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PROTOKOL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Genel Müdürlüğümüzün faaliyet alanlarına giren konulardaki ve mevzuat çalışmaları 
hakkmdaki özet bilgiler örnekleme yoluyla aşağıda sunulmaktadır.

Malumları olduğu üzere, Protokol kavramı, geniş anlamda, resmi temaslarda, 
devletler arası ilişkilerde, törenlerde ve sosyal yaşamda uygulanması gereken kurallar 
toplamım içermektedir. Bu kurallar bir devletin ve onun koruyucu unsurlarından birini teşkil 
ettiğinden özellikle uluslararası ve resmi alandaki ilişkilerde nezaket ve zerafet ilkeleri ile iç 
içe ve titizlikle uygulanmalıdır.

Protokol Genel Müdür Yardımcılığı (PRGY) ve Diplomatik İşlemler Genel Müdür 
Yardımcılığı (PIGY) olmak üzere iki ana bölümden oluşan Genel Müdürlüğümüz, Devlet 
Protokolünün icrası görevini deruhte etmektedir. Bu görevin mehazı, Atatürk'ün 
Cumhurbaşkanı olarak imzasını taşıyan ve Türkiye Cumhuriyetinde Devlet Protokolünün
yükümlülüğünün ve sorumluluğunun Dışişleri Bakanlığı Protokol Genel Müdürlüğüne
verildiğini belirten Ocak 1927 tarihli ve 4611 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıdır.

Gerek Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sayın Meclis Başkammızın veya Sayın
Başbakanımızın yurt dışı resmi ve çalışma ziyaretlerinin, gerek yurdumuza aynı düzeyde
gerçekleştirilen yabancı devlet adamlarının ziyaretlerinin hazırlanması, programlanması ve 
programların uygulanması aşamalarında gerekli koordinasyon Genel Müdürlüğümüzce 
sağlanmakta, birbirinden bağımsız, fakat eşgüdüm içinde çalışan küçük gruplar halinde (her 
bir ziyaret için) görev paylaşımına gidilmektedir.

Devlet törenlerinin, resmi törenlerin. Sayın Cumhurbaşkanımızın vereceği kabullerin, 10 
Kasım, Eski Cumhurbaşkanlarımızm ölüm yıldönümleri ve Dışişleri Şehitlerinin anılması 
gibi önemli anma törenlerinin düzenlenmesi, Genel Müdürlüğümüzün uhdesinde bulunmaktadır. 
Devlet ricalinin "Sayın Cumhurbaşkanımızca Tensip olunan Başkent'te uygulanacak Devlet 
Protokol Listesi ve "Başkent Dışındaki İllerde Tebrikata Giriş Sırası" (26 Ekim 1986 tarih ve 
19263 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Kararname) uyarınca hiyerarşik düzen içinde ve 
gerektiğinde kordiplomatiğin, önde gelme kurallarına uygun olarak törenlerde yer almasını 
sağlamak, ayrıca ülkemize atanan mukim veya üçüncü ülkelerden akredite yabancı 
Büyükelçilerin Sayın Cumhurbaşkanımıza Güven Mektuplarını sunmaları için gereken 
yazışmaları ve agreman işlemlerini iç mevzuat, uluslararası teamül ve karşılıklılık ilkelerine uygun 
olarak yürütmek, bununla ilgili törenleri icra etmek gibi görevler de Genel 
Müdürlüğümüzce yerine getirilmektedir.

Sözkonusu törenlerin icrası, milli marşların çalınması, şeref kıtalarının denetlenmesi, top 
atışı yapılması, saygı duruşu, heyetlerin takdimi vb. safhalarım içerdiğinden, tabiatıyla gerek yurt 
içinde, gerek yurt dışında, askeri makamlar dahil, ilgili birimlerle eksiksiz bir eşgüdümü ve 

. behemehal Devlet Ricaline veyahut yüksek konuğa bilgi arzedilmesini gerektirmektedir. Bu 
törenler için gereken mevzuat düzenlemeleri ise başta Genelkurmay Başkanlığı olmak üzere ilgili 
kurumlarla koordinasyon içinde yürütülmektedir.

• «

Ote yandan, milli gün kutlama mesajları, bayramlar, doğal afetler vb. vesilelerle 
gönderilen mesajlar Genel Müdürlüğümüzce teati edilmektedir.
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2933 sayılı Madalya ve Nişanlar Kanunu ve bu Kanunun 4.7.1988 tarih ve 134039
sayılı uygulama yönetmeliği, yabancı devletlerce Türk Vatandaşlarına ve Kamu
görevlilerine madalya ve nişan verilebilmesi için Dışişleri Bakanlığına diplomatik yollarla talepte 
bulunulmasım amirdir (sözkonusu yönetmeliğin 17. maddesi). Ancak, resmi ziyaretler 
dolayısıyla verilen madalya ve nişanlar, aynı madde uyarınca, bu hükmün dışında tutulmuştur. 
Kamu görevlisi olmayan Türk Vatandaşlarının, yabancı devletler tarafından verilen madalya ve 
nişanlan kabul etmeleri izne tabi değildir. Bunların tescil edilebilmesi için ise Genel 
Müdürlüğümüzün olumlu görüşünün alınması esastır.

Öte yandan, yabancı uyruklu kişilere madalya ve nişan verilmesi durumunda, 
verilecek madalya ve nişanın türüne bakmaksızın bunların ne şekilde verileceği Dışişleri
Bakanlığıca tespit edilir ve töreni Bakanlığımızca yürütülür (22. md ).

Son zamanlarda, çeşitli kurum ve Bakanlıklarca yapılan, 22.9.1983 tarih ve 2893 sayılı 
Türk Bayrağı Kanunu ile 17.3.1985 tarih ve 85/9034 sayılı "Türk Bayrağı Tüzüğü"nde 
değişikliğe gidilmesi girişimleri doğal olarak Bakanlığımızı da ilgilendirmektedir. 
Sözkonusu Tüzüğün 13. maddesi, Türkiye Cumhuriyetinin yabancı ülkelerdeki resmi ve milli 
binalarına Bayrak çekilip indirilmesinde mahalli geleneklerle milletlerarası tatbikatın gözönünde 
bulundurulmasını öngörmektedir. •

Filhakika, bu husus, taraf olduğumuz 1961 tarihli "Diplomatik İlişkiler Hakkında 
Viyana Sözleşmesi" ile 1963 tarihli "Konsolosluk İlişkileri Hakkında Viyana Sözleşmesi"nine 
metnine uygun olup, milletlerarası ve ulusal uygulamamn eşgüdümünün sağlanması Genel 
Müdürlüğümüzce gözetilmekte olan bir işlevdir. Diğer taraftan, ilgili Kanun ve Tüzükte (9. md.) 
değişiklik yapılarak, kamu kurum ve kuruluşlarında Türk Bayrağının gönderde sürekli çekili 
kalması amacıyla Milli Savunma Bakanlığınca hazırlanan Yasa Tasarısı hakkında
Bakanlığımızca olumlu mütalaa bildirilmiştir. Bu arada, çeşitli vesilelerle, ancak
Cumhurbaşkanı, Valiler ve yabancı ülkelerde görev yapmakta olan Büyükelçilerin
araçlarına bayrak çekilebileceği, (aynı Tüzük 19. md.) bunun, devleti temsilin sembolik bir izharı 
olduğu Bakanlığımızca vurgulanmaktadır. . •

• •

Ülkemizde görevli yabancı diplomatların, mezkûr Viyana Sözleşmeleri ile öngörülen ve 
uluslararası teamül uyarınca uygulana gelen ilkeler çerçevesinde görevlerini 
sürdürmeleri bilinen bir yükümlülüktür. Yabancı diplomatların, milli menfaatlerimiz, 
uluslararası uygulama ve karşılılık gibi ölçülere uygun faaliyette bulunma yükümlülüğü Genel 
Müdürlüğümüzün nezaret ettiği hususlardandır. Bu konuda gerekli görülen duyurular 
zaman zaman ilgili atıflarla Kordiplomatiğe iletilmektedir.

Uluslararası Hukuk İlkeleri ve uygulamaları uyarınca Ülkemiz adına uluslararası 
anlaşmaları imzalamaya yetkili kılınan (Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Dışişleri Bakam
dışındaki) zevat, bu yetkilerini, gerekli kararnamenin Resmi Gazetede yayınlanmasından sonra 
istihsal edilen ve Sayın Cumhurbaşkanımızın imzasını taşıyan "Yetki Belgesi" ile 
kullanabilmektedirler. Sözkonusu belge ve bunun yanı sıra Büyükelçilerin yabancı devlet 
nezdinde atandıklarım belirten "Güven Mektubu", Başkonsolosların "Atama Belgesi", 
anlaşmaların onay işlemlerinin iç hukuki mevzuata uygun olarak tamamlandığım bildiren "Onay 
Belgesi", yabancı konsolosların ülkemizde görev yapmalarına muvafakat edildiğine işaret eden 
"Buyrultu" belgeleri ve bunlarla ilgili işlemler Genel Müdürlüğümüzce izlenmekte, Sayın 
Cumhurbaşkanımızın imzalamasım müteakip bu belgeler yüksek muhataplarına
gönderilmektedir.
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SİYASET PLANLAMA GENEL MÜDÜR YARDIMCILIĞI 

1996 ZİYARET VE TOPLANTILAR TAKVİMİ 

CUMHURBAŞKANI’IN ZİYARETLERİ

7-8 Mart 1996

11-14 Mart 1996 

14 Mart 1996

19 Mart 1996

18 Nisan 1996 

7-9 Mayıs 1996

17-18 Haziran 1996 

7-9 Ekim 1996 

21-22 Ekim 1996

4-7 Kasım 1996

2-3 Aralık 1996 

14-16 Aralık 1996

: Saym Cumhurbaşkanımızın Portekiz Cumhurbaşkam'nın yemin törenine 
katılmak üzere Lizbon'u ziyareti.

:Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman Demirel'in İsrail'e resmi ziyareti.

: Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman Demirel'in, Filistin Devlet Başkanı 
Yaser Arafat'ın davetine icabetle, Filistin'e resmi ziyareti.

:Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman Demirel'in, Mısır Cumhurbaşkanı Hüsnü 
Mubarek'in davetine icabetle, Mısır'a resmi ziyareti.

: Saym Cumhurbaşkanımızın Romanya'ya resmi ziyareti.

• • % #

: Sayın Cumhurbaşkanımızın Özbekistan Cumhurbaşkanı İslam Kerimov'un
davetine icabetle Özbekistan'ı resmi ziyareti

t *■ +  •

:Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman Demirel'in Saraybosna'yı ziyareti.

: Cumhurbaşkanı Saym Süleyman Demirel'in İtalya'ya resmi ziyareti.

: Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman Demirel'in Türkçe Konuşan ülkeler
Devlet Başkanlan IV. Zirve Toplantısı'na katılmak üzere Taşkent'i

*

ziyareti. (Zirveye Azerbaycan Cumhurbaşkanı Haydar Aiiyev, Kazakistan 
Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı 
Askar Akayev, Özbekistan Cumhurbaşkanı İslam Kerimov 
ve Türkmenistan Cumhurbaşkanı Saparmurad Türkmenbaşı'mn 
katılmaları öngörülmektedir.)

: Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman Demirel'in, Almanya Federal Cumhuriyeti 
Cumhurbaşkanı Roman Herzog'un davetine icabetle Almanya'ya resmi 
ziyareti.

:Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman Demirel'in katılacağı Avrupa Güvenlik ve 
İşbirliği Teşkilatı Devlet veya Hükümet Başkanlan Zirvesi, Lizbon.

: Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman Demirel'in Kazakistan Cumhurbaşkanı 
Nursultan Nazarbayev'in davetine icabetle Kazakistan'a resmi ziyareti.
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BAŞBAKAN'IN ZİYARETLERİ

17 Mayıs 1996 

4-5 Haziran 1996 

21-22 Haziran 1996

10-12 Ağustos 1996

*

12-14 Ağustos 1996 

17-18 Ağustos 1996 

Ağustos 1996

25 Mart 1996 

20 Nisan 1996

2-3 Mayıs 1996

9-10 Mayıs 1996

25-31 Mayıs 1996

30 Mayıs - 
3 Haziran 1996

3-4 Haziran 1996

: Başbakan Sayın Mesut Yılmaz'ın, Şansölye Kohl'ün davetine icabetle, 
Almanya'ya çalışma ziyareti.

:Başbakan Sayın Mesut Yılmaz'ın Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı 
Jacques Santer'in davetine icabetle Belçika'yı ziyareti.

rBaşbakan Sayın Mesut Yılmaz ile Sayın Bakanımız Prof. Dr. Emre 
Gönensay'ın AB Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı, Floransa Zirvesi 
vesilesiyle İtalya'yı ziyaretleri.

rBaşbakan Prof. Dr. Sayın Necmettin Erbakan'ın İran İslam Cumhuriyeti'ni 
resmen ziyareti.

rBaşbakan Prof. Dr. Sayın Necmettin Erbakan'ın Pakistan'ı resmen ziyareti. 

rBaşbakan Prof. Dr. Sayın Necmettin Erbakan'ın Malezya'yı ziyareti., 

rBaşbakan Prof. Dr. Sayın Necmettin Erbakan'ın Endonezya'yı ziyareti.

DIŞİŞLERİ BAKANI’NIN ZİYARETLERİ

rSayın Bakanımızın katılması öngörülen Türkiye-AB 38. Ortaklık Konseyi 
toplantısı, Brüksel.

: Haziran 1996'da Bulgaristan'da gerçekleştirilecek Balkan Ülkeleri 
Dışişleri Bakanları Konferansı'nın Siyasi Direktörler seviyesinde II. 
Hazırlık T oplantısı, Sofya.

: Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi 98. Toplantısı, Strazburg. 

r Akdeniz Forumu Dışişleri Bakanları IV. Toplantısı, Ravello-îtalya 

r Türkiye-Hırvatistan-Bosna-Hersek üçlü Dışişleri Bakanlan Toplantısı

: Sayın Bakanımız Prof. Dr. Emre Gönensay'ın Bilderberg Toplantısı'na 
katılmak üzere Kanada'yı ziyareti.

rSayın Bakanımız Prof. Dr. Emre Gönensay'ın Başkanlığındaki bir heyetin
#

katılacağı Kuzey Atlantik Konseyi ve Kuzey Atlantik işbirliği 
Konseyi Bakanlar toplantıları, Berlin.



11 Haziran 1996

21-22 Haziran 1996

5 Temmuz 1996

14 Eylül 1996

22 Eylül- 
1 Ekim 1996

22-23 Ekim 1996

11-12 Kasım 1996

28 Kasım-
I Aralık 1996

4-5 Aralık 1996

9-13 Aralık 1996

10-11 Aralık 1996

II Aralık 1996

17-19 Aralık 1996 

14 Aralık 1996

: Sayın Bakanımız Prof. Dr. Emre Gönensay'ın AB Hükümetlerarası
Konferansı hakkında yapılacak Bilgilendirme Toplantısına katılmak 
üzere Lüksemburg'u ziyareti.

rBaşbakan Sayın Mesut Yılmaz ile Sayın Bakanımız Prof. Dr. Emre 
Gönensay'ın AB Devlet ve Hükümet Başkanları T oplantısı. Floransa Zirvesi 
vesilesiyle İtalya'yı ziyaretleri.

_  •  •

:Balkan Ülkeleri Dışişleri Bakanlan Konferansı-Yüksek Düzeyli Memurlar 
Toplantısı, Sofya.

rBaşbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakam Prof. Dr. Sayın Tansu Çiller 
başkanlığında gerçekleştirilmesi öngörülen Ekonomik İşbirliği 
Teşkilatı (ECO) Bakanlar Konseyi Toplantısı, İzmir.

rBaşbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakam Prof. Dr. Sayın Tansu Çiller'in 
BM 51. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'u ziyareti.

r Mısır, Iran, Bangladeş, Pakistan, Malezya, Endonezya ve Nijerya Dışişleri 
Bakanları ile ekonomiden sorumlu üst düzey yetkililerinin katılacağı 
"Kalkınmada işbirliği" konulu seminer, Ankara.

rDışişleri Bakam ve Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Sayın Tansu Çiller'in,
* •  . _  *   *    ’ ¥ 9

Ürdün Başbakam ve Dışişleri Bakanının davetine icabetle Ürdün'ü ziyareti.
*

rDışişleri Bakam ve Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Sayın Tansu Çiller'in 
katılacağı Akdeniz Crans Montana Forumu, Malta.

rDışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Sayın Tansu Çiller'in 
katılacağı Bosna-Hersek Barışı Uygulama Konferansı, Londra.

rİslam Konferansı Örgütü 24. Dönem Dışişleri Bakanlan Toplantısı, 
Cakarta.

rDışişleri Bakam ve Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Sayın Tansu Çiller'in 
katılacağı Kuzey Atlantik Konseyi ve Kuzey Atlantik İşbirliği
Konseyi Bakanlar Toplantıları, Brüksel.

rKuzey Atlantik işbirliği Konseyi Bakanlar Toplantısindan önce NATO 
Dışişleri Bakanlannın Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı ile 16+1 
formatında yapacakları toplantı, Brüksel.

rDışişleri Bakam ve Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Sayın Tansu Çiller'in 
Rusya Federasyonu'na resmi ziyareti.

: Avrupa Birliği Devlet ve Hükümet Başkanları Dublin Zirvesi maıjında 
verilecek çalışma yemeği daveti vesilesiyle İrlanda ziyareti.



MÜSTEŞAR’IN ZİYARETLERİ

9-12 Ocak 1996 

24-25 Ocak 1996 

7-8 Şubat 1996 

7-8 Şubat 1996

4-8 Mart 1996

5-8 Haziran 1996

6-7 Temmuz 1996 

24-25 Eylül 1996 

6-7 Kasım 1996

: Müsteşar Büyükelçi Sayın Onur Öymen'in siyasi istişarelerde 
bulunmak üzere İsrail'i ziyareti. '

¡Müsteşar Büyükelçi Sayın Onur Öymen'in siyasi istişarelerde 
bulunmak üzere Çin Halk Cumhuriyeti'ni ziyareti.

¡Müsteşar Büyükelçi Sayın Onur Öymen'in Danimarka Dışişleri Bakanlığı
Müsteşarı ile siyasi istişarelerde bulunmak üzere Kopenhag'ı ziyareti.

1  ”  * # ,

¡Dışişleri Bakanlığı Müsteşarları ve/veya Bakan Yardımcıları düzeyinde
düzenlenecek 'Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı", 
Almatı.

¡Müsteşar Büyükelçi Sayın Onur Öymen'in ABD'yi ziyareti.

¡Müsteşar Büyükelçi Sayın Onur Öymen'in ikili istişarelerde bulunmak 
üzere Japonya'yı ziyareti.

¡Müsteşar Büyükelçi Sayın Onur Öymen'in katılacağı Balkan Ülkeleri 
Dışişleri Bakanları Konferansı, Sofya.

¡Almanya Federal Cumhuriyeti ile İşbirliği Konseyi'nin Müsteşar Büyükelçi 
Sayın Onur Öymen başkanlığında Bonn'da toplanması.

¡Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi Sayın Onur Öymen'in katılacağı 
Avrupa Konseyi 99. Bakanlar Komitesi, Strazburg.



AVRUPA KONSEYİ VE İNSAN HAKLARI

GENEL MÜDÜR YARDIMCILIĞI

1. İNSAN HAKLARI DAİRESİ (AKGY-I)

1. 1996 yılı içerisinde Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Hükümetimiz tarafından insan 
hakları alanında yapılan düzenlemeler ile bu alanda ülkemizde meydana gelen önemli 
gelişmeler dış temsilciliklerimize iletilmiş ve basın açıklamaları hazırlanmış, diğer ülke 
hükümetlerinin, uluslararası örgütlerin ve dünya kamuoyunun ülkemizdeki gelişmeler 
hakkında bilgilendirilmesi sağlanmıştır.

•  •  •

2. insan hakları alanında, ülkemiz hakkında diğer ülke hükümetleri ve dış basın ile
uluslararası kuruluşlarca öne sürülen iddialar ülkemizde ilgili makamlara iletilmiş, 
derlenen bilgilerle bu iddialara gereken cevaplar verilmiştir.

3. insan hakları alanında faaliyet gösteren uluslararası gayrı resmi kuruluşlarca 
yayınlanan raporlar temin edilerek incelenmiş, bu raporlarda yer alan ülkemiz aleyhindeki iddialar 
ilgili makamlarımıza iletilmiş, derlenen bilgilerle sözkonusu iddialara cevap verilmiştir.

•  •  *  '** •

4. insan haklan alanında Birleşmiş Milletler insan hakları sistemi içerisinde yer alan BM
Genel Kurul III. Komite, BM İnsan Hakları Komisyonu, bu komisyona bağlı Aynmcılığın 
Önlenmesi ve Azınlıkların Korunması Alt-Komisyonu ile bunlara bağlı Çalışma Gruplan ve Özel 
Raportör çalışmalan takip edilmiş, dönem toplantılarına iştirak edilmiş, ülkemizin BM insan
haklan sistemi bünyesindeki izleme mekanizmalanyla olan tam işbirliği muhafaza edilmiş,
• » * ' **

Özel Raportörler ile Çalışma Gruplannın bilgi talepleri ile sözkonusu BM izleme
mekanizmalarına ülkemiz aleyhine yapılan bireysel şikayetler cevaplandırılmıştır.

5. Cenevre'de yapılan BM İHK Ayrımcılığın Önlenmesi ve Azınlıkların Korunması Alt-
Komisyonu 48. Dönem Toplantısında, Belçikalı üye Marc Bossuyt tarafından ülkemiz
aleyhinde hazırlanan "Türkiye'de İnsan Haklarının Durumu" başlıklı karar tasarısının, 
Cenevre'deki Daimi Temsilciliğimizin de yoğun girişimleri sonucu, l l 'e  karşı- 9 oyla 
reddedilmesi sağlanmıştır.

6. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu Fikir ve İfade Hürriyeti Özel Raportörü Abid 
Hussain, Hükümetimizin davetiyle 20-25 Eylül 1996 tarihleri arasında ülkemizi ziyaret 
ederek, ülkemizde fikir ve ifade özgürlüğü konusundaki durum ve gelişmeleri incelemiş, 
BM İnsan Haklan Komisyonu'na sunulmak üzere bir rapor hazırlamıştır.

*•

Özel Raportörün raporunda, bazı eleştirileri içeren diğer konular meyanında, 
ülkemizde son derece canlı ve etkin bir basın-yayın sektörünün bulunduğu, fikir ve ifade 
özgürlüğünün açık ve rahat şekilde kullanıldığının anlaşıldığı, ifade özgürlüğüne getirilen
sınırlamaların, ülkemizin içinde bulunduğu sorunların boyutları ve bölücü şiddetin yarattığı
olumsuz koşullar göz önüne alındığında anlaşılabilir olduğu, zira devletin ifade özgürlüğünü 
geliştirirken kendi vatandaşlarının da güvenliğini sağlamak durumunda bulunduğu, 
bununla birlikte, çok sayıda- basın kuruluşu, gazeteci ve yazarın, ifadeleri nedeniyle
kovuşturmaya uğradığı ve mahkum olduğu kaydedilmiştir.
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7. Diğer ülkelerde insan haklan konusunda kaydedilen gelişmeler ve meydana gelen 
ihlaller ile özellikle Batı Avrupa ülkelerinde vatandaşlarımızın karşılaştığı ırkçı ve yabancı 
düşmanı saldırılar takip edilmiş, bu olaylara ilişkin olarak basın açıklamaları hazırlanmış ve 
yayınlanmış, BM bünyesinde uygun platformlarda konu gündeme getirilmiştir.

Irkçılık ve yabancı düşmanlığı konusunda BM Genel Kurulu ve İnsan Haklan 
Komisyonu'nda Türk heyeti tarafından karar tasarıları hazırlanarak kabul edilmesi
sağlanmıştır.

•  #

8. Ülkemizin karşı karşıya bulunduğu bölücü terör konusu, terörizmin de bir insan 
haklan ihlali olduğu savıyla, BM'de uygun platformlarda işlenerek, BM Genel Kurul ve İnsan 
Hakları Komisyonu'nda "Terörizm ve İnsan Hakları" başlıklı karar tasansı, 
Bakanlığımızın ilgili dairesiyle bilistişare hazırlanmış ve kabulü sağlanmıştır.

•  •

9. İnsan hakları konusunda Hükümetimiz tarafından yapılması planlanan yeni
düzenlemeler hakkında Bakanlığımızdan talep edilen katkı ve öneriler hazırlanarak ilgili 
makamlara iletilmiştir.

10. insan haklan alanında ülkemizin uluslararası yerinin ve yükümlülüklerinin
geliştirilmesi için gerekli, değerlendirmelerin yapılmasına devam edilmiş, insan hakları 
hukuku alanında BM çerçevesinde ülkemizin henüz taraf bulunmadığı belgeler gözden
geçirilmiş, ilgili bakanlıklarla istişarelerde bulunulmasına devam edilmiştir.

n . AVRUPA KONSEYİ DAİRESİ (AKGY-II)

Avrupa Konseyi savunma ve askeri konular dışında Avrupa'nın tüm sorunlarının
tartışıldığı en geniş Avrupa forumudur. 1996 yılında Rusya Federasyonu (Şubat/1996) ve
Hırvatistan'ın da (Kasım/1996) katılmasıyla üye sayısı 40'a çıkmış bulunmaktadır.
Genişleme sürecinde Bosna-Hersek ve üç Kafkas ülkesinin aynı anda üyelikleri sürecinin
hızlandırılması yolunda bütün Avrupa Konseyi organlarında tarafımızdan gerekli destek 
verilmiştir.

1996 yılı sonu itibariyle sayısı 163'e ulaşan ve çoğu denetim mekanizmaları içeren
Avrupa Sözleşmeleriyle, Avrupa Konseyi aynı zamanda uygulamalı bir hukuk alanıdır.
Türkiye bakımından, Avrupa İnsan Hakları Komisyonu ve İnsan Hakları Divanının
lağvedilerek tek bir mahkeme kurulmasını öngören Avrupa İnsan Haklan Sözleşmesi'ne Ek 11
No'lu Protokol, TBMM'ne sevk edilerek onay işlemlerine başlanmıştır. Ayrıca yeni aktolunan
sözleşmelere taraf olma hususunda ulusal makamlarla değerlendirme çalışmalan 
yapılmıştır.

Avrupa Konseyi bünyesinde ve Avrupa Konseyi ile ilişkilerimizde, 1996 yılında 
kaydedilen gelişmelerden önemli görülenler özetle aşağıda sunulmaktadır:

1. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi bünyesinde yürütülmesi 1993 yılında Viyana'da
yapılan Avrupa Konseyi Zirvesi'nde kararlaştırılan siyasi denetim prosedürü üzerinde, 
denetim mekanizmasının ana hatlarını ortaya koyan 10 Kasım 1994 bildirisi ile sözkonusu 
sisteminin modalitelerini tespit eden 20 Nisan 1995 tarihli Delegeler Komitesi kararı 
uyarınca uygulanacak yöntem üzerindeki son çalışmalar 1996 yılı başında tamamlanmıştır, İlk 
olarak "ifade özgürlüğü" teması üzerindeki çalışmalar başlatılmış, gerek bu konu, gerek



müteakiben ele alınan "demokratik kurumların işleyişi" teması üzerinde Sekretarya 
tarafından yayınlanan raporlarda Türkiye'deki durumun en doğru şekilde yansıtılması büyük 
oranda sağlanmıştır. Üçüncü tema olan "yargının işleyişi" konusunda da ilgili makamlarla 
işbirliği halinde gerekli hazırlıklar yapılmıştır.

V ■ '■ »  *  .  .  •  •  - İ  ■- ■ *  •  ' *

2. Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM), 25 Nisan 1996 tarihli Genel Kurul
oturumunda, "Türkiye'nin Anayasa ve yasa reformları yapma taahhütlerine uyması" 
konusunda, 1298 (1996) sayılı bir Tavsiye Kararı kabul etmiştir. Sözkonusu Tavsiye
Kararı'nın 9. paragrafı uyarınca, Türkiye, AKPM'nin denetim mekanizması kapsamına 
alınmıştır.

AvusturyalI Parlamenter Walter Schwimmer ile Macar Parlamenter Andras Barsony 
Türkiye raportörü olarak atanmışlardır. Schwimmer ve Barsony, Türkiye raporunun 
hazırlıkları çerçevesinde ülkemize ilk ziyaretlerini 25-26 Kasım 1996 tarihlerinde 
yapmışlardır. Bu ziyaret sırasında, Ankara'da, İçişleri Bakam, TBMM Başkan Vekili,
Anayasa Mahkemesi Başkam tarafından kabul edilmişler, ayrıca, Bakanlığımız Müsteşarı, Adalet 
Bakanlığı Müsteşar Yardımcıları, TBMM AKPM Türk Grubu üyeleri, Barolar Birliği 
Başkam, Dış Politika Enstitüsü Başkam ve Türkiye Demokrasi Vakfi üyeleri ile de 
görüşmüşlerdir.

Raportörler, Kasım ayındaki ilk ziyaretlerini takiben bir ön memorandum 
hazırlamışlardır. AKPM Türk Grubu Başkanı olarak Sayın İsmail Cem'in bu
Memorandum hakkında Raportörlere gönderdiği ayrıntılı mektuptan sonra Raportörler ilk 
Memoranduma bir ek yayınlamışlardır. Sayın Cem'in mektubu da Komite belgesi olarak 
yayınlanmıştır.

3. Türkiye'nin taraf olduğu Avrupa İşkencenin, Gayri insani ya da Küçültücü Ceza veya
Muamelenin Önlenmesi Sözleşmesi'nin denetim organı olan • Avrupa işkencenin

9  9

Önlenmesi Komitesi 1996 yılı içinde Türkiye'yi üç kez ziyaret etmiştir.

ilk ziyaret 1995 yılında yapılması öngörülen ancak gerçekleştirilemeyen olağan 
ziyaret kapsamında 7-10 Mayıs 1996 tarihlerinde yapılmış, bu ziyaret sırasında Heyet 
üyeleri, mutad inceleme ziyaretlerinden başka, Sayın Başbakan, Sayın İçişleri, Adalet ve Sağlık 
Bakanlan dahil üst düzey temaslarda bulunmuşlardır.

Yıl içindeki ikinci ziyaret, bazı cezaevlerinde meydana gelen açlık grevleriyle ilgili 
olarak ve bu kapsamda Eskişehir Cezaevinde incelemelerde bulunmak üzere, 
Hükümetimiz tarafından yapılan davet üzerine 19-22 Ağustos 1996 tarihinde yapılmıştır.

1996 yılında Komite son olarak, 18-20 Eylül tarihlerinde Adana, Bursa ve İstanbul 
Emniyet Müdürlükleri ile İstanbul'daki bazı karakolları kapsayan bir ad-hoc ziyarette 
bulunmuştur. -

• , * - ' , ■' • _  * ’ f *  ] ' !  . • \

Eylül 1996 ziyaretinin raporu Komitenin 6 Aralık 1996 tarihli toplantısında
görüşülmüş ve Türkiye hakkında ikinci bir Kamu Açıklaması yapılması (ilk Kamu
Açıklaması 1992 yılında yapılmıştı) kararlaştırılmıştır.

Komitenin Eylül 1996 ziyaretinden sonra hazırladığı rapor, ilgili makamlarımıza 
iletilerek, rapora cevap hazırlanabilmesi amacıyla gerekli hazırlık çalışmaları başlatılmıştır.
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4. Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi’nin (YBYK) 2-4 Temmuz
1996 tarihlerinde yapılan Genel Kurul çalışmaları sırasında kabul edilen bir karar ile üye
ülkelerde yerel ve bölgesel demokrasinin işleyişinin- incelenmesi kararlaştırılmıştır.
"Türkiye'de yerel demokrasinin işleyişi" konusunu incelemek üzere bir Çalışma Grubu 
oluşturulmuş, Çalışma Grubu, Türk yerel yönetim temsilcilerinin de katılımıyla 
toplantılarını Türkiye'de yapmış; çalışmalar sonucu hazırlanan ve bazı tavsiyeler içeren bir rapor, 
YBYK'nın Haziran 1997 Genel Kurul toplantısına sunulmak üzere 
nihaileştirilmiştir. Sözkonusu rapor hazırlıklarına katkıda bulunan YBYK üyelerimize
görüşlerimiz hakkında ayrıntılı bilgi verilmiştir. Nitekim Kongreden Türkiye hakkında çıkan 
raporun Türkiye'deki durumu gerçek anlamda yansıtması ve eleştirel olmaktan ziyade yeni 
işbirliği imkanları yaratan bir belge haline dönüşmesi büyük oranda sağlanmıştır.

5. AKPM'de 1991 yılında kabul edilen "Avrupa'nın Yeni Dünya Düzeninin Geleceğinde
Üstleneceği Rol" konulu 963 sayılı Kararında, "Kıbrıs sorunu"nun, Akdeniz bölgesindeki
potansiyel istikrarsızlıklardan biri olarak gösterilmesi üzerine, "Kıbrıs" konusu AKPM 
gündemine alınmış, 1992 yılında Lord Finsberg, Siyasi İşler Komisyonunun Kıbrıs
raportörlüğüne atanmıştı. Lord Finsberg'in ilk raporu 1995 yılında AKPM'de onaylanmış; bu kez 
adı geçen Kıbrıs'ta insan haklarının durumunu incelemekle görevlendirilmişti.

Lord Finsberg, 3-9 Şubat 1996 tarihleri arasında, adaya yaptığı ziyarette, her iki 
toplum ile temas etmiş, Güneyde kalan Türkler ve KKTC'deki Karpas Rumların
sorunlarını mahalinde incelemiştir. Lord Finsberg, bu ziyaretinin akabinde Londra
Büyükelçiliğimiz ve KKTC makamları ile temas kurarak, Karpas Rumlarının durumunun
düzeltilmesi için bir takım önerilerde bulunmuştur. Sözkonusu öneriler KKTC 
makamlarınca dikkate alınmıştır. Bizzat Sayın Denktaş tarafından gönderilen 17 Mayıs 1996 
tarihli mektupla yapılan iyileştirici düzenlemeler hakkında kendisine bilgi verilmiştir.

Lord Finsberg'in Kıbrıs konusunda hazırladığı ön rapor taslağı Eylül ayında Siyasi İşler 
Komisyonunda görüşülmüştür. Adı geçenin Ekim 1996 ayında ölümü üzerine 
raportörlük görevi Siyasi İşler Komisyonu Başkanı Macar Parlamenter Andras Barsony 
tarafından üstlenilmiş, Barsony, Finsberg'in raporunu ve karar tasarısını aynen 
benimsemiştir. Karar tasarısında, AKPM'de "Kıbrıs" a ayrılan üç asil üyelikten birinin daha bir 
Rum parlamenter tarafından doldurulması öngörülmüştür.

AKPM'de "Kıbrıs"a ayrılan ikisi Rum, biri Türk parlamentere ait üç sandalye, 1964 
yılından itibaren, Kıbrıs Cumhuriyetinin ortak kurucusu olan iki toplumun aynı anda temsil 
edilmeleri gereğinden" hareketle 1983 yılına kadar (19 yıl boyunca) boş tutulmuştur. 1984 
yılında, o güne kadar boş tutulan üç sandalyeden birinin bir Rum parlamenter tarafından 
doldurulması kararlaştırılmıştır. 1984 yılından bu yana ise, biri Rum, diğeri Türk tarafına ait iki 
sandalyenin boş tutulması uygulaması devam etmiştir. Barsony'nin (Finsberg'in) bu boş 
sandalyelerden birinin daha bir Rum parlamenter tarafından doldurulması öngören karar 
tasarısı, onay için AKPM'nin Ocak 1997 Genel Kurul oturumuna sunulmuştur.

6. Dayton Anlaşmalarının Bosna-Hersek İnsan Hakları Komisyonu kurulmasına ilişkin 
hükmü uyarınca kurulması öngörülen Bosna-Hersek İnsan Haklan Odası'mn 8 uluslararası 
yargıcının seçimi Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi tarafından 12 Mart 1996 tarihli 
"Resolution (96)8" ile Avrupa Konseyi üyesi ülkeler arasından yapılmıştır. (Oda, 14 
üyeden müteşekkildir. Üyelerden Bosna-Hersek Federasyonu ve "Republika Sırpska" 
tarafından belirlenecek 6 üye 1996 başlarında atanmıştır.)
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Uluslararası yargıçlık için Türkiye tarafından Prof. Dr. Rona Aybay aday gösterilmiş ve 
seçilmiştir. İHO, İnsan Hakları Komisyonunun 27 Mart 1996 tarihinde faaliyete 
geçmesiyle çalışmaya başlamıştır.

AVRUPA İNSAN HAKLARI KOMİSYONU VE DİVANI DAİRESİ (AKGY-IH)

1. Bireysel başvuru hakkını tanıdığımız 1987'den bu yana ülkemiz aleyhine Avrupa 
İnsan Haklan Komisyonu ve Divanı'ndaki davalarda menfi artışlar kaydedilmiştir. 1996 yılı 
boyunca bu müracaatlar çerçevesinde, ülkemiz aleyhinde Avrupa İnsan Haklan 
Komisyonu'na yapılan başvurular ile Divana akseden davalarda Hükümetimiz temsil edilmiş. 
Komisyon ve Divan tarafından istenen savunma ve görüşler, ilgili 
makamlarımızdan temin edilen bilgiler esas alınarak hazırlanmış, duruşmalara iştirak 
edilmiştir.

2. Avrupa İnsan Haklan Komisyonu'na; ülkemizden, Sözleşme gereği iç hukuk 
yollarının tüketilmesi koşulu gözetilmeden başvuru yapıldığı ve bu başvuruların Komisyon 
tarafından kabul edildiği gözlenmiştir. Bu konuda gerekli itirazlar yapılmış, diğer taraftan, 
Komisyonun başvuruları iç hukuk yollan tükenmeden kabul etmesinin gerekçeleri ilgili 
makamlanmıza iletilmiştir.

A

•  •  •  •

3. Ülkemiz hakkında alınan Komisyon ve Divan Kararları ilgili makamlarımıza iletilmiş,
ülkemiz hakkında verilen ihlal kararlanmn asgariye indirilmesi için Hükümetimizce 
alınması gereken idari ve yasal önlemler hakkında görüş ve öneriler hazırlanarak 
sunulmuştur. Ayrıca, mümkün olan durumlarda, "dostane çözüm"e gidilmesi için gerekli 
girişimlerde bulunulmuş, bu suretle ülkemizin uluslararası hukuk nezdinde dava bazında 
mahkumiyeti önlenmiştir.
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AVRUPA KONSEYİ İNSAN HAKLARI VE A GİT

GENEL MÜDÜR YARDIMCILIĞI

22-23 Ocak 1996:

AGİT Ekonomik Boyut Uygulamanın Gözden Geçirilmesi Toplantısı 22-23 Ocak
'  •

1996 tarihlerinde Cenevre'de düzenlenmiştir. 1990 tarihli "Avrupa'da Ekonomik işbirliği
Konulu Bonn Belgesi"nde yeralan yükümlülüklerin ne ölçüde yerine getirildiğini genel bir

  • •

değerlendirmeye tabi tutmak amacım taşıyan toplantı, esas itibariyle MDAU'lerin serbest piyasa 
düzenini yerleştirmek ve dünya ekonomisiyle bütünleşmek yolunda kaydettikleri gelişmenin 
gözden geçirilmesi üzerinde odaklaşmıştır. Bunun başlıca nedeni, Bonn Belgesi'nin 
kabul edildiği tarihte eski Sovyetler Birliği'ni meydana getiren ülkelerin henüz bağımsızlıklarını
kazanmamış bulunmaları dolayısıyla Bonn Belgesi'nin, biraz da aceleyle, komünist bloktan

•  •

kopan MDAU'leri Batı ekonomik modelini benimsemeye yöneltmeyi hedef alması ve bunun
% • •

ekonomik gereklerinin neler olduğunu saptamasıdır. Bu çerçevede, Rusya ve Orta Asya
• t # |

Cumhuriyetlerinin MDAU'lere oranla daha geç başlayan serbest piyasa düzenine geçiş 
çabaları adeta ikinci plana itilmiştir.

21-22 Mart 1996:

AGİT'e taraf ülkelerin Dışişleri Bakanlıklarında AGİT'ten sorumlu üst düzey
A f  m « 0  •

yöneticilerinin katılımı ile yapılmakta olan Ust Düzeyli Konsey (ÜDK) Toplantısı, 21-22 
Mart tarihlerinde, Prag'da gerçekleştirilmiştir. Toplantı gündemini, yıl sonunda yapılacak olan 
Lizbon Zirvesi beklentileri, güvenlik modeli çalışmaları ve Bosna-Hersek Barış 
Anlaşmasının uygulanması konuları teşkil etmiştir.

• •  •

UDK, AGIT'in uluslararası bir kuruluşa dönüştürüldüğü 1994 Budapeşte Zirvesi 
öncesinde Kıdemli Memurlar Komitesi adı altında toplanarak önemli bir diyalog forumu 
görevi üstlenmekteydi. Ancak, Budapeşte kararlarıyla kurumsallaşan AGİT'in Viyana'da taraf
ülkelerin daimi temsilcilerinin katılımıyla düzenli olarak her hafta toplanan Daimi Konsey

•  •  1 | #

toplantıları karşısında UDK eski önemini yitirmiştir. ÜDK'nın bu son toplantısında da merkezden 
üst düzey yetkililer arasında karşılıklı bir tartışma ortamı yaratması amacına ulaşamadığı ve 
büyük bir çoğunluğu Viyana'dan gelen delegelerin katılımıyla Daimi Konseyin bir tekrarı 
niteliği taşıdığı görülmüştür. Nitekim yılda iki kez düzenli olarak ve Bakanlar Konseyi 
toplantılarından önce bir kez toplanması öngörülen ÜDK bu tarihten sonra yeni bir toplantı 
gerçekleştirmemiştir.

^27-29 Mart 1996: —

AĞIT IV. Ekonomik Forum Toplantısı 27-29 Mart 1996 tarihlerinde Prag'da 
düzenlenmiştir. "Güvenliğin Ekonomik Veçheleri ve AGİT'in Rolü" konusu, toplantının ana 
temasım oluşturmuştur. Bu çerçevede Forum, esas itibariyle "21. Yüzyıl için "Ortak ve 
Kapsamlı Güvenlik Modeli" oluşturulmak üzere 1994 Budapeşte Zirvesinden hemen sonra 
AGÎT'te başlayan çalışmalara dahil edilmek üzere, ekonomik ve sosyal nitelikli fikir 
üretilmesi amacma yönelmiştir.

13



Toplantıda ayrıca, AGİT'in ekonomik boyuttaki işlevi tartışmaya açılmıştır. AGİT'in iyi 
ve etkin hizmet veren uluslararası mali ve ekonomik kuruluşların görev alamna girmekten 
kaçınması gerektiği hususunda mutabık kalınmış, öte yandan, bir erken uyan ve çatışmaları 
önleme aracı ve işbirliği organı olarak sahip olduğu deneyim ve bilgi. birikimi ile piyasa 
ekonomisine geçiş aşamasındaki ülkelere yardımcı olabileceği ifade edilmiştir.

5-9 Temmuz 1996:
t

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi'nin (AGİT-PA) her yıl 
yapılan genel kurul toplantılarının beşincisi 5-9 Temmuz 1996 tarihlerinde Stokholm'de 
düzenlenmiştir. Toplantıya Türkiye'yi temsilen İstanbul Milletvekili Sayın Korkut Özal 
başkanlığında sekiz kişilik bir parlamenter heyeti katılmıştır.

• a

AGIT-PA toplantısmdan kısa bir süre önce, çoğunluğunu Türkiye hakkında menfi 
görüşlere sahip oldukları bilinen bazı yabancı parlamenterlerin oluşturduğu bir grup, 
Türkiye'deki durumun ilave bir gündem maddesi olarak görüşülmesini önererek, 
ülkemizdeki gelişmeleri kamuoyuna kasıtlı olarak yanlış bir biçimde yansıtmayı hedef alan, 
dengesiz ve önyargılı bir karar tasarısı sunmuştur. Heyetimizin itirazlanna rağmen karar 
kabul edilmiştir. Kararın ülkemizi haksız bir şekilde eleştirdiği ve gerçeklerden uzak olduğu 
Bakanlığımız sözcüsünce 10 Temmuz 1996 tarihinde kamuoyuna duyurulmuştur.

4-22 Kasım 1996:

İki yılda bir gerçekleştirilen AGİT Devlet veya Hükümet Başkanlan Zirvesi 
öncesinde yapılan AĞIT Gözden Geçirme Konferansı (GGK) 4-22 Kasım 1996 tarihleri 
arasında Viyana'da gerçekleştirilmiştir. GGK, faaliyetlerini başlıca 3 çalışma grubu (insani 
boyut, ekonomi, siyasi-askeri) çerçevesinde yürütmüş, ayrıca iki kez Genel Kurul (Plenary) 
düzeyinde toplanmıştır.

GGK'nın insani boyut çalışma grubunda devletler daha önceki yıllarda da olduğu gibi, 
birbirlerini özellikle insan haklarına ilişkin AGİT yükümlülüklerini yerine getirmemekle 
eleştirmişlerdir. Bu konuda ülkemize en fazla ifade özgürlüğü, dernek kurma, gösteri 
yapma, işkence ve faili meçhul cinayetler konularında eleştiriler yöneltilmiştir. Buna karşılık, 
göçmen işçiler, ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve yabancılara kötü muamele yapılması konuları 
tarafımızdan işlenmiş; hukukun üstünlüğü gündem maddesi görüşülürken de, Avrupa

• N  ,

Adalet Divanı'nın yurtdışmdaki vatandaşlarımızın haklarıyla ilgili olarak aldığı kararlara bazı AB 
ülkelerince uyulmaması hususu, örnekler verilmek suretiyle tarafımızdan eleştiri konusu 
yapılmıştır.

Ekonomik boyutla ilgili çalışma grubunda bu alandaki uygulamalar ele alınmış, 
özellikle ekonomik ilişkilerin güvenlik boyutu üzerinde durulmuştur.

GGK'mn son haftasında ise ağırlıklı olarak AGİT kurumlan ve yapılannın 
geliştirilmesi konusu üzerinde durulmuştur.
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25-29 Kasım 1996:

Lizbon Zirvesi sonunda kabul edilecek belgenin yazım çalışmalarının yapıldığı 
Lizbon Hazırlık Toplantısı 25-29 Kasım tarihlerinde düzenlenmesi öngörüldüğü halde belge ile 
ilgili olarak üzerinde uyuşmazlık bulunan konular nedeniyle Zirvenin 2 Aralık'ta 
başlamasından sonra da devam etmiş, belgenin yazımı ancak Zirvenin son günü (3 Aralık) 
kesinleştirilebilmiştir.

2-3 Aralık 1996:

AGIT'in her iki yılda bir yapılmakta olan Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi bu yıl 2- 
3 Aralık 1996 tarihlerinde Lizbon'da gerçekleştirilmiştir. Zirveye Cumhurbaşkanımız Sayın 
Süleyman Demirel katılmışlardır.

Zirve sonunda kabul edilen "Lizbon Zirve Belgesi", "Lizbon Zirve Bildirisi" ile 
"2linçi Yüzyılda Avrupa için Ortak ve Geniş Kapsamlı Güvenlik Modeli Bildirisi"nden 
oluşmaktadır. Zirve sırasında ayrıca, "Silahların Kontrolünün Çerçevesi" ve "AGİFin 
Gündeminin Genişletilmesi" başlıklı iki belge de kabul edilmiştir.

Lizbon Zirve Bildirisinde AGİT ilke ve yükümlülüklerine riayet edilmesi 
vurgulanmakta, AGİT bölgesinde son dönemde güvenlik alanında kaydedilen gelişmeler 
özetlenmekte ve bu çerçevede Avrupa'da Konvansiyonel Kuvvetler Antlaşmasının (AKKA) ve 
bunun yeni siyasi koşullara uyarlanması amacıyla 1997 başında müzakerelere başlanması kararının 
önemi teyid edilmektedir. Bildiride, Bosna-Hersek başta olmak üzere bazı bölgesel 
sorunlara ilişkin ifadeler de yer almakta, ayrıca, gelecek Zirve toplantısının İstanbul'da 
yapılması yolundaki davetimizin not edildiği belirtilmektedir.

Zirve Bildirisine konulmak istenen Yukarı Karabağ sorununa ilişkin bir paragraf
Ermenistan'ın karşı çıkması nedeniyle Bildiri içinde yer almamış, buna karşılık Başkanlık
açıklaması halinde Bildiriye eklenmiştir. Ermenistan'ın görüşleri de ayrı bir ek halinde 
Belgede yer almıştır.
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AVRUPA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İtalya Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Emanuele Scammacca del Murgo e 
dell'Agnone'nin Ülkemize Çalışma Ziyareti 
(Ankara, 05-06 Ocak 1996)

\

Cumhurbaşkanımız Sayın Süleyman Demirel ve beraberindeki heyetin, Fransa eski 
Cumhurbaşkanı François Mitterand'ın cenaze törenine katılmak üzere Paris ziyareti 
(Paris, 10-11 Ocak 1996)

Macaristan Dışişleri Bakanlığı Devlet Sekreteri Yardımcısı Dr. Pataki'nin siyasi 
istişarelerde Bulunmak üzere ülkemizi ziyareti.(Sn.Gündüz Aktan)
(Ankara, 16-19 Ocak 1996)

•  #  .  *  / *  -  «

İsveç ile Dışişleri Bakanlıkları Müsteşarları arasında Siyasi İstişare Toplantısı 
(Ankara, 17-18 Ocak 1996)

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Güven Erkaya'nın Hollanda'yı Resmi ziyareti. 
(Lahey, 01-05 Şubat 1996)

Müsteşar Onur Öymen'in Danimarka’ya ziyareti.
(Kopenhag, 07-08 Şubat 1996)

Dışişleri Bakam Deniz Baykal'ın.Ege sorunları konusundaki tutumumuzu anlatmak 
üzere Londra, Brüksel, Paris ve Roma'ya çalışma ziyaretleri 
(13-20 Şubat 1996) %

Genelkurmay Başkam Orgeneral İsmail H. Karadayı'mn Belçika'yı resmi ziyareti. 
(Brüksel, 14-15 Şubat 1996)

Başbakan Tansu Çillerin İtalya'ya Çalışma Ziyareti 
(Roma, 26-27 Şubat 1996)

Fransız Senatosu Dış ilişkiler, Savunma ve Silahlanma Komisyonu Başkam Xavier 
de Villepin başkanlığındaki Senato heyetinin ülkemizi ziyareti 
(Ankara, 26-29 Şubat 1996)

Genelkurmay Başkam Orgeneral İsmail H. Karadayı'mn İtalya'yı resmi ziyareti. 
(Roma, 28 Şubat-3 Mart 1996)

Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman Demirdin Portekiz Cumhurbaşkanı Jorge Sampaio' 
Yemin Töreni için Portekiz'i ziyareti.
(Lizbon, 8-9 Mart 1996)

Başbakan Sayın Mesut Yılmaz'ın EDU Toplantısına Katılmak üzere Fransa'a ziyareti 
(Paris, 12-14 Mart 1996)

•  •  •  •

Müsteşar Sayın Onur OYMEN'in Siyasi İstişare için Irlanda'a ziyareti
(Dublin, 12-13 Mart 1996)



15. Türk-Alman Parlamento Grubu Başkanı Thomas Kossenday ile Yardımcısı Leyla Onur'un
• t

Ülkemizi Ziyareti •
(Ankara, 20 Mart 1996)

16. AFC Dışişleri Bakanlığı Devlet Sekreteri Hartman'ın ülkemizi ziyareti
(Ankara, 20-21 Mart 1996)

%  * •  ,  * i

17. Türkiye - Almanya Karma Ulaştırma Komisyonu Görüşmeleri 
(20-21 Mart 1996)

18. Fransa Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi Bertrand Duffourcq'un ülkemizi ziyareti. 
(Ankara, 21-23 Mart 1996)

19. Türkiye - İngiltere Siyasi İstişareleri 
(Ankara, 4-5 Nisan 1996)

*

20. Lyon Valisi Paul Bernard'ın Ülkemizi Ziyareti.
(Ankara, 4-8 Nisan 1996)

21. Fransa Ulusal Savunma Sekreteri'nin ülkemizi Ziyareti
(Ankara, 4-8 Nisan 1996)

22. Türkiye - Macaristan Siyasi İstişare Toplantısı
(Ankara, 10 Nisan 1996)

23. Hollanda Dış Ticaret Bakanı’nın Ziyareti.
(Ankara, 10-12 Nisan 1996)

24. Türkiye - İtalya Siyasi İstişare Toplantısı
(Roma, 11 Nisan 1996)

25. Çek Cumhuriyeti Dışişleri Bakam'mn ziyareti.
(Ankara, 15-16 Nisan 1996)

26. Dışişleri Bakanı Sayın Emre Gönensay'ın AFC'yi Ziyareti.
(Bonn, 23 Nisan 1996)

27. Karadeniz Ekonomik İşbirliği Toplantısı
(Bükreş, 27 Nisan 1996) Başka Dairenin

28. TBMM Başkanı Sayın Mustafa Kalemli'nin İrlanda'yı ziyareti.
(Dublin, 29 Nisan-02 Mayıs 1996)

29. Türkiye - Malta Siyasi İstişareleri
(Ankara, 9 Mayıs 1996)

30. Başbakan Sayın Mesut Yılmaz'ın AFC'ye çalışma ziyareti.
(Bonn, 17-18 Mayıs 1996)



31. Hollanda Parlamento Dışişleri Komisyonunun Ülkemizi Ziyareti.
(Lahey, 28-29 Mayıs 1996)

32. Başbakan Sayın Mesut Yılmaz'ın Belçika'yı ziyareti.
(4-5 Haziran 1996)

33. Türkiye - Vatikan Siyasi İstişareleri
(Vatikan, 7 Haziran 1996)

34. Türk-Alman Karma Kültür Komisyonu 15. Toplantısı.
(Ankara, 19-22 Haziran 1996)

35. Avusturya Cumhurbaşkam Thomas Klestil'in Türkiye'yi ziyaret.
(Ankara, 24-26 Haziran 1996)

36. Türkiye - Norveç Siyasi İstişareleri
(Ankara, 09 Temmuz 1996)

37. Türkiye - Belçika Siyasi İstişareleri (Sayın. Gündüz Aktan)
(İstanbul, 25 Temmuz 1996)

38. Başbakan Yrd. ve Dışişleri Bakanı Sayın Tansu Çiller'in İrlanda ziyareti
(Dublin, 17-18 Temmuz 1996)

•*  •  • '  V  •  .  *  * * ' • _ -  * -  ^

•  •

39. ATIAD Heyetinin Ziyareti (Başbakan,Dışişleri, Sağlık, Tarım ve Sanayi Bakanı ve Devlet
Bakanları ile ANAP, DSP ve CHP liderleriyle görüşme)
(Ankara, 30-31 Temmuz 1996)

40. Türkiye - Avrupa Birliği Troikası Siyasi Direktörler Toplantısı
(İstanbul, 31 Temmuz 1996) ABGY hazırladı.

*  •    •  •

41. Ingiltere Muhafazakar Parti Grubunun Ülkemizi Ziyareti
(Ankara, 26-31 Ağustos 1996)

•  «

,  • •  ,  * "  .  ‘  .

