. İnsanların yaşama ve bir devlet içinde mutlu, barış 
içinde hayatlarını devam ettirme ilkelerine uyan bir harekattır.

Daha fazla ayrıntıya girmek istemiyorum. Çünkü mesele dost ülkeler arasındaki
anlaşmazlıkları arttırmak değil, yanlış anlamaların biran önce ortadar kalkmasını sağlamaktır.
Serinkanlılıkla olayları iyi değerlendirmek ve gerçek dışı beyanlara girmemek gerekir. Önemli
olan bu. Bu yanlış anlamaları ortadan kaldırmak için, ben kendim bir görev olarak

• •

önümüzdeki günlerde bir yurtdışı gezisi yapacağım, önce Almanya’ya oradan Amerika’ya 
gitmeyi düşünüyorum. Sonra Fransa’ya uğrayacağım. Önümüzdeki hafta içinde bu gezileri 
yapmayı planlıyoruz. Almanya'dan başlayarak, orada gerek devlet temsilcileriyle, gerek 
basınla temaslar yaparak bu yanlış anlamaları ortadan kaldırmaya çalışacağım. Hemen 
olmayabilir ama hiç şüphem yokki T.C’nin kendi toprak bütünlüğünü, kendi halkının 
güvenliği için böyle bir harekat yapmasının tamamiyie haklı olduğunu sonunda herkes kabul 
edecektir ve bizim Irak’ta kalmak gibi bir arzımuz olmadığım, başka hayeller paşinde 
olmadığımızı göreceklerdir.Bu yanlış anlamalar ortadan kalkacaktır. Bunları yakında 
göreceğiz.

30 Mart 1995

AÇIKLAMA

Federal Alman Parlemontosu Bütçe Komisyonunun, 29 Mart 1995 tarihinde, Almanya 
tarafından III. ncü paket silah ve teçhizat yardımı programı çerçevesinde Türkiye’ye 
verilmekte olan malzemenin şevkinin durdurma kararı aldığı öğrenilmiştir.

i  •

Bu kararın, Türk-Alman ilişkileri ile doğrudan bağlantılıl olmayan konulara ilişkin 
yanliş izlenimlerden kaynaklandığına inanıyoruz. Gerçeklerin kısa bir süre içinde 
anlaşılmasını ve federal meclis üyelerinin Türkiye ve Almanya’nın iki müttefik ülke olduğu 
hususunu da gözönünde tuturak bu kararı gözden geçirmesini bekliyoruz.

Türkiye’nin toprak bütünlüğüne yönelik yurtdışmdan kaynaklanan terörist bir tehdit 
bulunmasının, dost ve müttefikleri arasında dayanışma ve işbirliği gerektiren bjr durum 
olduğu açıktır. Almanya’nın yeniden birleşmesine temel katkıda bulunmuş olan Nato’nun 
önemli bir müttefikinin toprak bütünlüğü konusunda başvurmak zorunda kaldiği tedbirlere 
ilişkin gerçekler dikkate alınmadan gösterilen aceleci tepkiler ciddi bir çelişkiyi ortaya 
koymaktadır.
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Karşılıklı güvene dayanan ve her iki tarafa da büyük yararlar sağlayan geleneksel 
Türk-Alman ilişkilerinin bu güç dönemden de yara almadan çıkmasını temmeni ediyoruz.

31 Maıt 1995

AÇIKLAMA

30 Mart Perşembe gecesi ARD Televizyonunda yayımlanan Monitor pragramında, 
Huzur Harekatı çerçevesinde AWACS uçaklarının devriye uçuşlarında yer alan Türk 
subayların, sağladıkları bilgileri Türk Genelkurmayına ileterek amaçlarının dışında 
kullandıkları ileri sürülmüştür.

Herşeyden önce, Kuzey Irak ta Huzur Harekatı çerçevesinde yürütülen faaliyetler, 
buna katılan ABD, İngiltere, Fransa ve Türkiye arasında yakın işbirliği içinde 
gerçekleştirilmektedir. Türk subayların bu uçuşlarda yer almaları, verilen görevin bir 
gereğidir., Bu uçuşlar sırasında sağlanan bilgiler, incirlikte bulunan Ortak Karargaha 
(Combined Task Force) iletilmektedir. Bunların Huzur Harekatı amaçları dışında kullanılması 
söz konusu değildir.

Her türlü bilgiyi Alman kamuoyuna çarpıtarak vererek, Alman kamuoyunu Türkiye’ye 
karşı yanıltmayı kendilerine görev edinen ve dürüst yayıncılık örneği vermeyen bu yayınların 
basın yayın ahlakı ile bağdaştırmaya imkan yoktur.

31 Mart 1995

YURTDIŞINDAKİ TEMSİLCİLİKLERİMİZ VE VATANDAŞLARIMIZCA 
MEHMETÇİK VAKFI VE GELİBOLU ORMAN YANGINI İÇİN 

TOPLANAN YARDIMLARIN TESLİM TÖRENİNDE YAPILAN KONUŞMALAR

Sayın Erdal İNÖNÜ :

Sayın Bakan, Mehmetçik Vakfı’nın sayın Temsilcisi , Sayın General, Sayın Bakanlık 
Mensuplan, Basınımızın, Radyo-Televizyonlarımızın Değerli Temsilcileri.

Hepinizi saygı ile selamlıyorum. Bu çok anlamlı törene hoş geldiniz diyorum.

Tören her bakımdan çok anlamlı. Benim için de çok önemi var. Dışişleri 
mensuplarımızla bugüne kadar çeşitli fırsatlarda birarada çalışma olanağı bulmuştum. Bu defa 
Bakan olarak kendileriyle beraberim. Bunu şunun için söylüyorum: daha önce de onların 
çalışmalarında, yurtdışında olsunlar yurtiçinde olsunlar, Türkiye Cumhuriyeti’nin varlığı, 
bütünlüğü Türk halkının, milletinin refahı, mutluluğu için ne kadar candan çalıştıklarını, içten 
çalıştıklarını yakından görme fırsatı bulmuştum. Şimdi burada bunun başka bir örneğini 
görüyoruz. Yurtdışında çalışırlarken Türkiye’deki olaylarla ilgili olarak, Türkiye’nin ulusal 
bütünlüğünün korunması için canlarını feda eden, geçmişte feda etmiş, bugün feda etmekten 
çekinmeyen vatandaşlarımızın kaderleriyle beraber olduklarını göstermek için çok anlamlı



bir hareket yaptılar. Türkiye’de iki önemli vesile ile ortaya çıkan yardım olanağını 
değerlendirdiler. Birtanesi Gelibolu'da bir yıl önce geçirdiğimiz yangın felaketi, oradaki 
büyük şehitliğin örtüsü olarak bildiğimiz güzel ağaçların büyük bir yangında ortadan 
kalkması, bütün ülkemizi yasa boğmuştu. Sembolik anlamı tabii daha önemliydi. Ağaçlar da 
yandı ama ayrıca şehitliği örten ağaçların yanması ayrı bir üzüntü doğurdu. Bu bütün 
Türkiye’de, bütün vatandaşlarımızda bir an evvel bu eksikliği ortadan kaldırma ihtiyacını 
doğurdu.

Bu kampanyaya Dışişleri mensuplarımızın yurt dışında kendileri ve yurt dışındaki 
vatandaşlarımız aracığı ile katıldılar. Bu suretle, topladıkları meblağı, özellikle Almanya'da 
ve Hollanda’da toplanan miktarları şimdi size getirmiş durumdayız.

İkinci kampanyada Güneydoğuda teröre kurban verdiğimiz değerli vatansever 
erlerimiz, insanlarımız, güvenlik güçlerimiz için, gazilerimize yardım için bir kampanyaya 
katıldılar. Tıpkı Gelibolu’daki şihitlerimiz gibi Güneydoğu’daki gazilerimiz Türkiye’nin 
bütünlüğü için canlarını esirgemeyen, hiçbir tehlikeden yılmadan vatanın bütünlüğü için 
kahramanca uğraşmış insanlar. Onların şimdi hayatlarını devam ettirmeleri için Mehmetçik 
Vakfı’nm gayretlerini çok yakından biliyoruz. Vakfın bu gayretlerini de ayrıca kutlamak 
isterim. Mehmetçik Vakfı’na bu maksatla yine yurtdışındaki temsilcilerimizin ve 
vatandaşlarımızın topladıkları meblağı şimdi size vermekten onur duyacağım.

Basınımızın duyması için söyleyeyim ki, Gelibolu şehitleri için Almanya’da 61. 801 
Mark, Hollanda’da 66.190 Florin toplanmış ki Türk parasıyla 5.7 milyar tutuyor. 
Şehitlerimizin örtüsüne katkı olarak ikinci bağış kampanyası, Güneydoğu Gazilerine yardım 
adı altında terörle mücadeleye bir mütevazi sayılabilecek ama önemli katkı gazilere ve şehit 
ailelerinin sorunlarına bir katkıda bulunmak için toplanan para da 4 milyar liralık bir bağış. 
Tabii bu terörle mücardele olduğu için Dışişleri mensuplarımızın ayrı bir duyarlılığı olduğunu 
da söylemeden geçemiyorum. Dışişlerimiz uzun süredir teröre doğrudan doğruya kurban 
veren bir kuruşumuzdur. O bakımdan da özel bir duyarlılıkları olduğunu hatırlatmadan 
geçemiyorum. Ama bütün bu üzücü olayların bir an evvel bitmesini tamenni ederim 
Vatandaşlarımızın ve Dışişleri mensuplarımızın toplamış oldukları mablağları birer çek 
halinde size sunmak istiyorum.

Gelibolu şehitlerimizin ürtüsü olarak yapılmış olan kampanyaya katkı olmak üzere 
sayın Bakanımıza burada birkaç çek var, toplamı 5.7 milyar tutuyor. Sayın Bakanımıza bu 
çekleri vermekten onur duyuyorum. En iyi şekilde kullanacağına güvenimi de ifade ederek 
saygılar sunuyorum.

Sayın Haşan EKİNCİ:

Ben de bunun anısı olarak size bir plaket sunmak istiyorum. Sunmadan önce de 
müsaadenizle birkaç kelime söylemek istiyorum.

4

Dışişleri mensuplarına , dışarıdaki işçilerimize ve vatandaşlarımıza bu anlamlı çok 
önemli olarak saydığımız milli birliğimizin ve bütünlüğümüzün simgesi olan Çanakkale’de ve 
Çanakkale’yi geçilmez yapan şehitlerimizi için her şehide bir fidan anlamında 5.7 milyar 
liralık bir bağışta bulunmaları bizi son derece gururlandırdı. Onurlandırdı. Memnuniytimizi 
ifade ediyorum.
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Buradan dışarıdaki vatandaşlarımıza şunu ifade etmek istiyorum. Yurt içerisinde ve 
yurt dışında büyük hassasiyet duyuldu bu konuda. Biz de hassasiyetle üç yılda bitmesi 
gereken ve 4 milyon fidan dikilmesi gereken ve yaklaşık 4.049 hektarlık sahayı biz yedi ay 
gibi bir sürede şehitliğimizin üzerini örtmüş olduk. Hemde bu defa öyle örttük ki, bir daha 
yangın olduğu zaman hemen yanmayacak tarzda, yangına daha az hassas türlerden bir cins 
değil, 40 çeşit ağaç dikerek ve çeşitli bitkilerle de karıştırarak burasının bir botanik bahçesi 
yorganı milletimizin eliyle, milletimizin parasıyla atlas yorgan olarak örttük. Bunu mutlulukla 
ifade etmek istiyorum ve ayrıca bu şehitliğimizi yalnız Türkiye’nin şehitliği değil, burada 
başka ülkelerin şehitleride yatmaktadır, bu nedenle bir uluslararası ihaleyle master planını 
hazırlatıyoruz. Gelibolu şehitliğimiz uluslararası bir şehitlik, uluslararası bir milli park oluyor

Bu işallah master plan olunca bu şehitliğimiz Türkiye ve dünyanın bir önemli odak 
noktası haline gelmiş olacaktır. Hele yurt dışından işçilerimizin ve temsilcilerimizin öylesine 
katkıda bulunmaları bizi çok daha yüreklendirmiş, cesaretlendirmiş, biz buranın tanziminde, 
buranm ağaçlandırılması bitti, fıdanlanması bitti ama etrafının tanzimi sözkonusudur, bu 
parayı da en iyi şekilde tanziminde kullanacağımızı ifade ediyor, tekrar teşekkürlerimi ve 
Bakanlığımız adına değerli Bakanıma saygılarımı sunuyorum. Bugünün anısı olarak plaketimi 
takdim ediyorum.

• v • •

Sayın Erdal INONU :

Çok teşekkür ederim. Tekrar kutluyorum Sayın Bakan, bu güzel gayretleriniz için.
I * ' • %. . ' v / • • 1 1 ' #

Sayın Generalime bu çeki vermekten büyük onur duyuyorum. Mehmetçik VakfTnın 
erlerimize, astsubaylarımıza yaptığı yardımın ne kadar değerli olduğunun bilincindeyim. 
Bundan sonra da yardımlarınızın, katkılarınızın artmasını dileyerek ve sizin şahsınızda bütün

duyuyorum

Sayın Bakan,

Müsaade ederseniz ben de Vakfımızın bir madalyasını vermek istiyorum.

Birçok şehit vermiş olan Dışişleri Bakanlığımızın bu konulardaki hassasiyetini 
yakmen biliyoruz. Bildiği konu olan bu Silahlı Kavvetlerdeyken şehit olanların dul ve 
yetimlerine ve sakat kalanların kendilerine yardım amacıyla kurulmuş olan Vakfa yapılan bu 
bağış Silahlı Kuvvetlerimiz camiasında çok iyi bir yankı yapmıştır. Komutanlar adına ve bu 
şehitlerimizin dul ve yetimleriyle, sakatları adına Dışişleri mensuplarına teşakkürlerimi ve 
saygılarımı sunuyorum. Çok teşekkür ederim.

Sayın Erdal INONU :

Teşekkür ediyoruz, Basınımıza, Dışişleri mensuplarımıza ve Sayın Bakana, Sayın 
Generale.
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1 Nisan 1995

SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN ARJANTİN, ŞİLİ VE BREZİLYA’YI
RESMİ ZİYARET İÇİN HAREKETLERİNDEN ÖNCE

YAPTIKLARI AÇIKLAMA

Arjantin Cumhurbaşkanı Sayın Carlos Menem, Şili Cumhurbaşkanı Sayın Eduardo 
Frei ve Brezilya Cumhurbaşkanı Sayın Femando Henriqeu Cardoso’nun davetleri üzerine 2-5 
Nisan tarihlerinde Arjantin'e 6-8 Nisan tarihlerinde Şili’ye ve 9-13 Nisan tarihleri arasında 
Brezilya’yı resmi ziyaretlerde bulunacağım.

Bu ziyaretlerimde Devlet Bakanı Sayın Onur Kumbaracıbaşı ve devlet Bakanı Sayın 
Ayvaz Gökdemir, Parlamentoda grubu bulunan siyasi partileri temsilen dört milletvekili, 
işadamları ve basın mensuplarından oluşan bir heyet bana refakat etmektedir.

Arjantin’e yapacağım ziyaret aynı zamanda Arjantin Cumhurbaşkanı Sayın Menem’in 
1992 yılında Türkiye’ye yaptığı ziyareti iade amacını taşımaktadır. Sözkonusu üç ülkeye 
yapacağım ziyaretlerle Türkiye Cumhuriyetinin dış ilişkiler tarihinde bir ilk olay gerçekleşmiş 
olacaktır. Gerçekten, bu ziyaretler, Türkiye'den Latin Amarika ülkelerine ikili planda yapılan 
ilk Cumhurbaşkanı ziyaretini oluşturacaktır.

Bu ziyaret Türkiye ile Arjantin, Şili ve Brezilya’nın dış siyaset çizgilerinin geiderek 
daha çok noktalarda keşistiği ve Türkiye ile her üç ülke arasında ortak olan değerlerin ve iç ve 
dış siyaset hedeflerinin sayısının arttığı bir döneme rastgelmektedir.

Nitekim, son beş yıl içinde uluslararası ortamda yer alan köklü gelişmelerden sonra, 
bugün, hürriyetçi demokrasi, serbest pazar ekonomisi, sosyal kalkınma, çevrenin korunması, 
bölgesel işbirliği, küreselleşme ve nihayet dünya devleti olma gibi kavramlar, idealler ve iç ve 
dış politika hedefleri Türkiye ile ziyaret edilecek olan üç ülke arasında ortak değerler haline 
gelmiştir. ,

Diğer taraftan, Türkiye'nin dünyadaki merkezi konumu ayrıca Latin Amerika 
ülkelerinin de giderek daha fazla ilgi duymaya başladığı bölgeler bakımından Türkiye’nin 
oynadığı köprü rölü, Arjantin, Şili ve Brezilya olmak üzere, Tüm Latin Amerika Devletleri 
tarafından bugün daha açıklıkla görülmeye ve teslim edilmeye başlanmıştır. Bu gelişme 
karşısında Türkiye’nin de bölgedeki konumunu, imkanların ve haiz olduğu rolü Latin 
Amerika ülkelerine anlatması doğai ve zaruridir.

• * , |

Latin Amerika ülkeleri yöneticileriyle her düzeyde yapılan çeşitli seviyedeki temaslar 
sonucunda, bu ülkelerin Türkiye'nin stratejik önemini, barışçı dış poltikasmı bölgesinde 
oynadığı aktif rolü daha iyi anladıkları ve ülkemize gittikçe artan bir ilgiyle yaklaştırları bir 
gerçektir. Bu ziyaretim Başta Arjantin, Şili ve Brezilya olmak üzere tüm Latin amerika 
ülkeleri kamuoyu ve yöneticilerine Türkiye'nin bölgeye olan ilgisini ve işbirliğini geliştirme 
arzusunu göstermesi bakımından önemli bir mesaj teşkil edecektir. Türkiye gibi dünya devleti 
olma yolunda bulunan bu ülkelere sağlayabileceğimiz imkanlar ortaya koyacaktır.

P

İt

Ote yandan, bu ziyaretler sırasında söskonusu ülkelerle yedi adet ikili anlaşma, üç adet 
mutabakat muhtırası ve bir kültür değişim programı imzalanması öngörülmekte olun, bu
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vesileyle, ticari,ekonomik, trustik, ve kültürel alanlarda aramızda mevcut hukuki boşluk 
büyük ölçüde kapatılacaktır.

Ziyaretim diğer taraftan, beraberimde bulunan çok sayıda işadamı ile muhatapları 
arasında yeni bağlantıların kurulmasına da vesile teşkil edecektir.

Ziyaretimin, Türkiye’nin Latin Amerika ülkelerindeki mevcut imajının olumlu yönde 
geliştirilmesine büyük katkıda bulunacağına ve aramızdaki mesafenin ortadan kalkmasını 
sağlayacağına inanıyorum.

Bu ziyaret çok uzun bir süreden beri, Dışişleri Bakanlığı’nca Türk dış politikasma 
uygun olarak hazırlanmıştır.

430 milyon insinin yaşadığı: kişi başına 3000 ila 10.000 dolar milli gelire: muazzam 
tabii kaynaklara ve Avrupa’nın üç misli yüzölçümüne sahip bir Latin Amerika ziyaret 
edilecektir. Bütün dünya bu Latin Amerika’ya ve Latin Amerika da Türkiye’ye büyük önem 
verirken, bizim bu kıt’aya sırtımızı dönmemiz, menfaatlerimize aykırıdır.

Bu yapacağım üç ziyaret Türkiye'ye daha yakın daha sıcak yeni dostlar
kazandıracaktır. Türkiye’nin dostlara ihtiyacı vardır. Zira, dünyanın bu karışık döneminde
sorunların uluslararası zeminde daha iyi izah edilmesi gereklidir.

İşte, bu düşüncelerle bu geziye çıkıyorum. Türkiye Cumhuriyeti devleti adına ve onun 
başı olarak görevimi yerine getireceğim.

Bu vesileyle size diğer önemli bir husustaki görüşlerimi ifade etmek istiyorum.
• i . s . %

Bilindiği gibi Türkiye Cumhuriyeti devleti, bir anayasal devlettir.. Kurallara ve 
kurumlara dayanır. Bugün devletin bütün kuralları işlemekte ve bütün kurumlan da
görevlerinin başındadır.

On senedir musallat olmuş teröre karşı devlet halen amansız bir mücadele
vermektedir. Bu mücadele, bugün tamamen meşru müdafaa neticesi olarak devlet otaritesinin 
bulunmadığı ülkemize karşı silah deposu ve Eşkiya yatağı haline getirilmiş bir zemine da 
kaymıştır. Mücadelenin bu zemine kayması, hiç kimsenin zoruyla veya herhangi bir ülkenin 
arzusuyla olmamıştır. Tamamen Türk Silahlı Kuvvetlerinin lüzum gördüğü şekilde ve 
hazırladıkları plana göre bir mücadale yürütülmektedir ve bu mücadale bu plana göre 
tamamlanacaktır. Hiç kimse bunun altında birşey aramamalıdır. Kahraman Silahlı 
Kuvvetlerimizin bütün mensuplarını 2000-2500 metre yükseklikteki bu karlı cilo dağının 
eteklerinde insanlarımızı, hudutlarımızı ve topraklarımızı korumak için yapmakta oldukları 
mücadeleden dolayı takdir ve tebrik ediyor, başarı dileklerimi iletiyorum.

y . * • •

Herkes şundan emin olsun ki, Türkiye birliğini beraberliğini, huzur ve sükununu 
mutlaka koruyacaktır, herkesin teröre karşı çıkması, terörle mücadeleyi desteklemesi insanlık 
gereğidir. Kınanacak olan meşru devlet güçleri değil, çoluk-çocuk, kadın-kız demeden 
vatandaşlarımızı katleden canilerdir.

Hiç kimse, hiçbir sebeple Türkiye devleti’ni güçsüz göstermeye, meşruiyet dışında 
görmeye kalkışmasın.

Hepinize teşekkür ederim.
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AÇIKLAMA

Bugünkü bazı ajanslar, Kuzey Irak’ta PKK terör örgütüne karşı askeri harekatı 
sürdürmekte olan Türk Silahlı Kuvvetlerine mensup askerlerin 5 Kürt çobanı parçalayarak ve 
kulaklarını keserek öldürdükleri yolunda bir haber yayınlamışlardır.

Esasen Türk Silahlı Kuvvetleri karalamak için bu gibi eylemlere PKK tarafından 
girişilmesini beklemekteydik. Nitekim, bilindiği üzere, birkaç gün önce de terör örgütü PKK 
tarafından Türk topraklarında gerçekleştirilen bir katliam, Türk Silahlı Kuvvetlerine mal 
edilmeye çalışılmıştı. Bu kere, yukarıda bahsekonu olayın da aynı karalama kampanyası 
çerçevesinde PKK terör örgütü tarafından gerçekleştirilmiş olduğu muhakkaktır.

Muhtelif vesilelerle açıklandığı üzere, Türk Silahlı Kuvvetleri harekat sırasında 
bölgedeki sivillerin zarar görmemesi ve korunmaları yolunda kesin talimat almıştır ve bu 
talimatı titizlikle uygulamaktadır.

Nitekim, 17 gündür süren bir operasyonda, art niyetlilerin tüm uğraşlarına rağmen, 
TSK’nın sivil halka zarar verdiğine ilişkin tek bir kanıt bile bulunmuş değildir. Aksine, tüm 
TV görüntülerinin kanıtladığı ve bölgedeki basın mensuplarının şahit olduğu gibi, 
askerlerimizin sivil halka zarar vermek şöyle dursun, özellikle sağlık alanında ne denli 
yardımcı oldukları yakınen bilinmektedir. Bir yandan bögle halkına sağlık ve insani yardım 
sağlarken,, diğer taraftan parçalayarak öldürme ve kulakların kesilmesi gibi bir vahşete 
tevessüm edilebileceği iddialarının ciddiye alınacak tarafı yoktur.

tahkikata
başlanmıştır.

0.4.1995

AÇIKLAMA

Yeni Zelanda Başbakan Yardımcısı Dışilişkiler ve Ticaret Bakanı Donald Charles 
MCKİNNON, Sayın Bakan’ın davetine icabetle, 16-19 Nisan 1995 tarihleri arasında ülkemize
resmi bir ziyarette bulunacaktır.

" ’ 1, . >

Bu vesileyle, Ankara’da yapılacak Türkiye-Yeni Zelanda KEK Toplantısı’na da 
Eşbaşkanlık yapacak olan Sayın MCKfNNON’un ziyareti sırasında gerçekleştirilecek resmi 
görüşmelerde, Türkiye-Yeni Zelanda ikili ilişkilerinin bütün veçheleri ile, çeşitli bölgesel ve 
uluslararası konular hakkında görüş alışverişinde bulunulacaktır.



$

f . * . / > I r • • '

BAŞBAKAN TANSU ÇÎLLER’ÎN BAKÜ’YE ZİYARETİNDEN 
ÖNCE ESENBOĞA HAVAALANINDA YAPTIĞI

BASIN TOPLANTISI

12 Nisan 1995

# » ••  ̂i , • # | • # ' , '

Basınımızın Çok Değerli Temsilcileri,

Azerbaycan Petrolleri konsorsiyumunda Türkiye’nin payının yüzde 1.75’ten yüzde 
6.75’e çıkarılmasıyla ilgili anlaşmanın imza töreni için bugün Bakü’ye bir çalışma ziyareti 
yapıyoruz.

Bu benim Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı olarak kardeş Azerbaycan’a ilk ziyaretim 
olacaktır. Dolayısıyla bugün çifte mutluluk yaşayacağım, kardeş Azerbaycan halkına 
milletimizin içten ve yürekten sevgisini ve saygısını ileteceğim.

Bağımsızlığını kazanmasından sonra Azerbaycan Cumhuriyeti büyük bir kalkınma 
hamlesi içine girmiştir. Ancak Dağlık Karabağ istilasıyla başlayan ve bugün Azerbaycan 
topraklarının yüzde 20’sinin işgali sonucunu doğuran Azeri-Ermeni çatışması Kafkaslar’ı bir 
yangın yerine çevirmiş ve kardeş Azeri halkına büyük acılar çektirmiştir. Pekçok Azeri 
kardeşimiz yerinden yurdundan olmuş, kendi ülkesinde göçmen durumuna düşmüştür. Biz bu 
savaşın biran önce sona erdirilmesini ve kalıcı bir barışın tesisini istiyoruz. Bunun için 
uluslararası forumlarda ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı çerçevesinde çok yoğun bir 
çaba göstermekteyiz Ermenistan güçlerinin Azerbaycan topraklarını işgali mutlaka sona 
ermelidir. Türkiye Cumhuriyeti kardeş Azerbaycan’ın bağımsızlığına ve toprak bütünlüğüne 
çok büyük bir önem vermektedir. Azerbaycan’ın istikrar içinde gelişmesini, demokratik 
kurumlanın güçlenmesini istiyoruz. Kardeşlerimizin güvenlik ve esenlik içinde yaşaması için 
tüm desteğimizi verivoruz.

Bugün Bakü’de imzalanacak Petrol Anlaşması’nın yanı sıra değerli kardeşim 
Cumhurbaşkanı Sayın Haydar Aliyev ile de bir görüşme yapacağım. Bu görüşmede gerek ikili 
ilişkilerimizi gerek bölgelerimizi ilgilendiren önemli konuları ele almak imkanını bulacağız. 
Bu temaslarımızın Türkiye ile Azerbaycan arasında mevcut köklü bağları daha da 
güçlendireceğine inanıyorum.

Bu ziyaretimden sonra akşama doğru yurda dönmüş olacağım.

Teşekkür ederim.
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12 Nisan 1995
•• •• • •

BAŞBAKAN TANSU ÇİLLER/IN BAKU DONUŞU 
ESENBOĞA HAVAALANINDA YAPTIĞI BASIN TOPLANTISI

Çok değerli Basın mensuplan.

Bugün Bakü’ye yaptığım çalışma ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev ile 
bölgemizdeki durumu ayrıntılı bir şekilde ele aldık. Bu çerçevede kafkasya’nın barış ve 
istikrarı için, iki Kafkas ülkesi olarak sorunların çözümüne yapabileceğimiz katkıyı gerçekçi
bir yaklaşımla görüştük.

Bugün Bakü’de tarihi bir olaya da tanık olduk. Uzun zamandan beri beklenen bir 
amacı gerçekleştirdik. Azerbaycan petrollerindeki hissemizi artıran anlaşmayı imzaladık. Bu 
gelişme ülkelerimiz arasındaki kerdeşlik bağlarının ne kadar sıkı ve sağlam olduğunun 
sembolüdür. Bundan memnuniyet duyuyoruz.

Bakü’de bugün imzaladığmız anlaşma, Türkiye ile Azerbaycan ilişkileri açısından çok 
önemli bir kilometre taşıdır ve ülkelerimizi yeni bir döneme taşıyacaktır. Türkiye ile 
Azerbaycan arasında gerek siyasi, gerek ekonomik alanlarda ikili ilişkilerimizin hukuki 
zeminini hazırlayan anlaşmalar hemen hemen tamamlanmıştı. Gündemde çok büyük öneme 
haiz petrol anlaşması vardı . İşte şimdi bu da yapılmış, oldu. 12 Nisan Türkiye için, 
Azerbaycan için, her iki ülkenin kardeş halkları için, yeni bir dönemin, iyi bir dönemin, 
uğurlu bir dönemin müjdecisidir. Petrol anlaşması Azerbaycan’a Türkiye’ye hayırlı ve uğurlu
olsun

12 Nisan 1995

DIŞİŞLERİ BAKANI SAYIN ERDAL İNÖNÜ’NÜN AÇIKLAMASI

Terör örgütü PKK’nm güdümünde Hollanda'da sözde sürgünde kürt Parlamentosunun 
ilan edildiği ajans haberlerinde yeralmaktadır.

Hollanda’nın diğer bazı Avrupa ülkelerinden farklı olarak PKK Terör örgütünü 
yasaklamak bir yana, bu örgütün sözde kürt parlamentosu kurmasına göz yumması fevkalade 
esef verici olmuştur. Bu, Hollanda’nın uluslararası yükümlülükleri ile bağdaşmamaktadır.

Hollanda’nın bu davranışı NATO’nun ortak değerlerine ve ülkelerimiz arasındaki 
geleneksel dostluğa da ters düşmektedir. Bir müttefik ülkenin toprak bütünlüğünü hedef alan 
terör örgütünün, Parlamento açma girişimine iç hukuk boşluklarını öne sürerek müsamaha 
etmek, istemeyerek de olsa terörü cesaretlendirmekten başka bir anlam ifade etmez. 
Türkiye’nin dostluğunu arayanlar bu dostluğun değerini bilmelidirler.

Hollanda’nın bu tutumunu dostane bir davranış olarak kabul etmek mümkün değildir. 
Hollanda’nın bu yaklaşımını gözden geçirmesini bekliyoruz.
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13 Nisan 1995

%

Türkiye Cumhuriyeti 3aşbakanı Profesör Tansu Çiller, ülkemizin “Onur Konuğu” 
olduğu Houston Festivali’nin açılışını yapmak üzere ABD’ni ziyaret edecektir.

15-23 Nisan 1995 tarihleri arasında Amerika Birleşik Devletlerinde bulunacak olan 
Başbakan Profesör Tansu Çiller, bu vesileyle 19 Nisan günü ABD Başkanı Clinton’la bir 
görüşme yapacak, görüşmede Türkiye ABD ilişkilerinin yanısıra, bölgesel ve uluslararası
güncel konular ele alınacaktır.

Sayın Başbakan, ayrıca Vaşington ve New York’da basın-yaym kuruluşları ve iş 
çevreleri ile görüşmeler yapacaklardır.

14 Nisan 1995

AÇIKLAMA

DIŞİŞLERİ BAKANI SAYIN ERDAL İNÖNÜ’NÜN ATİNA’YA
GİDİŞİNDE ESENBOGA HAVAALANINDA

YAPTIĞI BASIN TOPLANTISI

Sayın Basın, Radyo-Televizyon Mensupları, Değerli Arkadaşlarım,

Hepinizi selamlıyorum. İyi bir gün diliyorum.

Ben arkadaşlarımla beraber şimdi Atina’ya uçuyorum. Orada Karadeniz Ekonomik 
İşbirliği Dışişleri Bakanları Toplantısına katılacağım. Biliyorsunuz KEİ Türkiye’nin 
öncülüğünü yaptığı bir önemli kuruluş olarak üç yıldır etkinlik gösteren bir kuruluş. Aşağı 
yukarı altı aylık sürelerle yürütülen etkinikleri gözden geçirmek için Dışişleri Bakanları 
toplantılar yapıyorlar. Bu defaki beşinci toplantı olacak.

Bu toplantıda, son aylarda, dokuz aylık bir süre geçmiş son toplantıdan beri bu son 
dokuz ay içinde yürütülen etkinlikler, yapılan işler gözden geçirilerecek. Bundan sonraki 
dönem için düşünceler geliştirilecek.

  »

Önümüzdeki dönemde ele alınacak önemli bir gelişme Romanya’nın KEI’ne katılan
• • ^̂ ^

devletleri için bir zirve toplantısı önerisi var. ilk defa kuruluşta yapılan Zirve Toplantısmdan
sonra bu ikinci Zirve Toplantısı olacak. Devlet ve hükümet Başkanlarınm katılması

  •

sözkonusu. Biz de bu öneriyi destekliyoruz. KEI kuruluşu içinde etkinliklerin yeni bir atılım 
kazanması için, yeni bir gelişme dönemine girmesi Devlet ve Hükümet Başkanlarınm biraraya 
gelmesini yararlı görüyoruz. Bugünkü Toplantıda bu konu ele alınacak.

Başka bir konu, KEİ Kuruluşuna gözlemci olarak katılmak isteyen, Karadeniz içinde 
olmayan devletler var. Bu defa Avusturya ve İtalya böyle bir başvuruda bulundular. AB
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içindeki bu ülkelerin KEÎ Topluluğuna katılmak istemesi iyi birşey. İlgiyi gösteriyor. O 
bakımdam da bunu memnunlukla karşılıyorum.

Toplantı sonunda yeni dönem olarak, yeni dönem başkanlığı olarak Moldova’ya sıra 
geliyor. Bu alfabetik sırayla yapılan birşey. Dışişleri Bakanlığı Dönem Başkanlığı 
Yunanistan’dan Moldova’ya devredilmesi sırada olan bir konu. Şimdi Yunanistan Dönem 
başkanı, onun için Atina’ya gidiyorum. Orada toplantı oluyor

Toplantıda önemli olarak ele alınacak konular kısaca bunlar. Tabii geçmiş faaliyetleri 
gözden geçirirken onun çeşitli bölümleri var. Bizden evvel toplanmış olan yüksek memurların 
yaptığı görüşmeler sonunda bu faaliyetleri daha iyi gözden geçireceğiz. Ayrıca buraya gelen, 
KEİ kuruluşuna katılmış olan devletlerin Dışişleri Bakanlarıyla da ikili görüşmeler yapma 
olanağı bulacağım.

Teşekkür ederim. Saygılar sunarım.

15 Nisan 1995

DIŞİŞLERİ BAKANI SAYIN ERDAL İNÖNÜ’NÜN ATİNA’DAN 
DÖNÜŞÜNDE ESENBOĞA HAVAALANINDA

YAPTIĞI BASIN TOPLANTISI

Sayın Basm, Radyo-TV Temsilcilerine saygılar sunuyorum.

Bizimle beraber gelen arkadaşlarımıza da hoşgeldiniz diyorum. Beraber iyi bir gezi
yaptık.

KEİ 5. Dışişleri Bakanlan toplantısı Atina’da yapıldı. Bu maksatla arkadaşlarımla 
beraber Atina'ya gitmiştim.

Toplantı gündemindeki konular görüşüldü. Tekrar hatırlatayım: Bu toplantı, aşağı 
yukarı altı ayda bir yapılan Dışişleri Bakanları Toplantısı. KEİ Kuruluşu içinde 5. defa 
yapıldı. Toplantıda bu iki biraraya geliş arasındaki etkinlikler gözden geçiriliyor. Toplantıdan 
önce, yüksek memurlar biraraya geliyorlar ve bu çalışmaları gözden geçirip raporlar 
hazırıyorlar. O raporlar, Bakanların toplantısında ele alınıyor . Öneriler genellikle 
onaylanıyor. Ama biraraya gelince Dışişleri Bakanları tabii bir siyasal gözden geçirme 
yapıyorlar ve ondan sonraki toplantıya hazırlık olmuş oluyor.

Bu toplantıda, özellikle ele alınan konu KEİ’nin bundan sonra neler yapması gerektiği, 
şu anlamda, bugüne kadar ki zemini, yani geçen üç yılı, bu önemli kuruluşun safhası olarak 
değerlediriyoruz. Amacı, ekonomik işbirliği için gerekli altyapıyı, sekreterliği, parlamenterler 
asamblesini, bankasını, istatiktik veriler toplayan enstitüsünü, böyle alt yapı organlarını 
kurdu. Bundan sonra ekonomik işbirliğinin meyvalarını vermesi için özellikle özel sektörlerin 
devreye girmesini ve kendi girişimleriyle ortaya çıkmalarını sağlayacak yeni dönem diye 
düşünüyoruz. Buna bir başlangıç olarak da devlet başkanları ya da hükümet başkanlarmın 
biraraya gelerek bu yeni Zirve Toplantısı yapılması öngörülmüştü. O kabul edildi. Gerçi 
dikkatle bakarsanız Zirve ismine itiraz edenler oldu. Yüksek düzeyli bir toplantı yapılsın ama

266



yine de devlet başkanları veya hükümet başkanları katılsın diye bizim istediğimiz hüküm 
kondu. Haziran’da Romanya’da yapılacak.Haziran sonunda, büyük ihtimalle 30 Haziran’da
toplanacak. O kabul edildi.

Yine başka bir çalışmayı yoğunlaştıracak önlem olarak düşünülen, bizim daha önceki 
toplantıda önerdiğimiz, Troika sistemi. Üç dışişleri bakanının biraraya gelerek çalışmaları 
gözden geçirmesi ve bir çeşit icra organı, tamamen değil ama temasları daha yüksek alana 
getirecek ve sıklaştıracak bir sistem kurulması, o da kabul edildi.

Bunun dışında, çalışma gruplarının hazırlıkları, raporları gözden geçirildi, kabul edildi. 
1996 yılı bütçesi kabul edildi. İtalya ve Avusturya ‘nın gözlemci olmak istekleri kabul edildi 
ve toplantıya geldiler. Tunus’un gözlemci statüsü 2 yıl daha uzatıldı. Bankanın kuruluşu ile 
ilgili çalışmalar gözden geçirildi.

Bunun dışında ikili görüşmeler yaptım. Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanıyla, 
Arnavutluk, Bulgaristan,Romanya Dışişleri Bakanlarıyla ikili görüşmeler yaptım. Ermenistan 
Dışişleri Bakanıyla da Cumhurbaşkanının kabulü sırasında kısa görüşmem oldu. Tabii 
yemeklerde görüşmeler oldu. Yunanistan Dışişleri Bakanıyla görüşme ayrı bir şekilde olmadı. 
Evsahibi olarak bizden şunu istemelerini bekledik. Ama bunu yapmaktan çekindiklerini 
farkettik. Yemekte görüşmeler oldu. Birde toplantı bittikten sonra ben yanma giderek toplantı 
için ve geçmiş altı yada başkanlık yaptıkları için kendisini kutladım. Tekrar görüşme 
umuduyla ayrıldık.

Başka bir konu, aslında bu toplantının konusu değildi ve KEÎ içinde görüşülen bir 
konu değildi ama, ayrıca birkaç devlet biraraya gelerek bunu getirdiler: eski Yugoslavya‘ya 
BM kararıyla uygulanan ambargonun kaldırılması. Yani özellikle Sırbistan’a uygulanan 
ambargonun kaldırılması. Bir çalışma toplantısıydı, orada ben buna itiraz ettim. Yani bu 
konunun orada alınması doğru değil. Önemli bir siyasi konu ve esas mesele bu siyasi konunun 
çözülmesi. Yani Bosna-Hersek’te toprak bütünlüğünü sağlayacak bir barışın gelmesi ve bunu 
bütün devletlerin kabul etmesi ve ordaki katliamın ve Sırp saldırılarının durdurulması. Bu 
sağlanınca tabii ambargo da kalkar. Onu bir tarafa bırakıp, sadece etraftaki komşu ülkelerin 
bazıları zarar görüyor ambargodan diye, onu kaldırmak için öne sürmek, sanki esas konuyu 
unuttuk, başka bir konuyla uğraşıyoruz. Esas konunun çözümünde özüyle ilgilenmiyoruz 
havasını vereceği için buna katılmayacağımı söyledim. Sonunda KEİ Toplantısının bir kararı 
olarak ele alınmadı, yalnız oradaki birkaç devlet başlıca, Bulgaristan, Yunanistan, Romanya 
katıldı sanıyorum. Ayrıca bir bildiri yayınladılar.Basın toplantısında sözkonusu edildi. Ev 
sahibi olan Yunan Dışişleri Bakanı o bildiriyi okudu. Ben de onun üzerine kendi görüşümü
anlattım. Böyle bir karşılıklı görüş bildirilmesi de oldu toplantıda. Beraber gelen 
arkadaşlarımız gördüler.

Onun dışında basın toplantıları yaptık. Birçok sorular sordular, onları cevapladım ve
buraya geldim. Sanıyorum, kendi görüşlerimizi açıklıkla ifade ettiğimiz ve KEÎ çerçevesinde
işbirliğinin gelişmesi için önerilerimizin de kabul edildiği yararlı bir toplantı oldu. Toplantıyı
hazırlayan, orada başarıyla çalışan ardaşlanma, bizimle beraber gelen basma teşekkür 
ediyorum. Size de saygılarımı sunuyorum.
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15 Nisan 1995

•  •  •  «

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SOZCUSU FERHAT ATAMAN’IN 
HOLLANDA DIŞİŞLERİ BAKANLIĞININ AÇIKLAMASI 

KONUSUNDAKİ BİR SORUYA VERDİĞİ YANIT

12 Nisan tarihinde Lahey’deki toplantı Türkiye'nin toprak bütünlüğünü ve 
eğemenliğini hedef alan terörist bir örgütün güdümünde düzenlenmiştir. Açıklamada, böyle 
bir amaç güden bu toplantının engellenmemesi iç hukukla izah edilmektedir. Oysa böyle bir 
izahatla Hollanda kendini, uluslararaıası yükümlülüklerini yerine getirmek gereğinden
soyutlayamaz. - '  /  *

Açıklamada, bir taraftan terör ile PKK arasında bağlantı kurulmakta, diğer taraftan 
terörle mücadele konusunda bütün yükümlülüklerin yerine getirildiği ileri sürülmektedir. 
Ancak PKK güdümündeki toplantı gerçekleştirmiştir. Bu çerçevede Hollanda’nın sözkonosu 
toplantıya ilişkin tutumunu ileri sürdüğü açıklamlar ile bağdaştıramıyoruz.

Uluslararası yükümlülükler, ülkelerin ancak istedikleri durumlarda uyacakları 
hükümler değildir. 400 yıllık bir dostluğu paylaştığmız müttefikimiz Hollanda’nın NATO 
ittifakı’nm temel felsefesine ve uluslararası yükümlülüklerine uymasını bekliyoruz.

15 Nisan 1995
• • •

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SOZCUSU FERHAT ATAMAN’IN
BİR SORUYA VERDİĞİ YANIT

Türkiye, BM güvenlik konseyi’nin 14 Nisan 1995 tarihinde kabul ettiği, Irak’a sınırlı 
petrol ihracı imkanı tanıyan 286 sayılı kararı memnunlukla karşılamıştır.

Irak halkına ve bölgeye yarar sağlayacağını düşündüğümüz bu kararın Irak 
Hükümetince uygulamaya konmasını temenni ediyoruz.

20 Nisan 1995

AÇIKLAMA

Libya Devrim Lideri Muammer Kaddafî’nin Alman televizyon kanalı R.D.F.’ye 
verdiği mülakatla ilgili olarak, Ankara’daki Libya Büyükelçisi Ahmed A. El-Atrash bugün 
Bakanlığımıza davet edilmiştir. Büyükelçiye, Libya liderinin ülkemizin toprak bütünlüğüne 
yönelik ve teröre destek anlamına gelen bu beyanlarını kesinlikle kabul edilemez nitelikte 
bulduğumuz, dostane olmayan bir davranış telakki ettiğimiz ve bu tür beyanların Libya’ya 
herhangi bir yarar sağlamayacağı inancında olduğumuz belirtilmiştir. Büyükelçi görüşlerimizi 
Hükümetine ileteceğini ifade etmiştir.
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20 Nisan 1995

STOHOS GAZETESİNİN YAYININA İLİŞKİN OLARAK 
SORULAN SORUYA DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 

SÖZCÜSÜ FERHAT ATAMAN’IN VERDİĞİ YANIT

Atina’da yayınlanan Stohos gazetesinin 19 Nisan tarihli nüshasında yeralan ve Atina 
Büyükelçiliğimiz kara ve Hava Ataşelerinin can güvenliğini tehlikeye atan haberle ilgili 
olarak Ankara’daki Yunanistan Büyükelçiliği Maslahatgüzarı bugün Dışişleri Bakanlığına
davet olunmuştur.

Görüşmede, daha önce tanık olduğumuz üzere, bu tür yayınların yaratabileceği vahim 
sonuçlara Yunan Maslahatgüzarının dikkati çekilmiştir.

Yunanistan’daki misyon mensuplarımızın can ve mal güvenliğinin Yunan 
makamlarının sorumluluğu altında olduğu bir kez taha hatırlatılmış ve teröristlere yol gösteren 
bu tür yayınlar hakkında Yunan makamlarının, sorumluluklarının bilinci içinde hareket 
etmelerini beklediğimiz vurgulanmıştır.

Ayrıca, Yunanistan’da görevli personelimiz için gerekli güvenlik önlemlerinin 
titizlikle alınması talep olunmuştur.

20 Nisan 1995

AÇIKLAMA ' .

5 Nisan 1993 tarihinde alman bir kararla Ermenistan’a ve Ermenistan’dan yapılan tüm 
uçuşlara kapatılan Türk Hava sahasının bu tür uçuşlara yeniden açılması kararlaştırılmıştır.

Erzurum ile Erivan’ı doğrudan bağlayan H-50 hava kridorunun yeniden açılabilmesi 
için ise, Türkiye ve Ermenistan Sivil Havacılık makamları arasında bir protokol imzalanması 
ve doğrudan haberleşme bağlantısı kurulması gerekmektedir.

Bu amaçla müzakerelere bugün (20 Nisan) Ankara’da iki ülke sivil havacılık 
yetkilileri arasında başlamıştır.

24 Nisan 1995

AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanı Sayın Erdal İnönü, Slovak Dışişleri Bakam Juraj Bchenk’in konuğu 
olarak 27-28 Nisan 1995 günlerinde Slovakya’yı resmen ziyaret edecektir.
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Bu ziyaret Çek ve Slovak Federal cumhuriyeti’nin 31 Aralık 1992 günü sona 
ermesinden sonra kurulan Slovak Cumhuriyeti’ne Türkiye’den yapılan ilk resmi ziyarettir. Bu 
vesileyle gerçekleştirilecek görüşmeler sırasında Türk-SLovak ikili ilişkilerinin daha da 
geliştirilmesi üzerinde durulacak, bölgesel ve uluslararası konular üzerinde görüş alışverişinde 
bulunulacaktır. Ziyaret sırasında Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Slovak Cumhuriyeti 
Hükümeti arasında, Bilim, Eğitim, Kültür ve Spor Alanlarında Karşılıklı işbirliği Anlaşması 
imzalanacaktır. ■ -  '

25 Nisan 1995

AÇIKLAMA

Planlı görevi sona eren birliklerimizin Kuzey Irak’tan yurda dönüşleri devam 
etmektedir.

8 Nisan 1995’de Kuzey Irak’tan Silopi’ye intikal eden, bir Tugay seviyesindeki ilk 
birliğimizden sonra, Bugün (25 Nisan 1995’de) yirmibin kadar personelden oluşan beş 
Tugayımız daha, Kuzey Irak’tan sınırlarımız içine çekilerek, Hakkari ve Şımak bölgelerine 
intikallerini tamamlamışlardır.

Harekatın akışına bağlı olarak diğer birliklerimiz de, planlı görevleri sona erdiğinde, 
yurda döneceklerdir.

28 Nisan 1995

DIŞİŞLERİ BAKANI SAYIN ERDAL İNÖNÜ’NÜN 
SLOVAKYA’DAN DÖNÜŞÜNDE ESENBOĞA 

HAVAALANINDA YAPTIĞI BASIN TOPLANTISI

Değerli basın, radyo-televizyon temsilcilerini saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Sizi 
tekrar görmekten duyduğum mutluluğu ifade edeyorum.

Bir günlük bir ayrılık oldu. Slovakya’ya yaptığım geziyi tamamlayarak döndüm. Bu 
gezi hakkındaki izlenimlerimi kısaca anlatayım size.

Slovakya yeni bir devlet biliyoısununz. 1 Ocak 1993’ten itibaren ortaya çıkmış olan 
bir devlet. Ama eskiden gelen bir geleneği ver ve Türkiye ile de aslında eskiden beri başka bir 
devlet Çekoslavakya içinde halk olarak ilişkileri olmuş bir millet. Bize bu gezide büyük ilgi 
gösterdiler. Yeni bir devlet olarak Türkiye ile ilişkilerinin her planda tabii şekilde gelişmesini 
istiyorlar. Bunu bu ziyarette açıkça gördük.

Slovakya Avrupa’nın ortasında bir devlet. Yeni kurulmuş ama Avrupa’nın ortasında 
olduğu için ilk amaç olarak gördüğü şey Avrupa ile bütünleşmek. Avurpa Topluluğu ve öteki 
kuruluşların hepsinin içinde yeralmak ilk siyasal amaç olarak bunu düşündüklerini gördük. 
Türkiye Avrupa’nın içinde başka bir devlet, yeni bir devlet değil. Eski bir devlet, ama 
Avrupa’nın yeni mimarisinde bizim de yerimiz olacak. Zaten büyük ölçüde var. Ama henüz 
Avrupa Birliği’ne girmediğimiz için tamamlanmış değil. O açıdan Slovvakya’nm amaçları ile

270



bizim amaçlarımız arasında bir uyum var. Bu da ilişkilerimizin çabuk gelişmesinde rol 
oynayabiliyor. Bunları konuştuk yetkilillerle. Siyasi açıdan bu yakınlığımızı gerektiren böyle 
amaçlar olmakla birlikte veya var ama buna karşılık aramızda herhangi bir sorun yok. 
Dolayısıyla ilişkiliremizin her planda gelişmesine engel olacak bir şey yok Böyle olunca tabii 
hem siyasal planda, uyum içinde olmak, bunu devam ettirmek, ama özellikle ekonomik ve 
kültürel alanlarda işbirliğine hız vermek, yeni girişimler yapmak doğrultusunda konuşmalarım 
hep devam etti. Ekonomik ilişkilerimiz için zaten iyi bir başlangıç yapılmış. Bir iş konseyi 
kurulmuş, onun çalışmalarının devam ettiğini gördüm. Ekonomik ilişkilerimizin gelişmesi 
için bir takım anlaşmalar yapılıyor . Yararlı bir şekilde uygulanan yol, bir taraftan iş konseyi 
kurulup özel sektörlere hadi biraraya gelin, yeni ilişkelire yeni iş olanakları yaratın derken, 
onlara iyi bir çerçeve teşkil edecek devletlararası anlaşmalar da yapılıyor. Bunlar Slovakya ile 
hazırlık halinde. İlerlemiş ama imza safhasına gelmemiş Dışişleri Bakanı ile beraber kültürel 
işbirilği için bir anlaşma imzaladım. Orada üniversiteler, eğitim alanında, kültür alanında 
doğrudan doğruya kültür insanlarının iki ülkede faaliyet göstermelerinde kolaylık göstermek, 
tabii turizmi de teşvik eden bir amlaşma oluyor, onu imzaladık. Onun dışında doğrudan 
doğruya ekonomik faaliyeti düzenleyecek olan üç anlaşma sözkonusu. Onlar hazırlık halinde. 
Yatırımları teşvik anlaşması karşılıklı olarak, çifte vergilendirmeyi önleme anlaşması ve 
serbest ticaret bölgesi kurmak anlaşması Slovakya ile Türkiye arasında Çek Cumhuriyetini de 
içine alacak bir serbest ticaret bölgesi kurma anlaşması. Onlar hazırlık Jıalinde. Sanıyorum 
önümüzdeki gün ve aylarda gerçekleştirilebilecek. Ayrıca Hava ulaşımı için bir anlaşma 
söskonusu. Sağlık alanında bir anlaşma sözkonusu. Sağlık açısından Sîovakya’nın bazı 
olanakları var Özellikle kaplıcalar bakımından meşhur bir yer. Ondan sonra savunma 
sanayiinde işbirliği sözkonusu. Yakında bir heyetimiz oraya o maksatla gidecek. Bunlar 
şimdiden devlet olarak giriştiğimiz anlaşma hazırlıkları ve anlaşmalar. Onun ötesinde dediğim 
gibi iş konseyi kurulmuş ve işadamlarımız arasında temaslar başlamış. Slovakya Ticaret 
Odası Başkanı buraya gelmiş. Bzim oda Başkammızm Sayın Erez’in yakında gitmesini 
bekliyorlar.

Bratislava’da Türk işadamlarını gördüm. Daha önce gitmiş, yerleşmiş ve orta ve küçük 
boy diyebileceğimiz işletmeler kurmuşlar. Ortaklık halinde veya kendileri bu işletmeleri 
yürütüyorlar. İhracaat ve ithalat yapıyorlar.Bımdan çok mutlu oldum. Bratislava 
birçoğumuzun pek iyi bilmediği bir şehir ama orada işadamlarımız şimdiden yerleşmişler. 
Yalnız Bratislava’da değil, Slovakya’nın başka şehirlerinde de çalışmaya başlamışlar. Orada 
Büyükelçiliğimizin verdiği bir davete geldiler kendileriyle tanıştım. Bratislava’nm iyi bir 
üniversitesi var. Hatta konuştuğum Dışişleri Bakanı ve başkaları o ünevirsitede hocalık 
yapmışlar. Şimdi oradan izin alıp ayrılmışlar. Üniversite rektörünü de gördüm. Orada bizim

tim yapmaları mümkün. Birçok
dalda İhgiîizce eğitim yapıyorlar. Bunu da Öğrencilerimize duyurmak isterim, iyi bir 
üniversite Bratislava’da Bizim öğrencilerimizi de bekliyorlar. Tabii biz de onlardan buraya 
öğrenci veya öğretim üyesi gelmesini istiyoruz. Bunlar kültür anlaşması içinde ele alınacak 
konular. Orada bir Türkîolog gördüm. Çok güzel Türkçe konuşuyor ve Türkiye’yi gayet iyi 
bilen bir insan. Tabii Türk edebiyatını da çok iyi biliyor. Türk yazarlarımızın eserlerini, 
romanlarını, hikayeleini tercüme etmişler. Satılıyormu diye sordum. Tabii hemen hepsi 
kapışılıyor dedi. Ondan da mutluluk duydum.

Turistlerimizin ve işadamlarımızın Slovakya’ya gitmelerinde bugün biraz zorluk 
çıkaran bir konu vize sorunu. Bugünkü durumda bize vize vermek için bazı şartlar istiyorlar. 
Belli bir para yatırmak gerekiyor depozito olarak. Ondan sonra birtakım bürokratik 
aşamalardan geçmek gerekiyor. Bunun anladığımız kadar Slovakya’dan sonra Almanya’ya 
gidip orada kalmak isteyebilecek insanlarımız olabilir endişesiyle yani Almanya’nın isteği
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üzerine bu kadar zorlaştırmışlar. Dolayısıyla bu biraz da içişleri Bakanlarının buradan kaçak
insan götürmek veya kaçakçılık yapmak gibi uyuşturucu kaçakçılığı yapmak gibi bir takım
konularla ilgisi var. İçişleri Bakanlıkları arasında yapılacak temaslar ile Dışişleri Bakanlıkları
yardımıyla hem o güvenlik açısını kontrol • etmek hem de vize rejimini kolaylaştırmak
mümkün olacak. Bu doğrultuda konuşmalar yaptık. Önümüzdeki günlerde bunları da
göreceğiz

Bu konuşmalarda terör konusu üzerinde durduk. Terörün henüz Slovakya’da kendini 
göstermeyen bir olay olduğunu, tabi temenni etmiyorum fakat dünyanın her yerinde olduğu, o 
bakımdan teröre karşı uluslararası bir dayanışma geretiğini anlattım kendilerine. Bunu da çok
dikkatle dinlediler. ‘

Dediğim gibi bu ziyaretim Slovakya’ya ilk resmi ziyaret oldu. O açıdan büyük önem 
taşıyordı. Bundan sonrada da yüksek düzeyde başka ziyaretlerin olmasını da bekliyorlar. 
Başbakan, Başbakanımızı çağırdı, Meclis Başkanı, Meclis Başkanımızı çağırdı, 
Cumhurbaşkanı da gene kendi düzeyinde temasları beklediğini ifade etti. Bu arada 
Büyükelçimizi de büyük bir faaliyet içinde gördüm. Bu gezimin iyi geçmesinde 
Büyükelçimizin de büyük katkısı oldu. Büyüelçimizin de orada çok iyi bir faaliyet içinde 
olması Türkiye’ye büyük önem verdiklerinin bir işaretidir. Bu gezide Dışişleri Bakanı, 
Başbakan, Meclis Başkanı ve Cumhurbaşkanı ile ayrı ayrı konuşmalar yaptım. Dışişleri 
Bakanı ile birçok defa konuştuk. Karşıladı ve geçirmeye de geldi. Özetle oldukça yararlı 
birgezi olduğunu tekrar ifade edeyim. İlk resmi ziyaret olarak bence amacma erişti. Bundan 
sonraki ziyaretler için bir başlangıç oldu. Ama ekonomik ilişkilerimizin gelişmesi için de 
önemli adımlar atılmış oldu. Ekonomik, kültürel ve siyasal ilişkilerimiz için önemli faydalar 
sağlayan bir gezi oldu. Tekrar size saygılar sunuyorum.

26 Nisan 1995

AÇIKLAMA
' ■>

İsrail Dışişleri Bakan Yardımcısı Dr. Yossi Beilin Sayın Müstaşarımızın davetine 
icabetle 1-2 Mayıs 1995 günlerinde ülkemizi ziyaret edecektir. Ziyaret sırasmda, ikili 
ilişkilerde son dönemde kaydedilen gelişmelerin gözden geçirilmesi ve her iki ülkeyi 
ilgilendiren bölgesel ve uluslararası konularda görüş teatisinde bulunulması öngörülmektedir.

Bakan Yardımcısı Beilin, 2 Mayıs sabahı ülkemizden ayrılacaktır.

28.4 1995

AÇIKLAMA

Türkmenistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Boris Şıhmuradov, Dışişleri 
Bakanı Erdal İnönü’nün davetine icabetle, beraberinde bir heyetle, 30 Nisan - 2 Mayıs 1995 
tarihleri arasında resmi bir ziyarette bulunmak üzere ülkemize gelecektir.

Söszkonusu heyette, Türkmenistan Eğitim Bakanı Revepdurdi Karaev, Petrol ve Gaz 
işlerinden Sorumlu Başbakan Yardımcısının Mösteşarı ve Petrol ve Gaz işlerinden Sorumlu
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Bakan I. Yardımcısı Akmamet Nurmuhammedov, Savunma Bakanı I. Yardımcısı Tümgeneral
#

Begcan Niyazov ve Dışişleri Bakanı Yardımcısı Carı Babaev bulunmaktadır.

Ziyaret vesilesiyle yapılacak görüşmelerde, Türkiye ve Türkmenistan arasmda hızla 
gelişmekte olan çok yönlü ilişkiler ve işbirilği gözden geçirilecek ve bunların daha da 
güçlendirilmesi hususu ele alınacak, ayrıca bölgesel ve uluslararası konular üzerinde görüş 
alışverişinde bulunulacaktır.

1 Mayıs 1995

AÇIKLAMA

Son günlerde, bazı basın organlarında, PKK terör örgütünün oıtak sınırdan sızmasını 
önlemek amacıyla, Türkiye-Irak sınırının, iki tarafın da toprak kaybına uğramayacağı biçimde 
yeniden çizileceği yolunda bazı spekülasyonlar yapılmaktadır.

Iıak’la sınır düzenlemesi konusunda tarafımızdan alınmış bir siyasi karar bulunmadığı 
gibi, bu hususta Irak merkezi yönetim ile herhangi bir istişarede de bulunulmamıştır.

Öte yandan, Kuzey Irak’taki yerel liderlerle yapılan sınır güvenliğine ilişkin 
görüşmelerde de bu konu hiçbir şekilde gündeme gelmemiştir.

3 Mayıs 1995

DIŞİŞLERİ BAKANI SAYIN ERDAL İNÖNÜ’NÜN AZERBAYCAN’A
GİDERKEN YAPTIĞI BASIN TOPLANTISI

Sayın Basın, Radyo-TV temsilcileri,

Hepinizi saygı ile selamlıyorum. Günaydın diyorum ve iyi yolculuklar diliyorum 
hepinize.Hep birlikte Azerbaycan’a bir gezi yapacağız.

Azerbaycan dost, kardeş ve komşu ülkemiz. Türkiye’deki bir Dışişleri Bakanının 
Azerbaycan’a hemen gitmesi ve bir ikili danışma görüşmesi yapması güzel bir geleneğimiz 
halinde Ben de Dışişleri Bakanı olur olmaz bunu yapmak için can atıyordum. Fakat başka 
bazı olaylar oldu biliyorsunuz. Onun için Avrupa'ya bir gezi yapmak gerekti. Ama şimdi 
fırsatı buldum ve dost ve kardeş Azerbaycan’a iki günlük bir ziyaret yapacağım. Tabii beni 
çağıran Azerbaycan’ın değerli Dışişleri Bakanı Haşan Hasanov’un davetine uyarak 
gidiyorum, ama orada Azerbaycan yetkilileri, Sayın Cumhurbaşkanı, Meclis Başkanı, 
hepsiyle görüşeceğimi umuyorum.

%

Hep söylüyoruz, biz Türkiye için ne istiyorsak Azerbaycan için de aynı şeyi istiyoruz. 
Türkiye’nin mutluluğunu, refahını, gelişmesiri, nasıl istiyorsak, dost ve kardeş Azerbaycan’ın 
gelişmişini, ilerlemesini, mutluluğunu, refah, barış ve güvenlik içinde olmasını diliyoruz. 
Bağımsızlığına tekrar kavuştuktan soma yaptığı gelişmeleri yakından iziliyoruz ve hep 
birlikte olmak için, yardımcı olmak için elimizden gelen herşeyi yapıyoruz.
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Bugün Azerbaycan’ın önünde önemli bir sorun var. Henüz barış gelmiş değil. 
Azerbaycan’ın %20’ye yakın toprağı henüz Ermeni işgali altında. Yukarı Karabağ’daki barış, 
güvenlik ve çözüm sağlanmamış. Kalıcı bir barışa kavuşması dileğimiz. Bunu bekliyoruz. 
Yukarı Karabağ’da yıllardır devam eden uyuşmazlığın da kalıcı, adil bir çözüme 
kavuşturulması, Ermeni işgali altındaki Azeri topraklarının kurtarılması, yerlerinden edilmiş 
AzerbaycanlI kardeşlerimizin yurtlarına , yuvalarına dönmeleri. Bunlar önümüzdeki biran 
önce gerçekleşmesi beklenen amaçlar. Biz biliyorsununuz Minsk süreci içinde bu amaçların 
gerçekleşmesi için ilk günden beri çalışmaya devam ediyoruz. Yukarı Karabağ’daki 
uyuşmazlığın, Azerbaycan’ın toprak bütünlüğü ve egemenliği çerçevesi içinde bir çözüme 
kavuşturulmasını bekliyoruz.

Bunlar olduktan sonra hiç şüphe yok ki bu yörede yeni bir barış işbirliği ve kalkınma 
hamlesi olacaktır. Komşumuz çetin bir dönemden geçiyor. Henüz daha barışa ve bütünlüğüne 
kavuşabilmiş değil, ama bu günler geçecek, bugünlerin geçmesine AzerbaycanlIların kendi 
gayretleri en önemli etkeni oluşturacak. Biz de onlara yardım için elimizden gelen herşeyi
yapacağız.

Bütün bunları iki günlük gezimizde, AzerbaycanlI yetkililerle, kardeşlerimle 
konuşacağım. Ayrıca, ilişkilerimizin her alanda daha gelişmesi için ne yapabiliriz, yapmakta 
olduğumuz şeylere ne ekleyebiliriz, bunları da beraber konuşacağız.

Bu ziyaretin ikili ilişkilerimize yeni bir aşama getirmesini diliyorum. Size de iyi 
yolculuklar diliyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum.

4 Mayıs 1995

AÇIKLAMA

Devlet Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Sayın Yıldırım Aktuna’mn ve baraberindeki 
heyetin dün akşam Selanik’te maruz kaldıkları saldırı son derece üzücü, esef verici ve 
Yunanistan’ın Türk-Yunan ilişkilerine bakış açısı bakımından ciddi biçimde düşündürücüdür.

*  .  •  **

Olayın üzerine, Yunanistan’ın Ankara Büyükelçisi Dimitrios Nezeritis dün gece 
yarısından sonra Müsteşar Yardımcısı Büyükelçi Tugay Uluçevik tarafından Bakanlığa davet 
edilmiştir.

Yapılan görüşmede, vukubulan sözkonusu çirkin olaydan dolayı Yunanistan şiddetle 
pretosto edilmiş, Sayın Bakan ve heyetinin güvenlik içinde Türkiye’ye dönmeleri için gerekli 
tedbirlerin. ivedilikle alınması talep edilmiştir. Ayrıca, gerekli adli takibatın başlatılarak, 
olayın faillerinin derhal bulunmasını beklediğimiz ve Heyetimizin maruz kaldığı saldırıdan 
doğan maddi zarara ilişkin tazminat hakkımızı saklı tuttuğumuz da bildirilmiştir. Benzeri bir 
girişim Atina Büyükelçiğimiz tarafından Yunan Dışişleri Bakanlığı nezdinde de yapılmıştır.

• • 9 ' • %  ̂ f ' - .

Sözkonusu saldırı Yunanistan'daki bazı çevrelerin Türkiye’ye yönelik husumet 
politikasının yeni ve çok çirkin bir tezahürünü teşkil etmektedir. Ayrıca, sözkonusu olay, iki 
ülke arasındaki kodrunlarm çözümsüzlüğünün sorumluğunun kime ait olduğunu göstermesi 
bakımından da dikkat çekicidir. Türkiye’nin dileği, Türk-Yunan ilişkilerinin arzu edilen iyi
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komşuluk, dostluk ve işbirliği düzeyine erişebilmesi için Yunanistan’ın kendine düşen 
sorumlulukları yerine getirmesi ve fanatik çevrelerin, örneğine dün akşam tanık olunan türden 
saldırgan davranışlarının önünü alabilmesidir.