42. Fransız Senato Heyetinin Ülkemizi Ziyareti
(Ankara, 28-31 Ağustos 1996)

#  *      • •

43. İtalya Başbakanı Prodi'nin Ülkemizi Ziyareti
(Ankara, 03 Eylül 1996)

44. Türkiye - Macaristan Siyasi İstişareleri
(Budapeşte, 20 Eylül 1996)

45. Türk - Alman İşbirliği Konseyi Toplantısı
(Bonn, 24-25 Eylül 1996)

46. İrlanda Başbakan Yrd. Spring'in Ülkemizi Ziyareti
(Ankara, 16-17 Eylül 1996)

47. Türkiye - Fransa Siyasi İstişareler
(Paris, 01 Ekim 1996)
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48. Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman Demirel'in İtalya ziyareti
(Roma-Venedik, 7-9 Ekim 1996)

•  •

49. Macaristan Cumhurbaşkanı Sayın Arpad Göncz'ün Ülkemizi Ziyareti
(Ankara, 16 Ekim 1996)

t  ,  •  •  _____________

50. İsveç Meclis Başkan Y. Björk'ün Ülkemizi Ziyareti
(Ankara, 15-18 Ekim 1996)

51. Ankara Anlaşması'nın Yıldönümü Fransa AB Bakanı Barnier'in Ülkemizi Ziyareti 
(Ankara, 20-21 Ekim 1996)

52. TBMM Dış ilişkiler Komisyonu Başkanı Sedat Aloğlu'nun Finlandiya Ziyareti 
(Helsinki, 20-23 Ekim 1996)

53. İngiltere Ticaret Bakam Fraser'in Ülkemizi Ziyareti
(Ankara, 20-23 Ekim 1996)

54. Fransız Millet Meclisi Türkiye Fransa Dostluk Grubunun Türkiye Ziyareti 
(Ankara, 3-9 Kasım 1996)

* «r

55. Cumhurbaşkanı Saym Süleyman Demirel'in (AFC) Almanya'yı Ziyareti
(Bonn, 4-7 Kasım 1996)

56. Polonya Cumhurbaşkanlığı Devlet Sekreterinin Ülkemizi Ziyareti
(Ankara, 11-13 Kasım 1996)

57. Türkiye-Polonya SDK Toplantısı
(Ankara, 11-13 Kasım 1996)

58. Türkiye - İtalya Bakanlar Karma Komisyon Toplantısı (Müsteşar île Biancheri Siyasi
Damşmaları)
(Ankara, 25 Kasım 1996)

59. Türkiye-Slovakya Siyasi İstişareleri
(Ankara, 25 Kasım 1996)

60. Dışişleri Bakam ve Başbakan Yrd. Tansu Çiller'in Hollanda Ziyareti
(Lahey, 27-28 Kasım 1996)
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ORTA ASYA, KAFKASYA VE SLAV ÜLKELERİ
GENEL MÜDÜR YARDIMCILIĞI

Türkiye'nin, aramızda yakın tarih, kültür ve dil bağları bulunan Orta Asya
Cumhuriyetleri ile ilişkileri, 1996 yılında da her alanda hızla gelişmeye ve derinlik
kazanmaya devam etmiştir.

1996 yılında Genel Müdür Yardımcılığımız ilgi alanına giren ülkeler ile
ilişkilerimizde çok sayıda üst düzeyli ziyaret ile çeşitli alanlarda imzalanan anlaşma ve 
belgelerle önemli gelişmeler sağlanmıştır. '

Bu ziyaretlerde, 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.

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 dördüncüsü, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te gerçekleştirilmiştir.

Taşkent Zirvesi'ne, Sayın Cumhurbaşkanımızın yanısıra, Türkmenistan, Kazakistan,
§ •  • 4 * • " * . .

Kırgızistan, Özbekistan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanları katılmışlar ve toplantı sonunda 
Taşkent Bildirisi kabul edilmiştir.

A. KAZAKİSTAN

I. Ziyaretler:

1. Kazakistan Dışişleri Bakan Yardımcısı V.Gizzatov, siyasi istişarelerde bulunmak
amacıyla 7 Haziran 1996 tarihinde Türkiye'ye gelmiştir.

2. Kazakistan Senato Başkanı Omirbek Baygeldi, 12-17 Haziran 1996 tarihlerinde
beraberinde resmi bir heyetle Türkiye'yi ziyaret etmiştir.

3. Milli Eğitim Bakanı Turhan Tayan, 26 Haziran 1996 tarihinde Kazakistan'a bir
ziyarette bulunmuştur.

4. Kazakistan Savunma Bakanı Alibek Kasımov, 2-7 Eylül 1996 tarihlerinde
Türkiye'yi ziyaret etmiştir.

5. TBMM Başkan vekili Haşan Korkmazcan başkanlığındaki bir parlamento 
heyetimiz 17-22 Eylül 1996 tarihlerinde Kazakistan'ı ziyaret etmiştir.

6. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Recai Kutan 20-24 Ekim 1996 tarihlerinde 
Kazakistan'ı ziyaret etmiştir.

7. Sayın Cumhurbaşkanımız, Kazakistan'ın 5, bağımsızlık yıldönümü vesilesiyle 15-17 
Aralık 1996 tarihlerinde bu ülkeye bir çalışma ziyareti gerçekleştirmiştir.
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II. Anlaşmalar

1. Türkiye Büyük Millet Meclisi ile Kazakistan Cumhuriyeti Parlamentosu Arasında 
İşbirliği Protokolü.(Ankara, 12 Haziran 1996)

2. Türkiye-Kazakistan Teknik ve Savunma Sanayii İşbirliği Anlaşması.(Ankara, 3 
Eylül 1996)Bakanlar Kurulu'nun 26 Kasın 1996 tarihli ve 96/8876 sayılı kararı ile 
onaylanmış, gizliliği nedeniyle Resmi Gazetede yayınlanmamıştır. Anlaşma 24 Şubat 1997 
tarihinde yürürlüğe girmiştir.

3. Kazakistan Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı ile T.C. Savunma Bakanlığı Arasında 
Askeri Alanda işbirliğini Geliştirme Konusunda Mutabakat Muhtırası (Ankara, 3 Eylül 
1996). Bakanlar Kurulu'nun 26 Kasım 1996 tarihli ve 96/8906 sayılı kararı ile onaylanmış 
gizliliği nedeniyle Resmi Gazetede yayınlanmamıştır.

*

4. Türkiye Sosyal Sigortalar Kurumu ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükümetine Bağlı 
Mecburi Sağlık Sigortası Kuruluşu Arasında İşbirliği Memorandumu. (Ankara, 20.9.1996). 
Sosyal Sigortalar Kurumu yetkilileri onay işleminin yapılmasına gerek görmediklerini 
bildirmişlerdir.

5. Türkiye ile Kazakistan Arasında 1996-98 Yıllarını Kapsayan Kültür İşbirliği 
Protokolü ( İstanbul, 22 Eylül 1996). Sözkonusu Protokol imzalandığı tarih itibariyle 
yürürlüğe girmiştir.

III. Siyasi İstişareler:

Kazakistan Cumhurbaşkam Nazarbayev'in 1994 Ekim ayında ülkemizi ziyareti 
sırasında, iki ülke Dışişleri Bakanlıkları arasında düzenli istişareler yapılması konusunda bir 
Protokol imzalanmıştır. Bu çerçevede Dışişleri Bakan Yardımcıları seviyesindeki ilk siyasi 
istişareler 7 Haziran 1996'da Ankara'da gerçekleştirilmiştir.

B. KIRGIZİSTAN

I. Ziyaretler

1. Kırgızistan Başbakanı Apas Cumagulov, 12-17 Haziran 1996 tarihlerinde Habitat-II 
Zirvesi vesilesiyle ülkemizi ziyaret etmiştir.

2. Milli Eğitim Bakanı Turhan Tayan, 26-29 Haziran 1996 tarihlerinde Kırgızistan'a 
resmi bir ziyaret gerçekleştirmiştir.

3. Kırgızistan Dışişleri Bakanı Birinci Yardımcısı Alikbek Ceksenkulov, siyasi 
istişarelerde bulunmak amacıyla 16 Temmuz 1996 tarihinde Ankara'ya gelmiştir.

4. Kırgızistan Maliye Bakanı Kemalbek Nanaev, 4-6 Eylül 1996 tarihlerinde ülkemizi 
ziyaret etmiştir.

5. TBMM Başkanvekili Haşan Korkmazcan başkanlığındaki bir parlamento 
heyetimiz 22-25 Eylül 1996 tarihlerinde Kırgızistan'ı ziyaret etmiştir.
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II. Anlaşmalar

1. Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı ile Kırgızistan Cumhuriyeti Öğretim ve 
Bilim Bakanlığı Arasında Eğitim ve Bilim Alanında İşbirliği Anlaşması. (Bişkek, 28 
Haziran 1996) Anlaşma Bakanlar Kurulunun 21.8.1996 tarihli ve 96/8489 sayılı kararı ile 
onaylanarak 22 Eylül 1996 tarihli ve 22765 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.(Not: Bu 
Anlaşma, daha önce eğitim alanında imzalanmış tüm anlaşma ve protokollerin yerine 
geçecektir.)

2. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgızistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Hava Taşımacılığı Anlaşması. 14 Ekim 1996 Anlaşma 4290 sayı ile TBMM tarafından 
onaylanması uygun bulunmuş, 26.7.1997 tarihli ve 23061 sayılı Resmi Gazetede 
yayınlanmıştır. Bakanlar Kurulu onayı alınmaktadır.

III. Siyasi Danışmalar:

3 Mart 1992 tarihinde imzalanmış olan Dışişleri Bakanlıkları Arasında Danışmalara
•  •  ,  ,  K

ilişkin Protokol çerçevesinde, Bakan Yardımcıları seviyesindeki ilk siyasi istişareler 16 
Temmuz 1996 tarihinde Ankara'da gerçekleştirilmiştir.

C. ÖZBEKİSTAN

I. Ziyaretler

1. Özbekistan Dışişleri Bakan Birinci Yardımcısı Vladimir İmamoviç Norov, siyasi 
istişareler için 16-17 Ocak 1996 tarihlerinde Türkiye'ye gelmiştir.

2. Kültür Bakanı Sayın Fikri Sağlar, 19-23 Şubat 1996 tarihlerinde Özbekistan'ı 
ziyaret etmiştir.

3. Sayın Cumhurbaşkanımız, 7-9 Mayıs 1996 tarihlerinde Özbekistan'a resmi bir 
ziyaret gerçekleştirmiştir.

4. Sayın Cumhurbaşkanımız, Türkçe Konuşan Ülkeler Devlet Başkanlan IV. 
Zirvesine katılmak üzere, 20-22 Ekim 1996 tarihlerinde Taşkent'e gitmiştir.

II. Anlaşmalar:

1. Mutabakat Zaptı. (1996-1997 yıllarını kapsayan Kültürel Değişim Programı hakkında.) 
Taşkent, 21 Şubat 1996.

2. Türkiye Cumhuriyeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Arasında Ebedi Dostluk ve 
İşbirliği Antlaşması. (Taşkent, 8 Mayıs 1996) Antlaşma TBMM'nin 15.5.1997 tarihli ve 4261 
sayılı kararı ile onaylanması uygun bulunmuş, 22 Mayıs 1997 tarihli ve 22996 sayılı Resmi 
Gazetede yayınlanmıştır. Antlaşma Bakanlar Kurulunun 15.7.1997 tarihli ve 97/9630 sayılı 
kararı ile onaylanmış, 4.8.1997 tarihli ve 23070 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır. Özbek 
Cumhurbaşkanının Ankara ziyareti sırasında onay belgeleri teati edilerek 18 Kasım 1997 
tarihinde yürürlüğe girmiştir.



3. Çevre Ajanında İşbirliği Anlaşması. (Taşkent, 8 Mayıs 1996).
(Anlaşmanın onaylandığına dair karar no: 96/8415 RG: 26 Ağustos 1996 - 22739) Anlaşma 19 
Eylül 1996 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

4. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir
• •  •  * •  *

Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi önleme Anlaşması.(Taşkent, 8 Mayıs 
1996). Anlaşmanın onaylanması TBMM'nin 17.7.1997 tarihli ve 4298 sayılı karan ile uygun 
bulunmuş, 26 Temmuz 1997 tarihli ve 23061 sayılı Resmi Gazetede 
yayınlanmıştır. Anlaşma Bakanlar Kurulunun 26.8.1997 tarihli ve 97/9882 sayılı kararı ile 
onaylanmış, 7.9.1997 tarihli ve 23103 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır. Anlaşma 30 
Eylül 1997 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. Anlaşmanın 1 Ocak 1997 tarihinden itibaren 
hüküm ifade edeceği Özbek Makamlan tarafından Taşkent Büyükelçiliğimize bildirilmiştir.

5. Niyet Protokolü (Tiflis-Kars demiryolunun inşası konusunda teknik bir heyet
% •

kurulması ve Özbekistan'a Türk limanlarından birinde serbest bölge tahsisi hakkında) 
(Taşkent. 8 Mayıs 1996)

6. Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı ile Özbekistan 
Cumhuriyeti Ali ve Orta Mahsus Talim Vezirliği Arasında Yükseköğretimde İşbirliğine 
İlişkin Mutabakat ZaDtı Ankara. 14.6.1996.

m . Dışişleri Bakanlıkları Arasında Danışmalar

23 Haziran 1994 tarihinde imzalanan Dışişleri Bakanlıkları Arasında Danışmalara ve
İşbirliğine İlişkin Protokol uyarınca, Bakan Yardımcısı düzeyindeki ilk siyasi istişareler 16-17
Ocak 1996 tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilmiştir. Danışmalarda, iki ülkenin bölgesel ve
uluslararası konulara yaklaşımının çoğu zaman aynı ya da birbirine çok yakın olduğu 
görülmüştür.

D. TÜRKMENİSTAN

I. Ziyaretler:

1. Türkmenistan Cumhurbaşkanı Saparmurad Türkmenbaşı, 7-13 Şubat 1996 tarihlerinde 
ülkemizi ziyaret etmiştir. Ziyaretin 7-11 Şubat 1996 tarihlerindeki kısmı özel, 12-13 Şubat
1996 tarihlerindeki bölümü resmi olarak gerçekleştirilmiştir.

2. Diyanet işleri Başkammız Sayın Mehmet Nuri Yılmaz, 19-22 Şubat 1996
tarihlerinde Türkmenistan'ı ziyaret etmiştir.

/

3. Dışişleri Bakanı Sayın Emre Gönensay 11-12 Mayıs 1996 tarihlerinde ECO 
Bakanlar Konseyi toplantısı vesilesiyle Türkmenistan'a gitmiştir.

* •  •  ^  *

4. Sayın Cumhurbaşkanımız ECO Zirvesi vesilesiyle 14-15 Mayıs 1996 günleri 
Türkmenistan'da bulunmuştur.

5. Türkmenistan Başbakan Yardımcısı Muhammed. Abalakov, Habitat II 
toplantısına katılmak üzere 11-14 Haziran 1996 tarihlerinde Türkiye'ye gelmiştir.
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Türkmenistan Dışişleri Bakanı Birinci Yardımcısı 
bulunmak üzere 25 Temmuz 1996 tarihinde Türkive've eı

Murat Cariev, Siyasi

7. Türkmenistan Cumhurbaşkanı Saparmurad Türkmenbaşı, 14-19 Kasım 1996 
tarihlerinde ülkemizi ziyaret etmiştir. Ziyaretin 14-17 Kasım 1996 tarihlerindeki kısmı özel, 18- 
19 Kasım 1996 tarihlerindeki bölümü resmi olarak gerçekleştirilmiştir.

11. Anlaşmalar:

1. Türkiye Cumhuriyeti ve Türkmenistan Arasındaki Uzun Vadeli İşbirliğinin Esas 
Gelişme Yönleri Hakkında Memorandum (Ankara, 12 Ocak 1996).

Türkmen Doğalgazımn Türkiye'ye Gönderilmesi Hakkında Mutabakat Muhtırası 
(Ankara, 13 Şubat 1996).

3. Türkmenistan ile Türkiye Cumhuriyeti Arasında Çok Yönlü İlişkilerin 
Genişletilmesine ve Derinleştirilmesine İlişkin Bildiri (Ankara, 18 Kasım 1996).

4. Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı ile Türkmenistan Bilim Bakanlığı ve 
Devlet "Senet" Birleşiği Başkanlığı Eğitim ve Öğretim Alanlarında İşbirliği Protokolü.
(Ankara, 18 Kasım 1996) Bakanlar Kurulunun 1.4.1997 tarihli ve 97/9358 sayılı Karan ile 
onaylanmış, 15 Haziran 1997 tarihli ve 23020 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.
Yürürlüğe girmesi için Türkmen tarafının onay işlemlerini tamamlaması beklenmektedir.

5. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkmenistan Hükümeti Arasında Çevre 
Alanında İşbirliği Anlaşması.(Ankara, 18 Kasım 1996) Bakanlar Kurulu’nun 30.1.1997 
tarihli ve 97/9084 sayılı Karan ile onaylanmış, 29 Mart 1997 tarihli ve 22948 sayılı Resmi 
Gazetede yayınlanmıştır. Anlaşma Türkmen tarafının onay işlemlerini tamamlamasının
ardından 20 Ağustos 1997 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Dİ. Siyasi İstişareler

29 Nisan 1994 tarihinde imzalanan Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ile 
Türkmenistan Dışişleri Bakanlığı Arasında Danışmalara İlişkin Protokol çerçevesinde, 
Bakan Yardımcıları düzeyindeki ilk siyasi istişareler 25 Temmuz 1996 tarihinde Ankara'da 
gerçekleştirilmiştir.

E. TACİKİSTAN

I. Ziyaretler:

I. Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahmanov, 5-9 Mayıs 1996 tarihlerinde 
ülkemizi resmen ziyaret etmiştir.

II. Anlaşmalar:

ıriyeti ile Tacikistan Cumhuriyeti Arasını 
Anlaşması. (Ankara, 6 Mayıs 1996) (3 1 
lası için Başbakanlık tarafından TBMMye

Cezai
uygun
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2. Türkiye Cumhuriyeti ile Tacikistan Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk Anlaşması. 
(Ankara, 6 Mayıs 1996).

3. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ile Tacikistan Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı 
Arasında Tıp Bilimleri ve Sağlık Alanında İşbirliği Anlaşması. (Ankara, 6 Mayıs 1996) 
(Anlaşmanın onaylanması hakkında Karar No: 96/8403 RG: 23.8.1996 - 22736) Anlaşma
6.5.1996 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

4. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tacikistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Spor 
Alanında İşbirliğine İlişkin Protokol (Ankara, 6 Mayıs 1996) Protokol Bakanlar 
Kurulunun 5.6.1996 tarihli ve 96/8315 sayılı kararı ile onaylanmış 28.6.1996 tarihli ve 22680 
sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır. Anlaşma 1 Ekim 1996 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

5. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tacikistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında
Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşması (Ankara, 6 Mayıs 1996) Bakanlar Kurulunun 
96/8311 sayılı Karan ile onaylanmış, 30 Haziran 1996 tarihli ve 22682 sayılı Resmi Gazetede
yayınlanmıştır. Anlaşma nota teatisi yoluyla 17 Ekim 1996 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

€

6. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tacikistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında
Eğitim Alanında İşbirliği Anlaşması (Ankara, 6 Mayıs 1996) Anlaşma Bakanlar Kurulunun
5.6.1996 tarihli ve 96/8316 sayılı karan ile onaylanmış 28.6.1996 tarihli ve 22680 sayılı Resmi 
Gazetede yayınlanmıştır. Anlaşma 1 Ekim 1996 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

7. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tacikistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Çifte
•  •  _

Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması (Ankara, 6 Mayıs 1996). Maliye Bakanlığı Anlaşma 
üzerinde çalışmasını sürdürmektedir.

•  '  . *  •  t  .  .  .  *  *  ,  *

•  "  *  /

8. Türkiye Cumhuriyeti ve Tacikistan Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı
  «

Teşviki ve Korunmasına ilişkin Anlaşma (Ankara, 6 Mayıs 1996) Anlaşma TBMM'nin
23.7.1997 tarihli ve 4299 sayılı kararı ile onaylanması uygun bulunmuş, 30 Temmuz 1997 
tarihli ve 23065 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır. Anlaşma Bakanlar Kurulunun
26.8.1997 tarihli ve 97/9889 sayılı onaylanmış ve 12 Eylül 1997 tarihli ve 23108 sayılı Resmi 
Gazetede yayınlanmıştır. Onay belgesi teatisi ile yürürlüğe girecek olan anlaşmanın yürürlük tarihi 
Duşanbe Büyükelçiliğimizden beklenmektedir.

ı  \

9. Türkiye Cumhuriyeti ile Tacikistan Cumhuriyeti Arasında Turizm Alanında
*

işbirliği Anlaşması (Ankara, 6 Mayıs 1996) Anlaşma 6.9.1996 tarih ve 96/8530 sayılı karar ile 
Bakanlar Kurulu onayından çıkmış, 30 Eylül 1996 tarihli ve 22773 sayılı Resmi Gazetede 
yayınlanmıştır.

10. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ile Tacikistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı 
Arasında imzalanan Ortak Bildiri. (Ankara, 6 Mayıs 1996)
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III. Enver Paşa'nm Mezarının Türkiye’ye Nakli:

Sayın Cumhurbaşkanımız, 9-10 Eylül 1995 tarihlerinde Tacikistan'a gerçekleştirdiği 
ziyaret sırasında, Enver Paşa'nın Tacikistan'da bulunan mezarımn Türkiye'ye nakli 
hususunda sözlü talimat vermişlerdir.

Enver Paşa'nın naaşı, 1 Ağustos 1996 gecesini "Türk toprağında" geçirmiş, 3 Ağustos 
1996 günü bir askeri uçağımızla ülkemize getirilmiş ve İstanbul'da İttihat ve Terakki 
Partisi'nin diğer önderlerinin de yattığı Hürriyet-i Ebediye Tepesi'ndeki nihai istirahatgahına 
defhedilmiştir. 4 Ağustos 1996 günü kılınan cenaze namazına ve icra edilen cenaze törenine Sayın 
Cumhurbaşkanımız da katılmışlardır.

Cenaze töreni, Bakanlığımız Protokol Genel Müdürlüğü ve İstanbul Valiliğinin 
katkılarıyla I. Ordu Komutanlığınca 3. Kolordu Komutanlığı Protokol Şubesi tarafından 
düzenlenmiştir. '



•  •

ORTA ASYA, KAFKASYA, SLAV ÜLKELERİ 
GENEL MÜDÜR YARDIMCILIĞI

TBMM Başkanı Mustafa Kalemli'nin 4-5 Mart 1997 tarihlerinde Gürcistan'ı
ziyareti

* Gürcistan Dışişleri Bakam Iraklı Mengarişvili'nin 21-24 Mart 1996 tarihinde 
ülkemizi ziyareti.

%

* Gürcistan Cumhurbaşkanı Eduard Şevardnadze'nin 3-4 Nisan 1996 tarihlerinde 
ülkemizi ziyareti.

* Sayıştay Başkanı Sayın Vecdi Gönül'ün 27-30 Ağustos 1996 tarihlerinde Gürcistan'ı
ziyareti

* Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Mehmet Sağlam'ın 4-7 Kasım 1996 tarihlerinde 
Gürcistan'ı ziyareti

Tü r k iy e  il e  Gü r c is t a n  a r a s in d a  1996 y il i n d a  İm z a l a n a n
BELGELER VE ONAY DURUMLARI

Gürcistan Devlet Başkanı Şavardnadze'nin Türkiye'yi ziyareti Sırasında 
İmzalanan Belgeler (4 Nisan 1996)

* Ortak Bildiri

* Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gürcistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında
Gümrük Geçiş Noktaları Konusunda Anlaşma (18.7.1996 tarihli ve 96/8384 sayılı Bakanlar 
Kurulu Kararı ile onaylanmıştır.)

* 1 ürkiye Cumhuriyeti ile Gürcistan Cumhuriyeti Arasında Hukuki, Ticari ve Cezai
Konularda Adli Y ardımlaşma Anlaşması. (Gürcistan tarafından 27.6.1996 tarihinde 
onaylandı.

* Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gürcistan Cumhuriyeti Arasında Vize Kolaylığı 
Anlaşması. ( 18.4.1996 tarihinde Bakanlar Kurulu Karan ile Onaylanmıştır.)

* Enerji ve Tabii Kaynaklar bakanlığı ile Gürcistan Devlet Enerji Kurumu Arasında
Enerji Alanında İşbirliği Anlaşması. (24.7.1996 tarihli ve 96/8414 sayılı Bakanlar Kurulu 
Kararı ile onaylandı)

* Türkiye Cumhuriyeti ile Gürcistan Arasında İletişim Alanında işbirliği Anlaşması 
(30.9.1996 tarihli ve 96/8700 sayılı bakanlar Kurulu kararı ile onaylandı.)



onaylanmıştır.)

* Türkiye Cumhuriyeti ile Gürcistan Arasında Demiryolları ve Diğer Altyapı 
Sistemlerinin Bağlanmasına İlişkin Protokol

* Anadolu Ajansı ile Gürcistan Haber Ajansı arasında İşbirliği Anlaşması

* TRT ile Gürcistan Radyo ve Televizyon Kurumu Arasında İşbirliği Anlaşması

* Ankara ile Tiflis Arasında Kardeş Şehir İlişkisi Kurulmasına İlişkin Anlaşma.

* \ m * - , • "  * m 
Milli Eğitim Bakanı Mehmet Sağlam'ın Gürcistan'ı ziyareti
sırasında imzalanan belge

* Türkiye Cumhuriyeti ve Gürcistan Eğitim Bakanlıkları arasında Mutabakat 
Tutanağı (7 Kasım 1996)

1996 YILINDA TÜRKİYE İLE AZERBAYCAN ARASINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN
RESMİ ZİYARETLER

* Nahcivan Özerk Cumhuriyeti Ali Meclis Başkanı Vasıf Talibov'un 12-16 Mart 1996 
tarihlerinde ülkemizi ziyareti

*  Başbakan Sayın Mesut Yılmaz'ın 14-15 Nisan 1996 tarihlerinde Azerbaycan'ı
ziyareti

* Diyanet İşleri Başkanı Sayın Mehmet Nuri Yılmaz'ın 11-15 Temmuz 1996

* Kara Kuvvetleri Komutam Sayın Hikmet Köksal'm 11-13 Kasım 1996 tarihlerinde 
Azerbaycan'ı ziyareti



ORTA ASYA, KAFKASYA, SLAV ÜLKELERİ 
GENEL MÜDÜR YARDEMLCILIĞI

RUSYA FEDERASYONU

1996 yılı Türkiye- Rusya Federasyonu ilişkileri açısından hareketli bir yıl olmuştur. 
Ekonomik ilişkilerimizin daha önceki yıllarda kazandığı dinamizm devam etmiş, ekonomik ve 
ticari ilişkilerimizin gerisinde kalan ikili üst düzey siyasî ilişkilerimiz TBMM Başkam, 
Dışişleri Bakanı tarafından Moskova'ya gerçekleştirilen ziyaretler ile bir nebze hareket 
kazanmıştır. İki ülke arasında 1996 yılında gerçekleştirilen önemli siyasi ve ekonomik
nitelikteki ziyaret ve toplantılar aşağıda belirtilmiştir:

Türk tarafından, Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman Demirel Devlet, Bakanı ve Türk-Rus 
Karma Ekonomik Komisyon Eş başkanı Sayın Ayfer Yılmaz, Karadeniz Ekonomik İşbirliği 
Zirvesi (KEİ) münasebetiyle 25 Ekim 1996 tarihinde Moskova'ya gitmişlerdir. Sayın 
Cumhurbaşkanımız, bu vesileyle, RF Başbakanı Viktor Çemomirdin ile bir görüşme 
yapmışlardır.

TBMM Başkanı Sayın Mustafa Kalemli, Rusya Federasyonu Parlamentosu'nun alt
kanadı Devlet Duması Başkanı Gennadi Seleznyev'in davetlisi olarak 14-18 Temmuz 1996
tarihleri arasında Moskova'ya resmî bir ziyarette bulunmuştur. Sayın Kalemli Moskova 
ziyareti sırasında, RF Başbakanı Çernomırdin, RF Parlamentosu'nun üst kanadı Federasyon 
Konseyi Başkanı Strovev, Devlet Duması Başkanı Seleznyev, Moskova Belediye Başkanı 
Lujkov, Devlet Duması Dışişleri Komisyonu Başkanı Lukin ve Türk-Rus Parlamentolar arası 
Dostluk Grubu üyeleri ile temaslarda bulunmuştur. Ayrıca, bu ziyaret vesilesiyle "Türkiye
Büyük Millet Meclisi ile Rusya Federasyonu Federal Meclisi Arasında İşbirliği Protokolü" 
imzalanmıştır.

Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Prof. Dr. Tansu Çiller, 17-19 Aralık 
1996 tarihlerinde Rusya Federasyonu'na resmî bir ziyaret yapmış ve Moskova'da, Başbakan 
Çemomirdin, Djşişleri Bakanı Primakov, Başbakan 1. Yardımcısı Potanin, Federasyon
Konseyi Başkanı Stroyev, Devlet Duması Başkanı Seleznyev, Moskova Hükümeti ve 
Belediyesi Başkanı Lujkov,' Gazprom Başkanı Vyahirev ile görüşmelerde bulunmuştur. 
Sayın Çiller, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakam ile "Terörizm ile Mücadele Alanında 
işbirliği Muhtırası"nı, Moskova Hükümeti ve Belediye Başkam Lujkov ile de Moskova'da bir Türk 
Ticaret Merkezi ve bir Türk Gıda Ürünleri Toptancı Merkezi kurulması konusunda bir 
"Mutabakat Zaptı" imzalamıştır.

Turizm Bakanı Sayın Işılay Saygın ve anılan Bakanlık Müsteşarı Sayın Nedim Öztürk
#  /

Moskova'da düzenlenen III. Moskova Uluslararası Turizm Fuan'na katılmak üzere 27-30 Mart 
1996 tarihlerinde Moskova'yı ziyaret etmişlerdir.

#  '  * ■ « -  -  S  .  •

_  _    »  • •  m

Devlet Bakanı Sayın Ali Talip Ozdemir, RF Basın ve Yayın Devlet Komitesi Başkam 
Laptev ile görüşmelerde bulunmak, Moskova'da düzenlenen IV. Türk İhraç Ürünleri 
Fuarı'mn açılışına katılmak ve Fuar çerçevesindeki etkinlikleri izlemek üzere 9-12 Nisan 1996 
tarihlerinde RF'nu ziyaret etmiştir.

29



Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakam ve Türkiye-Rusya KEK Eş başkam Sayın Hüsnü
Doğan Türkiye'ye Rusya'dan doğal gaz ithalatı ile ilgili olarak RAO-GAZPROM Şirketi 
Başkanı ile görüşmelerde bulunmak üzere, beraberinde bir heyetle, 17-19 Nisan 1996 
tarihlerinde Moskova'yı ziyaret etmiştir. Sayın Doğan, bu ziyaretinde Karma Ekonomik 
Komisyonun Rus Eş başkam ve Başbakan Birinci Yardımcısı Soskovets ile de bir görüşme
yapmıştır.

• ^   «

Rus tarafından, 15-20 Nisan 1996 tarihlerinde İstanbul'da düzenlenen
95.Parlamentolararası Birlik Konferansı (PAB) vesilesiyle Türkiye'ye gelen RF
Federasyon Konseyi Başkam Yegor Stroyev, Sayın Cumhurbaşkanımız ve Saym 
Başbakanımız tarafından kabul edilmiş, ayrıca, TBMM Sayın Başkam ve Sayın Dışişleri 
Bakanımız ile birer görüşme yapmıştır.

Moskova Belediye Başkanı Yuri Lujkov Ankara Büyükşehir Belediye Başkam Saym 
Melih Gökçek'in davetlisi olarak 21-26 Temmuz 1996 tarihlerinde Ankara'yı ziyaret etmiştir. 
Adıgeçen, 22 Temmuz 1996 günü Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından kabul edilmiştir.

RF Döviz ve İhracat Kontrolü Federal Servisi Başkam O.İ. Pavlov (Bakan 
düzeyindedir) ve beraberindeki üç kişilik bir Rus heyeti, döviz transferlerinin kontrolü, borç 
ödemeleri, haricî tediyeler alanında bilgi ve tecrübe değişimi ve bu konularda Türkiye ile 
Rusya arasında yapılabilecek işbirliği konulannı görüşmek üzere 24 Nisan 1996 tarihinde 
Ankara'ya gelerek Başbakanlık Hazine Müşteşarlığı ve Merkez Bankası yetkilileri ile 
temaslarda bulunmuştur. Adıgeçen ve beraberindeki heyet daha sonra 25-27 Nisan 1996 
tarihlerinde İstanbul'da düzenlenen "Kara Paramn Aklanmasıyla Mücadele" konulu bir 
seminere katılmıştır.

Türkiye ile Rusya Dışişleri Bakanlıkları arasmda süregelen siyasi istişareler 1996'da da 
devam etmiştir.

*  ,  *.  *  •  .  * •  >  • ’  V

Bu çerçevede, Ankara, İstanbul ve Trabzon'daki Rus diplomatik ve konsüler 
Temsilciliklerini denetlemek amacıyla Türkiye'ye gelen Rusya Federasyonu Dışişleri
Bakanlığı IV. Asya Dairesi Gene! Müdürü Büyükelçi Anatoli Zaitsev ile Bakanlığımızda 14

• • . , * . %

Şubat 1996 günü gayrı resmi istişareleı yapılmıştır.

Müsteşar Büyükelçi Sayın Onur Öymen, RF Dışişleri Bakan I. Yardımcısı İgor 
İvanov'un davetlisi olarak ikili danışmalarda bulunmak üzere 23-26 Mart 1996 tarihlerinde 
Moskova'ya resmi bir ziyarette bulunmuştur.

14-18 Temmuz 1996 tarihleri arasında TBMM Başkam Sayın Mustafa Kalemli, Devlet 
Duması Başkanı Gennadi Seleznyev'in davetlisi olarak RF'nu ziyaret etmiştir,

Rusya Federasyonu Dışişleri Bakan Yardımcısı Viktor Posuvalyuk siyasi istişarelerde 
bulunmak üzere 13-14 Ağustos 1996 tarihlerinde Ankara'yı ziyaret etmiştir. Heyetler 
arasında yapılan görüşmelerde, ikili ilişkiler ile bölgesel ve uluslararası konular ele 
alınmıştır.

Öte yandan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Melih Gökçek, 
Moskova Belediye Başkanı Lujkov'un davetlisi olarak 9-12 Nisan 1996 tarihlerinde Moskova'yı 
ziyaret etmiş, bu vesileyle Liberal Demokrat Parti Başkanı Jirinovski ile de bir görüşme yapmıştır.
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26-28 Haziran tarihlerinde Moskova'da, 28-29 Ağustos 1996 tarihlerinde İstanbul'da ve 
19-20 Kasım 1996 tarihlerinde yine Moskova'da Türk-Rus Kara Ulaştırma Karma
Komisyon toplantıları gerçekleştirilmiş ve 19-20 Kasım tarihlerindeki toplantı sonucunda 
imzalanan Protokolde, iki ülke arasında 1997 yılında yapılacak ikili ve transit yük taşımacılığı ile 
ilgili geçici belge kotası üzerinde mutabakata varılmıştır.

Beşinci Türk-Rus Ortak İş Konseyi toplantısı 21-23 Ekim 1996 tarihlerinde
Antalya'da gerçekleştirilmiştir. Toplantıya, RF Dış Ekonomik İlişkiler Bakan Yardımcısı ve Rus 
Eş başkan Vladimir Karastin ile 400 dolayında Rus iştirakçi katılmıştır.

RF Antalya Fahri Konsolosluğunun resmî açılışı, 22 Ekim 1996 günü Türk-Rus İş 
Konseyi toplantısı vesilesiyle Antalya'da bulunan Rus işadamlarının da katıldıkları bir 
törenle Antalya'da gerçekleştirilmiştir.

* * . ' ' * • * *
1996 yılı içinde RF ile gerçekleştirilen diğer temaslar ise aşağıda belirtilmiştir:
•  «  «

insani işbirliği ve insan Haklan Bölümü Başkanı ve BM Ayınmcılığm önlenmesi ve
Azınlıkların Korunması Alt Komisyonu Üyesi Teimuraz Ramishvili'nin 12-17 Şubat 1996 
tarihleri arasında MSAB Büyükelçi Gündüz Aktan ile insan hakları konusunda 
istişarelerde bulunmak üzere Ankara'yı ziyaret etmiştir.

RF bandıralı gemilerin Türk Boğazları'ndan geçişlerinde karşılaştıklan sorunlara ilişkin 
olarak, Denizcilik Müsteşarlığı başkanlığında Rus tarafı ile 25-26 Nisan f996 tarihlerinde 
İstanbul'da, 2-5 Temmuz 1996 tarihlerinde Moskova'da ve 18-19 Kasım 1996 İstanbul'da 
teknik danışma toplantıları yapılmıştır.

/

RF Dışişleri Bakanlığı Orta, Doğu ve Afrika ile İlişkiler Genel Müdürü Büyükelçi 
Vdovine OAGM Büyükelçi Gün Gür ile Orta-Doğu konusunda 26 Nisan 1996 tarihinde
Ankara'da istişarelerde bulunmuştur

MSKY Büyükelçi İnal Batu, 9 Temmuz 1996 tarihlerinde RF Dışişleri
Bakan Yardımcısı Krylov ile Kıbrıs konusunda istişarelerde bulunmak üzere Moskova'yı 
ziyaret etmiştir.

RF Dışişleri Bakan Yardımcısı Mamedov, UGGM Büyükelçi ömür Orhun ile güvenlik
konularında istişarelerde bulunmak üzere Ankara’yı 28 Ekim 1996 tarihinde ziyaret 
etmiştir.

RF Bünyesindeki Cumhuriyetlerle İlişkilerimiz

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Başkurcistan Cumhuriyeti 
Hükümeti Arasında Ticari-Ekonomik, Bilimsel-Teknik Ve Kültürel İşbirliği Anlaşması" 
Moskova Büyükelçimiz Sayın Bilgin Unan tarafından Başkurcistan'ın başkenti Ufa'da 7

girmiştir

2 Eylül 1996'da Kazan Başkonsolosluğumuz faaliyete geçmiştir.

31



UKRAYNA

1996 yılı, Türkiye-Ukrayna ilişkilerinin gelişmesi açısından oldukça önemli 
gelişmelere sahne olmuş, siyasi ve ekonomik alanlarda işbirliğine yönelik kayda değer ve somut 
adımlar atılmıştır.

Ukrayna Parlamento Başkan I Yardımcısı Tashenko, 15-20 Nisan 1996
»  •  *

tarihlerinde İstanbul'da düzenlenen 95. Parlamentolararası Birlik toplantısına katılmış ve bu 
vesileyle TBMM Başkanı Sayın Mustafa Kalemli ile bir görüşme yapmıştır.

2-5 Eylül 1996 tarihlerinde Kiev'de düzenlenen Türkiye-Ukrayna Ticaret İlişkileri, İş 
ve Yatırım İmkanları Semineri çerçevesinde Devlet Bakanı Sayın Ayfer Yılmaz başkanlığında bir 
heyet Ukrayna'yı ziyaret etmiş ve Ukraynalı yetkililerle ikili ekonomik ilişkiler ve işbirliği 
imkânları konularında Görüşmelerde bulunmuştur.

Türkiye-Ukrayna Kara Ulaştırma Karma Komisyon toplantısı 20-26 Eylül 
1996 tarihlerinde Ankara'da yapılmış ve toplantı sonucunda bir Protokol imzalanmıştır.

Türkiye-Ukrayna Karma Ekonomik Komisyonu birinci toplantısı 25-27 Kasım 
1996 tarihlerinde Ankara'da yapılmış ve sonucunda bir Protokol imzalanmıştır.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Leonid Kuchman'nın bidayette Temmuz ayında ülkemize 
yapması öngörülen resmi ziyareti 27-28 Kasım 1996 tarihlerinde gerçekleşmiştir. Sözkonusu 
ziyaret sırasında 27 Kasım 1996 tarihinde Ankara'da bir ortak bildiri, 9 Anlaşma ve bir 
Protokol imzalanmıştır. İmzalanan belgeler şunlardır:

" Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Ukrayna Hükümeti Arasında Gelir ve Servet 
Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma 
Anlaşması"

"Türkiye Cumhuriyeti ve Ukrayna 
Korunmasına İlişkin Anlaşma"

T eşviki ve

" Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Hükümeti Arasında Gümrük İşbirliği ve 
Karşılıklı idari Yardıma ilişkin Anlaşma"

(5 Temmuz 1997 tarihinde yürürlüğe girmiştir.)

"Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Hükümeti Arasında Ticari Denizcilik 
Anlaşması"

Anlaşması"
Ukrayna

"Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Hükümeti Arasında Kültürel İşbirliği 
Anlaşması"

(24 Mart 1997 tarihinde yürürlüğe girmiştir.)

- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Hükümeti Arasında Veterinerlik Sahasında 
İşbirliği Antlaşması"

(20 Mart 1997 tarihinde yürürlüğe girmiştir.)



"Türk Standartlan Enstitüsü ve Ukrayna Devlet Standardizasyon, Metroloji ve 
Belgelendirme Kuruluşu Arasında Belgelendirme Çalışması Sonuçlarımn Karşılıklı
Tanınması Alanında İşbirliği Anlaşması"

(14 Mayıs 1997 tarihinde yürürlüğe girmiştir.)

"Türk Standartları Enstitüsü ve Ukrayna Devlet Standardizasyon, Meteoroloji
ve Belgelendirme Kuruluşu Arasında İşbirliği Anlaşması"

(14 Mayıs 1997 tarihinde yürürlüğe girmiştir.)

"Türkiye-Ukrayna Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu I. Dönem Toplantısı 
Protokolü".

Cumhurbaşkanı Kuchman'nın ülkemizi ziyareti sırasında Türk ve Ukraynalı işadamları 
İstanbul'da Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nun (DEİK) organizasyonuyla 28 Kasım 1996 günü 
biraraya gelmişlerdir.

    «

Türkiye-Ukrayna Iş Konseyi altmcı toplantısı 26 Kasım-2 Aralık 1996 tarihleri
arasında İstanbul ve İzmir'de yapılmıştır.

1996 yılı içindeki diğer bir gelişme de Kırım Tatar Milli Meclisi Başkanı 
Mustafa Cemiloğlu'nun, aralarında Kırım Başbakanı Demidenko ile Ukrayna Parlamentosu'ndan 
üç milletvekilinin de bulunduğu bir heyetle ülkemizi ziyareti olmuştur. Sözkonusu Heyet, 17 
Mayıs 1996 günü Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından kabul edilmiştir.

MOLDOVA

Moldova ile ilişkiler 1997 yılında en üst düzeyde yapılan bir temasa sahne 
olmuş, Moldova Cumhurbaşkanı Mircea Snegur 22-25 Mayıs 1996 tarihlerinde ülkemize resmi 
bir ziyarette bulunmuştur. Sayın Cumhurbaşkanımızın 1994 yılında Moldova'ya yaptığı 
ziyaretten sonra iki ülke arasında Cumhurbaşkanları düzeyindeki ikinci ziyareti teşkil eden bu 
ziyaret sırasında 8 belge imzalanmıştır. Bu belgeler şunlardır:

Türkiye Cumhuriyeti ve Moldova Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk Anlaşması

Türkiye Cumhuriyeti ve Moldova Cumhuriyeti Arasında Hukukî, Ticari ve Cezaî 
Konularda Adlî Yardımlaşma Anlaşması

Türkiye Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı ile Moldova Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı Arasında 
Kültürel İşbirliği Protokolü

(İmza tarihinde yürürlüğe girmiştir.)
♦

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moldova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Bilimsel ve 
Teknolojik işbirliği Anlaşması

(3 Haziran 1997 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
•  * .  ,  •  •  %

Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı ile Moldova Cumhuriyeti Eğitim Bakanlığı 
Arasında Eğitim Alanında İşbirliği Anlaşması

Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ve Moldova Cumhuriyeti Gençlik
% •

ve Spor Dairesi Arasında Gençlik ve Spor Alanında işbirliği Anlaşması
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Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Moldova Cumhuriyeti Sanayi 
Bakanlığı Arasında Sınai İşbirliğine Dair Protokol

(İmza tarihinde yürürlüğe girmiştir.)

Türkiye-Moldova Ortak Bildirisi

Sayın Cumhurbaşkanımız, Moldova'daki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin hemen 
ardından, AGİT zirvesi dolayısıyla Lizbon'da 3 Aralık 1996 tarihinde Moldova eski 
Cumhurbaşkanı Snegur ile bir görüşme yapmıştır.

Moldova Başbakan Yardımcısı Kunev ve Gagoğuz Yeri Başkam Georgiy Tabunşik 6- 
9 Mayıs 1996 tarihlerinde ülkemize bir ziyarette bulunarak Devlet eski Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısı Sayın Nahit Menteşe ve Eximbank yetkilileri ile 8 Mayıs 1996 günü bir görüşme 
yapmışlardır.

TBMM Başkan Vekili Sayın Kamer Genç başkanlığındaki bir Parlamento heyetimiz 24-27 
Haziran 1996 tarihleri arasında Moldova'ya bir ziyaret gerçekleştirmiş, ziyaret sırasında 
heyetimiz Moldova Cumhurbaşkanı, Başbakanı, Dışişleri Bakanı ve Moldova Parlamentosu 
üyeleri ile görüşmelerde bulunmuştur.

Temmuz 1996'da TBMM'nde Türkiye-Moldova Parlamentolaratası Dostluk Grubu 
kurulmuştur Dostluk Grubunun Başkanı Sayın Omer Naimi Barım'dır.

Sanayi ve Ticaret Bakam Grigore Triboi 25-26 Ağustos 1996 tarihlerinde 
Uluslararası İzmir Fuarına katılmıştır.

•  • '  -  .  *  «

İzmir Ticaret Odası'ndan bir heyet 6-9 Haziran 1996, Türkiye-Moldova Iş
m

Konseyi Yürütme Kumlu üyeleri ise 2-4 Temmuz 1996 tarihlerinde Moldova'ya birer 
ziyarette bulunmuşlardır.

30 Ekim 1996 tarihinde Moldova Sanayi ve Özelleştirme Bakanlan başkanlığındaki bir
• ' * # f #

Moldova heyeti İstanbul'a gelerek Dış Ekonomik ilişkiler Kumlu'nun (DEIK) düzenlediği bir 
toplantıda iş çevrelerimiz ile görüşmelerde bulunmuştur.

Moldova Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 17 Kasım 1996 tarihinde yapılan ilk turunu 
ülkemizden de bir gözlemci izlemiştir.

BELARUS

iki ülke arasında Cumhurbaşkanı düzeyindeki ilk ziyaret 24-26 Temmuz 1996 
tarihleri arasında Belarus Cumhurbaşkam Alyaksandr Lukaşenka'nın ülkemizi ziyareti ile 
gerçekleşmiştir. Ziyaret sırasında 4 Anlaşma, bir Mutabakat Muhtırası ve bir Ortak Bildiri 
imzalanmıştır. İmzalanan belgeler şunlardır:

Türkiye Cumhuriyeti ile Belarus Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve İşbirliği Antlaşması

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Belarus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir 
Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması
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Uluslararası Organize Suçlar, Uluslararası Yasadışı Uyuşturucu Ticareti ve Uluslararası 
Terörizm ile Mücadele Edilmesinde işbirliği Konusunda Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve 
Belarus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Anlaşma

(16.11.1996 tarihinde yürürlüğe girmiştir).

Türk Eximbank'ın Belarus'a açacağı krediye ilişkin Mutabakat Muhtırası

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Belarus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Turizm 
Alanında İşbirliği Anlaşması

(11 Ocak 1997 tarihinde yürürlüğe girmiştir.)

Türkiye-Belarus Ortak Bildirisi

Sayın Cumhurbaşkanımız AGİT Zirvesi münasebetiyle 2 Aralık 1996 tarihinde Lizbon'da 
Belarus Cumhurbaşkanı ile ikili bir görüşme yapmıştır.

Belarus Parlamento Başkam Şaretski ve beraberindeki 
1996 tarihlerinde İstanbul'da düzenlenen Parlamentolararası Birlik
katılarak TBMM Baskanımız Savın Mustafa Kalemli ile anriisrnüslerrlir

heyet 15-20 Nisan 
(PAB) Konferansı’na

Çay İşletmeleri ve Tekel Genel Müdürlüklerince Belarus'a ihraç edilecek olan 70 milyon 
dolar tutarında çay ve tütün karşılığında Belarus'tan 70 milyon dolarlık askerî malzeme 
alınmasına ilişkin Anlaşma 17 Haziran 1996 tarihinde imzalanmıştır.

ve
25-29 Ekim 1996 tarihlerinde "Türkel Fuarcılık" firması tarafından Minsk'te düzenlenen 

56 Türk firmasının katıldığı 1. Türk İhraç Ürünleri Fuarı'nda sergilenen ürünlerin büyük 
ü satılmış, ayrıca, firmalarımız Belarus işadamları ile temaslarda bulunmuşlardır.
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ORTA DOĞU, AFRİKA VE ULUSLARARASI SİYASİ KURULUŞLAR
GENEL MÜDÜR YARDIMCILIĞI 

(AFRİKA, KİK ÜLKELERİ, YEMEN, İKÖ)

• •

Önemli Ziyaretler:

Devlet Bakanı Sayın Cemil Çiçek, Suudi Arabistan H a c . Bakam Muhmoud Bin
Mohammed Safar ile Görüşmelerde bulunmak üzere 23 Nisan - 2 Mayıs 1996
tarihlerinde Suudi Arabistan'ı ziyaret etmiştir.

X

Kuveyt Elektrik, Su ve Ulaştırma Bakam Jassem Al Oun, 28 Eylül 1996 tarihinde 
Kuveyt Emirinin bir mesajını sunmak ve Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman Demirel ve 
Başbakan Prof. Dr. Necmettin Erbakan ile görüşmelerde bulunmak üzere Ankara'yı ziyaret 
etmiştir.

Yemen Cumhurbaşkanlığı Danışmam Dr. Mohamed Abdulaziz ve koalisyon ortağı Al- 
Islah Partisinin idare Kurulu Genel Sekreteri ve Cumhurbaşkanlığı Konseyi eski üyesi Shaikh 
Abdulmecid Al-Zindani'den oluşan bir heyet, 2-9 Ekim 1996 tarihleri arasında ülkemizi 
ziyaret etmiştir. Al-Zindam, Yemen Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Saleh'in, Sayın 
Başbakanımıza muhatap yazılı bir mesajım sunmuştur.

Devlet Bakam Sayın Nevzat Ercan, Suudi Arabistan Hac Bakam Mahmoud Bin
Mohammed Safar ile görüşmelerde bulunmak üzere 27 Ekim - 3 Kasım 1996
tarihlerinde Suudi Arabistan'ı ziyarette bulunmuştur.

Çevre Bakammız Sayın Ziyattin Tokar, bilgi alışverişinde bulunmak ve çevre alamnda 
işbirliğini geliştirmek amacıyla 8rl4 Kasım 1996 tarihlerinde Suudi Arabistan'a bir ziyarette 
bulunmuştur. -

Suudi Arabistan Hac Bakanı Mahmoud Bin Mohammed Safar, 26-28 Kasım 1996 
tarihlerinde ülkemizi ziyaret etmiştir.

Devlet Bakanı Sayın Lütfîi Esengün, 30 Kasım - 4 Aralık 1996 tarihleri arasında
»• - 1 • ,• ’ * #

Birleşik Arap Emirliklerinin 25. kuruluş yıldönümü vesileyisyle yapılan kutlama törenlerine 
katılmak üzere BAE'yi ziyaret etmiştir.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Sayın Recai Kutan ve beraberindeki heyet, 
doğal gaz alımı konusunda görüşmelerde bulunmak ve sözkonusu görüşmeler sonunda 
ortaya çıkacak anlaşmayı imzalamak üzere 11-13 Aralık 1996 tarihlerinde Yemen'e resmi 
bir ziyarette bulunmuştur.