4 Mayıs 1995

AÇIKLAMA

Yurtdışmda çeşitli merkezlerde görevli Büyükelçilerimizin ve Daimi 
Temsilcilerimizin zaman zaman danışma toplantıları için Ankara’ya çağrılmaları mutad bir
uygulam adır.

Bu kez de, Avrupa’da çeşitli merkezlerde görevli bazı Büyükelçilerimiz ve Daimi 
Temsilcilerimiz danışmalar için 5-6 Mayıs 1995 tarihlerinde Ankara’ya davet edilmişlerdir.

Bu vesileyle yapılacak toplantılarda Avrupa ülkeleri ve kurumlarıyla ilişkilerimiz
çeşitli yönleriyle ele alınacaktır.

Büyükelçilerimiz ve Daimi Temsilcilerimiz, ayrıca, Sayın Cumhurbaşkanımız ile 
devletimizin üst düzeydeki yetkilerince de kabul edileceklerdir.

5 Mayıs 1995

AÇIKLAMA

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 20 Mart 1995’te icrasına başlanan “Çelik Harekatı” 
02 Mayıs 1995’de sona erecektir.

Çelik Harekatı’na katılan birliklerimizin tümü, görevlerini başarıyla tamamlayarak 
yurda dönmüşlerdir. s

Olağanüstü Hal Bölgesi ile mücavir ve hassas illerde, terörle mücadele kapsamındaki 
faaliyetler sürdürülmektedir.

%

7 Mayıs 1995

• • t • ••

II. DÜNYA SAVAŞININ SONA ERMESİNİN 50. YILDÖNÜMÜ TÖRENLERİNE
GİDİŞİNDE SAYIN PROF. DR. TANSU ÇİLLER’İN

YAPTIĞI BASIN AÇIKLAMASI

İkinci Dünya Savaşı’nın Avrupa'da sona ermesinin 50. yıldönümü anma törenlerine 
katılmak üzere Sayın Cumhurbaşkanımızı temsilen Paris'e ve Moskova'ya gitmekteyim.

İnsanlık tarihinin en büyük felaketini teşkil eden, 40 milyon dolayında insanın 
hayatına malolan ikinci dünya savaşımın yarım asır önce Nazizm ve Faşizm mağlup edilerek 
sona ermesi vesilesiyle düzenlenen bu törenlerde, Avrupa’nın 70 yılı aşkın süredir



savaşmamış sadece birkaç ülkesinden biri olan Türkiye’yi temsil etmekten büyük onur 
duymaktayım. Paris’te ve Moskova’da düzenlenecek törenlere Dünya liderleri savaşın 
acılarının unutulmaması ve bir daha böyle bir felaket yaşanmaması için gidiyorlar.

8 Mayıs günü Paris’teki törenlere Avrupa Birliği ülkeleri, fiilen savaşan ülkeler, diğer 
Avrupa ülkeleri eski Sovyetler Birliği ardılı ülkeler, savaşa katılan ordulara asker vermiş olan
bazı ülkelerden 60’m üzerinde Devlet ve Hükümet Başkanı davet edilmiş bulunmaktadır.

%

Türkiye, ortak değerlerin savunmasında ve yücelleştirilmesinde barışta olsun, savaşta 
olsun her zaman Avrupa’nın yanında, Avrupa’nın içinde olmuştur. Başta Balkanlar, Orta 
Doğu ve Akdeniz olmak üzere, bölgesinde bir istikrar kutbu olarak Türkiye Avrupa barışma 
refahma ve kültürüne etkin katkısını sürdürmekte kararlıdır.

Çok uzun bir tarihe dayanan dostluk ilişkilerine sahip olduğumuz ifansa ile her 
alandaki işbiriliğimiz sürekli güçlenmektedir. Bu köklü dostluk ve işbirliğinin, Türkiye’nin 
Avrupa ile bütünleşmesini çok daha süratle tamamlanmasına etkin katkısı olacağına 
inanıyorum. Her zaman ortak kaderini paylaştığımız Avrupa’da bir kabusan sona erişinin 
50.nci yıldönümü törenlerini dost ve müttefik Fransa’da kutlayacak olmaktan ayrı bir 
mutluluk duyuyorum.

Paris’te bulunduğumuz sırada Fransa Cumhurbaşkanı François Mıtterand ve diğer 
Yüksek yetkililer yanında bugün seçilmiş olacak Fransa’nın yeni Cumhurbaşkanı ile de 
beraber olma fırsatım bulacağım.

Paris’teki törenlerden sonra, aynı vesileyle bu kez Moskova’da düzenlenen ve elliden 
fazla ülkenin davet edildiği törenler için Moskova’ya geçeceğim.

20 milyondan fazla evladım savaşta kaybeden Rus ve Bağımsız Devletler Topluluğu 
halklarına Türk milletinin samimi duygularını bildireceğim.

Bugün Rusya Federasyonu büyük bir trasformasyon yaşamaktadır. 150 milyona yakın 
Rus vatandaşı, taihleıinde ilk defa demokrasi içinde yaşama şansını yakalamışlardır. Biz, Rus 
milletinin, demokrasinin nimetlerinden en iyi şekilde yararlanması için her türlü desteği 
veımeye çalışıyoruz. Demokrasiye ve pazar ekonomisine geçiş döneminde Rusya’nın yaşadığı 
sıkıntıların mümkün olan süratle aşılacağını ümit ediyoruz. Rusya’nın bütün meselelerini 
demokrasi içinde çözebilecek güce ve iradeye sahip olduğuna inanmak istiyoruz.

Yetmiş yılı aşkın zamandan beri Rus halki ile ve onların hükümetleri ile karşılıklı 
saygıya dayanan iyi komşuluk münesebeleri sürdürdük Birbirimize karşı dikkatli davrandık. 
Ekonomide ticarette yakm işbirliğinde bulunduk. İki savaş arası dönemde ve daha sonraki 
yıllarda Rusya Türk Sanayiinin gelişmesine yardımcı olmuştur. Biz de özellikle son yıllarda, 
işadamlarımızla, işçilerimizle, uzmanlarımızla ve mali desteğimizle Rusya’nın kalkınmasına, 
ekonomik reformlarının gerçekleştirmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz.

Rusya’nın imzaladığı bütün milletlerarası anlaşmalara saygılı ve riayetkar olması, 
onun milletlerarası alandaki itibarını arttıracaktır. Buna Rusya’nın silansızlanma ve terörle 
mücadele alanlarındaki ve AGİT çerçevesindeki milletlerarası taahhütleri de dahildir. Biz 
Cumhurbaşkanı Yeltsin’in ve çalışma arkadaşlarının Rus halkının sahip oluduğu yüksek 
değerlere en az Rusya’nın dostlan kadar itina gösterecekleri düşüncesindeyiz.
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Maalesef, bugün Avrupada eski Yugoslavya’da kafkaslarda, Çeçenistan’da kanlı ve 
acımasız silahlı çatışmalar devam etmektedir. Azerbaycan topraklarının önemli bir bölümü de 
hala Ermeni işgali altındadır..

Çeçenistan’da Rus birliklerinin 11 Aralık 1994 günü başlattıkları askeri harekat 
beşinci ayını tamamlamak üzeredir. Sivil halk acımasız saldırılara maalesef hala dehef 
olmaktadır. Binlerce masum insan hayatını kaybetmiştir. Dörtyüz bini aşkın insan canlarını 
kurtarmak için evini barkını terketmiş, yollara düşmüş, sığınmacı durumuna sokulmuştur.

Bilindiği gibi, Türkiye, Çeçenistan savaşının başından beri ihtilafa barışçı, insan 
haklarına saygı temelinde ve Rusya Federasyoııu'nun toprak bütünlüğü çerçevesinde bir 
çözüm bulunmasını istemiş, bunu tekrar tekrar vurgulamış ve bu konuda kendisinden 
istenmesi halinde elinden geleni yapmaya hazır olduğunu açıklamıştır.

Medeni dünyanın saygılarını, dünya ile entegre olma arzusunu taşıyan Rus halkının 
büyük bölümünün de paylaştığını, çeşitli partilerin, liderlerin, kitle örgütlerinin Çeçenistanda 
bir an önce barışın sağlanmasını istediklerine izlemekteyiz. Gerek Paris’te gerek Moskova’da 
yapacağım temaslarda Çeçenistan krizine barışçı yollardan, ön koşulsuz olarak başlatılacak 
dialogla, insan haklarına saygı ve Rusya'nın toprak bütünlüğü çerçevesinde ve Çeçen halkının 
arzusu istikametinde çözem bulunması gerektiği yolundaki düşüncelerimizi bir kez daha ve en 
güçlü şekilde dile getireceğim.

Biz, ırkları, dinleri, dilleri ne olursa olsun Tüm milletlerin kardeş olduğuna barışı, 
huzuru, istikran, refahı paylaşmaları gerektiğine inanıyoruz. İnsanlığın geleceğinin bu yolda 
ilerleme sağlanıp sağlanamayacağına bağlı olduğunu düşünüyoruz. Dilerim ikinci dünya 
savaşının bitişinin 5.nci yıldönümü bu konuda tüm dünyada gerekli iradenin oluşmasını
çabuklaştıracak tarihi bir vesile teşkil etsin.

Teşekkür ederim.

14 Mayıs 1995

DIŞİŞLERİ BAKANI SAYIN ERDAL İNÖNÜ’NÜN BAB TOPLANTISI 
İÇİN PORTEKİZ’E GİDİŞİNDE ESENBOĞA HAVAALANINDA

YAPTIĞI BASIN TOPLANTISI

Sayın Basın, Radyo-TV Temsilcileri, Değerli Arkadaşlarım,

Hepinize saygılar sunuyorum. Günaydın diyorum, iyi günler diliyorum.

Sayın Milli Savunma Bakanımızla birlikte BAB’nin ilkbahar Bakanlar Konseyi 
Toplantısına gidiyoruz. Birgün yol sürecek. Yarın toplantılar yapılacak Lizbon da. Öğleden 
önce ve sora iki oturum var. Konseyin bütün faaliyeti bir günde bitecek. Onun için ikili 
görüşmelere çok zaman kalmayacak ama gene de vakit bulduğumuz ölçüde bazı ikili temaslar 
yapacağımızı umuyorum.
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Ben sabah oturumunda ve öğleden sonraki oturumda konuşmalar yaptım ve ülkemizin, 
devletimizin görüşlerini açıkladım. BAB’m operasyonel boyutunun genişlemesini 
destekliyoruz. BAB ile Avrupa Birliği’nin (AB) ilişkileri konusunda görüşümüzü anlattım. 
Biliyorsunuz biz halen BAB’ın ortak üyesiyiz.Ortak üyelik protokolü imzalandığında 1992 
yılının Mart’ında bizim BAB’ın eylemlerine tam katılacağımız kabul edilmişti. Tabii Avrupa 
Birliği’ne üye olanlar ancak tam üye olabiliyorlar. Bundan formel olarak tam üye değiliz ama 
faaliyetlerine tam katılacağız şeklinde bir ilke kabul edilmişti. Tabii bunun uygulanmasında 
bazı zorluklar çıkıyor. Bu konu üzerinde durdum ve tam katılım ilkesinin hem karar alma 
aşamasında hem de eylemlerin hazırlanması aşamasında uygulanmasına dikkat edilmesi 
gerektiğini anlattım. Yeni ilişkiler gözönüne alınırken AB’nin genişlemesi karşısında bundan 
sonra 1996'daki Hükümetlerarası konferansta geniş şekli nasıl olacak diye düşünülürken, bir 
öneri AB’ye üye olmayan ülkelerin de BKB'a tam üye ol abilmeleri üzerinde durdum Bu 
doğrultuda İngilizlerin Birleşik Krallık Hükümetinin bir önerisi var. Daha önce bize 
göndermişlerdi. Bunun belirli bir yaklaşım olabileceğini anlattım. Yani bizim yaklaşımımız 
AB’ne üye olmadan da BAB’a tam üye olabilmesi ya da tam katılım ilkesi tam uygulanmalı. 
Bunları anlattım. Bizim için savunma ve güvenlik meselesinin Avrupa için önemli bir konu ve 
Türkiye Avrupa içinde yeraldığı için Avrupa’nın güvenliği ve savunması konularında tam söz 
sahibi olabilmeli, Şimdiki şekil buna tam izin vermiyor ama o doğrultudaki isteğimizi 
söylemeye devam ettik. Tabii zaten bizim BAB’a ortak üye olmamız eninde sonunda AB’ye 
tam üye olacağımız düşünülerek atılmış bir adım, ön adım, bir ilk adım, onu da dile getirdim.

Öğleden sonraki oturumda ele alınan rapor içinde Yugoslavya’daki durum tekrar ele
ı

alındı. Orada ben ve konuşan başkaları da daha kararlı bir durum bir tutum alınması 
gerektiğini ve şimdi ateşkes süresi bittiği için bundan sonra Sırpların daha önce bosnalılarm 
ve Hırvatların kabul etmiş olduğu barış planını kabul etmeleri için üzerinde baskı yapılmaları 
gerektiğini söyledim. Bu arada Bosna ile Hıvatistan arasında bir federasyon kurulması 
sözkonusu. Daha doğrusu Bosna’daki müslümanlarla Hırvatlar arasında bir federesayon bu 
federasyona Bosna’daki Sırpların da katılmasıyla bunun geliştirilmesi gene bu doğrultuda 
gayret sarfedilmesi gerektiğini dile getirdim. Eski'Yugoslavya’da yani Bosna Hersek’te, 
Hırvatistan’da bulunan barış gücünün çekilmesi doğrultusunda düşünceler var bunun 
zamansız olduğunu tam tersine oraya daha kararlı bir yaklaşım gerektiğini ve barış sağlamak 
gerektiğini anlattım. Hırvatistan'da yapılan son barış operasyonunun haklı bir nedene 
dayandığını, şimdi bitmiş olduğunu ve bundan sona Hırvatistan’ın toprak bütünlüğüne saygı 
gösteren bir kesin tavır alınması gerektiğini tekrar anlattım.

Ayrıca bir de bu orta çalışmada güvenlik konuları ele alındığında terörizmin 
Avrupa’da önemli bir güvenlik sorunu olduğunu dile getirdik. Daha önce bu ortak raporun 
hazırlanmasında Bakanlıklarımızın değerli mensupları yapılan çalışmada uluslararası 
terörizme karşı dayanışma sağlanması gerektiğini açıkça ifade etmişlerdi ve böylece bir 
pragrafın bu raporu konmasını istemişlerdi. Uzun tartışmalardan sonra bunun konmasını kabul 
ettiler. Bu bakımdan daha önce BM ve NATO’da da benzer bir çalışma yapılmış ve başarı 
sağlanmıştı. Uluslararası terörizmin önemli bir tehlike olduğu ve ona karşı uluslararası 
dayanışma gerektiği bu rapora da konulmuş oldu.

Yayınlanan bildiride ele alman konular arasında iki noktada bizim çekincemiz 
olduğunu ifade ettim. Bunların bir tanesi gene eski Yugoslavya’daki durumla ilgili olarak öne 
sürdükleri bir öneri eski Yugoslavya’ya uygulanan silah ambargosunun devam ettirilmesi. Bu 
ambargo kaldırılırsa çatışmaların artacağı endişesini ifade ediyorlar. Tabii bu tarafından 
bakılırsa bu doğru ama, diğer taraftan baklıdığında Bosna Hersek’in bir bağımsız devlet 
olarak kendisini savunma hakkını da vermemiş oluyor bu yaklaşım. Çünkü Bosna Hersek’in
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silahlanması için imkanı sağlamamış oluyorsunuz. Halbuki Sırp tarafının eskiden kalma 
silanları var. ortada haksız bir yaklaşım oluyor. Buna bir geçmişte de itiraz etmiştik, gene 
itirazımız olduğunu söyledim ve bu itirazımızı bildirinin o sayfasının altına bir bölüm olarak 
koyacaklarını söylediler.

Gene başka bir çekincemiz Kıbrıs konusunda oldu. Bizim katılmadığımız toplantılarda 
tam üyeler Kıbrıs ile BAB arasında bir diyaloğ başlatılmasını kabul etmişler. Gerçi fazla 
birşey olacak değil ama zaman zaman Genel sekreterlikte bir konuşma olacak ama bunu biz 
bir defa uluslararası anlaşmalara, Londra ve Zürih anlaşmalarına ilke olarak aykırı görüyoruz. 
Çünkü eninde sonunda bu BAB'a üye olma noktasına getirecekse, bu anlaşmalara göre, 
Türkiye ve Yunanistan’ın rızası olm adan sağlanamaz. Dolayısıyla şimdi buna girişmek
mümkün olmaması gerekir. Ama görüşüyoruz şeklinde bir yaklaşım yapıyorlar. Ayrıca şimdi 
karşılıklı görüşmeler yapılırken Kıbrıs’ta esas anlaşmaya götürecek bir federasyon 
anlaşmasına götürecek görüşmeler yapılırken tek taraflı olarak Güney Kıbrıs’la böyle bir 
yaklaşıma girmeleri şüphesiz bu görüşmelere olumsuz etki yapar. Bunları dile getirdim ve 
bizim bu karara itirazımız olduğunu da ifade ettim. Ona da bir çekincemiz olarak bu 
deklerasyonun altına koyacaklar.

16 5.1995

AÇIKLAMA

Batı Trakya’daki Türk azınlığına yönelik baskı ve taciz eylemlerinin son günlerde 
maalesef giderek attığı gözlemlenmektedir.

t  " \

Son defa îskeçe eski Bağımsız Milletvekili Ahmet Faikoğlu, 15 Mayıs günü maruz 
kaldığı bıçaklı saldırı sonucu yaralanmış bulunmaktadır.

Batı Trakya Türk Azınlığının karşılaştığı tüm azınlık ve insan haklan ihlallerine karşı
• __

büyük duyarlılık içinde bulunan Türkiye, Iskeçe eski Bağımsız Milletvekili Ahmet 
Faikoğlu’na yönelik bu saldırı olayını şiddetle kınamaktadır.

Batı Trakyalı soydaşlarımızla maddi ve manevi bağlarına önem atfetmekte olan 
Türkiye, Batı Trakya Türk azınlığı ile ilgili gelişmeleri yakındin izlemekte ve Batı Trakya 
Türk Azınlığının ikili ve çok taraflı anlaşmalarla belirlenmiş haklarının en etkili şekilde 
korunması üzerinde hassasiyetle durmaktadır.

i

Bu çerçevede, Batı Trakya Türk Azınlığının hedef haline getiren bu tür fanatik 
çevrelerin saldırılarının önüne geçilmesi, soydaşlarımızın hak ve hukukunun korunması ve 
can ve mal güvenliğinin sağlanması için, Yunan makamlarının gecikmeden gerekli bütün 
tedbirleri almasını beklemekteyiz.
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17 Mayıs 1995

AÇIKLAMA

Rusya Federasyonu bünyesindeki Tataristan cumhuriyeti Başbakanı Sayın Farid 
Hayrullovich Muhametshın, Devlet Bakam ve Başbakan Yardımcısı sayın Hikmet Çetin’in 
davetlisi olarak 22-23 Mayıs 1995 tarihlerinde Ankara’ya resmi bir ziyarette bulunacaktır.

Bu ziyaret Tataristan Cumhuriyeti'nden Türkiye’ye yüksek düzeyde yapılan ilk resmi 
ziyaret olacaktır.

Ziyaret sırasında Hükümetimiz ile Tataristan Cumhuriyeti Hükümeti arasında, 15 
Şubat 1994 tarihli Tataristan-Rusya Federasyonu yetki paylaşımı anlaşması kapsamında bir 
“Ticari-Ekonomik, Bilimsel-Teknik ve Kültürel İşbirliği Anlaşması” imzalanması
öngörülmektedir.

Bu anlaşma Türkiye’nin Rusya Federasyonu bünyesindeki Cumhuriyetler ile 
imzaladığı ilk çerçeve işbirliği anlaşmasını teşkil edecektir.

18 Mayıs 1995

AÇIKLAMA

• • t|

Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması’nın (NSYÖA) süresiz olarak
uzatılmasının kararlaştırılmasının hemen ertesinde Çin Halk Cumhuriyeti’nin geçtiğimiz 
günlerde yeni bir nükleer deneme gerçekleştirmesi, NSYÖA’nın iyi niyetle uygulanması 
açısından yarattığı duraksamaların yamsıra, nükleer denemelerin yasaklanması konusunda 
kapsamlı bir uluslararası antlaşma aktedilmesi konusundaki çalışmalar açısından hayal kırıcı 
bir gelişme olmuştur.

Daha önce gerçekleştirilen nükleer denemeler vesilesiyle açıklandığı üzere Türkiye, 
insanlığın geleceği bakımından çevre, sağlık, güvenlik gibi alanlarda pek çok sakıncalar 
taşıyan nükleer denemelerin sürdürülmesinden duyduğu derin endişeyi bir kez daha 
vurgulamakta yarar görmektedir.

19 Mayıs 1995

DIŞİŞLERİ BAKANI SAYIN ERDAL İNÖNÜ’NÜN BOSNA HERSEK 
VE RABAT’TA N DÖNÜŞÜNDE ESEGBOĞA HAVAALININDA

YAPTIĞI BASIN TOPLANTISI

Değerli Basm ve Televizyon, Radyo Mensupları,

Hepinize saygılar sunuyorum, iyi akşamlar diliyorum.
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Dün Bosna Hersek'teki üç Bakan Toplantısına katılmak için buradan ayrılmıştım.
Hırvatistan’da Split Limanındaki meydana indik. Sonra oradan helikopterle Zenica’ya gittik
ve orda üçlü Bakan Toplantılarına katıldık. Toplantının sonunda bir basın açıklaması
yapmıştım. Onun için o konu üzerinde durmayacağım. Orada beşinci defa olarak Türkiye
Cumhuriyeti, Bosna Hersek Cumhuriyeti, Hırvatistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanları olarak
toplandık ve Bosna Hersek’te ve Hırvatistan’da kesin bir barışın, adaletli bir barışın
sağlanması için yürütülen çalışmaların hangi aşamada olduğuna baktık ve bizim katkımız

• •

olabileceğine dikkati çektik. Özellikle Bosna’daki Müslümanlarla Hırvatlar arasında bir 
federasyon kurulması için başlamış olan gayretin olumlu bir şekilde devam ettiğini gördük. 
Bu konuda Büyükelçilerimiz tarafından bir çalışma yapılmıştı. O çalışmanın raporunu 
değerlendirdik ve o rapor toplantının esas görüşme alanını teşkil etti. Federasyonunun halk 
tarafından benimsendiğini görmekten büyük mutluluk duyduk. Bu suretle Bosna Hersek’in 
eskiden olduğu gibi çok kültürlü, çok etnik yapılı bir cumhuriyet olarak yaşama olanağı artmış 
oluyor. Şimdi Boşnaklar ve Hırvatların katıldığı bu federasyona ileride Sırpların da katılması 
imkanı var. Böylelikle güçlü ve bağımsız bir Bosna Hersek Federal Cumhuriyeti ortaya 
çıkmış olacaktır. Bu yolda ilerleme olduğunu görmekten mutluluk duyduk. Bunları 
anlatmıştım. Şimdi kısaca bir kere daha bu konuya değindim. Şimdi bundan sonraki 
çalışmalarımıza değinmek istiyorum.

• __

Bu toplantının sonunda Bosna Hersek dışişleri Bakanı irfan Dubljankic ile birlikte özel
• • •

uçağımızla Fas’a Rabat’a gittik. Bildiğiniz gibi, Rabat’ta İslam Konferansı Orgütü’nün Bosna 
Hersek için kurmuş olduğu Temas Grubunun toplantısı vardı. Bu Temas Grubu bir süre önce 
bizim gayretimizle kurulmuş bir Temas Grubu’dur. îslam Konferansı Örgütü üyesi Pakistan, 
İran, Mısır, Senegal, Malezya, Endonezya ve Fas biraraya gelerek bu Temas Grubunu 
oluşturuyorlar. Temas Grubunun amacı batılı ülkelerin kurmuş oldukları Temas Grubuna 
koşut olarak çalışmak, onların barışın sağlanmasına yönelik korunmasına yardımcı olmak, 
Bosna Hersek’in çıkarlarının bu arada kaybolmamasına, Bosna Hersek’in toprak 
bütünlüğünün daha fazla zarar görmememisne dikkat etmek ve İslam Konferansı olarak Bosna 
Hersek’in yanında bulunmaktır.

Bosna Hersek’te yapacağımız üçlü toplantı Temas Grubu da Rabat’ta aynı tarihlerde 
toplandı. Onun için ben Bosna Hersek toplantısı bitince akşam saatlerinde Bosna Hersek 
Dışişleri Bakanı ile birlikte uçakla doğruca Rabat’a hareket ettim. Rabat’a vardığımızda saat 
farkı dolayısıyla henüz gece olmamıştı, saat 9 civarıydı. Hemen toplantının olduğu yere gittik. 
Toplantının birinci safhası bitmişti ama henüz bildiri hazırlanmamıştı ve yemekte beraber 
olduk, konuşmalar yaptık. Ben ve Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Zenica toplantımızda ortaya 
çıkan sonuçlan anlattık. Özellikle tekrar Bosna Hersek Federasyonu’nun şimdu kurulmakta 
olduğunu, Bosna Hersek’teki Boşnakların ve Hırvatların açıkça bunun desteklediklerini ve 
yakında Sırpların da buna katılmaları umudunun doğduğunu anlattım. Barış sürecinin başarıya 
ulaşması için bu planının kabul edilmesinin şart olduğunu söyledim. Federasyonu Boşnaklar 
ile Hırvatlar kabul ettiler. Fakat bildiğimiz gibi Sırplar kabul etmiyorlar. Onun için onlara 
baskı yapmak gerekiyor. Bunu kabul ettirmek gerekiyor. Bu arada ateşkes süreci bitti. Bunun 
sonucunda tekrar Saraybosna’ya eteş açıldığını görüyoruz. Bombardıman ediyorlar, insanlar 
ölüyor. Bizim Büyükelçiliğimiz dahil bazı binalara isabet alıyor. Dolayısıyla Saraybosna’da 
hayat yine tehlikeli bir hale geldi. Büyükelçiliğimizin elemanları emniyettler Yanlış 
anlaşılmasın. Demek istiyorum ki, Saraybosna’da gene tehlikeli bir ortamla karşı karşıyayız. 
Keza Bihaç’ta da böyle bir çarpışma ortamı tekrar ortaya çıkmıştır. Bunun için yeniden ne 
gibi önlemlerin alınabileceği görüşme konusu olmuştur. Konuşulmaya devam edilecektir. Ben 
şu önlemleri önerdim. Bir defa Bosna Hersek’in kendini koruma, kendini savunma hakkının 
tanınması meselesi vardır. Biliyorsunuz silah ambargosu hala devam ediyor. Bundan Bosna
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Hersek de zarar görüyür. Çünkü Bosna Hersek kendisini savunmak için gerekli silahları
* • - ' I # ' •

alamıyor. Halbuki karşı tarafta, Sırplar tarfından ambargonun Bosna Hersek’e uygulanmasının 
hiçbir anlamı yok. ama tek taraflı kaldırılmasına da şimdilik olanak görünmüyor. Bunun bir 
sorun olduğunu tekrar dile getirdim ve Bosna Hersek’in kendini savunma hakkının kabul 
edilmesinin şart olduğunu söyledim.

I

Bosna Hersek’e yapılan insani yardımların son aylarda çeşitli zorluklar yüzündün 
azaldığını görüyürız. Bu durumu düzeltmek gerekir. Bosna Hersek’e yapılan insani 
yardımların arttırılmasının gerektiğini anlattım. Bunlar bizim, Zenica’da yaptığımız Üçlü 
Dışişleri Bakanları toplantısında ortaya çıkan önerilerdir. BM UNPROFOR barış gücünün 
süresinin uzaltıİmasının gerekli olduğunu anlattım. Çünkü bu askerlerin geri çekilmesi 
yolunda görüşler var. Tabii askerleri çekmek demek BM’nin görevini yapamadığını kabul 
etmek demektir. Gerçi Görevini tam yapmadığını görüyoruz, ancak askerlerinin tamamının 
çekilmesi aczin ifadesi olacaktır. Bunu yapmamak gerekir. Bu arada bizim Zenica’daki 
birliğimizin çok başarılı görev yaptığını da tekrar söylemek isterim. Oradak birliğimiz 
görmekten büyük kıvanç duyudum .Birliğimizin Türkiye’deki ailelerine de tebriklerimi ifade 
etmek istiyorum. Hepsi Türkiye Cumhuriyeti’nin en iyi ve en başarılı temsilcileri olarak ve 
barışı koruyan insanları olarak orada BM gücü olarak ama büyük bir başarıyla görev 
yapıyorlar.

Rabat Toplantısı sonunda yayınlanan bildiride, İslam Konferansı Temas Grubu’nun
• •

bildirisinde yukarda bahsettiğim konulara değinildi. Özellikle kurulmakta olan Federasyonun 
olumlu şekilde geliştiğini, şimdilik Boşnakların ve Hırvatların buna katıldığı, Sırpların da 
buna katılmalarının beklendiğine değinildi. Bu Sürecin desteklenmesi gerektiği söylendi. 
Ayrıca Temas Grubu Bildirisnde önemli bir öneri olarak BM Genel kurulu’nun toplantıya 
çağrılması ve barış planının Sırplar tarafından kabul edilmesi için BM Genel kurulu’nun bu 
konuda karar almasının önerilmesi yer aldı. BM Genel Kurulu toplantıya çağrılacak ve o 
toplantıda Temas Grubu’nun getirmiş olduğu barış planının kabul edilmesi gerektiği 
söylenecek. Bunun ilave bir baskı oluşturacağına şüphe yoktur. Umarım gerçekleşir ve 
başarılı olur. Bu açıdan bir gün içinde hem Bosna’ya , Zenica’ya hem de Rabat’a yaptığmız 
gezilerin faydalı olduğu inancında olduğumu belirteyim. Faydalı oldu çünkü bu barış 
sürecinin ilerlemesine katkı yapacak yeni adımlar ve yeni girişimler karalaştırıldı. Bunların 
gerçekleşmesiyle barış sürecinin hızlanacağına ve barış ortamının kurulmasına götürecek bir 
atılım olacağına inanıyorum. Bu bakımdan yararlı bir gezi yaptığıma inanarak döndüğümü 
söylemek istiyorum. Hepinize tekrar teşekkür ediyonun. basınımıza da saygılar sunuyorum.

22 Mayıs 1995

AÇIKLAMA

Bilindiği gibi, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Kuzey Irak’ta üslenmek suretiyle 
Türkiye’ye karşı tehdit oluşturan ve ortak sınırdan gerçekleştidikleri sızmalarla Türkiye 
Cumhuriyeti vatandaşlarına saldırılarda bulunan PKK terör örgütü unsurlarına karşı girişmiş 
olduğu harekat, 2 Mayıs 1995 tarihinde sona ermiştir.

 ̂ 4 % • . ' •  ̂
Başlangıcından itibaren süre ve kapsam bakımından kısıtlı olduğu belirtilen sözkonusu

heraket sonucunda, terör örgütünün Kuzey Irak’taki üs, lojistik destek ve eğitim kampları
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tasfiye edilmiş: silah ve mühimmat depoları ortadan kaldırılmıştır. Harekata katılan Türk 
Silahlı .Kuvvetleri unsurları görevlerini başarıyla tamamlamalarmı müteakip yurda 
dönmüşlerdir.

Türk Hükümeti, harekatın başlangıcında açıklamış olduğu üzere, harekat süresince
bölgede yaşayan sivillerin zarar görmemesi için gerekli tüm önlemleri almıştır. Bu önlemler
çerçevesinde harekatla katılan birlikleıimizce gösterilen azami titizlik sayesinde, bu denli
büyük çaptaki bir harekat gerçekleştirilmiş olmasına rağmen, çok kısıtlı sayıda sivil yan hasar 
meydana geldiği yolunda şikayetler alınmıştır.

Hükümetimiz, insani mülahazalarla, bu şekilde zarar gören kişilere veya bunların 
temsilcilerine maddi yardımda bulunmayı kararlaştırmıştır. Bu amaçla, 24 Mayıs 1995 
tarihinde Habur’da saat 11:00’de düzenlenecek bir törenle, konu ile ilgili olarak gerekli tespit 
ve incelemeler sonucu saptanan mağdurlara doğrudan nakdi’yardımda bulunacaktır.

23 Mayıs 1995

BİR SORUYA CEVABEN BAKANLIK SOZCU YARDIMICISI
ELÇİ NURETTİN NURKAN’IN AÇIKLAMASI

Güney Afrika Cumhuriyetinin Türkiye’ye karşı silah ve askeri malzeme satışmı 
durdurma kararı üzerine tarafımızdan bu ülke “kırmızı listeye” alınmış bulunmaktadır. Bunun 
sonucunda Güney Afrika Cumhuriyeti’nden yeni askeri malzeme araç ve gereçleri satın 
alınmayacak ve Güney Afrika firmaları askeri nitelikli ihalelere sokulmayacaktır.

25 Mayıs 1995
t  «  *  .  *

*

ÇEÇENİSTAN’DAKİ GELİŞMELERLE İLGİLİ BİR SORUYA
CEVABEN SÖZCÜ YARDIMCISI 

ELÇİ NURETTİN NURKAN’IN AÇIKLAMASI
•  /  •

Çeçenistan’da çatışmaların devam etmekte olmasını derin üzüntü ile izlemekteyiz. 
Maalesef Çeçenistan’da hala, en küçük yerleşim birimlerinde dahi, sivil halkın saldırılara 
hedef olmaktan kurtulamadığı görülmektedir.

Rus basınında yeralan son bilgileri göre, Rusya Federasyonu Başkanı, onayına sonulan 
Çeçenistan’da önkoşul ileri sürülmeden görüşmelere başmanmasım da içeren Devlek
Duması’nın (RF Parlamentosu alt kanadı) 5 Mayıs 1995 tarihli kararını veto etmiştir.

-  ,  ’  * s  *• •  % 0

Rusya Federasyonu halkının ve ülkeyi oluşturan Cumhuriyet, bölge ve diğer sujelerin
seçilmiş temsilcilerine ortaya konmuş olan bir iyi niyet girişiminin bu şekilde sonuçsuz
bırakılması, gerek Rusya’da gerek dünyada, Çeçenistan’da kan dökülmesine son verilmesini 
umutla bekleyenler için hayal kırıcı olmuştur.
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Türkiye, Rusya Federasyonu’nun mutabakatı ve desteğiyle Grozni’de kısa süre önce 
kurulan AGİT Yardım Grubu’nun girişimi üzerine ilgili tarafların biraraya gelerek 
görüşmelere başlamalarının sözkonusu edildiği bir ortamda, iyi niyet işaretlerinin çok önemli 
olduğu görüşündedir. İlgili tarafların bu aşamada atacakları adımlarda azami dikkati 
göstereceklerini ve öncelikle ateşkesin sağlanacağını ümit etmek istiyoruz.

29.5.1995

AÇIKLAMA

Bosna-Hersek Dışişleri Bakanı Lübiyankıç’in helikopterlerinin düşürülmesinden sonra 
hayatını kaybetmesinden dolayı duyduğu üzüntüyü ve taziyetlerini bildiren Sayın Dışişleri

— 9

Bakanımız Bosna-Hersek ile ilgili olarak da şu açıklamayı yapmıştır.

Bosna-Hersek’teki aşırı ve militan Bosna’lı Sırpların Saraybosna ve Tuzla başta olmak 
üzere güvenlikli bölgelerde yaşayan sivil masum bosna halkına karşı ağır silahlarla 
gerçekleştirdikleri katliamı şiddetle ve nefretle kınıyoruz.

Güvenlikli bölgelerde uluslararası camianın iradesinde meydan okurcasına sürdürülen 
bu insanlık dışı saldırıların sorumluluğunun barış planını reddeden, uzmanlaşdan yana 
olmayan Bosna Sırp liderliğine ve onun yandaşlarına ait olduğu açıkça görülmektedir. Bu 
fiillerin Plae Sırp yönetiminin görüşlerini tasvip etmeyen barıştan ve Boşnak ve Soznalı 
Hırvat toplumlarıyla birarada yaşamaktan yana olan mutedil Sosna’lı Sorp toplumunda da 
infial yaratmış olduğunu umarım.

Pale yönetimi ve onun güdümünde hareket eden militan Sırp güçlerinin ülkede görev 
yapan BM Barış Gücü mensuplarına karşı silanlı saldırı ve rehin alma eylemlerine girişme 
cüreti göstermiş olmalarını da esefle karşılıyoruz.

Gerek güvenlikli bölgelerdeki sivil halka, gerek BM Barış Gücü mensuplarına yönelik 
bu saldırıları uluslararası planda giderek yanlızlıga itilmekte ve köşeye sıkışmakta olan Sosna 
Sırp yönetiminin son çırpmış çabalan olarak değerlendiriyoruz. Bu bağlamda, BM ve 
NATO’nun saldırgana karşı kararlılık içinde hareket ederek, BM Barış Gücü tarafından 
verilen ültimatom doğrultusunda aşırı ve saldırgan Bosna’lı Sırpların bugüne değin yanlarına 
kar kalan yasadışı oldubittilerine artık bir son verilmesi gerektiği görüşünü savunuyoruz.

Saldırgan Sırpların uzlaşmaz tutum ve mütecaviz fiilleri sonucu Bosna-Hersek ‘te 
barışın sağlanmasına yönelik girişimleri sekteye uğratacak şekilde gelişen bu olayan, BM 
Barış Gücü’nün Bosna'daki varlığını sürdürmesi ve bu gücün görev talimatınm, görevini en 
etkin biçimde yerine getirecek şekilde yenilenmesini de gerekli kılmaktadır. NATO’nun, hava 
desteği dahil, sağlayacağı hertürlü yardım ve işbirliği yoluyla BM Barış Gücü’nün BM 
Güvenlik Konseyi kararlarının uygulanması görevini layıkıyla yerine getirebileceğine ve aynı 
zamanda Bosna’da barışçı çüzümün en kısa zamanda gerçekleştirilmesine de katkıda 
bulunacağına inanıyorum. Bu çerçevede Yugoslavya Federasyonu (Sirbistan-Karadağ)’m 
Bosna-Hersek’i uluslararası sınırları içinde biran önce tanıyarak uluslararası camia ile birlikte 
barışçı çözüme katkıda bulunmasını ve Bosna-Heısek’te çok dinli, çok kültürlü ve çok milletli 
bir düzen benimseyen mutedil Bosna’lı Sırplara arka çıkmasını diliyorum.
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29 Mayıs 1995

•  •

DIŞİŞLERİ BAKANI ERDAL INONU’UN HOLLANDA’YA GİDİŞİNDE 
ESENBOĞA HAVAALANINDA YAPTIĞI BASIN TOPLANTISI

Basınımızın, Televizyonlarımızın Değerli Mensupları,

Hepinize iyi günler diliyor, günaydın diyorum. Buraya geldiğiniz için teşekkür ederim.

Şimdi size gezimin nedenini kısaca anlatayım. Kuzey Atlantik ve Kuzey Atmantık 
İşbirliği Konseyleri İlkbahar Dönemi Bakanlar Kurul toplantıları için Hollanda’nın Nordwijk 
kentine gidiyorum. Toplantı iki gün sürecek. Benim gezim ise yol dahil 4 gün sürecektir. 
Yarın 16 Devletin katıldığı Kuzey Atlantik Konseyi Bakanlar Kurulu var. Obürgün yapılacak 
olan Kuzey Atlantik İşbirliği Konseyi toplantısına NATO’nun üyelerine ilaveten Orta ve 
Doğu Avrupa, Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla ortaya çıkan Orta Asya ülkeleri ile birlikte 
43 devlet katılacaktır. .

Kuzey Atlantik Konseyi’nin toplantısı mutad bir toplantıdır. Bu toplantılarda iki 
dönem arasında meydana gelen gelişmeler ve uzun vadeli çalışmalar gözden geçiriliyor. 
Gündemde belirli konular var. Bu konuların biri de eski Yugoslavya’daki özellikle Bosna- 
Hersek’teki durumdur. Son günlerdeki gelişmeler karşısmda sanıyorum en çok üzerinde 
durulacak konu bu olacaktır. Bosna Hersek’te tekrar çok üzüntü verici olaylar maydana 
geliyor. Mayıs ayı başında ateşkesin bitmesinden sonra Sırplar güvenlikli bölgelere tekrar 
saldırılara giriştiler. Özellikle Saraybosna’ya karşı top ateşi devam ediyor. Bu hareketi 
yapmak için Sırpların deyolardan ağır silahları aldıkları da anlaşıldı. Güvenlikli bölgelerin 
korunması için BM’in taahhüdü var. Bu taahhüdü uygulamak için de NATO yardımı hazırdır. 
Uzun görüşmelerden sonra, NATO’nun saldırganlara karşı bir hava harekatı yapması 
kararlaştırıldı. NATO uçakları Sırpların kullandığı mühimmat deyolarına havadan hücum 
ettiler. Buna karşılık Bosna’lı Sırplar tepki gösterdiler. Tepkiler sivil halka saldırı yöneltmek 
şeklinde oldu. Tuzla’da 71 insan oldu, birçok insan yaralandı. Havadan saldırılar edince, daha 
da insanlık dışı bir yola gittiler. UNPROFOR mensuplarını, çeşitli devletlere mensup 
insanları, orada barış için bulunan askerleri NATO’nun mühimmat dapolarmın önünde rehin 
alarak direklere zincirlerle bağladılar. Saldırıları önlemek için olmayacak son derece de 
insanlık dışı hareketlere başvurdular. Bu büyük bir tepki uyandırdı. Şimdi bu noktayız.

Bu arada, büyük üzüntü ile ifade ediyorum. Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Bihaç’tan
• » a

Zagrepe giderken içinde bulunduğu helikopter bir roket ateşine maruz kaldı ve düştü, içinde 
bulunan 5-6 kişiyle beraber Bosna Hersek Dışişleri Bakanı İrfan Lublijankiç de öldü. 
Kendisiyle 10 gün önce beraberdik. Zenica'daki toplantıya gitmiştik. Oradan beraber Rabat’a 
gittik. Uçakta beraberdik. Uzun yol boyunce kendisiyle iyice tanışma fırsatı bulmuştum ve 
çok takdir etmiştim. Genç bir adam. Kendi mesleğini bırakıp ülkenin bağımsızlığı ve toprak 
bütünlüğü için düşmana karşı mücadele etmek için ortaya çıkmıştı. Bakan olarak da 
korkusuzca görev yapıyordu. Hatta kendisiyle konuşurken, Saraybosna’ya nasıl gidiyorsunuz, 
beni de götürün demiştim. “Tehlikelidir ama gitmek zorundayız” diyordu. Bu defa başka 
tarafa giderken helikopterinin düştüğünü büyük üzüntüyle öğrendim. Bu da olayların 
vahametini arttıran bir gelişmedir.

287



Bütün bu gelişmeler önümüzdeki toplantıda gündemin önemli bir konusunu teşkil 
edecektir. Zaten NATO dışında çeşitli forumlarda üç gündür bu konu görülüşüyor. AB 
Bakanlar Koseyinde görüşülüyor. Temas Grubu tekrar toplandı ve biran önce sonuç almak 
için ne yapmak geretiğini konuştular. Nihayet NATO içinde görüşülecek Ben de orada 
gürüşümüzü söyleyeceğim. Hiç kuşku yok ki Sııp saldırganların böyle pervasızca hareketlere 
girişmeleri kendilerine karşı gösterilen tepkinin yeterli kararlılıkta olmamasından, zayıf 
olmasındar kaynaklanıyor. Yeterli kararlılıkta bir tepki gösterilmesi halinde, bütün dünyanın 
tepkisi karşısında elbette ki Sııplar da Bosna Hersek'lilerle beraber yaşamayı kabul 
edeceklerdir. Ortak bir barış ortamı kurulacaktır. Bu hala sağlanamadı, çünkü yeterli 
kararlılıkta tepki gösterilmiyor. Şimdi başka bir konu da oradaki barış gücü askerlerinin 
geleceği ile ilgilidir. Özellikle Fransız barış gücü askerleri son zamanlarda büyük tehlike 
altındalar ve cok zaiyat verdiler. Dün bir çatışmada onlara hücum edildi. Bütün bunlar 
Fransızlar üzerinde geri çekilmek yönünde bir baskı yaratmıştır. Geri çekilmek bir aczin 
ifadesidir. Geri çekildikten sonra orada kalan Bosnalılar kendilerini Suplara karşı nasıl 
koruyacaklardır? Bosnalılara kendilerini savunma gücü sağlandıktan sonra bir çekilme 
gerçekleştirilebilir diye düşünüyorum. BM ve NATO'nun orada savunmasız insanları bırakıp, 
biz bu işi yapamıyoruz diye çekilmesi bir aczin ifadesinden başka birşey olmaz. Biz buna 
karşıyız. Toplantıda bunları anlatacağım.

Toplantıda dile getireceğim başka bir konu da Bosna-Hersek’te bulunan UNPROFOR 
barış gücünü görevini müessir bir şekilde yapabilmeleri için yeni bir talimata duyulan
ihtiyaçtır. Onlara hucüm edildiği zaman seyirci kalmalarına ve teslim olmalarına, kendilerini

• ' • %

zincirle bağlamalarına karşı kayıtsız kalmalarına yol açan ve görevlerini etkinlikle yapmaya 
engel olan talimatlardır. Bu talimatların değiştirilmesini ve orada etkin bir şekilde barışı 
koruyacak hale getirilmesini isteyeceğim.

Vakit bulursam son gittiğim Zenica'da, Bosna Hersek Hırvatistan Dışişleri Bakanları 
ile yaptığımız toplantıda ve Rabat'taki toplantıda alman kararları, görüşleri NATO içinde de 
anlatmaya çalışacağım.

Eski Yugoslavya’daki trajik durum dışında NATO’nun gündeminde başka konular da 
var. Bu konular daha önce yapılan Zirve toplantısında alman kararların uygulanma aşamasını 
gözden geçirilmesi ile ilgilidir. NATO'nun genişlemesi, Kuzey Atlantik İşbirliği konseyi ile 
ilişkiler, barış için ortaklık, kitle imha silahlarının yayılmasının önlenmesi, çabuk hareket 
edecek ve BAB’la işbirliğinde görev yapacak birleşik müşterek görev gücü oluşturulması, 
BAB’la ilişkiler, Akdeniz ülkeleri ile ilişkiler gibi konular da gündemde bulunmaktadır.

NATO’nun genişlemesi özellikle önemli bir konudur. Tarihi denilebilecek bir 
konudur. Bu konu üzerinde fikir alışverişi ve çalışmalar bir süredir devam ediyor. Şimdi 
sözkonusu olan bu genişlemenin ilkelerinin belirlenmesine yöneliktir. Bu ilkeler 
belirlendikten sonra, Aralıkta yapılacat toplantıda hazırlanacak raporun kabul edilmesi
halinde, önce kimlerin NATO’ya katılacağı ele alınacaktır. Ama bu safhada ilkelerin 
saptanmasına çalışılmaktadır.

NATO’nun Rusya ile ilişkileri de çok önemli bir konudur. NATO’nun sunduğu Barış 
için Ortaklık önerisini Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri tarafından kabul edildi. Henüz Rusya 
kabul etmedi. Rusya ile NATO'nun ilişkilerini belirlemek için geçen toplantıda iki belge 
hazırlanmıştır. Bunlar görüşüldü. Rusya kabul edecek gibi görünüyordu ancak o sırada 
NATO'nun genişlemesinin Rusya'nın komşu ülkelerine kadar yayılacağı izlenimi ortaya 
çıkınca Rusya bunu Kendisine karşı bir tehdit diye gördüğünü ifade ederek bu belgeleri
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imzalamadı. Dolayısıyla bir görüş ayrılığı ortaya çıktı. Geçen zaman içinde, Amerika başta 
olmak üzere, NATO’ ülkeleri NATO’nun genişlemesinin Rusya’nın aleyhine olmadığı 
konusunda Rusya’yı ikna etmeye çalıştılar. Daha ziyade geniş bir güvenlik bölgesi 
kurulmasının amaçlandığı, bundan Rusya'nın da yarar sağlayacağı anlatılmaya çalışıldı.. Bu 
ikna gayretinin başarıya ulaşıp ulaşmadığını bu toplantıda göreceğiz. Eğer tahmin edildiği gibi 
Rusya ikna olmuşsa, bu bahsettiğim iki belgeyi imzalaması ve Barış için Ortaklıkda yerini 
alması beklenebilir. Ama bunu toplantının sonunda kesin olarak söylebileceğim.

İkinci gün toplanacak olan Kuzey Atlantik işbirliği Konseyi çok daha geniş bir 
konsey. 43 üyesi var. Dolayısıyla bir günde 43 üyenin katılacağı bir toplantıda çok geniş 
görüş alışverişi yapma imkanı yok. Kısa da olsa herkes konuşarak bugünkü durumu ele 
alacak. Özellikle güvenlik konularının dile getirileceğini tahmin ediyorum. Çünkü genişleme 
içinde çeşitli olaylar karşısında her devletin kendi güvenliği ile ilgili söyleyebileceği şeyler
vardır. Bunları ele alacağıız.

Bazı ikili temaslar yapma fırsatı da bulacağım. Onları döndükten sonra sizlere 
anlatırım.

31 Mayıs 1995

AÇIKLAMA
«

Geçtiğimiz günlerde Ankara’da Irak Kürdistan Demokratik Partisi ve Irak kürdistan 
Yurtseverler Birliği Heyetleri ile ayrı ayrı yapılan görüşmelerde, her iki tarafada aralanndaki 
sorunları kuvvete başvurmadan diyalog yoluyla çözümlemeleri telkin ve tavsiyesinde
bulunulmuştur. -

İki Grup arasındaki silahlı çatışmaların yeniden başlaması halinde Kuzey Irak 
bölgesinde teessüs etmiş gözüken sükunetin dahi korunması mümkün olamıyacak ve bu 
durum Kuzey Irak halkına zarar vermeye devam edeceği gibi, başta terörist örgüt olmak üzere 
istenmeyen unsurlarca da istismar edilecektir. Bu bakımdan, mevcut ateşkesin uzatılmasında
yarar görüyoruz.

Her iki grup liderine de bu değerlendirmemize kulak vererek, sağduyu içinde hareket 
etmeleri ve Kuzey Irak’ta Güvenlik ve istikrarı daha da tehlikeye düşürecek hareketlerden 
kaçınmaları çağrısında bulunuyoruz.

' 31 Mayıs 1995
• % •

_ DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZCÜ YARDIMCISI ELÇİ NURETTİN 
NURKAN’IN BİR SORUYA CEVABEN AÇIKLAMASI

Danimarka Dışişleri Bakanı, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Kuzey Irak operasyonu 
üzerinde Danimarka parlamentosunda vaki bir soruya verdiği cevapta, mevcut koşullarda



Türkiye’ye silah ve askeri malzeme ihracına izin verilmeyeceği şeklinde bir beyanda 
bulunmuştu. Kuzey Irak operasyonu sona ermiş olduğu halde Danimarka yetkilileri bu 
tutumun değiştirildiğini belirten bir açıklama yapmamışlardır.

Danimarka ile Türkiye arasında savunma alanında kayda değer bir mübadele 
sözkonusu olmadığı halde Danimarka’nın böyle bir tutum yönelmesi gayri ciddi bir davranış 
olarak değerlendirmektedir.

Diğer taraftan terör örgütü PKK'nııı sözde siyasi kanadı ERNK’nin Kopanhag’da bir 
büro açmasına, bunun uluslararası hukuk ilkelerine uygun olmadığına dikkat çekilmesine 
rağmen göz yumulmuş olması kabul edilemez.

Danimarka bu tutumuyla silah ve askeri malzeme alımmda güvenilir ortak olma 
niteliğini kaybetmiştir. Danimarka’nın "kırmızı Liste”ye alınması kararlaştırılmıştır. Bu 
uygulamaya göre, Danimarka’dan yeni askeri malzeme, araç ve gereçleri satın alınmayacak ve 
Danimarka fırmalaranm askeri nitelikte ihalelere girmelerine izin verilmeyecektir.

1 Haziran 1995

AÇIKLAMA

1982 Deniz Hukuku Sözleşmesi’nin Yunanistan Meclisinde onaylanması; Türkiye’nin 
Ege Karasuları sorununa ilişkin görüşlerini herhangi bir şekilde etkilememiştir.

Türkiye bu konudaki bilinen tutumunu aynı kararlılıkta sürdürmektedir ve 
sürdürecektir.

3.6.1995

AÇIKLAMA

Bosna-Hersek’te Birleşmiş Milletler uçuş yasağı kararını denetlemekte olan bir ABD 
uçağı dün (2 Haziran) Bosna-Hersek’in Sırp işgali altındaki Banja-Luka bölgesi üzerinde 
uçarken yerden açılan füze ateşi sonucu düşürülmüştür.

Bilindiği üzere, BM Güvenlik Konseyi 9 Ekim 1992 tarihinde aldığı 781 sayılı kararla, 
Bosna-Hersek hava sahasını tüm askeri uçuşlara yasak bölge ilan etmiş ve bu karara istinaden 
NATO’ya bağlı uçaklar bu uçuş yasağının uygulanmasını denetleme görevini üstlenmişlerdir. 
Bu çerçevede Türkiye de uçuş yasağını uygulama görevine, 18 adet F-16 uçağı tahsis etmek 
suretiyle başından beri katkıda bulunmaktadır.

Bosnalı Sırpların NATO uçaklarına karşı girişmiş oldukları saldırı, geçtiğimiz 
günlerde Bosna-Hersek’teki barış gücünde görev yapan BM askerleri ve gözlemcilerine karşı 
girişilen saldırı ve rehin alma eylemlerinin yeni bir boyutunu teşkil etmektedir.
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Saldıran tarafın uluslararası camianın iradesine meydan okurcasına sürdürdüğü bu 
eylemlere karşı Birleşmiş Milletler'in süratlle harekete geçerek gerekli tepkiyi göstermesini 
bekliyoruz.

5 Haziran 1995

AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman Demirel, Kazakistan Cumhurbaşkanı Sayın 
Nursultan Nazarbayev’in davetine icabetle, 12-14 Haziran 1995 tarilhlerinde Kazakistan’a 
resmi bir ziyarette bulunacaktır.

İki Cumhurbaşkanı arasında yapılacak görüşmelerde ikili ilişkiler ve işbirliği ele 
alınacak, bunların daha da güçlendirilmesi imkanları üzerinde durulacak, ayrıca bölgesel ve 
uluslararası konularda görüş alış-verişinde bulunulacaktır.

Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman Demirel, Kazakistan’da bulunacağı süre içinde
Çimkent ve Türkistan şehirlerini de ziyaret edecek ve Türkistan’daki Hoca Ahmet Yesevi

• •

Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi binalarının temel atma törenine katılacaktır.

5 Haziran 1995

AÇIKLAMA

Slovenya Cumhurbaşkanı Sayın Milan Kucan, Eşi ve Beraberinde bir heyetle, Sayın 
Cumhurbaşkanımızın daveti üzerine 6-8 Haziran 1995 tarihlerinde Türkiye’ye resmi bir 
ziyarette bulunacaktır.

İki ülke arasında gerçekleştirilecek en üst düzeydeki bu ilk ziyaret sırasında, Sayın 
Cumhurbaşkanları ve heyetler arasında yapılacak görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanısıra 
bölgesel ve uluslararası konular ele alınacak, konuk Cumhurbaşkanı ayrıca, TBMM Başkanı 
Sayın Cindoruk ve Başbakan sayın Çiller ile de birer görüşme yapacaktır.

Konuk Cumhurbaşkanı 7 Haziran günü saat 11.00’de Bilkent Üniversitesi’nde 
“Slovenya’nm Avrupa Birliği ile ilişkileri, Avrupa Bütünleşme Sürecindeki Yeri ve Bu 
Çerçevede Balkanlardaki Durum” konulu bir konferans verecektir. Cumhurbaşkanı Kucan, 
beraberindeki heyetle birlikte, ziyaretin ikinci kısmında İstanbul’a geçecek ve burada temas ve 
incelemelerde bulunacak ve iş çevreleriyle biraraya gelecektir.
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7.6.1995

AÇIKLAMA

Sayın Bakanımızın resmi davetlisi olarak Gürcistan Dışişleri Bakanı Alexandre 
Chikvaidze, 12—13 Haziran 1995 tarihlerinde ülkemizi ziyaret edecektir.

Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanısıra bölgesel ve uluslararası gelişmeler gözden 
geçirilecektir.

12 Haziran 1995

CUMHURBAŞKANI SAYIN SÜLEYMAN DEMİREL’İN ALMATI 
HAREKETİNDEN ÖNCE ESENBOĞA HAVAALANI’NDA BASINA YAPTI

AÇIKLAMA AŞAĞIDA SUNULMUŞTUR.

Değerli Basın Mensupları,

Dost ve Kardeş Kazakistan'a resmi bir ziyarette bulunmak üzere Türkiye’den 
ayrılıyorum. Ziyaretim sırasında, Almatı’mn yanısıra Çimkent ve Türkistan şehirlerine de 
gideceğim. Türkistan’da “Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi’nin yeni 
binalaranım temel atma törenine katılacağım.

Bildiğiniz gibi, Türkiye ile Orta Asya Cumhuriyetleri arasmda mevcut güçlü özel 
bağlar, bu cumhuriyetlerin bağımsızlıklarını kazanmalarından sonra ilişkilerimizin ve 
işbirliğimizin tüm alanlarda süratle gelişmesine imkan vermiştir. Bu genel çerçeve içinde 
Kazakistan’la ilişkilerimiz son derece olumlu bir gelişme göstermektedir. Aramızda en üst 
düzeyde ve sık aralarla yapılan karşılıklı ziyaretlerin ilişkilerinizin geliştirilmesine önemli 
katkısı olmaktadır.

Kazakistan ile ilişkilerimize bir göz attığımızda 3.5 yıl gibi kısa bir dönemde nereden 
hareket edip nereye vardığımızı gayet iyi görüyüroz. 1991 yılı sonunda Kazakistan 
bağımsızlığına kavuştuğunda ilişkilerimiz yok mesafesindeydi. Bugün Türk şirketlerinin 
Kazakistan'da üstlendikleri önemli projelerin mali portesi 1,5 milyar dolara ulaşmıştır. 
Kazakistan ile ticari ilişkilerimiz de olumlu bir gelişme göstermektedir. 1992 yılında sadeçe 
30 milyon dolar olan ticaret hacmimiz, 1993 yılında 112 milyon dolara, 1994 yılında 164 
milyon dolara ulaşmıştır. Ticaret dengesi Türkiye’nin lehinedir. Eximbank tarafından 
Kasakistan’a açılan 200 milyon dolarlık kredinin yarısından fazlası fiilen kullanılmıştır. 
Kazakistan'ın zengin petrol kaynaklarının araştırılması ve işletilmesi çalışmalarına TPAO 
önemli katkıda bulunmakta, yatırım yapmaktadır.
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Kazakistan'ın giderek artan petrol üretimini Türkiye üzerinden boru hattı ile 
Akdeniz’e ulaştırılması çalışmaları devam etmektedir. Halen yaklaşık 1400 Kazak öğrenci 
Türkiye’de burslu olarak eğitim görmektedir.

Yarın temelini atacağım uluslararası Ahmet Yesevi Türk-Kazak Üniversitesi de 
gençlerimizin bir çatı altında çağdaş bilimin gereklerine göre yetişeceği bir irfan yuvası 
olarak, Türkiye ile Kazakistan arasındaki ilişkilerin ulaştığı derinliğin anlamlı bir simgesini 
oluşturmaktadır. Ahmet Yesevi Üniversitesi’nin, Türk-Kazak ilişkilerinin ötesinde, kendini 
Türk sayan tüm insanlar için yürekleri birleştirecek bir kurum olarak da çok önemli bir yeri
olacaktır.

\

Kazakistan’da sayın Nazarbayev ile yapacağımız görüşmelerde, ikili ilişkilerimizi ve 
işbirliğimizi daha da ileri götürmenin yollarını araştırıcağız. Ayrıca, ülkerimizi ilgilendiren 
bölgesel sorunlar ve uluslararası konular üzerinde de görüş teatisinde bulunacağız. 
Ziyaretimin yararlı sonuçlar vereceğine inanıyorum.

14 Haziran 1995

AÇIKLAMA

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Saud Al-Faisal, Sayın Bakanımızın davetine 
icabetle 18-19 Haziran 1995 tarihleri arasında Türkiye’ye resmi bir zayertte bulunacaktır. 
Yapılacak görüşmelerde Suudi Arabistan ile Türkiye arasındaki ikili ilişkilerin daha da 
geliştirilmesi olanakları gözden geçirilecek, bunun yanısıra iki ülkeyi ilgilendiren çeşitli 
bölgesel ve uluslararası konular ele alınacaktır.

• ‘ «r * ' €  t}  - 1 4

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı, Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Başbakanımız 
tarafından da kabul edilecektir.

14 Haziran 1995

AÇIKLAMA

Makedonya Başbakanı Branko Crvenkovski, beraberinde bir heyetle 16-18 Haziran 
1995 tarihlerinde resmi bir ziyaret yapacaktır.

İki ülke arasında Başbakan düzeyinde yapılacak bu ilk ziyaret, Türkiye ile makedonya 
arasında her alanda esasen mevcut olan yakın ve dostane ilişkilerin daha da güçlendirilmesine 
vesile teşkil edecektir.

14 Haziran 1995

AÇIKLAMA :
* \

Polonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Stafen Meller 15-16 Haziran 1995 günlerinde 
Türkiye’yi ziyaret edecektir. Bu ziyaret vesilesiyle Türkiye-Polonya ikili siyasi istişareleri
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yapılacaktır. Türk heyetine Dışişleri Bakanlığı Müsteşar vekili Büyükelçi Gündüz Aktan’m 
başkanlık edeceği istişarelerde, ikili ve bölgesel konuların yanısıra uluslararası kuruluşlarda 
işbirliği de ele alınacaktır.

Polonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Dışişleri Bakanı Sayın Erdal İnönü tarafından 
kabul edilecektir.

Cumhurbaşkanımız Sayın Süleyman Demirel’in 2-4 Kasım 1993 tarihlerinde
  • •

Polonya’yı ziyaretinde bu ülkeyle imzalanan Dostluk ve işbirliği Anlaşması’nm Onay 
Belgeleri de ziyaret sırasında teati edilecektir.

16 Haziran 1995

TURK-HOLLANDA GÜVENLİK TEMASLARI HAKKINDA VAKİ BİR 
SORUYA CEVABEN DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZCÜSÜ BÜYÜKELÇİ

ÖMER AKBEL’İN AÇIKLAMASI

Hollanda İçişleri Bakanlığından bir heyet, 15 Haziran 1995 tarihinden Ankara’da 
İçişleri Bakanlığımız yetkilileri ile bir toplantı yapmıştır. Toplantıda, terörle mücadele 
çerçevesinde, bölücü terör örgütü PKK'nın Hollanda’daki faaliyetleri ve bunlara karşı 
alınabilecek önlemler konusunda kapsamlı bir görüşme gerçekleştirilmiştir.

Olumlu ve yapıcı bir havada geçen görüşmelerde heyetler, iki ülka arasında, terörle 
mücadele alanında işbirliği anlayışı ile somut olarak alınacak önlemlerin belirlenmesi ve 
hayata geçirilmesi konusunda mutabık kalmışlardır.'

18 Haziran 1995

AÇIKLAMA

Uluslararası haber ajansları, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Boris Yeltsin’in 
Canada’da Halifax kentinde düzenlenen G-7 toplantısı sonunda yaptığı bir açıklamada, 
Türkiye’nin Çeçen lider General Dudayev’e bilahere başka bir ülkeye gitmek üzere melce 
vermeyi kabul ettiği ve Rusya’nın buna bir itirazı olmadığı yolunda beyanda bulunduğunu 
bildirmişlerdir.

Sayın Başkan Yeltsin’e gerçeği yansıtmayan bilgiler verilmiş olduğu anlaşılmaktadır. 
General Dudayev’in ülkemize sığınmak üzere herhangi bir başvurusu veya niyet beyanı 
olmamıştır.

Türkiye, Çeçenistan krizinin Rusya Federasyonu’nun toprak bütünlüğü ve insan 
haklarına saygı gösterilerek bir an önce barışçı bir çözüme kavuşturulmasını arzulamaktadır 
ve bu yöndeki tutumu pek çok kez açıklamıştır. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımız 
çatışmaların başında, 17 Aralık 1994 günü, Rusya Federasyonu Cumhurbaşkanı Saym Boris 

. Yeltsin’e ve Başbakan Sayın Viktor Çemomırdin’e bu yönde birer mesaj göndererek Türk 
milleti adına çağrıda bulunmuşlardır.
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Türkiye, bu vesile ile Budenovsk’ta yüzlerce masum insanın rehin alınmasına ve 
bunlardan bir kısmının hayatını kaybetmesine yol açan şiddet eylemini kınamakta, Rus 
güvenlik güçlerinin de masum insanların can güvenliğinin korunmasına özen göstermelerini 
dilemektedir.

18 Haziran 1995

AÇIKLAMA

AB-GKRY Ortaklık Konseyi, 12 Haziran 1995 tarihinde taraflar arasında yapısal 
diyalog tesis edilmesi kararını almıştır. Bilindiği üzere, Kıbrıs Rum Yönetimi’nin Avrupa 
Birliğine tam üyelik müraacatı, Rum tarafının tek yanlı olarak tüm Kıbrıs’ın geleceğini 
belirleyebileceği ve Kıbrıs Türk halkı adına da uluslararası yükümlülükler yaratabileceği 
iddiasına dayanmaktadır. Böyle bir iddianın hukuki veya fiili hiç bir dayanağı 
bulunmamaktadır.

KKTC ve Türkiye, Kıbrıs Rum yönetimi’nin 1960 Andlaşmalarının hükümleri, lafzı 
ve amacın aykırı düşen bu mürecaatına ve AB organlarının bu müracaat üzerine yaptıkları 
işlemlere karşı görüşlerini her vesile ile belirtmiş ve bu tutumun Kıbrıs’taki müzakere 
sürecine zarar vereceğini bildirmiştir. Nitekim Türkiye, 6 Mart 1995 tarihinde, Türkiye AB’ne 
tam üye olmadan, Kıbrıs’ın kısmen veya tamamen AB’ne üye olmasını kabul edemeyeceğini 
açıklamıştır. Bu uluslararası andlaşmaların ve bölgede mevcut dengelerin bir icabıdır.

AB-GKRY Ortaklık Konseyi’nde alınan bu karar, Kıbrıs’taki iki halkın uluslararası 
andlaşmalara dayanan eşit hak ve statülerine ortamanı derinleştirecek bir netilk taşımaktadır.

Türkiye, Ada’daki iki taraf arasında serbest müzakere yoluyla adil ve yaşayabilir bir 
çözüme ulaştırılmasını dilemekte ve BM gözetiminde bu yönde sürdürülen çabaları 
desteklemektedir.

19 Haziran 1995

AÇIKLAMA

Dışişleri Bakam Erdal İnönü 23-24 Haziran 1995 tarihlerinde KKTC’ni ziyaret
edecektir.

Dışişleri Bakanı ziyaret sırasında, iki ülkeyi ilgilendiren konular hakkında KKTC 
Cumhurbaşkanı Sayın Denktaş ve Hükümet yetkilileri ile görüş alışverişinde bulunacaktır. 
Ziyaret, Türkiye ile KKTC arasındaki yakın temas, işbirliği ve dayanışma çerçevesinde 
gerçekleştirilmektedir.
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20 Haziran 1995

AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanı Erdal İnönü'nün 23-24 Haziran 1995 tarihlerinde Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti’ni ziyaret öngörülmüştür.

Dışişleri Bakanı Erdal İnönü’nün TBMM’ııde aynı günlerde Anayasa değişiklikleri ile 
ilgili görüşmelere katılması gerektiği cihetle, bu ziyaretin 26-27 Haziran 1995 tarihlerinde 
yapılması hususunda KKTC makamlarıyla mutabık kalınmıştır.

21 Haziran 1995

AÇIKLAMA

Belarus Dışişleri Bakanı Uladzimir Syanko’nun makamına davet ettiği Türkiye’nin 
Minsk Büyükelçisi Tansu Okandan ile 16 Haziran 1995 günü yaptığı görüşmenin ardından 
Belarus Dışişleri Bakanlığı 19 Haziran 1995 günü Türkiye-Belarus ilişkileri ile ilgili resmi biı 
açıklama yayınlamıştır.

Açıklamada da kaydedildiği gibi, Dışişleri Bakanı Sayın Syanko Büyükelçimizi 
ilişkilerimizde evvelce meydana gelen gelişmelerden üzüntü duyduğunu bildirmiş, Belarıs’ur 
Türkiye ile bağlarının geliştirilmesine büyük önem verdiğini ve ikili ilişkilere yeni bir ivrrn 
kazandırılmasından yana olduğunu belirterek bu çerçevede Dışişleri Bakanımız Saym Erda. 
İnönü’yü Belarus’a resmi bir ziyarette bulunmaya davet etmiştir.

Türkiye, başta bölgesindeki ülkeler olmak üzere tüm ülkelerle karşılıklı saygı 
çerçevesinde dostluk ve işbirliği ilişkileri geliştirmeyi dış politikasının değişmez ilkesi haline 
getirmiş bir ülkedir. Bu itibarla Belarus Dışişleri Bakanının bu girişimi ve Dışişleri 
Bakanlığının yaptığı açıklama tarafımızdan memnuniyetle karşılanmıştır. İlişkilerimizin 
karşılıklı saygı ve ortak yarar ilkeleri doğrultusunda geliştirilmesine yeniden hız verilmesi 
gerektiği görüşü tarafımızdan da paylaşılmaktadır.

22 Haziran 1995

AÇIKLAMA

Basın haberlerinde, Yunanistan Meclis Başkan Yardımcısı Panayotis Sguridis 
PASOK Partisi milletvekilleri Kostas Baduvas, Dimitrios Vounatsos ve Leonardo:
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Haciandreu, yeni Demokrasi Partisinden Yanis Stathopulos ile Siyasi İlkbahar Partisi’nden 
melletvekili Maria Mahera’nın , geçtiğimiz günlerde bölücü terör örgütünün lideri Abdullah 
Öcalaıı ‘la Lübnan’da bir görüşme yaptıkları ve kendisine ulusal amblem olarak addettikleri 
antik Makedonya şilti verdikleri yeralmaktadır.

Yunan Parlamenterlerinin, daha önce de bölücü terör örgütü lideri lie görüştükleri, 
bazı Yunan parlamenterlerin Yunanistan'da terörle irtibatlı kuruluşlara destek verdikleri ve 
Hollanda da yapılan PKK güdümündeki toplantıya katıldıkları bilinmektedir.

Yunan Parlamenter heyetinin sözkonusu temasları, Yunanistan’ın Türkiye’nin toprak 
bütünlüğünü ve birliğini hedef alan terör örgütüne verdiği desteği yeniden ortaya 
koymaktadır. Her iki iikenin taraf olduğu ittifak anlaşmaları hükümleri ile Yunanistan’ın 
uluslararası belgelerle üstlendiği taahhütlere aykırı olan bu tutum Türkiye ile Yunanistan 
arasındaki ilişkilere ve bölge barışına zarar vermektedir.

Bugün Bakanlığımıza davet olunun Yunanistan Büyükelçiliği Maslahatgüzarının bu 
konuda dikkati çekilmiş ve Yunanistan’ın her şeyden önce terörizmle mücadele konusunda 
ulusalararası belgelerle üstlendiği taahhütlerinden kaynaklanan sorumluluklarını yerine 
getirmesini, ittifak ve komşuluk ilişkileriyle bağdaşmayan bu tür faaliyetlere bir an önce son 
vermesini beklediğimiz ifade olunmuştur.

22 Haziran 1995
• • i* • • • • • • • ••

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SOZCUSU BÜYÜKELÇİ OMER AKBEL’IN 
İSPANYOL SENATÖR CUCO TARAFINDAN HAZIRLANAN AKDENİZ 
RAPORU’NUN TAVSİYE KARARI BÖLÜMÜ’NÜN BAB ASAMBLESİ 

TARAFINDAN KABUL EDİLMESİ HAKKINDAKİ BİR SORUYA YANITI

»

BAB Asamblesi Savunma Komisyonu raportörü Ispanyol Senatör Alfons Cuco 
tarafından Asamble Genel Kuruluna sunulan Doğu Akdeniz raporu, Genel kurul’un 21 
Haziran günkü topantısında görüşülmüş ve “Tavsiye Kararları” bölümü onaylanmıştır.

Asamble Genel Kurul toplantılarına katılmak için Paris’e giden Parlamenter 
Hayetimiz TBMM’deki Anayasa değişikliği çalışmalarına katılabilmek için 20 Haziran 
akşamı Türkiye’ye dönmüş ve daha önce 20 Haziran günkü gündeme konulan, ancak son anda 
yapılan bir değişiklikle 21 Haziran’a bırakılan Cuco raporunun görüşülmesinde hazır 
bulunamamışdır. Parlamenter Hayetimizin Başkanı Sayın Profesör Sait Kemal 
Mimaroğîu’nun sözkonusu raporla ilgili görüşmelerin bir sonraki dönem çalışmalarına 
bırakılmasına ilişkin olarak Asamble Başkanma yaptığı yazılı talep maalesef kabul 
edilmemiştir. Bu durumda rapora ilişkin görüşlerimizin BAB belgesi niteliğini taşıyan bir 
“Enformasyon Belgesi” olarak Sekretarya tarafından Asamble üyelerine dağıtılması 
sağlanmıştır.

Sayın Başbakanımızın BAB Asamblesine hitaben bir gün önce yaptığı konuşma ve 
kendisine yöneltilen kasıtlı bazı sorulara verdiği yanıtlar çerçevesinde, Cuco raporunda yer 
alan pek çok hususta görüşlerimiz en üst düzeyde dile getirilmiştir.



Cuco raporunun Türkiye’ye ayrılan bölümü önyargılıdır, maddi hatalar içermektedir 
ve Türkiye’nin İçişlerine müdahaleye varan ifadeler taşımaktadır. Raporun çceşitli bölümleri, 
yazarının bazı konulara Türkiye karşıtlarının bakış açısından yaklaşmakta ısrarlı olduğu
izlenimini vermektedir.

Türkiye, BAB üyesi ülkelerin tamamıyla NATO çerçevesinde ittifak ilişkisi içindedir. 
Anılan ülkelere karşı ittifak yükümlülüklerine en saygılı biçimde hareket eden Türkiye, anılan 
ülke parlamenterlerinden aynı tutumu bakleme hakkına sahiptir. Oysa son Asamble 
toplantısının gösterdiği gibi bazı BAB parlementerleri, ülke bütünlüğümüzle bağdaşmaayan, 
temel ulusal çıkarlarımıza karşı duyarsız ve pervasız tutumlar sergilayabilmektedirler. Bu en 
hafif deyimiyle ciddiyetsizliktir. Bazı Yunan parlamentelerin sözde Kürt sorunuyla ilgili art
niyetli beyanlarının ise ancak “timsahın gözyaşları” olarak tanımlanabileceği açıktır.

Sözkonusu raporu ve buna ilişkin olarak BAB Asamblesinin, üye sayısının üçte birinin 
oyuyla BAB Konseyine yaptığı önerileri yukarıdaki şekilde değerlendiriyor, ciddiye almıyor 
ve yersiz bir işgüzarlık örneği olarak reddediyoruz

26 Haziran 1997
V

DIŞİŞLERİ BAKANI ERDAL İNÖNÜ’NÜN KIBRIS’A GİDERKEN 
ESENBOĞA HAVAALANINDA YAPTIĞI BASIN TOPLANTISI

Sayın Basın, Radyo-TV Temsilcileri, Değerli Arkadaşlarım,

Hepinizi selamlıyorum. Saygılar sunuyorum. Günaydın diyorum. Birlikte KKTC’ne 
bir gezi yapacağız.

İki gün sürecek ziyaret sırasında, KKTC’ndeki soydaşlarımızı, yakınlarımızı, 
kardeşlerimizi Dışişleri Bakam olarak ilk defa göreceğim. Sayın Cumhurbaşkanı Denktaş 
başta olmak üzere KKTC’nin bütün yetkilileriyle görüşmeler yapacağım. KKTC’ne daha önce 
de birkaç defa gitmiştim. Ancak ilk defa Dışişleri Bakanı olarak gidiyorum. O bakımdan ayrı
bir anlamı var.

Şüphesiz ki bu ziyarette KKTC ile TC arasındaki geneleneksel işbirliği ve dayanışma 
anlayaışı çerçevesinde gerçekleşmektedir. O bakımdan, gayet yapıcı, yararlı ve verimli 
görüşmeler yapacağımıza inanıyorum. Şimdiden KKTC’ndeki soydaşlarımıza saygılarımı, 
selamlarımı iletiyorum.

Ziyaretim, “Kıbrıs Sorunu” konusunda yapacağım temaslar açısından da yararlı 
olacaktır. Hemen söyleyeyim ki, biz soruna Ada’daki iki toplumun görüşmeleriyle adil, 
yaşayabilir, kalıcı bir çözüm elde edilmesi için başından beri yardımcı olmaya gayret ettik. Bu 
tutumumuz devam ediyor. KKTC’nin daha önce elde etmiş olduğu kazanılmış hakları 
çerçevesinde, iki toplum arasınaki görüşmeler yoluyla sürekli ve kalıcı bir barışın 
sağlanmasının bekliyoruz. Tabii, bu yolda bugüne kadar birçok kazanım elde edilmiştir. Son 
defa, “güven arttırıcı önlemler” planı ortaya atılmıştır. Bunun biran evvel uygulanmasının 
istiyoruz. Bu şekilde iki toplum arasındaki görüşmeleri sonuca götürecek bir aşamaya 
gelineceğini ümit ediyoruz. Bütün temaslar BM Genel Sekreteıi’nin çabaları çerçevesinde
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/

doğrultudaki
inanıyoruz.

Hükümetimizle KKTC arasında ekonomik ilişkiler son derece önemlidir. Son 
zamanlarda Kuzey Kıbrıs’ta bazı ekonomik zorluklar yaşandığım görüyüroz. Bu zorlukların 
biran evvel aşılması için Hükümetimiz elinden gelen yardımı yapmayı sürdürecektir.Bu 
konuda da görüşmelerim olacaktır. Ekonomik . işbirliğimiz hem gelişecektir, hemde 
çeşitlendirilecektir. Bunun için birçok hazırlıklar var. Kuzey Kıbrıs’ta yeni planlar yapıldı. 
Bizim Hükümetimizin bu konuda düşüncelereri vardır. Bunları da orada birlikte gözden
geçireceğiz.

Bütün-bu açılardan ziyaretimin, gerek siyasal, gerek ekonomik açıdan yararlı olacağına 
inanıyorum. Siz de benimle birlikte olacaksınız. Sizin benimle birlikte olmanız ziyaretime 
ayrı bir değer ve ayrı bir anlam kazandıracaktır. Hepinize iyi yolculuklar diliyorum.

26 Haziran 1997

AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanı Erdal İnönü Bulgaristan Dışişleri Bakanı Georgi Pirinski’nin 
davetine icabetle 28-29 Haziran 1995 tarihlerinde Bulgaristan’a resmi bir ziyaret yapacaktır.

İkili ve bölgesel konuların ele alınacağı görüşmeler; aynı zamanda, Sayın 
Cumhurbaşkanımızın 4-6 Temmuz 1995 tarihlerinde Bulgaristan’a yapacağı ziyaret için bir
hazırlık teşkil edecektir.

28 Haziran 1995

KATAR’DA MEYDANA GELEN YÖNETİM DEĞİŞİKLİĞİ İLE İLGİLİ 
BÎR SORUYA CEVABEN DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZCÜ YARDIMCISI

ELÇİ NURETTİN NURKAN’IN VERDİĞİ YANIT
f  •

Dost ve kardeş Katar’da 27 Haziran sabahı vuku bulan yönetim değişikliği, 
Hükümetimizce bu ülkenin bir iç meselesi olarak değerlendirilmekte ve Türkiye ile Katar 
arasında mevcut dostluk ve işbirliği ilişkilerinin bu gelişmeden etkilenmesi 
beklemnemektedir.
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30 Haziran 1995

S A Y IN  CUMHURBAŞKANIMIZIN KARADENİZ EKONOMİK İŞBİRLİĞİ
ZİRVESİ İÇİN ROMANYA’YA HAREKETİNDEN 

ÖNCE ESENBOĞA HAVAALANINDA YAPTIKLARI KONUŞMA

Karadeniz Ekonomik İşbirliği (KEİ) üyesi 11 ülkenin Devlet veya Hükümet 
Başkanlarımn katılımıyla Bükreş'te yapılacak KEİ Zirvesine katılacağım. Halen Sofya’da 
bulunan Dışişleri Bakanı Sayın Erdal İnönü bugün Bükreş'e geçerek heyete katılacaktır.

•  * ‘ı  * #

Türkiye’nin uyguladığı çok yönlü ve çok boyutlu dış politikanın bir boyutu, benzer 
görüşleri ve idealleri paylaşan ülkeleri bölgesel forumlar etrafında biraraya getirmik suretiyle 
işbirliği imkanlarını en iyi bir şekilde değerlendirme hedefidir. Zira, Türkiye, çağımızda 
devletler arasındaki ilişkilerde güvenin arttırılmasının, dolayısıyla barış ve istikrarın 
«osiomUc^nimücıntn pknnnmîk ishirli&i vasıtasıyla başarabileceğine inanmaktadır.

  •

Türkiye, bu inançla Karadeniz Havzasındaki 11 ülkenin ortak eseri olarak KEI’nin 
ortaya çıkmasında öncü bir rol üstlenmiş ve bundan tam üç yıl önce İstanbul’da düzenlenen 
zirvede büyük gelecek vadeden bir Bölgesel Ekonomik İşbirliği Forumunun temelini atmıştır,

KEİ, 400 milyona yaklaşan nüfusu ve önemli doğal kaynakları sayesinde başarılı bir 
işbirliği için tüm temel unsurları bünyesinde barındırmaktadır. Bölge ülkeleri arasındaki 
mevcut ikili ilişkileri piyasa ekonomisi ilkelerine dayalı çok taraflı işbirliğine dönüştürmek, 
ekonomik işbirliği alanında bölgemize yeni bir dinamizm kazandıracaktır. Bu dinamizm, 
kuşkusuz, bölgemize renk katacağı ve yeni bir canlılık getireceği gibi, dünya ticaret ve fınans
çevrelerinin dikkatlerini de üzerimize çekecektir.

\  ,  '  '  '  ' '  ’ .

Karadeniz Ekonomik İşbirliği sürecinin kuruluş safhası sonuçlanmıştır. 25 Haziran
  •

1992 İstanbul Zirvesi’nden bu yana, özellikle KEI’nin çalışma araçlarının yaratılması 
açısından ciddi ilerlemeler kaydedilmiş, gerekli altyapı oluşturulmuştur. Bu çerçevede;

- KEİ uluslararası Daimi Sekretaryası İstanbul’da;
• • * « .

- KEİ Parlamanterler Asamblesi’nin Sekrataryası İstanbul’da;
• •

- Üye ülkeler iş dünyasının ortak kuruluşu olan KEİ Konseyi sekretaryası İstanbul’da;
ve

- KEİ İstatistik Veri ve Ekonomik Bilgi Değişim Koordinasyon Merkezi Ankara’da;
ve

- Karadeniz Tecaret ve Kalkınma Bankası Selanik’te kurulmuştur. (Bu bankanın 
başkam Türk olacaktır)

Böylelikle KEİ, Parlamento deştiği, özel sektör kurumlaşması, Ekonomik Veri 
Merkezi, Bankası, Çalışma Organları, Usulleri ve Yöntemleri ile Somut Projeleri
sonuçlandınlabilecek bütün temel unsurlara kavuşmuş bulunmaktadır.

|  .  , » • • • *  ^

Şimdi önümüzde özel sektörün ön plana çıkacağı uygulama dönemi başlamaktadır. Bu 
dönemde özel sektör, hükümetlerin de desteğiyle, somut projeler üretme sürecinde olacaktır. 
KEİ'yi diğer bölgesel ekonomik işbirliği düzenlemelerinden ayıran en belirgin özelliği, 
modelinin özel sektörlerin girişimciliğine ve dinamizmine dayandırılmasıdır.
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KEİ Zirvesi’nin düzenlenmesini çok zamanlı ve yerinde bir girişim olarak
değerlendiriyoruz.

Bükreş Zirvesi KEİ'nin uluslararası kimliğini güçlendirmek amacıyla uluslararası bir 
anlaşma veya şart gibi bir hukuki temele oturtulabilmesi için de uygun bir değerlendirme 
zemini olacaktır.

KEİ, kuruluşundan bu yana geçen kısa zaman sarfında kaydadeğer bir gelişme 
göstermiştir. KEİ’ye gerek bölge içinden gerek bölge dışından gösterilen ilgi gelecekteki 
gelişmesine hız kazandıracaktır. KEİ’nin bugüne kadar ulaşmış olduğu dinamizmin 
geliştirelebilmesi için katılımcı ülkelerin KEİ'nin gelişimi için gösterdikleri irade ve aktif 
katılımı sürdürmelerini zorunlu görmekteyim.

Türkiye, bir kısmı zor bir geçiş dönemi geçirmekte olan bölge ülkelerine, tecrübeleri 
doğrultusunda her türlü desteği eskiden olduğu gibi bundan sonra da sağlamaya devam 
edecektir.

1 Temmuz 1995

CUMHURBAŞKANI SAYIN SÜLEYMAN DEMÎREL’İN 
ROMANYA'DAN DÜŞÜNÜŞÜNDE ESENBOĞA 

HAVAALANINDA YAPTIĞI BASIN TOPLANTISI

Değerli Basın Mensupları,

Karadeniz Ekonomik İşbirliği’nin devlet veya hükümet başkanlarının katılımıyla 30 
Haziran tarihinde Bükreş’te yapılan Zirve toplantısına katılmış bulunmaktayız. Dışişleri 
Bakanı Sayin Erdal İnönü, bu gezide bana refakat ettiler.

Zirve’ye benimle birlikte üye ülekelerle yedi Cumhurbaşkanı, iki Başbakan ve iki 
Başbakan Yardımcısı katılmıştır. KEİ Ziıvesi’nde İstanbul Zirvesi’nden bu yana geçen üç 
yılın neler geirdiği gözden geçirilmiş, önümüzdeki yıllarda neler yapabilabileceği hususunda 
direktifler hazırlanmıştır. 11 üye ülke de Karadeniz'in ve yakın çeverisinin bir işbirliği, barış 
ve refah bölgesi haline dörüştürülmesi hususunda mutabıktırlar ve hirbirleri ile ilişkilerinin 
geleceğine şevkle, güvenle bakmaktadırlar. Zira, mevcut sorunları bir kenara bırakıp, 
ekonomik işbirliği vasıtasıyla uzlaşı ve barış ortamı yaratmak bizce uygarlıktır ve çağdaş 
olmanın bir gereğidir.

Bükreş Zirvesi ile KEİ sürecinin kuruluş safhası sonuçlanmış ve yeni bir aşamaya 
geçilmiştir. 25 Haziran 1992 İstanbul Zirvesi’nden bu yana özellikle KEİ’nin çalışma 
araçlarının yaratılması açısından ciddi bir ilerleme kaydedilmiş, gerekli alt yapı 
oluşturulmuştur. Şimdi özel sektörün öne çıkacağı bir uygulama dönemi başlamaktadır. Bu 
dönemde özel sektör ve onların ortak kurluşu anılan alt yapıdan da yararlanarak hükümetlerin 
de desteğiyle somut projeler üretme sürecine gelinmiştir.-Zirve de kısaca, üye ülkeler 
arasındaki ticareti ve işadamları arasındaki işbirliğini kolaylaştıracak anlaşmalar 
hazırlanmıştır. İşadamlarının üye ülkeler arasındaki seyahatlerini kolaşlaştırıacak önlemler 
alınması, karadeniz Ticaret ve Çalı/ma Bankasının biran önce faaliyete geçmesi, karadeniz 
Bölgesi'ndeki ulaşım ve iletişim imkanlarının etkin ve güvenli bir hale getirilmesi, enerji 
kaynaklarının üretim ve dağatımı konusunda uzun vadeli bir işbirilği programının
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hazırlanması, küçük ve orta ölçekli işletmeler, yatırımcılar ve sanayi kuruluşları arasındaki 
işbirliğini geliştirilmesine ve KEİ Konseyi’nin etkinliğinin arttırılması, Karadeniz’in çevre 
kirliliğine karşı korunmasının teşviki için ortak bir program belinlenmesi ve nihayet organize 
suçlar, uyuşturucu ve silah kaçakçılığına ve terörizme karşı ortak önlemler alınması yolunda 
üye ülkeler arasında ikili anlaşmalar imzalanması kararlaştırılmıştır.

Bunun dışında Zirvede, KEI statüsünün, kimliğinin bir anlaşma veya şart ile hukuki 
bir zemine oturtulması konusunun bundan sonraki Dışişleri Bakanları toplantısında ele 
alınması, ayrıca Zrive toplantılarının düzenli aralarla yapılması hususunda mutabık 
kalınmıştır.

Zirve sırasında, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın Aliyev Gürcistan Cumhurbaşkanı 
Sayın Sinegur, Romanya Cumhurbaşkanı Sayın İliescu, Ukrayna Başbakanı Sayın Marçuk ve 
Rusya Federasyonu Başbakan Yardımcısı Soskovetski ile ülkelerimiz arasında ikili sorunlar 
ve bölgesel sorunlar hakkında çok yararlı görüşmeler yaptık.

KEİ sürecinde yeni bir döneme geçişi belgeleyen Bürkeş Zirvesi’ne katılmamız son 
derece yararlı olmuştur. Bükreş Zirvesi'nde KEİ’nin önümüzdeki dönemdeki gelişimi için 
ihtiyaç duyulan siyasi iradenin bir kez daha teyit edilmesinden, yönlendirici nitelikteki 
kararların alınmış olmasından dolayı memnuniyet duymaktayız. Zirve’ye yaptığımız faal 
katkılarla ve bu bölgesel, ekonomik işbirliği girişimine atfettiğimiz büyük önemle Türkiye’nin 
çağımızda hızla ilerleyen küreselleşme süreci içinde saygın bir yer aldığını bir kere daha 
görmüş bulunuyoruz.

Hepinize teşekkür ederim.

4 Tummuz 1995

• •   •• ••   ••  •• « «•

BAKANLIK SOZCUSU BÜYÜKELÇİ OMER AKBEL’İN BİR 
GAZETEMİZDE ÇIKAN HABERE İLİŞKİN OLARAK 

YÖNELTİLEN SORUYA VERDİĞİ YANIT

Bir gazetemizin 4 Temmuz tarihli nüshasında, Sayın Dışişleri Bakanı Erdal İnönü’nün 
Sayın Cumhurbaşkanımızın 4-6 Temmuz 1995 tarihleri arasında yapacağı Bulgaristan 
ziyaretine Devlet Bakanı Sayın Ayvaz Gökdemir’in katılmasına itiraz ettiği yönünde gerçekle 
ilgisi olmayan bir haber yayınlanmıştır. Devlet Bakanı Sayın Ayvaz Gökdemir’in Bulgaristan 
ziyaretine katılmasına Sayın Bakanımızın itiraz etmesi gibi bir durum sözkonusu değildir.



4.7.1995

AÇIKLAMA
    • •

Başbakan Sayın Prof. Dr. Tansu Çiller, Özbekistan Cumhurbaşakı İslam Kerimov’un
  * •

vaki davetine icabeten 9-10 Temmuz 1995 tarihlerinde Özbekistan’a resmi bir ziyarette
bulunacaktır. ,

Başbakan Sayın Çiller, Sözkonusu ziyaret sırasında Özbekistan Cumhurbaşkanı İslam 
Kerimov ve diğer Özbek yetkililerle görüşmeler yapacaktır. Görüşmelerde, ikili ilişkiler ve 
işbirliği konuları ele alınacak, bunların daha da geliştirilmesi imkanları üzerinde durulacak, 
ayrıca bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulacaktır.

Bu ziyaretin, iki ülke arasında hızla gelişmekte ve giderek derinleşmekte olan ikili 
ilişkilere ve işbirliğine yeni bir ivme kazandırması beklenmektedir.

6 Temmuz 1995

SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN BULGARİSTAN’! ZİYARETLERİNDEN
DÖNÜŞLERİNDE BASINA YAPTIKLARI AÇIKLAMA

4-6 Temmuz tarihleri arasında Bulgaristan’a resmi bir ziyaret yapmış bulunmaktayım.
  •

Bu ziyaretim sırasında Dışişleri Bakanı Sayın Erdal İnönü de bana refakat etmiştir.

Ziyaret süresince konuğu olduğum Cumhurbaşkanı Jelev’in yanısıra Başbakan 
Videnov ve ulusal Meclis Başkan Vekili Ananieva ile çok yararlı görüşmeler yaptım. Ayrıca 
dün Bulgar Parlamentosu’na hitap ettim.

Türkiye ile Bulgaristan arasında ilişkiler çok iyi bir düzeye erişmiş bulunmaktadır. 
İlişkilerimizi siyasi, ekonomik, kültürel tüm boyutlarıyla daha da geliştirmeyi ve ileri 
götürmeyi arzu ediyoruz. Yaptığımız görüşmelerde bu arzumuzun Bugaristan tarafından 
paylaşıldığını görmekten mutluluk duydum. Dost ve komşu iki ülkenin siyasi düzeydeki 
diyaloğu memnuniyet verici bir şekilde gelişmektedir. İlişkilerimiz Parlamentolar arasında, 
işadamları arasında, iki ülke halkı arasına yağun bir şekilde sürdürülmektedir.

İki komşu ülke arasında ekonomik ve ticari alanlanda önemli bir işbirliği 
potansiyelinin bulunduğu bir gerçektir. Avrupa ile entegrasyon da her iki ülkenin ortak 
hedefidir. Bu süreçte ilerlerken iki ülkenin kendi aralarında atacakları adımlarla ekonomik 
bütünleşme yönünde şimdiden mesafe almaları gerektiğini bulgar makamlarına anlattım.

Giderek küçülen dünyamızda dost iki ülkenin daha fazla ekonomik işbirlği, daha 
serbest ticaret yapmalarından doğal birşey yoktur. Temaslarıma işbirliğinin bu veçheleri 
üzerinde geniş biçimde durdum. Muhataplarımla, Adriyetik ile Karadeniz’i birleştiren Batı- 
Doğu koridoru başta olmak üzere Balkan ülkelerini güçlendirecek ulaştırma ve haberleşme 
altyapı projelerinin bir an önce başlatılmalarının önemine değindik. Ticaret hacmimizi daha 
da arttırmak hususunda mutabık kaldık

Sofya’daki temaslarımda ayrıca, Bulgar işadamları ve bu ülke ile yakın iş bağlantıları 
bulunan Türk müteşebbisleri ile görüştüm. Ülkelerimiz arasındaki ekonomik ve ticari 
ilişkilerin geliştirilmesinde özel sektörün oynayacağı rolün önemini vurguladım.
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Tüm temaslarımda Ekonomik, ticari veya kültürel olsun, çeşitli projelerin kısa 
zamanda hayatiyet kazanmasının iki ülkenin birbirlerine karşı güven içinde bulunmalarına 
bağlı olduğunu, bu güvenin duyulmaması için bir neden bulunmadığına inandığımı 
vurguladım.

Bulgaristan’da yaşayan sıydaşlarımızı her zaman iki ülke arasında bir dostluk köprüsü 
olarak mütalaa ettiğimizi, temennimizin , soydaşlarımızın bulundukları toplumla kaynaşarak, 
ayırıma tabi olmadan huzur içinde yaşamaları olduğunu Bulgar yöneticilere ifade ettim.

• I > \ V M öl * * . •

Ziyaretim sırasında, soydaş temsilcileriyle görüştüm. Ayrıca, soydaşlarımızın yoğun 
olarak yaşadığı Venets köyü’nü, Şumnu’yu ve buradaki Tombul Camii’ni ziyaret ettim, 
Soydaşlarımızı dinleme imkanını buldum. Buralarda büyük çoşkuyla karşılandık ve bundan 
duygulandık.

Bulgaristan’a yaptığım ziyaret çok yararlı sonuçlar doğurmuştur. İki ülke arasındaki
işbirliğinin gösterdiği gelişmeler gelecek için ümit vermektedir. Bugaristan ile ilişkilerimizi
har alanda daha da ileri götürmeyi hedefliyoruz. Türkiye ve Bulgaristan bu yönde gerekli 
siyasi iradeye sahiptir.

Teşekkür ederim.

06.7.1995

AÇIKLAMA

Silahlı Kuvvetlerimiz, dün ve bugün (5-6 Temmuz 1995), daha önce sınırlarımızı 
geçerek karakollarımıza saldırı düzenleyip, sımrötesinde toplandığını, yeni bir saldırı hazırlığı 
içinde olduğunu istihbar etmişlerdir. Bu saldırıları önlemek üzere anılan terör örgütünün 
toplanma yerlerine sınırlı birkaç nokta herakatı içra edilmiştir. Bu başarılı harekat sırasında 48 
terörist silahları ile birlikte ölü ele geçirilmiştir. , ' •

V  w, '  * v •  - *  I •

Türkiye, Kuzey Irak’taki devlet otoritesi boşluğu karşısında Kuzey Irak’taki siyasi 
partilerin güvenlikten sorumlu olacaklarını ve bu sorumluluklarını yerine getirmediklerinden 
güvenliği bizzat sağlamak üzere sınırötesi operasyonlara başvurmak zorunda kalacağını, bu 
partilerin yetkililerine açıklıkla belirtmişti. Dün ve bugün icra edilen harekat bu kapsamda 
gerçekleştirilmiştir.

Türkiye Irak partilerinin kendi bölgelerinde güvenliği temin sorumlulukları devam
etmektedir. Bu sorumluluğu yerine getirdikleri müddetçe böyle müdahalelere gerek 
kalmayacağı açıktır.



v

7.7.1995
• v  •

u pa  g ü v e n l ik  v e  işb ir l iğ i t e şk il a t i p a r l a m e n t e r
HEYETİNİN ÜLKEMİZE YAPMIŞ OLDUĞU ZİYARET SONRASINDA 
il RAPORLA İLGİLİ OLARAK YÖNELTİLEN BİR SORUYE DIŞİŞLERİ 
31 SÖZCÜ YARDIMCISI ELÇİ NURETTİN NURKAN TARAFINDAN

VERİLEN CEVAP

TBMM
parlamenter Asamblesi parlamenterinin ülkemize yaptığı ziyaret sonucunda hazırlanmıştır.

Geçtiğimiz hafta heyet Başkanı Alman Parlamenter Willi Wimmer de Bonn’da bir 
basın toplantısı yapmış ve ziyaretle ilgili bilgiler vermiştir.

Raporun başında bir bölüm şu şekildedir.

“ Ziyaret programı, Türk ev sahiplerimizle mükemmel bir işbirliği içerisinde 
planlanmış ve yürütülmüştür. Heyetimiz. Türk Parlamentosunun ve Hükümetinin temsilcileri, 
diğer yetkili makamlar siyasi parti liderleri, çeşitli kurumlar, insan hakları kuruluşları ve 
çeşitli şahsiyetler dahil, çok sayıda kişi, ve kuruluşla görüşme imkanı bulmuştur.Bütün bu 
görüşmeler son derece acık ve yapıcı geçmiştir. Heyetimiz, kendilerini kabul edenlere ve bu 
başarılı ziyarete katkıda bulunanlara müteşekkirdir. Heyetimiz, AGİT Parlamenter Asamblesi 
ile Türk milletinin temsilcileri arasındaki bu olumlu ve verimli diyalogun devam etmesini 
ümid etmektedir.

Türkiye, herzaman, mensubu bulunduğu batı ülkeleri camiasında Avrupa’lı 
partönerleriyle işbirliği ve uyum anlayışı içersinde açık ve yapıcı bir diyalog sürdürmüştür. 
Türkiye’nin bu tutumu raporda da bu sözlerle ifadesini bulmuştur.

Raporun daha sonraki bölümlerinde Türkiye'nin toprak bütünlüğünü ve istikrarına 
atfedilen önem, ülkemizin Avrupa’nın ayrılmaz bir parçası ve Avrupa Güvenlik ve işbirliği 
kurumlarının saygın bir üyesi olduğu, Türkiye’nin terörizmle mücadele hakkı, PKK
terörizminin çeşitli veçheleri ve dış destekli niteliği açıkça vurgulanmaktadır.

% * . •

•  #

Raporda şu ifade yer almaktadır:
\ V • • \

Heyetimiz Türkiye’yi Avrupa bütünlüğünün ayrılmaz bir parçası olarak gördüğünü 
bilhassa vurgulamak istemektedir. Türkiye birçok Avrupa kuruluşunun önemli ve saygın bir 
üyesidir.

Raporun, hiç şüphesiz olumlu ve yapıcı gördüğümüz yönleri olduğu gibi, kabul 
etmediğimiz ve katılmadığımız bölümleri de vardır. Türkiye’de Türk toplumunun istek ve 
gereksinimleri doğrultusunda, demokrasinin daha da geliştirilmesi yolunda adımlar 
atılmaktadır. Çağdaş, katılımcı ve çoğulcu demokratik kurumların bütünüyle işlemekte olduğu 
ükemizde, yine Türk toplumunun istekliri doğrultusunda ileride de atılacak bu adımlar, aynı 
zamanda bu konuda raporda yer alan beklentileri de karşılayabilecek niteliktedir.

%
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Raporda şöyle denilmektedir

“ Heyetimiz, yaptığı görüşmelerde Türkiye'nin toprak bütünlüğünü tanımayan ve ayrı 
bir Kürt devleti kurulmasını savunan hiç bir kişiye rastlanmamıştır.

Türkiye bir terörizm tehdidi ile karşı karşıyadır ve buna karşı haklı, meşru ve tekli bir 
mücadele yürütmektedir. Raporda bu mücadelenin haklılığı ve meşruiyeti şu ifadelerle 
belirtilmektedir. “Tabiatıyla, terörizmle mücadele etmek ve halkının güvenliğini sağlamak her 
hükümetin görevidir.”

Raporda, halen yargı organının önünde bulunan DEP milletvekillerinin durumuna da 
değinilmiştir. Keza raporun kendisinde de belirtildiği üzere, demokrasilerde hiçbir makam ya 
da kurum bağımsız yargı organının önünde bulunan bir konuya müdahale etme hakkına ve 
gücüne sahip değildir. Türkiye’de böyle bir müdahale tehlikesi olsa idi, Avrupalı 
partönerlerimizin asıl o zaman endişe etmeleri gerekirdi.

Sonuçta, AGİT-PA ile Türkiye arasında olumlu ve açık bir diyalogun örneği verilmiş 
olmaktadır. AGİT-PA böylelikle Türkiye’de yapmak istediği temas ve incelemeleri en geniş 
şekilde gerçekleştirmiş olmaktadır.

Bazı yabancı gazetelerde çıkan raporun yalnızca olumsuz yönlerinin ön plana 
çıkarıldığı haberleri üzüntüyle karşılıyoruz. Halbuki rapor, bazı diğer uluslararası kuruluşların 
bundan önceki raporlarına nazaran daha dengeli ve yapıcı unsurlar içermektedir.

• % ' . %

7 Temmuz 1995

AÇIKLAMA

İtalya Büyükelçiliği, Bakanlığımıza gönderdiği 1 Temmuz 1995 tarihli bir nota ile, 
Türkiye’de ikamet eden ve Schengen vizesi almış olan Türk vatandaşlarına, İtalyan 
diplomatik ve konsolosluk temsilciliklerince beklemeksizin. İtalya’ya giriş vizesi verileceğini 
bildirmiştir.

Bilindiği üzere, Avrupa Birliği içindeki ortak sınırlarda kişilerle ilgili tüm sınır ve 
gümrük işlemlerinin aşamalaı olarak kaldırılması amacıyla imzalanan Schengen Anlaşması, 
Belçika, Hollanda, Lüksemburg, Fransa, Almanya, İspanya ve Portekiz için 26 mart 1995 
tarihinde yürürlüğü girmiştir.

7 Temmuz 1995

AÇIKLAMA

Türkiye Cumhuriyeti ile Brezilya Federatif Cumhuriyeti arasmda resmi pasaport 
hamillerinin vizeden muaf tutulması konusunda 10 Nisan 1995 tarihinde Brasilia’da 
imzalanan vize muafiyet anlaşması 9 Temmuz 1995 tarihinde yürürlüğü girecektir.

Sözkonusu anlaşmada;



a) Geçerli bir diplomatik, hususi veya hizmet pasaportu hamili Türk ve Brezilya 
vatandaşlarının birbirlerinin ülkesine yapacakları süresi 90 günü aşmayan seyahatlarde,

b) Her iki ülkede bulunan diplotatik ve konsolosluk temsilcilikleri ile her iki ülkede 
bulunan uluslararası kuruluşlara atanan, Türk ve Brezilya diplomatik, hususi ve hizmet 
pasaportu hamillerinin ve aynı cins pasaport hamili yakınlarının, iki ülke Büyükelçiliğinin 
talebi üzerine, atanan kişinini görevi süresince vizeden muaf tutulmaları öngörülmektedir.

7 Temmuz 1995

• • • «  •• II

ULUSLARARASI AF ORGUTU'NUN 1995 YILI DÜNYA RAPORUNUN 
TÜRKİYE BÖLÜMÜ İLE İLGİLİ BİR SORUYA CEVABEN BAKANLIK 

SÖZCÜSÜ BÜYÜKELÇİ ÖMER AKBEL’İN AÇIKLAMASI

Uluslararası Af Örgütümün 1995 yılı raporunda Türkiye’ye ayırdığı bölüm 
incelenmiştir. Öncelikle ifade edilmesi gereken husus, örgütün insan haklarına yaklaşımda 
önemli hukuki hatalar yapmakta olduğudur. Raporda, terör, terörist, terörist eylem, derörist 
uygulama gibi kavramlara, özetle terör olgusuna hiç değinilmemektedir. Devlet güçleri 
hakkındaki insan haklan ihlalleri ididaları, birkaç örnekten yola çıkılarak, ülkenin tümüne 
şamil genellemeler halinde sunulmaktadır. Rapor ayrıcı, hak aramak amacıyla şiddete hatta 
terörist şiddete başvurulmasını adete mazur gören bir uslupla kaleme alnımıştır. Mezkur 
rapor, bunun yanında “gerilla”, “militan”, “siyasi mahkum”, “vicdan mahkumu”, “siyasi 
haklar” gibi çeşitli tanımlamalara dünyada genel kabul gören hukuk ilkeleri dışında anlamlar
vemektedir.

Uluslararası Af Örgütü, bazı ülkelerde insan hakları ihlallerine ilişkin kampanyalar 
tertiplemekte: sonra da bu şekilde topladığı mübalağalı iddialara dayanarak sözkonusu 
ülkelere eleştiri yöneltmektedir. Rapor, Türkiye’de teröristler tarafından katledilenlerin 
sayısını, kendilerine tarafımızdan doğru bilgiler aktarılmasına rağmen, kasıtlı olarak çok 
düşük düzeyde göstermektedir.

Sözkonusu rapordaki insan hakları ihlali iddilarına ayrı ayrı bakıldığında şu hususlar 
akla gelmektedir:

v

- Yargısız infaz denen olayların büyük kısmı TV kameraları önünde cerayan etmiş 
olup, Güvenlik güçlerinin silahla mukabele etme şartlarının doğduğu açıkça görülmüştür.

- Kaybolma konusundaki iddiaların doğrulanabilmesi için adıgeçen kişilerin komşu 
ülkelerde üstlenen PKK içinde olup olmadığı veya Batı Avrupa ülkelerine sığınıp 
sağınmadığını bilmek gerekmektedir.

AiVİC,İĞK ı
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- Asıl PKK terörizmi faili meçhul cinayetlerden oluşmaktadır ve güvenlik güçleri 
bunları ortaya çıkarmak için mücadele vermektedir.

- îşkance iddiaları konusunda örgüt bugüne değin o kadar çok yanlış ve mübalağılı 
iddialarda bulunmuştur ki, şimdi söylediklerinin ne kadarının doğru ve ne kadarının yanlış 
olduğunu anlamaya artık imkan bulunmamaktadır.

i

Raporda köy korucusu olmayı red ettikleri için işkenceye maruz kaldıkları öne sürülen 
kişilerden söz edilmektedir. Oysa, şu anda köy korucusu olmayı isteyenlerin sayısı çok 
yüksek olup, bunların ancak bir kısmına bu görev verilebilmeektedir. Kaldi ki, PKK 
yandaşına veya istemeyen kişiye silah verip zorla mücadeleye sevketmenin imkanı da yoktur.

Budapeşte AGİT toplantısında katılan Uluslararası Af Örgütü temsilcisinin bu terör 
örgütüyle temas içinde olduklarını itiraf ettiği bilinmektedir. Raporda bu ilişkinin inkar 
edilmesinin fazla bir anlamı yoktur.

Kendi yakın çevresinde ve bazı ülkelerde itibarını koruyormuş izlenimini yaratmaya 
çalışan bu kuruluşun bütün ciddi uluslararası forumlarda günden güne itibarını yitirdiği bir 
gerçektir.

• •

Yukaridaki hususlar ışığında, Uluslararası Af Orgütü’nun, terörizme değinmemek, 
teröristlerin yaptıkları insan hakları ihlallerini olduğundan küçük göstermek, devlet güvenlik 
güçlerinin ihlal iddialarını abartmak ve birkaç olaydan hareket ederek genel suçlamalara 
gitmek suretiyle politik amaçlar güttüğü ve bu tutumun insan haklarına zarar verdiği 
görülmektedir.

7 Temmuz 1995

AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanımız
Cumhurbaşkanı Kiro Gligorov’un davetlerine icabetle 12-14 tummuz 
Arnavutluk ve Makedonya’yı ziyaret edeceklerdir.

Sayın Dışişleri Bakanımızın da katılacağı ziyaretler vesilesiyle her iki ülkeyle mevcut 
yakın ve dostane ilişkilerin daha da geliştirilmesi imkanları araştırılacak: bölgesel ve 
uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulacaktır.

#
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8 Temmuz 1995

SAYIN DIŞİŞLERİ BAKANI ERDAL İNÖNÜ’NÜN AŞKABAT’A 
HAREKETTEN ÖNCE BASINA YAPTIKLARI AÇIKLAMA

Değerli Basın mensupları,

Dost ve Kardeş Türkmenistan'a resmi bir ziyarette bulunm.ak üzere Türkiye’den 
ayrılıyorum. Bu ziyaretim Türkmenistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakam Sayın 
Boris Şıhmuradov’un kısa bir süre önce ülkemize yaptığı ziyaretin iadesi mahiyetindedir. 
Bakanlık görevini üstlendiğimden bu yana kardeş olarak telakki ettiğimiz ülkelere ziyarete 
belli bir öncelik tanıyorum. Türkmenistan da bu ülkelerden bir tanesidir.

Bildiğiniz gibi, Türkiye ile Orta Asya Cumhuriyetleri arasında tarihten kaynaklanan 
güçlü akarabalık bağları bulunmaktadır. Dolayısıyla Türkiye bu ülkelerin bağımsızlıklarına 
kavuşmalarım büyük bir sevinçle karşılamış ve kendilerine her alanda yardımcı olmayı bir 
borç bilmiştir. Bu çerçevede, yeni Cumhuriyetlerin milli devletlerini kurmak, gerekli 
reformları yapmak ve ekonomik sıkıntılarını anlatmak yönünde gösterdikleri çabalara Türkiye 
de olanakları ölçüşündü katkıda bulunmaya çalışmıştır. Böylece başlayan yeni süreç içinde 
Türkmenistan’la da ilişkilerimizde ve işbirliğimizde çok önemli gelişmeler kaydedilmiştir. 
Akrabalık bağlarımız ekonomik ortaklığımızla pekişmektedir.

Türkmenistan’la 1992 yılında 28.4 milyon dolar olan ticaret hacmimiz 1994 yılında 
149.8 milyon dolara çıkmış, Türk işadamlarının Türkmenistan’da üstlendikleri projelerin mali 
portesi 1.5 milyar dolara ulaşmış, Eximbank tarafından açılmış olan 91 milyon dolarlık 
kredinin 88.5 Milyon dolarlık bölümü kullanılmıştır. Eğitim alanında da ilişkilerimiz 
gelişmektedir. Halen 2.475 Türkmen öğrenci burslu olarak Türkiye de yüksek ve orta öğrenim 
görmektedir. Ulaştırma, haberleşme ve kültür alanlarında işbirliği için çok önemli adımlar 
atılmıştır. Enerji alanında ise, zengin doğalgaz kaynaklarına sahip olan Tünnenistan’ın bu 
doğalgazınm Türkiye’ye ve Türkiye üzerinden Avrupa’ya gönderilmesi için boru hattı 
kurulması konusunda ilke mutabakatına varılmıştır.

Türkemenista’la ilişkilerimize dair fazlaca ayrıntıya girmeden verdiğim bu bilgilerden 
de anlaşılcağı gibi, ilişkilerimiz ve işbirliğimiz hemen her alanda boyut kazanarak büyük bir 
gelişme göstermiştir. Tabiatıyla bu yeterli değildir. İlişkilerimizi daha dâ pekiştererek ileri 
götürmek gerekmektedir. İşte Türkmenistan’da değerli meslekteşım Sayın Boris 
Şıhmuradov’la Ankara’da yaptığım görüşmelerin devamı olarak, bunun imkanlarını 
araştıracağız. Ayrıca ülkelerimizi ilgilendiren çeşitli bölgesel ve uluslararası konular üzerinde 
görüş teatisinde bulunacağız. Türkmenistan’ın, dış politika alanında olumlu tarafsızlık 
politikasını benimsemiş bulunmasını takdirle karışılıyoruz. Türkmenistan böylece, kendi 
bölgesinde barış, istikrar ve işbirliğinin güçlendirilmesine değerli katkılarda bulunabilecek bir 
konuma gelmektedir.
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9 Temmuz 1995

SAYIN BAŞBAKANIMIZIN ÖZBEKİSTAN VE AZERBAYCAN’I RESMİ 
ZİYARETLERİNDEN ÖNCE ESENBOĞA HAVAALANINDA YAPTIKLARI

AÇIKLAMA

Değerli Basın mensupları,

Özbekistan Cumhurbaşkanı Sayın İslam Kerimov'un ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın
• •

Haydar Aliyev’in vaki davetleri üzerine 9-10 Temmuz tarihlerinde Özbekistan’a 10-12 
Temmuz tarihlerinde de Azerbaycan’a resmi ziyaretlerde bulunacağım.

Bu ziyaretlerimde bana ilgili Bakanlar, Milletvekili arkadaşlarım, değerli işadamları ve 
basın mensuplarından oluşan bir heyet refakat etmektedir. Ayrıca üst düzeyli devlet 
görevlileri de heyetimizde yer almaktadır.

• * • •

İki gün sürecek Özbekistan ziyaretim sırasında, Özbekistan’daki kardeşlirimizi ilk
defa kendi yurtlarında selamlayacağım. Bu bakımdan ziyaretimin ayrı bir önemi vardır. 
Azerbaycan’daki kardeşlerimizle ise ikinci kez kucaklaşacağım.

Gerek Özbekistan, gerek Azerbaycan ile ülkemiz arasındaki kültürel ve ekonomik 
ilişkilere son derece büyük önem atfetmekteyim.

Nitekim, Özbekistan’la olan ilişkilerimiz ve işbirliğimiz, Özbekistan’ın bağımsızlığına 
kavuşmasından bu yana geçen 3,5 yıl gibi kısa bir sürede siyasi, ekonomik, eğitim, kültürel ve 
diğer alanlarda büyük gelişmeler kaydetmiştir. Bu çerçevede, Özbekistan’a açtığımız 250 
milyon dolarlık Eximbank kredisinin 146 milyon dolarlık kısmi fiilen kullanılmıştır. 
Özbekistan’da müteahhitlik ve sanayi alanlarında iş yapan 20’yi aşkın Türk firmasının 
üstlendiği önemli yatırım projelerinin mali portesi 1 milyar dolara yaklaşmıştır. Ticari 
ilişkilerimiz de memnuniyet verici bir şekilde gelişmektedir. 1992 yılında 75,5 milyon dolar 
olan ticaret hacmimiz, 1994 yılında 143 milyon dolara ulaşmıştır. Ticaret hacmimiz bu yılın 
ilk 3 ayında da geçen yılın aynı dönemine oranla % 75 artış kaydetmiştir. Diğer taraftan, 
ülkemizde 380 Özbek kardeşimiz, Özbekistan’da 115 öğrencimiz burslu olarak öğrenimlerini
sürdürmektedir.

Azerbaycan’a yapacağım ziyaret sırasında, bu dost ve kardeş ülkenin karşıkarşıya 
bulunduğu dış politikaya ilişkin ve ekonomik zorlukların aşılması için Türkiye’nin olanakları 
dahilinde ne gibi katkılarda bulunabileceğini açık kalplilikle ele alacağız. Nitekim, içinde 
bulunulan mevcut darboğazdan bir an evvel çıkılması içni Türk Eximbank tarafından 
azerbaycan’a açılan 350 milyon dolarlık kredinin yaklaşık 80 milyon dolarlık kısmı fiilen
kullanılmıştır. Bu kredilerin Azerbaycan ekonomisine daha etkin bir katkı sağlanmasının

,  »

yollarım araştıracağız. Işadamlarımızında da mevcut uluslararası deneyimlerinden 
yararlanarak serbest pazar ekonomisine geçiş sürecinde AzerbaycanlI kardeşleriyle ortak 
girişim ve işbirliği olanaklarını ele alacaklardır.

Azerbaycan’la ikili ekonomik ilişkilerimize bir göz attığımızda, 3.5 yıl gibi kısa bir 
süre içinde çok büyük bir mesefa katedildiğini görüyoruz. Azerbaycan’daki özel sektör
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yatırımlarımızın tutarı 500 milyon dolar dolayındadır. Azerbaycan ile ticaret hacmimiz 140 
milyon dolara ulaşmıştır. Tabii ki bu rakamlar iki ülkenin ekonomik potansiyelinin çok 
altındadır. Ekonomik işbirliğimiz ve ticaretimiz gelecekte hem daha çok gelişecek, hem de 
çeşitlendirilecektir. Bunun için birçok hazırlıklar var. Azerbaycan’da yeni projeler 
hazırlanıyor. Bunları da orada birlikte gözden geçireceğiz.

Bildiğiniz gibi, Azerbaycan'ın zengin petrol kaynaklarının araştırılması ve işletilmesi 
çalışmalarına Türkiye petrolleri Anonim Ortaklığı önemli katkıda bulunmakta, yatırım 
yapmaktadır. Bu kuruluşumuzun uluslararası korsorsiyum içindeki payı, 12 Nisan 1995 
tarihinde imzalanan anlaşmayla yüzde 1.75’den yüzde 6.75’e çıkmıştır.

Öte yandan, Azerbaycan'da üretilecek petrolün Türkiye üzerinden boru hattı ile 
Akdeniz’e ulaştırılmasına yönelik çalışmalar da sürdürülmektedir.

Bu ziyaretim vesilesiyle. Güney Kafkasya’da uzunca bir süredir istikrarsızlık unsuru 
oluşturan, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki Yukarı Karabağ sorunu konusunda doğal 
olarak Azeri yetkililerle görüş alışverişinde bulunacağım. Bu çerçevede, kendi öz vatanlarında 
mülteci durumuna düşmüş bir milyona yakın Azeri kardeşimizin durumlarını da yerinde 
görmek fırsatını elde edeceğim.

Bilindiği gibi, Kızılay kurumumuz Azerbaycan’da iki mülteci kampını yönetmektedir. 
Azerbaycan’a yaptığımız insani yardımların tutarı ise 60 milyon doları bulmuştur.

Sonuç olarak, bu düşüncelerle Özbekistan’a ve Azerbaycan’a yapacağım ziyaretler 
sırasında ikili ilişkilerimizi ve işbirliği alanlarımızı daha da geliştirmenin yollannı 
araştıracağız. Kardeş ülkelerle, içişlerine karışmama ilkesi temelinde, karşılıklı iyiniyete ve 
yararlara dayalı olarak her alanda ilişkilerimizi geliştirmek başlıca amacımızdır. Ülkelerimizi 
ilgilendiren bölgesel sorunlar ve uluslararası konular üzerinde de görüş alışverişinde 
bulunacağız. Ziyaretimin yararlı sonuçlar vereceğine inanıyorum.

Hepinize taşekkür ederim.

11 Temmuz 1995

AÇIKLAMA

Kuzey Irak’ta terör yuvalarının yeniden oluşmaya başladığının görülmesi ve terörist 
örgütün bu bölgeden masum vatandaşlarımıza ve karakollarımıza yönelik olarak giriştiği 
eylemler ve bu eylemlerin süreceğine dair elde edilen istihbari bilgiler üzerine, 5 Temmuz 
1995 tarihinde başlatılan akın tipi harekat, amacına ulaşarak bugün sona ermiştir.

Bu amaçla kuzey Irak’a gönderilen birliklerimiz yurda dönmüş bulunmaktadır.
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11 Temmuz 1995

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ’NİN KUZEY IRAK’TA GIRIŞTIGI NOKTA 
HAREKATI HAKKINDA BAZI BATILI ÇEVRELERDEN GELEN ELEŞTİRİLER 
KONUSUNDA YÖNELTİLEN SORULARA DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZCÜSÜ 
BÜYÜKELÇİ ÖMER AKBEL TARAFINDAN VERİLEN YANIT:

Türkiye Kuzey Irak’ta bundan önce giriştiği harekatta olduğu gibi, bu kez de, hukukun 
gereklerine tam olarak uymuştur. Bunıın en belirgin işareti yerel sivil nüfusa herhangi bir
zarar gelmemiş olmasıdır..

Bazı batılı, çevrelerin ve bazı müttefiklerimizin, şu sıralarda Avrupa’da cereyan eden 
çatışmalarda, etnik temizlik, katliam ve soykırımın işlendiğini gözardı ettikleri izlenimi 
alınmaktadır. Bir bakıma, hukuka esasen uyan eleştirilirken, hukuku ayaklar altına alana karşı 
yeterince tepki gösterilmemektedir. Asıl dengesizlik burada vardır.

Türk Silahlı kuvvetleri, karşısında hukuku hice sayan, masum sivillere ve sivil 
hedeflere sürekli saldıran, seyyal ve dağınık terörist grupların ve arazinin özelliklerini 
gözönüne alarak kuvvet tahsisi yapmaktadır. Bu kuvvetlerin büyüklüğü yöneldikleri hedefle 
orantılıdır.

Kadın, çoluk-çoçuk, ihtiyar öldürmeyi mücedele metodu olarak benimseyen bir 
terörist örgütün kendi grubuna karşı vahşetini, ‘'siyasal çözüm’’ adı altın da bertaraf etmeye 
çalışmanın terör sorununu nasıl çözümleyeceği izaha muhtaç iddiadır.

12 Temmuz 1995

CUMHURBAŞKANI SAYIN SÜLEYMAN DEMİREL’İN ARNAVUTLUK VE 
MAKEDONYA’YA HAREKETLERİNDEN ÖNCE ESENBOĞA HAVAALANT’NDA 
BASINA YAPTIKLARI AÇIKLAMA

Değerli Basın Mensupları,

Arnavutluk Cumhurbaşkanı Sali Berisha’nın ve Makedonya Cumhurbaşkanı Kiro 
Gligorov’un vaki davetlerine icabeten geleneksel dostluk ilişkilerine sahip olduğumuz Balkan
komşularımız Arnavutluk ve Makedonya Cumhuriyetlerine resmi bir ziyarette bulunmak

  * _   «

üzere türkiye’den ayrılıyorum. Dışişleri Bakam Sayın Erdal İnönü, Parlamentoyu temsilen 
milletvekilleri ile birlikte, ilim adaamları , meslek kuruluşları temsilcileri, işadamları ve basın 
mesuplarından oluşan seçkin bir heyet bana refakat etmektedir.

Türkiye ile Arnavutluk arasında siyasi ilişkiler dostane ve yapıcı bir hava içinde 
gelişmektedir. Aramızda herhangi bir sorun bulunmamaktadır. Arnavutluk ile en üst düzeyde 
ve sık aralıklarla yapılan ziyaretlerin Türkiye ile Arnavutluk arasında tarıhtan kaynaklanan
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geleneksel dostluk bağlarının ve işbirliği ilişkilerinin daha da geliştirilmesine önemli katkısı 
olmaktadır.

İki ülke arasında 4 yıl önce 20 milyon dolar civarında olan ticaret hacmi, 1994yılında 
üç kat artarak yaklaşık 60 milyon dalara yükselmiştir. Ekonomik ve ticari ilişkilerimizi her iki 
ülkenin ve halkının yararına daha da geliştirmek için ortak çaba göstermemiz gerektiğini 
düşünüyorum.

Tirana’da Sayın Berisha ile yapacağımız görüşmelerde ikili ilişkilerimizi ve 
işbirliğimizi her alanda daha da ileri götürmenin yollarını araştıracağız. Ülkelerimizi 
ilgilendiren, bölgesel ve ulusalararası konular üzerinde de görüş teatisinde bulunacağız. 
Ziyaretim sırasında, Arnavutluk Halk Meclisi’ne de hitapta bulunacağım. Ziyaretimin iki ülke 
için yararlı sonuçları vereceğine inanıyorum.

Makedonya Cumhuriyeti’nin bağımsızlığım kazanmasını izleyen dönemde, Türkiye- 
Makedonya ilişkileri sürekli ve istikrarlı bir gelişme göstermiştir. Türkiye, Makedonya’yı ilk 
tanıyan ve Üsküp’te ilk Büyükelçilik açan ülke olmuştur.

Ziyaretim sırasında, ülkelerimiz arasında bir “Dosluk, İyi Komşuluk ve İşbirliği 
Antlaşması” da imzalanması öngörülmektedir. Tarihi nitelikteki bu Anlaşmanın yanısıra, 
“Yatırımların Karşılıklı Korunması ve Teşviki Anlaşması” da imzalanacaktır. Ziyaret ayrıca, 
bölgesel ve uluslararası konuları da ele almamıza imkan sağlayacaktır. Diğer taraftan, 
Makedonya Cumhuriyeti Meclisi'ne hitapta bulunacağım ve Türkiye’nin Makendonya’ya 
olan desteğini burada teyid edeceğim.

Makedonya'nın istikrarı esasen barış arayışı içinde olan tüm Balkanlar bölgesini 
ilgilendirmektedir. Ayrıca, Makedonya’nın istikrarını muhafaza edebilmesi için gerek siyasi 
gerek ekonomik dış desteğe ihtiyacı bulunduğu , bugün uluslararası toplum tarfından kabul 
edilen bir husustur. Türkiye, bölgenin ve uluslararası toplumun sorumlu bir üyesi olarak 
istikrar ortamının yaratılabilmesi için elden gelen tüm çabayı harcamaktadır.

Bir bölge ülkesi olan Türkiye'nin bölgeye tarihi, sosyolojik ve coğrafi bağları vardır. 
Balkanlar, aynı zamanda Batı Avrupa ile bağlantı yolumuzdur. Avrupa ülkelerinde yaşayan 
binlerce vatandaşımız bu bölgeden transit geçmekte, Batı Avrupa ile ticatemiz Balkanlar 
üzerinden yapılmaktadır.

Bu nedenlerle bölgedeki gelişmeliri dikkatle izliyor. Balkan Ülkelerinin her biri ile 
ikili ilişkilerimizi her alanda geliştirmeye, bunun yanısıra bölgede barış, güven ve işbirliğinin 
yerleşmesi için hem ikili , hem de çok taraflı düzeyde çaba göstermeye çalışıyoruz. Geçen 
hafta Bulgaristan’a yaptığım ziyaretten sonra, Arnavutluk ve Makedonya’yı ziyaretlerim bu 
anlayış ve yaklaşımla gerçekleştirilmektedir.
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13 Temmuz 1995

BOSNA-HERSEK’TEKİ SON SIRP SALDIRILARI KONUSUNDA YÖNELTİLEN BİR 
SORUYA CEVABEN BAKANLIK SÖZCÜ YARDIMCISI ELÇİ NURETTİN 
NURKAN’IN AÇIKLAMASI:

Bosna'da yaşanan insanlık dramı evvelce BM Güvenlikli Bölgesi ilen edilin 
Srebrenica’mn silahlı Sırp saldırganların eline geçmesiyle yeni ve daha da vahim bir boyut 
kazanmıştır. Türkiye BM kararlarının açık bir ihlali niteliğindeki bu saldırıyı şiddetle 
kınamaktadır. Sırp saldırılarının durdurulması için Türkiye günlerden beri en üst düzeyde 
ilgili ülkeler nezdinde yoğun girişimlerde bulunmuştur. Ne yazık kı, uluslararası camianın bu 
saldırıya tepkisi çok geç ve yetersiz düzeyde kalmıştır. BM bu olayda itibar kaybetmiştir. BM 
Güvenlik Konseyimin son aldığı karar uyarınca, Srebrenica'nın yeniden güvenlikli bölge 
heline getirilmesi ve Sırp biklirkleıinin ordan çekilmesi sağlanamadığı takdirde, bu itibar 
kaybı daha da artacaktır.

Türkiye Sııp saldırılarının başından itibaren sürdürdüğü diplomatik girişimlerle 
saldırganın etkili bir biçimde caydırılması için çağrıda bulunmuştur. 200 binden fazla insanın 
hayatını kaybettiği, yüzbinierce insanın mülteci durumuna düştüğü Bosna-Hersek krizinin bir 
an önce sona erdirilmesi için BM’in daha etkili ve kararlı bir tutum izlemesi ve Sırp 
saldırılarının durdurulması amacıyla BM Barış Gücü’nün yetkilerinin arttırılması 
gerekmektedir. Sivil halka yönelik insanlık dışı uygulamalara derhal son verilmelidir. Temas 
Grubu’nun hazırladığı ve Bosna-Hersek hükümetinin de kabul ettiği Barış Planı bir an önce 
uygulanmlıdır. Uluslararası çaminanın bu konuda daha kararlı ve cesaretli bir yaklaşım 
benimsemesi gerekmektedir. Türkiye şimdiye kadar olduğu gibi, bundan böyle de, Bosna- 
Hersek’te saldırının durdurulması, barışın sağlanması, mastım insanların can ve mal 
güvenliklerinin temini için elinden gelen gayreti göstermeye devam edecektir.

14 Temmuz 1995

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SOZCU YARDIMCISI 
ELÇİ NURETTİN NURKAN'IN BİR SORUYA VERDİĞİ YANIT

Türkiye, ABD'ııin, Vietnam'la ilişkilerinin normalleştirilmesi çerçevesinde bu ülke ile 
diplomatik ilişki kurma kararım memnuniyetle karşılamaktadır. Asya-Pasifik bölgesindeki 
gelişmeleri yakından takip eden Türkiye, bu kararın bölgedeki barış, istikrar ve güven 
ortamının pekiştirilmesine ve Vietnam’ın ulusalararası toplumla bütünleşmesine katkıda 
bulunacağına inanmaktadır.

-  314



14 Temmuz 1995

AÇIKLAMA

Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki Gümrük Birliği’nin erteleneceğine dair 
söylentiler konusunda yöneltilen bir soruya Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Elçi 
Nurettin Nurkan tarafından verilen yanıt:

Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki Gümrük Birliği’nin kararda öngörüldüğü gibi, 1 
Ocak 1996 tarihinde yürürlüğü girmesi hedefinde herhangi bir değişiklik mevcut değildir. Her 
iki tarafta da çalışmalar planlandığı şekilde sürdürülmektedir. Ahiren ülkemizi ziyaret eden 
Komisyon yetkilisi de teknik hazırlıkların ulaştığı aşamadan duyduğu memnuniyeti dile 
getirmiştir. Avrupa parlamentosu’nda rapor üzerinde yapılacak oylamanın Kasım veya 
Aralık’ta gerçekleşmesi beklenmektedir. Bu itibarla, şu sırada Gümrük Birliği’nin 
erteleneceğine dair çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır.

15 Temmuz 1995

AÇIKLAMA

Bosna’da Srebrenica kentinin Bosnalı Sııp saldırganların eline düşmesini, çok sayıda 
masum insanın hayatını kaybetmesini, on binlerce masum Boşnağın evlerini terkederek açlık 
ve sefalet içinde yaşamak zorunda bırakılmalarını, erkeklerin topluca tutuklanmalarını, 
kadınların ırzına geçilmesini Türkiye nefretle kınamaktadır.

Bosnalı Sırpların büyük bir etnik temizlik kampanyası çerçevesinde aynı amaçla Zepa 
■şehrine de saldırı düzenlediği öğrenilmiştir.

BM’in güvenlikli bölge ilan ettiği bu yörelere düzenlenen saldırılar karşısında Barış 
Gücü’nün çaresiz kalması dünya örgütünün itibarını, etkinliğini ve inandırıcılığını büyük 
ölçüde zedelemiştir. '—

İkinci Dünya Savaşından bu yana Avrupa’da bu en büyük insan hakları ihlali 
karşısında uluslararası insan haklan örgütlerinin sessiz kalışı da düşündürücüdür.