Önemli Toplantılar

•  •  *

24. İslam Dışişleri Bakanları Konferansı 9-13 Aralık 1996 tarihleri arasında Cakarta'da 
yapılmıştır. Türkiye Sözkonusu Konferansa Sanayi ve Ticaret Bakanı Yalım Erez 
başkanlığındaki bir heyet ile katılmıştır.



Önemli Anlaşmalar :

Yemen-Türkiye Arşiv işbirliği Protokolü 11 Temmuz 1996 tarihinde imzalamıştır.

Yemen Petrol ve Minarel Kaynaklan Bakanlığı yetkilileri ve Fransız Total Şirketi 
arasında Türkiye'nin Yemen'den 2001 yılından itibaren doğal gaz satın almasını öngören iki 
mutabakat belgesi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakammız Sayın Recai Kutan tarafından, 12 
Aralık 1996 tarihinde imzalanmıştır.

•  •

MAGREP VE AFRİKA ÜLKELERİ DAİRESİ

•  •

Önemli Ziyaretler

Devlet Bakanı Sayın Abdullah Gül ile Devlet Bakam Sayın Namık Kemal Zeybek, 31 
Ağustos - 3 Eylül 1996 tarihleri arasında Libya Milli Günü vesilesiyle Libya'yı ziyaret etmişlerdir.

Başbakan Prof. Dr. Necmettin Erbakan 4-6 Ekim 1996 tarihleri Libya'yı ziyaret 
etmişlerdir.

Başbakan Prot. Dr. Necmettin Erbakan 7-8 Ekim 1996 tarihleri arasında Nijerya’yı 
ziyaret etmişlerdir.

Nijerya Ulaştırma Bakan Tümgeneral İbrahim Gumel 25-29 Kasım 1996 tarihleri 
arasında ülkemizi ziyaret ekmiştir.

Ulaştırma Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Yaşar Tuncer başkanlığındaki heyetimiz 
17-22 Aralık 1996 tarihleri arasında Nijerya'yı ziyaret etmiştir.

• •

Önemli Toplantılar :

2-7 Ekim 1996 tarihleri arasında Abuja'da Türkiye - Nijerya II. KEK toplantısı yapılmıştır.

6 Ekim 1996 tarihinde Trablus ta Türkiye-Libya KEK Olağanüstü Toplantısı yapılmıştır.

12-14 Kasım 1996 tarihleri arasında III. Orta Doğu/Kuzey Afrika Ekonomik Konferansı
yapılmıştır. Sözkonusu konferansa Devlet Bakanı Ayfer Yılmaz başkanlığında bir heyet 
katılmıştır.

• •

Önemli Anlaşmalar : ,

6 Ekim 1996 tarihinde Türkiye-Libya Arasında İşbirliğinin Geliştirilmesine Dair 
Mutabakat Zaptı ve Türkiye-Libya Ticaret Anlaşmazı imzalanmıştır.

8 Ekim 1996 tarihinde Abuja 'da Türkiye-Nijerya Ticaret Anlaşması 
imzalanmıştır.
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BAŞARILI PERSONELE VERİLEN ÖDÜLLER
4  a /  «.

AAY Daire Başkanı Sayın Yücel Güçlü, Türk Tarih Kurumu tarafından verilen 1996 yılı 
Afet İnan Araştırma Ödülünü kazanmıştır.

4

ULUSLARARASI GÜVENLİK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
0 % •  §

1996 yılı, NATO’nun Avrupa ve dünyada meydana gelen değişimlere NATO'nun 
uyum gayretlerinin ivme kazandığı bir yıl olarak hatırlarda kalacaktır.

NATO'nun uyum çabaları arasında en fazla ilgiyi çeken alanların başında gelen
4  •  t  •  *  »

ittifakın genişleme süreci bağlamındaki çalışmalara 1996 yılında hız verilmiş ve NATO 
üyeliğine ilgi izhar eden ülkelerle gerçekleştirilecek bireysel diyalogun modaliteleri 
üzerindeki çalışmalar tamamlanarak, bu ülkelerle adaylık görüşmelerine başlandığı 
izlenimi verilmeksizin bireysel ve yoğunlaştırılmış diyaloglar sürdürülmüştür.

Avrupa'da kalıcı ve istikrarlı bir güvenlik ortamının tesisi için her şeyden önce 
Rusya'nın yeni güvenlik sistemiyle bütünleşmesinin sağlanmasının zorunluluk yarattığının bilinci 
ile Rusya'nın Avrupa'dan tecrit edilmesine engel olunması, bu ülkedeki demokratik güçlere ve 
reform sürecine destek verilmesi düşünceleri, Müttefik ülkeleri NATO- Rusya ilişkilerinin yapıcı 
ve güçlendirilmiş biı güvenlik diyalogu çerçevesine oturtulmasına imale etmiştir. Bu çerçevede 
ve özellikle 1996 yılında giderek şiddetlenen Rusya'nın NATO'nun genişlemesine ilişkin itirazı, 
Rusya'yla özel ilişkiler ihdas edilmesi ihtiyacının ortaya çıkarmıştır. 1996 Haziran ayında 
Berlin'de yapılan NATO Dışişleri Bakanları toplantısında Rusya'ya dostluk, ortaklık ve işbirliği 
mesajları verilmiştir. Sözkonusu mesajları yaklaşan başkanlık seçimleri nedeniyle olduğunca 
Yeltsin'i güçlendirecek şekilde formüle edilmiştir.

4

3-4 Haziran 1996 tarihlerinde yapılan NATO Dışişleri Bakanları toplantısında
Avrupa Güvenlik ve Savunma Kimliğinin (AGSK) İttifak içerisinde geliştirilmesi ilkesi teyid 
edilmiş ve bu bağlamda ittifakın yeteneklerinin "ayrılabilir fakat ayrı olmayan kuvvetler" 
(separable but not separate) ilkesine uygun olarak her defasında NATO Konseyinin 
onayıyla BAB operasyonlarına tahsis edilmesi ilkesi belirlenmiştir. Berlin'de alınan AGSK'nın 
NATO içinde geliştirilmesi kararı, NATO desteğiyle yapılacak operasyonlara tüm 
Avrupalı müttefiklerin katılımı açısından ayırım yapılmaması hususunu içermekte olduğu cihetle 
ülkemiz bakımından büvük önemi haizdir.

Türkiye'nin 1992 yılından bu yana BAB'a tam üyelik hedefi çerçevesinde yaptığı
girişimler 1996 senesinde de devam etmiş ve BAB'a tam üye olma isteğimiz Fransa,

*  •

Almanya, İtalya, Ingiltere ve ABD Dışişleri Bakanlarına Mayıs 1996'da gönderilen 
mektuplarla açıklanmıştır.

1996 yılında ittifak gündemini işgal eden bir diğer konu da Bosna-Hersek'teki savaşı sona 
erdiren Dayton Barış Anlaşmasının askeri veçhelerinin uygulaması amacıyla BM Güvenlik 
Konseyi'nin 1031 sayılı karan ve NATO Konseyinin 16 Aralık 1995 tarihli onayıyla ihdas 
edilen NATO öncülüğündeki Banşı Uygulama Gücü'nün (EFOR) görev süresinin 20 Aralık 
1996'da dolmasından sonra Bosna-Hersek'te NATO öncülüğünde nasıl bir rol üstlenebileceğine 
dair seçeneklerin belirlenmesi olmuştur. Neticede IFOR’un yerini alacak kuvvetin ismi İstikrar 
Gücü (SFOR) olarak belirlenmiş ve bu kuvvetin görev süresi 18 ay olarak saptanmıştır.
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ULUSLARARASI GÜVENLİK İŞLERİ GENEL MÜDÜR YARDIMCILIĞI

BM Silahsızlanma Konferansına Üyeliğimiz

Türkiye Haziran 1996 tarihinde Birleşmiş Milletler Silâhsızlanma Konferansı 
üyeliğine kabul edilmiştir.

Biyolojik Silahlar Sözleşmesi, Kimyasal Silahlar Sözleşmesi, Nükleer Denemelerin 
Yasaklanması Antlaşması dahil çok sayıda uluslararası antlaşmasının müzakere edildiği örgan 
olan Silâhsızlanma Konferansı, küresel silahsızlanma alanında tek daimi uluslararası forumdur.

Nükleer Denemelerin Yasaklanması Antlaşması INDYAI:

BM Silahsızlanma Konferansında müzakere edilen Nükleer Denemelerin 
Yasaklanması Antlaşması (NDYA) metni BM 51. Genel Kurulunda yapılan oylama 
sonucunda imzaya açılmakla, 24 Eylül 1996 tarihinde ülkemiz tarafından imzalanmıştır.

Antlaşmanın yürürlüğe girmesi için taraf olması zorunlu ülkeler arasında Türkiye de yer
almaktadır. Bu, ülkemizde Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı denetimine tabi Nükleer Araştırma

*  •  •

Santrali (Çekmece, ITU) bulunmasından kaynaklanmaktadır.

Antlaşma, ülkemizin de taraf olduğu, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi 
Antlaşmasını, patlamaya dayalı nükleer denemeleri yasaklamak suretiyle desteklemekte ve 
tamamlamaktadır.

Avrupa’da Konvansivonel Silahlı Kuvvetler Antlaşması fAKKAl 

- Kanat Anlaşması:

Avrupa'da Konvansiyonel Silâhlı Kuvvetlen Antlaşması (AKKA) bilindiği üzere 1992 
yılında yürürlüğe girmiş ancak 1990 sonrası Avrupa’sında güvenlik koşullarının büyük 
ölçüde değişmesi nedeniyle güncel şartlara uyarlaması gereği ortaya çıkmıştır.

* * . - 
Antlaşmanın kanat bölgesinde Rusya Federasyonu'nun sınırlandırılmalara riayeti

bağlamında ortaya çıkan sorununa çözüm getirme amacıyla hazırlanan Kanat Anlaşması, 31
Mayıs 1996 tarihinde ülkemiz dahil tüm taraf ülkelerce onaylanmıştır.

Wassenaar Düzenlemesi (W D ):

Kitle imha silahlarının yayılması tehditlerinin güncel olduğu ve meşru savunma 
ihtiyaçları ötesinde Konvansiyonel silahlenmenğn istikrarsızlık yarattığı bir bölgede yer alan 
ülkemiz , bu risklerin kontrol altında tutulması için uluslararası işbirliğini desteklemektedir. Bu 
çerçevede Türkiye Temmuz 1996 tarihinde kurulan ve merkezi Viyana’da bulunan 
Wassenaar Düzenlemesinin kurucu üyeleri arasında yer almıştır.

Wessenaar Düzenlemesi, COCOM sistemi yerine kurulmuş olan bir ihracat kontrol 
rejimidir. Küresel ve bölgesel istikrar ve barışı korumak hususunda ortak hedeflere ve genel 
görüş birliğine sahip olduğu varsayılan ülkeleri, çift kullanımlı teknolojiler ve 
konvansiyonel silah transferlerinde gerekli duyarlılık, şeffaflık ve siyasi sorumlulukla 
hareket etmeye özendirmeyi amaçlamaktadır.

*
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UZAKDOĞU, AMERİKA PASİFİK GENEL MÜDÜR YARDIMCILIĞI
(ABD, KANADA, JAPONYA)

MEVZUAT ÇALIŞMALARI

29 Kasım 1983 tarih ve 83/7467 sayılı " Yabancı Silahlı Kuvvetlere Bağlı Gemilerin 
Türk İçsularına ve Limanlarına Gelişleri ve bu Sulardaki Hareket ve Faaliyetlerine ilişkin 
Yönetmelik"in günün koşullarına uyarlanması ( 25 Kasım 1996 tarih ve KAGY-I/96-2173- 
6632 sayılı yazımızla Başbakanlığa arz edilmiştir).

30 Temmuz 1996 tarih ve 452 sayılı TBMM kararıyla görev süresi son kez uzatılan 
Huzur Harekatının 31 Aralık 1996 tarihi itibarıyla sona erdirilmesi ve TBMM'nin 25 Aralık 
1996 tarih ve 477 kararı uyarınca, 1 Ocak 1997 tarihinden itibaren, ABD ve İngiltere 
hava unsurlarının katılımıyla yeni bir hava harekatının başlatılması doğrultusunda Bakanlar 
Kurulu'na yetki vermesi.

TSK Belbaşı Tesisi'nin SEİA kapsamından çıkarılarak, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli 
Rasathanesi'ne devri konusunda ABD ile yürütülen anlaşma müzakereleri.

V

BAKANLIĞIN/KURULUŞUN ANA FAALİYETLERİ 

ZİYARETLER
.  *  ,  ' r  *. • •  •  * -

ABD

Sayın Cumhurbaşkanımızın ABD'ni ziyaretleri (27-30 Mart 1996)

Sayın Bakanımızın ABD'ni ziyaretleri (19-22 Mayıs 1996)

Sayın Bakanımızın BM Genel Kurul toplantıları münasebetiyle ABD'ne gidişleri.(23-30 
Eylül 1996)

Sayın Müsteşarımızın ABD'ni ziyareti (4-8 Mart 1996)
•  •  *  t

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakam Sayın Şinasi Altıner'in Türk-Amerikan Iş Konseyi 
toplantısına katılmak üzere ABD'ni ziyaretleri (5-10 Mart 1996)

Kara Kuvvetleri Komutam Orgeneral Hikmet Bayar'ın ABD'ni ziyaretleri (10-18 Mart
1996)

ABD Temsilciler Meclisi üyesi Jim Bunn'ın Türkiye'yi ziyareti (5-13 Ocak 1996)

MGK Genel Sekreteri Orgeneral İlhan Kılıç ve Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı (E) 
Orgeneral Nezihi Çakar'ın Amerikan-Türk Konseyi (ATC) Yıllık Toplantısına katılmak üzere 
ABD'ni ziyareti (6-9 Mart 1996)

Devlet Bakanı Ufuk Söylemez'in ABD'ni T. C
ziyaretleri (19 Nisan l|>9(i)ışişkFT,f  22 "

x r
• K
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Milli Savunma Bakanı Sayın Oltan Sungurlu'nun ABD'ni ziyareti (27-31 Mayıs 1996)

• ’      ______

ABD Bayındırlık ve Iskan Bakanı Harry Cisneros'un HABITAT-II Zirvesi münasebetiyle
ülkemizi ziyareti (12-15 Haziran 1996)

ABD Dışişleri Müsteşarı Peter Tarnoff ve ABD Savunma Bakan Vekili Jan 
Lodal'in ülkemizi ziyareti. (1-3 Temmuz 1996)

ABD Genelkurmay EL Başkanı Joseph W. Ralston'un ülkemizi ziyareti. (14-16 
Temmuz 1996)

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Madeleine Albright'ın ülkemizi ziyareti (18-19 Temmuz
1996)

"Center For Democracy" isimli kuruluşun davetlisi olarak TBMM Heyetinin ABD'ni 
ziyareti. (14-20 Temmuz 1996)

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Güven Erkaya'mn ABD'ni ziyareti.(10 Eylül-9 Ekim
1996)

ABD Savunma Bakanı William Perry'nin ülkemizi ziyareti. (16 Eylül 1996)

" National Council of World Affairs Organizations" (NCWAO) isimli kuruluşun ülkemizi 
ziyareti. (8-15 Eylül)

ABD Savunma Bakan Yardımcısı John White'in ülkemizi ziyareti (22-23 Ekim 1996)
•  '  #  •  X

ABD Ticaret Bakanlığı Müsteşarı Jan Kalicki'nin ülkemizi ziyareti (15-18 Aralık 1996)

KANADA

Kanada Uluslararası Ticaret Bakanı Arthur Eggleton'm ülkemizi ziyareti (10-12 Nisan
1996)

Kanada Hava Kuvvetleri Komutam Korgeneral A.M.Dequetteville'in ülkemizi ziyareti (17- 
22 Kasım 1996)

JAPONYA

Japonya Dışişleri Bakanı Yukihiko İkeda'nın ülkemizi ziyareti (2-4 Mayıs 1996)

Sayın Müsteşarımızın Japonya'yı ziyareti (5-7 Haziran 1996)

Japonya Yukarı Meclis Başkan Yardımcısı Kanpei Matsuo'nun ülkemizi ziyareti (21- 
27 Temmuz 1996)



YURTDIŞINDA YAŞAYAN TÜRKLER GENEL MÜDÜR YARDIMCILIĞI

MEVZUAT ÇALIŞMALARI:

23.07.1995 tarih ve 4121 sayılı kanunla yurtdışındaki vatandaşlarımıza bulundukları 
yerde Türkiye'deki genel seçimlerde oy kullanma hakkı tanıyan Anayasa değişiklikleri 
yürürlüğe girmiş bulunmakta olup sözkonusu değişikliklerin uygulamasının sağlanmasına 
yönelik yasa değişikliği ile ilgili tasarının hazırlanması için Adalet Bakanlığının
koordinatörlüğünde Bakanlığımız adına YBGY yetkilisinin katıldığı çalışmalar 
sürdürülmektedir. -  , .

Bu çalışmalara ışık tutmak amacıyla Adalet Bakanı Sayın Kazan başkanlığında bir 
heyetimiz 1996. yılı Kasım ayında Almanya ve Fransa'ya giderek yerel makamlarla 
temaslarda bulunmuş, dış temsilciliklerimizin olanakları ve görüşleri ile vatandaşlarımızın bu 
konudaki dilek ve temennileri yerinde tespit etmiştir.
• A  1 *

*  .  •  • '  •

I. MEVZUAT ÇALIŞMALARI

1) Eğitim:

# t • a ^

a) Kırgızistan-Türkiye Ortak Manas Üniversitesi kurulmasına dair 30.09.1995 
tarihinde İzmir'de imzalanan. 20.06.1996 tarih ve 4144 sayılı kanun ile onaylanması uygun 
bulunan anlaşma 09.07.1996 tarih ve 96/8350 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile 
onaylanarak yürürlüğe girmiştir. "Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Tüzüğü" de
21.08.1996 tarih ve 96/8488 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile onaylanmıştır. Böylece 
adıgeçen üniversitenin kuruluşuna ilişkin yasal işlemler tamamlanmıştır.

b) Milli Eğitim Bakanı Sayın Turhan Tayan'm 1996 Haziran ayında Kırgızistan'ı 
ziyaretleri sırasında, daha önce imzalanmış tüm anlaşma ve protokollerin yerine geçmek üzere 
"Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı ile Kırgızistan Cumhuriyeti Eğitim ve Bilim 
Bakanlığı Arasında Eğitim ve Bilim Alanlarında İşbirliği Anlaşması" 28.06.1996 tarihinde 
Bişkek'te imzalanmıştır. Anlaşma, 21.08.1996 tarih ve 96/8489 sayılı Bakanlar Kurulu 
Kararı ile onaylanmıştır.

c) Tacikistan'ın önerisi üzerine, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tacikistan 
Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Eğitim Alanında İşbirliği Anlaşması", Tacikistan Devlet 
Başkanının 1996 Mayıs ayında ülkemize yaptığı ziyaret sırasında 06.05.1996 tarihinde 
Ankara'da imzalanmıştır. Anlaşma 05.06.1997 tarih ve 96/8316 sayılı Bakanlar Kurulu 
Karan ile onaylanmıştır.

d) Moldova'nın önerisi üzerine, Moldova Cumhurbaşkanının. 1996 Mayıs ayında 
ülkemize yaptığı ziyaret sırasında "Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı ile Moldova 
Cumhuriyeti Eğitim Bakanlığı Arasında Eğitim Alanında İşbirliği Anlaşması" imzalanmış ve 
anlaşma 05.06.1996 tarih ve 96/8317 sayılı Bakanlar Kurulu Karara ile onaylanmıştır.

e) Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Mehmet Sağlam, 4-8 Kasım 1996 tarihlerinde 
Gürcistan'a bir ziyaret yapmıştır. Ziyaret sırasında, 7 Kasım 1996 tarihinde "Gürcistan ile 
Türkiye Cumhuriyeti Eğitim Bakanlıktan Arasında Mutabakat Tutanağı" imzalanmıştır.
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f) Türkmenistan Cumhurbaşkanı Saparmurad Türkmenbaşı'nın Kasım 1996'da
•  •

ülkemize yaptığı ziyaret sırasında, Türkmenistan ile eğitim işbirliği alamnda daha önce 
akdedilmiş bulunan çeşitli anlaşma, protokol, mutabakat tutanağı gibi belgelerde yer alan 
hususları topluca kapsamak ve bu belgeleri yürürlükten kaldırmak üzere, 18.11.1996 
tarihinde "Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı ile Türkmenistan Eğitim ve Bilim 
Bakanlığı Arasında Eğitim ve Bilim Alanlarında İşbirliği Protokolü" imzalanmıştır.

g) Türkmenistan Cumhurbaşkanı Saparmurad Türkmenbaşı'nın Kasım 1996'da
ülkemize yaptığı ziyaret sırasında ayrıca, "Türkiye Cumhuriyeti Yükseköğretim Kurulu 
Başkanlığı ile Türkmenistan Bilim Bakanlığı Arasında Yükseköğretimde İşbirliğine İlişkin
Mutabakat Zaptı" imzalanmıştır.

2) Kültür ve Snor:
•  •

a) Ülkemiz ile Tacikistan arasında 01.03.1992 tarihinde Duşanbede imzalanan ve
11.03.1993 tarih ve 3894 sayılı kanun ile onaylanması uygun bulunan "Kültür İşbirliği
Anlaşması" 06.09.1996 tarih ve 96/8585 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanmıştır.

b) Tacikistan'ın önerisi üzerine, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tacikistan 
Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Spor Alanında İşbirliğine İlişkin Protokol" Tacikistan 
Devlet Başkanının 1996 Mayıs ayında ülkemize yaptığı ziyaret sırasında 06.05.1996 tarihinde 
Ankara'da imzalanmıştır. Sözkonusu Protokol 05.06.1996 tarih ve 96/8315 sayılı Bakanlar
Kurulu Kararı ile onaylanmıştır.

c) 8 Kasım 1996 tarihinde Bakü'de yapılan TÜRKSOY Bakanlar Konseyi
8.Toplantısı sırasında, "Türkiye Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı ile Tuva Cumhuriyeti Kültür 
Sinema ve Turizm Bakanlığı Arasında Kültür Alamnda İşbirliği Protokolü" imzalanmıştır.

H. ANA FAALİYETLER

1) Eğitim Alanındaki Faaliyetler;

a) 1996-1997 öğretim yılı için Milli Eğitim Bakanlığınca Türk Cumhuriyetleri ile Türk ve
Akraba Topluluklarına 2105 adet burs tahsis edilmiş ve bu burslardan 1355 adedi
kullanılmıştır. Türk Dünyasından öğrenci getirerek eğitim kurumlarımızda okutma
projesinin amacına uygun olarak verimli şekilde yürütülmesi için gerekli çalışmalar, Milli
Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ve Bakanlığımız ile diğer ilgili 
kurumlarca işbirliği içerisinde sürdürülmüştür.

b) Azerbaycan, Türkmenistan ve Gagoğuz Yeri’nin Latin Alfabesine geçişine 
yardımcı olmak amacıyla çeşitli yardımlar sağlanmıştır.

Azerbaycan için 425.000 adet ders kitabı Milli Eğitim Bakanlığınca basılmış ve 
sevkiyatı yapılmıştır.

Türkmenistan için 120.000 adet Alfabe kitabı ve 8 çeşit ders kitabından 120.000'er 
adet basılarak Türkmen Makamlarına teslim edilmiş olup, basımı talep edilen diğer 28 çeşit ders 
kitabının basılabilmesi kaynak temini çalışmaları sürdürülmektedir.
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Gagoğuz Yeri Yönetiminin 50 adet daktilo makinesi talebi, Bakanlığımız tarafından hibe 
edilen 48 adet daktilo makinesinin ve Devlet Malzeme Ofisinden temin edilen 5 adet daktilo 
makinesinin gönderilmesi suretiyle karşılanmıştır. Öte yandan, Latin Alfabesinde ve Gagoğuz 
Dilinde ders kitabı basımında kullanılmak üzere, Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Geliştirme 
Fonunundan 100.000 ABD Dolan temin edilerek Kişinev Büyükelçiliğimize transfer 
edilmiştir.

2) Kültür Alanındaki Faaliyetler:

a) Türk Cumhuriyetlerinden ve BDT üyesi diğer ülkelerden Türkçe kitap 
gönderilmesi yönünde alınan talepler mümkün olduğunca karşılanmaya çalışılmıştır. Ancak, 
kitapların gönderme maliyetinin kitapların maliyetinden yüksek olması nedeniyle son 
zamanlarda büyük sıkıntıyla karşılaşılmıştır.

b) 27-29 Mart 1996 tarihleri arasında, Ankara'da, Türkiye dahil 13 ülkenin 
temsilcilerinin katılımıyla "Avrasya Ülkeleri Kadınlan İşbirliği Grubu I. Toplantısı" 
gerçekleştirilmiştir. Toplantıda "Avrasya Ülkeleri Kadınları İşbirliği. Grubu Kurulmasına 
ilişkin Protokol" ün metni üzerinde mutabık kalındığına dair bir Mutabakat Zaptı 
imzalanmış, ülke temsilcilerinin imza yetkisi almamış olmalarından dolayı sözkonusu 
protokolün imzalanması daha sonraki bir tarihe ertelenmiştir. •

c) 15-26 Nisan 19% tarihleri arasında Anadolu Yaylı Çalgılar Dörtlüsü adlı müzik 
grubunun Aşkabat, Taşkent, Almatı ve Bişkek'te konserler vermesi sağlanmıştır.

d) Litvanya ve Estonya'da bulunan yerel Türk demeklerine maddi yardımda 
bulunulmuştur

e) 1992 yılında ülkemizin Kazakistan'da düzenlediği Kültür ve Sanat Günlerine 
karşılık, Kazakistan Kültür ve Sanat Günleri Kazak Şair Cambul Cabayev'in 150.Doğum 
yıldönümünü anma etkinliklerini de içerecek şekilde 19-26 Eylül 1996 tarihleri arasında 
Ankara ve İstanbul'da düzenlenmiştir.

|  '  /  * •  /  , » •

f) Türkmenistan'ın bağımsızlığının 5.Yıldönümü münasebetiyle 27-28 Ekim 1996
tarihlerinde Aşkabat'ta yapılan kutlama etkinliklerine ülkemizden de Genelkurmay 
Başkanlığı Mehteran Bölüğünün iştiraki sağlanmıştır.

3) Ahıska Türklerine Yönelik Faaliyetler:

a) Ahıska Türklerinin durumlarının iyileştirilmesine yönelik olarak yürütülen 
çalışmalar çerçevesinde 1996-1997 öğretim yılında 100 Ahıskalı öğrenciye yükseköğrenim 
bursu tahsis edilmiştir.

b) Ahıska Türklerinin yaşadıkları yerlerde karşılaştıkları güçlükleri hafifletmek 
amacıyla Bakanlığımız bütçesinden Rusya Federasyonu'nda yaşayan Ahıska Türkleri için 8.000 
Dolar, Azerbaycan'dakiler için, 5.000 Dolar yardım sağlanmıştır. Ayrıca, Türkiye Diyanet
Vakfının Azerbaycan'daki Ahıska Türklerine 5.000 Dolar, Ukrayna'da yaşayan Ahıska
Türklerine de 10.000 Dolar yardım yapması sağlanmıştır.

M
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DENİZCİLİK HAVACILIK GENEL MÜDÜR YARDIMCILIĞI

1996 yılı içerisinde Ege'den kaynaklanan Türk-Yunan sorunlarıyla ilgili olarak 
yaşanan en önemli gelişme Kardak Krizi olmuştur. Kardak Krizinin ortaya çıkışı ve 
gelişimi hakkında hazırlanan bir bilgi notu ilişikte sunulmaktadır. (EK 1)

Kardak konusu, etkisini yıl boyunca sürdürmüş ve iki ülke arasında çözüm bekleyen 
diğer sorunlar arasına girmiştir.

Kardak Krizi ile birlikte 1996 yılından itibaren Yunanistan ile ilişkilerimizde gergin bir 
dönem yaşanmıştır.

Bu kriz, geçerli ve tescil edilmiş uluslararası anlaşmalarla egemenliği Yunanistan'a 
verilmemiş Ege Denizindeki adacık ve kayalıkların statüsü Türkiye ile Yunanistan arasında 
deniz sınırlarının bulunmaması sorunlarını ön plana çıkarmıştır.

% S

1996 yılı içerisinde diğer bir önemli gelişme, Başbakan Sayın Mesut Yılmaz'ın 24 
Mart tarihinde, Türk-Yunan sorunlarının çözümüne ilişkin yapmış olduğu önerilerdir (EK 2) 
Sözkonusu önerilerin özü Türkiye ve Yunanistan arasındaki sorunların kapsamlı ve kalıcı, 
her iki tarafın hayati hak ve çıkarlarına uygun çözümlere kavuşturulabilmesi amacıyla 
önşartsız görüşmelere başlama çağrısında bulunulmakta ve sorunları çözümü konusunda hiç 
bir barışçı çözüm yöntemi dışlanmamaktadır.

Bu kapsamlı öneriler, Yunanistan tarafından reddedilmiştir.

Yunanistan, 1996 yılında da Kıta Sahanlığı dışında, Ege sorunlarının varlığını kabul
etmemek yolundaki selektif yaklaşımım sürdürmüş ve ülkemizin uluslararası hukuka saygı
göstermediği ve \  unanistan'm Ege'deki egemenlik haklarını ve toprak bütünlüğünü tehdit ettiğini 
ileri sürmüştür.

Yunanistan bu yaklaşımı doğrultusunda, Kardak meselesinin Türkiye tarafından tek yanlı 
olarak Uluslararası Adalet Divanı'na (UAD) götürülmesi. Kıta Sahanlığı meselesinin ise yine 
Laheyde çözüme kavuşturulması gerektiğini savunmuş , diğer Ege sorunlarına ilişkin Türkiye 
ile diyalog ve müzakerelere girmekten kaçınmıştır.

Yunanistan'ın "step by step" 
Temmuz 1996 tarihli bildirisine de vanl

AB •  *  •

Sözkonusu bildiride, Kardak meselesinin ülkemiz tarafından ortaya atıldığı ve sorunun
UAD'nda çözüme kavuşturulması gerektiği yolunda, Yunan görüşlerine müzahir ifadelere yer 
verilmiştir.

AB ile ilişiklerimizi menfi yönde etkileyebilecek bu gelişme karşısında, AB ülkeleri 
nezdinde girişimlerde bulunulmuş ve bildirinin tek taraflı ve gerçekleri yansıtmayan bir 
şekilde kaleme alındığına ve AB'nin bu bildiri ile Türk-Yunan sorunlarına müdahil hale 
getirilmeye çalışıldığına dikkat çekilmiştir. Saym Bakanımız da, AB üyesi ülkelerdeki 
muhataplarına gönderdiği 23 Ekim 1996 tarihli mektupta, Türk-Yunan ilişkilerinin 
geliştirilmesi ve Ege Denizinden kaynaklanan birbirleriyle bağlantılı sorunların çözümü 
konusundaki görüşlerimizi izah etmiştir.
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KARDAK KAYALIKLARI HAKKINDA BİLGİ NOTU

Kardak bunalımı "Figen Akat" isimli Türk kuru yük gemisinin 25 Aralık 1995 akşamı
Kardak Kayalıklarında karaya oturmasıyla başlamış, Türk ve Yunan sahil güvenlik
botlarının olaya müdahalesiyle Kayalıklar üzerindeki egemenliğin kime ait olduğu sorunu 
gündeme gelmiştir

Kardak Kayalıkları Bodrum Yarımadasının 3.8 deniz mili açığında, en yakın Yunan 
adası Kalimnos'a ise 5.5 deniz mili mesafede bulunan gayrimeskun iki küçük kaya 
parçasından oluşmaktadır.

Sözkonusu Kayalıklar uzun yıllardan beri ülkemizin egemenliğinde olup, 
balıkçılarımız tarafından hiçbir itirazla karşılaşılmadan kullanılmıştır. Ayrıca Kayalıkların tapu 
kayıtları da ülkemizdedir.

Hal böyle iken Yunanistan, 25 Aralık 1995 tarihinde Kardak Kayalıklarında karaya 
oturan Figen Akat gemisinin kurtarılması çalışmaları sırasında, Kayalıkların kendi 
egemenliğinde olduğunu iddia etmiş ve böylece iki ülke arasında yeni bir krize yol açmıştır.

Krizin ortaya çıkmasında Türkiye'nin hiç bir rolü veya sorumluluğu yoktur.

Anılan geminin kurtarılmasından sonra, bu konu, diğer Türk Yunan uzlaşmazlıkları gibi 
"çözüm bekleyen bir sorun" olarak kalabilecekken, Yunan dergisi Gramma konuyu 
kamuoyuna duyurarak Yunanistan'da bir iç politika malzemesi haline gelmesine yol açmış, daha 
sonra da 26 Ocak 1996 tarihinde Kalimnos Belediye Başkanı Kayalıklara çıkarak, Türk 
kamuoyunu tahrik edici biçimde Yunan bayrağını dikmiştir.

Bu durumun Yunan medyası tarafından kamuoyuna açıklanmasından sonra, bir Türk 
gazeteci grubu, tepki olarak, Kayalıklara Yunan bayrağı yerine Türk bayrağı çekmiştir.

Mesele bu aşamada bile barışçı biçimde çözümlenebilecekken, Yunanistan 
Kayalıklara asker ve silahlar çıkararak, Yunan bayrağını yeniden dikmiştir.

Türkiye, Yunanistan'dan Kayalıklardaki bayrağını indirmesini ve askerlerini 
çekmesini istemiştir.

Yunanistan'ın askerlerini çekmeyeceğinin anlaşılması üzerine 31 Ocak 1996 sabahı erken 
saatlerde Türk komandoları Kayalıklardan üzerinde Yunan askeri olmayanına çıkarak 
bayrağımızı dikmiştir. Bu olaydan sonra, ABD'nin de girişimiyle bölgede eski statükoya 
dönülmesi sağlanmıştır.

Yunanistan Kardak konusundaki tezini özetle, amlan Kayalıkların 1932 belgeleriyle 
İtalya'ya verildiği, kendisinin de bunları 1947 Paris Barış Andlaşmasıyla halefiyet yoluyla 
devraldığı iddiasına dayandırmaktadır. Bu iddia doğru değildir.

1932 yılında Türkiye ile İtalya arasında iki belge oluşturulmuştur. Birincisi 4 Ocak 
1932 Anlaşması olup, bu metnin Kardak'la hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. 28 Aralık 1932 
Zabıtnamesi ise iç hukukumuz açısından tamamlanmamış, onaylanmamış ve Milletler 
Cemiyeti Misakı'nın açık hükmüne rağmen Milletler Cemiyeti'ne—tescil ^^ettirilmemiştir. 
Kısaca, böyle bir metin hukuki açıdan mevcut ve geçerli değildir.
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1947 Paris Barış Andlaşması'nın 14. maddesi İtalya'nın Yunanistan'a bıraktığı ondurt adayı 
ismen zikretmekte ve "bitişik adacıklar" ifadesine yer vermektedir.

Kardak bu andlaşmada ismen zikredilenler arasında bulunmadığı gibi, ne adacıktır, ne
de sözkonusu adalara mücavirdir. Dolayısıyla, Yunanistan'ın Kardak üzerindeki
egemenlik iddiası, 1932 metinleri veya 1947 Paris Barış Andlaşması çerçevesinde geçerli 
değildir.
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SAYIN BAŞBAKANIMIZIN 
TÜRK-YUNAN SORUNLARINA İLİŞKİN BEYANATI

"Dünyada son yıllarda hızlı değişiklikler olmuş, eski düşmanlar barış aramaya 
başlamışlardır. Esasen bundan yıllarca önce Atatürk ve Venizelos iki ülke arasındaki 
sorunları büyük bir tarihi uzlaşıyla çözümlemişler ve ilişkilerde uzun vadeli bir dostluk ve 
işbirliği dönemi başlatmışlardı.

Bugün komşumuz Yunanistan'la ilişkilerimizde gerilimli bir dönemden 
geçilmektedir Yaşanan son bunalım, Türk-Yunan ilişkilerinin bugünkü durumunda ne denli 
tehlikeler taşıdığını bir kez daha göstermiştir. İki ülkenin temel çıkarları çatışmada değil barış 
ve işbirliğinde yatmaktadır. Dostluk ve iyi komşuluk ilişkilerinin geliştirilmesi ortak 
çıkanmızadır. Türkiye ve Yunanistan içine hapsoldukları ihtilaf dinamiğini aşmak 
zorundadırlar Mevcut sorunların çözümsüz kalması, yeni gerginlikler için elverişli bir 
ortam yaratmaktadır. Bu kısır döngü bir yerden kırılmalıdır. Karşılıklı güven ortamı tesis 
etmek, ilişkileri sorunlardan arındırılmış bir yapıya kavuşturmak ve böylece ilişkilerde 
yepyeni bir dönem başlatmak iki ülke yöneticilerinin önünde tarihi bir sorumluluktur. 
Türkiye bu konuda üzerine düşenin azamisini yapmaya hazır ve kararlıdır. Yunan 
yöneticilerinin de bu tarihi sorumluluğu yerine getirmek için gerekli siyasi iradeye sahip 
olduklarına inanıyorum.
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Aramızdaki sorunlar yakın ve uzak tarihten kaynaklanan duygulardan, kısa vadeli ve 
geçici hesapların ipoteğinden kurtarılarak yeni ve gerçekçi bir bakış açısıyla ele alınmalıdır. Nihai 
amacımız Ege başta olmak üzere tüm sorunların ve görüş ayrılıklarının kapsamlı ve kalıcı 
çözümlere kavuşturulması olmalıdır. Ege sorumlarına bulunacak çözümlerin kalıcı olması, her 
iki ülkenin temel hak ve meşru çıkarlarına dayanmasına bağlıdır. Bu nedenle sorunlarımız 
karşılıklı saygı ve uzlaşı anlayışıyla ele alınmalıdır.

Türkiye hukuka saygılı bir ülkedir. Uluslararası hukuka uygun olarak tüm 
komşularının ve Yunanistan'ın toprak bütünlüğüne ve sınırlarının dokunulmazlığına her zaman 
saygılı olmuştur. Türkiye, aynı şekilde Ege'de mevcut statüyü tek taraflı adımlarla değiştirmek 
ve fiili tasarruflarla kazanım sağlamak peşinde değildir. Ege'de uluslararası anlaşmalarla 
belirlenen statüye saygı gösterilmesi Türkiye'nin Ege sorunlarına bakış açısının temel 
unsurudur. Türkiye'nin Yunanistan'la ilişkilerine ve Ege sorunlarına ilişkin yaklaşımının 
dayandığı temel ilkeler bunlardır. Aynı anlayışı ve yaklaşımı Yunanistan'dan da beklemek 
hakkına sahibiz. Yunanistan'ın da bu ilkeleri benimsemesi halinde karşılıklı kabul edilebilir 
çözümler bulunması sanıldığı kadar güç olmayacaktır. Türkiye, bu anlayışla, Ege'ye ilişkin tüm 
anlaşmazlıkların uluslararası hukuka uygun olarak banşçı yollarla çözümünü istemektedir. 
Buna hazırdır.

Bu amaçla Yunanistan'a Ege'ye ilişkin tüm sorunları bir bütün olarak çözmek için 
önşartsız görüşmelere başlama çağrısı yapıyorum.

Kapsamlı ve kalıcı çözüm arayışları uluslararası hukuka ve Ege'de statükoyu
belirleyen uluslararası anlaşmalara saygı temelinde yürütülecektir. Bu amaçla araştırıcı bir
zeminde başlatılabilecek görüşmeler, tarafların sorunların özüne ilişkin temel tutumlarını 
haleldar etmeyecektir.



Türkiye, Ege sorunlarının niteliklerine uygun banşçı çözüm yöntemleri konusunda 
karşılıklı rızaya dayanan hiçbir yöntemi baştan dışlamamaktadır. Bu konuda bir önyargımız 
yoktur. Bu görüşmelerde, sorunların niteliklerine uygun üçüncü taraf çözüm yöntemlerini de iyi 
niyetle değerlendirmeye hazırız. Bu çözüm yöntemlerinin şekli, koşulları ve hukuki gerekleri 
görüşmelerde her yönüyle ele alınabilecektir.

Böyle bir barış sürecinin temel amacı Atatürk ve Venizilos'un tarihe malolmuş büyük 
mutabakatından sonra ortaya çıkan sorunları çözümlemektir. Bu nedenle, tarafların olayın 
düzeyine çıkarak, küçük siyasi hesaplara ve tehlikeli fırsatçılığa kapılmamaya azami dikkat 
göstermeleri barış sürecinin selameti bakımından esastır.

Türkiye. Ege başta tüm sorunlara ilişkin anlaşmazlıkların kapsamlı ve kalıcı 
çözümlere kavuşturulması için başlatılacak bu barışçı çözüm süreciyle eş zamanlı olarak, iki ülke 
arasındaki ilişkilere yön verecek ilişkileri içerecek bir Siyasi Belge/Deklarasyon veya Dostluk ve 
İşbirliği Andlaşması hazırlanması için görüşmelere başlanılmasına da hazırdır. Böyle bir siyasi 
çerçeve anlaşmasında ilişkilerin dayanacağı temel ilkelerin yanı sıra, işbirliği imkanları ve 
mekanizmaları ile görüş ayrılıkları durumlarında izlenecek çözüm yöntemleri de yer alabilecektir.

Keza bu süreçle eş zamanlı olarak, bu geçiş döneminde, iki ülke arasında askeri 
faaliyetlere ilişkin bir dizi kapsamlı Güven Arttırıcı Önlem manzumesi üzerinde de süratle 
mutabakat sağlanması için görüşmelere başlanması çağrısında bulunuyorum.

Bu şekilde başlatılacak barışçı çözüm sürecinde tarafların gerginliğe yol açacak tek 
taraflı hareket, davranış ve tasarruflardan doğal olarak kaçınmaları gerekecektir.

Yunanistan'a üçüncü taraf çözüm dahil hiçbir çözüm yöntemini baştan bertaraf
etmeyen kapsamlı bir barışçı çözüm süreci başlatmayı öneriyorum. Bu, bölgemizde barış ve
istikrarın güçlendirilmesine büyük bir katkı sağlayacaktır. Aynı şekilde, Ege sorunlarının
barışçı yöntemlerle kalıcı çözümlere kavuşturulması Doğu Akdeniz'deki sorunların kendi
zeminleri ve parametreleri içinde çözümlenmesine de katkıda bulunacaktır. Yunanlı
dostlarımızın da sık sık tekrarladıkları gibi sözlerden ziyade somut fiiller önemlidir. Söz değil 
aksiyon öneriyooım.

Yunanistan'ın uluslararası hukuk ve meşruiyet anlayışına dayalı bu barışçı çözüm
çağrımızın gereken şekilde değerlendireceğini ve bu tarihi firsatı heba etmeyeceğini ümit
ediyorum. Bunun için bir düşünme ve hazırlık dönemine ihtiyaç duyulabilir. Bu çağrımıza
olumlu karşılık vererek böyle bir süreci başlatmaya ne zaman hazır olurlarsa Türkiye de buna 
hazır olacaktır.

Ege'nin iki yanında oturan uluslarımız, eminim gerginlik istemiyor. Düşmanlık
istemiyor, barış, dostluk ve işbirliği istiyor. Öyle inanıyorum ki, köklü iki ulus olan Türk ve 
Yunan milletleri buna layıktır.

1985 yılında rahmetli Sayın Özal Amerika'da yapmış olduğu bir konuşmada böyle bir 
uzlaşı gereğini vurgulamış ve gelecek nesillere bunu borçlu olduğumuzu söylemişti.

Ben diyorum ki, sadece gelecek nesillere değil, halihazır nesle de bunu borçluyuz. 
Tarih, sorumluluktan kaçmayı atfetmez."
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KARADENİZ EKONOMİK İŞBİRLİĞİ (KEİ) 1996 YILI FAALİYETLERİ

ANLAŞMA

KARADENİZ TİCARET VE KALKINMA BANKASI KURULUŞ ANLAŞMASI

Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası'nm 30 Haziran 1994 tarihinde ülkemiz 
tarafından imzalanan ve 1 Ocak 1995 tarihi itibariyle imza süreci tamamlanan Kuruluş 
Anlaşması, 25 Temmuz 1996 tarih ve 4150 sayılı Kanun ile TBMM tarafından onaylanmış ve 
sözkonusu Kanun 31 Temmuz 1996 tarih ve 22713 sayılı Resmi Gazetede 
yayımlanmıştır

Bunu müteakip, Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası Kuruluş Anlaşması, 31 
Mayıs 1963 tarih ve 244 sayılı Kanun'un 3. maddesi uyarınca Bakanlar Kurulu'nca 21 
Ağustos 1996 tarihinde onaylanmış ve sözkonusu Bakanlar Kurulu Kararı ile Kuruluş 
Anlaşması'nın İngilizce ve Türkçe metni 29 Eylül 1996 tarihli Resmi Gazetede 
yayımlanmıştır,

TOPLANTILAR

30-31 Ocak 1996 Antalya
»  •  *  * •

Kei Örgütsel Konular Ad Hoc Çalışma Grubu Toplantısı 
(KEİ'nin Hukuksal Kimliğinin Güçlendirilmesi Özel Toplantısı)

8-9 Şubat 1996 Atina
KEİ Akademik Çevreler İşbirliği konferansı Hazırlık Toplantısı

28-29 Şubat 1996 Atina
KEİ Ulaştırma Şebekesi Ad Hoc Uzmanlar Çalışma Grubu III. Toplantısı

19-20 Mart 1996 Bükreş '
•  •  •

KEİ Örgütsel Konular Ad Hoc Çalışma Grubu VIII. Toplantısı

16 Nisan 1996- Moskova
•  •  •  •

KEİ Elektrik Şebekeleri Uzmanlar Ad Hoc Çalışma Grubu I. Toplantısı

23-24 Nisan 1996 Bükreş
KEİ Yüksek Düzeyli Memurlar Toplantısı

t  ^  ‘  "  •

25 Nisan 1996 - Bükreş
KEİ Dışişleri Bakanları VII. Toplantısı

0

25-28 Nisan 1996 Bükreş
KEİ İş Forumu «

6-7 Mayıs 1996 TAGANROG
KEİ Tarım ve Tarımsal Endüstri Çalışma Grubu Toplantısı

50



4-5 Haziran 1996 Tiflis
KEİ Temel Sağlık ve Eczacılık Çalışma Grubu Toplantısı

17-22 Haziran 1996 Burgaz
KEİ İletişim Çalışma Grubu Toplantısı

22-23 Temmuz 1996 Moskova
KEİ Troika Toplantısı

%

16-17 Eylül 1996. Moskova
KEİ Yüksek Düzeyli Memurlar Toplantısı

25-26 Eylül 1996 İstanbul
KEİ ile Merkezi Avrupa Girişimi (MAG) Ulaşım Çalışma Grupları Toplantısı

29 Eylül 1996 Moskova
KEİ Enerji Çalışma Grubu Toplantısı

7-9 Ekim 1996 Yalta
Kei Yatırımların 1 eşviki ve Korunması Ad Hoc Çalışma Grubu Toplantısı 

8 Ekim 1996 Gelendzhik
(Rusya Federasyonu)

KEİ Çevre Korunması Çalışma Grubu Toplantısı

16-17 Ekim 1996 Erivan
•  •

KEİ içişleri Bakanları I. Toplantısı

22-24 Ekim 1996 Moskova
KEİ Yüksek Düzeyli Memurlar Toplantısı

25 Ekim 1996 Moskova
KEİ VIII. Dışişleri Bakanları Toplantısı ( Toplantı sonrasında dönem başkanlığı altı aylık
süre için Türkiye ye geçmiştir.) İle Devlet veya Hükümet Başkanlarının katıldığı
Yüksek Düzeyli Toplantı

11-13 Kasım 1996 Edirne
Gümrükler ve Sınır Geçişleri Konulu KEİ Ulaştırma Çalışma Grubu Toplantısı

21-22 Kasım 1996 Sofya
KEİ ile Merkezi Avrupa Girişimi Ulaştırma Bakanları Konferansı

9-11 Aralık 1996 Atina
KEİ Akademik Çevreler Konferansı
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•  •  • »  • •  V

YURTDIŞI TANITMA GENEL MUD URLUĞU
'  I  ,  #

BM İNSAN YERLEŞİMLERİ KONFERANSI (HABİTAT-II)
3-14 Haziran 1996

"2000 Yılına Doğru Küresel Barınak Strateji"nine (Global Strategy for Shelter) orta 
vade değerlendirmesini yaparak, 1996-2016 yılları arasından insan yerleşimleri alamnda 
uygulanabilir bir "Küresel Eylem Planı" kabul edilmesi, ilkeler saptanması, ulusal eylem da dahil 
ederek, geniş kapsamlı bir forum oluşmasını sağlamak amacıyla, 47. BM Genel Kurulu'nun 
22 aralık 1992 tarihli ve 47/180 sayılı kararıyla, Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri 
Konferansı'nın (HABİTAT-II) 3-14 Haziran 1996 tarihleri arasında İstanbul'da 
düzenlenmesi kararlaştırılmıştır.

■ * • * *  • j

HABİTAT-II Konferansı hazırlık çalışmaları çerçevesinde, 5-16 Şubat 1996
tarihlerinde, New York'ta düzenlenen Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Konferansı 
(HABİTAT-II) Üçüncü Hazırlık Komitesi toplantısına Bakanlığımız mensupları ve ilgili resmi 
kurumlarm temsilcilerinden oluşan 21 kişilik bir heyetle iştirak edilmiştir. Türk Heyetine 
Birleşmiş Milletler Nezdinde Türkiye Daimi Temsicimiz Büyükelçi Hüseyin Çelem 
Başkanlık etmiş, Heyette ayrıca Nairobi Büyükelçimiz Balkan Kızıldeli, Yurtdışı Yardımcısı 
Elçi Şule Soysal ve Daire Başkanı Ayşe Esen Öğüt ile bazı NGO temsilcileri yer almıştır. New 
York'da yapılan III. Hazırlık Komitesi toplantısına katılım, son yıllardaki diğer büyük BM 
Konferanslarının son hazırlık Komiteleri ile karşılaştırıldığında, en yüksek katılım
gerçekleştirilmiştir.

tik olarak 1976 yılında Kanada'nın Vancouver şehrinde yapılan ve İnsan Yerleşimleri 
Komisyonunun (UNCHS) kurulması sonucunu veren Konferans'm 20inci yılına rastlaması 
nedeniyle özel önem taşıyan HABİTAT-II Konferansı'nda "HABİTA1 Gündemi" adı 
altında, gittikçe sağlıksız biçimde kalabalıklaşan, çe\re koşulları açısından kötüleşen,
toplumsal huzursuzluklar artan işsizlik, yetersiz konut, altyapı ve hizmetlerden muzdarip 
şehirlerin sorunlarına çözümler arama amacı güdülmüş ve Birleşmiş Milletlerin insani 
konularda düzenlediği 1992 Rio Çevre Zirvesi, 1993 Viyana İnsan Hakları Konferansı, 1994 
Kahire Uluslararası Nüfus ve Kalkınma Konferansı, 1995 Kopenhag Sosyal Kalkınma Zirvesi ile 
Pekin Dünya Kadın Konferansı etkinliklerini takiben, 1996'da İstanbul'da düzenlenen
Habitat-II Konferansı tüm bu toplantıların sonuç ve önerilerini veri alarak, "Yüzyılın Zirvesi," 
bir diğer deyimle "Zirvelerin Zirvesi" niteliğine ulaşmıştır.

Habitat-II Konferansı çerçevesinde resmi toplantıya paralel olarak "Forumlar" ve 21. 
Yüzyıl Diyalogları" adı altında, insan yerleşimleri ve sürdürülebilir kalkınma konuları 
üzerinde çeşitli özel ve kamu sektör temsilcilerini biraraya getirerek fikir alışverişini 
sağlayan aktiviteler düzenlenmiştir. Konferans ile ilgili paralel etkinlikler arasında 
konserler, sergiler, dans, folklor ve moda gösterileri, film gösterimleri, tiyatro oyunları gibi çok 
çeşitli kültürel etkinliklerde gerçekleştirilmiştir.

•  t  ^  •

HABITAT-II Konferansı'na Devlet ve Hükümet Başkanları, Uluslararası kuruluş ve sivil- 
toplum kuruluşları (NGO) temsilcileri, parlamenterler, yerel yönetim temsilcileri ve medya
mensuplan katılarak, 15 gün süreyle insan yerleşimleri konularında muhataplarıyla yakın çalışma 
imkanlan bulmuşlardır. 168 ülkenin katıldığı HABİTAT-II Konferansı vesilesiyle yaklaşık 
17.000 kişi İstanbul'a gelmiştir. 12-14 Haziran 1996 tarihleri arasındaki Konferansın. "Zirve 
Bölümü"ne ise 23 ülkeden Devlet Başkanı, Devlet Başkan Yardımcısı, Başbakan ve Başbakan 
Yardımcısı seviyesinde katılım gerçekleşmiştir.
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HABİTAT-II Konferansı'mn organizasyonunda Dışişleri Bakanlığı özveri ile çalışmış. 
Konferansın başarıyla sonuçlanması amacıyla oluşturulan ekip HABİTAT Gündemi'nin 
içeriğinin hazırlanmasında, kabulünde ve ayrıca konferans sonucunda katılımcı ülkelerin 
insanlığın yerleşim sorunlarım çözümünde ortaklık anlayışının sergileyen "İstanbul 
Deklarasyonumun şekillenmesinde başlıca rolü oynamıştır.