Sırpların bütün dünyanın tepkisini futursuzca hiçe sayarak yürüttüğü bu baldırılar 
çatışmaların haşka bölgelere de yayılabileceği endişesini arttırmış ve Balkanlarda barış ve 
istikrar için ciddi bir tehlike haline gelmiştir. Bu durumun mutlaka önlenmesi, Güvenlikli 
Bölgelerin etkili biçimde sağlanması ve saldırganların cezalandırılması ilgili bütün 
uluslararası kuruluşlar için kaçınılmaz bir görev haline gelmiştir. Türkiye bu amaçla somut 
adımlar atılabilmesi için NATO ve BM nezdinde kararlı girişimlerde bulunmaktadır. Bu 
amaçla NATO’nun bakanlar düzeyinde bir toplantı yapması için çağrıda bulunuyoruz.
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Fransız Cumhurbaşkanının ifade ettiği kararlı görüşleri Türkiye de kuvvetle 
desteklemektedir. Türkiye, NATO çerçevesinde yukarıdaki hedefleri gerçekleştirmeye yönelik 
olarak alınacak bütün kararlara aktif biçimde katlmaya kararlıdır.

Türkiye, BM’in Bosna-Hersek'e uyguladığı silah ambargosunun kaldırılmasını da 
istemektedir.

19 Temmuz 1995

AÇIKLAMA

Başkanlığını Bosna-Hersek Cumhurbaşkanı Izzetbegoviç’in yürüttüğü ve Bosna- 
Hersek’teki şehit ailelerine yardım amacıyla oluşturulan özel fona Hükümetimizin katkısı 
olan 50.000 DM tutarındaki çek, 13 Temmuz 1995 tarihinde, Saraybosna Büyükelçimiz
tarafından Cumhurbaşkanı İzzetbegoviç'e tevdi edilmiştir.

20 Temmuz 1995

AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman Demirel, Bosna-Hersek Cumhurbaşkanı Alija 
İzzetbegoviç’in daveti üzerine bir günlük bir ziyaret için yarın Bosna-Hersek’in Zenica 
kentine gidecektir

Sayın Cumhurbaşkanımızın, Bosna-Hersek Cumhurbaşkanıyla görüşmesinde, BM 
güvenlikli bölgesi Srebrenica’nın Sırp saldırıları sonucu düşmesi üzerine ortaya çıkan son 
durum, öteki güvenlikli bölgelere ilişkin gelişmeler, BM ve UNPROFOR’un ve insani yardım
konuları ele alınacaktır.

21 Temmuz 1995

C UMHUB A Ş KANI SAYIN SÜLEYMAN DEMİREL’IN BOSNA-HERSEK”E 
HAREKETLERİNDEN ÖNCE ESENBOĞA HAVAALANI’NDA BASINA YAPTIKLARI 
AÇIKLAMA AŞAĞIDA SUNULMAKTADIR: .

Bosna-Hersek Cumhurbaşkanı Sayın Alija Izzetbegoviç ile görüşmelerde bulunmak 
üzere, biraz- sonra Hırvatistan’da Split üzerinden Bosna-Hersek’te Zenica’ya hareket 
ediyorum. Beraberimde Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Sayın Onur Öymen ve Genelkurmay 
Harekat Başkanı Korgeneral Çevik Bir bulunmaktadır.

Sayın Izzetbegoviç’in esasen Türkiye’yi resmen ziyaret etmesi sözkonusu iken, 
ülkesindeki koşulların buna elvermemesi yüzünden Bosna-Hersekli kardeşlerimizin 
geçirmekte oldukları bu zor günlerde ziyareti bizim gerçekleştirmemiz zarureti hasıl olmuştur.
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Son haftalar içinde özellikle Balkan ülkelerine vaki resmi ziyaretlerimde yaptığım 
temaslarda ve aylar önce tüm dünya liderlerine gönderdiğim mesajlarda, Bosna-Hersek’e 
şubat ayı içinde yaptığım ziyaret sonucunda, o zaman barışın korunabileceği hususunda 
edindiğim izlenimin hiç iyimser olmadığını bildirmiş ve uluslararası toplum etkin ve kararlı 
önlemler almadığı takdirde, bunun vahim sonuçlar doğurabileceği uyarısmda bulunmuştum.

Bosna-Hersek’te hepimizin yüreğini parçalayan son gelişmeler, maalesef bu 
düşüncelerimi doğrulamıştır. Uluslararası toplumun kararsızlığından, etkisizliğinden ve 
ezcümle, aczinden istifade eden Sırplar, hepimizin gözleri önünde, uluslararası meşruiyeti, 
BM Güvenlik Konseyi kararlarını ayaklar altına alarak “Güvenlikli Bölge” olan Srebrenica’yı 
işgal etmişler, Zepa’yı ve diğer ketleri benzer tehdit altında tutmuşlardır. İkinci Dünya 
Savaşı’ndan beri işlenen en büyük insanlık ayıplarından biri olan “Etnik Temizleme” 
uygulamasına derhal müdahale edilmediği takdirde, bunun vebalinin, dökülen kandan ve 
yerlerinden ve yurtlarından olan masum insanların çektikleri ıstıraptan doğrudan sorumlu olan 
Sııplar kadar, onların bu hareketine göz yumanlar taşıyacaktır.

Türkiye’nin Bosna-Hersek ile yakın bağları bulunmaktadır. Türkiye Boşnak 
kardeşlerimizin yaralarının sarılması için yardım etmektedir. Ülkemiz, bölgede barışın tesisi 
için yoğun çaba harcamaktadır. İkili olsun, çok taraflı olsun, her forumda, her platformda, her 
düzeyde, Balkanlar’da barış ve istikrarın ciddi bir şekilde tehdit altında olduğunu, bu durumun 
mutlaka önlenmesi gerektiğini defaatla söyleyegelmiştir.

Sayın İzzitbegoviç ile Zenica'da yapacağım görüşmelerde Türkiye'nin Bosna- 
Hersek’e bu günlerinde acılarını hafifletmek için ne gibi ilave yardımlarda bulunabileceğini; 
uluslararası planda ise, Sırp saldırılarına son verilmesi ve barış ve sükünun avdeti için daha 
neler yapılabileceğini görüşeçeğim. Zenica’daki birliğimizi de ziyaret edeceğim.

Bugün, aynı zamanda Londra'da Bosna-Hersek’teki son durum hakkında bir 
uluslararası toplantı yapılacaktır. Temennimiz, buradan çıkacak kararın, Sırpların, uluslararası 
toplumun iradesini hiçe sayarak girdikleri topraklardan koşulsuz olarak ve derhal geri 
çekilmeleri ve cezalandırılmaları yönünde önlemler getirmesidir.

A

Aksi takdirde, uluslararası meşruiyet kavramının bir anlamı kalmayacak, BM’in 
inandırıcılığı yok olacaktır. Böyle bir durumda, Bosna-Hersek’in BM yasasımnı tanıdığı 
kendini savunma hakkının mahrum tutulması için bu ülkenin, eski Yugoslavya’ya uygulanan 
silah ambargosundan muaf tutulması gerekecektir.

•  •  9    __________

Bugün bir başka toplantı da Cenevre de yapılmaktadır. IKO Bosna-Hersek Temas 
Grubu Dışişleri Bakanları toplantısı’nda Türkiye’yi devlet Bakanı Saym Onur Kumbaracıbaşı 
temsil etmektedir. Bu toplantı da Bosna’daki duruma ilişkin kaygılarımızı uluslararası 
camianın dikkatine sunmayı ve bu hussusta örgüt olarak ne şekilde hareket edilmesi 
konusundaki görüş ve önerilerimizi açıklıkla ortaya koyacağımızı ümit ediyorum.

Basının Değerli Mensupları,

Gördüğünüz gibi, Bosna-Hersek sorununun ulaştığı bu kritik dönemde, ülkemiz tüm 
imkanlarıyla Bosna-Hersek’e destek olmaya azami gayreti göstermektedir.
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22 Temmuz 1995

CUMHURBAŞKANI SAYIN SÜLEYMAN DEMİREL’ 
BOSNA-HERSEK’TEN DÖNÜŞÜNDE ESENBOĞA 
HAVAALANINDA YAPTIĞI BASIN TOPLANTISI

Değerli Basın Mensupları,

Bosna-Hersek’te son olarak meydana gelen Sırp saldırılarının neden olduğu insanlık 
felaketi ağır insan hakları ihlalleri üzerine, dost ve kardeş Bosna halkına dayanışma ve 
desteğimizi yeniden vurgulamak ve saldırılara son verilmesini sağlayacak girişimler ve 
önlemler hakkında görüş alışverişinde bulunmak üzere Bosna-Hersek’e ve daha sonra 
Hırvatistan’a çalışma ziyaretlerinde bulunduk. Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Sayın Onur 
Öymen ve Genelkurmay Başkanlığından Sayın Korgeneral Çevik Bir bana refakat ettiler.

* * • • ■» . . I « •

Bosna Hersek’in bu en sıkıntılı günlerinde Cumhurbaşkanı Izzetbegoviç’in 
beraberindeki lider kadrosuyla Zenica’ya gelmesi bölgedeki ve Bosna Hersek’teki durumu

,  /  .  •* .    _  a

birlikte değerlendirmemize imkan sağlamıştır. Bu görüşmelerimizde Sayın Izzetbegoviç’de ve 
arkadaşlarında gördüğüm büyük moral ve mücadeleyi sonuna kadar sürdürme kararlılığı beni 
gerçekten mutlu kılmıştır.

Daha sonra Hırvatistan cumhurbaşkanı Tudjman ile buluştuk. Bosna Hersek’te, 
Hırvatistan’da son dönemde meydana gelen siyasi ve askeri gelişmeleri değerlendirdik. 
Sırpların devam eden genişleme emellerinin neden olduğu insanlık sorununa acilen çözüm 
bulunabilmesi amacıyla ortak olarak yapılabilecek girişimler ve alınabilecek önlemleri gözden 
geçirdik. Gerek Bosna Herse’te gerek Hırvatistan’da yaptığımız temaslar fevkalade başarılı 
olmuştur. Şunu ifade edeyimki, bölge fevkalade rahatsızdır.

Hepinize teşekkür ederim. .

24 Temmuz 1995

AVRUPA BİRLİĞİ HUKKU KOMİSYONU’NUN EGE SORUNUNA İLİŞKİN RAPORU 
KONUSUNDA YÖNELTİLEN BİR SORUYA BAKANLIK SÖZCÜSÜ BÜYÜKELÇİ

ÖMER AKBEL’İN VERDİĞİ YANIT:
t I _ . •

AB Hukuk Komisyonu’nun Ege’de karasuları ve deniz yetki alanlarının belirlenmesi 
konusunda hazırlamış olduğu raporun Yunanistan’daki yankıları Yunan basınından ilgi ile 
izlenmektedir. Yunanlıların bu gelişmeden memnun kalmadıkları gözlenmektedir.

Edinilen bilgilere göre, anılan Rapor’da Deniz Hukuku Sözleşmesi’nin karşılıklı 
ve/veya bitişik kıyılara sahip ülkelerin karasularının belirlenmesinde tarihi veya özel durumlar 
nedeniyle iki devletin karasularının ortay hat esas alınmadan saptanacağına dair 15 nci 
maddesine atıfta bulunulmaktadır. Aynı durumdaki ülkelerin, Münhasır Ekonomik Bölge ile
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Kıta sahanlıklarının anlaşmayla ve hakkaniyete uygun biçimde sınırlandırılması gerektiğine 
ilişkin 74 ve 83 ncü maddelerine işaret edilmektedir. Ayrıca, Ege’nin Türkiye ile Yunanistan 
arasında bir sorun olduğu vurgulanmaktadır. Sözkonusu temel hüküm ve gerçeklere 
değinilmiş olmasının Yunanistan'ın bilinen görüşlerini ve bu konudaki tutumunu geçersiz 
kılması bakımından gerçekçi bir gözlemi ifade ettiği söylenebilir.

Uluslararası hukukun ilgili hükümlerine seçici ve tek taraflı yorumlar ile değil de bir 
bütün olarak bakıldığında, Yunanistan’ın karasuları ve deniz yetki alanlarının belirlenmesine 
ilişkin iddialarının, hakkaniyete uymadığı gibi, hukuken de mesnetsiz olduğu bu vesile ile de 
açıkça görülmüştür.

Bu durum ayrıca, iki ülke arasında Ege denizi ile ilgili tüm sorunların diyalog ve ikili 
müzakere yöntemiyle çözümlenmesi gerektiği şeklindeki tutumumuzun da doğruluğunu 
kanıtlamaktadır.

26 Temmuz 1995

AÇIKLAMA

Maruz bırakıldığı insanlık dışı saldırılarda daima Bosna-Hersek halkının yanmda 
yeralan ve yardım elini uzatan Kızılay, ülkenin bugünlerde yaşamakta.olduğu güç koşulların 
hafifletilmesine yardımcı olmak üzere, son gelişmeleri de dikkate alarak, bütün imkanlarmı 
seferber etmeye karar vermiştir.

Kızılay bu amaçla ilk aşamada Zenica’da ihtiyaç duyulan boyutta bir sığınmacı 
yerleşim merkezi kurmak üzere gerekli hazırlıkların ikmal etmiştir. Bu kapsamda 7 TIR’dan 
oluşan 118 ton ağırlığında ve 400.000 ABD doları değerinde çeşitli gıda, ilaç, tıbbi malzeme, 
temizlik mazemesi, çadır, battaniye, uyku tulumu, kabandan oluşan yardım malzemesi 26 
Temmuz Çarşamba günü Ankara’dan yola çıkarılacaktır

Zenica’da kurulacak sığınmacı yerleşim merkeziyle ilgili istişarelerde bulunmak üzere 
bir Kızılay Heyeti de aynı gün Bosna-Hersek’e hareket edecektir.

Kızılay’ın Bosna-Hersek’e yönelik insanı yardım faaliyetlerinde Bosna-Hersek 
makamlarıyla gereken işbirliğini sürdürmek amacıyla Saraybosna’da bir irtibat bürosu 
açmasına karar verilmiştir.

Kızılay’ın Bosna Hersek halkına gerekli yardımları uluştırma çalışmaları devam 
edecektir.

Bilindiği gibi, hükümetimiz bugüne kadar Bosna-Hersek’e ayni 15.680.759 dolar 
nakdi 8.920.790 dolar ve Boşnak sığınmacılara 2.414.381 dolar olmak özere toplam 
27.016.090 dolar insani yardım gerçekleştirmiştir.
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26 Temmuz 1995

BASIN AÇIKLAMASI

Türkiye, BM’in Güvenlikli Bölge ilan ettiği Zepa’mn Sırp saldırganlara teslim 
edilmesini esefle karşılamıştır.

21 Temmuz günü bizzat Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel tarafından Bosna 
Hersek’ten yapılan açık uyanlara ve Türk heyetinin Londra Toplantısındaki çağrılarına 
rağmen, Zepa’nın Sup saldırılarından korunması için dört gün süre ile BM’in hiçbir müdahale 
çağrısında bulunmaması bu örgütün inandırıcılığını ve itibarını büsbütün sarsmıştır.

Türkiye, Gorazde’nin savunulması için alman tedbirleri desteklemekle birlikte, başta 
Bihac ve Saraybosna olmak üzere, diğer güvenlikli bölgelerde yaşayan halkın can ve mal 
güvenliğinin etkili biçimde korunmasının aynı derecede önemli olduğuna inanmaktadır. Bu 
çerçevede BosnalIların kendilerini savunmalarına imkan sağlamak üzere bu ülkeye ulgulanan 
silah ambargosunun kaldırılmasını de destekliyoruz.

Srebrenica, Zepa ve Bihaç’a yönelik Sırp saldırıları yeniden vahim insanı hukuk ve 
insan hakları ihlallerine yol açmıştır. BM Eski Yugoslavya Özel Repartörü tarafından da 
kamuoyuna açıklanan bu ihlallerin bir soykırım oluşturduğu, Viyana da yapılan Dünya İnsan 
Haklan Konferansında kabul edilmiş ve BM Güvenlik konsey i’nin Eski Yugoslavya’da 
işlenen savaş suçlarını yargılamak üzere kurduğu Uluslararası Mahkemenin iddiasında yer 
almıştır. Bu vahim ihlaller karşısında hiçbir BM yetkilisinin saldırgan ile saldırıya uğrayan 
arasında tarafsız kalmaya hakkı yoktur.

BM’nin idealleri uğruna 45 yıldan beri sorumluluk üstlenen ve BM bayrağı altında en 
çok şehit veren ülkelerden biri olan Türkiye bu örgütü daha fazla gecikmeden Bosna-
Hersek’teki bütün masum insanların daha etkili biçimde korunması için göreve çağırmaktadır.

* • •    •’

Türkiye bu görüşünü 21 Temmuz günü yapılan IKO Temas Grubu Toplantısında ve 25 ve 26 
Temmuz günkü NATO Konseyinde bir kez daha tescil ettirmiş, 21 Temmuz günü Londra’da 
yapılan Genişletilmiş Batı Temas Grubu Toplantısında açıkça ortaya koymuştur.

Türkiye, Sırplar tarafından saldırıya uğrayan ve etnik arındırma ile soykırıma tabi 
tutulan Bosna-Hersek’teki ve Hirvatistandaki tüm yerleşim merkezlerinin işgalden 
kurtarılması için bütün uygar ülkeleri sorumluluk duygusu içinde çaba göstermeye davet
etmektedir.

28 Temmuz 1995

AÇIKLAMA

Kuzey Irak’ta bir süreden beri yeniden çatışmaya başlayan Mesut Barzani 
Liderliğindeki Kürdistan Demokratik Partisi ile Celal Talabani liderliğindeki Kürdistan 
Yurtseverler Birliği arasında barışın sağlanması için ABD tarafından geliştirilen girişime 
ilişkin olarak 27 Temmuz 1995 tarihli Financial Times gazetesinde yayınlanan bir haberde,
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Türkiye’nin geçtiğimiz Mayıs ayında Kuzey Irak’ın Iraklı Kürtler’in kontrolü altındaki
* « ‘ • Y % • %

bölgesinin statüsünün “muhtemelen bir nevi Türk vesüyeti altında” düzenlenmesi için Iraklı 
Kürtler ile müzakerelere başlama konusunda ABD’ne bir öneride bulunduğu ve halen bu 
öneriye cevap beklediği iddiası yeralmıştır.

Bu iddia hiçbir surette gerçeğe uymamaktadır. Türkiye’nin Irak’a yönelik 
politikasında birinci önceliği bu ülkenin toprak bütünlüğünün korunması teşkil etmektedir. 
Türkiye, öteden beri Irak’ın sorunlarının bizzat Irak halkı tarafından Irak içinde çözümlenmesi 
gerektiğini savunagelmektedir. Kuzey Irak'ın statüsünü de bu çerçevede mütalaa etmektedir. 
Türkiye’nin görüşü, bölgede 1970 Irak Anayasası ve 1974 yasal düzenlemeleriyle öngörülen, 
keza, 1970’den 1991’e kadar Kuzey Irak siyasi partileri ile Bağdat Hükümeti arasında bir dizi 
müzakereye konu teşkil eden otonominin tesisi için tarafların Birleşmiş Milletler Güvenlik
Konsayi’nin 688 sayılı Kararı ile çizilen çerçevede bir diyaloğ içine girmeleri yolundadır.

%

2 Ağustos 1995

NATO KONSEYİ’NİN BOSNA-HERSEK KONUSUNDA 1 AĞUSTOS 1995 TARİHİNDE 
ALMIŞ OLDUĞU KARARA İLİŞKİN VAKİ BİR SORU ÜZERİNE BAKANLIK SÖZCÜ 
YARDIMCISI ELCİ NURETTİN NURKAN’IN CEVABI:

Geçtiğimiz haftalarda Bosna’daki güvenlikli bölgelere Sırp saldırılarının yoğunlaşması 
üzerine Batı Temas Grubu ülkeleri ve Bosna’da kuvvet bulunduran diğer ülkeler, İngiltere’nin 
çağrısı üzerine 21 Temmuz günü Londra'da toplanarak, alınabilecek önlemleri görüşmüşlerdi. 
Hatırlanacağı gibi bu toplantıda ortaya çıkan hava, Gorazde’ye yönelik bir saldırının 
caydırılmasına öncelik verilmesi yönünde idi, Neticede NATO Konseyi toplanarak, 26 
Temmuz günü Askeri Makamların Gorazde ‘ye yakın tehdit oluşması veya saldırı başlaması 
halinde buna hava kuvveti kullanılmak suretiyle yoğun karşılık verilmesi esasına dayanan 
planını kabul etmiştir. Bu plan BM Barış Gücü Komutanıyla yakın eşgüdümü öngörmektedir.

Biz Türkiye olarak, sözkonusu planı desteklemekle birlikte diğer güvenlikli bölgelerin 
de NATO’nun caydırıcılınınm kapsamına alınması gerektiğini savunduk. Hatta bu 
görüşlerimizi 26 Temmuz tarihli Konsey Kararına bir dipnot olarak dercettirdik. Anılan karar, 
Gorazde için öngörülen önlemlerin diğer güvenlikli bölgelere de yayılması hususunun askeri 
makamlarca incelenmesi volunda bir vönereeden öteve. somut bir vaklasım icermemektevHi

Türkiye’nin de ısrarlı girişimleri sonucu NATO Askeri Makamları, Gorazde ‘nin 
yamsıra Saıaybosna, Bihaç ve Tuzla’ya olası Sırp saldırılarına da aynı yöntemle, yani 
kademeli şekilde artan hava gücü kullanılması suretiyle karşılık verilmesini öngören bir plan 
hazırlamışlar ve bu plan NATO Konseyi'nin 1 Ağustos tarihli toplantısında 16 Müttefik ülke 
tarafından benimsenmiştir. Bu plan da BM Barış Gücü Komutanıyla yakın eşgüdümü
öngörmektedir. .

Gerek Gorazde, gerek bu defaki üç güvenlikli bölge halikındaki NATO Kararları 
herşeyden önce caydırıcılığı amaçlanmaktadır. Sırp saldırganlığının bu şekilde caydırımaması 
halinde NATO ve önde gelen müttefikler, saldırgana etkili şekilde mukabele hususunda gayet
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sarih bir tahahhüt altına girmiş bulunmaktadır. Türkiye olarak bu gelişmeyi olumlu karşılıyor, 
işin bu noktaya varmamasını ve hakça bir çözüme yönelik barışçı arayışların ivme
kazanmasını diliyoruz.

2 Ağustos 1995

AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanlığı Müşteşar vekili Büyükelçi Gündüz Aktan 1 Ağustos 1995 günü 
Almanya Büyükelçiliği Malahatgüzarını Bakanlığa davet etmiş ve Almanya’daki Türklere 
karşı yedi gündür fasılasız sürdürülen saldırılara son verilmesi için Alman makamlarının 
aldığı önlemleri arttırmalarını ve geçen Mart ayında iki ülke arasında imzalanan mutabakat 
gereğince Almanya’da şiddet olaylarına karışmış kişilerin Türkiye’ye iadelerine biran önce
başlanmasını istemiştir.

Görüşmede Müsteşar vekili Aktan, Bundan önceki saldırı faillerinin büyük ölçüde
yakalanamamış olmasının yeni saldırılan teşvik etmiş olabileceğine dikkat çekmiştir.

\

Müsteşar vekili Aktan, Türklere karşı yapılan saldırıların çoğunluğunun PKK 
tarafından örgütlendiğini vurgulayan Türk Makamlarının, olaylardan zarar gören Türk 
toplumunu devamlı sükünete davet ettiğini, ancak saldırıların faillerinin en kısa zamanda 
yakalanarak adelete sevkedilmesinin Alman Kamu düzeninin nuhafazası açısından da çok 
önemli olduğunu belirtmiştir.

2 Ağustos 1995

AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanı Erdal İnönü, Belarus Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Uladzimin 
Syanko’nun davetine icabetle 7-8 Ağustos 1995 tarihlerinde Belarus’a resmi bir ziyarette
bulunacaktır.

Bu ziyaret Türkiye ile Belarus arasındaki siyasi diyalogun sürdürülmesi amacına 
yöneliktir. İki ülke arasında diplomatik ilişkiler 1992 yılı başında tesis edilmiştir. Belarus 
Dışişleri Bakam Aralık 1993 tarihinde Türkiye’yi resmen ziyaret etmiştir. Bu defa, Dışişleri 
Bakanı Erdal İnönü, bu ziyareti iade çerçevesinde ve ilk Türk Dışişleri bakanı olarak 
Belarus'u ziyaret edecektir.

, I , • • I •

•  *  % •  ^  * •  •  *  •

Ziyaret sırasında Dışişleri Bakanı İnönü, Belarus Dışişleri Bakam Syanko ile ikili 
ilişkileri gözden geçirecek ve iki tarafı ilgilendiren uluslararası konularda görüş teatisinde 
bulunacaktır. Dışişleri Bakanımızın Belarus Cumhurbaşkanı ve Başbakanı tarafından kabul 
edilmesi öngörülmektedir.
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6 Ağustos 1995

6 Ağustos tarihli Türk basınında yabancı bir gazeteye atıfla, Hırvat birliklerince 
Sırplara karşı başlatılan askeri harekatın Sayın Cumharbaşkammızm katıldıkları Split 
Zirvesinde planlandığı şeklinde bir haber yayınlanmıştır. Hatırlanacağı üzere, Sayın 
Cumhurbaşkanımız, 21 Temmuz ‘da Sayın İzzetbegoviç ile Zenica’da, yine aynı gün Sayın 
Tudjman ile Brioni’de ayrı ayrı görüşmüşlerdir. Sayın Cumhurbaşkanımız, yabancı basında 
iddia edildiği gibi, 22 Temmuz'daki Split Zirvesi’ne katılmamışlardır.

Sayın Cumhurbaşkanımızın sözkoııusu ziyaretleri Srebnica’nm düştüğü Zepa’nın da
düşmek üzere olduğu, Hırvatistan Sırplarının ise, Bihaç bölgesine sınır ötesi saldırılarını 
arttırdıkları bir dönemde gerçekleştirilmişitir.

Ziyaretlerin amaca da, Sırp saldırılarının neden olduğu insanlık felaketi üzerine dost 
ve kardeş Bosna-Hersek halkına dayanışma ve desteğimizin vurgulanması, burada cerayan 
eden vahşetin bir kez daha dünya kamuoyuna duyurularak dikkatlerin tekrar konuya çekilmesi 
ve iki ülke Cumhurbaşkanları ile bu gelişmelere ilişkin görüş alış verişinde bulunulması
olmuştur.

Sayın Cumhurbaşkanımızın sözkonusu temasları hakkında zamanında basma esasen 
bilgi verilmiştir.

AÇIKLAMA

7 Ağustos 1995

• * " ’

DIŞİŞLERİ BAKANI SAYIN ERDAL İNÖNÜ’NÜN 
BELARUS’A GİDERKEN ESENBOĞA 

HAVAALANINDA YAPTIĞI BASIN TOPLANTISI

Değerli Basın-Radyo Televizyon Temsilcileri,

Hepinizi selamlıyorum, günaydın diyorum. Beraber Belarus Cumhuriyeti’ne bir geziye 
çıkıyoruz.

Belarus Cumhuriyeti Dışişleri Bakanının daveti üzerine bu geziyi yapıyorum.
Türkiye’den Belarus Cumhuriyeti ne Dışişleri Bakanı düzeyinde yapılacak ilk resmi ziyaret
oluyor. İki yıl önce Belarus Cumhuriyeti’nin o zamanki Dışişleri Bakanı Türkiye’ye gelmişti. 
Onu iade etmiş olacağım.

Öte yandan, Türkiye Cumhuriyeti Belarus Cumhuriyeti’ni bağımsızlığını kazandıktan 
sonra ilk tanıyan ülke olmuştur. Eski Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra ortaya çıkan 
15 bağımsız ülkeden biri olan Belarus Cumhuriyeti’ni o zaman önce biz tanımıştık.
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Arkasından Minsk’te Büyükelçilik açılmıştı. Böylece ilişkilerimiz daha ilk günden itibaren 
başlamıştı. Tabii beklediğimiz ölçüde bir gelişme olmadı, ancak bundan sonra olmasını 
bekliyoruz. Zaten benim bu ziyaretim de bu maksatla yapılan bir ziyarettir. Dışişleri 
bakanlarımı ziyaretleri, başka ziyaretler yeni ilişkiler kuran ülkeler arasında bu ilişkilerin 
canlanması için, ekonomik gelişmeler olması için öncü görevi yapıyor. Bu açıdan, ziyaretim 
esnasında da birçok meseleyi konuşacağız.

Hemen şunu söyleyeyimki, arkadaşlarımızın hazırlıkları sayesinde bir dizi anlaşma da 
imzalayacağız, dört anlaşma inzalanacak. Bunlardan ilki, ekonomik gelişme acısından çok
önemli olan yatırımların karşılık teşviki ve korunması anlaşması. Bu anlaşmayı özellikle yeni 
ilişkiye girdiğimiz bütün ülkelerle yapıyoruz. Sonra ulaştırma ile ilgili iki anlaşma var. Hava 
Ulaştırma Anlaşması ve Uluslararası kara Ulaştırması anlaşması. Sonra, kültür, Eğitim, Bilim 
ve Spor alanlarında İşbirliği Anlaşması. Ayrıca, temel bir belge olarak Dostluk ve İşbirliği 
Anlaşması’nı da parafe edeceğiz. Daha sonraki bir üst düzey ziyarette bu anlaşmanın da 
imzalanmasını bekliyoruz.

Haritaya bakınca görüyorsunuz, bugün de yakından göreceğiz. Belarus Cumhuriyeti 
ile Türkiye Cumhuriyeti birbirlerine oldukça yakın mesafede bulunan iki ülke. Tam komşu 
değilse bile komşuluğa yakın. Bu yakınlık, kuşkusuz ekonomik ilişkilerimizde, turizmde, 
ticarette, kültürel ve bilimsel işbirliği konularında kolaylık sağlayacaktır. Şimdiden bildiğimiz 
birşey var; orada Türkiye’den gitmiş otobüs şirketleri var. Türkiye’ye Belarus 
Cumhuriyetinden turist getiriyorlar. Önemli bir faaliyet. Son bir-iki yılda Rusya’dan ve 
Ukrayna’dan çok turist geldiğini görüyoruz. Belarus'tan aynı şekilde turist sayısının artmesını 
bekliyoruz, öyle de oluyor.

Ben bu iki gün sürecek gezi esnasında Minsk’te kalacağım. Oraya Dışişleri 
Bakanlığı’nın daveti üzerine gidiyorum zaten, ama Belarus Sayın Cumhurbaşkanı ve 
Başbakanı ile de görüşmelerim olacak. Belarus Cumhuriyeti eski Sovyetler Birliği’nden 
ayrıldıktan sonra hem siyasi yapısını yeniden kuruyor, hem de ekonomik planda serbest 
ekonomiye geçiyor. Tabi bu geçiş kolay bir şey değil. O bakımdan da bizdeki ekonomik 
gelişmeleri kendilerine anlatmak ve uzmanlarımızın bu konuda kendilerine yardımcı 
olabileceklerini söylemekten de mutlu olacağım.

Dışişleri Bakanı olarak benim esas görevim, tabii Türkiye’nin barış ve istikrar 
konusunda o bölgede oynadığı rolü de belirtmek, ikili konular ötesinde, ulusalararası konular, 
bölgesel konular üzerinde görüşmeler yapmaktır.

Umuyorumki bu ziyaret iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesine yeni bir hız getiren, 
yeni bir atılm getiren bir ziyaret olacak. Bu konuda sîzlerin yardımını bekliyorum. 
Basınımızın, radyo- televizyonlarımızın ülkeler arasındaki ilişkilerin gelişmesinde oynadığı 
rolü çok iyi biliyoruz. Oradaki basın ve televizyonları da göreceğiz. Bu konuda, sizin de 
değerlendirmelerinizi öğrenmek isterim. Hepinize iyi yolculuklar diliyorum.

//i
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AÇIKLAMA

7 Ağustos 1995

Batı Trakya Türk Azınlığı tarafından seçilmiş bulunmasına rağmen Müftülük sıfatını 
gaspettiği iddiasıyla 24 Ocak 1995 tarihinde Larissa İstinaf Mahkemisi’nce on ay hapis 
cezasına çarptırılarak tutuklanan İskeçe Müftüsü Mehmet Emin Ağa, cezaevindeki beslenme 
ve diğer olumsuz koşullardan dolayı sağlık durumunun endişe verici şekilde bozulması 
nedeniyle kalan cezanın bedelini ödemek suretiyle tahliye olmuştur.

Bilindiği üzere, müftülerin azınlık içinde yapılacak bir seçimle işbaşına gelmeleri 
1913 tarihli Atina Anlaşması’yla öngörülmüş ve daha sonra, 1920 yılında kabul edilen bir 
yasayla Yunan iç hukukuna dercedilmiştir. Ayrıca, Lozan andlaşması’yla sözkonusu haklar 
garanti altına alınmıştır. Ancak, Yunanistan 25 Aralık 1990 günü, kanun hükmündeki bir 
kararname ile, sözkonusu yasayı ilga etmiş ve müftülerin Yunan makamları tarafından 
atanması yoluna tevessül etmiştir.

Bir din adamının sadece görevini ifa etmesinden dolayı bu şekilde cezalndırılması din 
ve inanç özgürlüğü ile biçbir şekilde bağdaşmadığı gibi, Uluslararası anlaşmalarla teminat 
altına alınan çağdaş, demokratik uygulamalar ve insan haklarına da aykırıdır.

Yunanistan’ın ikili > ve çok taraflı anlaşmalarla öngörülmüş bulunan ahdi 
yükümlülüklerine uyması ve bu doğrultuda Batı Trakya Türk Azınlığı’nın din ve vicdan 
hürriyetinin ihlali şeklinde nitelendirilebilecek bu tutumundan vezgeçerek, azınlık tarafından 
seçilmiş müftülere saygılı davranmasını beklemekteyiz.

11 Ağustos 1995

AÇIKLAMA

Türkiye Cumhuriyeti ile Özbekistan Cumhuriyeti arasında iki ülke vatandaşlarmır 
vize verme işlemlerinin kolaylaştırılması konusunda 9 Temmuz 1995 tarihinde Taşkent’ti 
imzalanan Vize Kolaylığı anlaşması, 8 Ağustos 1995 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

ı " ' / . . .  . . .

Sözkonusu anlaşmada, vize verme süreleri kısaltılmakta, Özbek vizesinin bütür 
Özbekistan topraklarında geçerli olması ve resmi pasaportlara verilecek vizelerden harç 
alınmaması öngörülmektedir.



11 Ağustos 1995

AÇIKLAMA

Türkiye Cumhuriyeti ile Gürcistan Cumhuriyeti arasında resmi pasaport hamillerinin 
vizeden muaf tutulması konusunda 12 Haziran 1995 tarihinde Ankara’da imzalanan Vize 
Muafiyet Anlaşması 11 Ağustos 1995 tarihinde yürürlüğe girecektir

Sözkonusu anlaşmaya göre aşağıdaki hallerde vize muafiyeti öngörülmektedir.

a) Geçerli bir diplomatik, hususi veya hizmet pasaportu hamili Türk ve Gürcü 
vatandaşlarının birbirlerinin ülkesine yapacakları süresi 90 günü aşmayan seyahatlerde.

b) Her iki ülkede bulunan diplomatik ve konsolosluk temsilcilikleri ile her iki ülkede 
bulunan uluslararası kuruluşlara atanan, Türk ve Gürcü diplomatik, hususi ve hizmet 
pasaportu hamillerinin ve aynı cins pasaport hamili yakınlarının, atanan kişinin görevi
süresince.

11 Ağustos 1995

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SOZCU YARDIMCISI 
ELÇİ NURETTİN NURKAN’IN DUBLİN TOPLAN' 

SONUÇLARINA İLİŞKİN BİR SORUYA VERDİĞİ Y

Kuzey Irak’ta Kürdistan Demokratik Partisi (KDP) ve Kürdistan Yurtseverler Birliği 
(KYP) arasındaki çatışmalara son verilmesi amacıyla, ABD’nin girişimi sonucu, tarafların 
siyasi büro düzeyinde temsilcileri 9-11 Ağustos 1995 tarilerinde İrlanda’da (Drogheda’da) 
biraraya gelmişlerdir. Toplantıya Irak Ulusal Kongresi (INC) de katılmıştır. Türkiye gözlemci
göndermiştir.

Toplantı sonucunda, çatışmaların durdurulması, özellikle Erbil’in silahlı unsurlardan 
arındırılması, gelirlerin tarafsız gözlemciler denetiminde toplanması ve bölgedeki tüm etnik 
grupların katılımıyla geniş tabanlı bir yönetimin tesisi konularında tarafların görüşlerini 
yaklaştıracak prensip kararları alınmıştır. Bu kararların ikinci bir toplantıda tekrar ele alınarak
somutlaştırılması sözkonusudur.

• •  * '  * *  ’ •  %

Varılan mutabakatta, Türkiye’nin üzerinde ağırlıka durduğu iki ilke teyid edilmiştir. 
Bunlardan birincisi, Irak’ın toprak bütünlüğü, İkincisi ise, Türkiye’nin meşru güvenlik
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endişelerinin dikkate alınmasıdır. Mutabakatta yer alan tüm hususlar bu iki ilke çerçevesinde 
gerçekleştirilecektir.

Türkiye öteden beri Kuzey Irak'da durumnun normalleştirilmesinden yana olmuştur. 
Bu yönde kaydedilecek gelişmelerin Kuzey Irak halkının yararına olduğu kadar, ülkemizin 
güvenlik sorunları ve Irak’ın toprak bütünlüğü bakımından önem taşıdığı bilinciyle hareket 
etmiştir. Drogheda mutabakatını da, yörenin barış ve istikrar ihtiyacının karşılanması süreci 
çerçevesinde olumlu bir adım olarak değerlendirmekteyiz.

11 AĞUSTOS 1995

AÇIKLAMA

Makedonya Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Viktor Gaber, Dışişleri Bakan 
Yardımcılarından Ognen Maleski ve Uluslararası kuruluşlar Daire Başkanı Sasko 
Todorovski’den oluşan bir Makedonya heyeti, Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı 
Büyükelçi Ali Tuygan başkanlığında Dışişleri Bakanlığı heyeti ile görüşmelerde bulunmak 
üzere 12-14 Ağustos 1995 tarihlerinde Türkiye’ye geleceklerdir.

İkili ilişkilerin, bölgesel ve uluslararası konuların gözden geçcirileceği görüşmeler iki 
ülke arasındaki mutad siyasi istişareler çerçevesinde yapılmaktadır.

12 Ağustos 1995

AÇIKLAMA

Bosna-Hersek sorununa barışçı bir çözüm bulunabilmesi yönünde, Türkiye’nin içindi 
bulunduğu çalışmalar son günlerde yeni bir hareketlilik kazanmıştır. Bu çerçevede, çeşitli 
temas ve görüşmelerde bulunmak üzere Avrupa’ya gelen ABD Başkanı Clinton’ın Ulusal 
Güvenlik danışmanı Anthony Lake başkanlığında yüksek düzeyli bir Amerikan heyeti 13 
Ağustos 1995 tarihinde Ankara’yı ziyaret edecektir.

ABD heyeti ile üst düzeyde yapılacak grüşmelerde, Bosna Hersek’in uluslararası 
sınırları içinde toprak bütünlüğünün, bağımsızlığmnın ve egemenliğinin güvence altına 
alınmasına ve sivil halkın etkili biçimde korunmasına ilişkin temel görüşlerimiz bildirilecek 
ve muhataplarımızın diğer ilgili ülkelerle yaptığı tamesların ışığında kalıcı bir barışa yönelik 
görüş alışverişinde bulunulacaktır.



12 Ağustos 1995

SUUDİ ARABİSTAN’DA İDAM EDİLEN İKİ VATANDAŞIMIZ HAKKINDA VAKİ BİR 
SUALE CEVABEN BAKANLIK SÖZCÜ YARDIMCISI ELÇİ NURETTİN NURKAN’IN 
VERDİĞİ YANIT

Suudi Arabistan’da uyuşturucu madde kaçakçılığı suçundan 1987 yılında hüküm 
giymiş bulunan vatandaşlarımızından Seyfettin Erkut ile Mehmet Nuri Köseoğlu’nun 11 
Ağustos günü Suudi Arabistan’ın Arar kentinde idam edildikleri öğrenilmiştir.

Adıgeçen vatandaşlarımızın mahkumiyetlerini takiben insani mülahazalarla ve 
dünyadaki genel eğilim ve güçlenen değerler doğrultusunda hayatlarının bağışlanması için 
çeşitli düzeylerde girişimlerde bulunulmuştu. Sözkonusu teşebbüslere ve ailelerinin 
müracaatlarına rağmen kendilerinin idam edilmiş olmalarından derin üzüntü duymaktayız.

13 Ağustos 1995

AÇIKLAMA

Başkan Clinton’un Güvenlik Danışmanı Anthony Lake başkanlığındaki üst düzey bir 
ABD heyeti 13 Ağustos günü Ankara’yı ziyaret ederek Dışişleri Bakanı Saym Erdal İnönü’ye 
ABD yönetiminin Bosna-Hersek sorununa barışçı bir çözüm bulma yönünde başlattığı girişim 
hakkında bilgi vermiştir.

Bosna-Hersek’in içinde bulunduğu bu kritik dönemde ABD Hükümetinin böyle bir 
girişim başlatmış olmasını Türkiye memnunlukla karşılamıştır. Türkiye’nin temennisi bu 
girişimin bütün tarafların kabul edeceği kalıcı bir çözüme ulaşmasıdır.

İki ülke arasında bu konuda görüş alış verişi devam edecektir. Türkiye, Bosna-Hersek 
konusunda yapıcı ve aktif politikasını bugüne kadar olduğu gibi sürdürmeye kararlıdır.

14 Ağustos 1995

AÇIKLAMA

Suudi Arabistan Krallığında, daha önce uyuşturucu kaçakçılığı suçundan hüküm 
giymiş bulunan dört vatandaşımızın son dört gün sarfında ardarda idam edilmeleri üzerine 14 
Ağustos 1995 günü Bakanlığa davet olunan Suudi Arabistan Krallığı Büyükelçisine
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Büyükelçiye dünyada giderek daha fazla benimsenmekte olan çağdaş değerler ve insani 
mülahazalarla vatandaşlarımızın hayatlarının bağışlanması için daha önce en üst düzeyde 
yapılan teşebbüslerin gereği veçhile değerlendirilmediğini görmekten duyduğumuz düş 
kırıklığı da belirtilmiş ve kamu oyumuzun infazlara gösterdiği infiali makamlarının dikkatine 
sunması istenmiştir. Büyükelçiye vatandaşlarımızın naaşlarınm Türkiye’ye iadesine 
verdiğimiz önem de iletilmiştir. Büyükelçi bu hususları hükümetine bildireceğini bellirtmiştir.

15 Ağustos 1995

AÇIKLAMA

ABD Hükümeti, uyuşturucu madde kaçakçJ.ığı ve yasadışı kullanımı ile mücadele 
konusunda iki utke arasında mevcut işbirliği doğrultusunda ve 1980 yılında bu amaçla 
imzalanmış bir protokol çerçevesinde ilgili kurumlaiunıza her yıl belli miktarda teknik 
yardım sağlamaktadır..

Bu çerçevede, ABD hütümetinm 1995 yılı için öngördüğü 370.00 dolar tutarındaki 
yardıma ilişkin anlaşma 15 Ağustos 1995 günü imzalanmıştır. Buna göre, bahse konu 
yardımdan Emniyet Genel Müdürlüğü, Gümrük Muhafaza Genel Müdürlüğü ve sağlık 
bakanlığına bağlı, Alkol ve Uyuşturucu Madde Bağımlıları Tedavi ve Araştırma Merkezi
yararlanacaktır.

15 Ağustos 1995

AÇIKLAMA

Suudi Arabistan krallığında vatandaşlarımızın son günlerde ar darda1 idam edilmeleri 
üzerine, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi G'nur Öymen Ankara’daki Suudi Arabistan 
Büyükelçisini 15 Ağustos î995 akşamı Bakanlığa davet ederek Sayın Cumiıurbaşkanımızın 
Suudi Arabistan Kralı Fahd’a muhatap bir mesajını tevdi etmiş bulunmaktadır.

16 Ağustos 1995

SUUDİ ARABİSTAN’IN ANKARA BÜYÜKELÇİSİNE ATFEN RESMİ SUUDİ HABER 
AJANSINDA YER ALAN AÇIKLAMA HAKKINDA BAKANLIK SÖZCÜ YA.RD. ELÇİ 
NURETTİN NURKAN’IN YANITI:

Biz, Suudi Arabistan’ın TürUve -vU ' Arabistan ilişkilerinin daha .kötüye gitmesine 
engel olmak amacıyla bu konuda ihtiyatta ot edeceğini ümit ve temenni ediyoruz.
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14 Ağustos 1995

SAYIN BAŞBAKANIMIZIN KAZAKİSTAN, KIRGIZİSTAN 
VE TÜRKMENİSTAN T KAPSAYAN RESMİ ZİYARETLERİNE 

HAREKETTEN ÖNCE BASINA YAPTIKLARI AÇIKLAMA

Değerli Basın Mensupları,

Dost ve kardeş Cumhuriyetler Kazakistan, Kırgızistan ve Türkmenistan’a bu ülkelerin 
Sayın Devlet Başkanlarının davetlisi olarak ziyaretlerde bulunmak üzere Türkiye’den
ayrılıyorum.

Beş ' gün sürecek bu ziyaretlerim çerçevesinde 14-16 Ağustos günlerinde 
Kazakistan’da, 16-17 Ağustos günlerinde kırgızistan’da 17-18 Ağustos günlerinde de 
Türkmenistan’da resmi temas ve görüşmelerde bulunacağım.

Bu ziyaretlerimin ortak özelliği her üç ülkeye de ilk kez gidecek olmamdır. Bildiğiniz 
üzere, geçen ay da kardeş Özbekistan'a ilk ziyaretimi gerçekleştirmiştim.

Türkiye ile Orta Asya Cumhuriyetleri arasında Tarihten kaynaklanan güçlü akrabalık 
bağları bulunmaktadır. Dolayısıyla Türkiye, bu ülkelerin Bağımsızlıklarına kavuşmalarını 
büyük bir sevinçle karşılamış ve kendilerine her alanda yardımcı olmayı manevi bir borç 
bilmiştir. Bu çerçevede, yeni Cumhuriyetlerin milli devletlerini kurmak, gerekli reformları 
yapmak ve ekonomik sıkıntılarını atlatmak yönünde gösterdikleri çabalara Türkiye de 
olanakları ölçüsünde katkıda bulunmaya çalışmıştır. Böylece başlayan yeni süreç içinde 
kazakistan, Kııgısiztan ve Türkmenistan ile ilişkilerimizde ve işbirliğimizde yaklaşık dört yıl 
gibi kısa bir sürede çok önemli gelişmeler kaydedilmiştir. Akrabalık bağlarımız ekonomik ve 
kültürel ortaklıkla pekişmektedir.

Yukarıda belirttiğim genel hususlar çerçevesinde Kazakistan, Kırgızistan ve 
Türkmenistan ile ilişkilerimiz hakkında kısaca bilgi vermek istiyorum.

Türkiye ile Kazakistan arasındaki ilişkilerde tüm alanlarda önemli aşamalar 
kaydedilmiştir. Kazakistan ile 1992 yılında 30 milyon dolar olan ticaret hacmimiz 1994 
yılında 164 milyon dolara çıkmış, bu yılın ilk dört ayında da geçen yılın aynı dönemine oranla 
%47 artış kaydetmiştir. Türk Kamu ve özle sektörlerinin Kazakistan’daki yatırımları düzenli 
bir artış göstermektedir. Türk işadamlarının Kazakistan’da üstlendikleri projelerin mali 
portesi 1.5 milyar dolara, Kamu sektörünün yatırımları 330 milyon dalara ulaşmıştır. 
Eximbank tarafından açılmış bulunan 200 milyon dolarlık kredinin 122 milyon dolarlık 
bölümü kullanılmıştır. Enerji, Ulaştırma ve haberleşme alanlarında çok önemli adımlar 
atılmıştır. Kazakistan’da petrol aranması ve işletilmesi alanlarında Türk firmaları faaliyete 
geçmişlerdir. Ayrıca Kazakistan petrolünün Türkiye üzerinden Akdeniz’e ve Avrupa 
pazarlarına boru hattı ile nakli konusundaki çalışmalarımız sürdürülmektedir. Eğitim 
alanındaki ilişkilerim de gelişmektedir. 1994-95 öğretim yılında 1.227 Kazak genci 
Türkiye’de orta ve yüksek öğrenimlerine devam etmiştir.



Kırgızistan ile ilişkilerimiz ve işbirliğimiz de sürekli gelişme kaydetmektedir. 
Kırgısiztan ile 1994 yılında 21 milyon dolar olan ticaret hacmimiz bu yılın ilk dört ayında 
geçen yılın aynı dönemine oranla %36 artış kaydetmiştir. Türk işadamlarının Kırgızistan’da 
üstlendikleri projelerin mali portesi bir yıl içinde bir mislinden fazla artarak 280 milyon 
dolara ulaşmıştır. Eximbank tarafından açılmış bulunan 75 milyon dolarlık kredi 
kullanılmaktadır. Eğitim ve Kültür alanındaki ilişkilerimiz çok memnuniyet verici bir 
düzeyde seyretmektedir. 1994-1995 öğretim yılında 766 Kırgız genci ülkemizde eğitimlerine 
devam etmiştir.

Türkiye’nin Türkmenistan ile ilişkileri de her alanda büyük gelişme kaydetmiştir. 
Türkmenistan ile ticaret hacmimiz 1994 yılında 150 milyon dolar olarak gerçekleşmiş olup, 
bu yılın ilk 4 ayında geçen yılın aynı dönemine oranla, %50 artış kaydetmiştir. Türk İş 
Adamları tarafından Türkmenistan'da üstlenilen projelerin tutarı 1.6 milyar dolara ulaşmıştır. 
Türkmenistan ile eğitim alanındaki ilişkilerimiz memnuniyet verici şekilde gelişmektedir. 
1994-1995 öğretim yılı sonu itibarıyla 2.395 Türkmen gencine ülkemizde burslu orta ve 
yüksek öğrenim görme imkanı sağlanmıştır. Keza, enerji, ulaştırma ve haberleşme alanlarında 
da büyük merhaleler katedilmiştir. Türkmenistan’ın zengin doğalgaz kaynaklarını ülkemize ve 
ülkemiz üzerinden Avrupa’ya ulaştıracak doğalgaz boru hattının gerçekleştirilmesi yönünde 
önemli gelişme bekliyorum.

Her üç ülke ile ilişkilerimize dair fazlaca ayrıntıya girmeden, ancak ilişkelirimizin 
düzeyi hakkında bir fikir vermeye yeteceğini düşündüğüm bu bilgilerden de anlaşılacağı gibi, 
Türkiye’nin anılan ülkelerle ilişkileri ve işbirliği hemen her alanda boyut kazanarak büyük bir 
gelişme göstermiştir. Ancak bu yeterli değildir. İlişkilerimizi daha da pekiştirerek ileri 
götürmek gerekmektedir. Ziyaretlerim sırasında bunun imkanları üzerinde duracağız.

Sözkonusu ziyaretlerim sırasında muhataplarımla gerçekleştireceğim görüşmelerde 
ikili ilişkilerimizin ve işbirliğimizin tüm veçhelerini gözden geçireceğiz. Ayrıca, ülkelerimizi 
ilgilendiren bölgesel ve uluslararası konular üzerinde bilgi ve görüş teatisinde bulunacağız. Bu 
ziyaretlerimde bana eşlik eden saym bakanlar ve milletvekilleri başta olmak üzere heyetin 
diğer üyeleri de kendi muhataflarıyla gerekli temas ve görüşmelerde bulunacaklar. 
Ziyaretlerim sırasında ilişkilerimizin ve işbirliğimizin daha da geliştirilmesi ve 
zenginleştirilmesi amacına yönelik olarak bazı anlaşmalar da imzalayacağız.

Hepinize teşekkür ederim.

23 Ağustos 1995

SORUYA CEVAP

Sayın Cumhurbaşkanımızın Kral Fahd’a muhataf mektubunu ve Saym 
Başbakanımızın mesajını ileten Prof. Yalçıntaş’ın Veliaht Prens Abdullah’la görüşmesi, iki 
ülke arasındaki ilişkelere uygun bir biçimde, olumlu bir atmosferde geçmiştir. Halen Suudi 
Arabistan’da, bu ülke yasalarına göre uyuşturucu madde kaçakçılığı kapsamına giren 
suçlardan tutuklu veya hükümlü bulunan vatandaşlarımızla ilgili hukuki sürecin henüz 
sonuçlanmamış olmasını umut verici V  ‘r.: u " ¡arak görüyoruz. Öte yandan, Suudi Arabistan 
Krallığının, Türkiye ve Suudi Arabista; aki dostluk ve işbirliği ortamını zedeleyecek
bir vaklasım içerisinde olmadığını görmekten de memnunluk duvuvoruz. Rıı vaklasım
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Hükümetimizce de paylaşılmaktadır. Hükümetimiz, bölgenin ve İslam aleminin iki büyük ve 
önemli ülkesi olan Türkiye ve Suudi Arabistan arasındaki dostluk ve işbirliği ortamının 
idamesine ve güçlendirilmesine önem vermektedir. Dört vatandaşımız hakkında Suudi 
Arabistan’da verilen idam cezalarının infazı ile ortaya çıkan durum üzerine Hükümetimizce 
yapılan ve sürdürülen girişimlerde, insani mülahazaların ve yukarıdaki yaklaşımın egemen 
olduğunu vurgulamak isterim.

Sezsiz diplomasi yönteminin bu konunun tatminkar bir çözüme bağlanmasında daha 
etkin bir yol olacağına inanıyoruz. Bu vesile ile Suudi Arabistan Devletini ve Kralını incitici 
nitelikteki bazı beyan ve yayınların Hükümetimizce paylaşılmadığını ve üzüntü ile 
karşılandığını belirtmek isterim.

Gelişmelerin bu perspektif içerisinde değerlendirilmesi ve konuların işbirliği ve 
karşılıklı saygı ortamı içerisinde çözümlenmesini güçleştirecek yaklaşımlardan kaçınılması 
gerektiğine inanıyoruz.

29 Ağustos 1995

AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanı Erdal İnönü’nün daveti üzerine, Romanya Dışişleri Bakanı Theodor 
Viorel Melescanu 4-6 Eylül 1995 tarihleri arasında Türkiye’ye resmi bir ziyarette
bulunacaktır.

Yapılacak görüşmelerde, ikili ilişkiler ele alınacak, bunların iki ülkenin ve bölgenin 
yararına olacak şekilde daha geliştirilmesi imkanları üzerinde durulacak, ayrıca bölgesel de 
uluslararası konularda bilgi ve görüş alışverişinde bulunulacaktır.

29 Ağustos 1997

CUMHURBAŞKANI S A YIN SÜLEYMAN DEMIREL ’İN KIRGIZİSTAN’DAN
DÖNÜŞÜNDE ESENBOĞA HA VAALANINDA YAPTIĞI

BASIN TOPLA

Değerli Basın Mensupları,

27-29 Ağustos 1995 tarihlerinde, Kırgızistan’da yapılan Türk Cumhuriyetleri Zirvesi 
Toplantısına katıldıktan ve ayrıca Manas Destam’nın 1000. yıldönümü kutlamalarında hazır 
bulunduktan sonra ülkemize dönmüş bulunuyoruz.

Bu gezide bana Dışişleri Bakanı Sayın Prof. Erdal İnönü ye devlet Bakanı Sayın 
Ayvaz Gökdemir refakat etti. Bişkek Zirvesi ilk defa Türkiye dışında, Türk dünyasının doğu 
ucunda yapılmıştır. Altı Türk Cumhuriyetinin bayrakları bir kez daha birarada dalgalanmıştır.



• • ,

Bunun sembolik bir önemi bulunmaktadır, ilk Zirve’nin yapıldığı 1991 yılından bu yana Türk
devletleri bağımsızlıklarını pekiştirmişlerdir.

Zirve’nin açılış oturumunda yaptığım konuşmada şunları vurguladım. Hepimizin 
değişik koşulları, değişik öncelikleri olabilir. Herkesin bunlara göre bir siyaset takip etmesi de 
doğaldır. Her konuda yeknesak ve ortak siyaset yürütme diye birşeyin peşinde olmamalıyız. 
Ancak ortak konularımızda işbirliği yapmalıyız. Bu mesnet işbirliğidir. Son yıllarda, 
ekonomik ilişkilerimiz çok gelişti. Bunun kimseye zararı olmadı, ancak herkese faydası 
dokundu. İlişkilerimizin ve işbirliğimizin geliştirilmesi hepimizin menfaatinedir. Ancak, 
ilişkilerimizi anlatmak için menfaat kelimesi yetersiz kalmaktadır. Biz kardeş, en azından 
akraba topluluklarız. Bizim birbirimize yakınlaşmamızı sağlayan bu gerçeği değiştirmek ne 
bizim elimizde, ne başka hiçbir kimsenin elindider. Biz birbirimizi daha kolay anlıyor, daha 
çok ortak değeri paylaşıyoruz. Nitekim, Zirve toplantılarında bu husus daha da bariz bir 
şekilde ortaya çıkmıştır. Bunları dedim. Bişkek Zirvesi çok samimi ve yapıcı bir atmosferde 
geçmiştir. Zirvede Türkiye ile kardeş Cumhuriyetler arasındaki ortak ilişkiler ve işbirliği ele 
alınmış, önemli bölgesel ve uluslararası siyasi sorunlar üzerinde çok yararlı görüş teatisinde 
bulunulmuştur.

imzaladığımız bildiride yer alan hususlar Ankara ve İstanbul Zirveleri sırasında 
imzalanan bildirilerde olduğu gibi, kardeş ülkelerimiz arasındaki ilişkiler ve işbirliğine 
vermek istediğimiz yönün yanı sıra, başta BM ve AGİT ilkeleri olmak üzere bağımsızlık, 
egemenlik gibi mevcut sınırlar içinde toprak bütünlüğüne saygıya dayalı dünya görüşümüzü 
yansıtmaktadır. Bir başka deyimle, uluslararası sorunlar karşısında ilkelere dayalı ve sorunlara 
bağlı olarak değişmeyecek tutumumuz bu bildiride de korunmuştur.

Bildiride, bölgede muhafazasına kararlı olduğumuz güvenlik ve istikrar ortamı içinde 
ülkelerimiz arasındaki işbirliğini geliştirmek, özellikle ekonomik işbirliğini kolaylaştırıcı 
önlemler almak hususunda mutabık kalınmıştır.

Gelecek Zirvenin, Eylül veya Ekim 1996 tarihlerinde Özbekistan’ın ev sahipliğinde 
Taşkent’te yapılması kararlaştırılmıştır. Böylece zirve toplantıları devamlılık kazanmış 
bulunmaktadır. Türkiye ile kardeş Cumhuriyetler arasındaki ilişkiler ve işbirliği, ister ikili, 
ister çok taraflı düzeyde olsun bölgenin kalkınmasına, refahına, istikrar ve barışına da hizmet 
etmektedir.

Diğer taraftan, Bişkek Zirvesi’nin tüm Türk dünyasının ortak mirası ve en önemli 
ortak kültür eserlerinden biri olan Manas Destam’nm kahramanı Manas’ın yurdu 
Kırgızistan’da Destanın 1000. yıldönümü kutlama törenleriyle eş zamanlı olarak yapılması da 
ayrı bir sembolik önem taşımıştır. Bugün Kırgızistan’ın Talaş kentinde Manas Destam’m 
canlandıran son derece görkemli bir gösteri düzenlenmiştir. Her yönüyle Türk kültür mirasını 
en mükümmel biçimde ortaya koyan bu gösteri bizler için büyük bir gurur kaynağı olmuştur. 
Bu vesileyle Bişkek Zirvesi boyunca bizlere müstesna bir konukseverlik gösteren kardeşim 
Cumhurbaşkanı Askar Akaev’e ve Kırgız Hükümeti ve halkına en içten teşekkürlerimi 
sunarım.

Hepinize teşekkür ederim.
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30 Ağustos 1995

Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman Demirel’in davetlisi olarak bugün Ankara’ya bir 
çalışma ziyareti yapması beklenen Bosna-Hersek Cumhurbaşkanı Alija İzzetbegoviç 
Fransa’ya yaptığı ziyaret sonrasında Paris’ten geç dönüşü nedeniyle bu ziyareti 
gerçekleştirememiştir.

Sayın İzzebegoviç yarın Saraybosna'ya dönmesi gerektiğinden bu ziyaretin yarın 
yapılmasının da mümkün olamayacağı anlaşılmıştır.

Sözkonusu ziyaretin en kısa zamanda yapılması konusunda Sayın İzzetbegoviç ile 
mutabık kalınmıştır.

Ziyaretin tarihinin belirlenmesine çalışılmaktadır.

30 Ağustos 1995

SAYIN DIŞİŞLERİ BAKANI’NIN BASIN AÇIKLAMASI

• * r •, •

Saraybosna ve diğer güvenlikli bölgelerin korunmasına ilişkin Birleşmiş Milletler 
•Güvenlik Konseyi ve NATO Konseyi kararlarını hiçe sayarak Bosnalı Sırplar tarafından 
Saraybosna’ya karşı gerçekleştirilen saldırı karşısında NATO hava unsurlarının 30 Ağustos 
sabahı Saraybosna’yı ve diğer güvenlikli bölgeleri kuşatan Sırp mevzilerine karşı başlattıkları 
ve Çevik Mukabele Gücü’nün de karadan katıldığı harekat, uluslararası camianın Bosna’daki 
masum sivil hakin korunmasına ilişkin taahütlenini yerine getinmesi yolunda atılan doğru bir 
adımdır. Saldırıya uğrayanı saldırgana karşı koruyan, saldırganı cezalandıran ve barış 
görüşmelerinin etkili biçimde başlaması amacını taşıyan bu gelişmeyi, uluslararası camianın 
inanırlığını da kanıtlaması bakımından Türkiye olumlu karşılamaktadır. Türkiye, Bosnalı 
Sırpları müzakere masasma oturmaya teşvik etmenin yegane yolunun uluslararası camianın 
birlik ve beraberlik içinde hareket ederek sırplara güçlü bir mesaj vermekle mümkün 
olabileceğine ve Soıaybosna ve diğer Güvenlikli Bölgeler etrafındaki Sırp kuşatmasının 
NATO ve BM harekatıyla kaldırılmasının bunu sağlayacak etkin bir yöntem olduğuna baştan 
beri inanmıştır.

BASIN AÇIKLAMASI
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30 Ağustos 1995

AÇIKLAMA

Gürcistan Devlet Başkanı Sayın Eduard Şaverdnedze’ye karşı girişilen ve derin bir 
üzüntü ile karşıladığımız menfur saldırıyı kınıyoruz.

Gürcistan’ın deneyimli devlet adamı Sayın Şavardnadze’nin önderliğinde ekonomik 
kalkınma ve demokratikleşme alanında önemli adımlar attiğı bir dönemde gerçekleştirilen ve 
Gürcistan Parlamentosunda yeni Anayasa’nın kabulünün hemen ertesine rastlayan, 
Gürcistan’ın istikrarına ve demokratikleşme sürecine yönelik olduğu şüphe götürmeyen bu 
terörist eylemden, Sayın Şavrdnadze ve Gürcistan demokrasinin daha da güçlenerek 
çıkacağına inanıyoruz.

Sayın Başbakanımız bu anlayışla, Gürcistan'a 31 Ağustos 1995 günü yapmayı 
planladığı resmi ziyareti öngörüldüğü şekilde gerçekleştirecektir.

1 Eylül 1995

• «

SAYIN MÜSTEŞARIMIZIN YURT DIŞINA 
ATANAN MEMURLARIN KATILDIKLARI DİL KURSLARI 

SONRASINDA BELGELERİNİ ALIRKEN YAPTIĞI KONUŞMA

Değerli Arkadaşlar,

Bu sene, Eğitim Merkezi’mizin yönetiminde ilk defa bir uygulamayı başlattık 
biliyorsunuz. Yurt dışına atanan arkadaşlarımızın ve arzu ettikleri taktirde onların eşlerinin 
gidecekleri ülkenin dilini öğrenmeleri için bir program başlattık. Bendeki bilgilere göre 19 
arkadaşımız bu program çerçevesinde almanca öğrendi. 29 arkadaşımız Arapça, 5 arkadaşımız 
İngilizce, 2 arkadaşamız İspanyolca, 3 arkadaşımız İtalyanca, 4 arkadaşımız Japonca, 4 
arkadaşımız da Rusça öğrendi. Toplam 66 mensubumuz bu kurslardan yararlandı.

Bildiğiniz gibi, bizim mesleğimizde çalıştığımız ülkenin dilini bilmek çok büyük bir 
avantajdır. Bu bize önemli bir mesleki alet kazandırır. Her mesleğin kendine göre aletleri var. 
Bizim mesleğin aleti de dildir ve bu aletle gittiğiniz ülkelerden birçok kapıyı açacaksınız. 
Aslında, klasik diplomaside daha çok diplomatların bulundukları ülkenin dışişleri 
bakanlıklarıyla, resmi kuruluşlarıyla temasları öngörülürdü ve o kuruluşlarda uluslararası 
dilleri bilen memurlar olduğu için büyük sıkıntı çekilmezdi. Ama artuk dünyada diplomasinin 
niteliği değişmiştir. Gittiğiniz ülkede, yalnız dışişleri yetkilileriyle değil, aynı zamanda 
politikacılarla, gazetecilerle, işadamları, bilimadamlarıyla görüşeceksiniz. Eğer o ülkenin 
geçerli dilini bilmiyorsanız, bu temaslarda büyük sıkıntı çekersiniz. Ama biliyorsanız, 
göreceksiniz ki, orada yapacağınız ÇıLşmalarl., birçok kapı açılacaktır. Demin dediğim gibi, 
çok daha başarılı hizmet verme imkanınız olacaktır, ülkemiz hesabına.
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O bakımdan, biz bu kursları son derece yararlı bir çalışma olarak görüyoruz. 
Önümüzdeki yıllarda, gene Bakanlığımız mensuplarının katılımıyla ve arzu ettikleri takdirde 
yurt dışına atanan diğer kamu görevlilerimizin katılımıyla kursları gerçekleştireceğiz. 
Diledikleri takdirde, yurtdışında yatırımları olan özel sektör firmalarına da kurslarımız açık
olacaktır.