Türkiye'nin uluslararası seviyedeki bir konferansı düzenlemedeki becerisi ve başarılı 
organizasyonu sonucu ülkemizin tanıtımına katkısı nedeniyle. Konferans organizasyonu ile 
görevlendirilen Bakanlığımız mensuplarından MBSY Büyükelçi Ömer Akbel, TAGM 
Büyükelçi Uğurtan Akıncı, Ertuğrul Apakan, Ender Arat, Hilal Başkal, Osman Çetintaş, Asım 
Temizgil, Namık Tan, Naci Koru, Alp Ay, Levent Bilgen, Ege Türemen ve Faruk Tamay 
Cumhurbaşkanımız Sayın Süleyman Demirel tarafından "Takdirname" ile 
ödüllendirilmişlerdir. Ayrıca, Habitat İstanbul Koferansı'ndaki üstün çalışmalarından dolayı 
MBSY Büyükelçi Ömer Akbel ile TAGM Büyükelçi Uğurtan Akıncı'ya 
Bakanlığımızca birer takdirname, organizasyon ve içerik çalışmalarına katılan
Bakanlığımız ilgililerine de Bakanlıkça birer teşekkür mektubu verilmiştir.

%
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Dışişleri Bakanlığı HABİTAT-II Konferansı'nda ülkemizin tanıtımı bakımından elde edilen 
firshtı değerlendirme gayretlerini sürdürmektedir. Bu çerçevede, 1996 sonbaharında New York'ta 
yapılan 51. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu sırasında, New York'daki Türkevi'nde 
Birleşmiş Milletler Dag Hammarskjöld Kütüphanesinde ülkemizi tanıtıcı ve HABİTAT-II 
Konferansı'nı görüntüleyen film ve multivizyon gösterileri düzenlenmiş, bu vesileyle BM 
Sekreteryası'nın giriş bölümünde İstanbul fotoğraflarını içeren bir sergi gerçekleştirilmiştir. 
Diğer yandan, HABİTAT-II Konferansı'nda alınan kararların uygulanırlığının izlenmesi 
doğrultusunda, İstanbul Deklarasyonu ve HABITAT-II Gündemi ile ilgili izleme 
toplantısının İstanbul'da gerçekleştirilmesi imkanları da değerlendirilmektedir.

•  ^

AVRUPA KÜLTÜR BAŞKENTİ KOPENHAG

Avrupa Birliği çerçevesinde, Avrupa Birliğine üye ülkeler ve ortak üyelerin 
katılabildiği ve her yıl başka bir Avrupa kentinde gerçekleştirilen Avrupa Kültür Başkenti 
Etkinlikleri 1996'da Kopenhag'da yapılmıştır. Bakanlığımızın çabalarıyla Türkiye ilk defa bu yıl 
bu etkinlİKİere katılmıştır. Danimarka tarafı, Türkiye aleyhtarı çevrelerin etkisiyle Türkiye'nin 
katılımına uzun süre sıcak bakmamış, ancak Kopenhag Büyükelçiliğimizin ve Bakanlığımızın 
girişimleri sonucunda bir proje demetimizin kabulü gerçekleştirilmiştir.

Festivalin açılışına TRT'den Erköse Kardeşler Grubu katılmış, daha sonra 
Uluslararası Kukla Festivali'ne Karagöz ve Hacivat gösterileriyle Çetin Özek ve Hüseyin Tuncel 
Show Tiyatrosu katılmışlardır. Dünyanın bugünkü sanat çehresini yansıtmayı amaçlayan 96 
liman şehrinden sanatçıların katıldığı "Container" sergisinde ise heykeltıraş Handan Börtüçene 
"Yeryüzünün Belleği" adlı eseri ile dikkatleri toplamıştır. Edebiyat projeleri içerisine 
Danimarka'da ilk kez gerçekleştirilen "Storytelling" festivaline ise T.C Kültür Bakanlığı Sivas 
Korosu Halk Müziği sanatçısı Şeref Taşlıova iştirak ederek bu alanda ülkemizin 
zenginliklerini Danimarka kamuoyuna bir kez daha sergilemiştir. 23 Nisan kutlamalarına T R T 
Ankara Radyosu sanatçıları Sümer Ezgü, Gülşen Kutlu ve Serap Ezgü ile saz arkadaşları 
katılmışlar ve geniş kitlelerin ilgi odağı olmuşlardır. Yaz aylarının önemli etkinliklerinden biri 
olan "Avrupa'nın Genç Orkestraları Festivali"ne ise 25 kişilik grubuyla Young Pals Rock 
Opera grubu katılmıştır. Danimarka'ya ikinci turnesini düzenleyen İstanbul Devlet Opera 
ve Balesi 175 kişilik kadrosu ile en büyük grubu oluşturmuş, R. Strauss'un Salome adlı 
operasının Aalborg, Aarhus ve Vejle'de yaklaşık 3000 kişiye sergilemiştir. Bu arada Türkçe ve
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Danca düzenlenen şiir akşamlarına ise, Cevat Çapan, Osman Bolulu, Özkan Mert ve Kemal 
Özer iştirak etmişlerdir. Kopenhag Üniversitesi'nde İngilizce olarak düzenlenen 
konferanslarda Prof. Dr. Doğu Ergil, Yazar Murat Belge, Orhan Pamuk ve Can Kozanoğlu 
çoğunluğu üniversite öğrencilerinin oluşturduğu izleyicilerle buluşmuştur.

Ayrıca 6-14 Aralık tarihlerinde Orient Bridge adıyla da bir "Türk Haftası" 
gerçekleştirilmiştir. Bu çerçevede Sayın Talat Halman Türk Kültürü konulu slaydlı 
konferanslar vermiş, Aydın Teker Modern Dans Grubu başarılı gösteriler sergilemiş, TRT Ankara 
Radyosu saz sanatçıları konserler vermiştir. DOSİM tarafından bir Türk el sanatları sergisi 
açılmış, ebru sanatçıları Ebru "workshopları", Tamer Levent orta oyunu ve geleneksel Türk 
tiyatrosu konulu tiyatro workshopları yapmıştır.- Bu haftanın bitiminde düzenlenen 
"Medeniyetin Beşiğinde Demokrasi ve Kültür" konulu panele Güngör Dilmen, Cezmi Ersöz ve 
Ayşin Candan ile birlikte Prof. Mümtaz Soysal da katılmıştır. Bu vesileyle DanimarkalI 
milletvekilleriyle görüşen, gazete ve TV. mülakatları da yapan Sayın Soysal'ın katkılarıyla 
Türkiye aleyhtarı çevrelerin özellikle Kemal Koç ve DanimarkalI milletvekili Soren 
Sondergaard nedeniyle bu dönemde ülkemiz aleyhine yoğunlaştırılan 
propagandaların dengelenmesi sağlanmıştır.

Kopenhag'taki kültürel etkinlikleri izlemek için bir TRT ekibi gönderilerek, aynı 
zamanda oradaki vatandaşlarımızın sorunlarına ilişkin TV programlan da yapılmıştır. Bu
konudaki TRT İNT'de "İki Nesil" ve TRT 2'de "Akşama Doğru" programlanna Prof

^  ,  %

Mümtaz Soysal da katılarak, özelde Danimarka ve genelde batı ülkelerince Türkiye'ye 
yöneltilen haksız eleştiriler ve çifte standartlı davranışların, Kemal Koç konusundaki haksız 
Danimarka tutumunun ve ırkçılık cereyanlarının de sergilenmesi sağlanmıştır. Sayın Soysal ayrıca, 
5 milyonluk sorunsuz ve yönetimi kolay bir toplum olan Danimarka gibi bir ülkenin kendisinden 
on dört kat büyüklükte nüfusa sahip bir ülkenin yönetilmesindeki güçlükleri gözardı ederek, 
Türkiye'yi kendilerine iç politika malzemesi yapmalarını da eleştirmiştir.

KASHİWAZAKİ TÜRK KÜLTÜR KASABASI

Japonya'nın Nigata Eyaleti'nin Kashivvazaki Kentindeki Türk Kültür Kasabası 24 
Temmuz 1996 tarihinde faaliyete geçmiştir. Sözkonusu kasabamn açılışında Sayın Kültür 
Bakanımız İsmail Kahraman ve Bakanlığımız Yurtdışı Tanıtma Genel Müdürü Büyükelçi Sayın
Uğurtan Akıncı da hazır bulunmuşlardır.

%  • • ,.t *

Kashiwazaki Resort Company Ltd ile Nugata Chuo Bank Ltd'nin finanse ettiği ve 
Japon Prensi Mikasa'mn de himayelerinde olan Türk Kültür Köyü, Japonya'daki benzeri 75 
tema köyünden biri olup, 45.000 metrekarelik bir alanda kurulmuş ve 90 Milyon Dolara mal 
olmuştur. Türk mimarisi özelliklerini taşıyan Türk Kültür Kasabası, Sergi ve satış 
reyonlarından oluşan bir Kapalı çarşı, Türk yemeklerinin sunulduğu bir lokanta ile Türk sanat 
ve kültürünü yansıtan eserlerin sergilendiği bir müzeden oluşmaktadır. Müzenin açılışı 
Sadberk Hanım Müzesi'nden getirilen eserlerin sergilenmesiyle başlamıştır.

Sözkonusu Kalaba’yı açılışından bu yana geçen 5 ay gibi kısa bir sürede 250 bin kişi 
gezmiştir. Kasaba Başkanı Toshiyuki Koiwa 10 Aralık 1996 tarihinde ülkemizi ziyaret etmiş 
Kültür Bakanı Sayın İsmail Kahraman, Turizm Bakanlığı Müsteşarı Sayın Nedim Öztürk 
tarafından kabul edilmiş, Bakanlığımızda da TAGM Büyükelçi Uğurtan Akıncı ve TAGY elçi
Şule Soysal ile görüşmeler yapmış ve 1997 senesi içerisinde Kashiwazaki Türk Kültür Köyünde
yapılabilecek etkinliklere dair fikir alış verişinde bulunmuştur.
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NATIONAL COUNCIL OF WORLD AFFAIRS ORGANIZATIONS(NCWAO)
HEYETTNİN TÜRKİYE ÇALIŞMA GEZİSİ

8-15 Eylül 1996

Amerika Birleşik Devletleri'nde faaliyet gösteren National Conuncil o f World Affairs 
Organizations (NCWAO) isimli kuruluşu temsilen 12 kişilik bir heyet, 8-15 Eylül 1996 
tarihlerinde Türkiye'yi ziyaret etmiştir. Vaşington Büyükelçiliği, KAGY ve TAGY'nin ortak 
çalışmaları sonucu düzenlenen ziyaretin amacı, yaklaşık 3 milyon Amerikan vatandaşı 
ve öğrencisi ile doğrudan bir iletişim ağına sahip olan NCVWAO yetkililerinin, Türkiye ile ilgili 
dış politika, ekonomi, tarih, sosyal ve kültürel konularda birinci elden bilgilendirilmelerini 
sağlayarak, ülkemizin ABD'deki tanıtım faaliyetleri çerçevesinde katkıda bulunmak olmuştur.

1918 yılında kurulmuş olan NCWAO, ABD'de birçok kentte "World Affairs Council" adlı 
düşünce kuruluşlarını bünyesinde barındıran, Amerikan toplumunun dış politika konularında
bilgilendirilmesinde önemli rol oynayan bir kuruluştur. NCWAO, kar amacı gütmeyen, siyaset
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üstü bir sivil-toplum kuruluşu (NGO) olarak bünyesinde, 83 Konsey ve 13 üye kuruluş içeren
bir şemsiye-organizasyonudur. 3,060 firma ve kuruluşun üyelik aidatları, bağışları, mali
desteği ve Konseylerin faaliyet gösterdikleri mahallerde maddi kaynak yaratma aktiviteleriyle
elde edilen gelirler sayesinde çalışmalarını yürütmektedir. ABD'nin bütün eyaletlerini kapsayan
Konsey ağı bünyesinde NCWAO, 1995 itibarı ile 550 bin öğrenci ve 2,5 milyon ABD
vatandaşına ulaşma imkanı bulmuş, yan - üyelerde dahil edildiğinde, iletişim kurulan kesim 
toplam 8 milyona ulaşmıştır.

Türkiye'de bulundukları süre içinde NCWAO Heyeti'nin akademik ve iş çevreleriyle
temasları sağlanmış, ayrıca Bakanlığımız da dahil olmak üzere, çeşitli resmi kuruluşlarda
Heyete brifingler verilmiştir. Bu çerçevede, NCWAO Heyeti Cumhurbaşkanımız Sayın
Süleyman Demirel tarafından da kabul edilmiştir. NCWAO Heyeti'ne ayrıca, Güneydoğu
Anadolu Projesinde tanıtılarak, Atatürk Barajı ve GAP Bölgesi'ndeki enerji, sulama,
tarımcılık ve bölge ekonomisindeki olumlu gelişmelerle . ilgili olarak incelemelerde 
bulunmaları da sağlanmıştır.

. NCWAO Heyeti'nin Türkiye gezisiyle, ABD'deki "grassroots" tanıtım çalışmalarında yerel 
ve eyalet seviyesinde ülkemizin tanıtımı açısından olumlu girişimlerde bulunulduğu düşünülen 
kuruluş temsilcileriyle yakın bir diyaloga girilmiştir. Sözkonusu temaslarımız doğrultusunda, 
1997 Mayısında, NCWAO organizasyonunun Ohio Eyaleti üyesi" Dayton Council on World 
Affairs" kuruluşunu temsilen 20 kişilik bir heyetin Türkiye'yi ziyareti sağlanmıştır.

T.C. LİYAKAT NİŞANI

2933 Sayılı - Madalya ve Nişanlar Kanunu'na göre Türkiye Cumhuriyeti'nin 
uluslararası alanda tanıtılması ve yüceltilmesini sağlayan F. Almanya uyruklu Prof. Dr. Anne- 
Marie Schimmel ve Prof. Dr. Wilbrandt ile Avusturya'lı Prof. Dr. Wilhelm Leitner'e "Liyakat 
Nişanı" verilmesi, Sayın Dışişleri Bakammız tarafından teklif edilmiş, Sayın Başbakanımız 
tarafından uygun bulunmuş ve Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından da onaylanmıştır.

Sözkonusu Nişan 18 Aralık 1996 tarihinde Saat 17:00-18:00 arasında
Cumhurbaşkanlığı Köşkünde düzenlenen bir törenle Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından adı 
geçenlere verilmiştir.



Prof. Dr. Wilhelm Leitner, yıllarca ülkemizin çeşitli yörelerinde inceleme gezileri
yapmış, Türkiye'nin fiziki, insani, dini ve ekonomik yapısı hakkında çok sayıda eser vermiş, 
UNESCO ile eşgüdümlü olarak yürütülen Pamukkaleyi kurtarma operasyonuna katkıda 
bulunmuştur.

Prof. Dr. Anne-Marie Schimmel ise Türk Edebiyatı ile ilgili başarılı çalışmalar
gerçekleştirmiş ve Türk Edebiyatı'nın tanıtılması konusunda çok değerli katkılarda
bulunmuştur. 1988 yılında Konya Selçuk Üniversitesi tarafından fahri doktora ünvam
verilen Prof. Dr. Schimmel yaptığı akademik çalışmalardan dolayı çeşitli ülkeler tarafında da çok 
sayıda fahri derece ve nişan ile taltif edilmiştir.

Bonn'daki Türk-Alman Dostluk Derneği Başkanı olan Prof. Dr. Rupert Wilbrandt,
Almanya'da ülkemizin, kültürümüzün gelenek ve sanatımızın tanıtılması yönünde önemli
çalışmalarda bulunmuştur. Prof. Wilbrandt'in Türkiye'deki özürlü çocuklara yardım
amacıyla kurduğu "Bin Bir Çiçek Vakfı", İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastahanesi ve Dr. 
Nermin Gürson'un başkanlığım yaptığı Gürson Vakfı ile yakın işbirliği halinde
faaliyetlerini sürdürmektedir. Prof. Wilbrandt Bakanlar kurulu kararı ile Türk
vatandaşlığına da alınmıştır.

Liyakat Nişam son olarak 1991 yılında Türkiye Cumhuriyeti'nin uluslararası alanda
tanıtılması ve yüceltilmesini sağlayan Prof. Dr. Clemens Holzmeister ve Prof. Dr. Heinrich
Otten'e verilmişti •

"RINGS: Five Passions In World Art" Sergisi
* . * * ** « . *

Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri'nin Atlanta kentinde düzenlenen Uluslararası 
Olimpiyat Oyunları'nın 100. yılı kutlamaları çerçevesinde, olimpiyat Oyunlarıyla eş 
zamanlı olarak, 4 Temmuz - 29 Eylül 1996 tarihleri arasında "RINGS: Five Passions In 
World Art- Dünya Sanatının . Beş Tutkusunu Temsil Eden Halkalar" isimli sergiye, 
Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nden "Çocuğunu Emziren Kadın" adlı eserle katılmıştır.

Atlanta'daki High Museum of Art adlı müzede sergilenen sözkonusu eser, erken 
Bronz çağına ait olup, çok selektif bir yaklaşımla belirlenen 35 dolayında ülkeden 100 kadar 
eserle birlikte yer almış, devlet başkanları da dahil olmak üzere, birçok yüksek şahsiyet, 
olimpiyat katılımcıları ve binlerce izleyici tarafından gezilen bir sergi parçası olmuştur.

Bakanlığımızın, Kültür Bakanlığıyla yakın çalışmaları sonucu High Musem of Art 
tarafından düzenlenen sergide yer alması sağlanan "Çocuğunu Emziren Kadın" eseri, diğer 
ülkelerden gelen eserlerle birlikte 24 Temmuz 1996 tarihinde, yapılan etkinlikle basma ve 
uluslararası şahsiyetlere tanıtılmış, serginin genel tanıtımı da film, katalog ve CD-Rom 
aracılığıyla yapılmıştır. .

Leyla Gencer Şan Yarışmasında Ödül alan Sanatçılar için 
Milano'da Düzenlenen Konser

ilk kez olarak 1995 yılında, Bakanlığımızın da desteğiyle, Yapı ve Kredi Bankası A. 
tarafından düzenlenen I. Uluslararası Leyla Gencer Şan Yarışması, yurtiçi ve yurtdışında önem 
sanat merkezlerinde büyük ilgi ve takdirle karşılanmış, uluslararası . sanat camiasında d 
olumlu yankılaı yaratmıştır. Sözkonusu yarışmaya yönelik yoğun ilgi ve organizasyonu
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başarısı neticesinde, 1995 yılında Londra'da verilen Uluslararası Halkla İlişkiler Birliği Dünya 
Altın Madalyası'nı (1PRA Golden World Award), 167 katılım arasından kazanmıştır.

Bu başarı sonucunda, halen çalışmalarını ve yaşamını Milano'da sürdüren büyük 
opera sanatçımız Leyla Gencer'e Milano'da La Scala Operası'ndan sonra en önemli ve tarihi 
konser salonu olan Verdi Salonu'nda Leyla Gencer Şan Yarışması finalistleri için bir konser 
düzenlenmesi önerilmiştir. 19 Ekim 1996 tarihinde Milano Verdi Salonu'nda düzenlenen 
Konsere "I Pomeriggi Musicale Orkestrası" eşlik etmiş ve Konser'e katılan sanatçılar 
arasında ülkemizden Soprano Birgül Su ile Bas Tuncay Kurtoğlu de yer almıştır.

Sözkonusu Konser vesilesiyle, büyük ve değerli sanatçımız adına ihdas edilen şan 
yarışmasının uluslararası planda duyurulması ve önem kazanması sağlanmış, ülkemizin ve 
sanatçılarımızın yurtdışındaki tanıtımına da katkıda bulunulmuştur.

EUROPALIA 96 TÜRKİYE FESTİVALİ

Uluslararası Europalia Vakfı tarafından 1969 yılından bu yana iki veya üç yılda bir 
yapılan ve seçilen bir ülkeyi her yönüyle tanıtmak amacıyla düzenlenen "Europalia
Festivali", Eylül-Aralık ayları arasında yaklaşık 4 ay süre ile yoğun gösteri ve tanıtma 
etkinliklerini içermektedir. Festival, Başta Belçika olmak üzere, bu ülkeye komşu ülkeleri de 
kapsayacak biçimde düzenlenmektedir.

Genelde Avrupa Birliği (AB) ülkelerine ağırlık verilerek düzenlenen "Europalia
Festivali"nine 1996 yılında Türkiye'yi tanıtan etkinliklere ayrılması için 1993 yılından 
itibaren Bakanlığımızca Belçika nezdinde başlatılan yoğun girişimler sonucu, 1996 yılı 
"Europalia"sının Türkiye'ye ayrılması sağlanmıştır. Türkiye'nin kültürel, tarihi, turistik ve 
ekonomik özelliklerini tanıtacak, Türk tarih, kültür ve medeniyetini ortaya koyacak çeşitli 
sergiler, Türkiye'nin ekonomik potansiyelini yansıtacak fuarlar, klasik Türk ve batı müziği 
konserleri, çağdaş tiyatro ve bale eserleri, Türk filmleri, ekonomik ve edebi konferanslar, 
seminerler, turizm, moda defileleri gibi etkinliklerin, başta Belçika olmak üzere, AB 
ülkelerinde düzenlenebilmesini teminen, 31 Ocak 1994 tarihinde İstanbul Atatürk Kültür 
Merkezi'nde düzenlenen törenle, Türkiye adına Dışişleri eski Bakam Sayın Hikmet Çetin, Belçika 
adına Europalia Vakfı Başkam Baron Godeaux ve her iki tarafın Yüksek Komiserleri
Sayın Bülent Eczacıbaşı ile Marcel Van de Kerckhove tarafından imzalanmıştır.

Festivale hazırlık çalışmalarının resmi ve özel kurumlarla eşgüdüm halinde 
geı çekleştirilesinin ve Türkiye Europalia Milli Teşkilatı'nın kurulmasını sağlayan 22 Eylül 1994 
tarih ve 4033 sayılı" 1996 Türkiye Europalia Festiva’ıi'ne İlişkin Kanun" Türkiye Büyük 
Millet Meclisi tarafından kabul edilmiştir.

1996 yılında gerçekleştirilmesi öngörülen "Europalia Festivali çeşitli nedenlerden 
ötürü Europalia Vakfı tarafından 1997 yılına ertelenmiş, Türkiye ve Belçika taraflarıyla 
yürütülen ortak çalışmalarda, sergiler dahil, tüm faaliyetler için yeni tarihler ve mekanlar 
belirlendiği halde, Eylül 1997'de başlaması öngörülen Europalia-97 Türkiye Festivali" 
Europalia Vakfı Yönetim kurulunca 17 Temmuz 1996 tarihinde, alınan kararla süresiz olarak 
ertelenmiştir.



EXPO-98

Son kırk yılda çok sık aralıklarla tekrarlanmayan dünya fuarlarının, Türkiye tümüne 
katılmıştır. Bu fuarlar sırasıyla;

1958 Brüksel (Belçika)
1970 Osaka (Japonya)
1985 Tsukaba (Japonya)
1992 Sevilla (İsponya) şehrinde düzenlenmiştir. Sözkonusu Dünya Fuarı

1998 senesinde Portekiz'in Lizbon şehrinde düzenlenecektir.

Portekizli denizci Vasco da Gama komutasındaki bir gemi filosunun 1498 yılında 
Hindistan kıyılarına ulaşması ve bu vesileyle Batı ile Doğu'nun ilk defa karşı karşıya geldiği bu 
tarihi olayın 500. yılının kutlanması amacıyla Portekiz hükümeti uluslararası bir sergi
düzenlemeyi kararlaştırmış ve tema olarak "Okyanuslar, Geleceğe Miras" seçilmiştir.

#

EXPO-98'in ana hedefleri aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

-Okyanuslar hakkındaki mevcut bilgileri biraraya getirmek
-Okyanuslar ile atmosfer arasındaki bağımlılığı ortaya koymak
-Okyanusların bugüne kadar dokunulmamış potansiyelini değerlendirmek ve sahip

çıkmak
-Bilgi ve tecrübe alışverişi için gerekli ortamı sağlamak
-Okyanuslar ile ilgili yeni politikaların tespitine katkıda bulunmak
-Okyanuslarla ilgilenen ulusların çabalarım birleştirmek.

Kültürel ve siyasi tanıtım ağırlıklı sözkonusu Fuarda ana konu deniz olmakla birlikte, 
katılımcı ülkeler istedikleri şekilde düzenleyecekleri pavyonlarda, arzu ettikleri malzeme ve 
etkinliklerle katılmakta serbesttir.

Sözkonusu Fuara katılım şartları EXPO-98 Komiseri ile her ülkenin ulusal Komiser 
arasında imzalanacak iştirak sözleşmesi, 1928 tarihli Paris Sergiler Sözleşmesi ve daha 
sonraki Protokolleri ve EXPO-98 yönetmelikleri ile belirlenmektedir.

Başbakanlık makamının 5 Kasım 1996 tarihli kararı ile Yurtdışı Tanıtma Genel 
Müdür Büyükelçi Uğurtan Akıncı Türkiye "Ülke Komiserliği"ne atanmış ve fuara 
katılmamıza ilişkin sözleşme yine Başbakanlığın anılan kararı doğrultusunda 28 Kasım 1996 
tarihinde imzalanmıştır.

* •  s  s ı

28-29 Kasım 1996 tarihlerinde Lizbon'da düzenlenen "Ülke Komiserleri" toplantısına 104 
ülke iştirak etmiş olup, anılan tarih itibariyle EXPO-98'e resmen katılacağım bildiren ülke sayısı 
123'tür. Bu sayının 150'ye ulaşması beklenmektedir.

Katılımcı ülkelerin yerine getirmekle mükellef olduğu hususlar tarihler itibariyle 
aşağıda sunulmuştur.

a) En son 22 Şubat 1997 tarihine kadar katılım programı ve projelerin Sekreterya'ya 
teslim edilmesi,

b) En son 6 Mayıs 1997 tarihine kadar teslim alınmış olan modüller ile pavyon içi ve dış . 
dekorasyonu ile döşemesinin bitirilmesi,
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c) En son 14 Mayıs 1998 tarihine kadar sergilenecek eşyaların pavyonlara 
yerleştirilmesi,

Diğer taraftan katılımcı ülkelerin mali yükümlülükleri ise aşağıdaki gibi tespit 
edilmiştir. ' ' •

- Çıplak olarak ülkelere tahsis edilen modüllerin dekorasyon, temizlik ve bakım 
harcamaları,

- Çalıştırılacak personelin ücretleri,
• *  *  ’  ' P

- Su ve elektrik masrafları.

- Sigorta, nakliye, gümrük işlemleri,

- Depolama giderleri,

- Katılımcı ülkelerin ulusal mutfaklarım tanıtmak amacıyla ayırttıkları lokantaların 
teçhizat ve tefrişatı için gerekli masraflar,

- Fuar boyunca 4 ay öğle ve akşam yemeği servisi yapacak olan lokantada müşteri 
başına "royalties" masrafı,

- Fuar alanı yakınında katılımcı ülkelerin temsilci ve personelinin barınması için inşa 
edilecek dairelerden ayırtıldığı takdirde, bunların kira gideri (sözkonusu daireler 160 
metrekare ve 110 metrekare olmak üzere 2 tip olarak inşa edilecektir.)

EXPO-98 Dünya Fuarı'nda Türkiye pavyonu için her biri 324 metrekare genişliğinde dört 
adet modülden müteşekkil 1.300 metrekarelik bir alan tahsis edilmiş olup, anılan modüller 
AB ülkelerininkine bitişik olup konum açısından çok avantajlı bir yerdedir. Ayrıca ulusal 
mutfağımızı tanıtabilmek amacıyla ülkemiz için bir lokanta yeri ayrılmıştır.

EXPO-98 Fuarı'nın iştirak sözleşmesi çerçevesinde her ülke için bir "Milli Gün" 
tahsis edilmekte olup, ülkemizin milli günü 30 Ağustos olarak tespit edilmiştir. Anılan 
tarihin de Türk Günü olarak kutlanmasına karar verilmiştir.

\  '

Tarihte denizcilik alanında büyük başarılar kazanmış, ayrıca Piri Reis örneğinde
olduğu gibi, deniz ve okyanuslar bilimine büyük katkılarda bulunmuş bir ülke olarak 
Türkiye'nin EXPO-98’e katılımı özel bir önem  ar/e tm ekteH ir

Hazırlıkların biran önce başlayabilmesini teminen, EXPO-98 Türkiye Milli Yürütme
Kurulu tarafından hazırlanan EXPO-98 Türkiye katılım bütçesi ile "Kaynak Aktarma
Tablosu 23 Aralık 1996 tarih ve TAGY/760.478/EXPO-98/96-2044-7 sayılı yazımızla 
Başbakanlığa sunulmuştur.

Diğer taraftan, Tanıtma Fonunun tabi olduğu esas ve usullere göre yürütülmesi 
öngörülen harcamalarda İta Amirliği yetkisinin Bakanlığımız İdari ve Mali İşler Dairesi 
Başkam Elçi Atilla Uzer’e verilmesi keza 23 Aralık 1996 tarih ve TAGY/760.478/EXPO-98 /96- 
2045-7158 sayılı yazımızla Başbakanlığın onayına sunulmuştur.



PARİS ULUSLARARASI SERGİLER SÖZLEŞMESİ

1928 tarihinde 10 Mayıs 1948, 30 Kasım 1977 ve 24 Haziran 1982 tarihli protokollerle 
metni. değiştirilmiş olan Paris Uluslararası Sergiler Sözleşmesi'nin amacı insanlığın 
uygarlık, bilim, sanat ve teknoloji yolunda eriştiği düzeyi sergilemek, evrensel düzeydeki 
Dünya Fuarlarını düzenlemek ve anılan fuarların tertip edilmesine ilişkin kararları 
almaktır.

Türkiye geçmişte Seul, Osaka gibi şehirlerde düzenlenen dünya fuarların iştirak etmiş olup, 
önümüzdeki yıllarda yapılacak olan EXPO-98 Lizbon ve EXPO-2000 Hannover Fuarlarına 
da katılınması kararlaştırılmış ve ilgili sergi komiserliklerine bildirimde bulunulmuştur. 
Bununla beraber, ülkemiz Dünya sergilerinin düzenlenmesine ilişkin yukarıda maruz 
sözleşmelerde halen taraf bulunmamaktadır.

Sözkonusu Sözleşmelere taraf olan ülkeler bazı durumlarda Fuarlara katılım 
şartlarında avantajlı bir konum elde etmektedirler. Bu çerçevede, Türkiye'yi amlan 
Sözleşme ve Protokollerine taraf olmasına ilişkin hukuki değerlendirme yapılmış ve karar 
alınarak Türkiye Büyük Millet Meclisine sevk edilmiş ve Dışişleri Komisyonu'nda kabul 
edilmiştir. -

•  •

EXPO-2000 DÜNYA FUARI

1 Haziran - 31 Ekim 2000 tarihleri arasında Almanya'nın Hannover şehrinde 
yapılacak olan EXPO-2000 Dünya Fuarı, "İnsanoğlu-Doğa-Teknoloji" temasını işleyerek 
gelecek yüzyılda bütün ülkeleri ilgilendiren küresel sorunlara dikkat çekmek ve bunlara ortak 
çözümler aramak amacını gütmektedir.

Sözkonusu Fuara ülkemizin katılım kararı, Bonn Büyükelçiliğimiz aracılığıyla 4 
Temmuz 1996 tarihinde Sergi Genel Komiserliği'ne bildirilmiş olup, müzakereleri, yürütme ve 
katılma ilişkin kontratı imzalamakla yükümlü bir komiserin atanması hususunda 
Bakanlığımız Yurtdışı Tanıtma Genel Müdürü Büyükelçi Uğurtan Akıncı Başbakanlık 
Makamınca görevlendirilmiş ve keyfiyet Ağustos 1996 tarihinde EXPO-2000 yetkililerine 
iletilmiştir.
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KÜLTÜR DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Kültür Eski Bakam Dr. Fikri Sağlar Macaristan'ı ziyaret etti ve bu ziyaret sırasında, 13 
Ocak 1996'da Kanuni Sultan Süleyman Parkı'nda Türk Çeşmesi'ni açtı.

1996-1998 yıllarını kapsayan Türk-Macar Kültürel ve Bilimsel Değişim programı 31 
Mayıs 1996 tarihinde imzalandı.

TURKSOY 7. Dönem Bakanlar Konseyi Toplantısı 19-20 Mart 1996 tarihleri 
arasında Ankara'da gerçekleştirildi. Toplantıda TÜRKSOY ile UNESCO arasında 
Haziran ayında işbirliği sözleşmesi imzalanması kararlaştırıldı.

Toplantıya katılan Türk Cumhuriyetleri bakanları Nevruz etkinliklerine katıldılar ve Türk 
Dünyasının ortak bayramını birlikte kutladılar.

%

TÜRKSOY Bakanlar Konseyi 8. Dönem Olağan Toplantısı 6-8 Kasım 1996 
tarihlerinde Bakü'de yapıldı.

8 Haziran 1996 tarihinde 7. Dönem Bakanlar Konseyi Toplantısında alman karar 
doğrultusunda TÜRKSOY ile UNESCO arasında isbirliei Anlaşması imzalandı

1996 sonbaharında Diyarbakır'da 4 öğretmenimizin teröristlerce katledilmesi,
girişimler sonucu U N E S C O  Genel Müdürü Federico M a v n r  tarafından kınandı

Ünlü şairimiz Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Beş Şehir adlı eseri UNESCO tarafından 
Fransızca'ya çevrilerek yayımlandı.

UNESCO ile İslam Konferansı Örgütü'ne bağlı olarak faaliyet gösteren "İslam 
Tarihi, Sanatı ve Kültürü Araştırma Merkezi (IRCICA)" arasında 8 Haziran 1996 tarihinde 
Topkapı Sarayı'nda Mutabakat muhtırası imzalandı.

Bosna-Hersek'in yeniden imarı ve rehabilitasyonu amacıyla Bosna Hersek ile Unesco 
arasında imzalanan işbirliği muhtırası çerçevesinde ülkemizle Bosna Hersek arasında 
oluşturulacak işbirliğinin saptanması amacıyla 16.1.1996 ve 6.2.1996 tarihlerinde 
Bakanlığımızın eşgüdümünde ilgili kurumlar arasında bir toplantı tertip edildi.

Bu toplantılarda görüşülen konularda sağlanan gelişmelerin ve yeni önerilerin
görüşülmesi için ilgili kurum ve kuruluşlarımızın katılımıyla üçüncü bir toplantı 
gerçekleştirildi.

Orta Asya incelemeleri Uluslararası Enstitüsü kurulmasına Dair Anlaşma 21-8. 1996
tarihli ve 96/8493 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla onaylandı.

4

29-31 Mayıs 1996'da "Avrupa Konseyi, Kültürel Mirastan sorumlu Avrupa Bakanları 4.
Konferansı" Kültür Eski Bakanımız Sayın Agah Oktay Güner'in katılımıyla 
gerçekleştirildi.
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27-29 ekim 1996 tarihinde gerçekleştirilen "Avrupa Konseyi Avrupa Kültür Bakanlan 8 
Konferansı"nda ülkemizi Kültür Bakanımız Sayın İsmail Kahraman temsil etti.

Türkiye ile Romanya arasında Kültür Merkezleri kurulması ve bu merkezlerin 
faaliyetleri hakkında anlaşma 18 Nisan 1996 tarihinde Romanya'nın Köstence kentinde 
imzalandı.

"Arkeolajik Mirasın Korunmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi (Gözden Geçirilmiş 
Metin)" 9.12.1996 tarihinde TBMM Dışişleri Komisyonu gündemine alındı ve Bakanlar 
Kurulu Kararı ile onaylanması uygun bulundu.

|

22-23 Ekim 1996'da ECO Kültür Enstitüsü'nün mütevelli heyeti birinci toplantısı 
ECO'ya üye ülkelerin Kültür Bakanlarının katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantı sonucunda 
kültürel alanda ortak bir bildiri yayımlandı.

•  ^  ,

Avrupa - Akdeniz işbirliği süreci çerçevesinde kültürel alanda ortaklık ve
kültürlerarası anlayışın geliştirilmesi temasının işlenmesi amacıyla. "Kültürel Miras üzerine
Avrupa-Akdeniz Kültür Bakanlan Toplantısı" 22-23 Nisan 1996'da Bologna'da yapıldı.
toplantıda ülkemizi Roma Büyükelçimiz Ünal Ünsal temsil etti.

Avrupa-Akdeniz İşbirliği (EUROMED) Barcelona Süreci izleme Komitesi ilk 
toplantısı 16-17 Nisan 1996'da Brüksel'de, ikinci toplantısı 3-4 Haziran 1996'da Roma'da 
yapıldı. ,

Akdeniz Forumu 3. olağan Dışişleri Bakanları Toplantısı 9-10 Mayıs 1996 tarihinde
•  •  •  .

İtalya'nın Ravello kentinde yapıldı. ' u

Akdeniz Forumu Kültür Çalışma Grubu toplantısı 25-26 Kasım 1996'da Tunus’da
yapıldı.



W  »

EGITIM MERKEZİ BAŞKANLIĞI

1. Bakanlığımız aday memurları (Meslek, çeşitli kategori danışmanlar ve TİKA 
personeli) için 28. dönem Temel ve Hazırlayıcı eğitim programları düzenlenmiştir.

Temel Eğitim : 5-19 Ocak 1996
Hazırlayıcı Eğitim : 29 Ocak - 7 Mart 1996

Bu kurslara 26 meslek memuru, 2 hukuk, 1 silahsızlanma, 2 NATO-BAB, 3 su
•  •  #  .  » •

danışmanı ile 14 TIKA personeli katılmıştır.

2. 1995 yılı giriş sınavları sonucu Bakanlığımıza katılan aday meslek memurları için 
ikinci yabancı dil olarak TÖMER'de İngilizce, Fransız Kültür Merkezi'nde de Fransızca 
kursları düzenlenmiştir. 3'er ay süren bu kurslardan Fransızca’ya 22, İngilizce’ye ise 5 kişi 
katılmıştır.

<

»  •  * «> •

3. Bakanlığımız aday idari memur ve haberleşme teknisyenleri için 15. dönem temel ve 
hazırlayıcı eğitim programları düzenlenmiştir.

Temel Eğitim : 5-24 Ocak 1996
Hazırlayıcı Eğitim : 6 Şubat - 15 Mart 1996

Bu kurslara 30 aday idari memur ve 7 aday haberleşme teknisyeni katılmıştır.

4. Yerleşmiş uygulama çerçevesinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarının yurtdışma 
gidecek personeli için İlkbahar, Yaz, Sonbahar ve Kış dönemlerinde "Dış Görev 
Yönlendirme Kursları" düzenlenmiştir. Bunlara toplam 151 Kamu personeli katılmıştır.

5. 6-10 Mayıs 1996 tarihlerinde yapılan 10. dönem Mülki İdari amirleri seminerine 
Bakanlığımızın İAGY, SLGY, KOGY ve HUMŞ birimlerinden konferansçılar katılmıştır.

•  •

6. YOK Başkanlığının isteği üzerine yurtdışına gönderilecek araştırma görevlileri için 22- 
26 Temmuz 1996 tarihlerinde oryantasyon kursları düzenlenmiş ve ASGM, ASGY, SPGM,
İAGY ve ATGY birimlerimizden yetkililer konferans vermişlerdir.

7. 8-14 Eylül 1996 tarihlerinde çeşitli ülkelerden 50 Dışişleri Akademisi Direktörü 
ve/veya Üniversitelerin Uluslararası İlişkiler Bölümü Dekanının katılımıyla ve ülkemizin 
evsahipliğinde 24. Milli Diplomasi Akademileri Toplantısı yapılmıştır. Ankara'da üç gün süren 
görüşmeleri iki günlük İstanbul'un tarihi ve turistik yerlerinin gezilmesi izlemiştir.

8. Yabancı genç diplomatlar için düzenlenen mesleki eğitim kurslarının 5. bu yıl 23
Eylül - 14 Kasım tarihleri arasında Türkçe ve İngilizce dillerinde iki ayrı program halinde
yapılmış, Türkçe programa katılacaklara ayrıca 19 Ağustos - 18 Eylül arasında TÖMER'de yoğun 
Türkçe kursu verilmiştir.

Türkçe kurslara 28, İngilizce kurslara ise 28 olmak üzere 13 ayrı ülkeden toplam 66
genç diplomat katılmıştır.

63



9. Fransa ile başlatılmış olan stajyer memur değişimi devam ettirilmiş olup bir Fransız 
stajyer için 2-9 Aralık tarihlerinde Bakanlığımızda program düzenlenmiştir. Fransızlar da iki 
memurumuz için aynı olanağı sağlamaya hazır olduklarım bildirmişlerdir.

10. Bakanlığımız emekli idari memurlarından Türkan Veral Bakanlığımız meslek 
memurlarından olan mütevaffa oğlu Yaman .Veral'e ait 372 adet kitabı Bakanlığımız 
kütüphanesine armağan etmiş ve bir törenle teslim alınan bu kitaplar için kütüphanemizde özel bir 
köşe oluşturularak bunlar mensuplarımızın istifadesine sunulmuştur.

11. Eğitim Merkezimiz 1996 yılı içerisinde Bakanlığımız 1994 tarihçesini kitap 
halinde yayınlanmıştır.

1995-1996 Eğitim Döneminde düzenlenen eğitim programlarında yer alan derslerden 
bazılarının notlan kitap haline getirilerek yayınlanmıştır.
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Hukuk Müşavirliğinin 1996 yılı Tarihçesiyle ilgili listesi

Türkiye Cumhuriyeti ile Rusya Federasyonu arasında imzalanan Uluslararası Karayolu 
Taşımaları hakkında protokol

karar: 95/7554 rg. 07/01/96-22516

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti arasında Ticari 
ve Ekonomik İşbirliği konularında Türk-Özbek karma Ekonomik komisyonu kurulmasına ilişkin 
anlaşma

karar: 95/7575 ■ rg. 07/01/96-22516

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yemen Cumhuriyeti Hükümeti arasında Kültürel ve
Bilimsel İşbirliği Anlaşması

*  • * * ’ • ^

karar: 95/7577 rg. 08/01/96-22517

Türkiye Cumhuriyeti ile Bahreyn devleti arasında ikinci dönem karma komite 
Toplantısı mutabakat zaptı

karar: 95/7558 rg. 09/01/96-22518

Romanya, Tulcea vilayeti, Babadağ şehrinde bulunan Türk-İslam Tarihi anıtlarının 
onarımı ile ilgili protokol

karar: 95/7560 rg. 09/01/96-22518

Gürcistan Cumhuriyetinde Serbest Ticaret ve Ekonomi Bölgelerinin Kurulması ve 
İşletilmesi ile ilgili Teknik, Ekonomik İncelemeleri yapma ve gerekli mevzuatı hazırlama 
alanlarında İşbirliği kurulmasına dair Türkiye ile Gürcistan arasında imzalanan protokol

karar: 95/7562 rg. 09/01/96-22518

Türkiye Cumhuriyeti ile Gürcistan Cumhuriyeti arasında kredi borç bakiyesinin yeni 
vadeye bağlanması protokolü

karar: 95/7563 rg. 09/01/96-22518

8- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gürcistan Cumhuriyeti Hükümeti arasında Ticari ve
Ekonomik İşbirliği konularında Türk-Kırgız karma Ekonomik komisyonu kurulmasına ilişkin 
anlaşma

karar: 95/7567 rg. 09/01/96-22518

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkmenistan Cumhuriyeti Hükümeti arasında Ticari
9

ve Ekonomik işbirliği konularında Türk-Türkmen Karma Ekonomik komisyonu kurulmasına 
ilişkin anlaşma

karar: 95/7574 rg. 09/01/96-22518



V

- Türkiye Romanya arasında imzalanan Mecidiyedeki "Kemal Atatürk" İlahiyat ve Pedagoji 
lisesi nine çalışma koşulları ile ilgili protokol

karar: 95/7576 rg. 11/01/96-22520

Türkiye ile Litvanya Cumhuriyeti Hükümeti arasındaki Askeri Alanda Eğitim, Teknik ve 
Bilimsel İşbirliği ve Temaslar Anlaşması

karar: 95/7634 rg. 11/01/96-22520

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Belarus Cumhuriyeti Hükümeti arasında
Uluslararası Karayolu Taşımacılığı anlaşması

karar: 95/7579 rg. 12/01/96-22521

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Estonya Cumhuriyeti Hükümeti arasında
Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşması

karar: 95/7635 rg. 13/01/96-22522

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Estonya Cumhuriyeti Hükümeti arasında Askeri
Alanda Eğitim, Teknik ve Bilimsel İşbirliği Anlaşması

karar: 95/7652 rg. 15/01/96-22524

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Letonya Cumhuriyeti Hükümeti arasında
Uluslararası Karayolu Taşımacılığı anlaşması

9

karar: 95/7680 rg. 21/01/96-22530

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

v  *  t

karar: 95/7732 . rg. 23/01/96-22532

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Estonya Cumhuriyeti Hükümeti arasında Turizm
Alanında İşbirliği Anlaşması

karar: 95/7749 rg. 23/01/96-22532

Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanlığı ile Romanya Milli Savunma Bakanlığı 
arasında Silahlı Kuvvetler Sağlık personelinin Eğitim İşbirliği Protokolü

karar: 95/7742 rg. 25/01/96-22534
* —  \ ,  ' ■ ■ , *

Çeşitli projelerin finansmanında kullanılmak üzere Avrupa Konseyi Sosyal Kalkınma 
fonundan sağlanan krediyle ilgili anlaşma

karar: 95/7751 rg. 27/01/96-22536
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Hükümetimizle Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Proje Hizmetleri Ofisi arasında 
imzalanması ikinci Sağlık Projesi Yönetim ve Destek Hizmetlerine ilişkin anlaşma

karar: 95/7752 rg. 29/01/96-22538

Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti arasında imzalanan vize muafiyeti 
anlaşması

karar: 95/7758 • rg. 31/01/96-22540

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hırvatistan Cumhuriyeti Hükümeti arasında
Uluslararası Uyuşturucu ve Psikotrop Madde Kaçakçılığı Uluslararası Terörizm ve Organize 
Surlarla Mücadelede İşbirliği Anlaşması

karar: 95/7757 rg. 01/02/1996-22541
V  , • -

Sinema eserlerinin ortak yapımının gerçekleştirilmesi kültürel ilişkilerin ve sinema
yapıtlarının değişiminin geliştirilmesine ilişkin "Türkiye-Fransa arasında Ortak Yapım 
Anlaşması"

karar: 95/7532 rg.07/02/1996-22547

patent İşbirliği Antlaşması

karar: 95/7772 rg 08/02/96-22547
mükerrer

Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Kaçakçılığına karşı Birleşmiş Milletler 
Sözleşmesi

karar: 96/7801 rg j 1/02/96-22551

ıürkiye ile İran arasında imzalanan Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının 
Tadili Anlaşması ile Ulaştırma Karma Komisyonu Toplantısı Mutabakat zaptı

karar: 96/7804 rg 12/02/96-22552

Avusturya ile Türkiye arasında imzalanan Karayolu Taşımacılığı Karma
Komisyon Toplantısına ait Protokol ile Karayolu Taşıma Ücretlerine dair protokol 

karar: 96/7811 rg 13/02/1996-22553

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tacikistan Cumhuriyeti Hükümeti arasında çevre 
alanında işbirliği anlaşması

karar: 96/7828 rg 14/02/96-22554



Kamu kurum ve kuruluşlarının yurtdışı teşkilatının kurulması, bunların niteliği, 
görevleri ve görev alanları ile bağlı bulundukları misyonlar hakkındaki karara ekli Dışişleri 
Bakanlığı'na ait (1) ve (5) sayılı Cetvellerde değişiklik yapılması hakkında karar

Bakanlar Kurulu karan-96/7854 rg. 18/02/96-22558

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgızistan Cumhuriyeti Hükümeti arasında çevre 
alanında işbirliği anlaşması

karar: 96/7833 rg. 25/02/96-22562

Kamu kurum ve kuruluşlarının yurtdışı Teşkilatının kurulması, bunların niteliği, 
görevleri ve görev alanları ile bağlı bulundukları misyonlar hakkındaki karara ekli Dışişleri
Bakanlığı'na ait (1), (2) ve (5) sayılı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında bakanlar kurulu 
karan

Bakanlar Kurulu kararı-96/7860 rg. 07/03/96-22573

Hollanda ile Türkiye arasındaki vize harcamalarından muafiyet anlaşmasının sona 
erdirilmesi, Hollanda ve Belçika vatandaşlarına vize mecburiyeti getirilmesi ve bunlardan vize 
harcı alınması hakkında karar

Bakanlar Kurulu kararı-96/7925 rg. 04/04/96-22601

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti arasında Bilim
ve Teknoloji Alanında İşbirliği Anlaşması ~

karar: 96/7903 rg. 05/04/96-22602

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti arasında Hayvan 
Sağlığı Alanındaki İşbirliği Anlaşması

karar: 96/7893 * rg. 06/04/96-22603

Özbekistan da ki yeni projelerin Eximbank tarafından finanse edilmesine ilişkin adıgeçen 
ülke ile imzalanan mutabakat muhtırası

karar: 96/7897 rg. 06/04/96-22603

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tacikistan Cumhuriyeti Hükümeti arasında Bilim 
ve Teknoloji alanında İşbirliği Anlaşması

karar: 96/7894 rg 08/04/96-22605
#  *

Balkan Askeri Tıp Komitesi mutabakat muhtırası 

karar: 96/7906 rg 08/04/96-22605



Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti arasında imzalanan 
Türkiye İhracat ve Kredi Bankası Tarafından açılan proje kredisinin kullanım esaslarına ilişkin 
protokol

karar: 96/7943 rg. 11 /04/96-22608

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İran İslam Cumhuriyeti Hükümeti arasında Hayvan 
Sağlığı ile ilgili işbirliği anlaşması

karar: 96/7961 rg. 12/04/96-22609

11. Dünya Ormancılık Kongresi'nin düzenlenmesine ilişkin işbirliği anlaşması

karar: 96/7962 rg. 12/04/96-22609

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moğolistan Hükümeti arasında Turizm Alanında 
İşbirliği Anlaşması

karar: 96/7974 rg. 12/04/96-22609

Çekoslovakya Sosyalist Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasında akdedilmiş olan 
bazı belgelerin çek Cumhuriyeti ve Slovak Cumhuriyeti bakımından geçerli kılınması hk.

karar: 96/7977 rg. 12/04/96-22609

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkmenistan Hükümeti arasında Askeri Eğitim 
İşbirliği Anlaşması

karar: 96/7982 rg. 13/04/96-22610

Türkiye ile Polonya arasında nota Teatisi suretiyle imzalanan ve Resmi 
Pasaportlar Vize Muafiyet Anlaşmasının kapsamının resmi seyahatleri geçici ve sürekli görev 
atamalarını da kapsayacak şekilde genişleten anlaşma

karar: 96/7990 rg. 14/04/96-22611

Türkiye Cumhuriyeti ile Umman Sultanlığı arasında Ticaret ve Ekonomik Teknik ve 
Bilimsel İşbirliği Anlaşması

karar: 96/7972 rg. 15/04/96-22612

Kamu Mali Yönetim projesinin finansmanı için Uluslararası İmar ve Kalkınma 
Bankasından sağlanan krediyle ilgili ikraz anlaşma

karar: 96/7952 rg. 16/04/96-22613



Hükümetimiz ile Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilatı arasında imzalanan, "Gümrük 
Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması (GATT) ve Avrupa Birliği (AB) Anlaşmalarıyla ilgili 
olarak Türkiye de yapılacak Tarım politikası reformuna yardım konulu proje belgesi

karar: 96/7998 ' rg. 20/04/96-22617

Muhtelif projelerin finansmanında kullanılmak üzere Avrupa konseyi sosyal kalkınma 
fonundan sağlanan krediye ilişkin anlaşma

karar: 96/8006 rg. 21 /04/96-22618

Buğday Ticaret Konvansiyonu-1986 nine yerini alacak Tahıl Ticaret sözleşmesi 1995'e 
katılmamız hakkında karar

karar: 96/8001 rg. 22/04/96-22619

Kamu kurum ve kuruluşlarının yurtdışı teşkilatının kurulması, bunların niteliği,
görevleri ve görev alanları ile bağlı bulundukları misyonlar hakkındaki karara ekli Dışişleri 
Bakanlığı'na ait (3) ve (5) sayılı cetvellerde değişiklik yapılmasına dair bakanlar kurulu kararı

Bakanlar Kurulu karan-96/8039 rg. 25/04/96-22621

Kamu kurum ve kuruluşlarının yurtdışı teşkilatının kurulması, bunların niteliği,
görevleri ve görev alanları ile bağlı bulundukları misyonlar hakkındaki karara ekli Dışişleri 
Bakanlığı'na ait (3) ve (5) sayılı cetvellerde değişiklik yapılmasına dair bakanlar kurulu karan

Bakanlar Kurulu kararı-96/8040 rg. 25/04/96-22621

4139 sayılı bütçe kanunu (1996 mali yılı) 

(25/05/1996-22650
21/06/1996-22673 sayılı resmi gazetelerde 
düzeltmeleri vardır)

rg. 26/04/96-22622

- Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanlığı ile Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı
arasında Silahlı Kuvvetler personel Ailelerinin Sosyal ve Kültürel Amaçlı Mübadelesine ilişkin 
Protokol

karar: 96/7992 rg. 04/05/96-22626

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bosna Hersek Cumhuriyeti Hükümeti arasında Askeri 
Eğitim İşbirliği Anlaşması

karar: 96/8028 rg. 05/05/96-22627
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Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fransa Cumhuriyeti Hükümeti arasında imzalanan mali 
Protokol

karar: 96/8073 rg. 07/05/96-22629

Türk-Rus Ortak Ulaştırma Komitesi III. toplantısı mutabakat zaptı 

karar: 96/8075 rg. 07/05/96-22629

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gürcistan Hükümeti arasında imzalanan vize kolaylığı 
anlaşması

karar: 96/8086 rg. 07/05/96-22629

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti arasında 
imzalanan Hava Taşımacılığı Anlaşması

karar: 96/8083 rg. 08/05/96-22630

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı 
Hükümeti arasında yatırımlann Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma

karar: 96/8074 rg. 09/05/96-22631

türkiye Cumhuriyeti ile Hırvatistan Cumhuriyeti arasında Ticaret ve Ekonomik İşbirliği 
Anlaşması

karar: 96/8103 rg. 09/05/96-22631

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Portekiz Cumhuriyeti Hükümeti arasındaki Hava 
Taşımacılığı Anlaşması

karar: 96/8084 rg. 10/05/96-22632

Dışişleri Bakanlığı mensuplarının bazı görevlere atanması hakkında bakanlar kurulu
kararı

Bakanlar Kurulu Kararı-96/8121 rg. 14/05/96-22636

Batı Avrupa Birliği ile Türkiye arasında imzalanan Güvenlik Anlaşması

karar: 96/7940 rg. 15/05/96-22637

Birleşmiş Milletler insan yerleşimleri konferansına (HABİTAT-II) ilişkin
düzenlemeler hakkında Türkiye Cumhuriyeti ile Birleşmiş Milletler arasındaki anlaşma
ve ekleri ile anlaşmanın mütemmim cüzünü teşkil eden eüvenlik ile ikili m ek tnn  metni

karar: 96/8123 rg. 18/05/96-22640
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Önemli uluslararası Konbine Taşımacılık Haklan ve Bağlı Tesisleri Avrupa Anlaşması
(agTC)

karar: 96/8145 rg. 18/05/96-22640

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Küba Cumhuriyeti Hükümeti arasında Hava 
Taşımacılığı Anlaşması

karar: 96/8098 rg. 26/05/96-22647

Dışişleri Bakanlığı mensuplarının bazı görevlere atanması hakkında bakanlar kurulu
karan

Bakanlar Kurulu Kararı-96/8246 rg. 02/06/96-22654

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler çevre programı arasında 
imzalanan "Akdeniz de Uzun Süreli Kirlilik İzleme ve Araştırma Programı (med-pol il aşama) na
ait anlaşma

karar: 96/8270 rg. 13/06/96-22665

Hükümetimiz ile Birleşmiş Milletler kalkınma programı arasında imzalanan Türkiye 
de Çevre Yönetiminin ve Kurumsal Yapının Güçlendirilmesi Ulusal Programı" konulu proje 
revizyonu belgesi ile ekleri

karar: 96/8277 rg. 15/06/96-22667

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İsrail Devleti Hükümeti arasında Ticaret Ekonomik 
Sınai Teknik ve Bilimsel İşbirliği Anlaşması

karar: 96/8255 rg. 16/06/96-22668
• ■ I * ' . /  •

Hükümetimiz ile Birleşmiş Milletler kalkınma programı arasında imzalanan "Yeni 
Bağımsız Devletler ve Diğer Komşu Ülkeler için Uluslararası Türk Gönüllü Danışmanlık 
Hizmetleri Programı Konulu Proje Revizyonu Belgesi

karar: 96/8278 . rg. 17/06/96-22669

Türkiye Danimarka Ekonomik, Sınai, Bilimsel ve Teknik İşbirliği hükümetler arası
karma komisyonu ikinci dönem toplantısı mutabakat zaptı

karar: 96/8231 rg. 20/06/96-22672
♦

r N esli. tehlikede olan yabani hayvan ve bitki türlerinin uluslararası ticaretine ilişkin 
sözleşme (Cites) ile i, ii ve iii sayılı eklerine katılmamız hakkında karar

karar: 96/8125 rg. 20/06/96-22672
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Türkiye ile İtalya arasında denizcilik konularına ilişkin geçici anlaşma

karar: 96/8328 rg. 26/06/96-22678

Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti arasında yatırımların karşılıklı teşviki 
ve korunmasına ilişkin anlaşma

karar: 96/8276 rg. 27/06/96-22679

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tacikistan Cumhuriyeti Hükümeti arasında spor 
alanında işbirliğine ilişkin Protokol

karar: 96/8315 rg. 28/06/96-22680

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tacikistan Cumhuriyeti Hükümeti arasında Eğitim 
alanında İşbirliği Anlaşması

t  •
W

•  m 0 •  •  

karar:. 96/8316 rg. 28/06/96-22680

Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı ile Moldova Cumhuriyeti arasında Eğitim 
alanında İşbirliği Anlaşması . '

karar: 96/8317 II İt

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moldova Cumhuriyeti Hükümeti arasında Bilimsel 
lolojik İşbirliği Anlaşması'

karar: 96/8330 11 II

Türkiye Çin Turizm karma komisyonu 1. Dönem Toplantısı Tutanağı 

karar: 96/8312 - rg. 29/06/96-22681

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tacikistan Cumhuriyeti Hükümeti arasında
imzalanan uluslararası karayolu taşımacılığı anlaşması

karar: 96/8311 rg. 30/06/96-22682

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti arasında
imzalanan bitki koruma ve karantina alamnda işbirliği anlaşması

karar: 96/8314 II II

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti arasında 
imzalanan Gümrük İdarelerinin Karşılıklı yardımlaşmasına ilişkin anlaşma

karar: 96/8318 t t  I I

i
* ¿t 
V Â .9
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f /' * . ,

Avrupa Meteoroloji uydulan işletme teşkilatı anlaşmasına ait değişiklik Protokolü

karar: 96/8310 rg. 01/07/96-22683

Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu arasında Avrupa Kömür 
ve Çelik Topluluğunu kuran antlaşmanın yetki alanına giren ürünlerin ticareti ile ilgili anlaşma

karar: 96/8373 rg. 01/08/96-22714
mükerrer

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti arasında imzalanan 
Kırgızistan'ın Başkenti Bişkek şehrinde Kırgız-Türkiye Manas Üniversitesi kurulmasına dair 
anlaşma ’

karar: 96/8350 rg. 06/08/96-22719

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Slovak Cumhuriyeti Hükümeti arasında uluslararası 
Terörizm, uyuşturucu madde kaçakçılığı ve diğer organize suçlarla mücadele işbirliği anlaşması

karar: 96/8385 rg. 21/08/96-22734

Devlet konuk evleri döner sermaye işletmeleri yönetmeliği

rg. 21/08/96-22734

İstanbul su temini projesinin finansmanı amacıyla Japon denizaşırı ekonomik işbirliği 
fonundan sağlanacak kredi anlaşması

•  0 •

karar: 96/8416 rg. 22/08/96-22735

Türkiye Cumhuriyeti ile Makedonya Cumhuriyeti arasında Ticari ve Ekonomik 
İşbirliğine dair Toplantı Tutanağı

karar: 96/8419 rg. 22/08/96-22735

Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik Devletleri arasında savunma muharebe sistemi 
Akdeniz gelişim programına ilişkin mutabakat muhtırası

karar: 96/8432 rg. 22/08/96-22735

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ve Tacikistan Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı 
arasında Tıp Bilimleri ve Sağlık alamnda işbirliği anlaşması

karar: 96/8403 rg. 23/08/96-22736

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kanada Hükümeti arasında yüksek düzeyli Ticari ve 
Ekonomik istişarelere ilişkin mutabakat zaptı

karar: 96/8428 rg. 23/08/96-22736

I
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Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Almanya Federal Cumhuriyeti Hükümeti arasında Kara 
Ulaştırması Karma Komisyonu Protokolü

karar: 96/8433 rg. 23/08/96-22736

Hükümetimiz ile Almanya Federal Cumhuriyeti Hükümeti arasında Ankara Biyogaz 
Enerji Santrali Projesinin Finansmanını teminen imzalanan ikraz ve proje anlaşması

karar: 8386 rg. 24/08/96-22737

Muhtelif projelerin finansmanında kullanılmak üzere Avrupa Konseyi Sosyal Kalkınma 
fonundan sağlanacak kredilere ilişkin anlaşma

karar: 96/8429 rg. 25/08/96-22738
9

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gürcistan Hükümeti arasında iki ülkenin demiryolu ve
diğer altyapı şebekelerinin bağlantısına ilişkin protokol

-  -  \

karar: 96/8380 rg. 26/08/96-2273 9

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gürcistan Cumhuriyeti Hükümeti arasında askeri 
alanda Eğitim, Teknik ve Bilimsel İşbirliği Anlaşması

karar: 96/8409 rg. 26/08/96-22739

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti arasında çevre 
alanında işbirliği anlaşması

karar: 96/8415 rg. 26/08/96-22739

Türkiye Hollanda Uluslararası Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı 

karar: 96/8420 rg. 26/08/96-22739

Gürcistan Cumhuriyeti Hükümeti ile gümrük geçici noktalan konusunda anlaşma 

karar: 96/8384 rg. 03/09/96-22746
9  ,  *

Gürcistan petrol ve eneıji devlet şirketi ile yapılan enerji alanında işbirliği Protokolü

karar: 96/8414 rg. 03/09/96-22746
!  * .  .  '  . *

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ve Slovak Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı arasında
Sağlık Alanında İşbirliği Anlaşması

karar: 96/8449 rg. 05/09/96-22748
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Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ve Moldova Cumhuriyeti 
Gençlik ve Spor Dairesi arasında gençlik ve spor alanında işbirliği

karar: 96/8451 rg. 05/09/96-22748
•  •  •  •  

Türkiye-Italya Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı Protokolü

karar: 96/8461 rg. 13/09/96-22756

Japonya Hükümetince, Türkiye Judo Federasyonu'na hibe yardımında bulunulmasına 
ilişkin anlaşma

karar: 96/8430 rg. 14/09/96-22757

Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı ile Kırgızistan Cumhuriyeti Öğretim ve 
Bilim Bakanlığı arasında Eğitim ve Bilim Alanlarında İşbirliği Anlaşması

karar: 96/8489 rg. 22/09/96-22765

Türkiye Cumhuriyeti ve Sudan Cumhuriyeti arasındaki Teknik İşbirliğiyle yapılan Türk 
hastahanesinin tamamlanması ve teslimi hakkında protokol

karar: 96/8501 rg. 22/09/96-22765

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Tüzüğü metni ile ilgili mutabakat zaptı

karar: 96/8488 rg. 23/09/96-22766

Karayolu iyileştirme ve Trafik güvenliği Projesi’nin finansmanı için Uluslararası 
İmar ve Kalkınma Bankası'ndan sağlanan krediyle ilgili ikraz anlaşmaları ve ek mektupları

karar: 96/8527 rg. 24/09/96-22767

Orta Asya incelemeleri uluslararası enstitüsü kurulmasına dair anlaşma

karar: 96/8493 rg. 26/09/96-22769

Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi yönetmeliğinde ek değişiklikler 
yapılması hakkında yönetmelik

rg.28/09/96-22771 

Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası Kuruluş Anlaşması

karar: 96/8514 rg. 29/09/96-22772

Uluslararası Organize Suçlar, Uluslararası Yasadışı Uyuşturucu Ticareti ve 
Uluslararası Terörizm ile Mücadele Edilmesinde İşbirliği konusunda Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümeti ve Belarus Cumhuriyeti Hükümeti arasında imzalanan anlaşma

karar: 96/8517 rg. 30/09/96-22773
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Türkiye Cumhuriyeti ile Moldova Cumhuriyeti arasında imzalanan dostluk ve işbirliği 
antlaşması

karar: 96/8529 rg. 30/09/96-22773

Türkiye Cumhuriyeti ile Tacikistan Cumhuriyeti arasında imzalanan Turizm alanında

karar: 96/8530 rg. 30/09/96-22773

Türkiye ile Almanya arasında imzalanan 1994-1995 yılları Mali İşbirliği Yatağan 
Termik Santrali Desülfiirizasyon tesisi projesi ve 8 Temmuz 1993 tarihli anlaşma

karar: 96/8520 rg. 01/10/96-22774

Türkiye Cumhuriyeti ile Bosna ve Hersek Cumhuriyeti arasında imzalanan Ticaret ve 
Ekonomik İşbirliği Anlaşması

karar: 96/8553 rg. 04/10/96-22777

Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti arasım 
üzerinden alınan vergilerde çifte vergilendirmeyi önleme anlaşması

karar: 96/8543 rg. 05/10/96-22778

Türkiye Cumhuriyeti ile Mısır Arap Cumhuriyeti arasında imzalanan Türk mal, hak
ve menfaatlerinin tazminine ilişkin anlaşmanın yürürlük süresinin 2 yıl daha uzatılması 
hakkında karar

karar: 96/8534 rg. 06/10/96-22779

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Hükümeti arasında Silâhlı
Kuvvetler Sağlık personelinin Eğitim ve İşbirliği ile ilgili protokolde değişiklik yapılmasına dair 
ek anlaşma

karar: 96/8544 rg. 06/10/96-22779

Türkiye Cumhuriyeti ile Makedonya Cumhuriyeti arasında gelir ve servet üzerinden 
alınan vergilerde çifte vergilendirmeyi önleme anlaşması

karar: 96/8549 rg. 07/10/96-22780

Türkiye Cumhuriyeti ve Küba Cumhuriyeti gümrük idareleri arasında işbirliğinir 
güçlendirilmesine ilişkin mutabakat muhtırası

karar: 96/8616 rg. 02/11/96-22805



Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu başkortostan Cumhuriyeti 
Hükümeti arasında imzalanan Ticari-Ekonomik, Bilimsel-Teknik ve Kültürel İşbirliği Anlaşması

karar: 96/8595 rg. 03/11/96-22806

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti arasında Kara 
Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı Protokolü

karar: 96/8582 rg. 05/11/96-22808

Anlaşması

karar: 96/8585 rg. 06/11/96-22809

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fransa Cumhuriyeti Hükümeti arasında denizcilik 
anlaşması

karar: 96/8645 rg. 06/11/96-22809

Türkiye Cumhuriyeti ile Hırvatistan Cumhuriyeti arasında Eğitim ve Kültür Anlaşması

karar: 96/8661 rg. 07/11/96-22810

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti arasında gelir 
üzerinden alınan vergilerde çifte vergilendirmeyi önleme Anlaşması

karar: 96/8664 rg. 08/11/96-22811

Bütçe kanunu (1996 mali yılı 4139 sayılı) ile bağlı (a) işaretli Cetvelde değişiklik 
yapılmasına dair kanun

rg. 08/12/96-22841
•  * ' • *  * ^  "  I  *  •  * *

Dinar deprem Projesi’ne tahsis edilmek üzere Avrupa Konseyi Sosyal Kalkınma
Fonu ndan sağlanan krediyle ilgili anlaşma

karar: 96/8886 rg. 22/12/96-22855

Cumhuriyeti 
t Anlaşması

karar: 96/8896 rg. 22/12/96-22855

Türkiye - Nijerya karma komisyonu II. dönem toplantısı protokolünün onaylanması

karar: 96/8897 rg. 23/12/96-22856

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Libya Arap Halk Sosyalist Cemahiriyesi Hükümeti 
arasında işbirliğinin geliştirilmesine dair mutabakat zaptı

karar: 96/8895 rg. 25/12/96-22858
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Türkiye Libya Karma Ekonomik komisyonu olağanüstü toplantısı Tutanağı'nın 
onaylanması

karar: 96/8898 rg. 26/12/96-22859

Bütçe kanunu (1997 mali yılı)

mükerrer
rg. 26/12/96-22859

Biyolojik çeşitlilik sözleşmesi

karar: 96/8857 rg. 27/12/96-22860
t

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Polonya Cumhuriyeti Hükümeti arasında 
imzalanan gelir ve servet üzerinden alınan vergilerde çifte vergilendirmeyi önleme anlaşması

karar:96/8731 rg. 30/12/96-22863

Türkiye Cumhuriyeti ile Mısır Arap Cumhuriyeti arasında imzalanan gelir üzerinden 
alınan vergilerde çifte vergilendirmeyi önleme anlaşması

karar:96/8750 . rg. 30/12/96-22863

Türkiye Cumhuriyeti ile Malezya Hükümeti arasında imzalanan gelir üzerinden alınan 
vergilerde çifte vergilendirmeyi önleme ve kaçakçılığına engel olma anlaşması

karar:96/8777 rg. 30/12/96-22863

Türkiye c umhuriyeti ile Çin halk Cumhuriyeti arasında imzalanan gelir üzerinden 
alınan vergilerde çifte vergilendirmeyi önleme anlaşması

karar:96/8778 rg. 30/12/96-22863

Türkiye Cumhuriyeti ile Hindistan Cumhuriyeti arasında imzalanan gelir üzerinden 
alınan vergilerde çifte vergilendirmeyi önleme ve vergi kaçakçılığına engel olma anlaşması

karar:96/8779 rg. 30/12/96-22863

Türkiye Cumhuriyeti ile Cezayir Demokratik halk Cumhuriyeti arasında imzalanan gelir 
üzerinden alınan vergilerde çifte vergilendirmeyi önleme anlaşması

karar:96/8794 rg. 30/12/96-22863
#  ■ •  '  #  '  ;  »

Türkiye Cumhuriyeti ile Moğolistan arasında imzalanan gelir üzerinden alınan vergilerde 
çifte vergilendirmeyi önleme ve vergi kaçakçılığına engel olma anlaşması

karar:96/8806 rg. 30/12/96-22863
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İMA D 1996 YILI BAKANLIK TARİHÇESİ

•  •

ÖNEMLİ FAALİYETLER:

Yatırım ve Transfer Faaliyetleri :

1. Halen biri kiralık üç ayrı binada hizmet veren Bakanlığımız Merkez Teşkilatını bir çatı 
altında toplamak aynı zamanda, acil çalışma odaları ile toplantı salonları ihtiyacını karşılamak 
üzere, merkez binamızın bahçesinde başlanan ek bina inşaatına devam edilmiştir. Bu ek 
inşaat , 10.11.1993 tarihinde Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca ihale edilmişti. Zeminde, 
tahmin edilenden daha üst seviyede yeraltı suyu çıktığından, kazı alanının ihatası ve drenajı 
gibi ilave tedbirlere ihtiyaç görülmüştür. Halen bu çalışmalar yapılmaktadır. Bu ilave işler 
nedeniyle inşaatın bitim tarihi, amlan Bakanlıkça 16.05.1998 olarak tespit edilmiştir.

2. Merkez teşkilatımızda, Devlet Protokol ve Destek Hizmetlerinde kullanılmak 
üzere, 1996 yılında 20 adet yerli binek otomobil satın alınarak hizmete sunulmuştur.

3. Diplomatik Sitenin altyapı (yol, su, kanalizasyon, elektrik) inşaatı, bazı yolların üst
kaplaması hariç, büyük ölçüde tamamlanmıştır. Kalan işlerin 1997'de bitirilmesi

•  •  *•*

planlanmıştır.

4. Dış Temsilciliklerimizi hizmetin ihtiyacına uygun Devletimize ait binalara 
kavuşturmak amacıyla yürütülen arsa ve bina satın alma ve inşaat programı çerçevesinde 1996 
yılında :

f  ,  *  •

% • •/ • t .

a) Almanya'nın yeni başkenti Berlin’de Osmanlı İmparatorluğu döneminden kalan 3100 
metre karelik arsamızda yeni Büyükelçilik binaları inşası için, bitişik Alman Hâzinesine ait 
arsa, üç taksitle ödenmek üzere satın alınmış ve arsamız 5805 metre kareye çıkarılmıştır.

b) Kanberra Büyükelçiliğimiz binalarının inşası amacıyla 7559 metre karelik bir arsa, 
Avustralya Hükümetinden 99 yıl süreyle kiralanmıştır.

c) Pretoria Büyükelçiliğimiz kançılarya binası satın alınmıştır.

d) Lahey Büyükelçiliğimiz binasına bitişik, Hollanda Hâzinesine ait bina, iki taksitle ödenmek 
üzere satın alınmıştır. -

s

e) Vaşington Büyükelçiliğimiz kançılarya binasına ait etüt-proje çalışmaları, 1997'de 
inşaata başlanacak şekilde son aşamaya getirilmiştir.

f) Mülkiyeti Devletimize ait olan Dış Temsilciliklerimiz binalarının bir bölümünün 
bakım ve onarım işleri yapılmıştır.

5. 1996 yılında açılan ve faaliyete geçen yeni temsilciliklerimiz ise aşağıdadır.
Ulan Bator Büyükelçiliği
Dünya Gıda ve Tarım Örgütü Nezdinde Türkiye Daimi 
Temsilciliği (FAO DT ), Roma
Dünya Ticaret Örgütü Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliği 
(DTÖ), Cenevre 
Şanghay Başkonsolosluğu 
Kazan Başkonsolosluğu
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TÜRK İŞBİRLİĞİ VE KALKINMA AJANSI BAŞKANLIĞI
\

Başkanlığın ilgi alanına giren ülkelere yönelik olarak, 1996 yılında gerçekleştirilen 
faaliyet ve projeler ikili ve çok taraflı çalışmalar halinde aşağıda sunulmaktadır.

İKİLİ İŞBİRLİĞİ

Azerbaycan : Azerbaycan-Türkiye Ekonomik İlişkilerinin Geliştirilmesi Semineri,
•  •  •

Bakü 30-31 Mayıs 1996. Örnek Çiftlik Projesi. Azerbaycan İlimler Akademisinin lnternet'e 
Bağlanması Projesi. Türk İhraç Ürünleri ve Hafif Sanayi Makinalan Fuarı, Bakü, 1-5

• • *   J

Mayıs 1996. Burslu Ahıskalı Öğrencilerin ulaşım masraflarının karşılanması.

Kırgızistan : Kırgız Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'nda "Türkiye Salonu" Açılması.
Kırgız Hava Yolları Personeline THY’ nda Eğitim Programı, Nisan-Mayız 1996. Bişkek
Taksi İşletmeciliği Eğitim, 09-19 Nisan 1996. İstihdam Konusunda Uzman Gönderilmesi.
Bişkek Küçük işletmeler Sitesi. Kırgısiztan Turizm Sektörünün Geliştirilmesi Projesi.
Kırgız Havayolları Master Planı. Kırgızistan Sağlık Projesi (Manas Sağlık Reformu 
Programı) .

Özbekistan : İş geliştirme Merkezi Yöneticilerine Eğitim, Ankara, 17-22 Ocak 1996.
Tek Düzen Muhasebe Sistemi Eğitim Projesi, Ankara, 23 Eylül - 3 Ekim 1996. Türkiye-

•  •

Özbekistan Ulaşım Koridoru Çalışma Grubu Toplantısı, Ankara, 18-20 Haziran 1996. 
Taşkent Tarih Müzesine Yardım. Özbekistan'a Matbaa Hibesi.

Türkmenistan Türkmenistan Karayolu Master Planı. Türkmenistan'da Tarımsal
Araştırma İstasyonunun Kurulması ve Bitkisel Araştırma Projesi. Türkmenistan İçişleri
Bakanlığı Personeli'nin Eğitim, Ankara, 15 Aralık 1995- 28 Ocak 1996. Türkmenistan'da
Turizm Sektörünün Geliştirilmesi Projesi. Türkmenistan Sağlık Projesi (Lokman Sağlık 
Reformu Programı)

Kazakistan : Aral Gölü Halıcılık Projesi. Başkentin Taşınması Projesi. Hoca Ahmet 
Yesevi Türbesi Restorasyon Çalışmaları.

«ı Y
Rusya Federasyonu : Tataristan Cumhuriyeti ile İşbirliği Anlaşması, Kazan, 25 Ocak 

1996. Kabartay-Balkar Cumhuriyeti'ne Turizm Eğitimi, Ankara, 15-29 Temmuz 1996.
Kabartay-Balkar Cumhuriyeti ile İşbirliği Protokolü, Ankara, 27 Ağustos 1996. Adige 
Cumhuriyeti'ne Türk İşadamları Seyahati, 13-20 Eylül 1996.

Ukrayna : Kurumsal Yapılanmaya Yönelik Teknik Yardım Projesi. Küçük İşletmeler 
Konferansı, Kiev, 13-20 Mayıs 1996. Yatırımcılar Konferansı, Kiev, 25-27 Haziran 1996. 
Kırım 1000 Konut Projesi. Kırım Halıcılık Eğitim Projesi. Kırım Tatar Türklerine Yardım 
Kampanyası.

Moldova : Anasözü ve Gagaoğuz Sesi Gazeteleri ile Sabaa Yıldızı Dergisine Mali 
Yardım. Gagaoğuz Yeri'ne TVRO Sistemi kurulması. Halk Eğitim Projesi, Komrat ve Çadır 
Lunga. Tuğla-Kiremit Fabrikası Kurulmasına Destek, Çadır Lunga. Gagaoğuz Yeri Sulama ve 
içme Suyu Temini Projesi Ön Etüdü. Gagaoğuz Yeri'ne İlaç Yardımı. Komrat Atatürk 
Kütüphanesine Kitap ve Para Yardımı. Bursa Belediye Başkanı'nın Çadır Lunga'yı
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Ziyareti. Komrat Üniversitesi bünyesinde FM radyo istasyonu kurulması. Çadır Lunga
Havalimam'na Radyo Verici İstasyonu kurulması. Gagaoğuz Özerk Bölgesi'ne Türkçe 
Öğretmeni Gönderilmesi.

Makedonya : Köstence Bölgesi Tarım Etüdü. Köntence'de Arıcılık Kursu, 15-30
Ağustos 1996. Köstence Gümrükler Genel Müdürünün Ziyareti, İstanbul, 25-28 Mart 
1996.

Hırvatistan : Hırvatistan ile Hükümetimiz Arasında İşbirliği Protokolü, Ankara, 19 
Haziran 1996.

Arnavutluk Arnavutluk ile Hükümetimiz Arasındaki İşbirliği Protokolü, Tiran, 30 
Ocak 1996. Arnavutluk Cumhuriyeti Ekonomik Kalkınma ve Yabancı Yardımları 
Koordinasyon Dairesi'nde (DEDFAD) Görevli Türkiye Uzmanları İçin Staj Programı, 
Ankara, 15-25 Nisan 1996. DEDFAD Heyetinin Çalışma Ziyareti, Ankara, 13-20 Mayıs 1996. 
Arnavutluk Kültürel Anıtlar Enstitüsü'nden Bir Heyetin Ülkemizi Ziyareti, 10-17 Haziran 
1996. Tiran Program Koordinasyon Ofisi Restorasyon Çalışmaları. Arnavutluk Şirket Hisseleri 
Tescil Merkezine Yardım.

Bosna-Hersek : Bosna-Hersek Uluslararası Yardım Çalışmalarına Katılım. Türkiye 
Uluslararası Müteahhitler Birliği ile İşbirliği içinde "Uluslararası Yönetim Grubu'na Uzman 
Temini, istatistik Konusunda Teknik Yardım. Saraybosna'ya Doğal gaz Teknik Yardımı.

KKTC : Lefkoşe Uluslararası Ticaret ve Turizm Fuarı, Lefkoşe, 16-19 Mayıs 1996.

Moğolistan : Moğolistan'daki Türk Anıtları Projesi.

Afganistan : Burslu Afgan Öğrencilerin ulaşım masraflarının karşılanması.

ÇOK TARAFLI İŞBİRLİĞİ

İstanbul, TIKA-OECD Özel Sektör Geliştirme Merkezi. Ankara, TIKA-OECD Çok 
Taraflı Vergi Eğitim Merkezi. Yeni Bağımsız Devletler ve Diğer Komşu Ülkeler İçin 
Uluslararası Türk Gönüllü Danışmanlık Hizmetleri Programı. HABİTAT II Küresel 
Kalkınma Eylem Planının Uygulanması İçin Bölgesel İşbirliği Projesi. OATC'den yönetici ve 
teknisyenlerin Türkiye'deki Türk-Fransız Ortak girişimlerinde eğitimi. OATC'de Yerel 
Yönetimlerin Güçlendirilmesi Projesi. Teknoloji Eğitimi Programı. İstatistik Faaliyetlerinin 
Güçlendirilmesi Projesi. OATC ve Moğolistan'ın Maden Envanterinin Çıkarılması Projesi. Türk 
Cumhuriyetleri Ekonomi Atlası. Avrasya'da Erozyon ve Çölleşmenin Önlenmesi 
Sempozyumu, İstanbul, 7-10 Mayıs 1996. Kentsel Sürdürülebilir Su Temini ve Su 
Yönetimi Uluslararası Semineri, İstanbul 21-25 Ekim 1996. Orta Asya ve Kafkasya 
Ülkeleri 1996 Dünya Gıda Zirvesi Hazırlık Toplantısı, Ankara, 16-17 Ekim 1996. Orta Asya 
ye Kafkasya Ülkeleri Tarımsal Eğitim Programı Hazırlık Toplantısı, Ankara, 14-15 Ekim 1996. 
İpek Yolunun Yeniden Canlandırılması Konferansı, Buhara, 21-22 Şubat 1996. Yeni Avrasya 
Kıtalararası Köprüsünü Oluşturan Bölgelerin Ekonomik Kalkınması Uluslararası 
Sempozyumu, Pekin 7-9 Mayıs 1996. Türkçe Konuşan Ülkeler 4. Zirvesi, Taşkent 21-22 
Ekim 1996. Fransa 96 Sanayi ve Ticaret Fuarı kapsamında düzenlenen "Türkiye'nin Bölgesel 
Etkinliği" Semineri, İstanbul, 24 Mayıs 1996. Ortak Yazı Dili Projesi. Nevruz Etkinlikleri, 
Ankara, 15-25 Mart 1996. Orta Asya Türk Cumhuriyetlerine Yönelik Gazete Çıkarılması.
Amerikan Türk Konsevi Yıllık Tonlantısı'na Katılım TiirV niinvacı Rf>L-t r̂W; n ,™  ^nrforanc.
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Çalışmaları. Türkçe Konuşan Ülkeler Haber Ajansları Birliği (TKA) 4. Olağan Genel Kurulu, 
Aşkabat, 20-24 Mayıs 1996. WHO/EURO Sağlık Politikaları Proje Merkezi. 
WHO/EURO'da Bir Türk Uzmamn Görevlendirilmesi. Avrasya ülkeleri Kadınları İşbirliği 
Grubu Kurulması 1. Toplantısı, Ankara, 27-29 Mart 1996. Yabancı Diplomatlara Mesleki 
Eğitim kursu 10.000 Öğrenci Projesi. Yaz Bursları. Ortak Türk Tarihi ve Edebiyatı Lise Ders 
Kitapları Yazımı Projesi.

YAYIN ÇALIŞMALARI

Avrasya Dosyası. Avrasya Etütleri Dergisi. Kazakistan Albümü. Orhun Atlası. 
Manas Albümü. Fuzuli. Orta Asya Mimarlık Mirasından İzlenimler. Turks Of Eurasia. Ülke

« •  *  #  9

Raporları (Türkçe). Ülke Mevzuat Raporları (Türkçe). Özerklikten Cumhuriyete Adige.
(Türkçe) Manas Sağlık Programı (İngilizce, Rusça). Lokman Sağlık Programı (Türkmence,
İngilizce, Rusça). Kafkasya ve Orta Asya: Bağımsızlıktan Sonra Geçmiş ve Gelecek. Cultural
Heritage of Northern Cyprus; It's Protection and Preservation (İngilizce, Fransızca).
Türkmenbaşı'ndan Gençlere Nasihatlar (Latin Alfabesi ile Türkmence). KKTC Masa
Takvimi (İngilizce). Georgia Investment Guide (İngilizce). TİKA Faaliyet Raporu, 1995 
(Türkçe, İngilizce).
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DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI TEŞKİLAT ŞEMASI
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MÜSTEŞAR YRD. 
(SİYASİ İŞLER, A B ) 

(MSAB)
BE KORKMAZ HAKTANIR

AVRUPA ÖİRLİĞI GN.MD. 
(ABGM)

ELÇİ NİHAT AKYOL

AVRUPA GN.MD. 
(AVGM)

BE HATAY 
SAVAŞÇI

AVRUPA KONSEYİ, 
İNSAN HAKLARI VE 

AGİT GN.MD.
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BE TURHAN FIRAT

NATO,BAB VE 
SİLAHSIZLANMA GN.MD. 

(NSGM)
BE ÖMÜR ORHUN
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TEFTİŞ KURULU (TEKU)
BAKANLIK MÜŞAVİRLERİBE BERHAN EKİNCİ

BAĞLI KURULUŞ 
TÜRK İŞBİRLİĞİ VE 
KALKINMA AJANSI 

(TİKA)
BE NECATİ UTKAN

MÜSTEŞAR ÖZEL 
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(MÖZM) 
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MÜSTEŞAR YRD.
( SİYASİ İŞLER,YURTDIŞINDA 

YAŞAYAN TÜRKLER) 
(MSOA)

BE ALİ TUYGAN

MÜSTEŞAR YRD. 
(KIBRIS-YUNANİSTAN, 

DENİZCİLİK - HAVACILIK) 
(MSKY)

BE İNAL BATU

ORTA ASYA, KAFKASYA, SLAV 
ÜLKELERİ GN.MD. 

(ASGM)
BE H.AYDIN ŞAHİNBAŞ

ORTA DOGU , AFRİKA VE 
ULUSLARARASI 

SİYASİ KURULUŞLAR GN.MD. 
(OAGM)

BE AYKUT ÇEKİRGE

YURTDIŞINDA YAŞAYAN 
TÜRKLER GN.MD.

(YTGM)
BE ERDİM TÜZEL

KIBRIS-YUNANİSTAN, 
DENİZCİLİK - HAVACILIK GN.MD.

(KDGM)
BE A.HİLMİ ERMİŞOĞLU

SİYASET PLANLAMA GN.MD 
(SPGM)

BE NABİ ŞENSOY

I

İSTİHBARAT v e  
ARAŞTIRMA 

GN.MD. 
(İAGM)

BE YALÇIN ORAL

I

PROTOKOL GN.MD.
(PRGM)

BE ONUR GÖKÇE

I
STRATEJİK ARAŞ. 

MERKEZİ 
(STRM)

BE ERHAN YİĞİTBAŞiOĞLU

DIŞİŞLERİ EĞİTİM MERKEZİ 
(DEMB)

BE ERHAN ÖĞÜT

DIŞ POLİTİKA DANIŞMA 
KURULU 
(DPDK)
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ÇOK TARAFLI ENF.DAİRESİ BŞK. PERSONEL DAİRESİ YURTDIŞI TANITMA
EKON. İŞLER GN.MD. (ENF D) BŞK. GN.MD.

(E KG M) (BAK.SÖZCÜ YRD.) (PERD) (TAGM)
BE GÜNALTAY ŞİBAY ELÇİ S. SERMET ATACANLI ELÇİ 

AHMET ÜZÜMCÜ
BE UĞURTAN AKINCI

BİLİM DAİRESİ BŞK. 
(BİLD)

ELÇİ VEKA İNAL

i

0

İDARİ ve MALİ İŞLER 
DAİRESİ BŞK. 

(İMAD)
ELÇİ 

ATİLA ÜZER

KÜLTÜR DAİRESİ
ARŞİV ve ULAŞTIRMA 

DAİRESİ BŞK.
BŞK. (ARUD)

(KÜL D) ELÇİ
O MENGU BUYUKDAVRAS

KONS. , HUKUK , EMLAK 
GN.MD. «
(KOGM)

BE ALTAN 
KARAMANOĞLU

AMERİKA,PASİFİK 
VE UZAK DOĞU 

GN.MD 
(KAGM)



DIŞİŞLERİ BAKANLARI 
GÖREVLERİNE BAŞLAYIŞ VE AYRILIŞ TARİHLERİ

DENİZ BAYKAL 30.10.1995-06.03.1996
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SAYIN DENİZ BAYKAL'IN ÖZGEÇMİŞİ

Deniz Baykal, 20 Temmuz 193 8’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 Devletlerinde kaldı ve Kolombiya ile ~ Berkeley üniversitelerinde çalışmalarını
sürdürdü -

¥

Siyasetle 1960'h 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.

• ' , • , , \  •

. 4  *  •  •  . •  „  # .  f t i  • .  X

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 Zircirbozan 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 
i988'de göreve başladığı Genel Sekreterlikten 10 Eylül 1990’da istifa etti.

Deniz Baykal, Antalya Milletvekili olarak 1 ürkıye-Avrupa Birliği karma
Parlamentolararası Komitesi Eşbankanlığını 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 Gene! 
Başkanlığa seçildi. 18 Şubat 1995 günü sosyal Demokrat Halkçı Parti ve Cumhuriyet Halk 
Partisi'nin "Bütünleşme Kurultayımda adava olmayarak Genel Başkanlıktan ayrıldı. 9 Eylül 1995 
tarihinde birleşmeden sonra yapılan Cumhuriyet Haik 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.

, -  X  • * ,  -  ̂  ^  I •

Deniz Baykal'ın siyaset bilimi alanında kitap ve makaleleri bulunuyor.
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DENİZ BAYKAL'IN DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 
MENSUPLARINA VEDA MESAJI

30 Ekim 1995 tarihinde üstlenmiş olduğum Dışişleri Bakanlığı görevinden bugün 
ayrılıyorum.

. Dört ayı aşan görev sürem boyunca, ulusal dış politikamızın bilinen hedeflerine 
yönelik .yoğun bir diplomatik faaliyet dönemini birlikte yaşadık. Bu dönemin başarılı 
olduğuna inandığım sonuçlarımn elde edilebilmesindeki değerli katkılarınız ve mükemmel 
işbirliğiniz için Dışişleri Bakanlığının siz seçkin mensuplarına teşekkür ederim.

Dışişleri Bakanı olarak daha da yakından izleme imkanı bulduğum uluslararası 
gelişmelerden edindiğim izlenim, dış politika konularının ülkemiz için önümüzdeki 
dönemde her zamankinden büyük bir önem kazanacağı yönündedir. Bu çerçevede, 
Dışişleri Bakanlığının önem, etkinlik ve işlevinin artması da kaçınılmaz olacaktır. Devlet 
geleneğimiz içinde müstesna bir yere sahip bulunan Dışişleri Bakanlığının, kısıtlı 
kadrolarıyla maddi yetersizliklere rağmen, artan sorumluluklarını bu defa da en etkin şekilde 
yerine getireceğine inanıyorum.

i  *  •  ,

Dışişleri Bakanlığı camiası ile birlikte geçirdiğim dönem, benim için özel bir mutluluk
kaynağı olmaktan başka yararlandığım bir katkı da teşkil etmiştir. Birlikte çalışmamızın güzel
hatırasını her zaman muhafaza edeceğim. Dışişleri Bakanlığının iç ve dış teşkilatında görevli
bütün mensuplarına ve ailelerine yaşam boyu sağlık ve esenlik diler, sevgi ve saygılarımı 
sunarım.
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PROF. DR. EMRE GONENSA YTN ÖZGEÇMİŞİ

1937 yılında İstanbul'da doğdu.
Yüksek öğrenimini Robert Kolej (Şimdi Boğaziçi Üniversitesi) Beşeri İlimler

Bölümünde yaptı.
Columbia Üniversitesi'nde İktisat masteri yaptı.
Doktorasını Londort School of Economics'de yaptı.
London School of Economics'de öğretim üyeliğine başladı.

■ Türkiye'ye dönerek Boğaziçi Üniversetisi'nde akademik kariyerine devam etti ve İktisat
Profesörü oldu.

Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı yaptı.
•  •  •

Çeşitli özel sektör kuruluşlarında idare Meclisi Üyeliğinde bulundu.
•  •  •  •

Bazı bankalarımızın kurucu üyesi, idare Meclisi Reisi ve İdare Meclisi Üyesi olarak
*

çalışmalarda bulundu.
TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi üyeliğinde bulundu.
Basında köşe yazarlığı yaptı, ekonomi sayfası yönetti.
1992 yılında Başbakan Baş müşaviri ve Büyükelçi olarak atandı.
1993 yılında Cumhurbaşkanı Başmüşavirliğine atandı.
Mart 1994'de tekrar Başbakan Başmüşavirliğine döndü ve ekonominin koordinasyonu 

görevini üstlendi.
24 Aralık 1995 seçimlerinde Antalya Milletvekili (DYP) seçildi.
6 Mart 1996-29 Haziran 1996 tarihleri arasında Dışişleri Bakanı olarak görev yaptı.
Halen Milletvekili olarak TBMM'deki görevini sürdürmektedir.
Makroekonomi, uluslararası ekonomi politikaları, para teorisi ve bankacılık konularında 

yurtiçinde ve yurtdışmda çeşitli yayınları vardır.
İngilizce ve Fransızca biliyor.
Evli ve iki kız babasıdır.
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DIŞİŞLERİ BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI 
SAYIN PROF. DR. TANSU ÇİLLER’İN ÖZGEÇMİŞİ

* 1946 yılında İstanbul'da doğdu
* Robert Koleji Mezunu
* Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü, Lisans

•  •

* University of Connecticut, Ekonomi Doktorası
* Yale Universty, Doktora sonrası çalışmalar
* 1978 yılında yardımcı Profesör ve 1983 yılında Profesör unvanları
* Başta Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi bölümü olmak üzere çeşitli üniversitelerde
akademik kariyerini sürdüren Prof. Dr. Tansu Çiller, 1990 Kasım ayında Doğru Yol 
Partisi'ne girerek politikaya atıldı. -
* DYP Genel idare Kuruluna seçilmesini müteakip DYP Genel Başkan Yardımcısı 
Görevini üstlendi.
* 20 Ekim 1991 seçimlerinde DYP İstanbul Milletvekili seçildi.
* Başbakan Demirel'in hükümetinde Ekonomiden sorumlu Devlet Bakanı olarak görev 
aldı.
* Sayın Demirel'in Cumhurbaşkanı olarak seçilmesinin ardından, 13 Haziran 1993 
tarihinde yapılan DYP olağanüstü kongresinde en yüksek oyu olarak DYP Genel 
Başkanlığına seçildi.
* 14 Haziran 1993 tarihinde hükümeti kurmakla görevlendirilen Prof. Dr. Tansu Çiller, 
Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk bayan başbakanı oldu. (14.6.1993-6.3.1996)
* 28 Haziran 1996 tarihi itibariyle T.C. Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı görevini
sürdürm ektedir.
* Ekonomi alanında dokuz yayını bulunmaktadır.

•  T

* İngilizce ve Almanca bilen Prof. Dr. Tansu Çiller, evli ve iki çocuk annesidir.
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3 Ocak 1996

Belçika Bakanlar Kurulu tarafından yayınlanan bir basın bildirisinde, Europalia Türkiye 
Festivali’nin 1997’de düzenlenmesinin, istifa etmiş olan Europalia Belçika Yüksek Komiseri 
Marcel Van De Kerkchove’nun yerine 1 Ocak 1996’ dan geçerli olmak üzere, emekli Büyükelçi 
Jan Hollantas Van Loocke’un atanmasının, ayrıca Belçika Milli Piyangosu'ndan festivale yapılacak 
katkının serbest bırakılmasının kararlaştırıldığı belirtilmektedir. Sözkonusu karar sadece Europalia 
- Türkiye Festivali’nin düzenlenmesinde karşılaşılan aksaklıkların aşılmasını sağlamakla kalmayıp, 
Gümrük Birliği Anlaşması’nm onaylanması sonucu Türkiye-AB ilişkilerinin daha da gelişme 
eğilimine girdiğinin bir tezahürü ve AB ülkelerinin Türkiye’ye atfettiği önemin bir göstergesi 
olarak değerlendirilmektedir. Nitekim Belçika Bakanlar Kurulu’nun sözkonusu basın bildirisinde 1 
Ocak 1996 tarihinde yürürlüğe girecek Gümrük Birliği’nin Festivalin gerçekleştirilmesi için 
elverişli ortam yarattığı vurgulanmaktadır.

1997’de düzenlenecek olan Europalia Festivali, Eylül-Aralık döneminde 4 ay süreyle 
Belçika ve çevresindeki diğer Avrupa ülkelerinde düzenlenecek yüzlerce konser, tiyatro, bale, 
dans, programları, sergiler, film festivalleri, açık oturum ve panellerle Türkiye’nin kültürel 
zenginliği ve çeşitliliği ile ekonomik ve turistik potansiyelini ve Avrupa ile ortak mirasını gözler 
önüne serecektir. Europalia festivali ülkemizin Avrupa ile bütünleşme süreci içinde Türkiye’nin 
tüm birikim ve zenginliklerinin Avrupa kamuoyuna en geniş biçimde tanıtılması bakımından 
önemli bir fırsat teşkil etmektedir.

Türkiye ile AB ülkeleri arasındaki ilişkilerin daha da gelişme eğilimine girdiği bu dönemde, 
Belçika Hükümetinin yapıcı tutumu tarafımızdan memnuniyetle karşılanmıştır.

A Ç I K L A M A

3 Ocak 1996

A Ç I K L A M A

Italyan Dışişleri Bakanlığı, Bakan Yardımcısı Büyükelçi Scammacca’mn Kıbrıs’ın iki 
kesimine, Yunanistan ve Türkiye’ye 4-6 Ocak günlerinde yapacağı ziyaretle ilgili olarak yaptığı bir 
açıklamada, ziyaretin Kıbrıs konusunda çözüm çabalarına AB’nin doğrudan katılımının yöntemleri 
hususunda mutabakat sağlanmasına yönelik olduğunu bildirmiştir.

, s*

Büyükelçi Scammacca, dost, müttefik ve AB dönem başkanlığını yürüten bir ülkenin
Dışişleri Bakan Yardımcısı olarak 5-6 Ocak tarihlerinde ülkemizi ziyaret edecektir. Bu ziyaret,
sırasında Dışişleri Bakanlıkları müsteşarları düzeyinde yapılacak görüşmelerde başta Türkiye-
İtalya ikili ilişkileri olmak üzere, Gümrük Birliğimiz sonrasında AB ile ilişkilerimiz ele alınacak,
bölgesel sorunlar çerçevesinde Kıbrıs konusunda da görüş alış verişinde bulunulacaktır. Bilindiği
gibi, Kıbrıs sorununa Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin iyiniyet görevi çerçevesinde çözüm
arama gayretleri sürdürülmektedir; ve Birleşmiş Milletler gözetimi dışında bir süreç başlatılması 
öngörülmektedir.
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9 Ocak 1996
.  v r V  • . . !  •

A Ç I K L A M A

Cumhurbaşkanımız Sayın Süleyman Demirel 8 Ocak günü vefat eden Fransa eski 
Cumhurbaşkanı François Mitterand için düzenlenen törenlere katılmak üzere Paris’e gidecektir. 
Sayın Cumhurbaşkanımıza eşi de refakat edecektir.

Bu vesileyle, Cumhurbaşkanımız Sayın Süleyman Demirel, Fransa Cumhurbaşkanı Jacques 
Chirac tarafından düzenlenecek öğle yemeğinde dünyanın önde gelen bazı Devlet ve Hükümet 
Başkanlar! ile biraraya gelerek görüşmelerde bulunacaktır.

Sayın Cumhurbaşkanımız 10 Ocak’ta Paris’e hareket edecek, 11 Ocak akşamı Türkiye’ye 
dönecektir.

4 Ocak 1996

A Ç I K L A M A

İskoçya’da yayınlanan “Daily Record”adlı gazetede, Türkiye’den İngiltere’ye diplomatik 
torbalarla uyuşturucu madde kaçırıldığı yolunda bir iddiaya yer verilmiş bulunduğu bugünkü 
basımınızda yer almıştır.

“Daily Record” gazetesinde ileri sürüien bu iddia tümüyle gerçek dışıdır. Anılan gazetede 
yer alan bu iddia ile ilgili olarak yargı yoluna başvurulmasını teminen gerekli hazırlık 
yapılmaktadır.

19 Ocak 1996

A Ç I K L A M A

Geleneksel olarak Türk din adamları Batı Trakya’daki Türk azınlığın davetlerine icabetle 
Müslümanların kutsal ayı Ramazan ‘da Batı Trakya’yı ziyaret etmekteydiler.

Ancak, Yunanistan’ın çağımızın anlayışlarına son derece ters düşen yaklaşımlarla bu 
konuda engelleyici bir tutum içine girmesi sonucu geçtiğimiz dört yıl içinde Türkiye’den Batı 
Trakya’ya hiç bir din görevlisi gidememiştir.

Son olarak, yine Ramazan ayı öncesinde Yunanistan nezdinde tarafımızdan yapılan 
girişimle, Yunan tarafına özellikle. Lozan Antlaşması’nm getirdiği ahdi yükümlülükler 
hatırlatılarak, bu çerçevede Batı Trakya Türk Azınlığı’nın arzusu doğrultusunda din 
görevlilerimizin Batı Trakya’yı ziyaretlerine imkan sağlanması talep edilmiştir. Sözkonusu 
girişimimize Yunanistan olumlu yanıt vermemiştir.

Avrupa Birliği üyesi olan Yunanistan’ın ülkesindeki bir azınlığın, kendileri için kutsal 
sayılan bir ayda ibadet ihtiyaçlarını karşılamak üzere Türkiye’den din görevlilerini davet etmesini 
dahi hoşgörü ile karşılayamaması, din ve inanç özgürlüğü ile hiç bir şekilde bağdaşmadığı gibi, bu 
ülkenin çağdaş uygulamalar ve insan hakları bakımından ibret verici tutumunu sergilemektedir.



Yunanistan’ın ikili ve çok taraflı anlaşmalarla öngörülmüş bulunan ahdi yükümlülüklerine 
uyması ve bu doğrultuda Batı Trakya Türk Azınlığı’mn haklarına saygılı davranmasını ısrarla talep 
etmekteyiz

22 Ocak 1998.

A Ç I K L A M A

Avrupa Parlamentosu’nun 18 Ocak 1998 tarihinde kabul ettiği Türkiye ile ilgili karar, bu 
kuruluşun bir kez daha Türkiye aleyhtarı radikal ve militan çevrelerin etkisi altında kaldığını 
göstermektedir.

Avrupa Parlamentosu üyelerinin küçük bir azınlığı ile kabul edilen bu karardan bir kaç gün 
önce terör örgütü PKK’nın bir minibüs dolusu masum insanı yakarak öldürmesine rağmen, bu 
örgütün sözde ateşkes ilamnı ciddiye alması, Avrupa Parlamentosu’nun itibarını ve inandırıcılığım 
zedeleyici niteliktedir. Türkiye’ye karşı bu kadar tek yanlı, ölçüsüz olabilen ve ayrıca terör 
destekçisi çevrelerin batı basınına verdikleri düzmece fotoğrafları bile ciddîye alan Avrupa 
Parlamentosu’nun bu kararı esef vericidir.

Avrupa halklarının seçtiği bu Parlamentonun çağdaş, demokratik ve laik bir. ülke olan 
Türkiye’ye karşı izlediği bu tek yanlı, ölçüsüz ve hasmane tutumu Türk milleti üzüntü ve tepkiyle 
karşılamaktadır.

24 Ocak 1996

A Ç I K L A M A

Gazze, Batı Şeria ve Doğu Kudüste 20 Ocak 1996 Cumartesi günü Filistin İcra Organı 
Başkanlığı ve Filistin Konseyi için seçimler yapılmıştır.

Aralarında Türkiye’nin de bulunduğu ve Avrupa Birliği koordinatörlüğünde onüç ülke ile 
Afrika Birliği Örgütü, İslam Konferansı Örgütü ve Bağlantısızlar Hareketi gözlemcilerinin izlediği 
seçimler, uluslararası düzeyde kabul görmüş standartlara uygun biçimde ve olgunluk içinde 
cereyan etmiştir. -

Filistin Devlet Başkanı Sayın Yasser Arafat’ın Filistin halkının desteğini haiz olduğunu 
tartışmaya yer bırakmayacak bir biçimde gösteren seçimler, demokrasinin bölgede gelişip 
kökleşmesi yolunda önemli bir adım teşkil etmiştir.

Böylece Filistin’de demokratik bir yönetimin ortaya çıkmakta olduğunu memnuniyetle 
müşahede ediyoruz.

Sayın Arafat’a ve Filistin halkına, sağlanan başarıdan ve bölgedeki demokratikleşme 
sürecine katkılarından ötürü taktir ve tebriklerimizi sunuyor ve seçimlerin bölgedeki diğer 
demokratik güçler için teşvik edici bir rol oynamasını diliyoruz. Bu düşüncelerimiz esasen, bizzat 
Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından Sayın Arafat’a iletilmiştir.

Uzun yıllar çatışmalardan, terörden, siyasi ve ekonomik istikrarsızlıktan muzdarip olan 
bölge halkının adil ve kalıcı bir barışın tesisi kadar çoğulcu demokratik bir rejime olan
gereksinimini bilen Türkiye, Orta Doğumda demokratikleşme yolundaki tüm adımları 
desteklemektedir.



29 Ocak 1996

DIŞİŞLERİ BAKANI SAYIN DENİZ BAYKAL’IN
BASINA VERDİĞİ DEMEÇ

Biraz önce sizin de yakından izlediğiniz gibi, Yunanistan Büyükelçisini Bakanlığa 
çağırarak, hükümetimizin son günlerde yaratılan Kardak kayalıklarıyla ilgili sorun konusundaki
düşüncelerimizi yazılı olarak verdim. Sözlü olarak da destekleyici açıklamalarda bulundum.

• -  *  •  >

Kardak kayalıklarıyla ilgili olarak ortaya çıkan durumu önce bir hukuki sorun olarak 
görüyoruz ve bir hukuk sorunu olarak konuya yaklaşınca bu kayalıklarla ilgili egemenlik hakkının 
Yunanistan’a ait olduğunu kesinlikle kabul edilemez sayıyoruz. Bu kayalığın Türk egemenlik alanı 
içinde olduğu bizim görüşümüzdür. Bu konudaki gerekçelerimizi, iddialarımızı, ayrıntılı biçimde 
Yunan tarafına aktardık. Kamuoyumuza da bunu bundan sonraki aşamalarda ifade edeceğiz.