• •

Bu çalışmaları mümkün kılan TOMER Örgütüne içtenlikle teşekkür etmek istiyorum 
ve bizim Dışişleri Eğitim Merkezi Başkanımız Sayın Büyükelçimize de teşekkürlerimi 
sunmak istiyorum. Eıdil Akay Bey gerçekten bu çalışmaların yürütülmesinde öncü rolü 
üstlenmiştir. Önümüzdeki yıllarda, atama kararnamelerimizin mümkünse daha da erken 
çıkarılarak bu kurslara daha çok zaman ayrılmasına çalışacağız. Çünkü biliyoruz ki, birkaç 
hafta içinde bir yabancı dili öğrenmek kolay değildir. Ne kadar yoğun program yapasanız 
yapın , ancak o dilin ana unsurlarını, temel ilkelerini, temel felsefesini öğrenebilirsiniz. Ama 
sanıyorumki, önemli olan böyle bir başlangıç .yapmış olmaktır. Gittiğiniz ülkede, lütfen dil 
öğrenmeye birinci önceliği veriniz ve burada edindiğiniz ilk izlenimlerin, ilk bilgilerin 
ışığında gittiğiniz ülkede bu dilleri geliştiriniz. Sizin mesleki geleceğiniz açısından bu dilleri 
öğrenmiş olmak büyük yarar sağlayacaktır.

Gelecek yıllarda bu programımızı daha da genişleteceğiz. Bazı yeni dilleri de eğitim 
programımıza dahil edeceğiz, bunların içinde Orta Asya dilleri veya lehçeleri da yer alacaktır. 
Sanıyorum ki, bütün bu çalışmalar, sizleıe önümüzdeki hayatınızda büyük yarar sağlayacaktır.

Bu vesileyle sizleri bulmuşken yeni görevlerinizde başarılar dilerken birkaç cümle 
daha söylemek istiyorum. Demin dediğim gibi, artık diplomasinin niteliği değişmiştir. 
Özellikleri değişmiştir. Çağdaş diplomasi, eski alıştığımız, okullarda öğrendiğimiz klasik 
diplomasiden çok daha değişik bir içerik kazanmıştır. Bizim sizlerden beklediğimiz 
devletimizin itibarını mümkün olduğu ölçüde yüksek tutmanızdır. Bunun için hiçbir 
fedakarlıktan kaçınmamanızdır. Şahıs olarak, hepimiz alçak gönüllü olabiliriz, fedakar 
olabiliriz. Fakat devlet hesabına konuştuğumuz zaman alçak gönüllü olmaya hakkımız yoktur. 
Devletimizin itibarından hiçbir taviz veremeyiz. Birinci görevimiz bu.

İkinci görevimiz de Türkiye'nin menfaatlerini azami ölçüde savunmaktır. İçinde 
yaşadığımız dünya koşullarında ekonomik menfaatler önemli yer tutuyor. Türkiye artık 
biliyorsunuz kabuğunu çatlatan, dünyanın dört bucağında ekonomik bağlantıları olan bir ülke 
haline gelmiştir. Bugün dünyadaki bütün uluslararası müteahhitlik hizmetlerinin yüzde onunu 
Türk şirketleri üstleniyor. Bu Türkiye’nin gücünü ortaya koyuyor. Orta Asya ülkelerinde 4,5 
ila 5 miyor dolarlık yatırımlarımız var. Birtek Romanya’da üç bin şirketimiz faaliyet 
gösteriyor. Batı Avrupa’da daha da güçlüyüz. Yalnız Almanya’da 37 bin Türk şirketi var. İşte 
sizden beklediğimiz bir görev de bu ekonomik faaliyetlerle doğrudan doğruya ilgilenmenizdir. 
Size birisinin gelip müracaatta bulunmasını beklemeden, bulunduğunuz ülkede Türk 
firmalarının ekonomik faaliyetlerini çok yakından izlemeniz lazım. Şirketlerle, firmalarla hiç 
çekinmeden temas kurun. Biz size güveniyoruz. Sizin bu işi Türkiye’nin hesabına büyük bir 
dürüstlükle gerçekleştirceğinizden kuşku duymuyoruz. Siz de hiç çekinmeyin, işadamlarıyla, 
Türk firmalarıyla bulunduğunuz ülkelerdeki Türk işçileriyle mutlaka görüşün. İşyerlerini 
ziyaret edin. Şantiyeleri ziyaret edin. Türk yatırımları, şirketleri varsa onların merkezlerini 
ziyaret edin. Büyükelçileriniz zaten bu konude size talimat vereceklerdir. Biz dünyanın her 
tarafındaki Büyükelçilerimize talimat verdik. Artık bugün diplomt, aynı zamanda bir işadamı 
gibi düşünen ve hareket eden bir insan demektir. Firma bazında takip edeceksiniz. Sadece 
Türkiye ile bulunduğunuz ülkenin ithalat, ihracat rakamlarını öğrenmek veya genel ekonomik 
göstergelerini, o ülkenin istatistiklerinden alıp Türkiye’ye bildirmekle görevimizi yapmış
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olmayız. Bizim görevimiz, o ülkeyle ekonomik ilişkilerimizi mümkün olduğu kadar 
genişletmektir. Bakın öyle ülkeler varki. Türkiye o ülkelerin dış ticaretinde artık önemli bir 
yer işgal ediyor. Size bir örnek vereyim; Almanya ile dış ticaretimizde bundan 12-13 sene 
önce 42. sıradayken şimdi 16. sıraya çıktık. 16 ülkenin içinde bütün AB ülkeleri de var, 
Amerika, Rusya, Çin, Japonya gibi büyük ülkeler de var. O bakımdan, demek ki Türkiye 
gayret sarfederse bunları sağlayabiliyormuş. Fakat bazı ülkelerde de bir hayli gerideyiz. 
Mesela Kanada gibi büyük ekonomik potansiyeli olan bazı ülkelerle ticaretimizde ulaştığımız 
düzey maalesef ulaşmamız gereken düzey değil. Şimdi, hepinizden bu konuda yoğun gayret 
bekliyoruz.

Üçünçü olarak da kültür alanındaki faaliyetlerimiz var. Burada da fikir, proje 
üretmenizi, ekonomik konularda olduğu gibi, kültürel konularda da Büyükelçinize 
Bakanlığınıza öneriler getirmenizi bekliyoruz. Çünkü, Ankara’daki arkadaşlarımızın oturup 
dünyanın 70-90 ülkesinde, “yarın acaba hangi kültürel faaliyet yapsak” diye karar vermeleri 
kolay değil, mümkün de değildir. Siz önereceksiniz, siz orada temaslar kuracaksınız. Hangi 
tiyatro eserimizi segileyebiliriz, hengi ressamımızın resimlerini sergileyebiliriz, hangi 
sanatçımıza konser verdirebiliriz? Bu imkanları bulup bize bildireceksiniz. Biz de size 
buradan imkan yaratmaya çalışacağız. Yani kültürel çalışmalarda da sizden büyük görev 
bekliyoruz.

İşte bütün bunlar için öğrenmeye başladığınız diller size yardımcı olacaktır. Çünkü bu 
dilleri yeterince bilmediğiniz takdirde, gerek siyasi alanda, gerek ekomonik alanda, gerek 
kültürel alanda özlediğimiz başarıları sağlayamayız. Oysa Türk diplomasisi geçmişte de 
bugün de dünyadaki en büyük devletlerin diplomasileriyle bile boy ölçüşecek düzeydedir, 
birikime, tarih tecrübesine sahiptir. Biz arkadaşlarımızı Bakanlığa alırken ve Bakanlık içinde 
eğitirken, onların yalnız kendi standartlarımıza göre değil, dünya standartlarına göre en iyi 
düzeye ulaşmalarına özen gösteriyoruz. Bu söylediğim hem meslek memurları, hem idari 
memurlar için geçerlidir.

Bir de son olarak şunu söyleyeyim. Bakanlığımızın değerli mensuplarınm eşleri de 
kendileri gibi çok önemli bir görev yapıyorlar. O bakımdan biz eşlerimizin de bu dil 
konusunda olsun, diğer konularda olsun bizlere destek olmalarını, yardımcı olmalarını 
bekliyoruz.

Ben bu düşüncelerle, hepinizi tekrar kutluyorum. Hem yeni tayininiz için, hem de bu 
dil kursunda gösterdiğiniz başarılı çalışmalar için kutluyorum. Şimdi Sayın Büyükelçi Erdil 
Akay size kurs belgelerinizi verecek. Çalışmalarınızda tekrar başarılar diliyoruz. Unutmayın 
ki, arkanızda sizden çok büyük hizmetler bekleyen büyük bir ülke var, büyük bir millet var. 
Hepinize başarılar diliyorum.



1 Eylül 1995

SAYIN BAŞBAKANIMIZIN TİFLİS’TEN DÖNÜŞÜNDE
BASINA YAPTIKLARI AÇIKLAMA

Değerli Basın Mensupları,

Gürcistan cumhurbaşkanı Sayın Şevardnadze’nin davati üzerine Gürcistan’a yaptığım 
bir günlük ziyaretten dönmüş bulunuyorum. Yoğun, ancak memnuniyet verici bir ziyaret
olmuştur.

Kafkaslarda barış, güvenlik ve refah Türkiye için önemlidir. Kafkasya Türkiye’ye 
komşudur. Yoğun ilişkiler içinde bulnduğumuz bir bölgedir, ayrıca, gerçekleştirmeyi 
öngördüğümüz büyük projelerin ya geçiş yeridir, yada durağıdır.

Gürcistan bağımsızlığını yeni kazanmış, bilahare iç savaş başta olmak üzere çeşitli 
güçlüklerle karşı karşıya gelmiş bir ülkedir. Gürcistan’la gerek tarihten, gerek komşuluktan 
gelen yoğun ilişkilerimiz vardır.

Türkiye, bağımsızlığını yeni kavuşmuş birçok cumhuriyete yaptığı gibi, Gürcistan’a 
da imkanları dahilinde yardım elini uzatmıştır. Geleceğe yönelik birçok ortak projelerimiz bu 
ziyaretim sırasında ele alındı. İlişkilerde en önemli altyapılardan birisi ulaşım ve iletişimdir. 
Gürcistan’ın sıkıntılarından dolayı bu alanlarda şimdiye kadar yeterli mesafe alınamamıştı. Bu 
konudaki altyapıyı yakında tamamlayacağımızı umuyorum.

Gürcistan iç istikrarını yeni yeni inşa etmektedir. Gerek bağımsızlığını yeni 
kazanmasından, gerek yeni bir düzene geçişinden dolayı Şaverdnadze liderliğinde bu 
sıkıntıları da aşaçağına eminim.

Kafkasya bölgesi, bölgesel işbirliği için birçok bakımdan ideal bir bölgedir. Özellikle 
Azerbaycan-Ermenistan ihtilafının sona ermesi ve ilişkilerin normale dönüşü ve Gürcistan’m 
iç istikrara kavuşması ile bölgesel işbirliği çabaları yoğunlaşacaktır. Türkiye gerek bu bölgede 
barışın tesisine, gerek bölgesel işbirliğinin yerleşmesine katkıda bulunmaya ve öncülük 
etmeye hazırdır. Büyük komşumuz Rusya ile Türkiye arasında bulunan Kafkasya’nın barışa 
kavuşması, gerek Rusya’nın gerek Türkiye’nin de çakarınadır. İstikrarına kavuşmuş bir 
Kafkas bölgesinin Türk-Rus ilişkilerine de özellikle ekonomik alanda hız kazandıracağına 
inanıyorum.

Hepinize saygılar sunuyorum.
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3 Eylül 1995

AÇIKLAMA

Bosna-Hersek Cumhurbaşkanı Sayın Alija İzetbegoviç, Sayın Cumhurbaşkanımız’ın 
Davetlisi olarak 4 Eylül 1995 Pazartesi günü Ankara’ya bir çalışma ziyareti yapacaktır.

Cumhurbaşkanı İzetbegoviç’e Bosna-Hersek Federasyonu Başkanı Kresimir Zubak ile 
Dışişleri Bakam Muhamed Şakiıbey’in de dahil olacağı bir heyet refakat edecektir.

Sayın İzetbegoviç, Sayın Cumhurbaşkanımız ile görüşecek ve Sayın Başbakanımız ve 
diğer hükümet yetkilileri ile iki ülke arasında mevcut yakın dostluk ve işbirliğini her alanda 
daha da geliştirmek için temaslarda bulunacaktır.

4 Eylül 1995

AÇIKLAMA

Bosna-Hersek hava sahasında uyguladığı “uçuş yasağı” görevi çerçevesinde, NATO 
Türkiye’den 18 uçakla bu göreve katılmasını istemiş ve tahsis edilen on uçaktan müteşekkil 
bir filo İtalya’nın Ghedi üssünde konuşlandırılmıştı. NATO, bu defa, ihtiyatta tutulan sekiz 
uçağının de görev yerine gönderilmesini talep etmiş ve Türkiye, gerek Bosna-Hersek’e ilişkin 
bilinen siyaseti ve özellikle insani nedenler, gerek NATO içi dayanışma zorunluluğu ile 
NATO’nun bu talebine derhal olumlu yanıt vermiş ve ilave 8 uçağını bu göreve tahsis 
etmiştir. Bu 8 uçağın görev yerlerine ulaşabilmelerini teminen geçtiğimiz Cumartesi günü 
Atina Büyükelçiliğimiz vasıtasıyla Yunan makamlarında iist-uçuş izni istenmiştir.

Birleşmiş Milletler, NATO ve dolayısıyla Türkiye ile bu konuda işbirliği yapmama 
konususunda ısrarlı tutumunu bu vesileyle bir kez daha sergileyen Yunanistan hafta sonu 
olduğu şeklinde yapay bir gerekçeyle Türkiye’nin izin talebini işleme koymayacağını 
belirtmiştir. Bugün (4 Eylül) izin müracaatımız yinelenmiş ve fakat Yunanistan bu talebimizi 
red etmiştir.

ittifak kararları ve dayanışması üzerinde de olumsuz etkiler yaratması kaçınılmaz olan 
Yunanistan’ın sorumsuz ve ittifak dayanışmasına ters düşen bu davranışını esef ile 
karşılıyoruz.

Bu durumda uçaklarımız başka yollardan kendilerine verilen görev yerine gitmek 
zorunda kalmışlardır.
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AÇIKLAMA

Sayın Cumhurbaşkanımız, İmamali Rahmanov'un davetlisi olarak 10-11 Eylül 1995 
tarihlerinde Tacikistan’a ve Cumhurbaşkanı Punsalmaagiin Ochirbat’ın davetlisi olarak 11-13 
Eylül 1995 tarihlerinde Moğolistan’a resmi birer ziyaret gerçekleştireceklerdir. Sayın 
Cumhurbaşkanımıza bu ziyaretinde, Dışişleri Bakanı Sayın Erdal İnönü, Devlet Bakanı sayın 
Ayvaz Gökdemir ile Milletvekilleri, ilgili kurum ve kuruluşlarımızın temsilcileri ve basın 
mensuplarından oluşan bir heyet eşlik edecektir.

Sayın Cumhurbaşkanımız, Tacikistan ve Moğolistan’ı ziyaret etmeleri için uzun 
süreden beri vaki olan davetlere icabet etmeyi daha önceden öngörmüş iken, çeşitli nedenlerle 
sözkonusu ziyaretler bugüne kadar gerçekleştirilememiş idi.

Ziyaretler esnasında her iki ülke ile çeşitli anlaşmalar imzalanacak ve ilişkilerimizin 
ahdi temelleri atılacaktır.
% • ‘  .

Sayın Cumhurbaşkanımız, Moğolistan seyahati esnasında, yazılı Türk tarihinin 
başlangıç kaynakları olan Orhun Abidelerini ziyaret edeceklerdir.

t

Ziyaretler sırasında ayrıca, Türkiye’nin Tacikistan ve Moğolistan ile ekonomik ve 
ticari ilişkilerini ilerletme olanakları ele alınacak, bu ülkelerle aramızdaki siyasi ilişkilerin 
mevcut durumu görüşülecek ve bölgesel ve uluslararası sorunlar hakkında görüş alış-verişinde 
bulunulacaktır.

7 Eylül 1995

DIŞİŞLERİ BAKANI SAYIN ERDAL İNÖNÜ’NÜN PARİS VE TAHRAN’A 
GİDERKEN ESENBOĞA HAVAALANINDA YAPTIĞI BASIN TOPLANTISI

Değerli Basın ve Televizyon Mensupları,

Bosna-Hersek konusunda bugün Paris’de yapılacak olan Genişletilmiş Batı Temas 
Grubu ile İslam Konferansı Örgütü Bosna Temas Grubu ülkeleri Dışişleri Bakanları ortak 
toplantısına katılmak üzere Ankara'dan ayrılıyorum. Böyle bir toplantı ilk defa 
gerçekleşmektedir.

•  /

Bilindiği gibi Bosna-Hersek'te kalıcı barışçı çözümün gerçekleştirilmesi amacıyla 
sürdürülen diplomatik girişimler, içinde bulunduğumuz dönemde yeni bir ivme kazanmıştır. 
Bosna-Hersek, Hırvatistan ve Yugoslavya Federal Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlarının 8 Eylül 
günü Batı Gıubu’nun temsilcilerinin de katılımı ile Cenevre’de toplanmaları öngörülmektedir.



Bugün Batı Temas Grubu ülkelerinin Dışişleri Bakanları ile yapacağımız bu ortak 
toplantıda Bosna’daki son askeri ve siyasi gelişmeler gözden geçirmek ve ABD’nin yeni 
girişimi çerçevesinde Bosna’da kalıcı barışın sağlanmasına ne yönde katkılarda 
bulunabileceğimiz konusunda görüş alışverişinde bulunma olanağını elde edeceğiz.

Yine yakından izlemiş olduğunuz gibi, Ankara, Bosna-Hersek konusunda önemli 
diplomatik temas ve görüşmelerin cereyan ettiği üç hareketli gün geçirmiştir. Bu gelişmeler 
Türkiye’nin Bosna’da adil ve kalıcı bir barışın sağlanması konusunda sarfetmekte olduğu 
çabaların ve bu amaçla barış sürecine aktif biçimde katılımımızın göstergesini
oluşturmaktadır.

Barış sürecinde kaydedilen bu aşamada, her iki temas grubu ülkelerinin Dışişleri 
Bakanları düzeyinde ilk kez biraraya gelecek olmaları bugünkü toplantının önem taşıyan bir 
başka özelliğini teşkil etmektedir.

İki temas Grubu arasında eyleme yönelik işbirliğinin geliştirilmesine ve bu maksatla 
Bakanlar düzeyinde ortak toplantıların ve istişarelerin düzenli aralıklarla sürdürülmesine 
öteden beri özel önem atfetmekteyiz. Bunun gerçekleşmesi için de çaba sarfetmekteyiz.

Bugünkü toplantıda, Bosna-Hersek'in haklı davasının savunulmasına yönelik 
görüşlerimizi ve Cumhurbaşkanı Sayın İzetbegoviç ve heyeti ile yaptığımız görüşmelerde de 
üzerinde mutabık kaldığımız şekilde Bosna-Hersek’in barışçı çözüm konusunda ortaya 
koymuş olduğu temel ilkeleri vurgulayacağız.

Bosna’da Hosna-Hersek Hükümetinin kabul etmeyeceği bir çözümün kalıcı barışı 
sağlamasının mümkün olamayacağı açıktır. Tabiatıyla böyle bir çözümün tarafımızca 
desteklenmesi de sözkonusu olamaz.

Değerli Basın ve Televizyon Mensupları,

Paris'teki toplantıya katıldıktan sonra, Türkiye, Suriye ve İran Dışişleri Bakanları
arasında yapılacak olan üçlü siyasi istişare Toplantısı için yarın sabah Tahran’a geçeçeğim.

• . » • ” * * /

Bölgemiz ve özellikle Irak’taki gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunduğumuz 
bu siyasi istişare toplantılarının sonuncusu 21 Ağustos 1994 tarihinde Şam’da yapılmıştı. 
Tahran'daki toplantıda, son toplantımızdan bu yana bölgedeki durumu ve Irak’a ilişkin 
gelişmeleri değerlendireceğiz. Bakanlıkları üst düzey yetkililerinin katılımı ile Tahran’da 
bugün bir hazırlık toplantısı da yapılmıştır.

Bilindiği üzere, her üç ülke de, ırak’ın birliğine ve toprak bütünlüğüne büyük önem 
etfetmektedir. Bu husus daha önceki toplantılarımızda da açıkça ifadesini bulmuştur.

• •

Uç Dışişileri Bakanı son defa Şam'da biraraya gelmelerinden bu yana birçok yeni 
gelişme vukubulmuştur. Bu arada KDP ve KYB arasındaki çatışmaların Kuzey Irak’ın 
istikrarına verdiği zarar bilinmektedir. İrlanda’nın Drogheda kentinde bu çatışmalara son 
vermek için bir süreç başlatılmıştır. Son olarak, terörist örgüt PKK’nm KDP’ye karşı giriştiği 
saldırıların yalnız Irak’m toprak bütünlüğü bakımından değil, diğer üç ülkenin güvenliği 
açısından da önem arzettiği kanısındayız, m olaylar karşısında komşularımızla bir 
değerlendirme yapmak, onların durumu nasıl gördüklerini öğrenmekte fayda vardır. Bu 
itibarla, bu seyahat sırasındaki görüşmelere özel bir önem etfetmekteyiz.
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Bu üçlü toplantıdan sonra, İran Dışişleri Bakanı Dr. Valeyeti ile ikili bir görüşme 
yaparak, Türk-İran ilişkilerimizin gelişimini gözden geçireceğiz ve bu ilişkileri daha da 
arttırmak olanaklarmı araştıracağız. Gerçekte İran ile ilişkilerimiz iyi komşuluk, içişlerine 
karışmama ve ortak çıkarlarımız çerçevesinde gelişme göstermektedir. Özellikle ülkelerimizin 
güvenlik konularına yaklaşımı olumlu bir çizgi izlemektedir.

9 Eylül sabahı yurda döneceğim.

9 Eylül 1995

AÇIKLAMA

24 Haziran 1994 tarihli Dışişleri Teşkilatı Kanunu uyarınca Bakanlığımız bünyesinde 
“Stratejik Araştırmalar Merkezi” kurulmuş bulunmaktadır. Türk dış politikası ve uluslararası 
ilişkiler üzerinde inceleme ve araştırmalar yapmak, bu konuları bilimsel tartışma ve işbirliği 
içinde değerlendirmek ve dış politikamızı ve uluslararası ilişkileri geleceğe yönelik bir 
perspektif içinde incelemekle görevlendirilen Merkez, bir çeşit “think tank” kurumu gibi 
hizmet verecektir. Bu çerçevede merkez’in görevlerini yerine getirirken yurtiçi ve yurtdışı 
akademik ve benzeri araştırıcı kurumlardan ve uzmanlardan yararlanması, ayrıca çeşitli
konularda seminer, konferans ve panel gibi etkinlikler düzenlemesi öngörülmektedir.

• %

Resmi açılışı henüz yapılmamış olmakla birlikte, çalışmalarına başlayan merkez, bu 
kapsamda ilk olarak, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’nı (AGÎT) önümüzdeki iki yıllık 
dönem içinde en çok meşgul etmesi beklenen konulardan biri olan “AGİT Avrupa Güvenlik 
Modeli” hakkında, 7 Eylül 1995 Perşembe günü saat 10.00’da düzenlenecek bir “Workshop”a 
evsahipliği yapacaktır. Modele ilişkin olarak şimdiye kadar ortaya atılan görüşlerin 
irdelenmesi, Avrupa’da yeni bir güvenlik mimarisininin oluşturulması yolunda atılan adımlar 
ile, Türkiye’nin dış politika öncelikleri ve güvenlik gereksinimleri arasında uyum sağlanması 
konusunda görüş alışverişinde bulunulmasını amaçlayan söskonusu”Workshop”a başta 
Bakanlığımız Müsteşarı Büyükelçi Onur Öymen ve AGİT nezdindeki Daimi Temsilcimiz 
Büyükelçi Ali Hikmet Alp olmak üzere Bakanlığımız ilgili birimlerinin yanısıra, Emekli 
Büyükelçi Şükrü Elekdağ, üniversite öğretim üyesi, Dış Politika Enstitüsü yetkililleri ile 
Genelkurmay Başkanlığı temsilcileri katılacaktır. Dileyen basın mensupları da “Workshop”un 
başındaki açılış ve ilk takdim bölümlerine davetlidirler. Toplantı, Stratejik Araştırmalar 
Merkezi’nin, Kırçiçeği Sokak 8/3 Gaziosmanpaşa” adresindeki faaliyet binasında
gerçekleştirilecektir.



9 Eylül i 995

•• M

DIŞİŞLERİ BAKANI SAYIN ERDAL.İNÖNÜ’NÜN 
\RİS VE TAHRAN’DAN DÖNÜŞÜNDE ESENBOG 
HAVAALANINDA YAPTIĞI BASIN TOPLANTISI

Sayın Basın, Radyo-TV Temsilcileri,

Hepinizi saygı ile selamlıyorum, iki gün önce 7 Eylül Perşembe günü Paris’de Bosna
   ^

nrla apniclptilmi«; Batı Temas Gnıhıı ile İKO Rnsna Temnc Grubu’r,"rl
katılmak için ayrılmıştım.

Paris’deki Dışişleri Bakanları toplantısına katıldım. Fransız Cumhurbaşkanı Sayın 
Chirac’ın daveti üzerine bu toplantı yapılmıştı ve kendisi toplantıya başkanlık etti. Bize 
söylediğine göre önce Fransa Cumhurbaşkanı Dışişleri Bakanlarını kubul edecekti. Sonra 
Fransa Dışişleri Bakanının başkanlığında toplantı olacaktı. Fakat oraya gittiğimizde, Fransa 
Cumhurbaşkanının kendisinin bir toplantı hazırlamış olduğunu gördük ve bir toplantı yapıldı. 
Dediğim Dışişleri Bakanları, Batı Temas Grubu ve ayrıca ilavelerde vardı. İspanya, 
Hollanda’dan dışişleri bakanları, İtalya’dan Büyükelçi, ayrıca Bosna konusunda AB’nin 
atamış olduğu arabulucular vardı. AB’nin temsilcisi vardı.. ÎKÖ Temas Grubu’ndan hemen 
bütün dışişleri bakanlan vardı. Bu toplantı, Chirac’m başkanlığında 3’den 6’ya kadar sürdü. 
Orada konuşan herkes, önce Sayın Cumhurbaşkanının kendisi değişik bir yaklaşım içinde, 
yani bizim başlangıçtan beri savunduğumuz doğrultuda, Bosna-Hersek’te ilan edilmiş olan 
Cumhuriyetin bağımsızlığını, toprak bütünlüğünü korumak için ortaya çıkan saldırganlara 
karşı BM’in kararlı bir tutum takınması gerektiği doğrultusunda konuşmalar yapıldı. 
NATO’nun BM kararım uygulaması için girişmiş olduğu hava hücumları desteklendi. 
Saraybosna’mn tamamen serbest kalıncaya kadar etrafındaku kuşatmanın kaldırılması, 
yolların açılması hava meydanım kullanılır hale gelmesi sağlanıncaya kadar havadan 
mukabeleye devam edilmesi, ayrıca orada yeni gelmiş olan çabuk mukabele gücünün gene 
mukabeleye devam etmesi istendi. Hepimiz bunları söyledik.

Orada bulunan Amerikan Temsicilcisi ve özellikle Bosna Hersek Dışişleri Bakanı 
yeni Amerikan girişimi hakkında açıklama yaptılar. Bu çerçevede, ertesi gün Cenevre’de 
toplanacak olan üç Dışişleri Bakanının bir ilk anlaşmaya varacağını umduklarım söylediler. 
Bugünkü anlaşmanın Bosna Hersek'in egemenliğini, bağımsızlığını, toprak bütünlüğünü ve 
karşılıklı olarak buradaki Cumhuriyetin birbirlerini tanımalarını sağlayacak bir başlangıç 
olacağını ve anayasa konusunda BosııaHersek’in istediği duğrultuda başlangıç olacağım ifade 
etti. Biz de kendisini destekledik. Bu girişimi desteklediğimizi anlattık. Bu şekilde, orada 
bulunan herkes bizim açımızdan ve adalet açısından olumlu değerlendiğim açıklamar yaptılar. 
Ayrıca, bu bahsettiğim toplantı iki temas grubunun ortak toplantısıydı.

İKÖ Temas Grubu’nun başkanlığını yapan Fas Başbakanı bulunuyordu. Bu toplantının 
sonunda, Cenevre'de yapılacak olan barış görüşmelerine İslam Temas Grubu’nun da bir 
temsilci gördermesi için istekte bulunduk. Onu kabul ettiler. Bu iki temas grubu arasındaki 
yakınlığını ve işbirliğinin devam etmesinin önemi üzerinde durduk. Sonuç olarak, konunun 
Avrupa’nın içinde çıkmış olan bu anlaşmazlığın ve Bosna Hersek’in bağımsızlığını kabul 
etme meselesinin sadece etrafındaki ülkeleri değil, bütün dünyayı ilgilendirdiğini, İKÖ’yü çok
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ilgilendirdiğini, ama esas olarak bütün dünyayı ilgilendirdiğini gösteren bir girişim, bir 
davranış olarak nitelendirildi temas gruplarının biraraya gelmesi ve bu yakşımın devam 
etmesi üzende duruldu. Zaten daha önceden kararlaştırıldığı şekilde 28 Eylül'de New York’ta 
BM Genel Kurulu'nun toplanması münasebetiyle gelecek olan Dışişleri Bakanları arasında 
gene iki Temas Grubunun dışişleri bakanlan toplantı yapacaklar. Ama ondan evvel de barış 
yolundaki gelişmeleri yakından izleyeceğiz. Bir taraftan da Saraybosna’mn serbest hale 
gelmesini ve bir daha saldırılara uğramaması için NATO'nun girişmiş olduğu harekatın 
devamını istediğimizi söyledik.

Ertesi gün, yani dün Cenevre'de üç dışişleri bakanı biraraya geldiler. Batı Temas 
Grubunun temsilcileri de bulundular, Öğrendiğime göre İslam Temas Grubundan kimseyi 
almamışlar o toplantıya. Temasların devam edeceğini söylediler. Bu toplantıda, üç dışişleri 
bakanı bir anlaşma çerçevesini kabul ettiler. Bu çerçeve bir başlangıç. Daha alacak çok yol 
var. Ama olumlu bir başlangıç. Çünkü Bosna Hersek’in bir bağımsız cumhuriyet olarak, 
Bosnalı Müslümanlar-Boşnaklar ve Bosnalı Hırvatların oluşturduğu bir cumhuriyet olması 
kabul edildi. Onların kurduğu federasyon, bu Cumhuriyetin temel yapısını oluşturacaktır. 
Onun yanında bir de Sırpların meydana getirdiği yapı oluyor. Ona da Sırp Cumhuriyeti diye 
bir isim vermişler. Bu iki yapının bir araya getireceği bir Bosna Hersek Cumhuriyetini oraya 
giden herkes kabul etmiş Görünüyor. Bu bakımdan önemli. Şimdi çeşitli komisyonlar 
kuruluyor ve o komisyonlar ayrıntıları değerlendirecekler ve uygulayacaklar. Harita 
üzerindeki anlaşma şimdilik Bosnalılar kabul etmiş olduğu dağılım, yüzde 51 Boşnak-Hırvat 
Federasyonuna, yüzde 49 Suplara veriliyor. Bu dağılımdaki değişiklikler, üç taraf da 
anlaşabilirse yapılabilecek, anlaşamazsa yapılmayacak . Böyle bir çerçeve üzerinde anlaşma 
oldu. Tabii bu anlaşmayı biz olumlu karşılıyoruz. Çünkü bir başlangıçtır. Bosna-Hersek’in 
bağımsızlığını, toprak bütünlüğünü, güvenliğini sağlayacak bir yolun başlangıcı diye 
görüyoruz. Ama yapacak çok şey var. Barış yolunda ilerlerken bir taraftan uygulamayı 
yapmak için gene BM ve NATO’nun ilgisinin devam etmesi şart. Ayrıca, harp tahribatını 
onaracak büyük bir ekonomik yardım sözkonusu. Adeta eski Marshall planı benzeri bir 
yardım sözkonusu Bu da benim katıldığım Paris toplantısında görüşüldü ve bütün devletlerin 
buna yardım etmesi gereği üzerinde duruldu. Herkes de bu yardımı yapacağını söyledi.

Ben Paris’den gece ayrılıp doğru Tahra’a gittim. Tahran’da daha evvelden 
kararlaştırdığımız üçlü görüşme yapılacaktı. Türkiye, Suriye İran Dışişleri Bakanları arasında 
üçlü toplantı daha önce ilan edilmişti. O toplantıyı dün yaptık. O toplantı, bir süredir üç 
Dışişleri Bakanları arasında yapılan toplantıların yediııcisi oldu. Bu toplantının esas amacı, 
başından beri Irak’a özellikle Kuzey Irak’ta Körfez savaşı sonunda ortaya çıkmış olan 
istikrarsız durumun yakından izlenmesi, bu istikrarsız durumun bir defa Irak’ın toprak 
bütünlüğünü ortadan kaldırmaması için komşu olarak bizim ne yapacağımızı düşünmek ve 
aynı istikrarsız durumun teröristlere sağlayacağı fırsatlarla ya da doğrudan doğruya ortaya 
çıkacak yeni gelişmelerle, komşu ülkeleri Türkiye, Suriye ve İran’a bir tehlike getirmemesini
gözetmek.

0

Burada en önemli konu Irak’ın toprak bütünlüğünün devam etmesi, Irak’ın 
parçalanmaması, Başından beri toplantılar bunun için yapılıyor, toplantıların ertesinde böyle 
açıklamar yapılıyor ve bu nokta özellikle bilirtiliyor. Bu defa da görüşmenin sonunda daha 
önce her üç bakanlığın yüksek düzeydedeki görevlilerimi hazırlamış olduğu bildiri taslağı 
elimizdeydi. O taslak üzerinde biraz daha konuştuk ve o bildiriyi kabul ettik. Bildiri her 
zaman olduğu gibi, Kuzey Irak’taki istikrarsız durumun bir an evvel düzelmesine dikkati 
çekiyor ve istikrarsızlığın .tehlikelerine işaret ediyor. ırak’ın toprak bütünlüğüne bağlı 
oldueumuzu ve bunun korunması için herkesin dikkat etmesi gerektiğini sövlüvor. Avrıca. ek
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olarak bu defa son günlerde ortaya çıkan olumsuz bir gelişme daha vardı biliyorsunuz, kuzey
Irak’ta PKK teröristlerinin Barzani’nin başkanı olduğu partinin temsilcilerine bulunduğu 
bölgelere saldırılarda bulunmasi ve yeni bir kargaşaya yeni bir istikrarsızlığa yol açması. 
Bunun üzerinde durduk ve bildiride bu noktada terör örgötünün Kuzey Irak’taki durumdan 
istifade ederek, buraya yerleşmesi ve orada bir bağımsız devlet kurma yolunda ilerlemesi, 
bunu İran’a Türkiye’ye Suriye’ye doğru genişletmeye çalışması tehlikesine işaret ettik ve 
bunun önlenmesi gerektiğini her üç devlet birarada söyledik bildiride. Irak’ın toprak 
bütünlüğünün bu şekilde tehlikeye düşmemesi gerektiğini bildiride açıkça söyledik. Ayrıca, 
gene Kuzey Irak’ta PKK'nm bu üç devlet olarak dikkat etmemiz gerektiğini ifade ettik. 
PKK’nm bölgeye soktuğu silahların bölgenin güvenliğini tehlikeye düşürdüğünü bir defa 
söylemiş olduk. Üçlü toplantı bu şekilde bildirinin kabulüyle sona erdi. Basın toplantısında 
bazı sorula cevap verdik.

I *  ̂ * * , •

Arkasından Türkiye-Suriye ve Türkiye-İran Dışişleri Bakanları arasına ikili 
görüşmeler yapıldı. Suriye Dışişleri Bakanıyla bir görüşme yaptım. Bir süredir Suriye ve 
Türkiye Dışişleri Bakanları biraraya gelmemişlerdi. Bu fırsattan yararlanarak suriye Dışişleri 
Bakanına güvenlik konusundaki, özellikle PKK’dan kaynaklanan endişelerimizi açık bir 
şekilde anlattım. Suriye Dışişleri Bakanı Sayın Faruk El Şara Türkiye’nin güvenlik, istikrar ve 
toprak bütünlüğüne çok önem verdiklerini anlattı. Bunun aksinin Suriye’nin güvenliğine de 
aykırı olduğunu . Suriye’nin çıkarlarıylada bağdaşmayacağını anlattı. Ben Suriye Dışişleri 
Bakanına bu sorunları anlattıktan sonra bütün bu sorunlara yapıcı biçimde yaklaşmak için 
aramızda bir görüşme süreci başlatmak gereğini söyledim ve kendisinin ilk fırsatta Türkiye’ye 
gelmesini önerdim. Suriye Dışişleri Bakanı bunu kabul etti. Umuyorum yakında Ankara’ya 
gelecek ve bu sorunları derinliğine ele almaya devam edeceğiz.

Daha sonra Iran Dışişleri Bakanıyla görüşmemiz oldu. İran’la aramızda iyi bir işbirilği 
gelişmekte, Güvenlik konusunda yakın işbirliği yapılayor. Gene PKK’nm sızmalarına karşı 
sınırda güvenliği sağlamak için bir süredir Irak ve Türkiye Güvenlik makamları arasında 
görüşmeler yapılıyor ve ayrıntılı bir işbirliği çerçevesi oluşturuluyor. Bunun devamını gerekli 
olduğunu konuştuk. Ayrıca ekonomik alanda işbiriği ilerliyor. Ulaştırma alanında geçtiğimiz 
ay Ankara'da kara taşımacılığı anlaşması parafe edilmişti. Önümüzdeki günlerde Ulaştırma, 
İçişleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlarımız Tahran’ı ziyaret edecekler Enerji konusunda 
doğalgaz satın alma doğrultusunda Ankara’da yapılan ilk anlaşmanın son şekli Tahran’da 
imzalanacak. İran’dan doğalgaz almak için.

Bu sabah da Iran Cumhurbaşkanı Sayın Haşimi Rafsancanı beni kabul etti. Kendisiyle 
de yarım saate yakın bir görüşme oldu ve bu görüşmede de iki ülke arasındaki ilişkilerin 
olumlu geliştiğini teyid etmiş olduk. Sayın Rafsancanı’ye Sayın Cumhurbaşkanımızın 
selamlarını ilettim hem de kendisini Ankara’da beklediğini söyledim. O da diplomatik 
kanallardan bu ziyaretin yakında hazırlanacağını ifade etti. Daha sonra Suriye Dışişleri Bakanı 
da geldi ve İran Cumhurbaşkanı dün yapılan üçlü toplantının katılımcıları olan üç dışişleri 
bakanını bir arada kabul etti. Böyelilikle İran'daki temaslarım bitmiş oldu.

Hepinize teşekkür ederim.
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11 Eylül 1995

AÇIKLAMA

Hollanda Dışişleri Bakanı Hans Van Mierlo, 13-14 Eylül 1995 tarihleri arasında 
Türkiye’ye resmi bir ziyarette bulunacaktır.

I  •  '  * .  m.

Hollanda Dışişleri Bakanının bu ziyareti sırasında ikili ilişkiler ile terörle mücadele 
işbirliği imkanları ele alınacak, bölgesel ve ulusalararası konularda fikir teatisinde 
bulunulacaktır.

18 Eylül 1995

AÇIKLAMA

Litvanya Cumhurbaşkanı Algirdas Mykolas Brazauskas, beraberlerinde kızı, Dışişleri, 
Savunma ve Kültür Bakanları ile birlikte 19-21 Eylül 1995 günlerinde ülkemize resmi bir

•  ^  S

ziyarette bulunacaktır.

Bu ziyaret Türkiye ile Litvanya arasında Cumhurbaşkanı düzeyinde gerçekleşecek ilk 
ziyaret olacaktır. Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman Demirel ile konuk Cumhurbaşkanı 
Algirdas Mykolas Brazauskas başkanlığındaki heyetler arasındaki görüşmelerde ikili ilişkiler 
ve uluslararası konularda görüş alış verişinde bulunulacaktır. Ziyaret sırasında ayrıca Askeri 
Alanda Eğitim, Teknik ve Bilimsel İşbirliği Anlaşması, Adli Yardımlaşma Anlaşması ve 
Kültür Değişim Programı imzalanacaktır.

20 Eylül 1995

• •

BAKANI PROF. DR. SAYIN ERDAL INONU”NUN 
• EYLÜL 1995 GÜNÜ DÜZENLEDİKLERİ 

TOPLANTISINDAKİ KONUŞMASI

Dışişleri Bakanlığı görevini üstlendiğim 27 Mart’tan bu yana yaklaşık altı ay geçti. 
ABD’ne yapacağım ziyaret öncesinde bu altı ayın Türk dış politikasindaki önemli 
gelişmelerini sizlerle ele almak istedim.
t * •

Türk dış politikası, son yıllardaki yoğun temposunu geçen altı ayda da sürdürdü. 
Türkiye’nin coğrafi ve stratejik konumuyla, ABD ve Avrupa ile yoğun ilişkileriyle, 
çevresindeki sorunlara çözüm bulma girişimleriyle önemli bir diplomasi merkezi olduğu, 
bölgesinde ve bölgesinin ötesinde barışa ve istikrara vazgeçilmez katkılarda bulunduğu
yeniden görüldü.



Dış politikamızda ulusal çıkarlarımızı herşeyin üstünde tutmaya özen gösterdik. 
Bölgemizde ve dünyada güçlü, dünya ile her alanda bütünleşen, dostluğu aranan, sözünün eri, 
çağın gereklerinin bilincinde, demokratik, hukuk devleti Türkiye imajını güçlendirmeye 
çalıştık.

Mevcut dostluklarımızı geliştirmeye, coğrafi uzaklıkların artık önem taşımadığı 
dünyada yeni dostlar edinmeye gayret ettik.

Şimdi, geçen altı aylık dönemin önemli gelişmelerine kısaca değinmek istiyorum.

AVRUPA BİRLİĞİ .

6 Mart’ta Brüksel’de yapılan Ortaklık Konseyi’de alınan ve tam üyelik perspektifinde 
değerlendirdiğimiz Gümrük Birliği kararının hayata geçirilmesi bakımından önümüzdeki iki 
önemli vade var.

m

İlki 30 Ekim’de yapılacak ortaklık Konseyi’dir . Gümrük Birliği kararı uyarınca teknik 
anlamdaki yükümlülüklerimizin büyük bölümünü yerine getirdik. Rekabeti, tüketicinin 
korunmasını, sınai mülkiyet haklarını, dış ticaret rejimini ilgilendiren yasal düzenlemeleri 
gerçekleştirdik. Tekstil ve otomativ sorunlarına da karşılıklı anlayış ile çözüm getirildi. Bütün 
hazırlıklarımızı 30 Ekim’e kadar tamamlamayı öngörüyoruz. AB komisyonu yetkilileri de 
çalışmalarımızdan duydukları memnuniyeti belirtiyorlar.

ikinci vade Avrupa Parlamentosunda muhtemelen 15 Aralık’ta yapılacak oylamadır. 
Bu oylamadan çıkacak “uygun mütalaa” Türkiye ile AB arasındaki ilişkilerde bir dönüm 
noktası olacaktır. Bu çerçevede, gerek AB ülkeleri hükümetleri, gerek Avrupa Parlamentosu 
üyeleri nezdindeki bilgilendirme çalışmalarımızı yoğunlukla sürdürüyoruz. Brüksel’i 
ziyaretimde AB Komisyonu yetkilileriyle temaslarda bulundum. Avrupa Parlamentosu’ndaki 
grupların başkanları ve parlamenterler Türkiye’yi ard arda ziyaret ediyorlar. Bu ziyaretler 
sürecek. Ayrıca, öndegelen Avrupalı basın mensuplarının da Türkiye’yi ziyaretleri planlandı 
ve uygulamaya konuldu.

Avrupa Parlamentosu’nun kendine düşen önemli sorumluluğun bilinciyle doğru yönde 
karar vermesini bekliyoruz.

Her zaman vurguladığımız gibi, Türkiye’nin Avrupa ile entegrasyonu iki tarafm da 
çıkarlarının kesişeceği bir karşılıklı zenginleşme sürecidir. Bu sürecin önüne yapay engeller 
çıkarılması AB’nin menfaatine değildir. Biz elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz.

AVRUPA KONSEYİ

Avrupa Konseyi ile ilişkilerimiz maalesef dalgalı bir seyir izledi. Avrupa Konseyi 
Parlamenter Meclisi’nin Kuzey Irak harekatımızı bahane ederek 26 Nisan’da haksız ve yersiz 
karan, ilişkilerimizi hiç arzulanmayan bir mecraya soktu. Anayasal düzenimize ve egemenlik 
haklarımıza müdahaleye kalkışan bu karar tepkisiz kalınamazdı. Nitekim, Parlamenter 
Meclis’teki heyetimiz Meclis’in çalışmalarına katılmamayı kararlaştırdı. Bakanlar 
Komitesi’nin yapılan hatayı düzelterek 22 Haziran’da Parlamenter Meclis ile aynı görüşte 
olmadığını vurgulaması üzerine, heyetimiz bir süre önce Parlamenter Meclis’e geri döndü.

t .  C.
DtŞÎŞLERl BAKANLlG 
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Türkiye demokrasisini daha da derinleştirmeye, insan hakları alanında ilave adımlar 
atmaya kararlıdır. TBMM’de Temmuz sonunda kabul edilen Anayasa reform paketi bunun 
kanıtıdır. İyiniyetle, yapıcı her türlü eleştiriye de açığız. Ancak, ulusal bütünlüğümüze, 
egemenliğimize ve anasayal düzenimize yönelik müdahalelere kararlılıkla karşı koymaya
devam.edeceğiz.

AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİYLE İLİŞKİLER

Avrupa Birliği ülkeleriyle ilişkilerimiz yoğun ve dinamik bir seyir izliyor. Dış 
ticaretimizin yarısını bu ülkelerle yapıyoruz.

Bildiğiniz gibi, 1995 Nisan ayında Lahey'de PKK terör örgütünün güdümünde 
düzenlenen bir toplantı üzerine Hollanda ile ilişkilerimizde ciddi bir gerginlik yaşandı. 
Büyükelçimiz danışmalar için Ankara’ya çağırıldı. Hollanda’yı silah tedariki bakımından 
'‘Kırmızı Liste’ye” alırken, konuyu NATO’ya götürdük. Çeşitli düzeylerde yürütülen temaslar 
sonucu bu gerginlik geride kalmaya başladı. Hollanda Dışişleri Bakanı Van Mierlo’nun 14 
Eylül’de Ankara’yı ziyareti de bunu ortaya koydu. Hollanda ile ilişkilerimizin artık, 
geçmişteki gibi, çok iyi bir düzeyde devam edeceğine inanıyorum.

Hollanda karşısında izlidiğimiz kararlı tutum, PKK terör örgütünün benzer faaliyetleri 
bakımından diğer ülkeler üzerinde de caydırıcı bir rol oynadı. Nitekim, PKK terör örgütünün 
geçen Temmuz ayında Viyana’da düzenlemeya kalkıştığı bir toplantı akim kaldı.

• •

Almanya, Fransa, Portekiz, Hollanda, Belçika ve Ingiltere’yi değişik vesilerle ziyaret
ettim, Sayın Başbakanımızın Haziran'da Fransa'yı ziyareti Fransa’nın AB ile Gümrük Birliği 
sürecine tam desteğini açıklamasına olanak verdi. İngiltere ve Hollanda Dışişleri Bakanlarım 
da ülkemizde ağırladık.

İngiltere Dışişleri Bakanının ziyareti vesilesiyle, bu ülkeden yapılan PKK 
güdümündeki MED-TV yayınlarından duyduğumuz rahatsızlığı yeniden ortaya koyduk.

Gümrük Birliği perspektifi içinde AB ülkeleriyle temaslarımız önümüzdeki dönemde 
sıklaşarak sürecektir.

BALKANLAR

Balkanlar dış politika göndemimizdeki önemli yerini korudu.
W

Bosna-Hersek trajedisinde denklemler son altı ayda köklü şekilde değişti. Bosna- 
Hersek’te Boşnak-Hırvat Federasyonu‘nun karşılaştığı güçlükler aşılmaya başladı. Bosna- 
Hersek ve Hırvatistan işbirliği güçlendi.

Bugün ulaşılan noktada Bosna-Hersek'te Boşnak-Hırvat Federasyonu toprakların 
%51’ine sahip duruma geldi. Bu, temas Grubu Plam’nda öngörülen orandır. Hırvatistan, Doğu 
Slovanya dışındaki bütün toplaklarını kurtardı. ABD’nin devreye girmesiyle barış süreci ivme 
kazandı. Saraybosna’ya yönelik yeni bir Sırp saldırısı üzerine NATO etkili şekilde güç 
kullandı. Bosna-Hersek, Hırvatistan ve Sırbistan-Karadağ 8 Eylülde Cenevre’de biraraya 
gelerek sorunun çözümüne yönelik temel ilkelerde mutabık kaldılar. Bu mutabakatın Bosna- 
Hersek’in bağımsızlığını, toprak bütünlüğünü, eğemenliğini, çok kültürlü ve çok etnikli 
yapısını koruyacak bir çözüme yönelmesini diliyoruz.
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Bütün bu süreçte etkili rol oynadık. Bosna’da Boşnak-Hırvat Federasyonu’nun 
güçlenmesine, Bosna-Heısek ile Hırvatistan arasındaki işbirliği ve güven ortamının 
geliştirilmesine, Bosna-Hersek'in haklı taleplerinin barış girişimlerinde dikkate alınmasına 
önemli katkılarda bulunduk.

t

Barış yönünde umutlar belirmiştir. Ancak sorun henüz çözümlenmiş değildir. 
Dolayısıyla. Bosna-Hersek’e desteğimizin kesintisiz sürmesi gereklidir. Barış halinde, bunun 
uygulanması için oluşturulacak güce katılmaya ve Bosna-Hersek’in yeniden imarına katkıda 
bulunmaya da hazırız.

Balkan ülkelerinin büyük çoğunluğuyla son derece iyi ilişkiler içindeyiz. Balkanlar’da 
barış ve istikrar, işbirliği ve refah için elimizden geleni yapmaya, geliştirdiğimiz dostlukları 
güçlendirmeye çalışıyoruz.

YUNANİSTAN

Yunanistan ile sorunlarımız sürüyor. Biz bu sorunlara ikili müzakereler yoluyla çözüm 
bulunabileceği inancındayız. Bunun gereği olan diyalogun erdemine inanmaya devam 
ediyoruz. Yunanistan ise bir türlü bu yönde bir siyasi iradeyi sergileyemiyor.

Yunan Parlamentosu’nun Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesini 1 
Haziran’da onaylaması önemli bir gelişme teşkil etti. Yunan Hükümeti yetkilileri 
Yunanistan'ın karasularını genişletme hakkının nasıl ve ne zaman kulanılacağının 
kendilerince takdir edileceğini belirttiler.

Biz, bu gelişme üzerine, Ege’de karasularının 6 milin ötesinde genişletilmesinin 
tarafımızından kabul edilemeyeceği yolundaki tutumumuzu kararlılıkla sürdüreceğimizi 
vurguladık. Ege'de açık deniz alanlarının daraltılmasına yol açacak tek taraflı herhangi bir 
tasarrufun da aynı sonuçları vereceği açıktır.

Sorunun ciddiyetinin ve Türkiye'nin kararlılığının gerek Yunanistan, gerek ilgili 
çevrelerce anlaşılmış olması gerektiğini düşünüyorum.

Ege’yi bir barış, dostluk ve işbirliği denizine dönüştürmemiz mümkündür. Bu hem 
Türk ve Yunan uluslarının, hem de bölgesel istikrar ve refahın yararına olacaktır.

Yunanlı meslektaşımla bugüne kadar çeşitli vesilelerle görüştüm. Bu görüşmelerde bir 
ilerleme sağlanamadı. Bu kez, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu vesilesiyle New York’ta 
görüştüğümde bir ilerleme sağlanmasını diliyorum.

RUSYA

Rusya ile ilişkilerimizin geliştirilmesine özen göstermeyi sürdürdük. Sayın 
Başbakanımız İkinci Dünya Savaşı’nın sona erişinin 50. yıldönümü törenleri vesilesiyle 
Başbakan Çernomirdin ile Moskova'da ekonomik işbirliği alanında önemli projeleri ele aldı.
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Gelecek ay Ankara’da yapılacak Karma Ekonomik Komisyon toplantısında bunları 
sonuçlandırmaya çalışacağız. İkili ticaretimiz bu yılın ilk altı ayında, geçen yılın aynı 
dönemine oranla, %80’lik artış gösterdi.

Hükümetimizi ve kamuoyumuzu meşgul eden Çeçenistan Krizinin halli yolunda 
taraflar arasında 30 Temmuz’da AGÎT gözetiminde imzalanan anlaşma önemli bir adım oldu. 
Anlaşmanın hayata geçirilmesinde halen karşılaşılan güçlüklerin aşılacağım ve soruna 
müzakerelerle çözüm bulunacağını ümit etmekteyiz.

Siyasi ve ekonomik ağırlıklarıyla bölgenin iki önemli ülkesi olan Türkiye ile Rusya 
arasındaki işbirliğinin karşılıklı güven içinde derinleştirilmesi bölgesel ve küresel istikrar ve 
refaha da önemli katkıda bulunacaktır.

MOLDOVA

Moldova içinde Gagoğuzlara topraksal özerklik tanınmasıyla Gagoğuz sorunu barışçı 
bir çözüme kavuştu. Bu çözüme yaptığımız katkılar taraflarca takdirle karşılandı. Gagoğuz 
lideri gelecek hafta Türkiye’yi ziyaret edecektir.

BELARUS

Belarus ile ilişkilerimizde geçen yılın sonlarına dağru, Minsk Büyükelçiliğimizin iki 
görevlisinin haksız şekilde “istenmeyen şahış” edilmesiyle yaşanan kriz aşıldı. Belarus tarafı 
olaydan duyduğu üzüntüyü dile geirdi. Ağustos başında Minsk’e yaptığım ziyaretle 
ilişkilerimizde yeni bir dönemin başlaması sağlandı.

KAFKASYA

Kafkasya dış politikamızdaki öncelikli yerini korumaya devam etti. Kafkasya’nın 
siyasi ve ekonomik istikrarı bizim için çok önemlidir.

Azerbaycan ile dostluk ve kardeşlik bağlarımızın güçlendirilmesi yolunda yeni 
adımlar attık. Hazar Petrolleri Korsorsiyumu’ndaki hissemiz 12 Nisan’da % 1,75’den %6,75’e 
yükseltildi.

Azerbaycan demokrasi ve refah içinde gelişmesine desteğimizi sürdürdük. 
Demokratikleşme sürecini teşvik ettik. Kasım ayında yapılacak seçimleri memnunlukla
karşılıyoruz. •

Gürcistan ile ilişkilerimiz giderek gelişiyor. Temaslarımızı sıklaştırdık. Gelişen 
ilişkilerin gereği olarak yeni bir sınır kapısı açtık.

'

Ermenistan ile ilişlerimizin durumu ise Ermenilerin işgal ettikleri Azeri 
topraklarından çekilmelerine yakından bağlı olmaya devam ediyor. Bir iyiniyet jesti olarak 
hava sahasını ve H-50 koridorunu 2 Mayıs’ta yeniden açtık. -  •

AGİT/Minsk Grubu’nun Azeri-Ermen i sorunun çözümüne yönelik gayretlerine etkin 
bir şekilde katılmaya devam ettik. Büyükelçi Kamel’i bu konuda özel görevli olarak atadık.
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Çatışma bölgesinde konuşlandırılacak çokuluslu A GİT gücünün oluşturulması çabalarının 
hızlandırılmasına da çalışıyoruz.

ORTA ASYA CUMHURİYETLERİ

Tarihten kaynaklanan güçlü bağlara sahip olduğumuz Orta Asya Cumhuriyetleri ile 
ilişkilerimizin her alanda somut temellere oturtularak derinleştirilmesi süreci, karşılıklı 
ziyaretlerle güçlendirildi. Bu yolda yeni adımlar atıldı, yeni anlaşmalar imzalandı. Üçüncü 
Zirve Ağustos sonunda Bişkek'de düzenlendi Zirveler kurumsallaşmış oldu. Bu politikamızın 
sonuçlarını almaya devam ediyoruz.

Bu vesileyle şu hususu bir kez daha vurgulamakta yarar görüyorum: Orta Asya’daki 
kardeşlerimizle ilişkilerimizden kimse gocunmamalıdır. Bu ilişkiler Avrasya’nın barış, 
istikrar, işbirliği ve dostluk içinde yaşanmasına ve bunun çevreye de yansıtılmasına yöneliktir. 
Dolayısıyla herkesin yararınadır.

HAZAR PETROLLERİ
’ ' ' \ . ‘ ’ * - * - •* V *'

Hazar petrollerinin Türkiye üzerinden Batı’ya nakline ilişkin çalışmalarımızı 
sürdürüyoruz. Bu konuda ekonomik bakımdan sağlam, tutarlı ve gerçekçi projeler ortaya 
koyduk. Bu projeleri ilgili taraflarla ele almaktayız. Bu çabalarımızı bir rekabet içinde değil, 
işbirliği anlayışıyla yürütüyoruz.

IRAK ve KUZEY IRAK

Kuzey Irak’taki durum bizi önemli ölçüde meşgul ediyor. Körfez Savaşı’ndan beri 
süren otorite boşluğu KDP ve KYB arasındaki çatışmalarla daha belirgin hale geldi. Bu 
ortamdan yararlanan PKK terör örgütü Kuzey Irak’ta yuvalanma arayışına girdi. Bunu 
önlemek üzere 20 Mart’ta başlattığımız kapsamı ve süresi itibarıyla sınırlı harekat, öngörülen 
amaçların gerçekleşmesiyle, 2 Mayıs’ta sona erdirildi. Harekatta sivil halkın zarar görmemesi, 
insani yardım faaliyetlerinin kesintisiz sürdürülmesi için her türlü önlem alındı. 1994’de 
Kuzey Irak’a yaptığınız 13,5 Milyon Dolarlık yardımdan sonra, 1995 Mart ayında 12 Milyon 
Dolarık ikinci bir yardım paketini uygulamaya koyduk. Bu yardımları Irak’ın egemenlik ve 
toprak bütünlüğüne saygı esasi çerçevesinde yürütüyoruz.

Harekatımız nedeniyle bazı merkezlerde haksız, insafsız eleştirilerle olmadık 
iddialarla karşılaştık. Yoğun çabalarla bunların giderilmesini sağladık.

Harekattan sonra KDP ve KYB ile yaptığımız temaslarda, Kuzey Irak’ta durumun 
normalleşmesine kadar bu bölgeden Türkiye’ye bir tehdit yönelmemesinin kendi 
sorumlulukları altında bulunduğu, güvenliği sağlayamadıkları takdirde gerekli önlemleri 
sağlayacağımız bildirildi.

KDP ve KYB arasındaki çatışmalara son verilmesini teminen, ABD’nin girişimiyle iki 
taraf 9-11 Ağustos tarihlerinde Dublin yakınlarındaki Drogheda’da biraraya geldi. Bu 
toplantıya Irak Ulusal Kongresi de katıldı. Biz de gözlemci gönderdik. Toplantıda, 
çatışmaların durdurulması, özellikle Erbil'in silahlı unsurlardan arındırılması, gelirlerin 
tarafsız gözlemciler denetiminde toplanması ve bölgedeki tüm etnik grupların katılımıyla 
geniş tabanlı bir yerel yönetimin tesisi gibi konularda tarafların görüşlerini yakınlaştıran ilke
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kararlan alındı. Irak’m toprak bütünlüğü teyit edildi. Türkiye’nin güvenlik endişeleri de 
gözönünde tutuldu.

Taraflar 12-15 Eylül tarihlerinde Dublin’de yeniden biraraya geldiler. Ancak, bir 
uzlaşı metninde mutabık kalamadılar. Bununla birlikte, tarafların ateşkesi sürdürmeye kararlı 
oldukları anlaşıldı. Sürecin bundan sonraki gelişimini tarafların yapacağı temaslar 
belirleyecektir.

Drogheda toplantısından rahatsız olan PKK terör örgütü 25 Ağustos’ta Kuzey Irak’ta 
KDP’ye karşı bir saldırı başlattı. KDP bu çatışmada üstünlük sağlamış görünüyor.

Bizim için önemli olan Kuzey Iıak’ta noımalizasyonun sağlanmasıdır. Irak’m 
birliğine, toprak bütünlüğüne halel getirilmemesinde karalıyız. 8 Eylül’de Tahran’da yapılan 
Türkiye-İran-Suriye üçlü görüşmelerinde de bu konudaki ortak anlayış yinelendi. Bu vesileyle 
İranlı meslektaşım ile ikili ilişkilerimizin ve güvenlik işbirliğimizin ele alındığı yararlı bir 
görüşme yaptım. Bu işbirliğinin devam etmesi gerektiğini birlikte vurguladık.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 14 Nisan’da kabul ettiği 986 sayılı kararla 
Irak’a iki milyar Doiarlık petrol ihraç imkanı sağladı, kararda bu ihracatın önemli kısmının 
Kerkük-Yumurtalık petrol hattından yapılağı belirtildi. Irak bu kararı içişlerine müdahale 
iddiasıyla reddetti. Dileğimiz, bu imkandan biran önce yararlanmasıdır.

Irak lideri Saddam Hüseyin'in iki damadının Ordan’e sığınması Irak rejiminin 
geleceği üzerinde önemli spekülasyonlara yolaçtı. Bizim temennimiz, Irak’ın Birleşmiş 
Milletler Güvenlik Konseyi ile tam bir işbirliği içinde konsey kararlarını bütünüyle yerine 
getirmesi ve aleyhindeki güven bunalımını gidermesidir.

SURİYE

Tahran’daki üçlü toplantı vesilesiyle Suriyeli meslekdaşım ile görüştüm. Güvenlik 
konusundaki şikayetlerimizi ve buna bağlı beklentilerimizi açıkça bildirdim. Gerek bu 
konuyu, gerek aramızdaki diğer konuları etraflıca görüşmek üzere kendisini Ankara’ya davet 
ettim.

SUUDİ ARABİSTAN

Suudi Arabistan'da dört vatandaşımızın uyuşturucu maddelerle bağlantılı suçlar 
nedeniyle idam edilmesi Hükümetimizi ve kamuoyumuzu miiteesssir etti. Bu hususta gerekli 
girişimleri yaptık. Yeni infazlar olmaması Suudi Arabistan ile ilişkilerimiz bakımından 
memnuniyet vericidir. Bu konuyu izlemeyi sürdürüyoruz.

KIBRIS
t

Kıbrıs’ta müzakere yoluyla varılacak ve iki toplumun özgür iradeleriyle yaşama 
geçerilecek adil ve gerçekçi bir çözümden yana olmaya devam ettik,

BM Genel Sekreteri'nin iyiııiyet misyonunu bu anlayışla destekledik. Bize göre, 
siyasi eşitliğe dayalı, iki toplumlu ve iki kesimli federal bir çözümün çerçevesi ve çözümün 
temel ilkeleri müzakere süreci içinde ortaya çıkmıştır. KKTC bu çözüm çerçevesine
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bağlılığını ve müzakerelere bu yönde devam etme iradesini çeşitli vesilerlerle ortaya koydu. 
Biz de KKTC'nin bu yapıcı tutumunu desteklemeyi sürdürdük.

Müzakere sürecinin gündemini son iki yılda güven artırıcı önlemler oluşturdu.
Kapsamlı bir çözümü kolaylaştıracağı düşüncesiyle bu önlemleri destekledik. KKTC bu
alanda yapıcı önerilerde bulunurker, Rum tarafı önlemleri uygulama niyetinde olmadığını 
gösterdi.

Rum tarafı müzakerelere başlamak için AB üyeliğini önkoşul olarak öne sürmektedir. 
Bize göre, Kıbrıs sorunu çözümlenmeden AB üyeliğinin gündeme getirilmesi çözüme 
yardımcı olmamaktadır. Kıbrıs’ta nasıl bir çözüm bulunacaktır? AB gelecekte nasıl bir şekil 
alacaktır? Bunlar bilinmeden Kıbrıs Türk tarafının statüsünün ne olacağı ve nasıl bir AB’ne 
katılacağı gibi sorunların yanıtlanması mümkün değildir. Ayrıca, Kıbrıs’ta ve Bölgede 
Türkiye ile Yunanistan arasında mevcut hassas dengenin korunması gerekir. Bu nedenlerle 
çabaların sorunun çözümü yönünde yoğunlaştırılması şarttır.

• • ___

Ote yandan, Rum tarafı ile Yunanistan arasında ortak askeri doktrinin uygulanması
sürmektedir. Bafta bir hava ve deniz üssünün kurulacağı açıklanmıştır. Kıbrıs’a ilişkin
uluslararası anlaşmalara aykırı bu durumu kabul etmek mümkün değildir, bu üslerin
kurulması çözüm çabalarının önünü tıkar, bölünmüşlüğün sürekliliğine yolaçar. Bu
düşüncenin uygulamaya konulmasından kaçınılacağım dilerim. Aksine bir durum, karşı 
önlemleri gündeme getirebilecektir.

Türkiye, Kıbrıs Türk halkının meşru hak ve çıkarlarım, güvenliğini kararlılıkla 
korumaya devam edecek, müzakereye dayalı çözüm yollarını aramayı ve bu yöndeki 
girişimleri desteklemeyi sürdürecektir.

• •

BÜYÜKELÇİLER TOPLANTISI

Belirli merkezlerdeki Büyükelçilerimizin danışmalar için toplu halde Ankara’ya 
çağırılması uygulanması da sürdürdük. Avrupa’da çeşitli merkezlerde görevli 
Büyükelçilerimizle 5-6 Mayıs tarihlerinde Ankara’da son derece verimli bir toplantı yaptık. 
Avrupa ülkeleri ve kurumlarıyla ilişkilerimizi ve işbirliğimizi değerlendirdik. Bu toplantı 
sonucu ortaya çıkan bir eylem planı da uygulamaya konuldu.

BAKANLIKTAKİ YAPILANMA

Bildiğiniz gibi, Bakanlığımızın üst yönetim kadrolarında değişiklikler gerçekleştirildi. 
Bunlar olağan nöbet değişiklikleridir. Bakanlık Merkez Örgütü’nde bazı birimler yeniden 
yapılandırıldı, bazı yeni birimler de kuruldu. Bu çerçevede, Stratejik Araştırmalar 
Merkezi’miz faaliyete başladı. Bütün bunlar Bakanlığımızın dış politikamızın artan 
ihtiyaçlarına cevap verebilmesi için yapılmaktadır.