Ege'deki durumu düzenleyen başlıca iki temel belge vardır. Bunlardan birisi Lozan 
antlaşması, öbürü de 1947 Paris Antlaşmasıdır. Her iki Antlaşma da Kardak kayalıklarıyla ilgili 
Yunanistan’a egemenliğin düştüğünü ifade edecek, doğrudan ya dolaylı, hiçbir düzenleme getirmiş 
değildir. Bu açıdan Yunanistan’ın bu adaya dönük iddiaların hukuki temeli yoktur.

Böyle bir sorunun ortaya çıkmış olması üzüntü vericidir. Bu konudaki her iki ülkenin 
iddialarının karşılıklı olarak ele alınıp görüşülmesi en geçerli , en makul yoldur. Umut ederiz en 
kısa zamanda bunu gerçekleştirme fırsatını buluruz. Bu konudaki anlayışımızı ifade ettik. 
Diyalogla, müzakereyle bu konuyu ele almak, çözmek istiyoruz. Ama hukuki durumun
Türkiye’nin tezini açıkça desteklediği kanısındayız. Fakat bunu müzakere etmekten de 
çekinmiyoruz.

Yunanistan’ın fiili durum yaratarak, hukuken ihtilaflı bir konuda bir olup-bitti 
gerçekleştirerek, bu konuyu, bu sorunu kalıcı bir çözüme ulaştırması kesinlikle mümkün değildir 
ve kabul edilebilir değildir. Türkiye, bu konuda yaratılan her türlü olup-bittiyi kararlılıkla, sonuna 
kadar reddedecektir ve bütün olanaklarıyla oluşturulmak istenen olup-bittiler karşısında haklarını 
sonuna kadar koruyacaktır.

29 Ocak 1996

A Ç I K L A M A

Yunanistan Büyükelçisi bugün (29 Ocak) Sayın Bakan tarafından davet edilerek. Doğu
Ege’deki ıssız adacık ve kayaların hukuki durumuna dair görüşlerimiz izah edilmiştir.

«  r  -  .  *

Bu çerçevede iletilen Notamda, özetle, 1932’de Türkiye ile İtalya arasında bu konuda 
yapılan anlaşmaların II. Dünya Savaşı öncesindeki siyasi durumun kendine özgü koşullarında 
müzakere edilmiş olduğu hatırlatılmıştır. 4 Ocak 1932 tarihli Anlaşmanın Kardak kayalarıyla ilgili 
bulunmadığı, 28 Aralık 1932 Anlaşması’nın ise, hukuki açıdan tamamlanmadığı belirtildikten 
sonra, anılan belgelerin Türkiye ile Yunanistan arasında da geçerli olması için Atina tarafından 
1950 ve 1953'de Ankara nezdinde girişim yapılmasının, bu belgelerin geçerliliği hususunda 
Yunanistan’ın da duraksamaları olduğunu gösterdiği belirtilmiştir. O tarihlerden sonra da Türkiye 
ile Yunanistan arasında bu konuda bir anlaşma akdolunmadığma dikkat çekilmiştir.



Bu durumda, 12 Adaların statüsüne ilişkin olarak sadece 1947 Paris Barış Antlaşmasına 
başvurulabileceğine, bu Antlaşmanın 14/1 maddesinde İtalya’dan Yunanistan’a devredilen 14 
adanın ismen zikredildiğine, ayrıca “bitişik adacıklar” ibaresine yer verildiğine, işaret olunmuştur. 
En yakın Yunan adasına 5.5 mil uzaktaki bir kayalığın, ne bitişik ne de adacık olduğu 
vurgulanmıştır. Ayrıca, 9 Ocak tarihli Yunan Nota’sında yeralan iddianın kabul olunamayacağı 
vurgulanmış ve bu vesile ile Yunanistan’a devredilen adaların amlan antlaşmanın 14/2. maddesi 
çerçevesinde askerden arındırılmış statüye tabi olduğu anımsatılmıştır.

Bu konuya ek olarak, Ege’deki küçük adalar ile kayaların durumunun genel anlamda 
belirsizlik içerdiği, ayrıca Antlaşma’da yeralan “bitişik adacıklar “teriminin muğlak olduğu, bu 
nedenle bunların aidiyetlerinin anlaşma yolu ile belirlenmesi gerektiği belirtilmiştir. Yunanistan’ın 
bazı küçük adalar ile adacıkları yapay ve gösterişli bir şekilde iskana açma çabalarının herhangi bir 
hukuki sonuç doğurmayacağı da bildirilmiştir.

Türk tarafımn Doğu Ege’deki küçük ada, adacık ve kayalıkların aidiyetlerinin belirlenmesi 
amacıyla Yunanistan ile görüşmelere hazır olduğu, bundan sonra da karasuları sınırlarının 
belirlenebileceği ifade olunmuştur. Bu arada tarafların durumu gerginleştirecek herhangi bir tek 
taraflı davranıştan kaçınması gerektiği görüşü dile getirilmiş ve Kardak kayalıklarına 
konuşlandırılan Yunan birliklerinin gecikmeksizin geri çekilmesi ve kayalıklar üzerinde Yunan 
egemenliği bulunduğunu ispata çalışan tüm işaretlerin aynı şekilde ortadan kaldırılması 
istenilmiştir. ~

29 Ocak 1998

A Ç I K L A M A
" N

Merkezi Cenevre’de bulunan ve her yıl düzenli olarak devlet ve hükümet temcilerini, 
işadamların, bilimadamlarını ve diplomatları biraraya getirerek uluslararası konularda görüş 
alışverişi olanağını sağlayan Dünya Ekonomik Forumu’nun 1996 yılı Davos toplantısı, 1-6 Şubat 
tarihlerinde gerçekleştirilecektir.

Genel gündem maddeleri arasında, güvenlik, Avrupa Para Birliği, Dünya Ticaret örgütü ve 
ticaretin serbestleştirilmesi, işsizlikle mücadele, Latin Amerika’da ekonomik durum, Asya-Pasifık 
Ekonomik işbirliği ve bilgi iletişimi gibi konuların yer aldığı Forumun 6 Şubat tarihli son oturumu, 
“Balkanlarda Barış” konusuna ayrılmıştır.

Bosna-Hersek Barış Anlaşması’nın sivil yönlerinin uygulanmasından sorumlu Yüksek 
Temsilci Cari Bildt’in başkanlığını yapacağı sözkonusu oturumda, “Bosna’nın Yeniden İmarı” ve 
“Balkanlar Bölgesinin Geleceği” konularinda, bölge ülkelerinin Devlet ve Hükümet Başkanları ile 
diğer yüksek düzeyli temsilcileri tarafından konuşmalar yapılacaktır.

Dünya Ekonomik Forumu Başkanı Klaus Schvvab tarafından Foruma davet edilen Sayın 
Cumhurbaşkanımız, toplantıların 6 Şubat 1996 tarihinde yapılacak yukarıda belirtilen kapanış 
oturumuna katılarak “Dünyanın Bu Bölgesinde istikrar ve Hızlı Kalkınma Nasıl Sağlamı?” başlığı 
altında, uluslararası toplum adına oturumun kapanış konuşmasını yapacaklardır.

Sayın Cumhurbaşkanımızın ayrıca, yabancı basın mensupları ile bir basın toplantısı 
düzenlemeleri öngörülmektedir. -
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30 Ocak 1996

A Ç I K L A M A

Yunanistan Büyükelçisi bugün (30 Ocak) Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi Onur 
Öymen’i kendi talebi üzerine ziyaret ederek, Yunanistan’a ait olduğunu iddia ettiği Kardak 
kayalıklarının karasuyunda bulunan Türk harp gemilerinin bölgeden çekilmesini talep etmiştir.

Müsteşar Öymen kendisine cevaben, uluslararası hukuka göre bu kaya parçalarının 
Türkiye’ye ait bulunduğunu, Türkiye’nin oldu-bittileri hiç bir surette kabul edemeyeceğini, halen 
kayalıkların üzerinde bulunan Yunan askerlerinin ve Yunan egemenliğini ispata çalışan tüm 
işaretlerin ve karasularındaki Yunan gemilerinin derhal geri çekilmesini istemiştir. Müsteşar 
Öymen, Yunanistan yarattığı emrivakiyi süratle sona erdirdiği takdirde iki hükümet arasında 
meselenin diplomatik düzeyde görüşülebileceğini bildirmiştir. Yunan Büyükelçisine ayrıca, dün 
(29 Ocak) kendilerine verilen resmi Nota’mız ile bu talebimizin cevabının vakit geçirilmeden 
verilmesini beklediğimizi ifade etmiştir.

31 Ocak 1996 '
' • V ' İ  I

A Ç I K L A M A

Türkiye uluslararası hukuka göre Kardak kayalıkları üzerinde egemenlik hakkına sahiptir. 
Yunanistan Türkiye’nin bu egemenlik hakkını ihlal ederek, bu kayalıklardan ikisine kendi bayrağı 
dikmiş ve bir kayalığa asker çıkarmıştır.

29 Ocak günü Türk Dışişleri Bakanı tarafından davet edilen Yunanistan’ın Ankara 
Büyükelçisi ne bu kayalıklardaki Yunan askerlerinin çekilmesi ve bayraklarının kaldırılması talebini 
içeren bir nota verilmiştir. Gerginlik öncesi duruma dönüldükten sonra konunun müzakere 
edilmesine başlanabileceği ayrıca ifade edilmiştir. Aym husus 30 Ocak günü diplomatik kanaldan 
Yunan tarafına bir kez daha hatırlatılmıştır.

•  #

Yunanistan, uluslararası hukuka aykırı olarak yaptığı bu işlemi sone erdirmek şöyle dursun, 
bu kayalıkların kendisine ait olduğunu iddia ederek Türk Silahlı Kuvvetlerine mensup gemilerin 
karasularından çekilmesini talep etmiştir. Yunanistan’ın bu haksız talebi Türkiye tarafından 
reddedilmiş, Yunanistan’dan Türk karasularının ve hava sahasının ihlaline son vermesi talep 
edilmiştir.

Yunanistan 29 ve 30 Ocak günleri Ege’deki deniz ve hava kuvvetlerini Türkiye üzerinde 
ağır tahrik oluşturacak şekilde harekete geçirmiş, Yunan gemileri defalarca Kardak kayalıklarının 
karasularını ihlal etmişlerdir ve Yunan uçakları da kayalıkların üzerinde uçuş yapmışlardır. Kardak 
civarındaki Yunan gemileri toplannı Türk gemilerine çevirerek tacizkar ve hasmane davranışlarda 
bulunmuşlardır.

Türkiye bütün bu tahriklere karşı serinkanlı davranmış, NATO ve AB üyesi ülkeler ile 
diğer ilgili ülke ve kuruluşlara durum hakkında bilgi vermiştir. Türkiye’nin bu serinkanlı ve hukuka 
uygun davranışlarına karşı Yunanistan Türkiye’nin egemenlik haklarını ihlal edici davranışlarım ve 
tahriklerini sürdürmüştür. Nitekim Yunanistan Dışişleri Bakanı Pangalos 30 Ocak günü Yunan 
Meclisinde yaptığı konuşmada Kardak kayalıklarındaki Yunan bayrağını indirmeyeceklerini ve 
Türkiye ile hiç bir zaman müzakere yapmayacaklarını ifade etmiştir.



Türkiye iki NATO üyesi arasında herhangi bir çatışmanın çıkmaması için basiretli ve 
sağduyulu tutumunu sürdürmekle birlikte, Yunanistan’ın devam eden olumsuz tutumu üzerine, 
Kardak kayalıklarından üzerinde asker olmayan birine asker çıkararak bayrağını dikmiştir.

Birliklerimize, herhangi bir saldırı olmadığı takdirde, Yunan birliklerine ateş açılmaması 
için talimat verilmiştir. Yunanistan, bayraklarını, askerlerini ve deniz ve hava kuvvetlerini 
kayalıklardan çektiği ve gerginlik öncesi duruma dönüldüğü takdirde Türkiye de aynı şekilde 
davranacak, “status quo ante”ye dönülerek meseleye müzakereler yoluyla çözüm bulunması 
çabalarına başlanabilecektir.

31 Ocak 1998

A Ç I K L A M A

Kıbrıs’ta iki toplum tarafından çözümlenmesi gereken bir siyasi sorun vardır. Kıbrıs 
sorununa çözüm çabaları BM Genel Sekreteri:nin iyiniyet görevi çerçevesinde yürütülmektedir. 
Bunun dışında bir süreç başlatılması öngörülmemektedir. ’

Avrupa Birliği’nin diğer uluslararası sorunlar meyanında Kıbrıs sorununa da ilgi göstermesi 
doğaldır. Bilindiği üzere, 28 Aralık 1995 tarihinde Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 
Cumhurbaşkanlığı tarafından kabul edilen ortak bir deklarasyonda, BM, AB’ne tam üyelik 
hedefıninde gözönünde bulundurulacağı ve taraflar arasında egemen eşitlik gibi konumlarda 
mutabakat sağladığı takdirde, görüşmelerde Kıbrıs’ın AB üyeliğinin koşullarının ayrıca müzakere 
konusu yapılabileceği de kaydedilmiştir.

Bununla birlikte AB’nin Kıbrıs sorununun çözümüne olumlu bir katkıda bulunması, Kıbrıs
Türk halkının Kıbrıs’ın geleceğinin belirlenmesinde sahip bulunduğu ve uluslararası anlaşmalarla
teyit ve tescil bulunan tam siyasal ve hukuki eşitliğini tanıması, Londra ve Zürih antlaşmalarının
Türkiye ve Yunanistan’ın üye olmadıkları siyasi ve ekonomik birliklere Kıbrıs’ın üye olamayacağı
hükmüne saygı göstermesi ve AB’nin taraflara adil ve eşit bir davranış içinde girmesi ile mümkün 
olabilir.

Yunanistan’ın tam üye olduğu ancak Türkiye’nin henüz üye olmadığı Avrupa Birliği’nin 
bu unsurlar yerine getirilmeden Kıbrıs sorununa tarafsız ve yapıcı bir katkıda bulunması güçtür. 
AB dönem başkanlığına bağlı bir Kıbrıs özel temsilcisi atanması da bu çerçevede 
değerlendirilmektedir.

5 Şubat 1996

A Ç I K L A M A

Fransız nükleer denemelerine son verdiğini ve Cenevre’de müzakere edilen kapsamlı 
nükleer deneme yasağı Antlaşmasının 1996 yılında imzalanması için çaba göstereceğini açıklaması 
memnuniyetle karşılamaktayız

Nükleer denemeler, çevre, kamu sağlığı ve güvenliği gibi herbiri insanlığın geleceği 
açısından büyük önemi haiz alanlara zarar vermektedir. Kapsamlı nükleer deneme yasağı 
antlaşması, yalnızca dünyaya bu zararlardan koruyacak bir önlem değil, aynı zamanda, nükleer 
silahsızlanma müzakerelerinin ileriye götürülmesi için önemli bir vasıta olarak telakki edilmelidir.
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Türkiye, kitle imha silahlarının yayılmasının önlenmesine ilişkin uluslararası çabalara 
verdiği destek çerçevesinde, Fransa’nın bu son açıklamasını, antlaşmanın bu yıl ivedilikle 
tamamlanmasına olumlu katkı yapacağı inancındadır.

6 Şubat 1996

A Ç I K L A M A

Türkeminstan Cumhurbaşkanı Sayın Saparmurad Atayaviç Türkmenbaşı, Sayın 
Cumhurbaşkanımızın davetlisi olarak 7-13 Şubat 1996 tarihlerinde ülkemize bir ziyaret 
gerçekleştirecektir.

Sayın Türkmenbaşı, 7-11 Şubat 1996 tarihlerinde İstanbul'da kalacak ve buradan 
Türkmenistan da iş yapan işadamlarımızla bir toplantı yapacaktır. Konuk Cumhurbaşkanı 12 Şubat 
1996 günü ziyaretinin resmi kısmını gerçekleştirmek üzere Ankara’ya gelecektir.

  . . # m

Bilindiği üzere, Türkiye ile Türkmenistan arasında gücünü iki ülke halkları arasındaki 
köklü tarih, kültür ve dil bağlarından alan yakın kardeşlik ilişkileri mevcuttur. Bu ilişkiler ve 
işbirliğimiz, her alanda derinleşerek hızla gelişmektedir.

Cumhurbaşkanı Sayın Türkmenbaşı’mn bu ziyaretinde, iki ülke arasındaki ilişkilerin ve 
işbirliğinin mevcut tatminkar durumu ele alınacak, bu ilişkilerin daha da geliştirilmesi için yapılması 
gerekenler ile iki ülke arasında yürütülen projeler gözden geçirilecektir Bunun yanısıra, iki 
Cumhurbaşkanı arasında bölgesel ve uluslararası sorunlar hakkında görüş alışverişinde 
bulunulacaktır.

Ziyaret esnasında, iki Cumhurbaşkanının yapacakları başbaşa görüşmenin ardından, iki 
Cumhurbaşkanı başkanlığında heyetlerarası görüşmeler yapılması, iki ülke arasındaki yakın dostluk 
ve kardeşlik ilişkilerine yeni bir boyut kazandıracak olan “Türkiye ile Türkmenistan Arasındaki 
Uzun Vadeli İşbirliğinin Esasları Hakkında ProtokoUün imzalanması ve konuk Cumhurbaşkanına, 
Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından Ankara’nın Fahri Hemşehrilik Beratı ile şehrin altın 
anahtarının tevdi edilmesi öngörülmektedir^

7 Şubat 1996

A Ç I K L A M A
ğ

Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi Onur Öymen, Türkiye-Danimarka Siyasi İstişare 
Toplantısına katılmak üzere 7 Şubat 1996 günü Kopenhag’a gidecektir.

Sözkonusu toplantıda, ikili ilişkiler ile Avrupa’ya ilişkin konular ve iki ülkeyi ilgilendiren 
bölgesel ve uluslararası sorunlar üzerinde görüş alışverişinde bulunulacaktır.



8 Şubat 1996

Balkanlarda askeri istikrarın sağlanması konularından sorumlu ABD Özel Temsilcisi James 
W. Pardew ve Yardımcısı Büyükelçi Darryl Johnson, Bosna-Hersek Federasyonu silahlı 
kuvvetlerinin eğitim ve donanımına ilişkin programla ilgili olarak 7-8 Şubat 1996 tarihlerinde Türk 
yetkililerle temaslarda bulunmuştur. '

•  •  -

özel Temsilci Pardew, Bosna’da askeri denge sağlanmasına yönelik olarak ABD’nin 
Bosna-Hersek Federasyonu’na yapılmasını öngördüğü yardımların organizasyonundan sorumlu, 
bir Bakanlıklararası görev grubunun da başkanlığını yapmaktadır.

Dayton Anlaşması, Bosna-Hersek’de Bosna-Hersek Federasyonu ve Bosnalı Sırplar 
arasında kalıcı bir askeri denge kurulmasını öngörmektedir. Bu dengenin bir ayağını, Bosna- 
Hersek, Hırvatistan ve- Yugoslavya Federal Cumhuriyeti’nde silahların ve askeri personelin 
sayısının azaltılması, diğer ayağını ise, Bosna-Hersek Federasyonu’nun kendine yönelik saldırıları 
caydırmaya ve meşru savunmasını sağlamaya yeterli askeri yeteneğe kavuşturulması 
oluşturmaktadır.

Ziyaret, sözkonusu yardım programının boyutları, statüsü ve program için duyulan 
ihtiyaçların Türk makamlarıyla gözden geçirilmesi ve Türkiye’nin sözkonusu programa 
yapabileceği katkılar ve üstlenebileceği rol üzerinde görüşmelerde bulunmak üzere 
gerçekleştirilmiştir.

Programın amacı, Federasyon kuvvetlerinin, bu yılın sonuna kadar, saldırıları caydıracak 
bir kapasiteye ulaştırılması, caydırıcılığın başarılı olmaması halinde ise vatandaşlarını ve

. • • ^  *  l ’ \

topraklarını savunabilecek yeteneğe kavuşturulmasıdır.

Bu girişim, Dayton Anlaşması’nın ve özellikle bu Anlaşmanın bölgesel istikrar ve silahların 
kontrolü hükümlerinin uygulanmasını sağlamaya yöneliktir. Bu nedenle tüm tarafların yasal 
güvenlik çıkarları teyid edilmektedir. Dayton Anlaşması’nın taraflarından herhangi birisini veya 
herhangi üçüncü bir tarafı hedef almamaktadır.

»  •  .  *  '  •

öngörülen eğitim ve donatım programı, Barışı uygulama gücü (IFOR) ile bağlantılı
değildir. IFOR’dan hiçbir askeri personelin doğrudan bu programda yer alması sözkonusu 
değildir.

Heyetler arasında- yapılan görüşmelerin sonucunda, Türk Hükümeti, Bosna-Hersek’de
kalıcı barışın geliştirilmesi amacına yönelik sözkonusu programı desteklemek isteyen ülke ve
örgütleri biraraya getirecek bir “Uluslararası Katkı Konferansrna evsahipliği yapmayı kabul 
etmiştir.

Sözkonusu Konferans, Dayton Anlaşması’nın uygulanması çerçevesinde gerçekleştirilecek
ve daha önce benzer şekilde Londra, Bonn ve Brüksel’de düzenlenen uluslararası konferanslar 
dizisinin bir parçasını oluşturacaktır.

A Ç I K L A M A
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15 Şubat 1996

•  •

Ülkemiz ile Arnavutluk Cumhuriyeti arasında 26 Haziran 1990 tarihinde imzalanan 
konsolosluk sözleşmesinin onay belgeleri 13 Şubat 1996 tarihinde Tirana’da teati edilmiştir.

Sözleşme 58. Maddesi 1. Fıkrası Hükümleri uyarınca 14 Mart 1996 tarihinde yürürlüğe 
girecektir.

A Ç I K L A M A

16 Şubat 1996

A Ç I K L A M A

Yunanistan Büyükelçiliği Maslahatgüzarı bugün (16 Şubat 1996) Bakanlığımız Müsteşarı
•  •  *  #  •

Büyükelçi Onur Oy men :i ziyaret ederek, Türkiye’nin Yunanistan'a verdiği 29 Ocak 1996 tarihli
notaya Yunanistan’ın cevabını getirmiştir.

* ,  •  1 -  . • *  * * * ;

Yunanistan notasında, Yunanistan’ın Kardak sorununa ilişkin bilinen iddiaları 
yinelenmektedir. Buna karşılık, notada belirtilen iddiaları destekleyebilecek uluslararası geçerliliği 
olan hukuki deliller bulunmamaktadır.

Notada, Türkiye’nin Yunanistan ile sorunları müzakere yoluyla çözümleme yolundaki 
talebine olumsuz yanıt verilmektedir.

V . , *  »

•  •

Müsteşar Oymen, Türkiye’nin Yunanistan ile dostluğa ve işbirliğine önem verdiğini, ancak, 
emrivakilere müsamaha göstermeyeceğini söylemiştir. Ayrıca, Yunanistan’ın uluslararası alanda 
Türkiye’nin çıkarlarına zarar verici davranışlardan kaçınarak müzakere yoluyla meselelerine 
çözüm arama yaklaşımını benimsemesini beklediğimizi vurgulamış, Yunanistan’ın Ege’de veya 
uluslararası kuruluşlarda Türkiye’nin çıkarlarına zarar verici davranışlarda bulunması halinde, 
Türkiye’nin de bunu karşılıksız bırakmayacağını belirtmiştir.

27 Şubat 1996

A Ç I K L A M A

26 Şubat 1996 tarihinde toplanan Avrupa Birliği Dışişleri Bakanlan Konseyi, Türkiye ile 
Yunanistan arasında Ege’de son zamanlarda ortaya çıkan durumu da görüşmüştür. Yunanistan, 
tüm çabalarına rağmen, bu toplantıda AB üyesi diğer ondurt ülkeden beklediği desteği

X  •  * •  m » ' •  * «.  , ;  • •  * *  -  * *

bulamamıştır. Bakanlar Konseyi bu konuda bir karar veya Başkanlık açıklaması yayınlama yoluna 
gitmemiş, toplantıdan sonra “Ege denizindeki durumla ilgili olarak yemekte yapılan görüşmelere 
ilişkin Başkanlık özeti” başlıklı bir metin dağıtılmıştır. Sözkonusu metnin geçerliliği olmadığının 
bizzat AB Dönem Başkanlığı tarafından kaydedildiği öğrenilmiştir.

Ondört üye ülkenin Gümrük Birliği çerçevesinde Türkiye’ye karşı yükümlülüklerine 
bağlılıklarını bu vesileyle teyid etmiş olmaları memnuniyetle karşılanmıştır. Bununla beraber, mali 
işbirliği, 1 Ocak 1996’da yürürlüğe giren Gümrük Birliği kapsamındaki yarar dengesinin bizim için 
vazgeçilmez bir unsuru olduğu cihetle, buna daha fazla gecikilmeden işlerlik kazandırılması için 
AB’nin gerekli kararı en kısa zamanda almasını beklemekteyiz.



4 Mart 1996

Yunan Büyükelçiliği Müsteşarı bugün (4 Mart) Bakanlığa davet edilerek, 29 Şubat günü 
bir Türk Sahil Güvenlik Botu ile Yunan karakol gemisi arasında meydana gelen ve anılan 
gemilerde hafif hasara yol açan sürtünme olayı ele alınmıştır.

Bu görüşmede, T ürk karasularında meydana gelen bu taciz olayı ve karasularından zararsız 
geçiş hakkının ihlal edilmiş olması protesto edilmiştir.

5 Mart 1996

A Ç I K L A M A
•  ' •  .  *

İsrail’de geçtiğimiz günlerde birbiri ardına meydana gelen ve pek çok masum insanın
hayatım kaybetmesine neden olan terör eylemlerini şiddetle kınıyoruz.

Bu eylemlerin, halklarının uzun yıllardır çektikleri acılara son vermek amacıyla bölgenin 
faziletli liderlerinin cesur adımlarıyla başlatılan Barış Sürecini hedef aldığı kuşkusuzdur.

Orta Doğumda adil ve kalıcı bir barışın kurulmasını arzu eden tüm tarafların çağımızın en 
büyük belası terörizme karşı bütün imkanlarını acilen seferber etmeleri gereğini bir kez daha 
vurguluyoruz.

• * ’ • V

%

Bu ve benzeri eylemlerin büyük fedakârlıklarla başlatılan Barış sürecini akamete 
uğratmamasını temenni ediyor ve bu acı hadiselerde hayatlarını kaybedenlerin ailelerine ve İsrail 
ulusuna başsağlığı diliyoruz.

7 Mart 1996

A Ç I K L A M A

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından ABD Kongresi’ne sunulmak üzere hazırlanan ve 140 
civarında ülkede insan haklarını inceleyen yıllık raporun ülkemize ilişkin bölümü incelenmiştir.

Raporda insan haklan ile ilgili hususlar ele alınırken hemen her konuda Türkiye’nin 
terörizm ile mücadele ederken insan haklarına saygı unsuruna da önem verdiği ortaya 
konulmaktadır. PKK terörizmi üzerinde özellikle durulmaktadır. PKK’nın terörist bir kuruluş 
olduğu ve Türk toprakları üzerinde silahlı mücadele ile ayn bir devlet kurmak gayesini güttüğünü 
açıklamış olduğu belirtilmektedir. PKK’nın bu tutumunun kuvvet yoluyla hak elde etmenin kabul 
edilemeyeceği şeklindeki uluslararası kural ile ters düştüğü de bu şekilde ortaya konulmaktadır. 
PKK’nın sürdürdüğü ve gerek güvenlik güçlerine, gerek sicil topluma ve kendisine destek 
vermeyen kimselere karşı vahşi saldırılarına 1995 yılında da devam ettiği raporda ayrıca 
belirtilmektedir.

ABD Dışişleri Bakanlığı’mn her yıl hazırladığı raporun 1994 yılı raporuna göre daha 
dengeli bir üslup içerisinde kaleme alındığı görülmektedir. Örneğin, 1995 yılında Türkiye’nin 
demokratikleşme süreci ve insan haklarına saygı konusunda yaptığı atılımların raporda yeraldığı

A Ç I K L A M A
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görülmektedir. Bu çerçevede, Hükümetin aldığı ve ülke çapında uygulanmasını sağlamak için çaba 
harcadığı kararlar ile Türkiye Büyük Millet Meclisi5nin 23 Temmuz 1995 tarihinde kabul ettiği ve 
Anayasamızın 17 Maddesinde değişiklik yapan reformlar da ABD raporunda objektif bir şekilde 
anlatılmaktadır. Anayasa değişikliklerinin gündelik yaşamda politik katılım ortamını daha da 
genişlettiği ifade edilmektedir. Ekim ayında TBMM’nin Terörle Mücadele Yasası’nın 8
maddesinde yaptığı değişikliğin önemi de raporda ayrıca belirtilmektedir.

•  •

Rapor insan hakları konusunu çok geniş bir şekilde ele almaktadır, ülkemizde çok partili 
siyasi rejimlerde görülen unsurların ve uygulamaların mevcut olduğu, siyasi hakların en geniş 
şekilde kullanıldığı, dini özgürlük, serbest dolaşım gibi hakların muntazam işlediği belirtilmektedir. 
Raporda hakları alanındaki uygulamalarla ilgili olarak ülkemiz hakkında eleştiriler de yer 
almaktadır. Bu eleştiriler yapılırken Türkiye’nin 10 yıldan fazla bir süredir terörle mücadele ettiği 
gözönünde tutulmakta, ayrıca 1995 yılında geçen yıllara oranla azalma görüldüğü de
vurgulanmaktadır.

Raporda yer alan insan hakları ihlalleri ile ilgili etraflı bilgilerin esas kaynağım Türkiye’deki 
Hükümet dışı bazı kuruluşların hazırladığı raporların oluşturduğu görülmektedir. İnsan Hakları 
Vakfı’nın yaydığı bilgilere ve hazırladığı raporlara sürekli olarak atıfta bulunulmaktadır. Aynı 
şekilde insan Hakları Derneğimin verilerine de başvurulmaktadır. Bu kuruluşların yurtdışından
maddi destek gördükleri, kendi amaçları doğrultusunda yanıltıcı bilgiler yaydıkları bilinmektedir.

•  •  •  /

Örneğin insan Hakları Derneği yöneticileri 1995 Aralık ayında ülkemizde yapılan genel seçimlerde 
adaylıklarını koymak, PKK terörizmini kınamamak ve siyasî çözümler önermek suretiyle tarafsız
olmadıklarını kanıtladıkları gibi, İnsan Hakları Vakfı’nın yayınladığı Tedavi ve Rehabilitasyon
Merkezleri raporunda da esasen mevcut olmayan bu merkezlere atfen yanıltıcı bilgilere yer 
verilmektedir. ABD raporunda bu gibi kuruluşlara dayanılarak ileri sürülen görüşlere de çok fazla 
yer verildiği ve bu bilgilerin yanıltıcı sonuçlara sebep olduğu, .dolayısıyla inandırıcı ve güvenilir 
olmadığı görülmektedir. Raporda Türk basınından alınan haberlere de yer verilmiştir. Ancak 
basınımızın Güneydoğu ile ilgili haberleri haksız bir şekilde eleştirilmekte, eksik, güvenilmez ve 
sansasyonel haber vermekle itham edilmektedir.

Raporda ayrıca bilgi eksikliğinden kaynaklanan bazı eleştiriler de yer almaktadır.
*

İnsan Hakları hukuku ve uygulaması uluslararası ilişkilerde oldukça yeni bir alandır. Bütün 
dünyada bu alanda sürekli gelişme mevcuttur. Her ülkenin gerek mevcut gerek uygulama 
bakımından düzeltmesi gereken eksiklikleri vardır. Ancak Türkiye’de bir çok Batı ülkelerinde 
vahim örnekleri görülen ırkçılık olmadığı gibi, hiç bir etnik gruba karşı ayırımcılık da 
bulunmamaktadır. Türkiye, bir taraftan terörle mücadele ederken diğer taraftan da hukuk devleti 
olmanın sorumluluğu içinde davranmaktadır.

8 Mart 1996

A Ç I K L A M A

Yazar Yaşar Kemal bir kitapta çıkan makalesi ile ilgili olarak, ırk farklılığı gözeterek 
düşmanlığı açıkça tahrik gerekçesiyle hapis cezasına mahkum edilmiş, ancak bu ceza ilgili yasa 
uyarınca ertelenmiştir. Mahkeme bu kararı Savcının beraat istemine rağmen almış olup, tabiatıyla 
karar aleyhine bir üst mahkemeye gitme imkanı mevcuttur.

Mevcut mevzuat ve yargı bağımsızlığı ilkesi karşısında bu aşamada anılan karar hakkında 
yorumda bulunmak doğru olmayacaktır.
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Bununla beraber, TBMM'ye sunulan yeni hükümet programında, suç. isnadı olan ırk 
farklılığı konusuna değinilmemekle birlikte, “teröre, baskıya, cebir ve şiddete yönelmemek 
kaydıyla ifade hürriyetinin önündeki tüm engeller ortadan kaldırılacaktır.” şeklinde yer alan açık 
ifadenin bu vesile ile dikkate getirilmesi uygun olacaktır.

8 Mart 1996

A Ç I K L A M A

. %

ABD Başkanı Clinton Sayın Cumhurbaşkanımıza bir mektup göndererek, kendilerini 13
Mart tarihinde Kahire'de düzenlenmesi öngörülen bir Zirve toplantısına davet etmiştir.

Barışın korunması ve terörle mücadele konularının ele alınacağı bu Zirveye Sayın 
Cumhurbaşkanımız, 11-13 Mart tarihlerinde İsrail’e yapacakları resmi ziyaret sırasında 
katılacaklarıdır.

8 Mart 1998

A Ç I K L A M A

Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman Demirel, Portekiz Cumhurbaşkanlığına seçilen ve 9 Mart 
1996 tarihinde görevi eski Cumhurbaşkanı Soares’ten devralacak olan Jorge Sampaio’nun yemin 
törenine katılmak üzere, eşi Sayın Nazmiye Demirel ile birlikte 8-9 Mart 1996 tarihlerinde 
Portekiz’e gidecektir.

Cumhurbaşkanı Demirel’in, bu ziyareti sırasında, yemin törenine katılacak diğer Devlet 
Başkanları ve üst düzey yöneticileri ile ikili temaslarda bulunması öngörülmektedir.

8 Mart 1996

A Ç I K L A M A

Cumhurbaşkanımız Sayın Süleyman Demirel 11-13 Mart 1996 tarihleri arasında İsrail’e 
resmi bir ziyaret yapacaklardır.

Gazze
görüşeceklerdir.

Hatırlanacağı üzere, evvelce 12-14 Kasım 1995 tarihlerinde gerçekleştirilmesi öngörülen
bu ziyaret İsrail Başbakanı Yitzak Rabin’in 4 Kasım günü menfiır bir suikast sonucu öldürülmesi

•  *  -  * * •  < " . •  •

üzerine İsrail tarafının ricasına binean ertelenmişti.

Türkiye den İsrail e Cumhurbaşkanı düzeyinde ilk defa gerçekleştirilecek olan bu ziyaretle,
Sayın Ezer Weizman’ın 24-27 Ocak 1994 tarihlerinde ülkemize vaki ziyareti de iade edilmiş 
olacaktır.
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Orta Doğu Barış Sürecinin başlamasıyla birlikte normalleşen ve giderek gelişip çeşitlenen 
Türkiye İsrail ilişkilerinin bu ziyaretle yeni bir ivme kazanması beklenmektedir.

Sözkonusu ziyaret sırasında imzaya hazır hale gelmiş olan ve iki ülke arasında somut 
ıik işbirliğinin hukuki altvanısmı oluşturan bazı anlaşmaların imzalanması daekonomik işbirliğinin hukuki 

öngörülmektedir.

Sayın Cumhurbaşkanımız ve beraberindeki heyet 14 Mart sabahı İsrail ziyaretini 
tamamlayarak Gazze’ye geçecek ve Filistin Devlet Başkanı Yasser Arafat’la görüşeceklerdir.

9 Mart 1996

A Ç I K L A M A
.

Kıbrıs Türk Havayollarına ait Boeing 727 tipi “Beşparmak” adlı uçak 8 Mart günü KY- 
007 sayılı Ercan-Istanbul seferi için saat 19.00’da 109 yolcu ve mürettebatıyla birlikte Ercan 
havaalanından kalktıktan sonra Ankara yakınlarında iken Kaptan Pilot uçağın kaçırıldığı haberini 
vermiş ve Sofya’ya ineceklerini bildirmiştir.

Olay duyulur duyulmaz Bakanlığımız ve Sofya Büyükelçimiz Bulgar makamlarıyla temasa 
geçmiş ve yolcular ile mürettebatın güvenliği için gerekli tüm önlemlerin alınmasını talep etmiştir.

Uçak saat 20.46’da Sofya havaalanına inmiştir. Bu arada, uçağı kaçıranlar Çeçen ve silahlı 
olduklarını belirtmişlerdir, uçağı Münih’e götürmek istediklerini, yolcuları Münih’te serbest
bırakacaklarını ifade etmişlerdir.

^ * - • ' *  * * • *

•  f  * •
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Bonn Büyükelçimiz ve Münih Başkonsolosumuz yolcu ve mürettebatın sağ salim serbest 
bırakılmalarının temini amacına yönelik olarak eylemcilerle görüşmekte olan Alman makamlarıyla 
sürekli ve en yakın temas halinde olmuşlardır.

Münih’ten alınan bilgilere göre, uçağı kaçıran kişiler eylemi Çeçenistan’daki olayları 
dünyanın dikkatine getirmek amacıyla yaptıklarını, bir basın toplantısı düzenledikten sonra eyleme 
son vereceklerini bildirmişlerdir. Türkçe konuştukları ve Alman yetkililer ile çevirmen aracılığı ile 
görüştükleri anlaşılmıştır.

* * >* . # m . •
■ ,  0

Kayıtlara göre uçakta 46 Türk, 33 Kıbrıslı Türk, 5 Bulgar, 4 Rus, 3 İranlı, 2 Fransız, 
ayrıca ABD, Almanya, Belçika, İngiltere, Kazakistan, Japonya, Pakistan ve Sudan uyruklu birer
yolcu olmak üzere toplam 101 yolcu ile birlikte 8 mürettebat bulunmakta idi.

/

Korsanlar sabaha doğru, önce, biri çocuk, yolculardan altısını, daha sonra mürettebattan 
iki kişiyi serbest bırakmışlar, görüşmek istedikleri bir avukatın uçağa çıkmasından sonra da saat 
06.00 sularında Alman güvenlik makamlarına teslim olmuşlardır. Yolcu ve mürettebatın geri kalanı 
da böylece hürriyetlerine kavuşmuştur. Tahkikat için Alman makamlarınca dinlenmelerini
müteakip arzu edenlerin Türkiye’ye dönüşleri için gerekli önlemler alınmaktadır.

‘  #  * •

%

Yolcuların ve mürettebatın can güvenlikleri olayın öğrenilmesinden itibaren temel 
hedefimiz olmuştur. Bu yaklaşımımızı gerek Bulgar, gerek Alman makamlarının dikkatine önemle 
getirdik. Tüm yolcu ve mürettebatın serbest bırakılmaları ve eylemcilerin teslim olmaları suretiyle 
olayın biran evvel son bulmasını kuvvetle ümit ve temenni ettik.
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Olayın kansız bir şekilde sonuçlanmasından büyük memnuniyet duymaktayız. Bu sonucun 
alınmasında gösterdikleri üstün başarı için Bavyera ve Alman Federal güvenlik makamlarım 
candan kutlar, Türkiye Cumhuriyeti temsilcileri ile yaptıkları işbirliği için de kendilerine 
şükranlarımızı sunarız. Bulgar makamlarına da katkılarından dolayı teşekkür ederiz.

Türkiye, bu uçak kaçırma eylemini en güçlü bir şekilde kınamaktadır. Siyasi amacı ne 
olursa olsum masum insanların hayatını tehlikeye sokan böyle bir eylemin anlayışla karşılanması ve 
kabul edilmesi mümkün değildir.

Tabiatıyla ortada işlenmiş olan vahim bir suç vardır. Bu tür terör eylemlerine katılanların 
yargının önünde hesap vermeleri gerekmektedir. Nitekim hava korsanları ile bunların müh temel 
suç ortakları hakkında ciddi mahiyette sayılan adi suçlarda olduğu gibi davranılması ve bu suça
şiddetli cezalar uygulanması Türkiye’nin de taraf olduğu “Uçakların Kanundışı Yollarla Ele

•  •  ^

Geçirilmesinin Önlenmesi Hakkında 1970 tarihli Lahey Sözleşmesi” ile “Sivil Havacılığın 
Güvenliğine Karşı Kanundışı Eylemlerin Önlenmesine dair 1971 tarihli Montreal Sözleşmesi” nine 
amir hükmüdür. • '

13 Mart 1996

A Ç I K L A M A

Türkiye ile Nahçıvan arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine ilişkin konuları
# * #

görüşmek üzere Nahçıvan özerk Cumhuriyeti (NOC) Ali Meclis Başkanı ve Azerbaycan Millet
Meclisi Başkan Yardımcısı Sayın Vasıf Talibov, NÖC Başbakanı Şemseddin Hanbabayev,

» •  •  •  *

Azarbeycan Dış Ekonomik ilişkiler Bakanı Kudret Guliyev, NOC Dış Ekonomik ilişkiler Komitesi 
Başkam Ebulfez Yusufov, Tahıl Mahsulleri Kombinatı Baş Müdürü Bahtiyar Kasımov ve Dış 
Ekonomik ilişkiler Bakanlığı Protokol Müdürü Mehemmed Hacıyev’den oluşan heyet 12-16 Mart 
tarihlerinde Türkiye’yi ziyaret edecektir.

Ziyaret sırasında Türkiye ile Nahçıvan arasındaki ekonomik ilişkiler bütün boyutları ile ele 
alınarak eylem planları hazırlanacaktır.

18 Mart 1996

A Ç I K L A M A

Sayın Cumhurbaşkanımız Mısır’la aramızda en üst düzeyde mevcut istişare mekanizması 
çerçevesinde Mısır Cumhurbaşkanı Sayın Hüsni Mübarek’in vaki davetine icabetle bu ülkeye 19 
Mart 1996 tarihinde bir günlük bir çalışma ziyaretinde bulunacaktır.

Sayın Cumhurbaşkanımızın Mısır Cumhurbaşkanı mübarek ile yapacakları görüşmede, iki 
ülkeyi ilgilendiren bölgesel ve uluslararası konuları ele almaları öngörülmektedir.

Bugüne kadar önemli mesafe kaydedilmiş bulunan Orta Doğu Barış Sürecine yönelik terör 
hareketlerine karşı alınacak tadbirler konusunda geçtiğimiz hafta Sharm El Sheikh kentinde 
gerçekleştirilen zirvede ortaya çıkan mutabakat doğrultusunda önümüzdeki dönemde bir çalışma 
grubu kurulması kararlaştırılmış olup, Türkiye bu çalışma grubunda aktif rol üstlenme 
kararlılığındadır. Bu çerçevede, iki ülke tarafından en yakın vadede atılabilecek somut adımlar 
hususunda da kapsamlı görüş alışverişinde bulunulacaktır.
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Ürdün Veliaht Prensi Hasan’ın Ocak ayı sonunda Ankara'ya yaptığı ziyaret ve Sayın 
Cumhurbaşkanımızın 11-14 Mart günlerinde İsrail ve Filistin’de Devlet Başkanlarıyla 
görüşmelerinden sonra bu defa Mısır Cumhurbaşkanıyla yapacakları görüşmeyle Sayın 
Cumhurbaşkanımız bu ay sonunda Amerika Birleşik Devletlerimi ziyaretlerinden önce bazı bölge 
ülkeleri ile istişarelerini tamamlamış olacaktır.

19 Mart 1996

A Ç I K L A M A

Gürcistan Dışişleri Bakanı Sayın Iraklı Menağarişvili, Dışişleri Bakanı Sayın Emre 
Gönensay’ın resmi davetlisi olarak 21-24 Mart 1996 tarihlerinde Türkiye’yi ziyaret edecektir.

Görüşmelerde, ikili ekonomik ve siyasi konuların yanısıra bölgesel ve uluslararası 
gelişmeler de ele alınacaktır.

19 Mart 1996

•  •  .  • •  « •

SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN MISIR DÖNÜŞÜNDE BASIN MENSUPLARINA
YAPTIĞI AÇIKLAMA

Mısır a yaptığımız bir günlük çalışma ziyaretimi tamamlayarak yurda dönmüş 
bulunuyorum. ,

Dost ve kardeş Mısır Cumhurbaşkanı Hüsni Mübarek ile Asuan’da gerçekleştirdiğimiz
görüşmede, bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunduk. İkili ilişkilerimizi de
gözden geçirdik. Türk-Mısır ilişkilerinin mükemmel denebilecek bir seviyede seyrettiğini bir kez 
daha tespit ettik.

Ortadoğu Barış sürecinin tamamlanmasından sonra bölgenin yeniden yapılanması sürecinde 
Türkiye ve Mısır söz sahibi olacak iki büyük ülkedir. Görüşmelerde, Ortadoğu’nun yeni oluşan 
mimarisi içinde birlikte neler yapabileceğimizi görüştük.

Barışa en büyük tehdidin terör olduğu ve teröre karşı ortak bir mücadele sürdürülmesi
hususunda fikir ve görüş birliği içinde olduğumuzu memnuniyetle müşahede ettim. 13 Mart günü
Sharm El Sheikh’de düzenlenen zirvede hasıl olan mutabakat çerçevesinde Ortadoğu’daki teröre
karşı alınabilecek somut tedbirler ve yapabileceğimiz işbirliği hususunda görüş alışverişinde 
bulunduk.

Fırat nehrinin suları konusunun bir Türk-Arap ihtilafı şeklinde takdim edilmesi 
gayretlerinin arkasındaki asıl sebepleri kardeşim Mübarek’e izah etme fırsatını buldum. Bu 
bağlamda, Arap Ligi’nin 14 Mart 1996 tarihi toplantısında alınan karara ilişkin görüş ve 
tepkilerimizi en üst düzeyde dile getirdim.

Ziyaretim sırasında, somut işbirliği alanlarının geniş bir çerçeveyi kapsadığını gördük ve 
ortaya çıkan yeni işbirliği alanlarını değerlendirdik.
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Ziyaretim sonunda yayınladığımız ortak basın açıklamasında, ele aldığımız tüm konular 
üzerindeki görüş birliğimizi teyid ettik.

Öteyandan, Cumhurbaşkanı Mübarek, kendisinin Türkiye’yi resmen ziyaret etmesi için 
yaptığımız daveti kabul etti. Bu yıl Haziran ayı içinde gerçekleşmesini beklediğimiz bu ziyarete, 
Türkiye ile Mısır arasında “dostluk”, “ticaret” ve “Yatırımların Karşılıklı Teşviki” olmak üzere üç 
anlaşma imzalanacaktır.

Bu ziyaretim kısa fakat özlü olmuştur; Bölgede önemli yere sahip iki ülke arasındaki 
işbirliğinin güç kazanmasına hizmet etmiştir.

20 Mart 1996

A Ç I K L A M A

Dışişleri Bakanı Müsteşarı Büyükelçi Onur Öymen, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakan 1. 
Yardımcısı İgor S. İvanov’un daveti üzerine, siyasi istişarelerde bulunmak üzere 23-26 Mart 1996 
tarihlerinde Moskova’yı ziyaret edecektir.

Yapılacak görüşmelerde bütün boyutlarıyla ikili ilişkiler, ayrıca iki ülkeyi ilgilendiren 
bölgesel ve uluslararası sorunlar üzerinde kapsamlı görüş alışverişinde bulunulacaktır.

24 Mart 1996

Başbakan Sayın Mesut Yılmaz’m 
Basın Toplantısında yaptığı Konuşma

Değerli Basın Mensupları;

Hükümetimizin güvenoyu almasından sonraki ilk basın toplantımın konusu, münhasıran 
komşumuz Yunanistan ile ilişkilerimize ilişkindir.

•  ^

Bildiğiniz gibi, dünyada son yıllarda hızlı değişiklikler olmuş, eski düşmanlar barış aramaya
başlamışlardır. Esasen, bundan yıllarca önce Atatürk ve Venizelos, iki ülke arasındaki sorunları 
büyük bir tarihi uzlaşmayla çözümlemişler ve ilişkilerde uzun dönemli bir dostluk ve işbirliğini 
dönemi başlatmışlardır.

Bugün, komşumuz Yunanistan ile ilişkilerimizde gerilimli bir dönemden geçilmektedir.
Yaşanan son bunalım, Türk-Yunan ilişkilerinin bugünkü durumunda ne denli tehlikeler taşıdığını 
bir defa daha göstermiştir.

İki ülkenin temel çıkarları çatışmada değil, barış ve işbirliğinde yatmaktadır. Dostluk ve iyi 
komşuluk ilişkilerinin geliştirilmesi, her iki ülkenin de ortak çıkarınadır.

Türkiye ve Yunanistan, içine hapsolundukları ihtilaf dinamiğini aşmak zorundadırlar. 
Mevcut sorunların çözümsüz kalması, yeni gerginlikler için elverişli bir ortam yaratmaktadır.
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Bu kısır döngü bir yerden kırılmalıdır. Karşılıklı güven ortamı tesis etmek ilişkileri 
sorunlardan arındırılmış bir yapıya kavuşturmak ve böylece ilişkilerde yepyeni bir dönem 
başlatmak, her iki ülke yöneticilerinin önünde tarihi bir sorumluluktur.

Türkiye, bu konuda üzerine düşenin azamisini yapmaya hazır ve kararlıdır. Yunan 
yöneticilerinin de bu tarihi sorumluluğu yerine getirmek için gerekli siyasi iradeye sahip 
olduklarına inanıyorum.

Aramızdaki sorunlar, yakın ve uzak tarihten kaynaklanan duygulardan, kısa vadeli ve 
geçici hesapların ipoteğinden kurtarılarak, yeni ve gerçekçi ve bakış açısı ile ele alınmalıdır. Nihai 
amacımız, Ege başta olmak üzere tüm sorunların ve görüş ayrılıklarının kapsamlı ve kalıcı 
çözümlere kavuşturulması olmalıdır. Ege sorunlarına bulunacak çözümlerin kalıcı olması her iki 
ülkenin temel hak ve meşru çıkarlarına dayanmasına bağlıdır. Bu nedenle sorunlarımız karşılıklı 
saygı ve uzlaşı anlayışı ile ele alınmalıdır. -

Türkiye, hukuka saygılı bir ülkedir. Uluslararası hukuka uygun olarak tüm komşularının ve 
Yunanistan’ın toprak bütünlüğüne ve sınırlarının dokunulmazlığına her zaman saygılı olmuştur.

Türkiye, aynı şekilde Ege’de mevcut statüyü tek taraflı adımlarla değiştirmek ve fiili 
tasarruflarla belirlenen statüye saygı gösterilmesi, Türkiye’nin Ege sorunlarına bakış açısının temel 
unsurudur. Türkiye’nin, Yunanistan ile ilişkilerine ve Ege sorularına ilişkin yaklaşımının dayandığı 
temel ilkeler bunlardır. Aynı anlayışı ve yaklaşımı Yunanistan’dan da beklemek hakkına sahibiz. 
Yunanistan’ın, bu ilkeleri benimsemesi halinde, karşılıklı kabul edilebilir çözümler bulunması 
sanıldığı kadar güç olmayacaktır.

Türkiye, bu anlayışla Ege’ye ilişkin tüm anlaşmazlıkların, uluslararası hukuka uygun olarak 
barışçı yollardan çözümünü istemektedir ve Türkiye buna hazırdır.

Bu amaçla Yunanistan’a, Ege’ye ilişkin tüm sorunları bir bütün olarak çözmek için 
önşartsız görüşmelere başlama çağrısı yapıyorum.

Kapsamlı ve kalıcı çözüm arayışları, uluslararası hukuka ve Ege’de statükoyu belirleyen 
uluslararası anlaşmalara saygı temelinde yürütülecektir, bu amaçla araştırıcı bir zeminde 
başlatılabilecek görüşmeler, tarafların sorunların özüne ilişkin temel tutumlarını haleldar 
etmeyecektir.

Türkiye, Ege sorunlarının niteliklerine uygun barışçı çözüm yöntemleri konusunda 
karşılıklı rızaya dayanan hiçbir yöntemi baştan dışlamamaktadır. Bu konuda bir önyargımız yoktur. 
Bu görüşmelerde, sorunların niteliklerini uygun üçüncü taraf çözüm yöntemlerini de iyi niyetle 
değerlendirmeye hazırız. Bu çözüm yöntemlerinin şekli, koşullan ve hukuki gerekleri, 
görüşmelerde her yönüyle ele alınabilecektir.

Böyle bir barış sürecinin temel amacı, Atatürk ve Venizelos’un tarihe malolmuş büyük 
mutabakatından sonra ortaya çıkan sorunları çözümlemektir. Bu nedenle, tarafların olayın üzerine 
çıkarak, küçük siyasi hesaplara ve. tehlikeli fırsatçılığa kapılmamaya azami dikkat göstermeleri, 
barış sürecinin selameti bakımından esastır.

Türkiye, Ege başta tüm sorunlara ilişkin anlaşmazlıkların kapsamlı ve kalıcı çözümlere 
kavuşturulması için başlatılacak bu barışçı çözüm süreciyle eş zamanlı olarak, iki ülke arasındaki 
ilişkilere yön verecek ilişkileri içerecek bir siyasi belge/deklârasyon veya dostluk ve işbirliği 
andlaşması hazırlanması için görüşmelere başlanılmasına da hazırdır. Böyle bir siyasi çerçeve
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anlaşmasında ilişkilerin dayanacağı temel ilkelerin yanı sıra, işbirliği imkanları ve mekanizmaları ile 
görüş ayrılıkları durumlarında izlenecek çözüm yöntemleri de yer alabilecektir.