ABD

Soğuk Savaş döneminde güvenlik boyutu ağır basan ABD ile ilişkilerimizi halen her 
alanda geliştirmeye çalışıyoruz. Yarın Türk-Amerikan Demekleri Asamblesinin 1995 
Kongresi’ne katılmak üzere Vaşington'a hareket ediyorum.



BİRLEŞMİŞ MİLLETLER
/

Vaşington’dan Birleşmiş Milletler 50. Genel Kurul çalışmalarına katılmak üzere New 
York’a geçeceğim. Bu yılki Genel kurul BirleşmişMilletler’in kuruluşunun 50. yıldönümüne
rastladığı için özel önem taşıyor.

New York’ta Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ve çok sayıda meslektaşım ile 
görüşmelerde bulunacağım. Genel KuruTda konuşacağım. İKÖ Bosna-Hersek Temas 
Grubu’nun toplantısına ve Batı ve İKÖ Temas Grupları’mn ortak toplantısına da katılacağım.

v • * /

28 Eylül 1995

AÇIKLAMA

(Batı Şeıia’nın FÖY’e Devrine ilişkin Anlaşma)

Batı Şeria’nm Filistin Özerk Yönetimine devrini öngören Anlaşma bugün (28 Eylül 
1995) Beyaz Saray'da yapılacak bir törenle Sayın Rabin ve Sayın Arafat tarafından
imzalanacaktır.

Sayın Bakanımız da, ABD Dışişleri Bakanınca kendisine vaki davete icabetle, 
Sözkonusu anlaşmanın imza törenine, 25 ülkenin Dışişleri Bakanıyla birlikte iştirak edecektir.

Türkiye’nin ötedenberi refah ve istikrar içinde görmeyi arzu ettiği Orta Doğu 
bölgesinde kapsamlı, adil ve kalıcı bir barışın biran önce tesisi yönünde tarihi ve olumlu bir 
adım teşkil eden bu Anlaşmanın akdi, İsrail ve Filistin liderilirinin faziletli, sağduyulu ve 
gerçekçi tutularının neticesinde mümkün olabilmiştir. Orta Doğu Barış sürecinin çözüm 
bekleyen diğer kanallarında da kısa sürede ilirleme sağlanması için ilgili ülkelerinde 
sağduyulu yaklaşımı benimsemelerini diliyoruz.

Sözkonusu anlaşmayı, tüm tarafların yarar sağlayacağı bir gelişme olarak 
memnuniyetle karşılıyoruz. Orta Doğu Barış Sürecinde meydana gelen gelişmelerin, çatışma 
ve terörle bir yere varılamıyacağını ortaya koyan anlamlı bir mesaj teşkil ettiği görüşünü
taşımaktayız.

29 Eylül 1995

a b d  y ö n e t im in i k ib r is  m e s e l e s in e  il iş k in  t u t u m u
HARKINDAKİ VAKİ BİR SUALE BAKANLIK SÖZCÜ YARIMCISI

ELÇİ NURETTİN NURKAN’IN YANITI

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Holbrooke’un “Türkiye’ye Kıbrıs konusunda büyük 
baskı yapacağız” şeklindeki beyanının doğru olduğunu zennetmiyoruz. Yunan basınının
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mutad olduğu üzere Holbrooke’un beyanını çarpıtmakta olduğunu düşünmekteyiz. Ayrıca, 
ABD’niıı Kıbrıs konusundaki yaklaşımlarını Yunan basınında takip edecek değiliz.

Kıbrıs sorununun baskı yoluyla çözümlenemiyeceği bilinen bir gerçektir. ABD bunu 
en iyi bilmesi icab eden bir ülke konumundadır. Nitekim, ABD, Kıbrıs’ta iki taraf arasında 
müzakere yoluyla bir çözüme varılmasını desteklediğini mutelif vesilerlerle açıklamış
bulunmaktadır.

Türkiye, Kıbrıs’ta adil ve kalıcı bir çözüme müzakere yoluyla ve tarafların serbest 
özgür iradesiyle uluşabileceğine inanmakta ve bu yöndeki çabaları desteklemektedir.

1 Ekim 1995

DIŞİŞLERİ BAKANI SAYIN ERDAL İNÖNÜ’NÜN 
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ’NDEN DÖNÜŞÜNDE 

ESENBOĞA HAVAALANINDA YAPTIĞI BASIN TOPLANTISI

Değerli, basın-radyo TV temsilcileri,

Hepinize iyi günler diliyorum. Biraz evvel Amerika’daki çalışmalarımdan döndüm. 
Biliyorsunuz önce Weshington'da Türk-Amerikan Demeklerinin Genel Kurul toplantısına 
katılmak için iki gün bulundum. Sonra New York’ta BM 50. Dönem Genel kurul 
çalışmalarına katıldım.

Waşington’daki toplantı, Amerika'daki Türk varlığının önemli bir göstergesi oldu. 
Orada çeşitli mesleklerde, ileri mevkilere gelmiş ve uzun süredir Amerika’da bulunan, ama 
şimdi biraraya gelerek çeşitli şehirlerde, demeklerin içinde biraraya gelmiş önemli bir Türk 
varlığı var. Onların bir genel kurul toplantısıydı. Orada bir konuşma yaptım. Kendileriyle 
konuştum, kendilerini kutladım. Orada Türk varlığını gösteriyorlar Amerika’nın demokratik 
yapısı içinde oradaki Tüıklerin hem kendi durumlarını iyileştinnek, hem de Türkiye-Amerika 
ilişkilerini daha sağlıklı bir yola getirmek için sürekli gayretleri var. Çok da etkili oluyorlar. 
Bu gayretlere devam etmelerini beklediğimizi ve bir yandan da Dışişleri Bakanlığına yardımcı 
olduklarını kendilerine söyledim ve teşekkür ettim.

Sonra New York’ta 50. Dönem Genel Kurul çalışmaların katıldım. Genel Kurul 
çalışmaları her yıl Dışişleri Bakanları için önemli bir buluşma, görüşme, konuşma fırsatı 
oluyor. Genel Kurulda bir konuşma yaptım. Türkiye’nin konumunu, durumunu, önemini, 
etrfamızıdaki sorunları anlatan bir konuşmaydı. Oldukça ilgi gördü sanıyorum. Bunun 
Ötesinde, daha evvelden randevu alarak 32 ikili görüşme yaptım. Ayrıca yemeklerde, daha 
büyük toplantılarda konuştuştuğum bakanlarıda katarsam, herhalde 40’a yakın Dışişleri 
Bakanıyla konuşmuş oldum. Bütün bu görüşmelerde, bazı ilerlemeler sağlanmış oldu. 
Hepsiyle ilişkilerim Dışişleri Bakanlığımızın yakından izlediği bir süreç. Hepsine söyleyecek, 
bazı adımlar atılması gereken konular vardı. Oldan anlattım kendilerine. Özetle söyleyeyimki, 
Türkiye’nin itibarının gittikçe arttığını, memnunlukla orada da gözledim. Demokratik ve laik, 
çağdaş, barışçı ve ekonomide olsun, siyasal hayatta olsun özgürlüğe adamış yapısı Türkiye’ye 
büyük bir itibar sağlıyor. Herkes bizden yardım istiyor. Avrupalılar başka türlü yardım istiyor.
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Biz hepsine elimizden geldiği kadar yardım edeceğimizi söylüyoruz. O bakımdan da 
ilişkilerimiz gittikçe iyileşiyor.

İkili görüşmeler dışında, BM Genel Sekreteri ile ayrı bir görüşme yaptım. Orada bizim 
BM’den beklediğimiz şeyleri, gerek Güvenlik konseyinden, Gerek Genel Sekreterden 
beklediğimiz şeyleri anlattım.

# \

İKÖ Bosna Temas Grubu, Gene İKÖ Bosna Temas Grubuyla Batılıların Temas Grubu 
ortak toplantılarına katıldım. Orada tabii Bosna Hersek Cumhuriyeti’nin bağımsızlığını toprak 
bütünlüğünü korunması için, güvenlik içinde yaşaması için, yeni girişilmiş olan barış 
sürecinin olumlu geliştiğini görmekten memnunluğumuzu ifade ettik ve bu süreç yakında bir 
barış planına vardığında, o onarım girişimine katkı yapmak istediğimizi, hazır olduğumuzu 
söyledim Bu konuda,. izlediğiniz gibi daha olumlu bir noktadayız. Ancak daha çok yapacak 
çok şey var. Üç Dışişleri Bakanı biraraya geldiler. İki defa adım attılar, ama henüz ateşkes 
yok. Henüz barış planında tam anlaşmış değiller. O bakımdan aynı kararlılığın sürdürülmesi
şart. Bunu da toplantılarda ifade ettim.

-  *  /

Ayrıca, Bosna-Hersek ve Hırvatistan Dışişleri Bakanlarıyla bir kahvaltıda biraraya 
geldik. Biliyorsununuz üçlü görüşmeler yapıyoruz. Onun yeni bir aşaması oldu. Bundan 
sonraki görüşmenin de biran önce İstanbul’da olmasını kararlaştırdık. Bizden yardım 
istiyorlar. Orda özel bir mesele var. Bosnalılar içinde bir ayrılıkçı grup vardı. Fikret Abdiç’in 
grubu, O şimdi dağıldı, fakat onların tekrar kendi yerlerine, Bosna’ya dönmeleri için bir polis 
yardımı, bir güvenlik yardımı istiyorlar bizden. Buna da katkı yapacağımızı söyledik. Onun 
ayrıtıları üzerinde konuşulacak.

Ayrıca, ECO’nun Genel Sekreteri ile bir görüşmem oldu. O örgütün de ekonomik 
alanda daha etkili olması için çalışmalar yapılıyor. O konudaki istiklerimizi anlattım. Bundan 
sonraki Genel sekreter Türkiye'den seçilecek. O konudaki beklentimizi söyledim.

Bu arada, Waşington’da bir önemli toplantdı oldu. İsrail ile Filistin arasında daha önce 
da başlatılmış olan barış sürecinin yeni bir aşamasına gelindi. Onun tekrar imza töreni yapıldı 
ve onu kutlamak için bu süreçle ilgili olan birçok devletin temsilcilerini çağırdılar. Beni de bu 
arada Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı olarak çağırdılar. Beyaz Saray’daki törene 
katıldım. Televizyonlardan izlediniz sanıyorum. Oraya katılmamız Ortadoğu barışına 
yaptığımız önemli katkının ayrı bir göstergesi idi.

Tekrar edeyim, Türkiye’nin değerinin ne kadar iyi anlaşıldığını tekrar görmekten 
mutlu oldum. Bu sonuçta, benim oradaki bir iki sözüm değil, Dışişlerinin sürekli gayreti ve 
geçmişten gelen Türk dış politikasının sağlam, tutarlı, barışçı, ekonomik gelişmeye katkı 
yapan havasının birinci derecede önemi var. Bunu da görmekten ayrıca kıvanç duydum.

Yaptığım görüşmeler içinde Yunanistan Dışişleri Bakanıyla yaptığım görüşme 
oldukça ilgi topladı. Çünkü, biliyorsunuz daha önce basında çıkan haberlerde Yunanistan 
Dışişleri Bakanının orda bir nezaktet ziyareti olarak benimle görüşmek istediği, aslında 
görüşülecek birşey olmadığı şeklinde haberler çıkmıştı. Görüşmede ben de kendisine 
“aramızda sorunların olması normaldir; çünkü komşuyuz; komşular arasında elbet sorunlar 
olur” dedim. O sorunların ne olduğunu saydım. Bunların da biran evvel çözülmesi için 
görüşme şarttır ama görüşmenin sonuca götürecek şekilde bütün sorunları içine alan bir 
gündem üzerinde yapılması şarttır.
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Bunu yapmadan sadece biraraya gelmiş görünmek için biraraya geliyoruz demenin 
yanlış olduğunu, bunu yıllardır yaptığımızı ama bir sonuç alınmadığı için aynca olumsuz etki 
yaptığını, çünkü ilgili insanların biraraya gelip de sonuca varmadıklarını gören 
kamuoylarımızın hayal kırıklığına uğradığını ve bu defa dostluğu bozacak tahriklerin ortaya 
çıktığını anlattım. Onun için yapıcı yaklaşımın, bu gündemi bir defa söyledikten sonra, bütün 
sorunları ele alacak bir yaklaşım olduğunu ve buna başlamamız gerektiğini, bunu 
beklediğimizi söyledim. Yunan Dışişleri Bakanı buna hazır olmadığım söyledi. Ama basına 
ilan edelim ki, herkes bilsin. Görüşmekten kaçmıyoruz, ciddi görüşmek istiyoruz ve ancak 
öyle ilerleme sağlanır. Bunu da herkes bilmelidir. Komşular ancak görüşerek bu sorunları 
çözerler. Sorunlar yoktur diyerek hiçbir yere varılmaz Bunu da herkese ilan etmeliyiz dedim 
ve sonra bunu da yaptık. Ben basına bunu söyledim, o da kendi açısından görüşecek birşey 
yok şeklinde konuştu. Tabii hangimizin haklı olduğu herhalde açıkça görünüyor. Elbet 
görüşecek konular var. Çünkü biz komşuyuz. Bütün komşular görüşerek sorunlarını çözerler. 
O bakımdan belki değişik bir yaklaşım oldu, ama bence yapılması gereken ve bundan soma 
tekip etmemiz bir yaklaşım. Bu barışçı yaklaşımdır, somut yaklaşımdır, sonuca götürücek 
yaklaşımdır. Bunu anlattım.

Balkanların her ülkesiyle çok yapıcı görüşmelerimiz oldu : Bosna-Hersek 
Hirvatistan...Eski Yugoslavya’nın Sırbistan-Karadağ’ın Dışişleri Bakanı benimle görüşmek 
istedi, onunla görüşme yaptık, barış süreci olumlu bir noktaya geldiğinde ilişkilerimizin tekrar 
eski düzeyinde ele alınmasını anlattım. Onun da yaklaşımı aynı. Slovanya Dışişleri Bakanıyla 
da bir yemekte görüşme fırsatı buldum. Makedonya, Arnavutluk, Bulgaristan Dışişleri 
Bakanlarıyla görüştüm. Hepsiyle görüşmelerimiz çok olumlu oldu. Bulgaristan Dışişleri 
Bakanıyla görüşme özellikle olumlu geçti. Son gezilerimizde kabul ettiğimiz yaklaşım içinde 
devam ettiğimizi anlattık.

Batı AvrupalIlar yaptığım görüşmelerde da İspanyol Dışişleri Bakanı başta olmak 
üzere, tabii özellikle üzerinde durduğumuz konu, gümrük birliği konusuydu. Gümrük birliği 
için süreç ilerliyor. Artık önümüzde iki görüşme var. Bir tanesi Bakanların kendi aralarında 
Konsey olarak yapacakları teknik bir görüşme. Bunda olumlu bir sonuç şimdiden görülüyor. 
Öteki de Avrupa parlamentosunun Türkiye’nin gümrük birliğine girmesi konusunda olumlu 
görüş vermesi. Bu Aralık ayında yapılacak bir toplantı. Son zamanda ortaya çıkan bir 
yaklaşım sezdik orada. Bu Avrupa Parlamentosunun görüşmesini ertelemek. Buna karşı 
olduğumuzu anlattım. Türkeyi’nin gümrük birliğine girmeye hazır olduğunu, Avrupamn 
bunun beklediğini ve bu kadar yaklaşılmış bir sonuca varmamanın her iki tarafta olumsuz 
yankılar yapacağını anlattım. Gecikmeye neden olmadığını söyledim Bunun kabul etmiş 
göründüler. Bu arada Hükümetimizin yeniden kurulmakta olduğu haberlerini duyarak bana 
onu sordular. Ben kendilerine Hükümet yakında kurulacak, bunun hiçbir şekilde gümrük 
birliğine girme sürecimizi etkilemez, Hükümet nasıl kurulursa kurulsun elbet gümrük 
birliğine girme sürecimizi devam ettirecektir. Bu, ülkemizin milletimizin arzudur. Partilerin 
çok büyük çoğunluğunun arzusudur. Onun için “bu yolda devam ediyoruz”, şeklinde 
konuştum ve zannediyorum bu şekilde konuşmayı da olumlu karşıladılar, şimdi bekledikleri, 
gene bu sürece devam etmemiz. Benim izlenimim budur.
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3 Ekim 1995

AÇIKLAMA

Makedonya Cumhurbaşkanı sayın Kiro Gligoıov’a Üsküp’te bugün bir suikast 
girişiminde bulunulmuştur. Bu şiddet eylemi sırasında Cumhurbaşkanı Gligorov başından 
yaralanmış, şoförü ise hayatını kaybetmiştir. Cumhurbaşkanı Gligorov için hayati bir tehlike
bulunmadığı anlaşılmaktadır.

Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman Demirel, Başbakan Sayın Tansu Çiller, Başbakan 
Yardımcısı Sayın Hikmet Çetin ve Dışişleri Bakanı Sayın Erdal İnönü Makedonya 
Cumhurbaşkanı Sayın Kiro Gligorov’a yönelik bu menfur saldırıyı kınayan birer geçmiş
olsun mesajı göndermişlerdir.

6 Ekim 1995

AÇIKLAMA

Estonya Dışişleri Bakanı Riivo Sinijarv 7-10 Ekim 1995 tarihleri arasında ülkemize 
resmi bir ziyarette bulunacaktır.

Bu ziyaret, Estonya‘dan Türkiye’ye Dışişleri Bakanı düzeyinde gerçekleşecek ilk 
ziyaret olacaktır. Dışişleri Bakanı Sayın Çoşkun Kırca ile Konuk Bakan başkanlığındaki 
heyetler arası görüşmelerde ikili ilişkiler ve iki ülkeyi ilgilendiren çeşitli bölgesel ve 
uluslararası konularda görüş alış verişinde bulunulacaktır. Ziyaret sırasında Turizm İşbirliği 
ve Kara Ulaştırması Anlaşmaları imzalanacaktır.

6 Ekim 1995

AÇIKLAMA

Bosna-Hersek’te ABD girişimiyle bir süredir ivme kazanan barış süreci, tarafların 
bazı koşullarla 10 Ekim 1995 tarihinden geçerli olmak üzere ateş-kes ilanı ve barış 
görüşmelerine başlaması konusunda anlaşmaya varmaları ile yeni ve önemli bir aşamaya 
gelmiştir.
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Türkiye bu gelişmeyi memnuniyetle karşılamakta ve ates-kes ‘in zamanında yürürlüğe 
girmesi için belirlenen koşulların yerine getirileceğini ümid etmektedir.

Sorunun başlangıcından beri, adil ve kalıcı bir barışın ancak Bosna-Hersek’in 
bağımsızlığına, egemenliğine ve uluslararası tanınmış sınılan içerisinde toprak bütünlüğüne 
saygı ilkeleri çerçevesinde sağlanabileceğini savunan Türkiye, şimdiye kadar olduğu gibi, 
bundan sonra da barış sürecine aktif katkısını sürdürmeye kararlıdır.

Türkiye bu çerçevede, barışçı bir çözümü izleyerek kurulacak Barışı Uygulama
Gücü’ne Bosna-Hersek’in yeniden imarı ve rahabilitasyonu çalışmalarına etkin bir şekilde 
katılmaya hazırdır.

6 Ekim 1995

AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi Onur Öymen, Polonya Cumhurbaşkanlığında 
Devlet Sekreteri Dr. Andrezej Ananicz’in davatine icabetle, Türkiye-Polonya üst Düzey 
Sürekli Danışma Komitesi Birinci Toplantısına katılmak üzere 8-10 Ekim 1995 günlerinde 
Polonya’yı ziyaret edecektir.

19 Temmuz 1994 günü Ankara’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti ile Polonya 
Cumhuriyeti Arasında Yüksek Düzeyli Sürekli Danışma Komitesi Kurulmasına İlişkin 
Protokol” çerçevesinde düzenlenecek bu ilk toplantıda, Türkiye-Polonya ikili ilişkileri ile iki 
ülkeyi ilgilendiren uluslararası ve bölgesel konular ele alınacaktır.

6 Ekim 1995

DIŞİŞLERİ BAKANI SAYIN PROF. DR.
ERDAL İNÖNÜ’NÜN VEDA MESAJI

Değerli Çalışma Arkadaşlarım,

27 Mart 1995 tarihinde üstlendiğim Dışişleri Bakanlığı görevini bugün Sayın Çoşkun 
Kırca’ya devretmekteyim. Sayın Halefime yeni görevinde başarılar diliyorum.

Dışişleri Bakanlığı, devlet yapımız içerisinde müstesna bir yeri olan, uzun ve başarılı 
bir geçmişe ve köklü geleneklere sahip, ülkemizin yaşamsal çıkarlarının korunmasında daima 
önde rol oynamış bir kuruluştur. Bakanlığın seçkin mensupları, son derece hassas dengelere 
dayalı ve çok boyutlu dış politikamızın uygulanmasında şimdiye kadar daima başarılı sınavlar 
vermişlerdir ve bundan sonra da vereceklerdir. Buna tam inancım olduğunu belirtmek isterim.

Son altı aylık dönemde dış politika alanında kaydettiğimiz gelişmelerin en sağlıklı 
değerlendirmesini sizler yapacaksınız. Ancak ben, ulusumuzun yüksek çıkarlarını birlikte en
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iyi şekilde korumaya devam ettiğimize inanıyorum ve bu yolda ne başarı elde ettikse bunu 
sizlere borçlu olduğumu biliyorum.

Bakanlığım sırasında, gerek merkez teşkilatında, gerek dış temsilciliklerimizde görev 
alan tüm arakadaşlarımın bana gösterdikleri dostluk, sağladıkları destek ve yardımlar için 
içten teşekkürlerimi sunarım. Bu durum, görevimde bana daima güç ve şevk vermiştir. 
Bakanlığınızın değerli mensupları ile, altı ay gibi kısa bir süre de olsa, birlikte çalışmış 
olmanın kıvanç ve onurunu her zaman zevkle hatırlayacağım.

Bu duygularla Dışişleri Bakanlığı mensuplarına veda ediyor, bundan sonraki 
çalışmaları için üstün başarılar ve aileleri ile birlikte kendileri için mutlu bir yaşam diliyor,
sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

9 Ekim 1995

AÇIKLAMA

Yunanistan’ın Batı Trakya Türk azınlığının kimliğini inkar etmeye, azınlık 
kurumlanın ortadan kaldırmaya ve azınlıkla ilgili uluslararası taahhütlerinden kurtulmaya 
yönelik geleneksel hedeflerine ulaşmak üzere, Azınlık açısından en duyarlı konulardan birini 
teşkil eden eğitim alanında yeni bir adım atma hazırlığı içinde olduğu anlaşılmaktadır. Üsteilk 
bu girişimin, azınlığın Yunan toplumuna entegrasyonunu sağlamak ve içinde bulunduğu 
olumsuz koşulları iyileştirmek gibi kulağa hoş gelen gereçelerle kamuoyuna takdim edilmeye 
çalışıldığı gözlemlenmektedir.

Yunan makamlarının, azınlığın görüşüne hiçbir şekilde başvurmaksızın yürürlüğe 
koyma çabasında oldukları görülen özel yasayla, Lozan andlaşmasının eğitim alanında 
azınlığın kendi düzenlemelerini gerçekleştirilebilmesini öngören bağlayıcı hükümlerinin dahi, 
Yunanistan için bir mana ifade etmediğini ortaya koymakta ve azınlığın haklarına ağır 
nüdahale teşkil etmektedir.

Yeni yasayla, azınlığın suni olarak bölümnesinin hedeflendiği, kimliğinin 
unutturalmasına yardımcı olacak şekilde Türkçe verilen derslerin içerik ve zaman olarak 
azaltılmasının amaçlandığı ve nihayet, öğretmenler üzerinde Yunan makamlarının keyfi takdir 
hakkının kullanılması suretiyle baskı metodlarının uygulanmasının 
anlaşılmaktadır.

* ■ f

Yunanistan böylece, esasen uygulayageldiği, azınlığı zaman içinde köşeye sıkıştırıp, 
asimilasyon veya göç seçenekleriyle karşı karşıya bırakma yöntemlerinden bir yenisini daha 
hayata geçirme arayışı içine girmiş bulunmaktadır. 1920’lerden bu yana Türkiye’ye göç 
etmek zorunda bırakılan 500.000 "in çok üzerindeki Batı Trakyalı Türk’ün varlığı da 
Yunanistan’ın benzeri politikalarının başarısını ve azınlık haklarına saygı göstermekteki 
duyarsızlığını ortaya koymaktadır.

Yunanistan’ın uluslararası yükümlülüklerine aykırı yeni bir hukuk düzeni veya 
"hukuksuzluk” ortamı yaratma yolundaki bu son girişimi karşısında Batı Trakya Türk
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azınlığının gösterdiği hassasiyeti, insan ve azınlık haklarını savunma endişesinin doğal sonucu 
olarak değerlendirmekteyiz.

Lozan Andlaşması uyarınca, Yunanistan’ın Batı Trakya Türk azınlığının haklarını 
aşındırmaya, zedelemeye ve ortadan kaldırmaya yönelik yaklaşımlarından vaçgeçmesini 
beklemekteyiz.

10 Ekim 1995

PETROL BORU HATLARI KONUSUNDA VAKİ BİR SUALE 
BAKANLIK SÖZCÜSÜ BÜYÜKELÇİ ÖMER AKBEL’İN AÇIKLAMASI

Azerbaycan Petrolleri Konsorsiyumunun erken üretiminin ihracı için eş zamanlı olarak 
Kuzey ve Batı güzergahlarının benimsenmesi ülkemiz için önemli gelişmedir. Bu yöndeki 
karar ara hedefimiz olan Hazar-Akdeniz projemizin gerçekleştirilmesi sürecinde olumlu bir 
adım oluşturmuştur. Batı, yani Bakü-Supsa hattı Hazar Petrollerinin mevcut geleneksel sistem 
dışmda da Batı piyasalarına şevki yolunun açıldığı anlamını taşımaktadır. Bu hattın Bakü- 
Tiflis kesimi büyük ihtimalle Bakü-Ceyhan projemizin ilk ayağını teşkil edecektir.

Bu belirttiğim hususların bizzat Azerbaycan Konsorsiyum Başkanı Terry Adams 
tarafından dün yaptığı basın toplantısında dile getirilmiş olması ayrıca memnuniyet vericidir. 
Gerçekten Terry Adams, erken petrel içn eş zamanlı çift güzergeh kararını açıklarken, Azeri 
petrollerini taşıyacak ana boru hattı için en uygun limanın Ceynan-Yumuıtalık olduğunu 
belirterek temel projemize destek vermiştir. Adams’ın ayrıca, Bakü-Ceyhan hattının 
gerekliliğine başlıca gerekçelerden biri olarak Boğazlardan geçişin tehlikelerine işaret etmesi 
de tezlerimizin iyice anlaşıldığını göstermektedir.

11 Ekim 1995

AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi Onur Öymen, ABD Dışişleri Bakanlığı 
Müsteşarı Peter TamofFun davetine icabetle, siyasi istişarelerde bulunmak üzere, 11-14 Ekim 
1995 tarihlerinde ABD’ni ziyaret edecektir.

Türkiye ile ABD arasında mevcut genişletilmiş ortaklik ilişkileri çerçevesinde 
mutaden yapıgelen bahsekonu istişarelerinde, iki ülke arasındaki ikili ilişkiler ile güncel 
uluslararası ve böglesel konuler ele alınacaktır.
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14 Ekim 1995

CUMHURBAŞKANI SAYIN SÜLEYMAN DEMİREL, 
DÜNYA STANDARTLAR GÜNÜ-TÜRK STANDARTLA 

HAFTAST DOLAYISIYLA BÎR MESAJ YAYINLADI

Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in mesajı şöyle;

“Günümüzde sanayi ve ticaretin hızla dünya ile bütünleşmeye gitmesi, alıcı talep ve 
davranışlarını da değiştirerek rakabeti ön plana çıkarmıştır. Tüketici için artık bir mal veya 
hizmetin hangi ülkede üretildiğinden ziyade, hangi kalite seviyesinde üretildiği önem 
taşımaya başlamıştır. Pazardaki bu hızlı değişim, üreticiyi belli standardları ve belli kalite 
seviyelerini yakalamaya sevk etmektedir. Bu husus, üretilen mal ve hizmetlerin kalite 
seviyelerinin belirlenmesi ve geliştirilmesi açısından varlığı büyük önem taşıyan standardları 
ön plana çıkarmıştır.

Ülkemiz, 1995 yılı içerisinde çok Önemli bir adım atarak Avrupa Birliği ülkeleri ile 
Gümrük Birliğimi gerçekleştirmek için gerekli anlaşmaları imzalamıştır. Dış ticaretimizin 
yaklaşık yüzde 50’sini gerçekleştirdiğimiz Avrupa Birliğime dahil olmamız, ülkemiz 
ufkunun genişlemesi, her alanda fiyat ve kalite yönüyle rekabet edebilir duruma gelmemiz 
demektir. Ayrıca, yalnızca ihracaata değil, iç pazarda da Avrupalı ile aynı kalitede ve fiyatta 
rekabet etmek zorunda olduğumuz anlamını taşımaktadır.

Kalite, dünyada modası geçmeyen ve en etkili güç durumunda bulunan iktisadi güce 
devamlılık ve güvenilirlilik kazandıran; askeri, siyasi ve coğrafi sınır tanımayan mutlaka 
hedefini bulan bir silah durumundadır. Bu yüzden, kalitenin her zaman ve her yerde, her şart 
altında yakanlanması, elde edilmesi ve geliştirilmesi zorunluluğu bulunmaktadır. Bu 
çerçevede bu günün değil, yarınların kalitesinin yakalanması, en az 40-50 yıl sonrasının 
hedeflerinin belirlenmesi gerekmektedir. Bu konuda Türk Standardları Enstitüsü’nün özellikle 
son yıllar içerisinde yaptığı çalışmalar takdire şeyandır. Bu çalışmaların artan bir hızla devam 
edeceğine eminim.

Bu duygu ve düşüncelerle, bundan 25 yıl önce Türk Standardları Enstitüsü’nün, 
Milletlerarası Standardızisyon Teşkilatıma götürdüğü teklifin kabul görmesi ile milletlerarası 
takvime giren 14 Ekim Dünya Standardlar Günü’nü kutlarım .

16 Ekim 1995

• %

CUMHURBAŞKANLIĞI BASIN MERKEZENDEN BİLDİRİLMİŞTİR

Türkiye’deki son siyasi gelişmeler muvacehesinde ve Cumhurbaşkanlığı’nın 
Anayasa’dan kaynaklanan görev ve sorumluluklarının yerine getirilmesi zarureti karşısında 
Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman Demirel’in 18-25 Ekim 1995 tarihleri için planlanan 
ABD’ye çalışma ziyaretinin ilk bölümü ileriki bir tarihe ertelenmiştir.
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16 Ekim 1995

CUMHURBAŞKANLIĞI BASIN MERKEZÎ’NDEN BÎLDİRÎLMÎŞTÎR.
CUMHURBAŞKANI SAYIN SÜLEYMAN DEMİREL,

DÜNYA GIDA GÜNÜ DOLAYISIYLA BİR MESAJ YAYINLADI

Cumhurbaşkanı Demirel’in mesajı şöyle:

“İnsanoğlu, tarih boyunca, kaynakların sınırlı kalması, bilinçsizce tüketilmesi, verimli 
olarak kullanılamaması ve yeterli üretim artışının sağlanamaması gibi sebeplerle her zaman 
bir gıda ve yetersiz beslenme sorunu ile karşı karşıya kalmıştır.

Bununla birlikte, gıda yetersizliği, açlık ve yetersiz beslenme sorunu , ilk kez olmak 
üzere, çağımızda, insanlığın en acil çözüm gerektiren sorunlarından biri haline gelmiştir.

Bugün, dünyanın bazı bölgelerinde yaklaşık 800 milyon insan yetersiz beslenme 
tehlikesiyle karşı karşıyadır. Bunlar arasında 5 yaşın altında 92 milyon çocuk bulunmaktadır.

Açlığa ve yetersiz beslenmeye karşı kesin çözüm; gıda üretiminin yeterli düzeye 
çıkarılması, kaynakların daha rasyonel kullanılması ve korunabilmesidir. Bilim ve teknolojide 
sağlanan gelişmeler, bu konuda da gelecek hakkındaki iyimserliğimizi pekiştirmektedir.

Ancak, bilim ve teknolojideki ilerlemeler ne olursa olsun, dünyadaki nüfus artışı 
mevcut hızını korudukça, gıda yetersizliği ve bundan kaynaklanan sorunlara hiçbir zaman tam 
anlamıyla çözüm bulunamayacağı da ortadadır. Bu nedenle, nüfus artışının dünya çapında 
belirli bir çizgiye çekilebilmesi zorunludur.

Nüfiıs artışının aynı hızla devam etmesi diriminda, dünya nüfusunun 2030 yılında 8.7 
milyara ulaşacağı tehmin edilmektedir. Bu rakam insanlığın önümüzdeki yıllarda 
karşılaşacağı tehlikenin boyutunun şimdiden gözler önüne sermektedir. İltiyaçlarla kaynaklar 
ve üretim arasındaki açık gittikçe büyüme eğilimindedir.

Binaenaleyh, bu herhangi bir ülkenin sorunu olarak değil, bütün insanlığın ortak bir 
sorunu olarak algılanmalı ve çalışmalar da bu yönde devam ettirilmelidir.

Birleşmiş Milletler Gıda ve tarım Örgütü’nün, gerektiğinde Türkiye olarak bizim de
• m 

çıkarılmasını temenni ediyoruz, insanlık ailesi, bugün ve gelecekte, zor durumdaki bütün
fertlerine yardım elini uzatabilmelidir.

Özellikle bizden sonraki kuşaklar, aciık ve yetersiz beslenme, yaşam için gerekli temel 
unsurların kirliliği, kullanamazlığı gibi sorunla karşılaşmamalıdırlar.

Öte yandan, her zaman her ne kadar Türkiye gıda üretimini ve kaynakları bakımından 
kendine yeterli olan nadir ülkelerden biri konumunda ise de, bizim de şimdiden geleceği 
düşünmemiz zorunludur.

¥

%
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Tarımımızın modernleştirilmeye devam olunarak tarım ve hayvancılık 
potansiyelimizin daha rasyonel ve verimli bir şekilde değerlendirilmesi gerekir. Gıda 
sanayimiz de çağdaş bilimsel ve teknolojik verimleri içerecek surette geliştirilmektedir. 
Ayrıca, nüfus artış hızımız, toplumsal bir bilinçle yürütülecek çalışmalarla, şu anda 
bulunduğu seviyeden daha aşağı çekilebilmelidir.

Amacımız, bütün vatandaşlarımızın, gıda konusunda bir sorunla karşılışmadan en iyi 
şekilde beslenmelerini ve sağlıklı ortamda hayat sürmelerini sağlamaktır. Kalkınma 
gayretlerinde sürekliliğin temin edilmesi, bu bakımdan da şarttır.

Dünya Gıda Günü’nü bu düşüncelerle kutluyor, tüm vatandaşlarıma selam ve 
sevgilerimi iletiyorum.

19 Ekim 1995
\

t »  ■ 1 «  • •  •  •  • «

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SOZ.CUSU BÜYÜKELÇİ 
ÖMER AKBEL’ÎN BOSNALI SIRPLARCA ALIKONULMAKTA 

OLAN İKİ TÜRK GAZETECİ HAKKINDA KENDİSİNE
VAKİ BÎR SORUYA VERDİĞİ CEVAP:

Bosna’da Sırplar tarafından alıkonulan iki Türk gazeteci konusunda Saraybosna 
Büyükelçiliğimizle temas eden UNPROFOR yetkilisi, Sırp tarafı ile vaki temasları sonucu, 
Ali Koçak ve Münire Acım’ın 21 Ekim Cumartesi günü Bosna tarafında ve ölmüş oldukları 
anlaşılan iki Sırp gazetecisinin cenazelerinin teslimi sırasında serbest bırakılacaklarını Sırplara 
atfen bildirmiştir.

Bu şekilde, sağduyunun geç de olsa hakim olmasını memnunlukla karışılıyor ve iki 
gezetecimizin daha fazla gecikme olmaksızın belirtilen tarihte serbest bırakılmalarını 
bekliyoruz.

20 Ekim 1995

BASIN AÇIKLAMASI

Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği konusunu içeren, Türkiye-Avrupa Birliği Ortaklık 
Konseyi’nin 1/95 sayılı kararının 16,52 ve 64. maddelerinin, yanlış yorum nedeniyle, 
kamuoyumuzda ve KKTC’de yaratmış olduğu bazı tereddütleri gidermek amacıyla Başbakan 
Prof. Dr. Tansu Çiller ve Dışişleri Bakanı Çoşkun Kırca 15 Ekim 1995 tarihinde bir açıklama
yapmışlardır.

Bu açıklamada, sözkonusu maddelerin Türkiye'nin egemenliği ve KKTC’nin hak ve 
çıkarları acısından hiçbir sakınca taşımadığı bütün acıklığıvla izah edilmiş bulunmaktadır.

yetkililerine gereken bilgiyi vermiştir.
Avrupa
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Konuyla ilgili herhangi bir yabancı makamdan ne bir tepki alınmıştır, ne de bir tepki 
beklenmektedir.

Bu nedenlerle, Türkiye’nin Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği hakkında sözkonusu 
kararda değişiklik yapılmasını istemesinin sözkonusu olmadığı açıktır.

20 Ekim 1995

AÇIKLAMA

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) tarafından, Kuzey 
Irak’taki Atruş (A) kampının kapatılarak, bu kampın 2.5 km ötede bulunan Atrus (B) kampına 
taşınması kararlaştırılmış ve gerekli işlemlere başlanmıştır. UNHCR’ın bu girişimi kuşkusuz 
olumlu görülmekle birlikte, mevcut sorunların çözümünde kısa vadeli ve geçici nitelik 
taşıyacağı değerlendirilmektedir.

I
Bu aşamada, Artuş (B) kanpında, giriş çıkışların denetimi ile içi ve çevre güvenliğini 

sağlamak amacıyla, BM’nin gerekli tüm ciddi tedbirleri alması ve bu geçici kampta, daha 
önce Atruş (A) kampında maalesef görülen terörist örgüt yuvalanmasına da imkan 
verilmemesi beklenmektedir. Aksi yönde olabilecek gelişmeler karşısında Türkiye’nin sessiz 
kalması düşünülemez.

Atruş kamplarında yaşayanların önemli kısmı PKK tarafından zorla Kuzey Irak’a 
götürülmüş bulunan vatandaşlarımızdır. Kamplarda güç şartlar altında yaşadıkları bilinen bu 
vatandaşlarımızın en kısa zamanda anavatanlarına dönmeleri temenni edilmektedir. Dönecek 
olan vatandaşlarımız hakkında herhangi bir cezai işlem yapılması da sözkonusu değildir; 
dönecek olanlara her türlü yardımın yapılması tabiidir.

20 Ekim 1995

AÇIKLAMA

Rusya Federasyonu Başkanı Boris Yeltsin’in 19 Ekim günü Moskova’da düzenlediği 
basın toplantısında Rus birlikleri ile çarpışan Çeçenlerin çeşitli ülkelerde eğitim gördüklerini 
ileri sürerken Türkiye’nin de adım zikretmesi tarafımızdan hayretle karşılanmıştır. Bu iddia 
her türlü dayanaktan yoksundur.

Gerçekle ilgisi olmayan bu tür hususların Başkan Yeltsin’e nasıl iletildiği 
bilinmemektedir. Benzer bir durumun daha önce de vuku bulduğu hatırlanacaktır. Filhakika, 
Başkan Yeltsin Haziran ayında Kanada’da Halifax kentinde düzenlenen G-7 toplantısı 
sonunda yaptığı bir açıklamada, Türkiye’nin Çeçen Lider General Dudayev’e bilahare başka
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bir ülkeye gitmek üzere melce vermeyi kabul ettiğini yolunda aslı olmayan ifadelerde
bulunmuştu

Türkiye öteden beri Çeçenistan’daki çatışmaya Rusya Federasyonu’nun toprak 
iğü ve federatif yapısı içerisinde barışçı bir çözüm bulunmasından yana olmuştur. Bu 
încva Fftftftrflsvnnu’nca da vakmdan bilinmektedir.

23 Ekim 1995

BIRLIŞMTŞ MİLLETLER GUNU VESİLESİYLE 
BAKANI SAYIN ÇOŞKUN KIRCA TARAFINDAN

YAYINLANAN MESAJ

24 Ekim’de, uluslararası toplumla birlikte, Birleşmiş Milletler’in 50. yıldönümü 
kutluyoruz. Bu yıldönümünde Türkiye, Birleşmiş Milletler’i kuran 51 ülkeden biri olmanın
haklı gururu içindedir.

%

Birleşmiş Milletler yarım yüzyıl önce İkinci Dünya Savaşı’mn külleri üzerinde 
kuruldu. Milyonlarca insanan öldüğü, milyonlarca insanın evsiz barksız kaldığ, dünyanın bir 
soykırıma tanık olduğu bu savaşın ardından 51 kurucu ülke, savaşların yaşanmayacağı, 
insanlığın sorunlarına çarelerin bulunacağı bir dünya umudu ve özlemi ile Birleşmiş 
Milletler’i maydana getirdiler.

Birleşmiş Milletler 50 yıllık tarihinde hem önemli başarılara imza attı hem ideallerini
gerçekleştirememenin sıkıntılarını ve hayal kırıklıklarını yaşadı.

Birleşmiş Milletler’in sömürgecilikle, ırkçılıkla, açlıkla, yoksullukla, hastalıklarla, 
yasadışı uyuşturucu maddelerle ve cehaletle mücadelede, çevrenin korunmasında, 
silahsızlanmada, insani yardımlarda, demokrasi ve insan haklarının yaygınlaştırılmasında 
kaydettiği mesafeler önemli başarılan arasındadır.

Hayal kırıklıkları ise, daha çok, Birleşmiş Milletler’in asıl sorumluluğu olan uluslararası barış 
ve güvenliğin korunması görevini tam anlamıyla yerine getirememesinden, savaşların, 
saldırganlığın önlenememesinden kaynaklandı. Soğuk savaş döneminin siyasi ve ideolojik 
kutuplaşması da bunda önemli roy oynadı.

c * 3 % • . .

Bugün Soğuk Savaş da, iki kutuplu dünya da geride kaldı. Ancak, özlenen bir dünya 
düzenine hala kavuşulmuş değil. Dünya çelişkilerle dolu bir dönemden geçiyor. Umut ve 
umutsuzluk birarada yaşanıyor. Küresel sorumluluk duygusu, demokrasi, hukukun üstünlüğü 
ve pazar ekonomisi kavramları zemin kazanırken, yabancı düşmanı ve etnik milliyetçilik, 
ırkçılık, saldırganlık, terörizm ve hoşgörüsüzlük da yayılıyor.

t ı • __ *

Birleşmiş Milletler’in 50. yıldönümü geçmişle hesaplaşmanın ve geleceği yeni bur 
umutla planlamanın en uygun zamanıdır. Uluslararası toplumun en evrensel işbirliği forumu 
olan Birleşmiş Milletler’i dünyadaki yeni ortama uyarlamalı, çağımızın sorunlarına Birleşmiş 
Milletler’i kuranların idealleriyle eğilmeliyiz. 50. yıldönümünde sağladığı tarihi fırsattan,
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karşılaştığımız sorunlara cevap verecek, işleyen ve kalıcı mekanizmaları yaratmak için 
insanlik için daha yaşanabilir kılmalıyız. Birleşmiş Milletler’i ciddi bir reform süreciyle 
gelecek yüzyıla hazırlamalıyız. Saldırganlıklara kararlılıkla karşı koymalı, çifte Standard 
uygulanmalarına son vermeliyiz. Güvenlik Konseyi’ni daha temsili, daha saydam ve daha 
sorumlu hale getirmeliyiz. Önleyici diplomasiyi gündemimizin ilk sırasına yerleştirmeliyiz. 
Merkezinde halkın yeraldığ sürdürülebilir kalkınmayı ve refahın paylaşılmasını bir yaşam 
biçimi olarak benimsemeliyiz.

Türkiye, bugüne kadar, Birleşmiş Milletler’in ideallerinin yaşama geçirilmesi için 
büyük fedakarlıklarda bulundu. Barışın korunması için kayıplar verdi. Bu uğurda en çok kayıp 
veren ikinci ülkeyiz.

Dünya barış, güvenlik, istikrar ve refahına hizmet adına Birieşmiş Milletler’e bundan 
böyle de , katkılarımızı sürdüreceğiz. Geçmişte Kore’de, yakın zaman önce Somali’de idik. 
Bugün Bosna-Hersek’te , Irak-Kuveyt sınırında, Gürcistan’dayız.Yeni görevler üstlenmeye de 
hazırız.

Türkiye, insanlığın ortak geleceği için kendine düşeni yerine getirmeye, küresel 
sorumluluktaki payını üstlenmeye kararlıdır. Bu anlayışla Birleşmiş Mliletler’in 50. 
yıldönümünü kutlar, insanlığın karşılaştığı sorunların aşılması için gösterdiği çabalarda 
başarılar dilerim.

23 Ekim 1995
*

AÇIKLAMA

Irak Dışişleri Kıdemli Müsteşarı Saad Abdulmecid Al-Faisal, Saym Müsteşarm 
konuğu olarak, 24-27 Ekim 1995 tarihleri arasında ülkemizi ziyaret edecektir.

Ziyaret sırasında, Türkiye-Irak ilişkileri ile iki ülkeyi ilgilendiren diğer konular ele 
alınacaktır.

24 Ekim 1995

CUMHURBAŞKANI SAYIN SULEYMAN DEMIREL’IN 
NEW YORK’TAN DÖNÜŞÜNDE ESENBOĞA HAVAALANINDA

YAPTIĞI BASIN TOPLANTISI

Değerli Basın Mensupları,

Birleşmiş Milletler Teşkilatı’nm Kuruluş yıldönümü vesilesiyle tertiplenen ve 95 
Devlet, 75 Hükümet Başkanı’mn katıldığı Zirve Toplantısına iştirak ederek Türkiye’ye 
dönmüş bulunuyorum. Birleşmiş Milletler Zirvesi özellikle 50. yılda nereye gelindiğinin bir 
muhasebesini yapmak, bundan sonra dünyada barışın, adaletin ve refahın yaygınlaştırılması 
için geleceğe yönelik ne gibi önlemler alınması gerektiği hususunda bir görüş teatisi 
yapılabilmesi imkanını sağlamıştır. Ayrıca uluslararası işbirliğinin güçlendirilmesi için

T. C.
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hızlandırıcı ve teşvik edici etkisi olmuştur. BM Zirvesi münasebetiyle düzenlenen çeşitli 
etkinlikler vesilesiyle birçok dünya lideriyle görüşme imkanım buldum.

Öte yandan, Kazakistan, Finlandiya, Azerbaycan, Ermenistan Cumhurbaşkanlarıyla 
ikili görüşmeler yaptım. Avrupa Birliği komisyonu Dışişlerinden Sorumlu Komiseri Van Der 
Brook5u kabul ettim. Bulgaristan, Arnavutluk ve Mekodanya Liderleriyle dün bir dörtlü 
zirvede biraraya gelerek Batı-Doğu Koridoru Projesi’nin en önemli unsuru Düres-Vama 
otoyolunun en kısa zamanda gerçekleşmesi için bir ortak deklarasyon metnini imzaladık. 
İstanbul'a bağlanacak olan bu proje Balkanlarda işbirliğinin ne boyutlara vardığını gösteren en 
güzel örneklerden birisi olacaktır.

Ayrıca, deklarasyonun NewYork'ta 50. yıl törenleri sırasında ve Avrupa Birliği 
Temsilcisinin de katılmasıyla imzalanmış olmasıyla daha da büyük anlam kazanmıştır. 
Bosna-Hersek Cumhurbaşkanı Sayın İzzetbegoviç ve Hırvatistan Cumhurbaşkanı Sayın 
Tudjman ile gerçekleştirdiğimiz üçlü zirvede Bosna-Hersek5te olumlu yolda ilerleyen barışın 
momentumunun devamı yolunda yapabileceğimiz katkıları gözden geçirdik. Hırvatistan’dan 
Bosna-Hersek5 in Zenica şehrine dönecek göçmenlerin güvenliğini sağlamak maksadıyla 
Bosna-Hersek Hirvatistan ve Türkiye’nin katılımıyla oluşturulacak üçlü polis gücüyle ilgili 
protokol imzalandı. Bu BM Barış Gücü dışında yapılan ilk milletlerarası güvenlik
düzenlemesidir.

Ayrıca üç Cumhurbaşkanı olarak bu zirve sırasında görüştüğümüz konuları toplantı 
sonunda yayınladığımız bir bildiriyle dünya kamuoyuna açıkladık. Bu bildiriyle BM ve 
Hırvatistan, Türkiye’nin Batı Temas Grubuna katılmasını talep etmekte, Bosna-Hersek’in 
kalkınması için üçlü düzeyde işbirliğinin yapılmasının kararlaştırıldığı ekonomik kalkınması 
için yapılacak yardımların koordinasyonuyla görevlendirilmesinin olumlu karşılandığı 
vurgulanmakta ve Bosna-Hersek’in anayasa düzeninin kurulmasında Türkiye ile işbirliği 
arzusu izhar olunmaktadır.

Ayrıca, Azerbaycan, Ermenistan ve Finlandiya Cumhurbaşkanlarıyla ayrı ayrı 
yaptığım görüşmelerde Azeri-Ermeni ihtilafının çözümlenmesi sürecinin hızlandırılması 
konusu ağırlık taşıdı. Bu konuda Türkiye olarak olumlu bir noktaya varma ümedimizi canlı 
tuttuğumuzu, Ermeni kuvvetlerinin işgal ettikleri Azerbaycan topraklarından çekilmesi 
halinde bir yandan bölgede barış ve güvenliğin tesisi yolunda önemli bir adım atılacağını, 
diğer yandan da bir milyonu aşkın yerlerinden edilmiş Azerinin evlerine dönmelerinin 
mümkün olabileceğini, bu takdirde Türkiye ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin 
normalleştirilmesi ve işbirliğinin başlatılması için uygun bir ortam yaratılabileceğini 
söyledim. Yukarı Karabağ sorununun adil ve kalıcı bir çözüme ulaştırılması halinde bölgede 
huzur ve istikrarın tam olarak tesis edebileceğini ve Türkiye’nin Minsk gurubu çerçevesinde 
ve ikili düzeyde bu amaçla yoğun çaba harcadığını kaydettim.

Netice itibariyle büyük bir duyarlılık ve titizlilikle uyguladığımız çok yönlü ve çok 
taraflı dış politikamızın başarılı bir şekilde yürütüldüğünü, bunun mahataplarım tarafından 
büyük takdirle karşılandığını New York’da bir kez daha görmekten memnuniyet duydum. 
Türkiye, Dünya politika sahnesinde hatırı sayılır bir ülke olduğunu, bölgesel barış ve 
işbirliğinin gerçekleşmesi ve ileriye götürülmesi için harcadığı çabalarda çok, dürüst ve 
iyiniyetli olduğunu ve bölgesindeki ağırlığını BM Zirvesi vesilesiyle tekrar kanıtlamıştır.

Hepinize teşekkür ederim.



24 Ekim 1995

BULGARİSTAN’IN KOZLUCA NÜKLEER SANTRALINI YENİDEN HİZMETE
SOKMASI İLE İLGİLİ BİR SORUYA DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZCÜ YARDIMCISI 
ELCİ NURETTİN NURKAN’IN VERDİĞİ YANIT:

Çemobil Nükleer Santralı kazasının acı hatıraları hafızalarda halen canlı va kazanın 
sonuçları günümüzde de etkisini sürdürmekte iken, bu kez sınırlarımıza 200 km mesafesedeki 
çağdaş güvenlik normlarına sahip olup olmadığı uluslararası kuruluşlarda tartışılmakta 
bulunan Bulgaristan’ın kozluca nükleer satralının yeniden hizmete konulmasını endişe ile 
kaydetmekteyiz.

Kozluca santralı konusunda, Bulgar hükümetinin, sadece bugünü değil, geleceği de 
güvence içine alacak bir tutuma yöneleceğini ümid etmekte, ayrıca bu alanda Bulgaristan ile 
işbirliğine hazır olduğumuzu belirtmekte yarar görmekteyiz.

24 Ekim 1995

DIŞİŞLERİ BAKANI ÇOŞKUN KIRCA’NIN AÇIKLAMASI >o

Dışişleri Bakanlığına tayin edildiğimden beri bir gündelik gazete tarafmdan aleyhime S  
kasıtlı bir kampanya yürütülmektedir. Ç

Genellikle siyasi tercihlerimi ve özellikle devletimizin tekil yapısına bağlılığımı 
beğenmeyenlerin bu tayini eleştirmelerini doğal bulurum. Şunu da belirtmeliyim ki, bu tarz 
eleştiriler anayasamızın dağişmez hükümlerine bağlılığımı sarsamaz.

Ancak gazeteciliğin dayandığı bazı ahlak kuralları vardır. Bu kurallardan biri, yalan 
veya iftira niteliğindeki yayınlardan kaçınmaktır. Gazeteciliğin dayandığı bir diğer ahlak 
kurali ise, haberin doğru olup olmadığının araştırılması ve hakkında haber yazılan kişinin bu 
konudaki görüşünün yayından önce sorulması gereğidir.

Sözkonusu gündelik güzete, aleyhimde yürüttüğü kampanya sırasında bütün bu ilkeleri 
devamlı olarak çiğnemektedir. Bu gazetenin hangi saiklerle bu yola girdiği gerek tarafımdan 
gerek konulara vakıf olanlar tarafmdan gayet iyi bilinmektedir.

Bu vesileyle şunu da vurgulamak isterim ki, Türkiye-Avrupa Birliği Ortaklık 
Konseyi’nin Gümrük Birliği’ne ilişkin olarak aldığı kararın sözkonusu olduğu 15 Ekim ve 20 
Ekim 1995 tarihli Bakanlık açıklamalarında bu kararın yorumuyla ilgili olarak gerçek dışı tek 
kelime mevcut değildir. Bakanlığım veya Başbakanlık tarafından bu açıklamalara aykırı 
olarak bazı kişilere ve diplomatik temsilcilere ifadelerde bulunulduğu iddiası ise tamamıyla 
asılsızdır. Gümrük Birliği konusundaki kararın ve zikri geçen açıklamaların metinleri 
incelenince, bu tarz teşebbüslere esasen ihtiyaç olmadığı da açıklıkla görülecektir.
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Dışişleri konutuna geçmeme gelince, bu konut bir görev konutudur. Devlet 
tecrübesine sahip olanlar bilirler ki görev sahipleri kendilerine tahsis edilmiş resmi 
konutlarda oturmak zorundadırlar. Zira, bu resmi konutlar, temsil dahil görevin tam ve 
aksaksız olarak yürütülmesini sağlayacak şekilde tertiplenmiş ve donatılmışlardır.

25 Ekim 1995
\ * \ .. . 1

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZCÜ YARDIMCISI ELÇİ NURETTİN NURKAN’IN 
TÜRKİYE’YE YÖNELİK ABD GÜVENLİK YARDIMLARI İLE İLGİLİ 

OLARAK KENDİSİNE YÖNELTİLEN BİR SORUYA CEVABI

ABD Kongresi Temsilciler Meclisi ve Senatosu’nun, Türkiye’ye yönelik ABD 
Güvenlik Kredileri ve ekonomik yardımı ile ilgili hükümler içeren 1996 Mali Yılı Dış 
Yardım Tahsisler Yasa Tasarısı üzerindeki müzakerelerini bir süre önce tamamladığı ve 
tasarının tek bir metin haline getirilebilmesi için kongrenin her iki kanadına mensup üyelerden 
müteşekkil konferans Komitesi'nde ele alınmak üzere bir süredir beklemekte olduğu 
kamuoyumuzun malumlarıdır.

Konferans Komitesi tasarı üzerindeki görüşmelerini dün (24 Ekim) tamamlamıştır. 
Tasarı önümüzdeki günlerde Temsilciler Meclisi ve Senato Genel Kurullarında yeniden 
oylanarak, kabul edildiktan sonra, yasalaşmasını teminen imza için ABD Başkanına 
sunulacaktır.

Konferans Komitesi, dünkü toplantısında, ABD faaliyet gösteren Türkiye’pe muhasım 
lobilerin güdümünde hareket etmekte beis görmeyen birtakım Kongre üyelerinin 
girişimleriyle tasarıya iki olumsuz hükmü tasarı metninden çıkarmıştır. Köngre’de neticede, 
ABD ulusal çıkarlarının da gözetilmiş ve bu suretle aklı selimin galebe çalmış olmasmı 
memnuniyetle karışılıyoruz. Türkiye’ye yönelik ABD askeri kredileri ve ekonomik yardımı 
hemekadar bu mali yılda da (1996 mali yılı) önemli ölçüde kesintiye uğramışsada, Türkiye’yi 
karalama teşebbüslerinin akim kalmasını iki ülke ilişkileri bakımından sevindirici bir gelişme
olarak görüyoruz.

Temennimiz, iki dost ülkenin ortak menfaatlerine hizmet eden dış yardımlara ilişkin 
yasama sürecinin bu şekilde sonuçlanması, diğer bir ifadeyle tasarının konferans 
Komitesi’nden çıkan metninin Temsilciler Meclisi ve Senato Genel Kurullarında kabul 
görerek, Başkan tarafından imzalanması ve yasalaşmasıdır.
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25 Ekim 1995

AVRUPA GÜVENLİK VE İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATININ İNSANI 
BOYUTLA İLGİLİ UYGULAMA TOPLANTISI HAKKINDA VAKİ

BİR SORUYA BAKANLIK SÖZCÜ YARDIMCISI 
ELÇİ NURETTİN NURKAN’IN YANITI

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatıma (AGİT) taraf devletlerin, insani boyut 
alanında üstlendikleri taahütlere ilişkin uygulamanın gözden geçirilmesi amacıyla lıer yıl
düzenlenen uygulama Toplantısı bu yıl, 2-19 Ekim 1995 tarihleri arasında Varşova’da
yapılmıştır.

Toplantıya katılan heyetimizce, son Anayasa değişiklikleri ile ülkemizde 
demokrasinin daha da ileriye götürülmesi konusunda yapılan çalışmalar hakkında bilgi 
verilmiş, diğer ülke temsilcileri ve NGO’larca (Hükümet Dışı Örgütler), ülkemizdeki insan 
hakları uygulamaları hakkında yöneltilen eleştiriler ayrıntılı bir biçinde yanıtlanmış, bu arada 
bazı Batı" ülkelerinde de tespit, insani boyut yüklenimlerine aykırı davranış ve uygulamalara 
dikkat çekilmiş, her ülkenin eksikliklerini gidermesi ve insan haklarına saygı göstermesi
gereği vurgulanmıştır.

Heyetimiz ayrıca, terörizm-insan hakları bağlantısı, PKK gibi terörist grupların, 
eylemlerinin en vahim insan haklan ihlallerini teşkil ettiği, giderek artan ırkçılık ve yabancı 
düşmanlığı ile göçmen işçilerin karşılaştıkları sorunlar üzerinde durmuş, ırkçılık ve yabancı 
düşmanlığının özellikle yabancı işçileri hedef aldığını dile getirmiş, yabancı işçilerin azınlık 
sayılması ve yerel seçimlerde oy hakkına kavuşturulması gerektiğini belirtmiştir. Diğer 
taraftan, Batı ülkelerine seyahatlerde vize temininde ve sınırlarda çıkarılan olağanüstü 
güçlüklerin Avrupa’da yeni duvarlar yarattığı, bunun AGİT taahhütleri ve ruhuyla 
bağdaşmadığı da tarafımızdan vurgulanmıştır.

Terrörizm -insan haklan ilişkisi, heyetimizin çabalan sonucu ilk kez toplantı 
sonuçlarına dahil edilmiş, ayrıca, toplantıya katılmak için AGİT-Demokratik Kuruluşlar ve 
İnsan Hakları Bürosu’na (ODIHR) başvuran bazı eski DEP milletvekilerine , Helsinki 
Belgesinin IV -16. Paragraf uyarınca AGİT tarafından red cevabı verilmiştir. Sözkonusu 
paragraf, terörizme destek veren veya müsamaha gösteren NGOTarın insanı boyut 
faaliyetlerine katılmalarını yasaklamıştır.

*
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27 Ekim 1995

AÇIKLAMA

|

Avusturya Sosyalist Partisi bünyesinde bulunan “Remıer Institut”da Dev Sol 
güdümünde 22 Ekim 1995 tarihinde “Türkiye’de İnsan Haklarının Durumu” konulu bir
toplantının düzenlendiği öğrenilmiştir.
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Bugüne kadar çok sayıda ölümle sonuçlanan şiddete dayalı eylemleriyle tipik bir 
terörist örgüt olduğunu kanıtlayan Dev Sol’un dost bir ülkenin meşru bir partisinin 
bünyesinde faaliyet gösteren bir Enstitü"de toplantı düzenleyebilmesi hayret edilecek bir 
husustur. Aynı şekilde, terörist bir örgütün güdümünde düzenlenen toplantıya Türkiye’den 
İnsan Hakları Demeği Başkanı’nm katılmış olması da ayrıca esef verici olmakla birlikte, 
kendisinin terörizme ilişkin bilinen tutumu açısından şaşırtıcı olmamıştır.

Dev Sol ‘un güdümünde düzenlenmiş olması, Toplantının teması ile açık bir çelişki 
içinde olduğunun kanıtıdır. Toplantıya katılanların, teröristlerle işbirliği halinde olması 
çağımıza damgasını vuran insan haklarına ilişkin değerleri, hangi amaçlarla istismar ettiklerini 
açıkça göstennektedir. Bu şekilde, teröristlerle işbirliği halinde hazırlanan raporların veya ileri 
sürülen hususların ne kadar anlamsız ve hukuku değerden yoksun olduğu ortadadır.

27 Ekim 1995

DIŞİŞLERİ BAKANI SAYIN ÇOŞKUN KIRCA’NEN 
TÜRKİYE-AB 37 NCİ DÖNEM ORTAKLIK KONSER 

TOPLANTISI İÇİN TÜRKİYE’DEN AYRILIRKEN
YAPTIĞI BASIN TOPLANTISI

Türkiye-Avrupa Birliği Ortaklık Konseyi’nin 30 Ekim 1995 günü yapılacak 37 nci 
dönem toplantısına katılmak üzere Lüksemburg’a gidiyorum.

Bu toplantıda, bir önceki, yani 6 Mart 1995 tarihli Ortaklık Konseyi’nde kabul edilen 
“Gümrük Birliği’nin Tamamlanmasına ilişkin 1/95 Sayılı Karar”m 63 ncü maddesinde 
öngörüldüğü üzere, Gümrük Birliği’nin düzgün işleyişi için sözkonusu karar’da yer alan 
hükümlerin taraflarca yerine getirilip getirilmediği hususu görüşülecektir.

9

Filhakika, 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı, Ankara Anlaşması ve önün katma 
protokolundan kaynaklanan ahdi bir vecibe olan Gümrük Birliği’nin uygulanmasına ilişkin 
kuralları belirlemektedir.

Türkiye, bu kurallar çerçevesinde AB mevzuatına uyum yönünde gerekli teknik 
hazırlıklarını hemen hemen tamamlamış bulunmaktadır. Eksik kalan birkaç yasal düzenleme 
ise vadesinde yerine getirilecektir. Böylece, 30 Ekim tarihinde toplantıda Gümrük Birliğine 
geçiş konusunda bir engel kalmadığını tescil ettireceğimize inanıyorum.

V ' .

Türkiye tarafından gerçekleştirilen hazırlıkların dikkat çekici bir özelliği, bunların çok 
kısa bir zaman dilimi içerisinde tamamlanmış olmasıdır. Komisyonun da övgüyle söz ettiği bu 
başarı, Türkiye’nin topluluk müktesebatına uyum konusundaki kabiliyetimizi göstermektedir.

Bu durum, Türkiye ve Avrupa Birliği ekonomilerinin ne ölçüde bütünleşmiş 
olduğunun da bir kanıtını teşkil etmektedir.

6 Mart’daki Ortaklık Konseyi’nde Gümrük Birliği’nin tamamlanmasına ilişkin karar’a 
ilaveten. Türkiye ile topluluk arasındaki ortaklık ilişkilerinin diğer veçhelerinin de 
geliştirilmesi, kurumsal işbirliğinin oluşturulması ve siyasi diyalogun derinleştirilmesi



konusunda bir “tavsiye Karan” alınmıştır. Ayrıca, Avrupa Birliği, Gümrük Birliği’nin iyi 
işlenmesi için gerekli olan mali işbirliği hakkında bir deklarasyon da bulunmuştur. 
Lüksemburg'daki toplantıda, mezkur alanlarda sürdürülmekte olan çalışmalar da ele 
alınacaktır.

Gümrük Birliğine geçilmesiyle birlikte pazarını Avrupa Birliği üreticilerinin 
rekabetine açacak olan Türkiye’nin, bu yeni ortama Avrupa Birliği’nin kapsamlı ve etkin mali 
desteğiyle daha kolay intibak edeceğini düşünüyoruz. Bu nedenle, muhtevalı, hukuki zemini 
sağlam bir mali işbirliğinin, Gümrük Birliğinin oluşturulmasına ilişkin kararlarla birlikte, bir 
paket halinde yürürlüğe konulması Türkiye’nin beklentilerini karşılayacaktır.

i

Gümrük Birliğinin, tarafların başta ticari olmak üzere çok geniş bir alandaki ilişkilerini 
ve işbirliğini etkileyeceği, bu ilişkileri bugün olduğundan daha ileri ve değişik temellere 
oturtacağı düşünüldüğünde, etkin ve gelişmiş bir siyasi ve kurumsal işbirliği mekanizmasının 
oluşturulmasına duyulan gereksinim ortadadır. Bu alanda esasen 1992 yılından bu yana 
tedricen olumlu gelişmeler kaydedilmiştir. Şimdi bu sahada daha ileri işbirilği yöntemlerini 
kararlaştırmak üzere gayret sarfedeceğiz.

Atatürk tarafından gösterilen çağdaş uygarlık hedefi ve halkının tercihleri 
doğrultusunda Türkiye’nin Avrupa'ya yönelimi köklüdür.

Avrupa mimarisinin siyasi , güvenlik, savunma, ekonomik ve kültürüel boyutlarına 
bidayetten beri katkıda bulunan Türkiye için Gümrük Birliği Avrupa ile beraberlik yolunda 
önemli bir aşama teşkil edecektir. Gümrük Birliği’nin 1 Ocak 1996’da yürürlüğe girmesiyle 
Türkiye, Avrupa Birliği’yle en yakın bağı tesis etmiş ülke konumuna gelecektir.

Bu tarihi gelişmenin gerek Türkiye’nin gerek Avrupa’nın istikrarı ve refahına hizmet 
edeceği şüphesizdir.

9

30 Ekim Ortaklık Konseyi Toplantısı vesilesiyle Avrupa Birliği üyesi ülkeler Dışişleri 
Bakanlarıyla ülkelerimizi ilgilendiren bölgesel ve uluslararası meseleler üzerinde de siyasi 
istişarelerde bulunacağım.

* V • >
• •

Ote yandan, Lüksemburg’da bulunmamdan bilistifade, bu ülkenin yöneticileriyle ikili 
ilişkilerimiz üzerinde bir görüşme yapacağım.

Dönüşümde, Ortaklık Konseyi’nde varacağımız sonuçlar hakkında sizlere ayrıntılı 
bilgi vereceğim.

%

373



31 Ekim 1995

AÇIKLAMA

SÖZDE SÜRGÜNDE KURT PARLAMENTOSUNUN MOSKOVA’DA BAŞLAYAN 
TOPLANTISI KONUSUNDA KENDİSİNE YÖNELTİLEN BİR SORUYA BAKANLIK 
SÖZCÜSÜ ÖMER AKBEL TARFINDAN VERİLEN CEVAP:

On bin dolayında masum insanı katladen uluslararası terör örgütü PKK’nın ve ona 
bağlı paravan kuluşların faaliyetleri karşısında Türk milletinin infiali ve duyarlılığı Rusya
Federasyonu resmi makamlarının da malumu idi.

Sözde sürgünde Kürt Parlamentosunun 30 Ekim 1995 tarihinde Moskova’da 
toplanacağı öğrenilince tabiatıyla Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı nezdinde gerekli 
girişim ve uyanlar derhal yapılmış ve toplantının engellenmesi talep edilmiştir.

*

29 Ekim günü yapılan bu girişimlerimiz üzerine Rus tarafının, Türkiye ile Rusya 
arasındaki çok yönlü ve yoğun ilişkilerin gerektirdiği kararlılıkla hareket etmesini beklerken, 
toplantının ertesi gün ilan edildiği yer ve saatte başlamasını büyük üzüntü ile karşılamış 
bulunuyoruz.

Bu gelişmeyi Türk-Rus ilişkilerine gölge düşürücü ve zarar verici olarak görüyoruz.

Bugün öğle saatlerinde Dışişleri Bakanlığına çağrılan Rusya Federasyonu 
Büyükelçisine görüşlerimiz kuvvetli ifadelerle vurgulanmış ve Rusya’yı protosto ettiğimiz 
bildirilmiştir. ,

Moskova’daki gelişmelirin yakmen izlenmesine 
yapılmasına devam edilmektedir.

31 Ekim 1995

DEVLET BAKANI VE DIŞİŞLERİ ESKİ BAKANI 
SAYIN ÇOSKUN KIRCA’NIN BRÜKSEL DÖNÜŞÜ ESENBOĞA HAVA LİMANINDA

YAPTIĞI BASIN TOPLANTISI

(Sayın Kırca basın mensuplarına aşağıdaki açıklamayı yapmıştır.)
•  0  •

% * ' v

1. Türkiye-Avrupa Birliği Ortaklık Konseyi’nin 30 Ekim tarihinde Lüksemburg’da 
yapılan 37. Dönem toplantısından dönmüş bulunuyorum. Ortaklık Konseyi Toplantısı 
Türkiye’nin Avrupa Birliği ile bütünleşme süreci ve Gümrük Birliğinin gerçekleştirilmesi 
yolunda önemli kararların alındığı bir toplantı olmuştur. Bu şekilde Gümrük Birliğinin 1 Ocak 
1996’da yürürlüğe girmesi yönünde önemli bir adım daha atılmıştır. Toplantıyı şöyle 
özetlemek mümkündür: öncelikle Türkiye’nin hemen hemen tamalamış olduğu, üstene düşen 
yükümlülükleri yerine getirdiği tescil edilmiştir. Türkiye’nin 6 Mart 1995 tarihinden bu yana 
geçen yaklaşık 8 aylık bir süre içinde 1/95 sayalı kararm gerektirdiği yasal mevzuatı 
sonuçlandırması ülkemizin Topluluk mavzuatma uyum kabiliyetini açıklıkla göstermektedir. 
Nitekim Ortaklık Konseyi, gerçekleştirmiş olduğu olağanüstü çaba ve uyum kabiliyeti

\
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nedeniyle Türkiye’yi kutlamıştır. Ortaklık Konseyi, eksik kalan birkaç hususun cezai ve 
akçalı hükümleri içeren gümrük kanunu, sınai mülkiyete ilişkin hükümleri içeren kanun, fikir 
ve sanat eserleri konununda bazı değişiklikler yapılmasına dair kanun, sinema, video ve 
müzik eserleri kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesine ilişkin kanun gibi tasarıları yıl 
sonuna kadar tamamlanması kaydıyla Gümrük Birliğine geçişimizde herhangi bir teknik engel 
kalmadığı ve Gümrük Birliğinin iyi işlemesi için gerekli koşulların yerine getirildiği sonucuna 
varmıştır. Nitekim bugün televizyonda Sayın Başbakanı takip ettim. Meclis’te ilk çıkarılacak 
tasarılar arasında bu kanunları zikretti.

2. Ortaklık Konseyinde kabul edilen diğer bir karar, kömür ve demir-çelik ürünleriyle 
ilgili olarak en kısa zamanda bir serbest mübadele anlaşması yapılması konusunda varılan
mutabakattır. Sözkonusu karara göre iki taraf arasındaki resmi görüşmelere yakında
başlanacaktır.

3. Üçüncü olarak Topluluk ile bundan böyle aramızda kurulacak siyasi diyalogun 
şekline ilişkin bir karar alınmıştır. Siyasi işbirliği mekanizmasının beklentilerimizin gerisinde 
kaldığını ifade etmek istiyorum. Nitekim siyasi diyalog konusunda geçtiğimiz 6 Mart’ta 
yapılan mutabakatın çerçevesi aynen teyit edilmiştir. Bununla beraber Topluluk tarafı, bu 
çerçevenin iyileştirileceğine ilişkin olarak bize açık taahhütte bulunmuştur. Bu bakımdan yine 
de bir ilerleme olduğunu söyleyebilirim. Burada asıl önemli olan husus, bu diyalogun artık 
giderek kurumsallaşmış hale gelmesidir. Bu da bizim arzumuzdur.

4. Dördüncü olarak, Türkiye’nin yapılan Ortaklık Konseyinde diğer bir amacı iki taraf 
arasında kurumsal işbirliği yöntemlerinin geliştirilmesi olmuştur. Burada amaçladığımız 
Ortaklık Konseyi çerçevesinde mevcut ikili ilişkilerimizi topluluğun sektörel politikalarının 
şekillendiği alanlara, üye ülkelerle siyasi seviyede çok taraflı bir diyalogun çerçevesine 
taşımak olmuştur. Kabul edilen bu önerilerimizin bazılarında arzu ettiğimiz sonucu tam olarak 
elde edemedik. Nitekim devlet ve hükümet başkanlarıyla yapılacak toplantıların Topluluk 
zirvelerinin marjında aktedilmesi yönündeki önerimiz kabul görmemiştir. Aynı şekilde 
sektörel konularda yapılacak toplantıların bazılarının siyasi seviye yerine yüksek memurlar 
düzeyinde gerçekleştirilmesi karara bağlanmıştır. Bazı yetersizliklerine rağmen alınan karar, 
Türkiye ile Avrupa Birliği arasında katılma öncesi statüler çerçevesinde bazı aday ülkeler 
uygulanan düzenlemelere çok yaklaşmakta, en azından Türkiye’ye aynı yolu açmış 
bulunmaktadır. Şunu belirtmek isterim ki burada zorluğumuz, Topluluk üyeleri büyük 
ekseriyetiyle bu konularda hemen hemen bizimle hemfikirdir. Zorluk, adını söylemek 
istemediğim belirli bir ülkeden kaynaklanmaktadır.

5. Beşincisi, Konsey toplantısında Topluluk mali işbirliği alanında bize 6 Mart 1995 
tarihinde yapmış olduğu taahhüdü teyit etmiştir. Toplantıda, ayrılan mali kaynakların yetersiz 
olduğu ve Gümrük Birliğinin başarısı için sağlıklı bir mali işbirliğine gerek duyulduğu 
tarafımızdan önemle ifade edilmiştir. Muhtevalı bir mali işbirliğinin yürürlüğe konulması 
Türkiye’nin beklentisidir. Topluluğun mali işbirliğinin geliştirilmesi için talep ettiği projeleri 
kısa zamanda kendilerine sunacağız. Dün yapılan Ortaklık Konseyinde bu alanda herşeye 
rağmen önemli bazı iyileştirmeler gerçekleştirilebilmiştir. Son 6 Mart Ortaklık Konseyinde, 
375 milyon ECU dışındaki alanlarda resmen teleffiız edilmeyen rakamlar bu kez açıklıkla 
taahhüt konusu yapılmıştır. Birinci Akdeniz Fonundan 300-400 milyon ECU, AYB’den 700 
milyon ECU ve ikinci Akdeniz Fonu’ndan önemli olacağı açıklanan bir pay, diğer taraftan 
Türkiye’ye özel sermaye akımının ı e ölkdc * desteklenmesi için somut tedbirler alınması 
konusunda mutabakat hasıl olmuştur.

e
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Gümrük Birliğinin gerçekleşmesi için Avrupa parlamentosunun onayı dışında 
önümüzde artık herhangi bir engel kalmamıştır. Avrupa parlamentosunun sorumluluklarının 
bilinci içinde Gümrük Birliğine onayını vereceğini ümit ediyoruz. Bu tarihi gelişmenin gerek 
Türkiye’nin gerek Avrupa’nın istikrar ve refahına hizmet edeceği kuşkusuzdur. Türkiye kendi 
kalkınma beklentileri doğrultusunda demokrasinin güçlendirilmesi yönünde gerekli gördüğü 
anayasal değişiklikleri ve yasal düzenlemeleri gerçekleştirmiş ve Avrupa’yla ortak değer ve 
hedefleri paylaştığını açıklıkla ortaya koymuştur. Bu yaklaşımımız ortaklık Konseyinde 
teyideıı tarafımızdan yeniden açıklanmıştır. Bunun dostlarımızca değerlendirilip, bu tarihi 
fırsatın kaçırılmayacağını ümit ediyoruz. Diğer taraftan Ortaklık Konseyi Avrupa Birliğiyle 
Türkiye arasındaki ilişkilerin son yıllardaki gelişmesinden duyduğu memnuniyeti ifade etmiş 
ve Türkiye ile Avrupa İşbirliği ilişkilerinde bir dönüm noktası ve somut bir adım olan 
Gümrük Birliğinin gerçekleşmesi için verdiği önemi vurgulamıştır. Toplantı sonunda kabul 
edilen ortak bildiride, Türkiye ile Topluluk arasında ortaklık kuran Ankara Antlaşmasında 
saptanan hedeflerin ve özellikle bu Antlaşmanın tam üyeliğimize ilişkin 28. maddesinin 
güncelliğini koruduğunun açıklanmış olması ise son derecede önemlidir.

Ortaklık Konseyi vesilesiyle düzenlenen özel oğle yemeği sırasında meslekdaşlarımla 
uluslararası ve bölgesel güncel sorunlar ve karşılıklı ilişkilerimiz hususunda görüş 
alışverişinde bulunduk. Kendilerine bu vesileyle toplantının ilk bölümünde de değindiğim, 
devletimizin temel ilkeleri bölünmez bütünlüğü ve üniter devlet yapısı üzerinde, tartışma 
açılamayacağını özellikle vurguladım. Lüksemburg’da ayrıca Lüksemburg Başbakanı ve 
Dışişleri Bakanıyla ilişkilerimiz üzerinde samimi ve yapıcı görüşmeler gerçekleştirdim. 
Türkiye’nin Avrupa’nın bütünleşme hareketi içerisinde yer almaya yönelik çabası 1957 tarihli 
Roma Antlaşması’nın hemen sonrasına rastlamaktadır. 1963 yılında Topluluğun kurucu 
üyeleriyle imzaladığımız Ankara Antlaşmasının önemi hedeflerin açık olarak belirlenmiş 
olmasından kaynaklanmaktadır. Gümrük Birliğiyle ulaşmakta olduğumuz yakınlaşma 
sürecivle tamamlanması gerekmektedir. Yeni hükümetimiz bu yönde azimle çalışacaktır.

6. Altıncı nokta şudur:

1 Kasım 1995

B A S I N  A Ç I K L A M A S I

28 Ekim günü Bakü metrosunda meydana gelen faciada yaralananların tedavilerine 
yardımcı olmak amacıyla, bir sağlık ekibi ile çeşitli tıbbi malzeme ve gıda maddesinden 
oluşan toplam 36.710 ABD Doları tutarındaki yardım, bu amaçla tahsis olunan askeri bir 
uçağımızla bugün (1 Kasım) Bakü’ye gönderilmektedir.
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5 Kasım 1995

D I Ş İ Ş L E R İ  B A K A N L I Ğ I  A Ç I K L A M A  SI

İsrail Başbakanı Yitzak Rabin'in dün uğradığı menfur bir saldırı sonucu öldürülmesi 
üzerine Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman Demirel’in 12-15 Kasım 1995 tarihlerinde İsrail’e 
yapacakları ziyaret, İsrail Hükümeti ile mutabık kalınacak ileriki bir tarihe ertelenmiştir.

Yeni ziyaret tarihi belirlendiğinde ayrıca açıklanacaktır.

5 Kasım 1995

D I Ş İ Ş L E R İ  B A K A N L I Ğ I  A Ç I K L A M A S I

Türkiye, İsrail Başbakanı Yitzak Rabin’in menfur bir saldırı sonucu katledilmesini, 
derin bir üzüntü ile karşılamakta ve bu elim olayı şiddetle kınamaktadır.

Çağımızın faziletli ve cesur devlet adamlarından biri olan Başbakan Rabin’in Orta
Doğu'da adil ve kalıcı bir barışın kurulması amacıyla sürdürdüğü üstün gayretler daima derin 
takdirle anılacaktır.

%

Yarım yüzyıla yakın bir süredir devam eden ve binlerce masum insanın hayatını 
kaybettiği savaşlara neden olan, Orta Doğu ihtilafının sona erdirilmesi ve bölge insanlarının 
daha mutlu ve müreffeh bir yaşama kavuşması için Yitzak Rabin’in öncülerinden biri olduğu 
gayretlerin, O’nun ölümünden sonra da aynı azim ve irade ile devam ettirileceğine inancımız
tamdır.

Başbakan Rabin’in barışın bedelini hayatıyla ödemesi, dünyanın her yerinde savaş ve 
kanla beslenen terörizme ve şiddete yönelik radikalizme karşı bütün dünya ülkelerinin yakın 
ve etkili işbirliği yapmaları zaruretini bir kez daha acı bir biçimde ortaya koymuştur.

•  *

İsrail Ulusuna ve kederli Rabin ailesine başsağlığı diliyor, derin acılarını yürekten 
paylaşıyoruz.

6 Kasım 1995

BAŞBAKAN SAYIN TANSU ÇİLLERİN İSRAİL DÖNÜŞÜNDE 
ESENBOĞA HAVAALANINDA YAPTIĞI BASIN TOPLANTISI

Basınımızın çok değerli mensupları, menfur bir suikast sonucu hayatını 
kaybeden İsrail Başbakanı İzhak Rabin’in cenaze törenine katılmak amacıyla günübirliğine 
gittiğim İsrail’den dönmüş bulunuyorum. Dünya barışı için bir kayıp teşkil eden bu müessif
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olay nedeniyle hükümetimizin ve halkımızın başsağlığı dileklerini İsrail liderlerine ilettim. 
Ayrıca törenlere katılan başta Başkan Clinton olmak üzere Dünya liderleri ve 
meslektaşlarımla görüşme fırsatı buldum. Seksenden fazla devlet ve hükümet başkanının 
katıldığı cenaze töreni hazin ve görkemli olmuştur. Başbakan Rabin’in barışa yapmış olduğu 
katkılar ve devlet adamlığı vurgulandı. Ortadoğu Barış sürecinin bu hazin olaya rağmen 
hızlanarak devam edeceğinden eminiz. Türkiye bu yoldaki çabaları daima destekleyecektir. 
Yurda dönmüş olmaktan her zamanki gibi çok büyük memnuniyet duyuyorum ve hepinizi 
sevgi ve saygıyla kucaklıyorum.

6 Kasım 1995

A Ç I K L A M A

Türkiye ile Bulgaristan arasında. Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Büyükelçi 
Ali Tuygan ve Bulgaristan Dışişleri Bakan Yardımcısı Ivan Hristov başkanlıklarında heyetler 
halinde 8-9 Kasım 1995 tarihlerinde Ankara'da siyasi istişareler yapılacaktır.

Sözkonusu siyasi istişarelerin gerçekleştirilmesi Dışişleri eski Bakanı Sayın Erdal
• * / I ' ✓

İnönü’nün Bulgaristan’a yaptığı resmi ziyaret sırasında kararlaştırılmış ve bu hususa 29 
Haziran 1995 tarihinde iki Dışişleri Bakanı tarafından imzalanan Protokolde yer verilmiştir. 
Protokol, siyasi istişarelerin yanısıra iki ülke arasındaki ilişkilerin çeşitli alanlarında yıl 
sonuna dek uzman toplantılarının da gerçekleştirilmesini öngörmektedir.

, W İÇ . , t 9
•  •  •  .  -* ı

Ankara’da yapılcak siyasi istişarelerde, Türkiye ile Bulgaristan arasındaki ikili 
ilişkilerin yanısıra, ortak ilgi alanına giren bölgesel ve uluslararası konular ele alınacaktır.

7 Kasım 1995

A Ç I K L A M A

27 Ekim 1995 tarihli ve 4126 sayılı yasa ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunun 8. 
maddesinde yapılan değişiklik sonrası ilgili mahkemelerce durumları yeni yasa çerçevesinde 
ele alınarak tahliye edilenlerin sayısı 66’ya ulaşmıştır.

Tahliye edilenler arasında Hava-Iş Sendikası eski Genel Başkanı da bulunmaktadır.

8 Kasım 1995

A Ç I K L A M A

Sayın Bakanımız, Milli Savunma Bakanı Sayın Vefa TANIR ile birlikte 14 Kasım 
1995 tarihinde Madrid’de düzenlenecek olan Batı Avrupa Birliği (BAB) Sonbahar Dönemi 
Olağan Bakanlar Toplantısına katılacaktır. Sayın Milli Savunma Bakanımız ayrıca 13 Kasım 
günü öğleden sonra, yılda bir kez Sonbahar döneminde yapılmakta olan Batı Avrupa 
Silahlanma Grubu Savunma Bakanları toplantısına iştirak edecektir.
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Tek günlük yoğun bir programı olan toplantının sabahki oturumunda ağırlıklı olarak 
BAB’ın 1996 Hükümetlerarası Konferansı'na katkısı görüşülecektir. Konu, Avrupa Güvenlik 
ve Savunma Kimliği’ndeki yerimiz bakımından bizi de yakından ilgilendirmektedir. MDAÜ 
ve Baltık Devletlerinin de katılacağı öğleden sonraki oturumda, ilk kısmı geçtiğimiz Mayıs 
ayında Lizbon Bakanlar Konseyimde onaylanan Avrupa’nın Yeni Güvenlik Koşullan konulu 
çalışmanın 2. kısmı ve eski-Yugoslavya’daki gelişmeler ele alınacaktır

8 Kasım 1995

A Ç I K L A M A

Slovakya Dışişleri Bakanlığı Devlet Sekreteri Josef Sestak siyasi istişarelerde 
bulunmak amacıyla Bakanlığımız Müsteşarı Büyükelçi Sayın Onur Öymen’in davetlisi olarak 
6 Kasım 1995 Pazartesi günü Ankara'ya gelmiş ve dün gerçekleştirilen görüşmelerden sonra 
ülkemizden ayrılmıştır.

iki Müsteşar’ın başkanlığındaki heyetler arasında gerçekleştirilen dünkü görüşmelerde 
ikili siyasi, ekonomik, kültürel ve konsolosluk ilişkileri ayrıntılı olarak ele alınmış, her alanda 
mevcut ilişkileri ve işbirliğini daha da geliştirme imkanları üzerinde görüş teatisinde 
bulunulmuştur. -

Türkiye ile Slovakya arasında ilk defa gerçekleştirilmesi nedeniyle ayrı bir önem 
taşıyan sözkonusu siyasi istişare toplantısında, iki ülke arasındaki ilişikilerde hiçbir siyasi 
sorunun bulunmadığı memnuniyetle kaydedilmiş, üst düzey ziyaretler ve siyasi istişarelerin 
sürdürülerek, mevcut temasların ve işbirliğinin arttırılması hususunda mutabık kalınmıştır. 
Ayrıca, özellikle ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi amacına yönelik olarak, iki ülke arasında 
karma ekonomik komisyonun oluşturulması, pazarlama imkanlarının araştırılması ve eğitim 
programları düzenlenmesi gibi konularda TİKA ile işbirliği yapılması, ilaveten petrol ve 
doğalgaz hatlarıyla bağlantılı olarak enerji, inşaat ve nehir ulaşımı alanlarında bazı somut 
işbirliği projeleri üzerinde çalışılması kararlaştırılmıştır.

Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanısıra, ortak ilgi konusu uluslararası ve bölgesel 
sorunlar da ele alınmış, bu çerçevede özellikle AB ve NATO’nun genişlemesi konuları 
üzerinde ayrıntılı görüş teatisinde bulunulmuştur.

Bu konularda iki ülkenin de benzer görüşleri paylaştığı tespit edilmiş ve yakın 
dayanışma ve işbirliği içinde bulunulması üzerinde mutabık kalınmıştır. Bu bağlamda, 
Vişegrad ülkeleriyle çok taraflı istişare toplantıları düzenlenmesi fikri üzerinde durulmuştur.

Slovakya Dışişleri Bakanlığı Devlet Sekreteri bu ziyaret sırasında ayrıca Dışişleri 
Bakam Sayın Deniz Baykal ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Fuat Çay tarafından da kabul 
edilmiştir.
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8 Kasım 1995

A Ç I K L A M A

Saym Bakanımız, Almanya Federal Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Klaus Kinkel’in 
davetlisi olarak , 15-16 Kasım 1995 tarihlerinde Bonn’da düzenlenecek olan “Avrupa ve 
İslam Dünyası” konulu uluslararası Konferansa katılmak üzere Almanya’ya gidecektir.

Avrupa ve İslam ülkelerinden Dışişleri Bakanlan, politikacılar ve uzmanlann 
katılacağı bu Konferansta, Avrupa’da İslamiyete ilişkin değerlendirmelerin daha sağlıklı bir 
zemine oturtulabilmesi ve Avrupa ile İslam dünyası arasında anlayışın geliştirilmesi amacına 
yönelik konular ele alınacaktır.

9 Kasım 1995

A Ç I K L A M A

• # " *

Ermenistan’ın Medzamor-II nükleer santralını yeniden devreye sokmak
amacıyla çalışmalara hız verdiği yönünde tarafımıza intikal eden bilgiler ışığında, güvenlik
donanımları tartışma konusu olan ve deprem kuşağı üzerinde inşa edilmiş bulunan sözkonusu
santralde herhangi bir kaza meydana gelmesi halinde bundan doğrudan etkilenecek
coğrafyada yer alan bir ülke olarak, Ermenistan hükümetini sözkonusu santralı mevcut riskler
ışığında faaliyete geçirmemeye çağırır, ayrıca Medzamor santralinin faaliyete geçmesi
öncesinde alman önlemleri gözlemlemek . üzere Türk yetkililerin Ermenistan’a
gidebileceklerini ve Türkiye Atom Enerjiisi Kurumu’ndan uzman davet edeceklerini ifade
eden Ermenistan Başbakan Yardımcısı Çeteciyan’ııı beyanlarını hatırlatarak, Ermenistan
makamlarım sözkonusu santralın güvenlik sistemlerini yetkili uluslararası kuruluşların
yamsıra komşu ülkelerin de denetimine açmaya davet ederiz.

V

Türkiye bu hususlarla ilgili olarak Ermenistan Cumhuriyeti nezdinde bir girişimde de 
bulunmaktadır.

9 Kasım 1995

A Ç I K L A M A

Bulgaristan Dışişleri Bakanlığınca, Bulgaristan’da görev yapan 
diplomatlarımızın Bulgaristan’da yapılan yerel seçimlerde, olağan diplomatik faaliyetlerin 
çerçevesini aşan faaliyetlerde bulunduğu iddia edilmiştir.
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Türkiye, yakın komşumuz Bulgaristan ile ilişkilerine, karşılıklı olarak, egemenlik ve 
. toprak bütünüğüne saygı ile içişlerine karışmama ilkeleri çerçevesinde büyük değer vermekte 

ve bu ülkeyle işbirliğini her alanda geliştirme arzusunu taşımaktadır.

Bulgaristan’da görevli Türk diplomatları bu ilkelere uygun olarak Bulgaristan’daki son 
yerel seçimleri, kendilerine Bulgar makamları tarafından sağlanan “Uluslararası Gözlemci” 
statüsüne uygun bir biçimde izlemişlerdir.

Bulgaristan’daki diplomatlarımızın Bulgaristan’ın mevzuatına bugüne kadar olduğu 
gibi, bundan böyle de uygun davranış içinde bulunmaya özen gestereceği kuşkusuzdur. Diğer 
taraftan, Bulgaristan ile aramızda mevcut olan iyi ilişkilerde bir dostluk köprüsü oluşturmasını 
arzu ettiğimiz soydaşlarımızın, Bulgaristan Cumhuriyetinin vatandaşları olarak, herhangi bir 
ayırıma veya zorlamaya tabi olmadan, eşit sorumluluklar kadar eşit haklardan ve 
özgürlüklerden yararlanmaları Bulgaristan’ın da şimdi dahil olduğu çağdaş uluslar 
topluluğunun temel kurallarının bir gereğidir. Bu husus Türkiye ile Bulgaristan arasında 
sürdürmeyi arzuladığımız dostane ilişkilerin geleceği açısından da önem taşımaktadır.

8-9 Kasım 1995 tarihinde Ankara’da iki ülke Dışişleri Bakanlıkları arasında 
gerçekleştirilen siyasi istişareler karşılıklı olarak işbirliğimizin daha da geliştirilmesi 
anlayışının hakim olduğu olumlu bir atmosferde sonuçlandırılmıştır.

10 Kasım 1995

BASIN AÇIKLAMASI
•  t

*  * f

Azerbaycan Milli Meclisi ’nin vaki davetine icabetle, 12 Kasım 1995 tarihinde 
yapılacak parlamento seçimleri ve anayasa referandumunu izlemek üzere Türkiye Büyük 
Millet Meclisi’ni temsilen Bilecik milletvekili Sayın Mehmet Seven, Şanlıurfa milletvekili 
Sayın İbrahim Halil Çelik, Kars milletvekilleri Sayın Abdülkerim Doğru ve Sayın Atilla Hun 
10 Kasım 1995 tarihinde Azerbaycan’a gideceklerdir.

10 Kasım 1995

BAKANLIK SOZCUSU BÜYÜKELÇİ OMER AKBEL’İN 
BİR SORUYA CEVABEN YAPTIĞI AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Büyükelçi İnal Batu, Yunanistan Büyükelçisi 
Nezeritis’i Bakanlığımıza davetle, 8 Kasım 1995 günü Selanik Başkonsolosluğumuza yönelik 
saldın ve gösteri eylemlerini, Yunan Büyükelçisinin dikkatine getirmiştir. Büyükelçi Batu 
Başkonsolosluğumuzun serbest ve düzenli çalışmasını engelleyen, ayrıca can ve mal 
güvenliğini tehlikeye sokan bu tür şiddet olaylarının iki ülke ilişkilerinde yeni gerginlik 
kaynağı teşkil ettiğine işaretle, Yunan makamlarının gelecekte benzeri olayların tekerrürünü 
önlemelerini beklediğimizi ifade etmiştir.
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Sözkonusu görüşmede Büyükelçi Batu ayrıca, son dönemde Batı Trakya Türk 
azınlığına karşı sürdürülen gerginlik politikası ve Gümülcine Başkonsolosumuzun şahsının ve 
Başkonsolosluğumuzun hedef alındığı yerel ve milli basın organlarının kampanyasına dikkat 
çekerek, iki ülke arasında bir dostluk köprüsü teşkil etmesi gereken Batı Trakya Türk 
azınlığının baskı altında tutulması çabaları ve tahriklere maruz kalmasından duyduğumuz 
endişeyi dile getirmiştir. Büyükelçi Batu, Boşkonsolosluğumuza ve Batı Trakya Türk 
azınlığına yönelik bu tür yayın ve eylemlerin önlenmesinin ikili ilişkilerimizi olumlu
etkileyeceği görüşünde olduğumuzu bildirmiştir.

11 Kasım 1995

B A S I N  A Ç I K L A M A S I

Bosna-Hersek’de barışın avdetinden sonra düzen ve istikrarın yeniden tesisi için 
Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatının geniş çaplı görevler üstlenmesi öngörülmektedir. 
AGİT. bölgede oynaması öngörülen bu merkezi rol çerçevesinde, öncelikle, serbest seçimlerin 
yapılması için hazırlık; seçimlerin denetlenmesi ve izlenmesi; insan hakları uygulamalarının 
denetlenmesi; demokratik kuramların oluşturulması; silahların kontrolü ve güven arttırıcı 
önlemlerin alınması gibi faaliyetler yürütecektir. Son birkaç ayda bu konuda AGİT 
çerçevesinde yapılan çalışmalarda ülkemiz de aktif bir rol oynamış, Bosna’da barışın avdeti 
ve barışla birlikte normal şartlara geçiş, ülkenin demokratik bir düzene kavuşması için 
alınması gereken tedbirlerin oluşturulması ve uygulamaya konulması yolunda başlatılan 
çalışmalara ülkemiz de katkıda bulunmuştur.

AGİT çerçevesinde ve üye ülkeler arasında sürdürülen danşımalardan sonra Bosna- 
Hersek’te barışla birlikte ülkede normal hayata geçiş devresinde, seçimlerin düzenlenmesi, 
insan haklarına saygı gösterilmesinin sağlanması gibi hususlarda gerekli çalışmalara şimdiden 
başlanması kararlaştırılmıştır.

♦
Bunun için, bölgede yaklaşık 20 yerde görev yapacak 100 kadar uzmandan oluşacak 

bir AGİT uzun dönem‘misyonu kurulması planlanmaktadır. Bu misyonun faaliyetleri ile ilgili 
ön hazırlıkların ve planların yapılması için de AGİT’de dar çerçeveli özel bir “Görev Grubu” 
(Task Force) oluşturulmaktadır. Sınırlı sayıda birkaç ülkenin temsilcisinden oluşacak bu 
“Görev Grubu”na Türkiye de bir temsilci ile katılacaktır.

Türkiye’nin Balkanlara ve Bosııa-Hersek’e olan yakın ilgisi ve Bosna’da yaşanan 
büyük felaketin biran önce sona ermesi ve barış ve istikrarın avdeti için gösterdiği yoğun çaba 
herkesçe bilinmektedir. Bu nedenle Türkiye, AGİT’in Bosna-Hersek’te çatışmalar 
sonrasındaki düzenin desisi için yürüteceği faaliyetlerde de aktif bir rol oynamak ve fiilen 
görev almakta kararlıdır. Bu çerçevede, AGIT'te Bosna-Hersek operasyonu için oluşturulan 
“Görev Grubıı”nda, Dışişleri Bakanlığı mensubu yüksek düzeyde bir temsilcimiz görev 
yapmak üzere atanacaktır. “Görev Grubu”nun çalışmalarından sonraki aşamada Bosna- 
Hersek’de görev yapacak uzun dönem AGİT misyonunda da ülkemizden temsilci ve 
uzmanların yer alması amacıyla hazırlıklarımız sürdürülmektedir.
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Bosna-Hersek’te yaşanan trajedilerin biran önce sona ererek, bölgede barışın avdeti, 
yaraların sarılması ve düzen ve istikrarın tesisi için Türkiye aktif ve yoğun çabasını 
sürdürmektedir.

13 Kasım 1995

DIŞİŞLERİ BAKANI 
SAYIN DENİZ BAYKAL’IN 

BASIN TOPLANTISI

Sayın Bakan, BAB Bakanlar Konseyi Sonbahar toplantısına katılmak için Madrid’e 
hareketinden önce basın mensuplarına aşağıdaki açıklamaları yapmıştır:

- BAB Bakanlar Konseyi Sonbahar toplantısına katılmak için Madrid’e gidiyoruz. 
Biliyorsunuz BAB BakanlarToplantısı Dışişleri ve Milli Savunma Bakanlarının katılımıyla 
gerçekleşiyor. Dün Milli Savunma Bakanımız Batı Avrupa Birliği çerçevesindeki Silahlanma 
Komitesi toplantısına katılmak için hareket etti. Bugün de biz gidiyoruz. Toplantı bir gün 
sürecek ve çok yoğun bir çalışma programına göre hazırlanmış. Toplantının iki önemli 
gündem maddesi var. Sabah oturumunda onsekizli olarak yapılacak olan BAB toplantısı, 
öğleden sonraki oturumunda yirmiyedi ülkenin katılımıyla gerçekleşecek. Sabahki toplantıya 
BAB üyesi ülkeler, ortak üyeler ve gözlemciler katılacak. Biz de bunların arasındayız, yani 
ortak üye olarak bulunuyoruz. Öğleden sonraki oturuma, merkezi ve doğu Avrupa ülkeleriyle 
Baltık devletlerinin de katılımı da sözkonusu. Sabahki oturumun ana gündem maddesi 
BAB’m Avrupa Birliği ile ilişkileri konusunda yapılmış olan çalışmayı değerlendirmek ve 
1996 yılında toplanması öngörülen Avrupa Birliği çerçevesindeki Hükümetlerarası 
Konferansa BAB’ın görüşlerini hazırlamak. Bu amaçla BAB Daimi Komitesi bir çalışma 
gerçekleştirdi. Bu çalışma üç ayrı seçeneği öngörüyor. Bu seçeneklerden birisi BAB’m ayrı 
bir örgütlenme olarak sürdürülmesine dayalı. Diğeri, BAB’ın Avrupa Birliğinin vesayeti 
altında, yönergelerini oradan alan bir kuruluş halinde bir süre daha devamını öngören bir 
seçenek. Tabii bu seçeneğin son amacı gene BAB ile Avrupa Birliği arasındaki bütünleşmeyi 
öngörmektedir. Üçüncü seçenek de BAB’m hukuki ve fiili varlığına derhal son vermektir. 
Hükümetlerarası Konferansta bu seçeneklerden hangisinin kararlaştırılacağı, Türkiye’nin 
savunma ve güvenlik konumunu çok yakından etkileyecektir. Biliyorsunuz biz, BAB’a tam 
üye olma hedefini sürdürüyoruz. Eğer BAB’ın, Avrupa Birliğinin yanısıra ayrı bir örgütlenme 
olarak varlığını sürdürmesi Hükümetlerarası Konferansta karara bağlanacak olursa, bu, 
Türkiye’nin BAB’m tam üyesi olma konusundaki hedefine ulaşmasını kolaylaştıracaktır. Eğer 
bu seçenek gerçekleşmez, herhangi bir biçimde BAB ile Avrupa Birliği arasındaki yakın 
ilişki kurulmasını öngören seçenekler değerlendirilecek olursa, bu, Türkiye’nin Avrupa 
içindeki savunma ve güvenlik konumunun değerlendirilmesi ihtiyacını da birlikte ortaya 
koyacaktır. Bu konularda düşüncelerimizi anlatma fırsatını bulacağımızı umut ediyorum. 
Yani, Avrupa’nın savunma ve güvenlik mimarisini, yapılanmasını yönlendirecek önemli bir 
çalışma yapılmaktadır. Bugüne kadar yapılmış olan çalışmalar değerlendirilecek ve 
önümüzdeki günlere dönük gelişmeler şekillenecektir. Ayrıca yarınki çalışmanın öğleden 
sonraki oturumunda bundan önce başlamış ve Lizbon’da birinci aşaması kararlaştırılmış olan 
Avrupa güvenlik sorunlarıyla ilgili çalışma değerlendirilecek. Bu çalışmanın ikinci bölümü 
yarın öğleden sonraki toplantıda karara bağlanacak ve Bosna-Hersek’teki, Eski 
Yugoslavya’nın çözülmesinden sonra ortaya çıkan durumla ilgili yine bir değerlendirme 
yapılacaktır. Herhalde Avrupa’nın güvenlik sorunlarıyla ilgili Lizbon’da başlamış olan
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çalışma, Madrid’deki yarm yapılacak çalışmayla sonuçlanınca Avrupa’nın güvenlik sorunları 
ve bunun cevapları kesinlik kazanmış olacak ve bu bir Avrupa Güvenlik Beyaz Kitabı 
yayınlanmasına yardımcı olacaktır. Biyorsunuz, biz eski Yugoslavya’nın çözülmesinden sonra 
ortaya çıkatı durumun kalıcı ve adil bir barışa bağlanması içm sürdürülen çalışmaları bugüne 
kadar destekledik. ABD’de yürütülmekte olan çalışmaları da destekliyoruz. Umut ediyoruz en 
kısa zamanda kalıcı ve adil bir barışı ortaya koyma olanağı sağlanır. Ayrıca, bundan sonra da 
Türkiye Bosna’da, eski Yugoslavya’da barışın sağlanması değil sürdürülmesi için ekonomik 
ve siyasal, hatta güvenlikle ilgiil alınacak önlemlere de ektif biçimde katılma kararındadır. 
Bu gelişmeleri de orada değerlendirme fırsatı bulacağız. Bütün bunlar gösteriyor ki, hazırlığı 
uzun süreden beri yürütülmekte olan Türkiye’yi de yakından ilgilendiren çok önemli 
konuların ele alınacağı yoğun bir çalışmanın içine girmek üzereyiz. Tabii bu çalışmalara 
dönük katkılarımızı yaparken, orada temas yapmak olanağını bulacağız. Bu şansı da 
değerlendirmek düşüncesindeyiz. Ayrıca, Fransız Sosyalist Partisi Genel Başkanı Lionel 
Jospiıı ile planlanmış bir görüşmemiz var, ayın 16’sında, bir yemekte beraber olacağız ve esas 
itibariyle Gümrük Birliği konusu ve iki parti arasındaki ilişkiler bu görüşmede esas 
alınacaktır. Daha önce, bildiğiniz gibi, Avrupa ve İslam konusunda Alman Dışişleri Bakanı 
Kinkel’in girişimiyle planlanmış olan bir toplantı vardı ayın 16’sı için. O toplantı, Alman 
tarafının kararıyla ertelendi. Bu nedenle o toplantıya katılmamız sözkonusu olmayacaktır. 
Gerek Jospin ile yapacağım konuşmalar konusunda, gerek BAB toplantısı çerçevesinde 
ortaya çıkacak durumu sîzlere orada da, dönüşte burada da bildireceğim.

15 Kasım 1995

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SOZCU YARDIMCISI
ELÇİ NURETTİN NURKAN’IN 

YAPTIĞI AÇIKLAMA

• •

Bir süre önce BM’den alman ev Sahibi Ülke Anlaşma Taslağı, ilgili Türk makamları 
ve Hukuk Müşavirliğimiz de dahil olmak üzere Bakanlığımız birimlerince incelenmiştir. 
Türkiye bina tahsisi, her türlü malzeme tedariki, katılan farklı grupların ayrıcalık ve 
dokunulmazlıklarına ilişkin tüm talepleri ve organizasyona dair diğer hükümleri kabul 
etmiştir.

Türkiye, BM örgütlerinin temsilcilerine, BM tarafından davet edilen diğer 
şahsiyetlere, Konferans Sekretaryası ile BM Sekretaryası görevlilerine, yerel yönetimlerin 
temsilcilerine, Konferansa akıedite ilgili ve uzman hükümetler-dışı örgütlerin gözlemcilerine, 
basın ve diğer medya temsilcilerine ayrıcalık ve dokunulmazlık tanıyan maddeler için onay 
vermiştir. Türkiye tarafından önerilen temel değişiklik, Türk Anayasası’na ve Anayasa’daki 
eşitlik ilkesine uygun olmaması sebebiyle, Türk vatandaşlarının sözkonusu maddelerin 
kapsamı dışında tutulmalarıdır. Dolayısıyla sınırlama münhasıran Türk vatandaşları ile 
ilgilidir.

Pek çok ülke, benzer Anlaşmalarda kendi ulusal yasaları uyarmca gerekli düzeltmeler 
.yapmışlardır. Örnek vermek gerekirse:

Danimarka yerel yönetimlerin temsilcileri için ayrıcalık ve dokunulmazlıkları kabul 
etmemiştir.



Mısır medya gruplarına ayrıcalık ve dokunulmazlık tanımamıştır.

Brezilya hükümetler-dışı örgütlere ayrıcalık ve dokunulmazlık vermemiştir.

Brezilya ve Çin yerel olarak istihdam edilmiş personeli ayrıcalık ve dokunulmazlıklar 
kapsamı dışında tutmuştur.

Bu çerçevede, Rio, Kopenhag, Kahire ve Pekin Konferanslarının benzer 
anlaşmalarıyla karşılaştırıldığında, Türkiye’nin önerisi, niteliği itibarıyla daha liberal ve daha 
az kısıtlayıcıdır. BM yetkilileri, diğer ülkelerin tekliflerini. kabul etmiş olduğundan, 
Türkiye’nin teklifinin kabulünde de herhangi bir güçlük görmediklerini ifade etmişlerdir. 
Anlaşmanın önümüzdeki günlerde New York’ta imzalanması beklenmektedir.

İstanbul Konferansına BM konferanslarında ilk defa olarak farklı bir çalışma düzeni 
sunulmuştur. Konferans çalışmalarına "taraflar” olarak adlandırılan hükümetler-dışı örgütler, 
yerel yönetimler, parlamenterler, akademisyenler katılacaklardır. Geçen Nisan ayında 
Nairobi’de Hazırlık Komitesince bu doğrultuda verilen karar, Türk heyetinin desteğiyle 
alınmıştır. Yukarıdaki hususları içeren ve Genel Kurula sunulacak olan Taslak Karar 
Türkiye’nin desteğine sahiptir.

Yukarıdaki izahattan görüleceği üzere, Ev Sahibi Ülke Anlaşmasının Türk Dışişleri 
Bakanlığı tarafından reddedildiğini veya hükümetler-dışı örgütlerin katılımının ve 
ayrıcalıklarının Bakanlığımızca tanınmadığını iddia etmek gerçek-dışıdır.

15 Kasım 1995

BAKANLIK SOZCU YARDIMCISI ELÇİ NURETTİN NURKAN’IN
AÇIKLAMASI

Yunanistan ile tüm sorunlarımızı kapsamlı bir diyalog çerçevesinde görüşmeyi öneren 
Türkiye’nin bu yaklaşımının Yunanistan tarafından bir kere daha reddedilmesini üzüntü ile 
karşılıyoruz. Uluslararası kamuoyu, diyalogtan kaçan ve mevcut anlaşmazlıkları görüşmeler 
yoluyla çözümlemeye yanaşmayan tarafın kim olduğunu, bütün açıklığı ile bir kere daha 
görmektedir.

Türkiye ile Yunanistan arasında mevcut olan ve tüm dünya kamuoyunun malumu 
bulunan sorunları görmezlikten gelerek, ülkelerimiz arasındaki meseleleri sadece kıta 
sahanlığına indirgemenin ve bu sorunun varlığını dahi Uluslararası Adalet Divanına 
götürülme şartına bağlamanın gerçekçi ve iyiniyetli bir yaklaşım olmadığını herkesin takdir 
edeceğini ümit ediyoruz.

Türkiye, Yunan devlet yetkililerinin bir kez daha sergiledikleri esef verici ve 
sorumluluktan uzak tutumlarına rağmen, aynı coğrafyada ve barış içinde yanyana yaşama 
mecburiyetinde bulunduğu bu ülke ile mevcut sorunların diyalog yoluyla çözümlenmesinde 
ısrarlı olmaya devam edecektir.

.  * • ' • i

Bunun. Türk halkı kadar Yunan halkının da yararına olduğuna inanmaktayız.
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16 Kasım 1995

SAYIN BAŞBAKANIMIZIN İSPANYA ZİYARETİ
HAREKETİNDEN ÖNCE ESENBOĞA 

HAV A AL ANI ’ND A BASINA HİTABEN 
YAPTIKLARI KONUŞMA

Değerli basın mensupları,

Türkiye’nin Gümrük Birliği’ne katılımı ile ilgili Avrupa Parlamentosu kararının 
yaklaştığı bu dönemde, görüşlerimizi izah etmek ve bu yöndeki girişimlerimizi yenilemek 
üzere, bir günlük bir çalışma ziyareti için İspanya’ya gidiyorum.

• ___

Ispanya’nın Dönem Başkanı olması bu ülkede yapacağım temasların önemini 
artırmaktadır. Başbakan Gonzalez ile yapacağım görüşmelerde, gerek Gümrük Birliği, gerek 
Avrupa Birliği ile uzun vadeli bütünleşme hedefimiz konusundaki kararlılığımızı ve siyasi 
irademizi teyid edeceğim. İspanya’nın, bahsettiğim alanlarda bize karşı destekleyici 
tutumunun önemini vurgulayacağım. Esasen AB’nin Akdeniz boyutunun güçlendirilmesi 
İspanya ile ortak amacımızı teşkil etmektedir. Bunların yanısıra, İspanya’daki Avrupalı 
Parlamenterler ve bu ülkedeki basın yayın kuruluşlarıyla temas edeceğim.

Ispanya’da görüşmeler sırasında ikili ilişkilerimizi de ele alacak olmam doğaldır. Bu 
ülke ile esasen mükemmel olan siyasi ve ekonomik ilişkilerimizi daha da ileriye götürmek 
üzere neler yapabileceğimizi tesbit etmeye çalışacağım.

Bu ziyaretimin Türkiye için yararlı olacağı inancını taşıyorum.

Hepinize teşekkür ederim. ■

16 Kasım 1995

AKKA KONUSUNDA YÖNELTİLEN BİR SORUYA 
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZCÜ YARDIMCISI 

NURETTİN NURKAN’IN YANITI

AKKA
içinde gerek diğer taraf devletlerle yoğun temasların yürütüldüğü malumdur. Konumu

temaslar içinde yeralması tabiidir.
yoğun

Bu cümleden olmak üzere, bugün Ankara’ya gelecek olan bir Rusya Federasyonu 
heyeti ile istişareler yapılacaktır. Ancak Rusya Federasyonu heyetinin Moskova’dan ayrılması 
öncesinde, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sayın Graçev’in, ülkesinin, Antlaşmadan



kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmeye hazır olmadığını açıklamış bulunması, 
vapılacak istişarelerin arzulanan sonuçlara kavuşması umuduna gölge düşürmüştür.

Sorunun Antlaşma hükümleri ve amaçlarına uygun bir şekilde çözümlenebilmesi için 
NATO tarafından hazırlanan ve 22 Eylül 1995 tarihinde taraf ülkelere sunulan önerinin, 
çözüm için en iyi seçeneği teşkil ettiği inancımızı muhafaza etmekteyiz.

Antlaşmadan kaynaklanan her türlü yükümlülüğünü titizlikle yerine getirmiş olan 
Türkiye, aynı riayeti ve uluslararası hukuka saygıyı diğer taraf ülkelerden de beklemektedir.

16 Kasım 1995

A Ç I K L A M A

Anayasa değişiklikliğinin ardından, yurtdışındaki vatandaşlarımızın Türkiye’de 
yapılacak genel seçimlere katılmaları açısından Bakanlığımızca yapılan ön hazırlık 
kapsamında derlenen; yurtdışındaki şartlara, mevcut imkanlara, seçmenlere ilişkin istatistik 
verilerek, vatandaşlarımızın yoğun olduğu ülkelerin vatandaşlarımıza oy kullanma iznini 
verdiklerine dair bilgiler ilgili Bakanlıklara ve Yüksek Seçim Kurulu’na ulaştırılmıştır.

Bu bağlamda, yurtdışmda seçimin yapılmasına ilişkin yöntemler hakkmdaki 
görüşlerimiz de iletilmiştir. Bakanlığımızın, vatandaşlarımızın yurtdışmda mektup yoluyla oy 
kullanmalarına karşı olduğuna dair herhangi bir görüş bildiriminde bulunulmamıştır. Esasen, 
Federal Almanya’nın oy kullanma işleminin Başkonsolosluklarımızda yerine 
getirilebileceğini bildirmesinden sonra, güvenlik mülahazalarıyla bunun mümkün olmadığını 
belirterek mektup yöntemine izin vermesine dayanılarak, bu yöntemin vatandaşlarımızın 
bulunduğu tüm ülkelerde kullanılması benimsendiği takdirde, bunun eşitlik ve yeknesaklık 
sağlayacağı ifade edilmiştir.

17 Kasım 1995

BAŞBAKAN TANSU ÇİLLER’İN İSPANYA’DAN 
DÖNÜŞÜNDE ESENBOĞA HAVAALANINDA YAPTIĞI

BASIN TOPLANTISI

Ispanya’ya yaptığım çalışma ziyaretinden dönmüş bulunuyorum. Ziyaretim her 
bakımdan olumlu ve tatminkar geçmiştir.

Başbakan Gonzales’le yaptığım görüşmelerde, Avrupa Parlamentosunun Gümrük 
Birliği konusunda alacağı kararın yaklaşmakta olduğu bu dönemde görüş ve 
değerlendirmelerimi kendisine iletme fırsatını buldum. Şunu hemen belirteyim ki, İspanya 
Hükümeti ve özellikle Başbakan Gonzales bu kararın olumlu yönde alınması için Türkiye’ye 
her türlü desteği verdiklerini ve vermeye devam edeceklerini teyit etmiştir.
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Türkiye’nin gerçek dostu olduğunu kanıtlamış İspanya Başbakanıyla ikili konuları da 
ele aldık. Pek çok alanda daha yoğun bir işbirliği içinde hareket edebileceğimizi tesbit ettik. 
Sayın Gonzales’e ayrıca İspanya’nın inisiyatifiyle 27-28 Kasım’da Barselona’da yapılacak 
Avrupa Birliği Akdeniz Ülkeleri Konferansına Türkiye’nin aktif bir biçimde katılacağını ve 
bu girişimin başarıya ulaşması için destek vereceğini ifade ettim. Buna ilaveten Avrupa 
Parlamentosu Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Matutes ve aynı Komisyonun Gümrük Birliği 
kararının geciktirilmeden alınmasına verdiğimiz önemi tekrar vurguladım.

• • ' *

Bu resmi temaslarımın yanısıra İspanyol gazete ve televizyonlarına da ayrı ayrı
mülakatlar verdim ve böylelikle son dönemde Türkiye'de gerçekleştirilen reformları bütün 
dünya kamuoyuna aktarma fırsatını buldum.

dönmekten çok memnunum
sunuyorum.

17 Kasım 1995

B AS I N A Ç I K L A M A S I

Avrupa’da Konvansiyonel Silahlı Kuvvetler Antlaşması’nın genel ve bölgesel silah 
sınırlamaları bugün yürürlüğe girmiştir. Tarafların bugünden itibaren Antlaşma’mn sayısal 
sınırlamalarına uymaları hukuki bir zorunluluktur.

Şimdiye kadar 48.000 ağır silah Antlaşması hükümlerine uygun olarak imha 
edilmiştir. Taraf ülkelerin askeri tesislerine karşılıklı olarak yaklaşık 2.300 denetim 
gerçekleştirilmiş, ayrıca askeri bilgi değişiminde bulunulmuştur.

Bir bütün olarak bakıldığında tesbit edilen bu olumlu gelişmeler, kuvvet 
dengesizliklerinin ortadan kaldırılmasını hedefleyen Antlaşma’nın Avrupa güvenliğine önemli 
katkılarda bulunduğunu ortaya koymaktadır.

Ancak, Antlaşma’mn Türkiye yönünden en önemli kuralı, topraklarımızın yer aldığı 
kanatlar bölgesinde alt düzeyde bir kuvvet dengesinin kurulmasını öngören hükümleridir.

Rusya Federasyonu’nun askeri kuvvetleriyle ilgili resmi verileri dün alınmış ve 
bunların ilk incelemesi yapılmıştır. Bu inceleme sonucunda Rusya Federasyonu’nun, Avrupa 
topraklarının bütün için konulan genel sınırlamalara uyduğu buna mukabil Antlaşma’nın 
Kafkasları da kapsayan kanat bölgesinde kendisi için tanınan sınırlamalara henüz riayet 
etmediği sonucuna varılmıştır.

Bu gelişme, tarafımızdan üzüntü ve kaygıyla karşılanmıştır. Sözkonusu ihlal, 
Antlaşma’nm temel amaçlarının gerçekleşmesini engelleyen niteliktedir. Bu tesbit NATO 
müttefiklerimizce de yapılmış ve kamuoylarına açıklanmıştır.

• I *

Antlaşma’yla kurulan ve bu tür meselelerin ele alındığı AKKA Ortak Danışma Grubu 
Nezdindeki Temsilcimiz bu ihlalden güvenlik çıkarları olumsuz şekilde etkilenen Türkiye’nin 
Antlaşma’dan ve uluslararası hukuktan kaynaklanan bütün haklarını mahfuz tuttuğunu
açıklamıştır.
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Antlaşmaya taraf başka bazı ülkelerin de yükümlülüklerini bu safhada tam olarak 
yerine getirmedikleri tesbit edilmiştir. Bunu da üzüntü verici bir gelişme olarak kaydetmek
isteriz.

Türkiye, Antlaşma’yla üstlendiği bütün taahhütlerini eksiksiz yerine getirmiştir. Bu 
olumlu yaklaşımın bütün taraflarca gösterilmesini istemek Türkiye’nin en doğal hakkıdır. Bu 
anlayışla, başta Rusya Federasyonu olmak üzere halen Antlaşmayı ihlal etmiş durumda 
bulunan ülkeleri bu ihlalleri bütün sonuçlarıyla süratle ortadan kaldırmaya davet etmekteyiz.

Bugün Viyana’da Ortak Danışma Grubu’nda bütün taraflar ortak bir siyasi beyan 
yaparak, Antlaşma’nın amaçlarına ve vecibelerine olan bağlılıklarını teyid etmişler ve bu 
vecibelere tam riayeti sağlamak hususundaki iradelerini açıklamışlardır. Bu olumlu bir 
gelişmedir. Sözkonusu ortak açıklama ile sorunların çözümü için bir müzakere çerçevesi de 
tesbit edilmiştir. Türkiye soruna bu çerçevede çözüm bulunması arayışlarına güvenlik 
ihtiyaçlarını ön planda gözeterek aktif biçimde katılacaktır.

20 Kasım 1995

A Ç I K L A M A

Romanya Cumhurbaşkanı Ion Ilıescu, Sayın Cumhurbaşkanımızın davetlisi olarak, 23 
Kasım 1995 günü ülkemize bir günlük çalışma ziyaretinde bulunacaktır.

i

Sözkonusu ziyaret, her iki ülke Cumhurbaşkanlarının düzenli olarak yılda iki kez 
karşılıklı gerçekleştirdikleri çalışma ziyaretleri kapsamında yeralmakta olup, Sayın 
Cumhurbaşkanımız bu bağlamda son olarak 7 Mart 1995’de Bükreş’i ziyaret etmiştir.

Türk ve Romen Cumhurbaşkanları arasında İstanbul’da yapılacak görüşmelerde, iki 
ülke arasındaki ikili ilişkilerin yanısıra, bölgesel ve uluslararası konular da görüşülecektir. 
İkili görüşmelerde, ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi konularına ağırlık verilecektir. 
İki Cumhurbaşkanı bu çerçevede Türk-Romen işadamlarının ortak bir toplantısına da 
katılacaktır.

20 Kasım 1995

A Ç I K L A M A

Başbakan Prof. Dr. Tansu Çiller 22 Kasım 1995 tarihinde İngiltere’ye bir çalışma
ziyaretinde bulunacaktır.

■

Başbakan Çiller ziyaret sırasında, Ingiltere Başbakanı John Major’la bir yandan 
Türkiye İngiltere ilişkileri,-öte yandan iki ülke ve Avrupa’yı yakından ilgilendiren konular 
üzerinde görüş alışverişinde bulunacaktır.
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Başbakan Çiller ayrıca, Avam Kamarası Dış İlişkiler Komisyonumda bir konuşma 
yapacak ve Ingiltere Sanayiciler Konfederasyonumda Türk dış politikası ve ekonomisine 
ilişkin bir konferans verecektir. Başbakan Çiller, İşçi Partisi Başkanı Tony Blair ile de bir 
görüşme yapacaktır.

21 Kasım 1995

SAYIN BAŞBAKANIMIZIN LONDRA’YA HAREKETLERİNDEN
ÖNCE ESENBOĞA HAVAALANINDA BASINA

YAPTIKLARI AÇIKLAMA

Değerli basın mensuplan, ,

Kısa bir süre önce Ispanya’ya yaptığım çalışma ziyaretinden sonra, bu kez gene bir 
günlük bir ziyaret için İngiltere’ye gidiyorum. Ziyaretimin amacı, Avrupa Parlamentosundaki
Gümrük Birliği oylamasının yaklaştığı şu dönemde, İngiliz muhataplarıma konuya ilişkin

• '

görüş ve beklentilerimizi ilk elden iletmek ve Ingiltere’nin desteğine verdiğimiz önemi 
vurgulamaktır.

Londra’da Başbakan Majör ile yapacağım görüşmenin ana temasını Gümrük Birliği 
teşkil edecek olmakla birlikte, bu vesileyle ikili ilişkilerin çeşitli veçhelerini de ele alma 
imkanını bulacağız. İngiltere, gerek NATO’da gerek Avrupa Birliği’nde ve diğer forumlarda 
yakın işbirliği içinde olduğumuz bir müttefikimizdir. Aynı zamanda ülkemizin dış ticaretinde 
en üst sıralarda yer alan ülkelerden biridir. Gümrük Birliği’nin gerçekleşmesi ile ekonomik ve 
ticari bağlarımız daha da kuvvetlenecektir.

Bildiğiniz gibi, İngiltere Avrupa Parlamentosu’nda üye sayısı itibariyle ağırlığı olan 
bir ülkedir. Gümrük Birliği oylamasında özellikle İngiliz İşçi Partisi’ne mensup Avrupalı 
parlamenterlerin alacağı tutumun sonuç üzerinde belirleyici etkisi olacaktır. Bu nedenle 
ziyaretim sırasında İşçi Partisi Lideri Tony Blair’le yapacağım görüşme ayrı bir önem 
taşımaktadır. İngiliz Sosyalist Parlamenterlerin, Gümrük Birliği’nin zamanında yürürlüğe 
konulamaması halinde doğacak sakıncalar hakkında bilgilendirilmeleri ve olumlu bir çizgiye 
çekilebilmeleri bakımından bu görüşmenin son derece yararlı olacağı kanısındayım.

Hepinize teşekkür ederim.

22 Kasım 1995

A Ç I K L A M A

Türkiye-Kanada siyasi istişarelerinin beşincisi 23 Kasım 1995 günü Ankara’da 
Dışişleri Bakanlığı’nda yapılacaktır. Türk Heyetine Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı 
Büyükelçi Sayın Gündüz Aktan, Kanada Heyetine ise, Dışişleri ̂ Bakan Yardımcısı Vekili 
Jean-Pierre Juneau başkanlık edeceklerdir. Görüşmelerde ikili düzeyde, siyasal ve ekonomik 
konuların yanısıra uluslararası güncel sorunların da ele alınması öngörülmektedir
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26 Kasım 1995

•• •• ••

BAŞBAKAN TANSU ÇİLLER’IN LONDRA’DAN DÖNÜŞÜNDE 
ESENBOĞA HAVAALANINDA YAPTIĞI BASIN TOPLANTISI

Değerli basın mensupları,

İngiltere’ye yaptığım bir günlük çalışma ziyaretinden dönmüş bulunuyorum. Bu 
ziyaret sırasında, Başbakan John Majör ve muhalefet lideri Tony Blair ile görüşmelerde 
bulundum. Yabancı televizyon ve basın mensupları ile de ayrıca temaslarım oldu.

Bu ziyaretin yararlı sonuçlar doğurduğuna inanıyorum. Başbakan Majör, Gümrük 
Birliği konusunda Türkiye’yi tam olarak desteklediğini açık bir ifadeyle dile getirmiştir. 
Ayrıca iki ülke arasında yap-işlet-devret projeleri dahil, ekonomik ve ticari ilişkilerin 
geliştirilmesi için her türlü önlemin alınması gerektiğini beraberce tespit ettik. Yakın bir 
tarihte bir Türk İşadamları heyetinin İngiltere’yi ziyaretinin yararlı olacağı üzerinde durduk ve 
bunu karara bağladık. Görüşmelerimizde iki ülkeyi ilgilendiren diğer konuları da ayrıca ele
aldık.

Muhalefet lideri Tony Blair'le de Gümrük Birliği konusunda konuşmalar yaptık. 
Kendisi ile çeşitli konuları ele aldık. Kendisi de Türkiye’nin Gümrük Birliği’ne girmesini 
desteklediklerini ifade etti. Hükümetimizin, İngiliz İşçi Partisi ile de ilişkilere önem verdiğini 
kendisine söylemek fırsatını ayrıca bulmuş oldum. Anlaşılacağı gibi, İngiltere, hükümeti ve 
muhalefeti ile, ülkemizin gümrük birliğine girmesini desteklemektedirler. İngiliz 
muhataplarıma, hükümetimiz adına teşekkür ettim ve dostumuz ve müttefikimiz İngiltere ile 
her alanda işbirliğine hazır olduğumuzu yineledim.

Teşekkür ediyorum. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Her zaman olduğu gibi yurda 
dönmüş olmaktan çok mutluyum.

22 Kasım 1995

A ÇI K L A M A

ABD’de üç haftadır devam eden Bosna-Hersek barış görüşmeleri tarafların anlaşmaya 
varmalarıyla olumlu şekilde sonuçlanmıştır.

Bosna-Hersek krizinin başlangıcından beri sorunun Bosna-Hersek’in uluslararası 
tanınmış sınırları içerisinde bağımsızlığını ve egemenliğini güvence altına alan barışçı bir 
çözüme kavuşturulmasını savunagelen ve barış sürecinin her aşamasında bu yönde katkıda 
bulunan Türkiye, Dayton görüşmelerinin anlaşmayla sonuçlanmasını memnuniyetle
karşılamaktadır.
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Bu anlaşmayı bölgede barışın, istikrarın ve uyum içinde birarada yaşamanın başlangıcı 
olarak görüyoruz.

Bundan sonraki aşamada, barışın uygulanması ve savaşın yol açtığı tahribatın 
giderilmesi çalışmaları büyük önem taşımaktadır.

Halen Birleşmiş Milletler Barış Gücüne katkıda bulunan Türkiye, barış anlaşmasının 
izleyecek NATO’nun komuta ve kontrolünde kurulması öngörülen Barışı Uygulama 
Kuvvetine de katılacağını bildinniş ve gerekli hazırlıklara başlamıştır.

/ f• * ' * 1

Türkiye, Bosna-Hersek’in ve bölgenin biran önce ekonomik olarak güçlenmesini 
kalıcı bir barışın tesisi bakımından bir zorunluluk olarak görmektedir. Bu anlayışla Bosna- 
Hersek’in yeniden imar ve rehabilitasyonu çalışmalarına, gerek ikili gerek çok taraflı düzeyde 
katkılarını en aktif şekilde sürdürmeye kararlıdır.

24 Kasım 1995

A Ç I K L A M A

Rusya Federasyonu BM Genel Kurulu’nun gündeminde yeralan “Deniz Hukuku”
• - m  —    •  •

başlıklı madde altında İstanbul ve Çanakkale Boğazları konulu bir mektup yayınlatmıştır. 
Anılan mektupta esas itibariyle Rusya’nın bu konudaki bilinen iddiaları tekrarlanmaktadır. 
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü de dün Moskava’da aynı çerçevede bir açıklama yapmıştır.

Anılan mektup ve açıklamalarda, düzenlemelerin içeriği, hukuki dayanağı ve 
uygulamalar hakkında gerçeklere uymayan bilgiler verilmekte ve yanıltıcı yorumlarda 
bulunulmaktadır.

Türk Boğazlarında seyrüsefer güvenliğini sağlamak amacıyla yaklaşık onaltı aydır 
uygulanmakta olan yeni düzenlemeler, Rusya’nın iddialarının aksine, uluslararası hukukun 
genel kuralları ve Montreux Sözleşmesi ile tam bir uyum içindedir. Uygulama başarı ile 
sürdürülmektedir. Örneğin, kazalar kayda değer ölçüde azalış eğilimine girmiştir.

Türkiye seyrüsefer serbestisi ilkesine bütünüyle saygı göstermektedir. Bu ilkenin, can 
ile mal ve çevre emniyetine zarar vermeyecek koşullarında uluslararası uygulamalardaki genel 
eğilim ile de aynı doğrultudadır.

Türkiye bu düzenlemeleri yapmak hakkını tek kıyı devleti olarak uluslararası 
hukuktan almaktadır.

Tüm kullanıcı ülkelerin anılan düzenlemelere tam olarak riayet etmeleri, hem 
seyrüsefer güvenliğini sağlayacak, hem de trafik akımını rahatlatacaktır.
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26 Kasım 1995

.ERİ BAKANI SAYIN DENİZ BAYKAL 
GİDERKEN ESENBOĞA HAVAALANI

BASIN TOPLANTISI

Akdeniz Avrupa Konferaıısı’na katılmak için bugün Barselona’ya hareket ediyorum.

Bildiğiniz gibi, 8-9 Aralık 1994 Essen toplantısında, AB’nin Devlet ve Hükümet 
Başkanları 1995 yılının 27-28 Kasım tarihlerinde Barselona’da bir konferans toplanması 
kararım almışlardı. Bu konferansın, AB ile Akdeniz ülkeleri arasındaki ilişkileri geliştirecek 
kalıcı bir kurumsal çerçeve oluşturmak gibi bir amacı vardı. AB’nin daha çok doğuya ve 
kuzeye doğru genişlemesi karşısında Akdeniz ilişkileri ile bunu dengeleme ihtiyacı, öyle 
anlaşılıyor ki AB’nin bir hedefi olarak kendisini göstermiştir. AB’ni sadece kıta Avrupa’sı 
coğrafyasının kendi içine dönük bir yapılanma olmaktan çıkarıp, çevresiyle de işbirliği 
geliştiren bir anlayışa getirebilmek için böyle bir yol izlendiği anlaşılıyordu. Tabii bu 
çerçevede dikkati çeken temel konu, Akdeniz ülkeleri ile AB arasında ilişki geliştirmek 
konusuydu. Böyle bir kurumsal çerçevenin AB’nin dış politika amaçlarına hizmet ettiği kadar, 
Akdeniz ülkeleriyle AB arasında barışın, güvenliğin ve umut edilebilir ki, ekonomik
gelişmenin, refahın ilerlemesine yardımcı olması da beklenebilirdi.