Keza bu süreçle eş zamanlı olarak, bu geçiş döneminde, iki ülke arasında askeri faaliyetlere 
ilişkin bir dizi kapsamlı güven arttırıcı önlem manzumesi üzerinde de süratle mutabakat sağlanması 
için görüşmelere başlanması -çağrısında bulunuyorum.

Bu şekilde başlatılacak barışçı çözüm sürecinde, tarafların gerginliğe yol açacak tek taraflı 
hareket, davranış ve tasarruflardan doğal olarak kaçınmaları gerekecektir.

Yunanistan’a üçüncü taraf çözüm dahil hiçbir çözüm yöntemini baştan bertaraf etmeyen 
kapsamlı bir barışçı çözüm süreci başlatmayı öneriyorum. Bu, bölgemizde barış ve istikrarın 
güçlendirilmesine büyük bir katkı sağlayacaktır. Aynı şekilde, Ege sorunlarının barışçı yöntemlerle 
kalıcı çözümlere kavuşturulması, Doğu Karadeniz’deki sorunların kendi zeminleri ve parametreleri 
içinde çözümlenmesine de katkıda bulunacaktır. Yunanlı dostlarımızın da sık sık tekrarladıkları 
gibi; sözlerden ziyade somut fiiller önemlidir. Söz değil aksiyon öneriyorum.

Yunanistan’ın uluslararası hukuk ve meşruiyet anlayışına dayalı bu barışçı çözüm çağrımızı 
gereken şekilde değerlendireceğini ve bu tarihi fırsatı heba etmeyeceğini ümit ediyorum, bunun 
için bir düşünme ve hazırlık dönemine ihtiyaç duyulabilir. Bu çağrımıza olumlu karşılık verecek 
böyle bir süreci başlatmaya ne zaman hazır olurlarsa, Türkiye de buna hazır olacaktır.

Ege’nin iki yamnda oturan uluslarımız, eminim gerginlik istemiyor. Düşmanlık istemiyor, 
barış, dostluk ve işbirliği istiyor. Öyle inanıyorum ki, köklü iki ulus olarak Türk ve Yunan
Milletleri buna layıktır. ■

•  •  # *

1985 yılında Rahmetli Sayın Ozal, Amerika’da yapmış olduğu bir konuşmada böyle bir 
uzlaşı gereğine vurgulamış ve gelecek nesillere bunu borçlu olduğumuzu söylemişti.

Ben diyorum ki, sadece gelecek nesillere değil halihazır nesle de bunu borçluyuz. Tarih, 
sorumluluktan kaçmayı affetmez.

24.03.1996

AÇIKLAMA

Rusya Federasyonu Devlet duması 15 mart 1996 tarihinde aldığı bir kararla, Bağımsız
Devletler Topluluğu’nu kurmak suretiyle Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği (SSCB)’ne son
veren 8 Aralık 1991 tarihli anlaşmanın geçersiz olduğunu beyan etmiş, ayrıca SSCB’nin varlığını
sürdürmesi yolunda çıkan karar 17 Mart 1991 tarihli halk oylaması sonuçlarım da teyid etmiştir.
Bu karar doğal bir vetireyi, hatta tarihin akışım tersine çevirmeye yönelik bir girişim teşkil
etmektedir. Böyle bir kararın ne devletler hukuku bakımından, ne uygulanabilirlik yönünden
herhangi bir sonucu olması mümkün değildir. Rus tarafının anlayışının da böyle bir kararın hukuku
açıdan herhangi bir sonuç doğuramayacağı şeklinde olduğu Rusya Federasyonu Büyükelçi since 
tarafımıza bildirilmiştir.

Nitekim karara ilk tepkiler de esasen Rusya Federasyonu’nun içinden gelmiş, kararın 
hukuki geçerliliği olmadığı ve Rus Anayasasıyla çeliştiği bizzat Başkan Yelisin tarafından 
açıklanmıştır. Bu açıklama tarafımızdan sorumlu bir tavır olarak karşılanmıştır

T
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SSCB’nin dağılmasıyla uluslararası camiada hakkettikleri yeri alan ve o günden bu yana 
milli yapılarını tüm dünyanın takdirini celbeden şekilde pekiştiren devletler de bu karar karşısında 
vaziyet almışlar ve bağımsızlıktan geri dönüşün mümkün olmadığını açıklamışlardır.

Türkiye, yeni bağımsız devletlerin egemenliklerinin ve bağımsızlıklarının korunmasına ve 
pekiştirilmesine destek olmaya devam edecektir. Uluslararası barış ve istikrar da esasen bunu 
gerektirmektedir, devlet Dumasf nın uluslararası siyasi yansımaları olacak konularda gereken 
hassasiyeti göstermesini umut ve temenni ediyoruz.

26 Mart 1996

AÇIKLAMA
•  i  . ı  •  \• • „ . #

25 Mart 1996 tarihinde toplanan AB Genel işler Konseyi gerekli kararları alamadığından 
26 Mart 1996 tarihinde toplanması öngörülen Ortaklık Konseyi Avrupa Birliği tarafından 
ertelenmiştir.

Sorun, Avrupa Birliği’nin, 6 Mart 1995 tarihli ve 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı 
çerçevesinde üstlendiği yükümlülüklerini Yunanistan’ın engellemesi nedeniyle yerine 
getirememesinden kaynaklanmaktadır.

% ' 0 m

Gümrük Birliğine ilişkin Avrupa Birliği yükümlülüklerinin, bunlarla doğrudan irtibatlı 
olmayan bir sorun nedeniyle yerine getirilmemesi hukuki sonuçlan olan bir tutumdur. Türkiye, 
Avrupa Birliği’ne karşı yerine getirdiği yükümlülüklerini karşılıklı yarar ilkesi çerçevesinde 
ilişkilerimizin aksayan yönlerini dikkate olarak değerlendirecektir.

Avrupa Birliği Genel İşler Konseyi toplantısını takiben Sayın Bakanımızı telefonla arayan 
İtalyan Dışişleri Bakanı Sayın Agnelli, Türkiye’nin Yunanistan’a yönelik kapsamlı barış girişimini 
14 ülkenin güçlü bir şekilde desteklediklerini, toplantıyı bir ülkenin engellemiş nedeniyle ertelemek 
zorunda kaldıklarını, bu durumundan büyük üzüntü duyduklarını, yeni bir toplantıyı en kısa sürede 
yapmayı arzuladıklarını söylemiştir.

. 27 Mart 1998
» ” . , >• : \  •

-* . ' - - ' - • ' s

A Ç I K L A M A
•  *

İsviçre’ye iltica başvurusunda bulunan ve bu başvuruları reddilen veya henüz inceleme
aşamasında olan vatandaşlarımızın Türkiye’ye gönüllü olarak dönüşlerinin teşvik edilmesi için
İsviçre hükümeti ile Uluslararası Göç Örgütü (International Organization For Migration-IOM)
tarafından hazırlanan bir projenin uygulamaya konulması hususunda İsviçre tarafı ile mutabakata 
varılmıştır.

Yakında yürürlüğe girmesi öngörülen proje ile ilk planda 1 yıl içinde 100 vatandaşımızın 
Türkiye’ye dönerek yerleşmeleri öngörülmektedir. Projenin amacı, halihazırda İsviçre’de 
yaşamakta olan ve İsviçre’den iltica başvuruları reddedilen vatandaşlarımızın gönüllü olarak 
ülkemize dönüşlerinin teşvik edilmesidir. Bu amaca vanlabilmesini teminen proje kapsamına giren 
vatandaşlarımıza dönüş öncesi ve Türkiye’ye varışlarım takiben yerleşebilmelerinin 
kolaylaştırılması için mali yardım yapılması öngörülmektedir. Projenin toplam maliyeti 432.375.- 
ABD Dolan olarak belirlenmiştir.
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Bilindiği gibi, Batı Avrupa ülkelerinden iltica talebinde bulunan vatandaşlarımızın % 95’ten 
fazlası bu müracaatlarını ekonomik nedenlerle yapmaktadır. Büyük ölçüde PKK ve benzeri terör 
örgütlerinin organize ettiği insan ticareti yoluyla iltica eden bu vatandaşlarımız maalesef sonuçta 
sözkonusu örgütlerin eline düşmekte, adeta esir gibi kara piyasada çalıştırılmakta, gelirlerine el 
konulmakta uyuşturucu ticareti, haraç toplama gibi kanundışı eylemlerde kullanılarak suç işlemek 
durumunda bırakılmaktadır.

Başta PKK olmak üzere bu yasadışı örgütler kendilerine çok büyük kazanç sağlayan bu 
operasyonların sürdürülmesi amacıyla ülkemiz aleyhine yoğun bir kamuoyu oluşturma kampanyası 
sürdürmekte, bu amaçla profesyonel şirketlerden ve Avrupa’daki radikal örgüt ve kuruluşlardan 
da yararlanarak iltica talepleri reddedilen vatandaşlarımızın Türkiye’de işkence ve baskılara maruz 
kaldıkları yolunda iddialar ileri sürmektedirler.

Oysa ekonomik ilticacı olduğu tarafımızdan bilinen bu vatandaşlarımız Türkiye’de hiçbir 
şekilde işkence ve baskıya maruz kalmadıkları gibi kendilerine yurtdışındaki temsilciliklerimizce 
her türlü konsolosluk ve vatandaşlık hizmeti verilmekte ve iltica unsuru yasalarımıza göre 
başlıbaşma bir suç oluşturmadığı için bunlardan ülkemize dönenler bu nedenle hiçbir takibata 
maruz kalmamaktadırlar.

Yukarıda belirtilen projenin yürürlüğe girmesi, Avrupa ülkelerine yapılan ve bu ülkeler 
kamuoyunda siyasi iltica talepleri, olarak yer bulan, ancak esasında ekonomik nedenlerden 
kaynaklanan taleplerin mesnetsizliğini ortaya koyan ve ülkemizin temel insan hakları ile ilgili 
imajının bazı mihrakların kasıtlı gayretleriyle bozulmaya çalışıldığını kanıtlayan yeni bir gelişme 
teşkil etmektedir.

29 Mart 1996

A Ç I K L A M A

AB Dönem Başkanı Kıbrıs Özel Temsilcisi Federico di Roberto’nun AB Konseyine 
sunduğu raporla ilgili görüşlerimizi açıklamadan önce bazı hususların aydınlığa kavuşturulması 
önem taşımaktadır.

Bize Büyükelçi Di Roberto’nun AB dönem Başkanı'mn Kıbrıs Temsilcisi olarak atandığı 
ve görev yönergesinin bir “fact findig mission”oiacağı, Kıbrıs sorunuyla doğrudan ilgili tarafların 
görüşlerini dinleyip bulgularını AB Dönepn Başkanlığına iletmekten ibaret kalacağı bildirilmiştir. 
Büyükelçi Di Roberto Ankara ve Lefkoşa’da bu çerçevede kabul edilmiş, bu husus kendisine de 
açıkça ifada edilmiş, Kıbrıs sorunun geçmişi, soruna çözüm bulunamamasının nedenleri, halihazır 
durumu hakkında bilgi verilmiş, görüşlerimiz izah edilmiştir.

Zamanın Dışişleri Bakanı Sayın Baykal ve Müsteşar Büyükelçi Öymen ile yaptığı 
görüşmede, AB Başkanlık temsilcisine, Sayın Cumhurbaşkanımız ile KKTC Cumhurbaşkanı Sayın 
Denktaş arasında 28 Aralık 1995 tarihinde kabul edilen Ortak Bildiri tevdi edilmiş ve Kıbrıs’ın AB 
üyeliğine ilişkin görüşlerimiz bu çerçevede izah edilmiştir.

AB Konseyi’ne sunduğu raporun incelenmesinden, Büyükelçi Di Roberto’nun kendisine
görev yönergesini aşan bir rol biçmeye çalıştığı, bu çerçevede Kıbrıs’daki iki tarafla temasla
müzakerelerin yeniden başlatılmasına yönelik bir gündemin saptanması çalışmalarına katılmaya
hazn landığı ve Kıbrıs Türk tarafına karşı önyargılı bazı değerlendirmelerde bulunduğu 
görülmektedir.
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Ankara ve Lefkoşe’de AB Dönem Başkam Kıbrıs Özel Temsilcisine açıklıkla vurgulanan 
bir hususu burada yeniden hatırlamakta yarar vardır.

• •

Kıbrıs sorununa çözüm bulma çabaları BM Genel Sekreteri’nin iyiniyet görevi 
çerçevesinde sürdürülmektedir. Başka bir süreç başlatılması veya bu sürece Yunanistan’ın taraf 
olduğu AB’nin müdahil edilmesi hiçbir şekilde öngörülmemektedir.

Büyükelçi Di Roberto’nun raporunda Kıbrıs Sorununun çözüm parametrelerine yer 
vermeye, Türk tarafının görüşlerini yansıtmaya özen göstermediği ve Kıbrıs Türk tarafının eşit 
ortak statüsünü dikkate almadığı gözlenmektedir.

Kıbrıs’da bulunacak bir çözümün iki toplumlu, iki kesimli, Türkiye’nin etkin garantisinin 
devam ettiği bir federal yapı olacağım, bu çözümün tarafların serbest iradeleriyle şekilleneceğini 
Büyükelçi Di Roberto’nun bilmesi gerekmektedir.

AB Başkanlık Temsilcisi’nin Konseye sunduğu ve Kıbrıs Sorununun gerçeklerini 
yansıtmayan bu rapor çözüm çabalarına yardımcı olmaktan uzaktır. Büyükelçi Di Roberto’nun 
kendi anlayışı çerçevesinde sürdürdüğü bu çabaların bir sonuç vermesi kuşkulu bulunmaktadır

31 Mart 1996

A Ç I K L A M A

Bu sabah saat 10:30’da bir Yunan balıkçı teknesi Kardak kayalıklarına yanaşmış ve 
batıdaki kayalığa bir şahıs çıkartmıştır. Bölgedeki Sahil Güvenlik Botumuz, Yunan Sahil Güvenlik 
Botunu arayarak ikazda bulunmuştur. Ancak, Yunan Sahil Güvenlik Botu herhangi bir önlem 
almamıştır. Sözkonusu şahıs, saat ll:0 8 ’de aynı tekneyle Piserimos istikametine doğru kardak 
kayalıklarından uzaklaşmıştır. Sahil Güvenlik Botumuz olay sırasında tahriklere kapılmamak için 
azami dikkatle hareket etmiştir.

Yunan tarafımn açık bir tahrikini oluşturan bu olayla ilgili olarak, Ankara’daki Yunanistan 
Büyükelçisi Bakanlığımıza çağrılmış ve kendisine bir nota tevdi olunarak olay protesto edilmiştir. 
Ayrıca, bu tür tahriklerin tekerrürünün önlenmesi de talep olunmuştur. Büyükelçiye, Türkiye’nin 
Yunanistan’la mevcut sorunları dostluk anlayışıyla çözümlemeye gayret gösterdiği bir dönemde, 
Kardak krizinin çözümü sırasında ABD’nin aracılığıyla varılan mutabakatın açık ihlali olan bu 
hareketin müsahama ile karşılanmasına imkan olmadığı bildirilmiştir.

1 Nisan 1996

AÇIKLAMA

Gürcistan Cumhurbaşkam Sayın Eduard Sevardnadze, Cumhurbaşkanımızın resmi davetlisi 
olarak 3-4 Nisan 1996 tarihlerinde Türkiye'yi ziyaret edecektir.

Görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanısıra, bölgesel ve uluslararası konular da ele alınacaktır.
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02 Nisan 1996

Yunan Savunma Bakanı ve üst düzey yetkililerinin Türkiye'yi hedef alan ve giderek 
yoğunluk kazanan hasmane beyanları esefle izlenmektedir.

Bakan Arsenis, Selanik'te üniversite örgencileri önünde yaptığı konuşmada, komşu 
ülkelerde Türkiye'ye karşı bloklar oluşturmaktan bahsetmiş ve ayrıca her türlü mesnetten yoksun 
olarak Kemalizm'in yayılmacı olduğunu iddia ederek, içerden çökertilmesini öngören görüşler öne 
sürmüştür. Uluslararası anlaşmazlıkların ilk aşama çözüm yolu olan diyalogu reddetmiştir. Her
Yunanlının Kardak'a gidebileceğini de ileri sürmüştür.

\

Yunan Savunma Bakan Yardımcısı Kouris de, Mecliste bir muhalif milletvekilinin sorusuna 
cevaben, özetle, Kardak kayalıkları etrafındaki bölgenin tamamen Yunan Hükümeti'nin kontrolü 
altında bulunduğu, tüm Yunan vatandaşlarının anılan kayalıklara gidebileceği, kayalıklar 
bölgesinde Yunan balıkçılarının avlanabileceği, herhangi bir yasağın sözkonusu olmadığı 
görüşlerini dile getirmiştir.

Bazı Yunanlı yazarlar tarafından dahi dar görüşlü ve zarar verici bulunan bu beyanların, İki 
ülke arasında ihtilâfların çözümünü zorlaştıracağı açıktır. '

%

• 0 m

ikinci beyan, ayrıca, tehlikeli bir krizden hemen sonra, 31 Mart 1996 sabahı ABD 
aracılığıyla bölgede olaydan önceki duruma dönüleceği yolunda varılan ve barışçı bir çözüm 
bulunana dek geçerli olacak mutabakata bütünüyle aykırı, tahrik edici yeni bir sorumsuzluk 
örneğidir ve iki ülke arasında gerilimi arttırıcı niteliktedir. Nitekim, bu beyanın hemen ertesinde 
Yunanlı bir şahsın 31 Mart günü Kardak kayalıklarına çıkarak bir süre kaldığı ve olayın 
tarafımızdan protesto edildiği malumdur.

Yunanistan’a, bu tür tahriklerden özenle kaçınarak, Sayın Başbakanımız tarafından 24 
Martta yapılan kapsamlı çözüm önerilerine olumlu karşılık vermeye yeniden davet ediyoruz. 
Türkiye, Yunan devlet adamlarının ve yöneticilerinin bu endişe verici ve olumsuz tutumuna 
rağmen, aynı coğrafyada ve barış içinde yanyana yaşama mecburiyetinde bulunduğu bu ülkeyle 
mevcut sorunların diyalog ve karşılıklı mutabakat yollarıyla çözümlenmesinde ısrarlı olmaya 
devam edecektir.

Bunun, Türk halkı kadar Yunan halkının da yararına olduğuna inanmaktayız.

04 Nisan 1996

A Ç I K L A M A

Hollanda ve Belçika, umuma mahsus pasaport hamili Türk vatandaşlarına vize 
uygulamakta, ancak, bu vizeleri harçtan muaf tutmaktaydılar. Her İki ülke hükümetleri, bundan bir 
süre önce, vatandaşlarımıza uyguladıkları harç muafiyetini Schengen Anlaşması uyarınca 5 Nisan 
1996 tarihinden İtibaren sona erdirmeye karar verdiklerini bildirmişlerdir.

Bu durumda, karşılıklılık ilkesi uyarınca, Hükümetimizce, umuma mahsus pasaport hamili 
Hollanda ve Belçika vatandaşlarının Vizeye tabi tutulmalarına ve ayni miktarda vize harcı

A Ç I K L A M A
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alınmasına karar verilmiştir. Resmi pasaport hamili Hollanda ve Belçika vatandaşları ise önceden 
olduğu gibi vizeden muaf tutulmaya devam edilecektir.

Buna göre, umuma mahsus pasaport hamili Hollanda ve Belçika vatandaşları, Türkiye'ye 
yapacakları seyahatlerde harca tabi olarak dış temsilciliklerimizden önceden vize alacaklardır.

Umuma mahsus pasaport hamili Hollanda ve Belçika vatandaşlarının Türkiye'ye 
yapacakları 3 aya kadar ikamet süreli turistik seyahatler İçin vizeler, Turizmi kolaylaştırıcı bir 
unsur olarak, dış temsilciliklerimizin yanısıra sınır kapılarımızda da bandrol karşılığında 
verilecektir.

08 Nisan 1996

A Ç I K L A M A

Sayın Başbakan Mesut Yılmaz, 14-15 Nisan 1996 tarihlerinde Azerbaycan’ı ziyaret 
edecektir.

- ; w-

Sayın Başbakan Yılmaz, Azerbaycan'da bulunacağı süre İçinde basta Azerbaycan 
Cumhurbaşkanı Sayın Haydar Aliyev olmak üzere diğer üst düzeyli yetkililerle görüşecektir. 
Görüşmelerde, ikili ilişkiler ve bölgesel sorunlar ile iki ülkeyi ilgilendiren uluslararası konular 
hakkında görüş alışverişinde bulunulacaktır.

08 Nisan 1996

A Ç I K L A M A

Batı Avrupa Birliği (BAB) Genel Sekreteri Jose CUTİLEIRO 11-14 Nisan 1996 tarihleri 
arasında ülkemize bir ziyarette bulunacaktır. Bu suretle, bir BAB Genel Sekreteri Türkiye'ye ilk 
kez resmi ziyarette bulunmuş olacaktır.

Sayın Bakammız ve Sayın Milli Savunma Bakam'nın evsahipliğinde gerçekleşecek ziyaret 
sırasında Genel Sekreter CUTlLEIRO'nun Sayın Cumhurbaşkam, Sayın Başbakan ve Sayın 
Genelkurmay Başkanı tarafından da kabul edilmesi öngörülmektedir.

Sözkonusu temaslarda, genel olarak Avrupa güvenlik sorunları, BAB’ın Avrupa Güvenlik
ve Savunması'ndaki yeri, Hükümetlerarası Konferans perspektifinde BABTn Avrupa Birliği ve
NATO ile ilişkileri, Türkiye’nin BAB'a katkıları ve BAB'daki statüsü gibi hususların ele alınması 
beklenmektedir.

Genel Sekreter Ankara'daki temaslarını müteakip 12 Nisan akşamı İstanbul’a geçecektir.

(Genel Sekreter 12 Nisan Cuma günü saat 15.45'te, Dışişleri Bakaniığı’nda bir basın 
toplantısı yapacaktır.)
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08 Nisan 1996

Devlet Bakanı ve Türkiye Bosna-Hersek KEK Eş başkanı Sayın İmren Aykut, İslam
•  •

Konferansı Örgütü Bosna-Hersek Temas Grubu Bakanlar Toplantısına katılmak üzere 9-10 Nisan 
1996 tarihinde Bosna Hersek'i ziyaret edecektir.

10 Nisan 1996 tarihinde gerçekleşecek Temas Grubu Bakanlar Toplantısı, 12-13 Nisan 
1996 tarihlerinde Brüksel'de gerçekleşecek Bosna-Hersek'in Yeniden İmarına Yönelik Uluslararası 
Katkı Konferansı'na hazırlık amacı taşımaktadır. Toplantıda ayrıca, 15 Mart 1996 tarihinde 
Ankara'da gerçekleşen "Uluslararası Katkı Konferansı"nda ele alınan Bosna-Hersek Ordusuna 
Malzeme ve Eğitim Yardımına ilişkin konular da ğörüşülecektir.

Sayın Aykut, ziyareti sırasında Sayın Cumhurbaşkanımızın bir mektubunu Izzetbegoviç'e 
iletecektir ve ayrıca Bosna Hersek Federasyonu yetkilileri ile ikili temaslarda bulunacaktır.

A Ç I K L A M A

10 Nisan 1996

A Ç I K L A M A

Türkiye-Ingiltere Dışişleri Bakanlıkları arasındaki mutad siyasi istişare toplantısı Dışişleri 
Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi Onur Övmen ve İngiltere Dışişleri Bakanlığı Daimi Müsteşarı Sir 
John Coles başkanlığındaki heyetler arasında bu kez, 5 Nisan 1996 tarihinde Ankara'da yapılmıştır. 
Sözkonusu toplantıda, Türk-İngiliz İkili ilişkileri İle İki ülkeyi ilgilendiren Avrupa’nın yeni 
güvenlik mimarisi, Avrupa Birliği, Orta Doğu, terörizm, uyuşturucu madde kaçakçılığı alanında 
İşbirliği gibi bölgesel ve uluslararası konularda görüş teatisinde bulunulmuştur.

10 Nisan 1996

A Ç I K L A M A

Çek Dışişleri Bakanı Joseph Zieleniec, 15-16 Nisan 1996 tarihleri arasında Türkiye'ye 
resmi bir ziyarette bulunacaktır.

Bu ziyaret Çek Cumhuriyeti'nden Ülkemize yapılan Dışişleri Bakanı düzeyindeki ilk ziyaret 
olacaktır. Çek Cumhuriyeti Dışişleri Bakanımn bu ziyareti sırasında ikili ilişkiler ile iki ülke 
arasındaki İşbirliği imkânları ele alınacak, ayrıca ortak ilgi konusu bölgesel ve uluslararası 
meseleler üzerinde fikir teatisinde bulunulacak tir.

da her iki Bakan tarafından imzalanacaktır.
Anlaşması
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10 Nisan 1996

A Ç I K L A M A

Bilindiği üzere, Türkiye ile İsrail arasında 23 Şubat 1996 tarihinde Tel Aviv'de bir "Askeri 
Eğitim İşbirliği Anlaşması" Türkiye Genelkurmay İkinci Başkam ile İsrail Savunma Bakanlığı 
Genel Direktörü tarafından imzalanmıştır. Pek çok ülkeyle yapılan bu nitelikteki anlaşmaların bir 
benzeri olan ve münhasıran askeri eğitim İşbirliğini içeren bu anlaşma hiçbir üçüncü ülkeye yönelik 
bir amaç taşımamaktadır.

Basında son günlerde çıkan bazı haberlerde Türkiye’nin İsrail’e hava sahasını 
kullandırdığına dair iddialar yer almaktadır.

•  t

Türkiye ile İsrail silâhlı kuvvetlerinin ayni tip ve nitelikte bazı uçakları kullanmaları, bu 
alanda özellikle teknolojik bakımdan İşbirliğini yararlı ve gerekli kılmaktadır. Bunun doğal bir 
sonucu olarak, askeri eğitim İşbirliği çerçevesinde yapılan eğitim uçuşlarının, Türk hava sahasınca 
veya İsrail hava sahasında olsun iddiaların aksine, silah ve cephane taşımaksızın icra edildiğini ve 
uçaklarda istihbarata elverişli elektronik aygıt bulunmadığım belirtmek gerekir. Öte yandan 
tarafların uçuşlar dolayısı ile birbirlerine üs kolaylığı sağlamaları da sözkonusu değildir. -

W.  •  % '  * •

Bilindiği gibi, Türkiye ile İsrail arasındaki ilişkiler Orta Doğu Barış Sürecinin başlamasıyla
birlikte birçok alanda geliştirilip çeşitlendirilmiş. Türkiye'nin bugün İsrail’le gelişen ilişkileri
başından beri Orta Doğuya ilişkin olarak sürdürdüğümüz dengeli ve yapıcı politikanın bir
uzantısını teşkil etmektedir. Diğer taraftan, Türkiye, bu politikası çerçevesinde Arap-İsrail
ihtilâfında Arap ülkelerine daima gereken desteği vermiş, işgal altındaki toprakların sahiplerine
geri verilmesi gerektiği yolundaki Birleşmiş Milletler Kararlarına Arap ülkeleriyle birlikte olumlu 
oy kullanmıştır.

Orta Doğuda daima barış, istikrar ve bütün bölge halklarının yararına olacak kapsamlı bir 
işbirliğinin tesisinden yana olmuş olan Türkiye’nin esas sorunları devam eden bölgeye yeni 
endişeler ve bölümneler doğuracak türden askeri tertip arayışları içine girmekte olacağım 
düşünmek yanlıştır. Kaldı ki, Barış Sürecinin basından İtibaren gerek Orta Doğu Barış Süreci 
çerçevesinde, gerek ikili düzeyde İsrail İle ilişkilerini geliştiren tek bölge ülkesinin Türkiye 
olmadığı da bir gerçektir. Hiçbir üçüncü ülkeyi hedef almayan Türkiye-İsrail işbirliğinin bölge 
barışına, istikrarına, Orta Doğu Barış Sürecinin gelişmesine ve bu sürecin tamamlanmasından 
sonra dogması beklenen İşbirliği ortamına katkıda bulunacağına inamyoruz.

11 Nisan 1996

A Ç I K L A M A

Makedonya Cumhuriyeti Dışişleri Bakam Lubomir Frckovski İle Yugoslavya Federal 
Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Milan Milutinoviç arasında 8 Nisan 1996 tarihinde Belgrad'da 
imzalanan "İlişkilerin Düzenlenmesi ve İşbirliğinin Teşviki anlaşması"nı ve bu vesile ile iki devlet 
arasında tesis edilen diplomatik ilişkileri memnuniyet ile karşılıyoruz.

t •• I 4 • c * • . . * ’E *

Bilindiği üzere Türkiye, Balkanlarda istikrarın ve kalıcı barışın sağlanması için bölge 
ülkelerinin birbirleriyle yapıcı bir diyalog İçinde olmalarını ve geniş katılımlı işbirliği projeleri 
kapsamında biraraya gelmelerini desteklemektedir.
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Bu çerçevede, Makedonya Cumhuriyeti İle Yugoslavya-Federal Cumhuriyeti arasında
başlatılan diyalogun, bölgenin geleceği için bir emsal teşkil edeceğini ve diğer Balkan ülkeleri
arasında ortaya çıkabilecek görüş ayrılıklarının da ayni barışçıl zihniyet içinde çözüleceğini 
umuyoruz.

15 Nisan 1996

A Ç I K L A M A

Cumhurbaşkanımız Sayın Süleyman Demirel, Romanya Cumhurbaşkanı Sayın' lon 
Iliescu'nun davetine icabetle, 18 Nisan 1996 tarihinde Romanya'ya bir çalışma ziyareti yapacaktır.

Köstence kentinde yapılacak görüşmelerde, çeşitli uluslararası ve başta Balkan işbirliği 
olmak üzere, bölgesel konularda görüş teatisinde bulunulacak ve esasen memnuniyet verici 
düzeyde olan ikili ilişkilerimizin iki ülkeye ve bölgemize yarar sağlayacak şekilde daha da 
geliştirilmesi imkânları üzerinde durulacaktır.

18 Nisan 1996

A Ç I K L A M A

İsrail’in Lübnan’daki Hizbullah terör örgütüne karşı giriştiği harekatta meydana gelen 
tırmanmayı ve harekatın giderek daha fazla miktarda sivii can ve mal kaybına yol açmasını Türkiye 
artan bir endişe ile karşılamaktadır.

Sayın Bakanımız, geçtiğimiz günlerde Ankara’daki İsrail ve Lübnan Büyükelçileriyle 
yaptığı temaslardan sonra dün de İsrail Dışişleri Bakanı Ehud Barak ile bir telefon görüşmesi 
yapmıştır. Bakanımız, bu görüşmede, masum insanların can ve mal güvenliğini hedef alan bir afet 
olan terörizme karşı yürütülen mücadelenin de aynı şekilde masum insanların hayatına mal olması 
halinde, Haklılığını ve anlamını yitireceği gerçeğini muhatabının dikkatine getirmiştir. Sayın Bakan, 
İsrailli karşıtına, Lübnan'da yürütülen İsrail askeri harekatının açıklanan maksat ve kapsamını 
aşmasından duyduğumuz endişeyi belirtmiş ve bu operasyona son verilmesi için ortaya konulan 
girişimlerin hayata geçirilmesi hususunda Türkiye’den bir yardım bekleniyorsa buna hazır 
olduğumuzu bildirmiştir.

Bugün harekatta esefle izlediğimiz son gelişmeler bu konudaki görüş ve endişelerimizi ne 
yazık ki haklı çıkarmıştır. Birleşmiş Milletler kamplarına saldırılar dütenlenmesi, bu kamplara 
sığınmış mültecilerin kadın, yaşlı, çocuk demeden insafsızca öldürülüp yaralanması kabul edilebilir 
ve hiçbir surette mazur gösterilebilir bir hareket değildir.

İsrail askeri harekatının terörizm ile mücadele sınırlarını aşmasını ve iç barışını henüz ve
zorlukla sağlamış, yıllar süren kardeş kavgası sonucu tamamen tahrip olmuş altyapısını yeni imar
etme yoluna girmiş olan masum Lübnan halkı için yeni bir trajedi haline dönüşmesini infialle 
karşılıyoruz.

İsrail'i terörizmle mücadelesini süratle meşru sınırlar içine çekmeye 
barış girişimlerine olumlu yaklaşıma çağırıyoruz.
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19 Nisan 1996

İsrail’in Lübnan’daki Hizbullah hedeflerine yönelik olduğunu ilan ettiği askeri 
operasyonunun halen artan bir şiddetle devam etmesi ve operasyondan Lübnanlı masum sivil 
halkın da ağır şekilde zarar görmesi karşısında Sayın Bakan Lübnan Dışişleri Bakanı Farez Bouiez 
ile bugün bir telefon görüşmesi yapmıştır.

Sayın Bakan, olayların seyrinden ve özellikle dün İsrail Silahlı Kuvvetlerinin bir Birleşmiş 
Milletler kampım bombalayarak, kadın, çocuk, yaslı ayrımı yapmaksızın çok sayıda masum insamn 
ölümüne ve yaralanmasına sebebiyet vermesinden büyük üzüntü duyduğumuzu ve kardeş Lübnan 
halkının derin acısını yürekten paylaştığımızı Lübnanlı karşıtına ifade etmiştir.

Dışişleri Bakanı Prof. Dr. Emre Gönensay, harekatın basından beri gelişmeleri yakından 
izlediğimizi, Ankara’daki Lübnan ve İsrail Büyükelçileriyle ve İsrail Dışişleri Bakanıyla temaslarda 
bulunduğumuzu, İsrail askeri harekatının ilan edilen amaç ve kapsamını aşmasından duyduğumuz 
ciddi endişeyi İsrail tarafina ilettiğimizi bildirmiş, operasyonun biran önce sona erdirilmesi 
amacıyla başlatılan diplomatik girişimleri desteklediğimizi kaydetmiş, Lübnan tarafından bir talep
vaki olduğu takdirde, Türkiye’nin elinden gelen gayreti esirgemeyeceğinden emin olunmasını

• 9

istemiş, İsrail saldırıları sonucunda evlerini terk etmek zorunda kalan Lübnan halkına insani 
yardım sağlanması için tarafımızdan gereken çalışmaların yürütülmekte olduğunu belirtmiştir.

A Ç I K L A M A

19 Nisan 1996

A Ç I K L A M A

Dışişleri Bakanı Prof. Dr. Sayın Emre Gönensay, Alman meslektaşı Klaus Kinkel'in 
davetine icabetle, 23 Nisan 1996 tarihinde Bonn'a bir çalışma ziyaretinde bulunacaktır.

Bu vesileyle yapılacak görüşmelerde, ikili konuların yamsıra, Türkiye ve Almanya'yı 
ilgilendiren bölgesel ve uluslararası gelişmelerin ele alınması öngörülmektedir.

Görüşmelerde, her İki ülkede birer dostluk köprüsü oluşturan Türk ve Alman 
vatandaşlarıyla ilgili bazı konulara da . Ayrıca, terörizme karşı uluslararası mücadelenin 
güçlendirilmesi, çeşitli alanlarda ikili teknik işbirliğinin geliştirilmesi ve ekonomik bağlantıların 
yoğunlaştırılması amacı doğrultusunda neler yapılabileceği üzerinde durulacaktır.

20 Nisan 1996

A Ç I K L A M A
• * 9

Iran Dışişleri Bakanı Dr. Ali Akbar Velayeti, Cumhurbaşkanı Rafsancanı'nin İran ile 
Türkmenistan arasında inşa edilen demiryolunun 12 Mayıs 1996 tarihinde İran’da yapılacak açılış
törenine Sayın Cumhurbaşkanımıza iletmek amacıyla bir günlük bir ziyaret İçin 19 Nisan tarihinde 
Ankara'ya gelmiştir.



Dr. Velayeti, sözkonusu davet mektubunu Sayın Cumhurbaşkanımıza sunmuş, bu vesileyle 
Sayın Başbakammız tarafından kabul olunmuş, Sayın Bakanımızla da bir çalışma yemeğinde 
biraraya gelmiştir. Sayın Bakanımız ile Velayeti arasında yapılan görüşmede, iki ülkeyi ilgilendiren 
bölgesel meseleler hakkında kapsamlı görüş alışverişinde bulunulmuştur. Öte yandan, Dr. 
Velayeti'nin ziyareti vesilesiyle yapılan görüşmelerde, İran’la ikili ilişkilerimizdeki son gelişmeler 
konusundaki görüşlerimiz ve ilişkilerimizin genel çerçevesine yaklaşımlarımız İran tarafına ifade 
edilmiştir.

Iran Dışişleri Bakam, anılan temasları takiben dün akşam ülkemizden ayrılmıştır.

25 Nisan 1996

A Ç I K L A M A

Umuma mahsus pasaport hamili Belçika ve Hollanda vatandaşlarının Mütekabiliyet İlkesi 
çerçevesinde 1 Mayıs 1996 tarihinden itibaren vizeye tabi kılınmaları, sözkonusu iki ülke 
vatandaşlarının Seyahat Acentaları aracılığıyla yapmış oldukları kesin rezervasyonların 
mağduriyetlerinin önlenebilmesi amacıyla, 31 Aralık 1996 tarihine kadar ertelenmiştir.

Bu durumda, Belçika ve Hollanda vatandaşları 31 Aralık 1996 tarihine kadar, evvelce 
olduğu gibi, ülkemize her girişlerinde ikamet süresi 3 ayı geçmeyen turistik amaçlı seyahatlerinde 
vizeden muaf olmaya devam edeceklerdir.

26 Nisan 1996

A Ç I K L A M A

Yunan Parlamentosunca 24 Nisan Tarihinin sözde Ermeni soykırımım anma günü olarak 
ilan edilmesi üzüntüyle karşılanmıştır.

Bu tür girişimlerin, özellikle Türk kamuoyunun konuya ilişkin haklı duyarlılığı bağlamında, 
iki ülke ilişkilerinde esasen mevcut gerginliklerin azaltılması amacına matuf yeni bir dönemin 
çalışmalarına katkıda bulunacak unsurlar teşkil etmediği muhakkaktır.

Bu dönemin başlatılmasına tarafımızdan atfedilen önem çerçevesinde iki ülke Dışişleri 
Bakanları arasında yarın yapılması öngörülen görüşmelerin, Yunan Parlamentosu'nun bu karârın, 
ikili ilişkiler üzerinde yapabileceği olumsuz etkileri de giderecek bir ortamda geçmesini 
dilemekteyiz.

27 Nisan 1996

A Ç I K L A M A
• % 
İsrail’in Lübnan’daki Hizbullah hedeflerine yönelik olarak 11 Nisan günü başlattığı ve

gittikçe şiddetlenerek pek çok masum sivil Lübnan’linin can ve mal kaybına yol açan harekatın bu
sabah saat 04:00'ten itibaren yürürlüğe giren ateşkesle birlikte sona erdiğini memnuniyetle 
kaydettik.
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Türkiye, başından beri harekatın ilan edilen hedef ve kapsamı içinde kalması gerektiğini 
belirtmiş, şiddetin tırmanması, sivil halkın can ve mal kaybının artması ve binlerce kişinin evlerini 
terk etmek zorunda kalmasına yol açan gelişmeler üzerine duyduğu endişe ve infiali dile getirmiş 
ve harekatın bir an önce sona erdirilmesi amacıyla yürütülen diplomatik çabaları desteklediğini 
açıklamıştır.

Bölgede barış ve istikrara en büyük tehdidi teşkil eden terörizme karşı mücadelenin 
haklılığını ve meşruiyetini daima vurgulayan Türkiye, bölgede yeni acılara neden olunmaması İçin 
tüm bölge ülkelerinin hiçbir ayrım yapmaksızın, nereden gelirse gelsin tüm terör hareketlerine 
karşı etkin bir işbirliği gerçekleştirmelerinin gereğine bir kez daha önemle işaret eder.

Türkiye, başından beri aktif biçimde desteklediği Ortadoğu Barış sürecinin tamamlanarak, 
bölgede barış, istikrar ve refahın kalıcı biçimde tesisi için tüm bölge ülkelerini barış yolundaki 
çabalarım artırmaya davet eder.

02 Mayıs 1996

A Ç I K L A M A

Güney Kore Başbakanı Lee Soo Sung, Başbakan Sayın Mesut Yılmaz'ın davetine icabetle,
9-12 Mayıs 1996 tarihleri arasında ülkemize resmi ziyarette bulunacaktır.
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Türkiye İle Güney Kore arasında geleneksel dostluğa katkıda bulunacak bu ziyaret
sırasında, her iki ülkeyi ilgilendiren bölgesel ve uluslararası sorunlar üzerinde görüş alış-verişinde
bulunulacak ve iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi imkanları üzerinde 
durulacaktır.

02 Mayıs 1996

A Ç I K L A M A

Sayın Cumhurbaşkanımız, Özbekistan Cumhurbaşkanı Sayın İslam Kerimov’un davetine 
icabetle, 7-9 Mayıs 1996 tarihlerinde Özbekistan'a resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir.

Sayın Cumhurbaşkanımıza bu ziyareti sırasında, Devlet Bakanı Sayın Ayvaz Gökdemir,
Kültür Bakam Sayın Ağah Oktay Güner ve Çevre Bakanı Sayın Mustafa Taşar’ın yanısıra,
bürokratlar, işadamları ve basın mensuplarından oluşan bir heyet eşlik edecektir. Ziyaret esnasında
iki ülke arasında, çeşitli alanlarda İşbirliğini öngören bir dizi anlaşma ve belgenin imzalanması 
planlanmaktadır.

Bilindiği gibi, Sayın Cumhurbaşkanımız, 1967 yılında Başbakan olarak ziyaret ettiği 
Özbekistan’ı, yine Başbakanlığı döneminde 1992 yılında, bu kez bağımsızlığını kazanmış egemen 
bir devlet olarak ikinci kez ziyaret etmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız, Devlet Başkanı sıfatıyla 
Özbekistan’ı ilk kez ziyaret etmektedir.

Türkiye ile Özbekistan arasında köklerim ortak tarihimizden alan köklü etnik, dil ve kültür 
bağları mevcuttur. Bu temel üzerinde inşa edilen Türkiye-Özbekistan ilişkileri, Özbekistan’ın 
bağımsızlığını kazanmasından bu yana, her alanda hızla ilerlemekte ve derinlik kazanmaktadır.
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Sayın Cumhurbaşkanımızın bu ziyaretinde, ikili ilişkilerimizin ve işbirliğimiz mevcut 
yüksek düzeyi ile bunun daha da ileri götürülmesi olanakları ele alınacak, bölgesel ve uluslararası 
sorunlar hakkında görüş alış verişinde bulunulacaktır.

02 Mayıs 1996

A Ç I K L A M A

Türk Boğazlarının esasen çok yoğun olan Trafiğini daha da arttırmak yolunda sonuçlar 
verebilecek bazı yeni gelişmeler Türkiye tarafından yakından dikkatle izlenilmektedir.

Bilindiği üzere, Türk boğazlarından geçen gemilerin sayısında son yıllarda izlenen büyük 
artış, hızlı teknolojik gelişmeler sonucu gemi ebatlarının giderek büyümesi ve nihayet Türk 
boğazlarından geçen gemiler arasında yamçı, patlayıcı, zehirli ve diğer tehlikeli yük taşıyanların 
oranının yükselmesi Türkiye’yi bazı düzenlemeler yapmaya yöneltmişti.

1 Temmuz 1994 tarihinde yürürlüğe giren ve basarıyla uygulanmakta olan Boğazlar
tüzüğümüz, evvelce de çeşitli vesilelerle açıklandığı üzere, Boğazlar Bölgesi'nde seyir, can, mal ve

*  -  •  •

çevre güvenliğini sağlamak ve bu amaçlara yönelik deniz trafik düzenlemesini gerçekleştirmek için 
hazırlanmıştır. .

Dünyanın en yoğun trafiğine sahip, ayrıca, coğrafi, morfolojik ve meteorolojik koşullar
itibariyle en tehlikeli su yolu olan Türk Boğazlarının diğer bir özelliğini de, İstanbul ve Çanakkale

•  «  •

Boğazları ile Marmara denizini içeren Boğazlar Bölgesi’nin iki yakasında başta İstanbul şehri 
olmak üzere on milyonlarca insanın yasamakta olmasıdır. Bu insanların can ve mal emniyeti ile 
çevre güvenliğini korumak Türkiye’nin birincil görevidir. Nitekim, Tüzüğün yürürlüğe 
girmesinden bu yana Boğazlardaki, kaza oranlarında gözlenen büyük düşüş, alınan önlemlerin 
başarısına işaret etmektedir. Türkiye, bu olumlu gelişmenin devamı için her türlü çabayı 
göstermeye kararlıdır.

Türkiye, taraf oiduğu uluslararası anlaşmalardan doğan yükümlülüklerini yerine getirmeye, 
aynı zamanda Türk Boğazlarında, can, mal, çevre ve seyir güvenliğini sağlamaya titizlikle devam 
edecektir. Bölgemizdeki bazı gelişmeler Türkiye’nin bu konudaki kararlı tutumunu sürdürmesinin
önemini bir kere daha ortaya koymuştur. -

02 Mayıs 1996

A Ç I K L A M A
5

Tacikistan Cumhurbaşkanı Sayın İmamalı Rahmanov, Sayın Cumhurbaşkanımızın davetlisi 
olarak 5-8 Mayıs 1996 tarihlerinde Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacaktır.

Hatırlanacağı üzere, geçtiğimiz Eylül ayında Sayın Cumhurbaşkanımızın bu ülkeye
gerçekleştirdiği ziyaretle, Tacikistan'ın bağımsızlığını kazanmasından bu yana ilk defa ülkemiz
arasında Cumhurbaşkanı seviyesinde temaslar gerçekleştirilmiş ve ilişkilerimizde bir canlanma 
süreci başlatılmıştı.
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Sayın Cumhurbaşkanı Rahmanov'un bu defa gerçekleştireceği iadeyi ziyarette, iki ülke 
ilişkilerinde geçtiğimiz Eylül ayından bu yana kaydedilen gelişmelerin gözden geçirilmesi, yeni 
İşbirliği imkanlarının araştırılması ve bölgesel ve uluslararası konuların en üst düzeyde 
değerlendirilmesi amaçlanmaktadır.

03 Mayıs 1996

A Ç I K L A M A

Kuveyt Parlamentosu'nun uyarıcı ilaç Kaçakçılığı yapan Şahısların ölüm cezasıyla 
yargılanmasına imkan veren bir yasa tasarısını kabul ettiği öğrenilmiştir.

I

Yeni yasa tasarısında uyarıcı ilaç veya maddeleri ruhsatsız olarak ithal ya da ihraç 
edenlerin, üretenlerin ölüm cezası ya da ömür boyu hapisle cezalandırılması öngörülmekte, ölüm 
cezası suçun tekrarı ya da sanığın bu maddelerle mücadele veya dağıtımının denetlenmesinde 
sorumlu bir kamu görevlisi olması durumunda uygulanacaktır.

Yasa tasarısı, anılan maddeleri alan, satan ya da ticaret amacıyla üzerinde bulunduranların 
da ömür boyu hapis cezası İle yargılanmasını öngörmektedir.

08 Mayıs 1996

A Ç I K L A M A

Batı Trakya Türk Azınlığı tarafından seçilmiş bulunan İskeçe Müftüsü Mehmet Emin
Ağa nm, Yunanistan’da Selanik Tek Hakimli Ceza Mahkemesi tarafından, Müftülük sıfatım ve
yetkilerini gasbettiği gerekçesiyle bir kez daha 12 ay hapis cezasına mahkum edildiğini esefle 
öğrenmiş bulunuyoruz.

Kendi toplumu tarafından benimsenerek, görevlendirilmiş bir din adamının vazifesini ifa 
etmesinden dolayı cezalandırılması, din ve inanç özgürlüğü ile hiçbir şekilde bağdaşmamaktadır.

Yunanistan ın, Batı Irakya Türk Azınlığı'nın, başta Lozan Antlaşması olmak üzere 
uluslararası hukuktan kaynaklanan statüsünü ve haklarım aşındırma yönünde ısrarlı sürdürdüğü 
uygulamalarının bir yenisini teşkil eden bu gelişmeyi takbih etmekteyiz.

Bilindiği gibi, Müftülerin azınlık içinde yapılacak bir seçimle işbaşına gelmesi 1913 tarihli 
Atina Antlaşmasıyla öngörülmüş ve daha sonra 1920 yılında kabul edilen bir yasayla Yunan iç 
hukukuna dercedilmiş ve ayrıca, Lozan Antlaşmasıyla da sözkonusu haklar garanti altına 
alınmıştır. Ancak Yunanistan, 25 Aralık 1990 günü, Kanun Hükmündeki bir Kararname ile, 
sözkonusu yasayı ılga etmiş ve Müftülerin Yunan makamları tarafından atanması yoluna tevessül 
etmiştir. Yunanistan, bu yasayı dermeyan ederek, seçimle işbaşına gelmiş olan İskeçe ve 
Gümülcine Müftülerinin görevlerini engellemeye çalışmaktadır.

Daha önce de benzer suçlamalarla cezaevine gönderilmiş olan, seçilmiş İskeçe Müftüsü 
Mehmet Emin Ağa aleyhinde alman bu son mahkumiyet kararı, Yunanistan’ın, Batı Trakya Türk 
Azınlığı'nın öndegelenlerini yıldırma gayretlerine ve bu amaçla yoğun bir şekilde sürdürdüğü 
kampanyaya, adalet mekanizmasını alet etmesinin ibret verici yeni bir örneğini teşkil etmektedir.

t
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Çağdaş ve demokratik bir Avrupa devleti olma iddiasındaki Yunanistan’ın, Batı Trakya 
Türk Azınlığı'nın temel İnsan haklarına yönelik ve uluslararası taahhütlerine aykırı bu hukukdışı 
tutumundan vazgeçerek, ikili ilişkilerimize daha da zarar verici davranışlarından kaçınmasını 
beklediğimizi önemle vurgulamak istiyoruz.

08 Mayıs 1996

A Ç I K L A M A

Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan’ın Birleşmiş Milletler Şemsiyesi altında Faaliyet 
gösterecek ortak bir barışı koruma gücü kurmak hususunda mutabakata vardıkları açıklanmıştır.

Türkiye, bağımsızlıklarını yeni kazanan Orta Asya Cumhuriyetlerinin aralarında her
•  •

alandaki işbirliğini geliştirmeleri gerektiği görüşünü savunagelmiştir. Uç ülkenin bölge barış ve 
istikrarına da olumlu katkıda bulunacak Ortak Barış Gücü kurma girişimini bu çerçevede 
değerlendiriyor ve Orta Asya ülkeleri arasındaki diğer işbirliği ve bütünleşme çabalarında olduğu 
gibi destekliyoruz.

Ortak Barış Gücünün, barışı koruma operasyonlarında Birleşmiş Milletlere değerli 
yardımlarda bulunabileceği gibi, bölgesel güvenlik ve istikrarın korunması açısından da önemli 
katkılar sağlayacağı inancındayız.

09 Mayıs 1996
•  *  ,  . •  •  #  »  • •  •  '  *  •  ^  .

A Ç I K L A M A

Azerbaycan ile Ermenistan arasında 12 Mayıs 1994 tarihinde Moskova'da varılan ateşkes 
ikinci yılını doldurmuştur. Tarafların ateşkese uyma konusunda şimdiye kadar gösterdikleri 
kararlılık ve bunun 21 Nisan 1996 tarihinde Lüksemburg’da imzalanan bildiriyle bizzat 
Azerbaycan ve Ermenistan Cumhurbaşkanları tarafından teyit edilmiş olması memnuniyetle 
karşılanmaktadır. Aym bildiride taraflar arasında doğrudan görüşmelere devam edilmesinin 
kararlaştırılmış olması da ümit verici bir gelişme olarak değerlendirilmektedir.

Türkiye bölgede ateşkesin sağladığı ortamdan yararlanılarak Azerbaycan ile Ermenistan 
arasındaki uyuşmazlığı tamamen ortadan kaldıracak siyasi bir anlaşmanın imzalanmasının 
Kafkaslarda barış ve istikrarın sağlanması açısından son derece önemli olacağını düşünmektedir. 
Türkiye bu amaçla gerek AĞIT Minsk Grubu İçinde, gerek ikili düzeyde yoğun çabalarım 
sürdürecektir.
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A Ç I K L A M A

13 Mayıs 1996

Sayın Cumhurbaşkanımızın geçen Mart ayı içinde Filistin’i ziyareti sırasında verdikleri 
talimat üzerine, Türkiye Kızılay Derneği tarafından Filistin’e İnsancıl yardım malzemesi 
gönderilmektedir.

Geçen hafta sonu Mersin Limanından hareket eden bir gemiyle sevkedilmekte olan 
yardımın bugün (13 Mayıs) İsrail’in Ashkod Limanına ulaşması ve orada Filistin yetkililerine teslim 
edilmesi beklenmektedir. Kızılay bu amaçla iki görevlisini İsrail'e göndermiştir.

Filistin Kızılay’ına ve bir yetimhaneye verilecek yaklaşık 10 milyar TL’ si yardım, basta 15 
ton süt tozu, 2 ton ilaç ve tıbbı malzeme olmak üzere, çeşitli gıda, giyim, kırtasiye ve temizlik 
malzemesinden oluşmaktadır.