•  '  •  * ^  *  - b * ■ *  -  \

Bu çerçevede bir işbirliği oluşturmak anlayışı içinde bu konferans toplanıyor. 
Konferans iki gün sürecektir. Ben sadece birinci gününe katılabileceğim. Konferansta iki ayrı 
belgenin kabul edilemisi beklenmektedir. Belgelerden birisi, bu ortak toplantının bundan 
sonraki çalışma programını oluşturacaktır ve gene bir ortak bildiri hazırlanacaktır. Çalışma 
programı o ortak bildiride önöğöriilen hedeflere dönük uygulamaları esas alacaktır. Bildirinin 
üç ayrı boyutta gelişmesi beklenmelidir. Bunlardan birisi, Akdeniz ülkeleri ile AB arasında' 
ekonomik ve mali ilişkilerin geliştirilmesine dönüktür. Bir başkası siyasal ilişkilerin ve 
güvenlik sorunlarının ele alınmasına dönüktür. Bir başkası da kültür ve sosyal konularla 
insani konuların ele alınacağı bir çerçeveye dayanacaktır.

Bildiğiniz gibi, Türkiye bölgesel işbirliği konusunda deneyim ve birikim sahibi bir 
ülkedir. Karadeniz ülkeleri arasındaki işbirliğinin öncülüğünü Türkiye Cumhuriyeti 
gerçekleştirmiştir. Gene bizim katkılarımızla doğuya doğru bir ekonomik işbirliğinin (İran’ı, 
Pakistan’ı da içine alan bir çerçevede) geliştirildiğini biliyoruz. O nedenle biz, Akdeniz 
çerçevesinde AB ile AB üyesi olmayan Akdeniz ülkeleri arasında gerçekleştirilecek olan bu 
işbirliğinden büyük memnuniyet duyuyoruz ve buna birikimimizi ve deneyimimizi katmak 
istiyoruz. Türkiye bir Akdeniz ülkesidir. Bir AB üyesi olmaya yönelmektedir. Bu ikisinin de 
birbiriyle çelişmediği kanısındayız. Gerçi bazı çevreler Akdeniz etrafında yer alan ülkeleri 
AB’ne taşımadan AB ile çeşitli biçimlerde ilişkilendirerek konuyu ele alma yaklaşımı içinde 
olabilirler. Ama biz Akdeniz çerçevesindeki bütün işbirliği girişimlerini değerlendirmenin 
Türkiye'nin yararına olduğuna inanıyoruz. Bunu yaparken de AB’nin bir üyesi olma 
konusundaki hedefimizden kesinlikle ödün vermiyoruz. Her ikisini birbiriyle çelişen değil, 
birbirine katkı yapan, birbirine destek veren ilişkiler olarak düşünüyoruz. Bu çerçevede, 
Akdeniz birliği içindeki bu çalışmalara katkı yapacağız. Türkiye’nin Akdeniz’liliğini de 
uluslararası düzeyde vurgulamaya, öne çıkarmaya gayret edeceğiz. Türkiye’nin AB ile daha 
sağlam daha kalıcı ilişkiler kurmasına katkı getireceğini umut ediyoruz.



Bu ziyaret vesilesiyle hiç kuşku yok Gümrük Birliği çerçevesinde ikili ilişkiler kurma 
şansını da elde edeceğim. Bir süreden beri dış politikamızın ekseninde Türkiye’nin AB ile GB 
anlaşmasını gerçekleştirme amacı yer alıyor. Bu amaca dönük olarak yoğun bir çalışma içinde 
olduğumuzu biliyorzunuz. Şu ana kadar bu çalışmaları yürüttük. Bu ziyaret de bu açıdan bize 
fırsatlar doğuracaktır. Henüz görüşme olanağı bulamadım AB üyesi bazı Dışişleri 
Bakanlarıyla Barselona ziyareti vesilesiyle görüşme olanağını elde edeceğimi umuyorum. Hiç 
kuşku yok ki, AB üyesi olmayan bazı Akdeniz ülkeleriyle de gene Barselona’da görüşmeler 
yapacağım.

Bu ziyaret vesilesiyle AP'nun Sosyalist Grup Başkanı Pauline Green ve Alman Sosyal 
Demokrat Parti Genel Başkanı bir toplantı düzenlediler. O toplantı vesilesiyle bu akşam bir 
yemek var. O yemeğe de katılacağım. Bu akşam Sosyalist Enternasyonal çerçevesindeki 
çalışmalarımızı yapacağız, yarın da Konferansa katılacağım. Bir konuşma yapacağım. Yarın 
akşam yine ikili temaslarda bulunduktan sonra Sah sabahı Türkiye’ye doğru hareket 
edeceğim. Dönüşümde de sizleri oradaki izlenimlerle ilgili bilgilendiririm, açıklamalar 
yaparım. '

** #  •  ,  . .  V  •  • 0 " ' . ■ ^  \  '

Akdeniz ve Avrupa ilişkisi gerçekten önemli bir ilişki. Buna katkı yapmamız lazım. 
Türkiye Akdeniz çevresindeki ülkelerin en önemlilerinden birisi. GB ilişkisi kurulduktan 
sonra Akdeniz’deki ilişkimiz daha da önem kazanacak. Zaten bildiğim kadarıyla önümüzdeki 
15 yıllık perspektif içinde Avrupa Akdeniz ülkeleri arasında bir serbest ticaret bölgesi 
oluşturulması kararı alındı. Biz ikili olarak Akdeniz coğrafyasında yer alan ülkelerle serbest 
ticaret anlaşmaları yapma politikamızı sürdürüyoruz. Akdeniz böylece bir serbest ticaret 
bölgesi haline de dönüşecek, gelişecek.

26 Kasım 1995

A Ç I K L A M A

Hatay ilimiz Yayladağ ilçesinin hudut bölgesinde 24 Kasım 1995 Cuma akşamı Suriye 
topraklarından, PKK terör örgütüne mensup teröristler tarafından sınırda görevli güvenlik 
güçlerimize ateş açılmıştır. Güvenlik kuvvetlerimizin derhal mukabele etmesi üzerine 
teröristler Suriye topraklarının derinliklerine kaçmışlardır. Çıkan çatışmada iki askerimiz 
yaralanmış ve güvenlik güçlerimize ait bazı araçlarda hasar meydana gelmiştir. Teröristlerin 
önemli zayiat verdikleri anlaşılmaktadır.

Suriye’nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı bugün (26 Kasım) Dışişleri 
Bakanlığına çağrılarak meydana gelen sınır tecavüzü ile ilgili olarak Suriye hükümetini 
protesto ettiğimiz bildirilmiştir.

Mazlahatgüzara, Türkiye-Suriye sınırındaki bu kabil olaylarda özellikle bu yıl içinde
kaydedilen artışların defalarca Suriye’nin dikkatine getirildiği ve bunların önlenmesi için
gerekli tedbirlerin alınmasının istendiği hatırlatılarak, önceki gece meydana gelen hadisenin
Suriye’nin bu konuda. üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmediğini açık bir şekilde 
gösterdiği bildirilmiştir. '

Suriye Mazlahatgüzarma, Suriye’nin PKK terörüne karşı etkili önlem almamasının
Türkiye-Suriye ilişkilerinin geliştirilmesine engel oluşturmaya devam ettiği vurgulanmış ve
24 Kasım akşamki olayın faili PKK’hların yakalanarak Türkiye’ye iade edilmesi talep 
edilmiştir.
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28 Kasım 1995

DIŞİŞLERİ BAKANI SAYIN DENİZ BAYKAL’IN 
BARSELONA’DAN DÖNÜŞÜNDE ESENBOĞA 

HAVAALANINDA YAPTIĞI BASIN TOPLANTISI

AB Barselona Konferansı vesilesiyle şimdi ilk kez güneye, Akdeniz ülkelerine dönük 
bir çalışma başlatılıyor. Türkiye bildiğiniz gibi, hem bir Akdeniz ülkesi hem AB içinde 
giderek artan bir ağırlıkta yer tutmak isteyen bir ülke. Biz her iki doğrultudaki ilişkilerimizi 
kararlılıkla geliştirmek istiyoruz. Bu toplantı vesilesiyle de düşüncelerimizi aktarmak 
olanağını bulduk. Yapılan çalışma sonucunda AB ile Akdeniz ülkeleri arasındaki siyasi 
işbirliği olanakları araştırıldı, tartışıldı. Gene ekonomik ve mali alanda ne gibi işbirliği 
yapılabileceğine dönük bir çalışma yürütüldü. Ayrıca insani konulara dönük bir ayrı yaklaşım 
da gene bu konferans içinde ayrı bir başlık olarak değerlendirildi, ele alındı. İki ayrı belge 
ortaya konuluyor. Bu belgeler bir anlamda yapılan çalışmaların değerlendirilmesine dönük ve 
önümüzdeki dönemde gerçekleştirilecek olan düşüncelerin yaşama geçirilmesi için gerekli 
olan çalışmaları öngören nitelikte ortaya çıkacak. Biz bu toplantıda düşüncelerimizi ifade 
etmek olanağını bulduk. Biliyorsunuz Türkiye, AB ile çok önem taşıyan ekonomik ilişkilere 
sahip bir ülke. Şu anda Türkiye AB’nin dış ticaret hacmi açısından 10. sırada gelen çok 
önemli bir ticaret ortağı. Akdeniz ülkeleri arasında Türkiye AB ile en çok ticaret ilişkisine 
sahip olan ülke. Akdeniz ülkelerinin toplam ticaretinin 1/4T düzeyinde bir ticaret hacmini 
Türkiye temsil ediyor tek başına. Bu bakımdan Türkiye’nin Akdeniz ülkeleri içinde böyle bir 
önemi var. AB içindeki arayışımız başarıya ulaştıkça, GB anlaşması gerçekleştikçe bu 
rakamların çok daha hızla büyümesi sözkonusu. O nedenle biz ağırlığımızın ve önemimizin 
bilincinde olarak bu çalışmaları yürüttük.

Güzel ve yararlı bir toplantı oldu. Türkiye bakımından memnuniyet verici gözlemlere 
fırsat verdi. Bu toplantılarda. biz terörizme karşı mücadelenin uluslararası niteliğini 
vurgulamak olanağını bulduk. Bu konuda, AB üyesi ülkeleri ve Akdeniz ülkelerini bir ortak 
anlayışın içine çekmeye gayret ettik. Bunun çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Anlatmaya 
çalıştık ki, terörizme karşı mücadele bir bütündür. Terörizmin iyi-kötüsü, uygunu-uygun 
olmayanı ayrılamaz. Terörizm türleri arasında bir seçme yapmanın hiçbir anlamı yoktur. Bu 
mücadeleyi başarıya ulaştırmak için bu kavramlarda hiçbir gedik vermeme zorunluluğu 
vardır. Bu anlayışla, terörizme karşı mücadelenin bir uluslararası dayanışma sorumluluğu 
içinde yürütülmesi gerekiyor. Bu düşüncelerimizi dile getirmek olanağmı bulduk.

Bu konferansın somut bir sonuç üretebilmesi, bu konferansa dönük olarak tahsis edilen
kaynakların doğru biçimde harcanmasını gerektiriyor. Bu konuda önümüzdeki günlerde
yoğun bir çalışma sözkonusu olacaktır. Türkiye’de bu kaynaklardan hakkı olan payı alacaktır
diye umut ediyorum. Gene bu konferans vesilesiyle muhataplarımıza terörizmle ilgili temel

• • •

yanılgılara karşı duyarlı olmaları gereğini aktardık. Özellikle bizi de yakından ilgilendiren bir 
noktaya dikkati çekmek istiyorum. Biliyorsunuz Akdeniz, AB ile bir anlamda İslam 
dünyasının yanyana geldiği bir coğrafya. Akdeniz’in kuzeyi AB ülkelerinden oluşuyor. 
Güneyi de Müslüman toplulukların yaşadığı ülkelerden. Bu nedenle, Akdeniz bir anlamda AB 
ile Müslüman toplumlarının buluştuğu bir. coğrafya niteliğinde. Bu çerçevede, Müslüman 
toplumlarımn doğru değerlendirmesini sağlamak çok büyük önem taşıyan bir konu. Ne yazık 
ki, bazı çevrelerde İslami köktendincilik ve terörizm arasında çok haksız bir ilişkilendirme 
yaklaşımı var. Bu yaklaşımın kesinlikle kabul edilebilir olmadığını, bu yaklaşım aşılmadan
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sağlıklı bir diyalog kurulmasının mümkün olamayacağını, İslamın köktendincilikten ve 
terörizmden soyutlanarak algılanması gereğini anlatmaya çalıştık. Bunlar önem taşıyan
noktalardı. %

Bu konferans çerçevesinde ikili görüşmeler yapma şansını elde ettim ve bunu iyi bir 
biçimde değerlendirdik. Bir kısmı daha önceden de görüşme olanağını bulduğum AB üyesi 
ülke dışişleri bakanıyla, daha önce ikili görüşme yapamadığım bazı ülke dışişleri bakanlarıyla 
bu konferans vesilesiyle biraraya geldik. Türkiye’yi ilgilendiren konuları aktarmaya çalıştım. 
Bildiğiniz gibi, GB konusu bizim ilişkilerimizde temel ilgi konusu olarak gözüküyor. GB’ne 
dönük temaslar yaptık. İkili ilişkilere dönük temaslar yaptık. Bu ziyaretimde görüşme 
olanağını bulduğum dışişleri bakanları Finlandiya, İsveç, İrlanda, Portekiz ve İsrail Dışişleri 
Bakanları oldu. İsrail Dışişleri Bakanıyla Ortadoğu barış süreci konusunda görüş teatisinde 
bulunduk. Ayrıca, AP Başkanı Klaus Hencsh’le yararlı bir görüşme yaptım. Alman, İngiliz 
Dışişleri Bakanlarıyla biraraya geldik. Bosna konusu dahil çeşitli konularda gelişmeler
hakkında değerlendirmeler yaptık.

•  #

Gene Barselona’ya gittiğim ilk gün Sosyalist Enternasyonal ve AP Sosyalist Grubu 
yönetiminin işbirliği içinde gerçekleştirdikleri bir çalışma-yemek toplantısı içinde yer aldım. 
Bu toplantı da Türkiye açısından yararlı geçti.

Güzel bir çalışmayı tamamlamış olarak Türkiye’ye dönüyorum. Bu gezi sonunda 
Türkiye’nin GB konusunda daha önce ifade ettiğim izleniminin geçerliliğini korumaya devam 
ettiğini, Türkiye’nin GB konusunda olumlu bir noktada bulunduğunu bir kez daha saptamış 
bulunuyorum. Önümüzdeki günler de doğru değerlendirilecek olursa, umut ediyorum, Aralık 
ortasında bu konuda sevindirici bir kararı alma şansımız vardır. Bu temaslar, bu doğrultuda
ülkemize yararlı olmuştur.

30 Kasım 1995

A Ç I K L A M A

Uluslararası Denizcilik Orgütti (IMO), 13-24 Kasım 1995 tarihlerinde Londra’da 
yapılan 19. Genel Kurul toplantısında, Türk Boğazlarındaki Trafik Ayırım Şemalarına ilişkin 
bir kararı kabul etmiştir. Bu karar, anılan örgütün Deniz Güvenliği Komitesi (MSC) 
tarafından esasen 1994 yılında benimsenmiş ve Trafik Ayırım Şemaları ile bunlara ilişkin
IMO kural ve tavsiyeleri 24 Kasım 1994 tarihinde yürürlüğe girmişti.

p  *  1 / *  ,  •

Denizlerde Çatışmanın Önlenmesine Dair Uluslararası Düzenlemeler Sözleşmesi’nin 
10. kuralı çerçevesinde Türkiye tarafından geliştirilen Trafik Ayırım Şemaları ile bunlara 
ilişkin IMO kural tavsiyeleri de böylece Gene1 Kurul’da onaylanmıştır. Bu şekilde IMO süreci 
tamamlanmıştır.

Rusya Federasyonu, IMO’nun hedef ve amaçlarıyla fazla ilişkisi olmayan nedenlerle 
hareketle, Genel Kurul’da karara bazı değişiklikler getirmeye çalışmıştır. Türkiye’nin “ulusal 
mevzuatının IMO kural ve tavsiyeleriyle acilen tam uyum haline getirmesini sağlaması”

I •    *

yolundaki ilk Rus önerisi destek görmemiştir. Türkiye’nin ulusal mevzuatı esasen IMO kural 
ve tavsiyelerine uygundur, ancak doğal olarak daha kapsamlıdır.



Diğer öneri, mevcut IMO usullerini tekrarlamaktan öteye gitmemektedir. Bu nedenle 
üye ülkelerin ilgisini çekmemiş ve Rusya Federasyonu'nun dışında sadece onbirinin desteğini 
sağlayabilmiştir. Bu çerçevede, IMO’nun global düzeyde temsile sahip bir örgüt olduğunu
belirtmekte fayda vardır.

Türk heyeti, Türk boğazlarının tek sahildar devleti Türkiye’nin katılımı ve onayı 
olmaksızın, çeşitli forumlarda yapılabilecek görüşmelerin ve buralarda alınabilecek 
tavsiyelerin Türk boğazlarındaki seyrüsefere etkisi olamayacağını ve bunların uygulanma 
imkanı bulunmadığını Genel Kurulda tereddüde mahal bırakmayacak şekilde yeniden ifade
etmiştir.

Türkiye, Türk boğazlarındaki seyrüsefer emniyeti ile halkının güvenliğini sağlamak ve 
çevreyi korumak amacıyla, Trafik Ayırım Şemaları ile bunlara ilişkin IMO kural ve 
tavsiyelerini, bunlardan daha kapsamlı ve ayrıntılı olan ve ulusal mevzuatı çerçevesinde 
yürürlüğe konulmuş bulunan Tüzük ile birlikte uygulamaya devam edeceğini çeşitli 
vesilelerle belirtmiştir. Bu husus son Genel Kurul’da bir kez daha vurgulanmıştır.

01 Aralık 1995

HALEN MİDİLLİ ADASINDA BULUNAN GÖKTÜRK TANKERİYLE 
İLGİLİ BİR SORUYA CEVABEN BAKANLIK SÖZCÜSÜ 

BÜYÜKELÇİ ÖMER AKBEL İ N  AÇIKLAMASI

Halen Yunanistan’ın Midilli Limanı’nda bulunan UM Denizcilik Şirketi ne ait M/T 
Göktürk tankerinin Türkiye’ye iadesi için Dışişleri Bakanlığı’nın gerekli girişimlerde 
bulunmadığına dair basında bazı haberler çıkmıştır.

Bu haberler gerçekleri yansıtmamaktadır.

Sözkonusu geminin Türkiye’ye iadesi için diplomatik girişimlerde bulunulması 
Denizcilik Müsteşarlığı’nın 26 Ekim 1995 tarihli yazısı ile Bakanlığımızdan talep edilmiş, 
bunun üzerine, 31 Ekim 1995 tarihinde Atine Büyükelçiliğimize ve Rodos 
Başkonsolosluğumuza, gerekli girişimlerde bulunulması için talimat verilmiştir.

Atina Büyükelçiliğimiz tarafından, M/T Göktürk tankerinin Türkiye’ye iadesi için 
Yunanistan Dışişler Bakanlığı nezdinde, en sonuncusu 23 Kasım 1995 tarihinde olmak üzere 
ısrarlı diplomatik girişimlerde bulunulmuş, ancak bu çabalarımız sonuç vermemiştir.

Sözkonusu geminin iadesi konusu Yunan adliyesine intikal etmiş olup, dava halen 
Midilli Tek Hakimli Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülmektedir, ülkemizde de olduğu gibi, 
yargı bağımsızlığı ilkesi çerçevesinde, Bakanlığımızca yapılan diplomatik girişimlerin 
davanın seyri üzerindeki etkisini önceden tahmin etmenin mümkün olmadığı takdir 
edilecektir.
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3 Aralık 1997

DIŞİŞLERİ BAKANI SA YIN DENİZ BA YKAL 'INLONDRA ’YA
GİDİŞİNDE ESENBOĞA HA VAALANINDA

YAPTIĞI BASIN TOPLANTISI

Basın ve Televizyonumuzun Değerli Mensupları,

Biraz sonra Londra’ya hareket ediyorum. Londra’da yarın saat 11.00’de İngiliz İşçi 
Partisi Genel Başkanı Tony Blair ile bir görüşmemiz var. Bu görüşme, bir süreden beri GB 
konusunda yapmakta olduğumuz çalışmaların önemli bir aşamasını oluşturacak. Bildiğiniz 
gibi, İngiliz işçi Partisi AP'nda önemli sayıda milletvekiline sahip. Ayrıca, Sayın Tony Blair 
sosyalist dünyada saygın bir devlet adamı. Onun Türkiye’nin GB’ne yardımcı bir anlayışın 
içine girmesi AP’nda alınacak kararı Türkiye lehine olumlu yönde etkileyecektir. Bu açıdan 
büyük önem taşıdığını düşünüyorum. Tony Blair de şu ana kadar bu konudaki düşüncesini 
henüz resmen ifade etmemiştir. Kendisiyle çeşitli temaslar yapılmıştır. Bu temasları anlayışla 
izlemiştir. Ama Türkiye’nin GB'ne destek verme konusundaki bir deklarasyonu henüz şu ana 
kadar yapmamıştır. Böyle bir açıklama yapmasını sağlayabilirsek, bunun yaptığımız 
çalışmalara büyük bir hız katacağını düşünüyorum. Tabii ayrıca Sayın Tony Blair Ta sosyal 
demokrat bir siyasal partinin genel başkam olarak da önemli olacağını düşündüğüm bir 
görüşme yapacağız. Tony Blair Avrupa'da ve İngiltere’de çok uzun süreden beri bir atılım 
arayışı içinde bulunan sosyal demokrasiye yeni bir hız katmış önemli bir siyaset adamı. 
Sosyal demokrasiyi özellikle İngiltere’de büyük başarıya taşımakta olduğu anlaşılan kamuoyu 
yoklamalarında önümüzdeki seçimlerde iktidara geleceği izlenimi veren bir önemli siyaset 
adamı. Tony Blair’den başarının reçetesini de almaya çalışacağım. Türkiye’deki sosyal 
demokrasinin sorunlarıyla da ilgili bir ortak değerlendirmeyi bu vesileyle yapabileceğimizi 
düşünüyorum.

Yarın bu görüşmeyi yaptıktan sonra Brüksel’e geçeceğim. Brüksel’de NATO Bakanlar 
Konseyi Toplantısı var. Ayrıca NATO Bakanlar Konseyi’nin yanı sıra Kuzey Atlantik 
İşbirliği Konseyi de toplanacak. Bildiğiniz gibi, NATO Sovyet Birliği’nin çözülmesinden 
sonra ortaya çıkan yeni durumu gözönünde bulundurarak bir Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri ile 
eski Soveyetler Birliği içinde yer alan ülkeleri de kapsayan bir işbirliği düzeni içine girmişti. 
NATO’nun 16 tane üyesi var. Bu işbirliği konferansının da 38 tane üyesi var. Her iki kurum 
Bakanlar Konseyi düzeyinde aym 5-6’smda toplanacak. Bu toplantılara katılacağım.

NATO Bakanlar Konseyimin gündemindeki ilk madde Genel Sekreter seçimi konusu. 
Willy Claes’tan boşalan Genel Sekreterlik bir süreden beri doldurulamıyordu. Bu konuda 
epeyce çalışmalar yapılmıştı. Şimdi o çalışmaların en son aşamasına gelindiği anlaşılıyor. Bu 
toplantıda kesin olarak NATO’nun bir genel sekreteri belirlenecektir. Üzerinde mutabakat 
sağlanmış olan isim İspanya Dışişleri Bakanı Javier Solana’dır. Solana, çok değerli bir devlet 
adamı. Bu son dönemde de 5-6 kez görüşme olanağını bulduğum gerçekten çok seçkin bir 
insan. Onun NATO Genel Sekreterliğine gelmiş olması bizim açımızdan ayrıca memnuniyet 
vericidir. Solana’nın NATO Genel Sekreteri oluşuyla biz çok değerli bir dost ülkenin, dost 
dışişleri bakanını kaybedeceğiz ama aynı anda çok dost bir NATO Genel Sekreteri 
kazanacağız. Bu seçimden soıira yoğun bir gündemle NATO Bakanlar Konseyi çalışacak.
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Gündeminin ilk maddesi Bosna'da barışı uygulamak için oluşturulması planlanan 
askeri güçle ilgilidir. Bu konuda Ohio’da parafe edilen anlaşmadan sonra hızlı bir gelişmenin 
yaşandığı bilinmektedir. 60 Bin kişilik bir kara kuvvetinin oluşturulması sözkonusudur. ABD 
20 bin kişilik bir kara kuvvetiyle bu güce katılacaktır. Geçen hafta toplanan NATO Askeri 
Komitesi’nde önce Genelkurmay Başkanları düzeyinde, daha sonra da Milli Savunma 
Bakanları düzeyinde bir hazırlık çalışması yapılmıştır. Bu askeri gücün konuşlandırılması ve 
planlaması ile ilgili çalışma epeyce ileri bir noktaya gelmiştir. Şimdi bu çalışmaların nihai 
karar mercii olan NATO Bakanlar Konseyi’nde sonuçlandırılması gerekiyor. Bu konuda
çalışma yapacağız. Bildiğiniz gibi, Türkiye de hem daha önce BM nezdinde kurulan askeri 
güce katılmıştı, şimdi de NATO'nun kumandası altında oluşturulmakta olan Barış Uygulama 
Gücü (IFOR)’ne de Türkiye katılacaktır. Türkiye’nin göndereceği askeri birliğin görev biçimi 
ve konuşlandırma alanıyla ilgili gelişmeler hakkında size umarım dönüşte bilgi verebilirim.

Ayrıca, NATO’nun gündeminde Türkiye’yi yakından ilgilendiren başka konular da 
var. Bunların önemlilerinden bir tanesi NATO'nun genişlemesi ve işbirliği içinde bulunulan 
üyelerle ilgili sorunların değerlendirilmesi olacak. Avrupa'da kalıcı bir askeri ve siyasi 
güvenlik sisteminin oluşturulabilmesi, Rusya Federasyonu’nun bu konudaki çalışmalar içine 
yerleştirilmesini gerektiriyor. Bu konuda yapılmış hazırlıklar, çalışmalar var. Bunları bu 
vesileyle değerlendireceğiz. Tabii AKKA anlaşmasının müzakerelerinde önemli bir gündem 
maddesi olacaktır. Bu konudaki gelişmeleri biliyorsunuz. 17 Kasım’da AKKA anlaşmasının 
nihai yürürlüğe giriş tarihinde, kanat bölgelerde, özellikle bize ve Kafkasya’ya komşu olan 
kanat bölgesinde gerekli kuvvet indiriminin yapılamadığı tesbit edilmiştir. Viyana’da 
toplanan AKKA üyesi ülkeler -ki içlerine Rusya da dahildir- bir araya gelerek bunun 
uygulanmamış olduğunu, AKKA anlaşmasının gereğinin yerine getirilmemiş olduğunu tespit 
etmişlerdir. Bunun bir an önce ortadan kaldırılması gereğine işaret etmişlerdir. AKKA 
anlaşmasının özüne ve hedeflerine olan bağlılıklarını teyid etmişlerdir ve şimdi o müzakere 
süreci işlemektedir. NATO’da yapılacak toplantı da bu müzakere sürecinin içinde bulunduğu 
durum ve gelişme istikametleri konusunda da görüş alışverişi yapma imkanını da 
bulabileceğimizi umut ediyorum.

NATO’nun genişlemesine bizim ilke olarak anlayışla baktığımızı biliyorsunuz. Bu 
konudaki genişlemeleri destekliyoruz. Fakat NATO’nun genişlemesinin sonuçlandırılması 16 
NATO müttefikinin ortak kararma bağlıdır.

Ertesi gün NATO Müttefiki Ülkeleri ve işbirliği Ortakları, 38’li heyet olarak biraraya 
gelecekler. Burada daha geniş bir temas çerçevesi oluşacak. Askeri işbirliği yöntemleri ele 
alınacak, değerlendirilecek. Bildiğiniz gibi, Bosna’da bir kuvvet oluşturulması arayışına 
sadece NATO ülkeleri değil, NATO’nun işbirliği ortakları da katılacaklardır. Bu bakımdan ilk 
kez bir kriz döneminde eski Vaışova Pakto üyesi ülkelerle NATO Paktı üyesi ülkeler birarada 
bir Avrupa sorununa askeri işbirliği içinde yaklaşma durumunda olacaklardır. Bu gelişmeleri 
de ayın 6’sındaki toplantılarda ele alacağız, değerlendireceğiz.

Ondan sonra Brüksel’de Sosyalist Enternasyonal toplantısı başlayacak. Sosyalist 
Enternasyonal Başkanlar Konseyi Toplantısı yapılacak. Bu toplantıya Saym Erdal İnönü ile 
birlikte katılacağız. Toplantının gündemi, başta Bosna ve Ortadoğu barış süreci olmak üzere 
Avrupa’yı ve sosyalistleri yakından ilgilendiren bütün konuları kapsıyor. O toplantılarda da 
Cumhuriyet Halk Partisi olarak Avrupalı kardeş Sosyal Demokrat Partilerle yakm bir işbirliği 
geliştirmeye gayret edeceğiz.
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Bu toplantıdan sonra, Londra’ya geçeceğim ve İngiliz Dışişleri Bakanı Rifkind’in 
düzenlediği Bosna’ya dönük gelişmeleri değerlendirecek olan Konferans’a katılacağım. Bu da 
önemli bir Konferans olacak. Bosna'nın geleceğe dönük alacağı şekille ilgili Bosna’ya 
yapılacak yardımlarla ilgili Bosna’nın yeniden inşası ile ilgili Bosna’da parafe edilen anlaşma 
gereğince yapılması zorunlu olan seçimlerle ilgili çok önemli konular ele alınacak ve 
muhtemelen Bosna’ya yardım konusunu koordine etmek için çok özel yetkilerle donatılmış 
bir komite kurulması sözkonusu olacak. Bu komitenin oluşumuna da Türkiye’nin ilgi 
duymakta olduğunu ifade edebilirim. Bu konuda da somut ilerlemeleri sağlamaya dönük bir 
çalışma içinde olacağız.

Bütün bu temasların yöneldiği temel bir hedef var. Bu da Türkiye’nin Avrupa GB 
anlaşması içinde yer almasını sağlamaya dönük fırsatları, temas olanaklarını 
değerlendirmektir. Bu gündem önemlidir. Bu gündeme biz ilgi duyuyoruz, Türkiye olarak. Bu 
gündem içinde görevimizi yapmaya çalışıyoruz. Fakat bunun ötesinde bu temas fırsatlarını 
Türkiye’nin GB konusunda değerlendirilmesi gereken şanslar olarak görüyoruz ve bu 
çerçevede sürekli olarak değerlendiriyoruz. NATO içinde işbirliği ortaklarıyla yaptığımız 
temaslarda daima zihnimizin arkasında bu soru oluyor. İkili ilişkiler yapmaya çalışıyoruz. O 
ikili ilişkilerde yine amacımız bu oluyor. Bütün bunları Türkiye’nin GB ilişkisi açısından 
değerlendirmeye gayret ediyoruz.

Bu çalışmaları tamamlayarak ayın 9’unda Türkiye’ye dömne olanağını bulacağımı 
umuyorum. Umut ederim Türkiye’ye döndüğümüz zaman karşılacağımız siyasi takvim 
konusunda yeni tereddüt konuları kalmayacaktır. Türkiye’de seçimlerin yapılıp yapılmayacağı 
gibi bir belirsizlik aşılmış olacaktır. Yarın umut ediyorum bunu gerçekleştirmeyi TBMM 
olarak başarırız, 24 Aralık’ta seçimlerin yapılacağı artık bir kez daha kesinleşmiş olacaktır. 
Türkiye seçime gitme konusundaki çabalarını başarıyla sürdürür durumda olacaktır.

Ben bu çalışmalar dolayısıyla ne yazık ki Türkiye’deki seçim çalışmalarına gereğince 
ağırlık verme durumunda olamıyorum. Bundan bir eksiklik duygusu içinde olduğumu itiraf 
etmeliyim. Ama bir yandan da tesellim var. Önemli bir iş yapmaya çalışıyorum. Türkiye’nin 
tarihi bir şansını değerlendirmeye gayret ediyorum. Bizim görevimiz seçim çalışması 
yapmanın ötesinde sorumluluğumuzun gereğini yerine getirmektir. Dışişleri Bakanı olarak 
benim ilk sorumluluğum ülkeme karşı görevimi yerine getirmektir. Seçim önemlidir ama 
seçim bundan daha önemli değildir, O nedenle, öncelikle bir hükümet üyesi olarak görevimi 
yapmaya gayret ediyorum. Bu çabalarımı sonuna kadar da sürdüreceğim. Seçim 
meydanlarında yeterince sıklıkta gözükemiyorsam bunu hakmızın anlayışla karşılayacağını 
umut ediyorum. Bu duygular içinde Londra'ya hareket etmek üzereyim. Hepinize teşekkür 
ediyorum. Gelince tekrar konuşuruz.

Ayrıca bir de Dışişleri Bakanlığına dönük suçlamaların dile getirildiğini görüyorum. 
Bunu Dışişleri Bakam olarak değil, bir yurttaş olara kesinlikle reddediyorum. Dışişleri 
Bakanlığı hiçbir partiyle özel ilişkisi olamaz. Sadece Türkiye’nin yararına olduğuna inandığı 
çalışmaları olağanüstü bir özveriyle götürmektedir. Yürütmektedir. Sadece Türkiye’nin değil, 
bütün dünyanın takdirini kazanmış, partiler dışı, partiler ötesi bir sorumluluk anlayışı içinde 
çalışan saygın bir kurumdur. Şimdi bunlarla mı uğraşacağız. İşimiz gücümüz kalmadı 
Dışişleri Bakanlığına mı kızacağız.? Türkiye’nin çok önemli bir davasını başarıyla götüren bu 
insanları ve bu sırada bu başarının sağlanması “falan falan partinin işene yarar, niye siz bu 
kadar hevesle çalışıyorsunuz?” diye suçlama mı yönelteceğiz. Sağduyu nerede? Akıl nerede? 
Fazilet nerede? Yurtseverlik nerede? Gerçekten çok üzüntü verici bir manzara.
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5 Aralık 1995

BAŞBAKAN SA YIN TANSU ÇİLLER İN  
BONN’DAN DÖNÜŞÜNDE ESENBOĞA HA VAALANINDA

YAPTIĞI BASIN TOPLANTISI

Basınımızın Çok Değerli Temsilcileri,

Dün bir çalışma ziyareti için gittiğim Almanya’dan dönmüş bulunuyorum. Gümrük 
Birliği’ne (GB) yönelik olarak muhtelif Avrupa ülkelerine yapmış olduğum çalışma 
ziyaretlerimin son durağı Almanya olmuştur.

Sayın Kohl’le sabahleyin yaptığım konuşmanın çok olumlu geçtiğini ifade etmek 
isterim. GB’ne aşağı-yukarı 8 gün kalmıştır. Bugün Avrupa’da Türkiye için önemli bir gün 
oldu. Bir yandan Sayın Baykal, Dışişleri Bakanımız İngiltere’de bazı temasları götürdü, bir 
yandan Sayın Kohl’le ben Almanya’da değişik yönlü Türk ve Alman dostluğunu ele almanın 
ötesinde, Almanya’nın GB konusunda Avrupa’da ve Avrupa Parlamentosu’nda (AP) 
Türkiye’yi tam destekleyeceği görüşünü açık bir biçimde almış olduk.

Bütün bunlardan çok memnun olduğumu ifade etmek isterim. Bütün mesele ülkemi ve 
ülkemin bütün insanlarını, bütün ailelerini bu zenginliğe taşımaktar. GB her aileyi yakmdan 
ilgilendirecek sonuçlara açılan bir kapıdır. Mücadelemiz budur. Bugün geldiğimiz noktayı 
olumlu buluyorum. Ancak dikkatli ve olumlu bir biçimde bu olayı götürmemiz ve bu günlerde 
temasları ve mücadeleyi sonuna kadar yapmamız gerekiyor. Yurt içinde olsun, yurt dışında 
olsun bu konuya karşı olanaklar olabilecektir. Ama bu mücadeleyi yaptığımız zaman bu 
zenginlik kapısından ülkeyi ileriye götürdüğümüz zaman bunun nimetlerinden bütün aileler 
faydalanacaktır. Onun için gerek Sayın Cumhurbaşkanımız, gerek Dışişleri Bakanımız, 
gerekse ben bundan sonraki kalan günler içerisinde yine bu temasları ve bu mücadeleyi devam 
ettireceğiz. Bunun sonucunda Türkiye sadece kendini değil bütün Türklüğü bu açılan kapıdan, 
bu zenginliğe ve ileri ülkelerin bulunduğu bu pazara taşıyabilecektir. Bu nimetler, bütün Türk 
halkının olcaktır. Bu ziyaretimin bu açıdan çok başarılı olduğunu bir kez daha ifade etmek 
isterim. Bu şekilde aynı zamanda sosyal demokratların grup başkanı olan Lafontaine ile 
temaslarımı sürdürdüm. Sayın Lafontaine’in bize söylediği Türkiye’nin GB’ne girişini tam bir 
biçimde destekleyeceği doğrultusunda olmuştur.

Bütün bu sonuçlardan sonra ayın 13'ünde bu karar alınacaktır. Olumlu fakat dikkatli 
bir beklenti içindeyim. Bu nedenle önümüzdeki günlerde devletin bu konudaki çalışmaları 
gerek Cumhurbaşkanlığı düzeyinde gerek Başbakanlık gerekse Dışişleri Bakanlığı düzeyinde 
devam edecektir.

Her zaman olduğu gibi ülkeme ve aranıza dönmekten çok mutluyum. Hepinizi 
saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum.



7 Aralık 1995

SA Y I N  CUMHURBAŞKANIMIZIN 
BAKÜ ZİYARETİ ÖNCESİ 

ESEN BOĞA HA VAALANINDA 
YAPTIKLARI A ÇIKLAMA

Değerli Basın Mensupları,

Kardeş Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın Haydar Aliyev’in vaki davati üzerine, 7-9 
Aralık 1995 tarihlerinde Bakü’ye resmi bir ziyarette bulunacağım. Devlet Bakanı Sayın Münif 
Islamoğlu ve Devlet Bakanı Sayın Mehmet Alp bana refakat etmektedir, ayrıca, üniversite 
rektörleri, Sanayi ve Ticaret Odaları Başkanları, işadamları ve basın mensuplarından oluşan 
seçkin bir heyet de beraberimde bulunmaktadır.

Üç gün sürecek ziyaretim sırasında, Azerbaycan’da 12 Kasım’da gerçekleştirilen 
parlamento seçimlerinden sonra Bakü’deki kardaşterimizi ilk kez selamlama fırsatı 
bulacağım. Bu bakımdan, ziyaretimin ayrı bir önemi vardır. Çünkü, 12 Kasım, Azerbaycan 
için yeni bir dönemin, uğurlu bir geleceğin müjdecisidir.

Komşumuz kardeş Azerbaycan ile ilişkilerimiz çok yakın ve samimidir. Temaslarımız 
her düzeyde yoğundur ve fevkalade yararlı sonuçlar doğurmaktadır. İşbirliğimiz, ikili düzeyde 
gelişmektedir. Uluslararası ve bölgesel kuruluşlarda yürüttüğümüz ortak çalışmalar ömek 
seviyededir.

Bağımsızlığından bu yana geçen dört yılda, Azerbaycan’la ilişkilerimiz kısa zaman 
içinde kurumsal bir özellik kazanmıştır. Ulaştırma, telekomünikasyon, ticaret, eğitim, kültür 
gibi alanlardaki ilişkilerimiz ve işbirliğimiz çok boyutlu bir hale gelmiştir.

Ziyaretim vesilesiyle bu dost ve kardeş ülkenin karşı karşıya bulundğu dış ve 
ekonomik sorunların aşılması için ilave neler yapılabileceğini, ülkelerimiz arasında her alanda 
işbirliğinin nasıl daha da kuvvetlendirileceğini açık kalplilikle ele alacağız. Ülkelerimizi 
ilgilendiren bölgesel sorunlar ve uluslararası konular üzerinde de görüş alışverişinde 
bulunacağız.

Güney Kafkasya’da uzun süredir istikrarsızlık unsuru olan Azerbaycan ile Ermenistan 
arasındaki yukarı Karabağ sorununu, Sayın Aliyev ile görüşmelerimizde önemli bir yer 
tutacağı kuşkusuzdur. Bu çerçevede, kendi öz vatanlarında mülteci durumuna düşmüş olan 
bir milyonu aşkın kardeşimizin durumlarım da yerinde görmek fırsatını elde etmiş olacağım. 
Bu iki sorunun, Azerbaycan'ı olduğu kadar, bölgedeki barış, istikrar ve işbirliği havasmı da 
olumsuz etkilediği ortadadır.

Kardeş Azerbaycan ile, içişlerine karışmama ilkesi temelinde, karşılıklı iyiniyetle ve 
ulusal çıkarlara dayalı olarak her alanda ilişkilerimiz geliştirmek başlıca amacımızdır.
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Bu ziyaret vesilesi ile, yeni oluşan Azerbaycan Millet Meclisi’nde bir konuşma 
yapacağım. Bu, yabancı bir devlet başkanmın yeni Azerbaycan Parlamentosu’nda yaptığı ilk 
konuşma olacaktır. Türkiye adına bu şerefli görevi ifa edecek olmaktan gurur duyuyorum.

Ziyaretimin yararlı olacağına ve halklarımızın yürekten bütünleşmesine katkıda 
bulunacağına inanıyorum.

7 Aralık 1995

AÇIKLAMA

Yunan Hükümet Sözcüsünün Türkiye’nin Atina Büyükelçisi ve Dışişleri Bakanlığı 
yetkilelerince yapılan açıklamaları saldırgan olarak nitelendirmesi konusunda yöneltilen bir 
soruya Dışişleri Bakanlığı Sözcü Vekili tarafından verilen cevap:

Atina Büyükelçiliğimizin geçtiğimiz günlerde “Eleftheros Tipos” gazetesine verdiği 
mülakatta belirttiği hususlar, Türkiye’nin Yunanistan ile mevcut sorunlarının diyalog ve 
müzakereler yoluyla çözümü çabalarının bir tezahürüdür. Bu görüşler Bakanlığımızca 
paylaşılmaktadır. Türk tarafınca yapılan beyanların saldırgan olarak nitelendirilmesi ise kabul
edilemez.

Diğer taraftan, Yunan Hükümet Sözcüsünce Kıbrıs’la ilgili gerçeklerin tahrif 
edildiğini görmekteyiz. Türkiye'nin uluslararası anlaşmalardan doğna hakları uyarınca 
Kıbrıs’a yaptığı müdahale Ada'nın 1974’de Yunanistan’a ilhakını önlemek, Kıbrıs Türk 
halkının can ve mal güvenliğini sağlamak üzere gerçekleştirilmiştir. Kıbrıs’ta barış ve 
istikrarın teminatı olan Türkiye, müzakereler yoluyla adil ve kalıcı bir çözüme ulaşılmasını 
arzu etmekte ve bu yöndeki çabaları desteklemektedir. Yunanistan’ın da Kıbrıs meselesinde 
yapıcı bir rol üstlenmesini beklemekteyiz.

Uluslararası hukuka göre, 6 mil olan Yunan Hava Sahası’nın ve Atina Fır’mda trafik 
kurallarının ihlal edildiği, bütünüyle dayanaksız bir iddiadır. Türkiye’nin, Yunanistan’ın yasal 
hava sahasının ötesindeki alanlar için öne sürdüğü iddiaları ise kabul etmesi mümkün değildir. 
Zira, her ülkenin uluslararası hava sahasını serbestçe kullanabilmesi, uluslararası hukuktan 
doğan mutlak bir haktır.



10 Aralık 1995

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI MÜSTEŞARI 
BÜYÜKELÇİ SA YIN ONUR ÖYMEN’İN

BASIN TOPLANTISI

Son günlerde, yurtdışında, yabancı basında Kıbrıs’la ilgili çeşitli haber ve yorumlar 
yayınlanıyor. Bunlar Tüık basınına da intikal ediyor. Biz herhangi bir yanlış anlamaya yol 
açmamak üzere Kıbrıs konusundaki görüşmelerimizi sizlere bir kere daha anlatmayı gerekli 
gördük. Sizleri onun için davet etmiş bulunuyoruz.

Öncelikle şunu ifade etmek istiyorum. Kıbrıs Türkiye için bir milli davadır. Kıbrıs 
harekatının başından bu yana Türkiye’nin izlediği temel politikalarda herhangi bir değişiklik 
yoktur. Bu temel politakaların özünde yatan unsurlar şunlardır:

Biz Kıbrıs’ın iki toplumlu, iki kesimli, federal bir devlet olması görüşünü 
savunuyoruz. Esasen bu konuda iki taraf arasında evvelce yapılan görüşmelerde mutabakata 
varılmıştır.

İkinci husus, Kıbrıs meselesine BM Genel Sekreteri’nin gözetiminde toplumlararası 
görüşmeler yoluyla bir çözüm bulunabileceğine inanıyoruz.

Üçüncü savunduğumuz görüş şudur: Kıbrıs’ta bulunacak çözüm her iki halkın özgür 
iradesiyle onaylanacak bir çözüm olmalıdır. O bakımdan Kıbrıs’a dışarıdan herhangi bir 
çözümün kabul ettirilmesi sözkonusu olamaz. Kıbrıs meselesinin çözümünü Kıbrıslı Türk ve 
Rum taraflar serbest müzakerelerle bulacaklar ve bu çözümü Kıbrıs Türk ve Rum tarafları 
halklarının bağımsız, özgür iradeleriyle onaylayacaklardır.

Türkiye’nin savunduğu temel görüşler bunlardır ve bu görüşlerde herhangi bir
değişiklik yoktur.

Son zamanlarda iki tane önemli gelişme oldu. Bu konudaki görüşlerimizi de her 
vesileyle dile getirdik. Bunlarm da esası şudur:

Kıbrıs’ta BM’in önerdiği güven arttırıcı önlemler paketi vardır. Güven arttırıcı 
önlemler nihai bir çözüme ulaşılması için taraflar arasında itimadın yeniden kurulmasmı 
amaçlamaktadır. Güven arttırıcı önlemler kapsamlı bir pakettir ve Kıbrıs Türk tarafı bu paketi 
kabul ettiğini bildirmiştir. Şu ana kadar güven arttırıcı önlemler paketini kabul etmeyen taraf 
karşı taraftır. Kıbrıs Türk tarafı, sürekli olarak Kıbrıs Rumlarına BM’in önerdiği güven 
arttırıcı önlemler paketini kabul etmesi için çağrıda bulunmaktadır.

İkinci önemli unsur şudur: Avrupa Topluluğuna Kıbrıs’ın üyeliği gündeme
getirilmiştir ve bunun Kıbrıs meselesinin çözümünü kolaylaştırabileceği yolunda görüşler öne 
sürülmüştür. Bu konuda Kıbrıs Türk tarafının görüşü şudur; -ki Türkiye de bu görüşü 
kuvvetle desteklemektedir- Kıbrıs’ın AB’ne üyeliğinin gündeme getirilmesinden önce
yapılacak olan iş Kıbrıs meselesine bir çözüm bulmaktır. O bakımdan Kıbrıs meselesinin
çözümünden önce Kıbrıs’ın AB’ne üyeliği sözkonusu olamaz. Zaten üst düzeyde, son
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zamanlarda Batı başkentlerinde yaptığımız görüşmelerde de muhataplarımız bize aynı görüşte 
olduklarını bildirmişlerdir. Yani sorunlu bir Kıbrıs’ı, sorunlarını çözmemiş bir Kıbrıs’ı, 
Kıbrıs’ın bir bölümünü AB’ne alma konusunda, Avrupa başkentlerinde de herhangi bir istek 
mevcut değildir. ,

Türkiye bu görüşlerini öteden beri istikrarlı bir şekilde, sürekli bir şekilde dile 
getirmiştir. Aksi yönde zaman zaman basma da yansıyan spekülasyonlar yanlış izlenimlere 
yol açabilecektir, açabilmektedir. Kıbrıs Türk toplumunu haklı olarak tedirgin etmektedir. 
Buna hakkımız yok. Kıbrıs Türkleri Anavatının garantisinden her zaman emin olmalıdırlar. 
Türkiye daima bu milli davayı hassasiyetle takip etmiştir. Türkiye’nin bütün hükümetleri, 
Türkiye’nin bütün siyasi partileri Kıbrıs meselesini bir milli dava olarak kabul etmişlerdir ve 
harekattan bu yana Türkiye’nin izlediği polikalarda bir değişiklik yoktur. Bunu açıklıkla bir 
kere daha ifade etmek istiyoruz.

İkinci unsur şu: Kıbrıs meselesi zaman zaman uluslararası kuruluşlarda veya yabancı 
basında dile getirilirken şu izlenim yaratılıyor; sanki Kıbrıs meselesinin çözümü Türk 
tarafının atacağı adımlara bağlıymış gibi. Ne zaman Kıbrıs meselesi gündeme getirilirse, 
“Türk tarafı gerekli esnekliği göstersin de Kıbrıs meselesi çözülsün” gibi bir özlenim 
yaratılmak isteniliyor. Bu izlenim yanlıştır. Çünkü birincisi, Kıbrıs meselesinin ortaya 
çıkmasında sorumlu olan taraf Kıbrıs Türk tarafı değildir. Bunu herkesin açıklıkla bilmesi 
lazımdır. Kıbrıs meselesinin geçmişini, tarihini bilen herkes, Kıbrıs meselesinin ortaya 
çıkmasının sorumluluğunun Kıbrıs Türk toplumuna ait olmadığını çok iyi bilir. İkincisi, hiçbir 
uluslararası mesele, taraflardan sadece birinin gayretiyle çözülemez. O bakımdan, sadece 
Türkiye’nin veya Kıbrıs Türk toplumunun çabalarıyla Kıbrıs meselesinin çözülebileceğini 
tahmin etmek veya düşünmek, büyük bir yanılgıdır. Uluslararası ilişkilerde meseleler 
karşılıklı gayretlerle ve serbest müzakerelerle çözülür. Biz de Kıbrıs’ta böyle bir çözümü 
destekliyoruz. Üçüncü unsur, Kıbrıs meselesinin çözümünde Türkiye’yi doğrudan taraf gibi 
gösterme temayülüdür. Bu da yanlıştır. Çünkü Kıbrıs meselesinin tarafları Kıbrıs Rum tarafı 
ile Kıbrıs Türk tarafıdır. Bu iki taraf arasında müzakereler yürütülmektedir. Türkiye 
müzakerelerin tarafı değildir, başka ülkelerin de müzakerelerin tarafı olmadığı gibi. Biz 
sadece Kıbrıslı Türkleri, Kıbrıs Türk tarafım barışçı bir çözümün bulunması için gayret 
gösterme yolunda teşvik ediyoruz. Şimdiye kadar hep böyle yaptık ve Kıbrıs Türk tarafı da bu 
konudaki yapıcı yaklaşımını, çözüm arayan yaklaşımını her zaman ortaya koymuştur.

Kıbrıs bir süre önce Ada’yı ziyaret eden yabancı şahsiyetler de her iki tarafla 
görüştükten sonra, sanıyorum ki, çözümü engelleyen tarafın kim olduğunu ortaya 
koymuşlardır.

Son zamanlarda Türk tarafından Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Başbakan, Sayın 
Dışişleri Bakanı tarafından ve diğer diplomatik düzeyde dile getirilen görüşlerin tamamı bu 
çizgidedir. O bakımdan hiç kimse Türkiye’nin Kıbrıs politikasında bir değişiklik olduğu 
izlenimini almamalıdır.

Türkiye, bir kere daha tekrarlıyorum, Kıbrıs’ta iki bölgeli, iki toplumlu, federal bir 
devletin kurulması görüşünü desteklemektedir. Kıbrıs Türk tarafının güven arttırıcı önlemler 
paketini desteklemektedir, kaışı tarafın da bunu kabul etmesini beklemektedir. Kıbrıs 
meselesi çözülmeden, Kıbrıs’ın AB’ne tam üye olamayacağı görüşünü kuvvetle 
savunmaktadır ve bunu her vesileyle her yerde dile getirmektedir. Meseleye bulunacak 
çözümün her iki toplumun serbest iradesiyle ulaşılabileceği görüşünü savunmaktadır.
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Türkiye’nin Kıbrıs’la ilgili görüşleri bunlardır. Bu görüşlerde hiçbir değişiklik yoktur. 
Kıbrıs’ta yaşayan soydaşlarımızın müsterih olmaları lazımdır. Türkiye’nin garantisi 
anlaşmalardan kaynaklanmaktadır. Devam edecektir, devam etmektedir. İleride de devam 
edecektir. O bakımdan özellikle Kıbrıs’lı soydaşlarımızın herhangi bir endişeye 
kapılmamaları gerektiği hususunu bir kere daha ifade etmek istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanı 
Denktaş’ın önderliğinde Kıbrıs Türk halkı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bu konuda hem 
yapıcı hem kararlı tutumunu başarıyla sürdürmektedir.

09 Aralık 1995

AÇIKLAMA

Kıbrıs konusuyla ilgili olarak “The Times” gazetesine atfen bugünkü bir gazetede 
yeralan haber gerçek dışıdır.

Sayın Başbakan’ın 22 Kasım 1995 tarihinde İngiltere İşçi Partisi Lideri Tony Blair ile 
yaptığı görüşmede, başka konular meyanmda, Kıbrıs konusu da ele alınmıştır. Sayın 
Başbakan, Kıbrıs’ta nihai bir çözüme ulaşılmadan, Kıbrıs Rum Yönetimi’nin Avrupa 
Birliği’ne alınmaması gerektiğini, Kıbrıs Rum Yönetinıi’nin Avrupa Birliği’ne girme ümidi 
devam ettiği müddetçe toplumlararası müzakerelere yanaşmayacağını açıkça ifade etmiş ve 
Kıbrıs sorununun halledilmesi isteniyorsa, Rum tarafının bu konuda cesaretlendirilmemesi 
gerektiği vurgulamıştır.

Kıbrıs’ın Avrupa Birliği’ne üyeliği konusu, BM müzakere sürecinde de öngörüldüğü, 
gibi, Ada’da kapsamlı bir çözüme ulaşılmasından sonra, iki toplum arasında görüşülerek 
karara bağlanması gereken bir meseledir. Türkiye’nin bu konudaki tutumunda bir değişiklik 
olmamıştır. Sayın Başbakanımız da, yurtdışına yaptıkları resmi ziyaretlerde bunu her 
vesileyle dile getirmektedirler.

13 Aralık 1995

A ÇIKLAMA

Bilindiği üzere, Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti arasında, iki ülke 
vatandaşlarının birbirlerinin ülkesine yapacakları 30 güne kadar ikamet süreli seyahatler ile 
sürekli göreve atananların görevleri süresince vizeden muaf tutulmaları konusundaki anlaşma 
28 Şubat 1992 tarihinde imzalanmış; ancak, Azerbaycan’daki durum nedeniyle sözkonusu 
anlaşmayı bugüne kadar uygulama imkanı bulunamamıştı.

Azerbaycan hükümetinin, Azerbaycan’da mevcut durum nedeniyle, anlaşmanın bir 
aylık vize muafiyeti öngören 1. maddesini, aynı anlaşmanın 7. maddesi uyarınca sözkonusu 
durum sona erinceye kadar geçici olarak askıya almak isteğini bildirmesi üzerine bu 
durumdan doğan sorunları bir ölçüde gidererek, uygulamaya kolaylık getirmek amacıyla, 
ülkemiz ile Azerbaycan arasında 28 Kasım 1995 tarihinde Bakü’de ek bir anlaşma 
imzalanmıştır.
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T.C. Bakü Büyükelçisi Ömür Orhun ile Azerbaycan Dışişleri Barkam Haşan Hasanov 
tarafından mektup teatisi suretiyle imzalanan anlaşma, iki ülkenin diplomatik, hususi ve 
hizmet pasaportu hamili vatandaşlarının turistik seyahatlerde üç ay, sürekli görev 
atamalarında ise, görev süresince vizeden muaf tutulmasını; azerbaycan’a gidecek ve 
Azerbaycan’da ikamet eden Türk vatandaşlarının vize işlemlerinin kolaylaştırılmasını 
öngörmektedir.

Sözkonusu anlaşma 13 Aralık 1995 tarihinde yürürlüğe girecektir.

14 Aralık 1997

AÇIKLAMA

8-9 Aralık 1995 tarihlerinde Londra’da düzenlenen Konferans’da kurulması 
kararlaştırılan Barış Uygulama Konseyi’nin Yönlendirme Kurulu’nun 18 Aralık 1995 
tarihinde Bonn’da yapılacak olan birinci gayriresmi toplantısına Türkiye, İslam Konferansı 
Örgütü’nü temsilen katılmaya resmen davet edilmiştir. Sözkonusu Kurula Türkiye yanında 
Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, Rusya Federasyonu, İngiltere, ABD, Avrupa 
Birliği Dönem Başkanı İspanya ve AB Komisyonu da üyedirler.

Bilindiği üzere Türkiye Bosna-Hersek sorununa başından itibaren yakın ve yapıcı bir 
ilgi göstermiş, bu çerçevede BM Barış Gücüne katkıda bulunmuş, İslam Konferansı Örgütü 
Temas Grubu’nda önemli görevler üstlenmiştir.

Türkiye bugün Paris’te imzalanan anlaşmanın bölgede adil ve kalıcı bir barışın temini 
için yarattığı tarihi fırsatın en iyi şekilde ğerlendirilmesine de aynı şekilde katkıda bulunmaya 
kararlıdır. Nitekim Türkiye’ye ilaveten Bosna-Hersek ve Hırvatistan’ın katılımıyla 
oluşturulan üçlü polis gücü Vledika Kladusha ve Cazin bölgesi göçmenlerin evlerine 
dönüşüne yardımcı olmak görevine başlamıştır. Türkiye ayrıca NATO şemsiyesi altında 
oluşturulan Barış Uygulama Kuvvetine katılacaktır. Türkiye savaşın açtığı yaraların 
sarılmasına yönelik imar ve kalkınma faaliyetlerine de katkısını sürdürecektir.

15 Aralık 1995

A ÇIKLAMA

Sayın Başbakanımız, 15-16 Aralık 1995 tarihlerinde Madrid Zirvesi vesilesiyle 
Avrupa Birliği ile yapılacak toplantıya davet edilmişlerdir.

16 Aralık 1995 tarihinde saat 18.00’de gerçekleşecek toplantıya, AB Troikası’nı 
temsilen Dönem Başkanı, İspanya Başbakanı Felibe Gonzalez, Fransa Cumhurbaşkanı 
Jacques Chirac ve İtalya Başbakanı Lamberto Dini katılacaklardır.



Sözkonusu toplantı, 30 Ekim 1995 tarihli Tüıkiye-Avrupa Birliği Ortaklık Konseyinde 
iki taraf arasında başlaması kararlaştırılan kurumsal işbirliğini, bu aşamada öngörülenden 
daha yüksek bir düzeyde başlatmış olacaktır.

Türk Hükümeti Avrupa Birliği ile ilişkilerine katkıda bulunacak bu gibi yüksek 
düzeyli toplantılara büyük önem vermektedir.

16.12.1995

SA YIN BAŞBAKANIM IZIN M ADRİD'E H AREK ETLERİN D EN
ÖNCEESENBOĞA HAVAALANINDA BASINA YAPTIKLARI

AÇIKLAMA

Değerli Basın Mensuplan,

Bildiğiniz gibi, üç gün önce Avrupa Parlamentosu, Türkiye ile Avrupa Birliği arasında 
1 Ocka 1996’dan itibaren Gümrük Birliğine geçilmesini büyük bir çoğunlukla onayladı, şimdi 
Avrupa Birliği ile ilişkilerimizin her alanda daha da yoğunluk kazanacağı yeni bir döneme 
giriyoruz. Bu yeni dönemin ilk işareti, Madrid’de yapılmakta olan Avrupa Birliği zirvesi 
vesilesiyle, AB troikası tarafından devlet veya hükümet başkanları düzeyinde düzenlenen 
toplantıya davet edilmiş olmamızdır. Türkiye-AB ilişkilerinde böyle bir davet ilk kez 
gerçekleşmektedir. Madrid’de yapacağımız bu toplantı, Gümrük Birliğinden sonra Avrupa 
Birliği ile siyasi ilişkilerimizin de ulaştığı noktayı göstermesi bakımından son derece 
anlamlıdır.

%
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Madrid’de AB Dönem Başkanı Ispanya Başbakanı Gonzalez, bir önceki dönem 
Başkanı Fransa Cumhurbaşkanı Chirac ve Dönem Başkanlığınım önümüzdeki yıl başındani 
tibareıı devralacak olan İtalya Başbakanı Dini ile bir araya geleceğim. Bu vesileyle, Gümrük 
Birliğinin gerçekleşmesinde çok önemli katkıları olan bu liderlere teşekkürlerimizi bizzat bir 
kez daha ileteceğim. Toplantıda, Türkiye-AB ilişkilerinin mevcut durumunu derinlemesine 
ele alacağız. Gümrük Birliği ile yeni bir ivme kazanan ilişkilerde bundan sonra atılması 
gereken adımları da ayrıntılı biçimde değerlendireceğiz.

Gümrük Birliği Türkiye bakımından, getireceği ekonomik ve ticari imkanların çok 
ötesinde bir anlam ifade etmektedir. Herşeyden önce bü kararla Türkiye’nin Avrupalılık 
kimliği bir kezdaha teyid edilmiştir. Avrupa Birliği ile geçmişte zaman zaman dalgalanmalar 
gösteren ilişkilerimiz artık istikrarlı ve sağlam bir temele oturmaktadır. Ülkemiz önümüzdeki 
dönemde bütün kurumlarıyla sağlıklı bir yeniden yapılanma sürecine girecektir.

• «

Ote yandan, Avrupa Parlamentosu’nun kararı, aynı zamanda, Demokratik ve laik 
yapısı ve liberal ekonomisi ile Türkiye’yi ömek alan diğer ülkelere yönelik son derece önemli 
bir mesaj niteliğindedir. Bu yönüyle, Gümrük Birliğinin ülkemiz sınırlarının ötesinde de 
olumlu vansımaları olacaktır.

Bu vesileyle şunu bir kez daha vurgulamak isterim ki, Türkiye’nin Avrupa Birliği ile 
ilişkilerinde Gümrük Birliği son durak değildir. Bizim değişmeyen nihai hedefimiz, 
Türkiye’yi Avrupa Birliği’ne mümkün olan tn kısa sürede tam üye yapmaktır. Gmürük Birliği 
bizi bu amacı bir adım daha yaklaştıran çok önemli bir dönüm noktasıdır. Şimdi
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Gayretlerimizi bir yandan Gümrük Birliğinin gerektirdiği köklü değişiklikler üzerinde 
yoğunlaştırırken, diğer yandan da tam üyelik yönünde kararlılıkla çaba harcamaya devam
edeceğiz.

Son olarak şunu da belirtmek istiyorum. Bu toplantıyı sağlamak kolay olmamıştır. 
Avrupa içinden ve dışından pek çok önemli liderlerle şahsen görüşmem gerekmiştir. Yoğun 
bir telefon diplomasisi sonucunda bu noktaya gelinebilmiştir. Tabiatıyla, biz bununla 
yetinmiyoruz. Avrupa Birliği’ne tam üye oluncaya kadar çabalarımız ve teşebbüslerimiz 
devam edecektir. Bununla beraber. Bazı basın organlarının yaptığı gibi bugünkü sonucu 
küçümsemek yanlıştır. Türk diplomamisisi küçümsenmektedir. Davamıza zarar verilmektedir.

Ispanya’ya yapacağım bu ziyaretin ülkemiz için yararlı olacağı inancıyla hepinize 
teşekkür ederim.

29 Aralık 1995

AÇIKLAMA

28 Aralık 1995 tarihinde saat 14.30 civarmda, Ege’nin uluslararası hava sahasında 
olağan eğitim uçuşu yaparken Midilli Adası açıklarında düşen F-4 uçağımıza ilişkin olarak 
Yunan yetkililerinin yaptığı açıklamalar ve Yunan basın-yayın organlarında yeralan 
haberlerde öne sürülen bazı hususlara açıklık getirilmesinde yarar görülmektedir.

Herşeyden önce, uçağımızın Yunanistan’ın adaları üzerinde ve karasuları dahilinde 
faaliyette bulunmadığının ve Ege’nin uluslararası hava sahasında uçarken düştüğünün 
bilinmesi gerekmektedir. Kazazede uçak kesinlikle Sakız adası üzerinde uçmamıştır. Esasen 
pilotlarımıza 6 millik yasal ulusal hava sahası dahil Yunan toprakları üzerinde uçmamaları 
hususunda kesin ve daimi talimat verilmiş bulunmaktadır. Buna karşılık, 1995 sonlarında 
Yunan uçaklarının Türk hava sahasını ihlali olayları önemli artış kaydetmiştir.

Uçaklarımızın, Atina FIR’ına Yunan makamlarına uçuş plan bilgisi vermeksizin 
girdikleri ve bu yüzden Yunan uçaklarınca önlendikleri, hatta püskürtüldükleri iddia 
edilmektedir. Ege’nin uluslararası hava sahasında tatbikat ve eğitim amaçlarıyla uçuş yapan 
uçaklarımızın Yunan makamlarına uçuş planı veya rapor verme gibi bir zorunlulukları 
bulunmamaktadır. Türkiye’nin diğer tüm uluslar gibi Ege’nin uluslararası hava sahasında 
tartışmasız uçuş özgürlüğü bulunmaktadır. Türkiye’nin sorumluluğu, bu uçuşlar sırasında 
diğer uçakların uçuş özgürlükleri ve güvenliklerini dikkate almakta ibarettir. Bu husus her 
zaman için titizlikle yerine getirilmektedir.

Uçağımızın düşüş sebebine ilişkin herhangi bir somut bilgiye dayanmayan değişik 
varsayımlar öne sürülmektedir. îlk tesbitlerimize göre, uçağımız teknik nedenlerle düşmüştür. 
Tabiatıyla, uçağın düşüş nedeninin kesin olarak anlaşılabilmesi için, tüm incelemelerin 
tamamlanması gerekmektedir.

Yunan makamlarınca uçaklarımızın silahlı, olduğu belirtilmiştir. Hatırlanacığı üzere, 
ilgili Türk makamları Ege’nin uluslararası hava sahasında uçuş yapacak askeri uçakların 
silahtan arındırılmaları hususunda Yunan makamlarına birçok kez çağrıda bulunmuşlardır. 
Hatta Türk uçakları, genellikle Ege’de silahsız olarak uçuş yapmışlardır. Ancak Yunan tarafı,