15 Mayıs 1996

A Ç I K L A M A

Yunanistan Ege'de Kardak Bölgesine 18 ve 19 Mayıs 1996 tarihlerinde AB ülkeleri ajans 
ve gazetelerinin muhabirleri için bir savaş gemisi ile bir gezi düzenlemeyi planlamaktadır.

Yunanistan ın Kardak sorunu ile ilişkili olarak üst üste tahriklerde bulunmaya devam 
etmekte olduğu anlaşılmaktadır. Bu yeni tahrik karşısında Türkiye meşru hak ve çıkarları 
çerçevesinde gerekli gördüğü önlemleri alacaktır.

L  I  1 >  J 3  B - 1 H  \

Bu konudaki görüşlerimiz bugün (15 Mayıs 1996) Bakanlığa davet edilen Yunan 
Büyükelçisine iletilmiş ve gerekli ikazda bulunulmuştur.

15 Mayıs 1996
i

A Ç I K L A M A

Moldova Cumhurbaşkam Sayın Mircea Snegur, Sayın Cumhurbaşkanımızın davetine 
icabetle 22-25 Mayıs 1996 tarihlerinde Türkiye'ye bir ziyarette bulunacaktır.

I

Sayın Snegur'un bu Ziyareti Moldova'dan Türkiye'ye Cumhurbaşkanı düzeyinde yapılan ilk 
resmi Ziyareti teşkil edecektir.

iki ülke arasında Devlet Başkanı düzeyinde ilk ziyaret Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından 
Moldova'ya 1994 Haziran ayında gerçekleştirilmiş idi.

Taraflar arasında yapılacak görüşmelerde son iki yıl zarfinda ikili ilişkilerde kaydedilen 
gelişmeler gözden geçirilecek, Türkiye ile Moldova arasındaki İşbirliği ilişkilerinin daha da 
ilerletilmesi imkanları araştırılacak ve ortak ilgi alamna giren bölgesel ve uluslararası konular 
değerlendirilecektir.



Başbakan Sayın Mesut Yılmaz, Bosna-Hersek Cumhuriyeti Başbakanı Dr. Haşan 
Muratovic'ın davetlisi olarak 24 Mayıs 1996 tarihinde Saraybosna'ya günübirlik bir ziyarette 
bulunacaktır.

Sayın Başbakan bu Ziyareti sırasında refikaları da eşlik edecektir.

Ziyareti sırasında Sayın Başbakan'ın Bosna-Hersek Cumhurbaşkanı Sayın Alija Izetbegovic 
ve Bosna-Hersek Federasyonu Başkanı Kresimir Zubak tarafından kabul edilmesi ve Bosna- 
Hersek Federasyonu Başbakanı Izudin Kapetanovic ile görüşmesi öngörülmektedir.

Sayın Başbakan, Barışı Uygulama Gücü bünyesinde bulunan askerlerimizin Saraybosna'da 
karargah görevi yapan birliğini de bu vesileyle ziyaret edecektir.

Bilindiği üzere, Türkiye, çok halklı, çok kültürlü, çok dinli, bağımsız ve birleşik Bosna- 
Hersek devletinin muhafazasını teminen, günümüze değin hem ikili hem çok taraflı platformda 
Bosna-Hersek'e güçlü destek vermiş, imkanları ölçüsünde her alanda yardımda bulunmuş ve 
Boşnak mültecileri topraklarında misafir etmiştir.

•  •

Bosna-Hersek'te barışın tesisini teminen Ülkemiz ilk önce BM bünyesinde oluşturulan BM 
Barış Gücü'nde yer almış, bugün ise, NATO Şemsiyesi altında kurulan Barışı Uygulama Gücü 
IFOR'a takviyeli bir mekanize Tugay'la katılmaktadır.

Barış Anlaşmasıyla birlikte Bosna-Hersek'te savaş nihayet sona ermiştir. Türkiye barış 
döneminde de Bosna-Hersek'e desteğini ve yardımlarını sürdürecektir. Türkiye, Bosna-Hersek'te 
kalıcı barışın sağlanmasının ve kahraman Boşnak halkının acılanılın dindirilebilmesinin hızlı bir 
ekonomik kalkınma ve yeniden yapılanma ile mümkün olabileceğine inanmaktadır.

Bu çerçevede Türkiye, Bosna-Hersek'in ekonomik kalkınması için de tüm imkanlanyla 
katkıda bulunmaya kararlıdır.

15 Mayıs 1996

A Ç I K L A M A

18 Mayıs 1996

Başbakan Sayın Mesut Yılmaz’m Almanya Dönüşü 
Esen boğa Havaalanında Basın Mensuplarına 
Yaptığı Açıklama

Değerli Basın Mensupları:

Federal Almanya ‘ya yapmış olduğum çalışma ziyaretinden dönmüş bulunuyorum.

Bu ziyaret ile ilgili olarak bazı değerlendirmelerimi çok kısa da olsa sîzlerle paylaşmak 
istiyorum. -

Ziyaretim sırasında gerek Cumhurbaşkanı Roman Herzog, gerek Helmüt Kohl ve Dışişler
Bakanı Kinkel ile yapmış olduğum görüşmelerde Alman Muhataplarımın Türkiye’nin stratejik
siyasal ve ekonomik önemini çok iyi değerlendirdiklerini; bunların bilincinde olduklarını müşahede 
ettim.
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Türkiye’nin Orta Asya, Kafkasya, Karadeniz Havzası ve Balkanlardaki rolüyle Avrupa’nın 
bir parçası olduğu gerçeğini kavramış olduklarını gördüm.

Gümrük Birliği’nin engellenmeden amacına uygun biçimde işletilmesi, bu dönemin bütün 
kurumsal nitelikleri ile Türkiye’nin Avrupa ile bütünleşmesi yolunda bir dönem olması konusunda 
da aramızda tam bir fikir birliği cardır. Bu çerçevede Türk-Yunan ilişkileri konusunda 24 Mart 
tarihinde yapmış olduğum inisiyatifin Almanya’dan da geniş ölçüde destek gördüğünü müşahede 
ettim.

. Almanya ve Türkiye, değişen dünya koşullarında çatışmanın yerini, işbirliğinin alması 
konusunda tümüyle mutabakat içindedir.

Almanya, Türkiye’nin her alanda gerekli reformları gerçekleştirmesi konusundaki 
görüşümüzü paylaşmaktadır.

Türkiye’ye verdiği önemin bir göstergesi olarak, Almanca tedrisat yapacak olan bir
üniversitenin kurulması konusunda da iradesini teyit etmiş ve bu alandaki idari ve mali işleri

•  •

hızlandıracağım vedetmiştir.

Bildiğiniz gibi, Almanya’da 2 milyonu aşkın vatandaşımız yaşamaktadır. Kendileri ile 
yaptığım temaslarda, bu toplumun son derece dinamik bir toplum olduğunu bir defa daha gördüm, 
alman toplumuna giderek daha iyi entegre olma, haklarına daha fazla sahip çıkma ve Türkiye’nin 
arkalarında olduğunun bilinci içerisinde hareket etmekte olduklarını tespit ettim. Tabii ki, bu arada 
bu beklentilere cevap vermek için çalışmalarımızı bundan sonra da sürdüreceğiz.

Almanya bugün gerek Avrupa, gerek dünya siyaset sahnesinde her alanda ağırlığı sürekli 
olarak artan bir ülkedir. Türkiye bakımından da çok önemli bir ülkedir. İlişkilerimizin koniektürel

4

olaylardan etkilenmeyen sağlam ve gerçekçi bir zemine oturması yolunda bu ziyaretimin önemli bir 
katkı sağladığına inanıyorum.

/. . • • < • S

Bu gezimiz sırasında aynı zamanda Alman Basın Yayın organlarında da özellikle Türkiye 
Avrupa Birliği ilişkileri konusunda Türkiye’deki Güneydoğu sorununa ilişkin ve Hükümetimizin 
önceliklerini oluşturan bazı konularda açıklamalar yapma imkanını buldum. Bunların Alman 
kamuoyunda da geniş ölçüde yankı bulduğunu görmekten de memnuniyet duydum.

Sonuç olarak: bu ziyaretimin olumlu bir ziyaret olduğunu zamamnda yapılmış bir ziyaret 
olduğunu düşünüyorum.

21 Mayıs 1996

A Ç I K L A M A
'

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde 14 Nisan 1995 tarihinde kabul edilmiş bulunan 
ve Irak’a gıda, ilaç ve insani yardım malzemesi ithali karşılığında sınırlı petrol ihracı izni veren 986 
sayılı karar çerçevesinde 6 Şubat 1996 tarihinden bu yana Irak ile BM arasında New York’ta 
sürdürülen görüşmelerin 20 Mayıs 1996 tarihinde anlaşmayla sonuçlanmasını memnuniyetle 
karşılıyoruz.
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Bu anlaşma uyarınca 986 sayılı Kararın uygulamaya konulmasıyla Irak’ın üç aylık 
dönemler halinde satacağı yıllık dört milyar dolar tutarındaki petrolün geliriyle elde edeceği insani 
yardımın, Irak halkının 1990 yılından bu yana süren, ambargo nedeniyle çektiği sıkıntıların bir 
ölçüde de olsa hafıfletilmesine katkıda bulunulacağına inanıyoruz.

Bu petrol ihracı, aynı zamanda, Türkiye açısından çok önemli ve değerli bir altyapı yatırımı 
olan ve yaklaşık altı yıldır atıl durumda bulunan Kerkük -Yumurtalık petrol boru hattının 
kurtarılmasına ve yeniden işletmeye açılmasına da imkan verecektir.

22 Mayıs 1996

A Ç I K L A M A

Bugünkü basınımızda, Sayın Başbakanımızın dün Meclis Grup toplantısında, İsrail’le 
yapılan askeri Eğitim İşbirliği Anlaşmasının Türkiye'ye zararının getirisinden çok olduğunu ifade 
ettiği yolunda haberler yer almaktadır.

Sayın Başbakanımızın, sözkonusu haberlerde ileri sürülen ifadelerde bulunmadığı gibi, 
Türkiye ile İsrail arasında mevcut Askeri Eğitim İşbirliği Anlaşması ile ilgili bir sorun da mevcut 
değildir.

27 Mayıs 1996

A Ç I K L A M A

Bugünkü basınımızda, HABITAT-II toplantısına Türkiye’nin, Kıbrıs'ı temsilen Kıbrıs Rum 
Yönetimini davet ettiğini içeren yanlış bir haber yayınlanmıştır.

Tüm Birleşmiş Milletler toplantılarında olduğu gibi, HABITAT-II Konferansı da Birleşmiş 
Milletler tarafından organize edilmektedir. Bu çerçevede, toplantıya katılacak ülkelere davet 
Birleşmiş Milletler tarafından yapılmış ve Kıbrıs Rum Yönetimine yapılan davet de Birleşmiş 
Milletler tarafından gönderilmiştir. Münhasıran BM Sekretaryasının yetki ve sorumluluğu altında 
yapılan bu davet, hiçbir şekilde, Türkiye’nin Kıbrıs'ın temsiliyetine ilişkin bilinen tutumunda 
herhangi bir değişiklik anlamına gelmemektedir.

Öte yandan, Birleşmiş Milletler tarihinde ilk defa olarak yerel yönetim Temsilcileri ve sivil 
toplum Temsilcileri bu konferansa eşit düzeyde aktif olarak katılmaktadır. Bu kapsamdaki forum 
ve etkinliklere Kıbrıs Türk kuruluşlarının katılmaları İçin gerekli tertipler alınmış bulunmaktadır.
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27 Mayıs 1996

Bosna-Hersek, Hırvatistan ve Türkiye Dışişleri Bakanlarının
Katılımıyla Bugün (27 Mayıs 1996) Ankara’da Gerçekleştirilen

•  •    ____

6. Üçlü Bakanlar Toplantısı Sonucunda Yayınlanan Ortak
Açıklamanın İngilizce Metni

Sixth Trilateral Ministerial Meeting of Bosnia-Herzegovina. Croatia and Turkey

-

Ankara, 27 May 1996

At the invitation of H. E. Prof. Dr. Emre Gónensay, Minister of Foreign Affairs of 
Turkey, H.E. Dr. Mete Granic, Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs of the 
Rupublic of Crotia and H.E. Jadranko Prlig Minister of Foreign Affairs of Bosnia-Herzegovina 
visited Ankara on May 27, 1996 for the Sixth Meeting of trialteral Ministerial Talks.

The Ministers reviewed the latest developments related to the civil and military aspects of 
Dayton/Paris Peace Egreement and evaluated further contribution of their countries in its 
implementation.

f
' '• • . /

The Ministers reiterated their firm conviction that the Federation of Bosnia-Herzegovina
represents the foundation of lasting peace and preservation of Bosnia-Herzegovina as a 
multicultural and multiethnic State of the its constituent nations and as a pluralistic democratic 
society as also reflected in the Washington and Dayton /Paris Agreements.

•  •  •  * ‘4  *

The three Ministers expressed their firm conviction that bringing before justice all indicted 
war criminals is an indispensable element for the implementation of the Peace Agreement.

They noted with great satisfaction that the process of political understanding and 
cooperation between Bosnian Croat and Bosniac peoples is advancing and that the new positive 
steps are beging taken to enhance the constitutional, legislative, administrative and security 
structures of the Federation. They noted with satisfaction the importance of the activities and 
recommendations of the Joint Council for Cooperation between Croatia, Bosnia and Herzegovina 
and the Federation. They urged both sides to cuntinue vigorously the Federation building process 
at all levels. They particularly stressed the importance of the positive steps taken during the Bonn 
and Washington Federation Meetings and the realization of the J oint Defense Law agreed upon by 
the Federation Parties during the Federation Forum Meeting in Washington Parties during the 
Federation Forum Meeting in Washington. They Further urged the settlement of the remaining 
problems before the next session of the Federal Parliament.

The Ministers expressed their satisfaction at the growing support and assistance to the 
Federation building process by the international community. However, three Ministers underlined 
that the reconstruction, rehabilitation and reconciliation of Bosnia-Herzegovina requires larger 
contributions. Three Ministers expressed their belief that civilian measures aimed at bringing the 
immediate benefits to the people of Bosnia is vital for the continuation of the Peace Process. They 
Welcomed the successful results of the Second Brussels Donors Conference Which was an 
important achievement to this end. The Ministers extensively discussed the trilateral economic 
cooperation,' in particular the Mersin-Ploce-Rijeka ferry project, Ploce-Sarajevo railroad, air 
traffic cooperation and joint financial and banking cooperation.
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The Ministers have decided to encourage their public and private sectors to actively 
participate in the rehabilitation and economic development Bosnia-herzegovina.

Minister Granic expressed the consent of his Government to the request of the turkish 
International Cooperation Agency (TICA) to open an office in Zagreb. The Three Ministers have 
asked thi TICA offices in Zagreb and Sarajevo to closely cooperate in developing trilateral 
projects which would further strengthen the Federation.

The Ministers reaffirmed the principle of free movement and the right of the refugees and 
displaced persons to return to their homes. They further underlined the need for a more assertive 
policy in providing incentives for refugees. They further tasked the TAC to assist in the 
unimpeded voluntary return of refugees to the Federation territories, starting with those refugees 
in Turkey in accordance with the Peace Agreement and UNHCR related activities.

Three Ministers pointed out the importance of holding of free and fair elections in Bosnia- 
Herzegovina within the Peace Agrement time frame. They expressed their hope that moderation 
must mark the political climate throughout Bosnia-Herzegovina before and after the elections.
The Ministers confirmed their support to the electoral process and the work of OSCE task

•  •  ^  ,

mission in this respect.

Minister Gonensay confirmed Turkey’s support for Bosnia-Herzegovina and Crotia to be 
involved in Euro-Atlantic integration. He further expressed Turkey’s full support for Croatia and

Xl E 9

Bosnia-Herzegovina’s membership in the Council of Europe !I

The Ministers confirmed the determination of their Goverments to bozter the trilateral 
cooperation in all fields and undertake concrete steps to actively participate in the efforts of the 
international community to bring about the comprehensive peace to the region and the 
establishment of stabilitiy and a new security order.

Three Ministers have experessed their convictions that one of the main tenets of lasting 
peace and stability in Bosnia-Herzegovina is the establishment of a balance of Forces between the 
Federation Army and Bosnian Serb Army. They reiterated their support for Turkey’s active 
contribution to the “Train and Equip Programme” of the Federation Armed Forces. '

Ministers Granic and Prlic reiterated.their appreciation with the positive contribution of 
Turkey to the peace process in the region, in particular through the deployment of the Turkish 
troops under the IFOR in Bosnia-Herzegovina and Turkey’s participation to the Trilateral Joint 
Police Force and to the international Police Task Force and also through political and diplomatic 
activities of Turkey within the NATO, OIC, OSCE and other international institutions.

The Three Ministers, taking into account the appeal made by the Joint Cooperation
•  •

Council on May 11, 1996 in Zagrep, decided to prolong the mandate of the Joint Police Force 
deployed in Velika Kladuse and Cazin areas of the Federation, until the beginning of July 1996.

They also agreed to turm the Trilateral Ambassadorial Council (TAC) into a Standig 
Commitee which will be tasked with missions delegated by the Three Ministers. In this connection 
The Ministers agreed to instruct TAC to help the monitoring process of local elections in the city 
of Mostar as well as to proceed to Bugojno, Vares, Stolac and Travnik to assist the 
implementation of the agreement on the return of refugees.
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The Ministers Prlic and Granic expressed support for a representative of Turkey to be 
included in the Federation Implementation Council established in Washington on May 14, 1996. 
In that respect the Ministers agreed to convey the initiative for Croatia and Turkey to take part in 
this council.

They reviewed the developments in the region. They urged the mutual recognition among 
all countries in the region. They assessed the prospects for regional cooperation in the light of 
recent initiatives underlining that the regional cooperation is not to lead to political groupings or 
associations in the region. They firther agreed to keep each other informed for coordinating their 
approaches.

# #

The three Ministers decided to recommend the convening of a Trilateral Summit between 
the Presidents of the three countries to be held in Turkey before the elections in Bosnia an 
Herzegovina.

The Ministers reiterated their intention to continue with their consultations on a periodical 
basis and to hold their next meeting in Croatia during the autumn of 1996.

28 Mayıs 1996
•  ^

A Ç I K L A M A

Bu sabah saat 09.15 sularında 27 sayılı Türk Avcı Botu ile 40 sayılı Yunan Sahil Güvenlik 
Botu arasında Dogu Kardak Kayalığına yaklaşık 400 metre mesafede bir çarpma olayı yaşanmıştır. 
Olay Türk karasularında, Türk botu arıza işareti çekmiş ve hareketsiz iken gerçekleşmiştir. Yunan 
botu olayda hem karasularımızı ihlal etmiş, hem tacizde bulunmuş, hem de uluslararası denizcilik 
kurallarına aykırı davranmıştır. Bu durum bugün Bakanlığa davet olunan Yunan Büyükelçisi ve 
Atma Büyükelçiliğimiz tarafından da Yunan Dışişleri nezdinde protesto edilmiştir.

Görüldüğü üzere, bu olayda da tahrikkar davranan taraf Yunanlı yetkililerdir.
.

29 Mayıs 1996

A Ç I K L A M A

3-14 Haziran 1996 tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenecek HABITAT-II Konferansının 
açılışına katılacak olan BM Genel Sekreteri Boutros Ghalı beraberinde eşi ve bir BM heyeti ile 
birlikte 30 Mayıs-2 Haziran tarihleri arasında da Ülkemize resmi ziyaret gerçekleştirecektir.

BMGS Boutros Ghalı, resmi ziyareti, sırasında Sayın Cumhurbaşkanımız ve TBMM 
Başkam Sayın Mustafa Kalemli tarafından kabul edilecek, Sayın Başbakanımız ve Sayın 
Bakammızla görüşmeler yapacaktır.

Görüşmelerde Birleşmiş Milletlerin içinde bulunduğu reform süreci ve malı kriz, barış 
güçleri Faaliyetleri gibi Örgüt'ün ilgi alanındaki konular ele alınacak, uluslararası ve bölgesel 
sorunlar hakkında görüş teatisinde bulunulacaktır.



5 Haziran 1996 tarihinde Türkiye'den ayrılacak olan BMGS Boutros Ghalı, HABITAT-II 
Konferansının son günlerinde yapılacak Liderler Zirvesine de katılmak üzere 13-15 Haziran 1996 
tarihleri arasında Ülkemize tekrar gelecektir.

1 Haziran 1996

A Ç I K L A M A

Avrupa’da Konvansiyonel Silahlı Kuvvetler Antlaşması (AKKA) uyarınca ve Antlaşmanın 
uygulanmasının değerlendirilmesi amacıyla viyana’da toplanan Gözden Geçirme konferansı bugün 
sonuçlanmıştır.

Uzun zamandır süren ve Konferans sırasında yoğunlaşan gayretler sayesinde, Rusya 
Federasyonu’nun Antlaşmanın kanat bölgesinde tespit edilen silah sınırlamalarına riayeti 
meselesinden kaynaklanan sorun çözümlenmiştir. .

Yapıcı yönde ve atkif şekilde, katıldığımız müzakerelerin bu olumlu sonucu getirmesi 
ülkemiz ve AKKA’va taraf diğer ülkeler açısından memnuniyet verici bir gelişmedir.

AKKA’nın kendisi gibi hukuki yönden bağlayıcılığı olan bir ‘'Belge” çerçevesinde varılan 
mutabakat ülkemizin bu meselede başından beri gözettiği siyasi ve güvenlik önceliklerimizi 
karşılamaktadır. Bunun ötesinde, Avrupa güvenliğine ilişkin sorunlarda çözümün tek taraflı 
girişimlerle değil, ancak tüm taraf ülkelerin ortak kararlarıyla sağlanabileceği varılan bu 
mutabakatla kanıtlanmış olmaktadır.

Avrupa güvenliğinin temel taşlarından biri sayılan AKKA sorununun çözümlenmesi 
bağlamında tarafların, Antlaşmanın geçerliliğini, bütünlüğünü ve etkinliğini korumaya ve varılan 
son mutabakat dahil tüm mükellefiyetlerini yerine getirmeye olan bağlılıklarım bir kez daha teyid 
etmiş bulunmaları da önem taşımaktadır.

4 Haziran 1996

A Ç I K L A M A

ABD tarafından ikisi hibe, biri kiralama yoluyla Türkiye’ye transferi öngörülen 3 adet 
Perry sınıfı firkateyn üzerinde eğitim görmek ve bilahare bunları teslim alarak ülkemize getirmek 
üzere bu ülkeye 480 Deniz Kuvvetleri personeli gönderilmişti. Anılan personelden firkateynlerin 
teslimine kadar geçecek süre içinde bunların normal bakımıyla görevlendirilmiş bulunan 51 kişi 
haricindekiler, eğitimlerini tamamlamış oldukları cihetle Türkiye’ye geri döneceklerdir, 
firkateynlerin Türkiye’ye tesliminin gerçekleşmesinden sonra, bunların Türkiye’ye getirilmesi 
mâksadıvla bir kısım Dersonelin bilahare veniden ABD’ne gönderilmesi Dİanlanmaktadır.
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06 Haziran 1996

A Ç I K L A M A
t

ABD V  •*

"Ekonomik destek yardımının 3 milyon dolarlık bölümünün Türkiye’nin sözde Eımeni
soykırımını kabul etmesi halinde serbest bırakılmasına" ve "Ermenistan'a yapılan yardımların
topraklarından geçmesini önleyen ülkelere yardım yapılmamasına dair hükmün uygulanıp
uygulanmaması yolunda ABD Başkanına verilen yetkinin kaldırılmasına" dair karar üzerine, ABD
Dışişleri Bakanı Warren Christopher ve Temsilciler Meclisi Başkanı Newt Gıngrıch'e birer mektup
gönderilerek, Türkiye'ye verilmesi öngörülen 25 milyon dolar tutarındaki ekonomik destek
yardımını almaktan vazgeçtiğimiz bildirilmiştir. ABD'de iç politika dinamikleri ile dış politika
çizgilerinin birbirleri ile daha fazla karıştırılmaması için gereken basiretin gösterileceğine elan 
inanmak istiyoruz.

ABD’nin içinde bulunduğu seçim yılında oy hırsı ile harekf 
bazı Temsilciler Meclisi üyelerinin ABD çıkarlarına ne derece kör ka 
verici bir davranışa girebildiklerini görmek üzücüdür. Türkiye, ABD 
içerisinde bu gelişmelerin değerlendirilmesini yapacaktır.

05 Haziran 1996

A Ç I K L A M A
•  *  ,  •

.Azerbaycan'ın Hazar Denizi’ndeki petrol havzalarından Sahdeniz'e ait Konsorsiyum 
anlaşmasının imzalanmış olmasını komşu ve kardeş Azerbaycan'ın kalkınma yolunda hızla atmakta 
olduğu adımlardan bir yenisi olarak görmekteyiz.

Türkiye Cumhuriyeti olarak Azerbaycan'ın bu çabalarına her yönüyle destek vermekte,
TP AO nun % 9  luk bir payla bilfiil Konsorsiyum içinde yeralması da, ticari yönünün ötesinde,
ülkemizin Azerbaycan’daki yatırım çabalarının ve Azerbaycan'a verdiği desteğin somut bir 
örneğini oluşturmaktadır.

Sahdeniz Konsorsiyumu Anlaşması'mn süratle uygulamaya dönüştürülmesi beklentisi ve 
Azerbaycan'ın kalkınma yolundaki bu çabalarının biran önce meyve vermesi ümidiyle Türkiye 
Cumhuriyeti olarak Azerbaycan'ı kutlarız.

05 Haziran 1996
- \

A Ç I K L A M A

Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi Sayın Onur Öymen, Türkiye ve Japonya arasında 
sürdürülen devreyi siyasi danışmalar çerçevesinde karşıtı Japonya Dışişleri Bakan Vekili Sayın 
Shunjı Yanaı ile görüşmelerde bulunmak üzere 5-8 Haziran 1996 tarihleri arasında Japonya'ya 
resmi bir ziyarette bulunacaktır. 7 Haziran 1996 günü gerçekleştirilecek olan Beşinci Türk-Japon 
Sıyası Danışmalarında, ikili ve uluslararası meseleler hakkında görüş ve bilgi teatisinde 
bulunulması öngörülmektedir.



Türkiye ve Japonya arasındaki siyasi danışmaların ilki 1988 yılı Nisan ayında Ankara'da, 
İkincisi 1990 yılı Şubat ayında Ankara'da, üçüncüsü 1992 yılı Ekim ayında Tokyo'da, dördüncüsü 
1994 yılı Mart ayında Ankara'da gerçekleştirilmiştir.

05 Haziran 1996

A Ç I K L A M A

Bilindiği gibi Türkiye Cumhuriyeti ile Mısır Arap Cumhuriyeti arasında 4 Haziran 1981 
tarihinde İmzalanan "Türk Mal, Hak ve Menfaatlerinin Tazminine İlişkin Anlaşma"nın hükümleri 
çerçevesinde müracaat süresi 4.8.1984 tarihinde sona ermiş ancak sonradan bu süre bazı haller 
için 8 Ağustos 1996 tarihe kadar uzatılmıştır. 8 Ağustos 1996 tarihine kadar verilen süre uzatımı 
belli bir mirasla İlgili olarak yapılacak ilk müracaat için geçerli olmayıp, sadece bir taşınmazın 
mirasçıları arasında olduğu halde öteki mirasçılarla birlikte süresi İçinde başvurmamış şahısları 
kapsamaktadır.

•  * *  •

Durumları bu kapsama giren hak sahibi vatandaşlarımızın, başvurularının kabulü, 
incelenmesi ve Mısır makamlarına iletilmesi için'gerekli olan zaman gözönünde tutularak Tapu ve 
Kadastro Genel Müdürlüğünde Faaliyet gösteren Türk-Mısır Müşterek Emlak Komisyonuna 
aşağıda belirtilen bilgi ve belgelerle en geç 3 Temmuz 1996 tarihine kadar bir dilekçe ile müracaat 
etmeleri gerekmektedir.

a)Dilekçe

Dilekçede başvuru sahibinin adı, soyadı ve adresinin zikredilmesi, nüfus kayıt örneğinin 
eklenmesi ve başvuru sahibince hak talep edilen vakıf veya varisin tam isminin belirtilmesi 
gereklidir.

b)Başvuru sahibinin daha önce dosya açtırmış olan yakınlarıyla aynı varisin varisleri 
olduğunu kamtlayan veraset ilamının aslı veya tasdikli örneği,

c)Başvuru sahibinin aym vakıf veya muristen hak talep ederek daha önce dosya açtırmış 
yakınlarının ad ve soyadları ile açtırmış oldukları dosyanın numaralan.

• .  •  '  .  ,  „  ‘  f r r

Saygı ile duyurulur.

T 0 Haziran 1996

A Ç I K L A M A

Dışişleri Bakanı Sayın Prof. Dr. Emre Gönensay, Avrupa Birliği Dönem Başkanı İtalya'nın 
daveti üzerine, AB Hükümeti er ar ası Konferansı konusunda bilgi almak ve görüş teatisinde 
bulunmak amacıyla, AB Dışişleri Bakanlan Konseyi vesilesiyle 11 Haziran 1996 günü
Lüksemburg'ta düzenlenecek bir toplantıya katılacaktır.

Sözkonusu toplantı, Türkiye ile Avrupa Birliği arasında başlatılan geliştirilmiş kurumsal 
işbirliği ve siyasi diyalog çerçevesinde ilişkilerimizde yapıcı bir gelişme olarak
değerlendirilmektedir. •: '

T r <T V. t * *- '.v v «
•  J i .  .  J  .  I  ;
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12 Haziran 1996

BM Silahsızlanma Konferansı'ndakı müzakereleri hız kazanan Kapsamlı Nükleer Deneme 
Yasağı Antlaşması, tamamlandığında, uluslararası güvenliğe katkısı yanısıra, insanlık açısından 
büyük önemi haiz çevre ve kamu sağlığı gibi alanların nükleer denemelerin olumsuz etkilerinden 
korunması sonucunu da getirecektir.

Bu önemli Andlasma'nın en kısa zamanda sonuçlanması beklentilerinin uluslararası 
kamuoyunda yoğunlaştığı bir aşamada Çin Halk Cumhuriyeti’nin gerçekleştirdiği son nükleer 
denemeyi hayal kinci bir gelişme olarak görmekteyiz. Buna rağmen, sözkonusu denemenin 
Andlasma'nın müzakere sürecini aksatmaması ve Çin Halk Cumhuriyeti’mn, nükleer yeteneğe 
sahip diğer ülkeler gibi, mutlak deneme yasağı öngören rejime destek vermesi umudunu 
taşımaktayız.

A Ç I K L A M A

12 Haziran 1996

A Ç I K L A M A

Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman Demirel, Bosna-Hersek Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı 
Alija İzetbegovıc'ın davetlisi olarak 17-18 Haziran 1996 tarihleri arasında Bosna-Hersek'e
ziyarette bulunacaktır.

\

Bu Ziyareti sırasında Sayın Cumhurbaşkanı'nın Cumhurbaşkanı İzetbegoviç ile Bosna- 
Hersek'tekı son gelişmeleri değerlendirmesi ve Bosna-Hersek Federasyonu Başkanı Kreşimir 
Zubak ile Başkan yardımcısı Ejup Ganıc'le görüşmesi planlanmaktadır.

Sayın Cumhurbaşkammıza ziyareti sırasında Bosna-Hersek'in haklı davasına sağladığı
güçlü destek ve iki ülke arasındaki dostane ilişkilerin güçlendirilmesine kıymetli katkılarından
dolayı Bosna Hersek Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığının "Kulin Ban" Altın Nisan ödülü takdim 
edilecektir.

^  •  *

NATO Şemsiyesi altında görev yapan Barışı Uygulama Gücü’ndeki Türk Birliği’nin 
Zenica'daki karargahını da ziyaret edecek olan Sayın Cumhurbaşkanı burada Birliğimize Sancak 
verilmesi töreninde hazır bulunacaktır.

Bilindiği üzere Türkiye, çok halklı, çok kültürlü, çok dinli bağımsız ve birleşik Bosna-
Hersek Devleti’nin muhafazasını teminen günümüze değin hem ikili hem çok taraflı platformda
Bosna-Hersek'e güçlü destek vermiş, yardımda bulunmuş ve Boşnak mültecileri topraklarında
misafir etmiştir. Türkiye, bundan böyle de Bosna-Hersek'e imkanları ölçüsünde her türlü yardımda 
bulunmaya kararlıdır.



NATO AFSOUTH Tatbikat Planlama Konferansında bir Türk katılımcı, Gavdos'un son 
dakikada Dynamic Mix Tatbikatına dahil edilmesine itiraz etmiştir. Bu itiraz teknik-askeri nitelikte 
olup, siyasi bir anlam taşımamaktadır.

Türkiye, uluslararası antlaşmalarda Ege’deki adacık ve kayalıkların statüsüyle ilgili 
belirsizlikleri, Yunanistan'la birlikte, üçüncü taraf dahil uygun ihtilaf çözüm mekanizmaları yoluyla 
açıklığa kavuşturmayı arzulamaktadır. Halihazır mesele, antlaşmaların yorumuyla ilgili olup, 
herhangi bir coğrafi nokta düşünülmüş değildir.

12 Haziran 1996

A Ç I K L A M A

13 Haziran 1996

A Ç I K L A M A

Hırvatistan Cumhurbaşkanı Dr. Franjo Tudjman 19-20 Haziran 1996 tarihlerinde 
Cumhurbaşkanımız Sayın Süleyman Demirel’in resmi konuğu olarak ülkemizi ziyaret edecektir. 
Cumhurbaşkanı Tudjman'a Hırvatistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Granic ve 
Savunma Bakanı Gojko Susak refakat edeceklerdir.

Ziyaret sırasında iki ülke askeri makamları arasında daha önce parafe edilmiş bulunan 
Eğitim, Teknik ve Bilim Alanında İşbirliği Anlaşması, Turizm Alanında İşbirliği Anlaşması, Bilim, 
Teknoloji ve Yüksek Öğretim İşbirliği Anlaşması ve Türk İşbirliği Kalkınma Ajansı'nın Zagreb'de 
bir büro açmasına ilişkin Protokol imzalanacaktır.

Cumhurbaşkanları ikili, bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde 
bulunacaklardır.

19 Haziran 1996

A Ç I K L A M A

Yunanistan ile Ermenistan arasında dün (18 Haziran) Atina’da imzalandığı öğrenilen 
Savunma İşbirliği Anlaşması ve bunu takiben üst düzeydeki Yunan yetkililerinin gerçek amaçlannı 
sergileyen beyanlan, Yunanistan’ın bölgede izlediği gerginlik siyasetinin yeni bir tezahürünü teşkil 
etmektedir. Yunanistan’ın Türkiye’yi askeri bakımdan çevreleme girişimleri bölgede barış ve 
istikrarı tehdit eden bir boyuta ulaşmaktadır. ,

Türkiye, Yunanistan’ın hasmane tutumunu bütün yönleriyle değerlendirmektedir. 
Türkiye’nin güvenlik çıkarlarım hedef alan girişimlerin, buna kalkışanlara ve alet olanlara zarar 
vereceği unutulmamalıdır. Bu anlaşmanın Kafkasya bölgesinde tesis edilmesi arzulanan istikrar ve 
işbirliği ortamına da zarar vereceği açıktır.
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21 Haziran 1996

A Ç I K L A M A

Bilindiği üzere, Türkiye ve Güney Afrika Cumhuriyeti vatandaşlarının birbirlerinin ülkesine
yapacakları 30 güne kadar ikamet süreli turistik ve iş seyehatlan (sınai, ticari ve malı temaslar)

•  * * * •

1992 yılından bu yana vizeden muaf bulunmaktadır.

Ancak, son zamanlarda bu tanıma girmeyen bazı vatandaşlarımızın vizesiz olan GAC'ne 
gittikleri ve giriş yapamayarak güç duruma düştükleri GAC Dışişleri Bakanlığından öğrenilmiştir.

m f  % %

GAC Dışişleri Bakanlığı Turizm ve iş teması dışındaki nedenlerle bu ülkeye gidecek 
gazetecilerin Türkiye’deki GAC temsilciliklerinden vize almaları gerektiğini bildirmiştir.

21 Haziran 1996

• v  . A Ç I K L A M A
W  y

Avusturya Cumhurbaşkanı Sayın Thomas Klestil 24-26 Haziran 1996 tarihleri arasında
Sayın Cumhurbaşkanımızın resmi konuğu olarak ülkemizi ziyaret edecektir.

♦  /

*  •  T 0 .  V

Sözkonusu ziyaret, Avusturya ile Türkiye arasında Cumhurbaşkanı düzeyinde yapılacak ilk 
resmi ziyaret olacaktır.

Konuk Cumhurbaşkanı ile Sayın Cumhurbaşkanımız arasında başbaşa ve daha sonra 
heyetler halinde yapılacak görüşmelerde ikili ilişkilerin bütün veçhelerinin ele alınması
öngörülmektedir.

#  *  ,  •

Cumhurbaşkanı Klestil, Ziyareti sırasında TBMM Başkanı Sayın Mustafa Kalemli ve 
Başbakan Sayın Mesut Yılmaz ile görüşmeler yapacak, ayrıca Türk siyasi ve ekonomik 
çevrelerinin önemli Temsilcilerini kabul edecektir. Konuk Cumhurbaşkanı İstanbul ve İzmir’i de 
ziyaret edecektir.

%

*  •  %

Konuk Cumhurbaşkanına, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Wolfgang Schussel, 
Bilim, Sanat, Araştırma, Ulaştırma ve Kamu Ekonomisi Bakanı Rudolf Scholten ve Avusturya'nın 
önde gelen işadamlarından oluşan bir özel sektör heyeti de refakat edecektir. Avusturya özel 
sektör Temsilcileri Ankara'da TOBB, İstanbul'da ise DEIK'ın koordinasyonu çerçevesinde Türk 
meslektaşlarıyla bir araya geleceklerdir.

24 Haziran 1996

A Ç I K L A M A

Makedonya Cumhurbaşkanı Kiro Gligorov, Cumhurbaşkanımız Sayın Süleyman
I

Demirel’in resmi konuğu olarak 27-30 Haziran 1996 tarihlerinde ülkemize bir ziyaret 
gerçekleştirecektir. Makedonya Cumhurbaşkanına Ankara ve İstanbul'u kapsayacak bu Ziyaretin

m

Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Bekir Juta ile Başbakan Yardımcısı Ljube Trepski eşlik 
edeceklerdir.



Türk ve Makedon heyetleri arasında Cumhurbaşkanlarının Başkanlığında gerçekleştirilecek 
görüşmelerde İkili, bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulacak, ikili ticari 
ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi imkanları ele alınacaktır.

26 Haziran 1996

A Ç I K L A M A

22 Haziran 1996 Cuma günü, 5 Teröristin Diyarbakır yakınlarındaki özel bir şahsa ait 
lokanta ve dinlenme tesisine saldırmaları soncunda, biri hamile kadın, ikisi çocuk olmak üzere 8 
kişi ölmüş, 11 kişi de yaralanmıştır.

Bu saldırının yaş ve cinsiyet ayrımı gözetmeksizin, mümkün olan en fazla sayıda kişiyi 
öldürmek ya da yaralamak ve böylece azami dehşet ve acı yaratmayı hedeflediği açıktır. Mezkur 
saldırı, PKK'nın masum insanları öldürmeyi yıldırmayı ve kamu düzenini sağlayan güçleri 
zayıflatmayı amaçlayan pek çok benzeri saldırısından sadece sonuncusudur. PKK bu vahşetin 
sorumluluğunu üstlenmiştir. -

• «. , > * , ' * . . . \

Olay, Türkiye'de kamuoyunu olumsuz etkilenmesine ve infial yaratmasına rağmen,
terörizme karşı verilen mücadeleye ara verilmemesi gerektiği yönündeki güçlü ulusal anlayışı 
zayıflatamamıştır. Bu kanlı olayın yurtdışmda fazla yankı bulmaması ve haber bültenlerinin 
çoğunda bu vahşetin toplum üzerindeki yansımalarma değinilmemiş olması üzüntü vericidir.

•  * •  •  '  * . ‘  '  /  ı  • '  1 ‘ A  .  .  •

Diyarbakır’daki bu terörist cinayetler, Avrupa Parlamentosu'nun 6 değişik grubundan 
üyelerin, PKK İle diyalogun başlatılması ve teröristlerin serbest bırakılması için Türkiye'ye baskı 
yapılması yolunda karar almasının üzerinden üç gün geçmeden meydana gelmiştir. Türkiye bu 
öneriyi destekleyen Avrupa Parlamentosu üyelerini, hareketlerinin gerçekten demokratik 
değerlere, hukukun üstünlüğüne hizmet edip etmediğini bir kez daha düşünmeye ve kendilerini 
PKK terörizminden ne kadar sovutlavabildiklerini aözden secirmeve çağırmaktadır.

27 Haziran 1996

A Ç I K L A M A

Dışişleri Bakam Prof. Dr. Emre Gönensay bir günlük bir çalışma ziyaretinde bulunmak 
üzere 30 Haziran tarihinde Ürdün’e gidecektir. Sözkonusu ziyaret, Ürdün Kralı Hüseyin Bin 
Tallal’ın 16 Mayıs 1996’da ülkemizi ziyareti sırasında kararlaştırılmıştı. Sayın Bakanımıza, 
Ürdün’ü ziyareti sırasında Dışişlerinden sorumlu Devlet Bakanı Khalid Madadha evsahipliği 
yapacaktır.

k

Türkiye ve Ürdün öteden beri dostane ilişkiler içerisinde olmuşlardır, iki ülke arasında 
sürekli bir üst düzeyli diyalog mevcuttur. Sayın Bakanımızın ziyareti de bu kapsamda 
gerçekleştirilmektedir.

Türkiye, Ürdün’ü ortak değerlere sahip olduğumuz, bölgemizde işbirliği yapabilecek 
değerli ve dost bir ülke olarak telakki etmektedir. Aramızdaki dostluk ve işbirliğinin, bölgede 
şiddetle ihtiyaç duyulan barış ve istikrar bakımından da olumlu bir unsur teşkil ettiğine 
inanmaktayız.
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28 Haziran 1996

A Ç I K L A M A

Batı Trakya Türk Azınlığı tarafından seçilmiş bulunan İskeçe Müftüsü Mehmet Emin 
Ağa’nın, Agrinio Tek Hakimli Bidayet Mahkemesi'nde görülen ve gıyaben yapılan duruşmada, 
1993 yılında yayınlamış olduğu dini içerikli mesajlarda Müftülük sıfatını yasadışı kullandığı ve 
Müftülük yetkilerini gasbettiği gerekçesiyle 20 ay hapse mahkum edildiğini esefle öğrenmiş 
bulunuyoruz.

Bilindiği üzere, Müftülerin azınlık içinde yapılacak bir seçimle işbaşına gelmeleri 1913
tarihli Atına Antlaşmasıyla öngörülmüş ve daha sonra, 1920 yılında kabul edilen bir yasayla Yunan
iç hukukuna dercedilmiştir. Ayrıca, Lozan Antlaşmasıyla 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 gitmiştir.
Yunan makamları bu yasayı ileri sürerek seçimle işbaşına gelmiş olan İskeçe ve Gümülcine.
Müftülerinin görevlerini engellemeye çalışmaktadırlar. Son mahkumiyet kararını bu çerçevede 
değerlendirmekteyiz.

Bir din adamının görevini ifa etmesinden dolayı cezalandırılması, din ve inanç özgürlüğü ile 
hiç bir şekilde bağdaşmamaktadır, ikili ilişkilerimize olumsuz yansımaları olacak bu tutum, 
uluslararası antlaşmalarla teminat altına alınan Çağdaş demokratik uygulamalar ve insan haklarına 
da aykırıdır.

Yunanistan’ın, ikili ve çok taraflı anlaşmalarla öngörülmüş bulunan ahdi yükümlülüklerine 
uymasını ve bu doğrultuda Batı Trakya Türk Azınlığı'nın haklarına ve azınlık tarafından seçilmiş 
müftülere saygılı davranmasını beklemekteyiz.

29 Haziran 1996

A Ç I K L A M A

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ekselansları Süleyman Demirel ile Makedonya
Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ekselansları Kiro Glıgorov, Balkanlarda barış, istikrar ve uyum
İçinde yasamamn koşullarının sağlanmasının gerekliliğini vurgulamışlardır. Cumhurbaşkanları,
Kosova'da gerilimin tırmanmasının, Balkanlar Bölgesinde daha geniş yansımaları olabileceğinden
duydukları kaygıyı dile getirmişlerdir. Cumhurbaşkanları, soruna barışçı, ve demokratik bir çözüm
bulabilmek amacıyla, Yugoslavya Federal Cumhuriyeti makamları ve Kosova Demokratik Birliği
arasında, AĞIT ilkelerine tümüyle uyumlu bir diyalogun hemen başlatılması çağrısında 
bulunmuşlardır.

Cumhurbaşkanları, bu diyalogun, uluslararası toplumun ve her iki tarafça kabul edilebilir 
bir arabulucunun desteğiyle kolaylaştırılabileceği görüşünü paylaşmışlardır.

Bölgede istikrarın güçlendirilmesi ve arttırılması arzularını ifade eden iki Cumhurbaşkanı, 
bölgedeki Liderlere bu ortak çabalara katılma çağrısında bulunmuşlardır.
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29 Haziran 1996

•  •

lrak'ın kitle imha Silahlarından sorumlu BM Özel Komisyonu (UNSCOM) Başkanı 
Büyükelçi Rolf Ekeus Komisyonun çalışmaları hakkında bilgi vermek amacıyla 27-29 Haziran 
1996 tarihlerinde Ülkemize bir ziyarette bulunmaktadır. Bilindiği üzere, anılan Komisyonun 
çalışmaları, lrak'ın kitle imha Silahlarını ve bunların üretim kapasitesini ortadan kaldırmaya yönelik 
uzun vadede denetim sisteminin kurulmasını öngören 715 sayılı BMGK kararına dayanmaktadır.

Sayın Ekeus, Bakanlığımızda 28 Haziran günü yapılan toplantıda Komisyonunun Irak'ta 
yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi vermiştir. Bilindiği üzere Türkiye, lrak'ın ilgili BM 
Kararlarından doğan yükümlülüklerini yerine getirmek suretiyle uluslararası camia tarafından 
tanınmasının da yararına inanmaktadır. Türkiye, Büyükelçi Ekeus ile Irak Türk makamları arasında 
lrak'ın kitle imha Silahlarının yokedilmesine ilişkin denetimler konusunda birkaç gün önce 
Bağdat'ta varılan mutabakatı da memnuniyetle karşılamıştır.

%

*

29 Haziran 1996

A Ç I K L A M A

A Ç I K L A M A

İran makamlarının, Türk-İran sınırına mücavir bir İran köyüne Türk helikopterlerince ateş 
açıldığı yolundaki mesnetsiz iddiaları üzerine Urumiye Başkonsolosluğumuza karşı dün girişilen 
taslı saldın ile ilgili olarak, İran Hükümeti bugün Ankara ve Tahran'da yapılan girişimlerle protesto 
edilmiştir.

Girişimler sırasında bu tür tahrik ve olayların, olumlu bir çizgide gelişmesi arzu edilen 
Türk-lran ilişkilerini menfi yönde etkileyebileceğinden duyulan endişe dile getirilmiş, benzeri 
olayların tekrar etmemesi İçin tedbir alınması ve Başkonsolosluğumuzun maruz kaldığı maddi 
hasarın tazmini istenmiştir.

3 Temmuz 1996

A Ç I K L A M A

Bosna-Hersek Banş Anlaşması ile en geç 1996 Eylül’üne kadar gerçekleşmesi öngörülen 
seçimlerin 14 Eylül 1996 tarihinde yapılması kararlaştırılmıştır. Türkiye Bosna-Hersek seçimlerine 
gözlemci, göndermeye davet edilmiştir. Diğer taraftan, Türkiye’deki Boşnak mültecilerin düzenli 
şekilde oy kullanmalarının sağlanması önem taşımaktadır.

Türkiye’deki Boşnak mültecilerin kaydedilmelerini ve oy kullanmalarını taminen gerekli 
çalışmalara başlanmıştır. Bağımsız bir kuruluş olan Anadolu Kalkınma Vakfı Boşnak mültecilerin 
kaydedilmelerini ve oy kullanmalarım sağlamak amacıyla bir seçim merkezi oluşturmuştur. Boşnak 
mültecilerden sorumlu Devlet Bakanlığı da, tüm valiliklere bir genelge göndererek, seçmen 
listelerini hazırlayabilmek amacıyla vilayet sınırları içerisinde bulunan Boşnak mültecilerin 
belirlenmesi çalışmalarına başlanmıştır.

Seçimler için kaydedilemeyen Boşnak mültecilerin bulundukları illerde Valiliklere veya 
doğrudan Anadolu Kalkınma Vakfının adresi aşağıdadır.
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Bosna-Hersek’te demokratik ve çoğulcu bir sistemin gerekliliğini öteden beri tarafımızdan 
dile getirilmektedir. Türkiye, Bosna-Hersek’te kalıcı bir barışın ve devlet bütünlüğünün 
sağlanmasının Barış Anlaşmasında öngörülen koşullar yerine getirilmek suretiyle demokratik 
seçimlerin gerçekleşmesine bağlı olduğuna inanmaktadır.

9 Temmuz 1996

A Ç I K L A M A

Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Tansu Çiller bugün AB, NATO ve G-7 
üyesi ülkelerin Ankara’daki Büyükelçilerine bir çalışma yemeği vermiştir

Sayın Bakan, bu toplantıda, yeni hükümetin kuruluşu Koalisyon Protokolü ve Hükümet 
Programının esaslarını anlatmış ve özellikle yeni hükümetin toplumsal uzlaşma amacı taşıdığım 
vurgulamıştır.

W  •  -

#

Bakan Çiller, hükümetin dış politika hedefleri hakkında bilgi vermiş, Türkiye’nin tüm 
ülkelerle dostane ilişkiler geliştirmeye çalıştığını izah etmiş, Batı ülkeleri ile ilişkilerimize 
verdiğimiz öneme işaret etmiş ve AB ile gerçekleşen Gümrük Birliğinin etkili biçimde uygulanması 
için gerekli tedbirleri almakta olduğunu ve Türkiye’nin AB’ye tam üyelik hedefine ulaşmak için 
her türlü gayreti göstereceğini belirtmiştir.

Sayın Bakan, Türkiye’nin imzaladığı bütün uluslararası anlaşmalara saygı göstereceğini ve 
uluslararası taahhütlerini eksiksiz yerine getireceğini kaydetmiştir. Bakan Çiller, daha sonra, 
Büyükelçiliklerin çeşitli sorularını yanıtlamıştır.

10 Temmuz 1996

A Ç I K L A M A

Temmuz
(AGİT) Parlamenter Asamblesi (AGÎT-PA) beşinci yıllık genel kurul toplantısına, İstanbul 
Milletvekili Sayın Korkut Özal Başkanlığında sekiz kişilik bir parlamenter heyetimiz katılmıştır.

AGTT Parlamenter Asamblesi, AGİT’in hükümetler arası organları ile ilgisi olmayan, 
bağımsız bir kuruluştur ve kararları sadece tavsiye niteliği taşır.

AG1T-PA toplantısından kısa bir süre önce, çoğunluğunu Türkiye hakkında menfi görüşlere sahip 
oldukları bilinen bazı yabancı parlamenterlerin oluşturduğu bir grup, Türkiye’deki yabancı 
parlamenterlerin oluşturduğu bir grup, Türkiye’deki durumun ilave bir gündem maddesi olarak 
görüşülmesini önererek, ülkemizdeki gelişmeleri kamuoyuna kasıtlı olarak yanlış bir biçimde 
yansıtmayı hedef alan, dengesiz ve önyargılı bir karar tasarı sunmuştur.

Parlamento Heyetimiz, Türkiye’nin gündeme alınmasına ve karar tasarısına temelden karşı 
olduğumuzu gerekçeleri ile izah etmiş ve bu gündem maddesinin reddedilmesini istemiştir. Ancak 
oylamada Türkiye konusunun görüşülmesi ve karar tasarısının ele alınması kabul edilmiştir. 
Heyetimiz tarafından getirilen öneri ile PKK terörizminin kınanmasına rağmen, kabul edilen karar 
bütün itibariyle Türkiye’yi haksız şekilde eleştirmektedir.

218



Türkiye’deki gerçeklerden uzak, uluslararası kamuoyunu yanıltıcı ve dengesiz bulduğumuz 
bu kararda hükümetimizi muhatap olan ifade ve önerilerin kabul edilmesi beklenemez. Bu kara, 
AGİT-PA’ya hiç birşey kazandırmayacağı gibi, içerdiği bu olumsuz görüş ve önyargılı yaklaşımlar 
hükümetimizle işbirliği imkanlarım büyük ölçüde kısıtlamıştır.

13 Temmuz 1996

A Ç I K L A M A

Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Tansu Çiller İrlanda Başbakan 
Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Dick Spring’in daveti üzerine 17 Temmuz 1996 günü İrlanda ya 
resmi bir ziyarette bulunacaktır. Türkiye’den İrlanda ya Dışişleri Bakanı düzeyinde ilk resmi
ziyaret olması, bu ziyarete ayrı bir önem kazandırmaktadır.

Sözkonusu ziyaret sırasında Türkiye İrlanda ikili ilişkileri, Avrupa Birliği ne ilişkin konular 
ete alınacak ayrıca, bölgesel ve uluslararası sorunlara ilişkin görüş teatisinde bulunulacaktır.

Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Sayın Tansu Çiller in Dublin e yapacağı 
resmi ziyaret, Avrupa Birliği Dönem Başkanlığını yürütmekte olan İrlanda ya, bu seviyede yapılan
ilk ziyaretlerden birini oluşturmaktadır. t

16 Temmuz 1996

A Ç I K L A M A

Terör örgütü PKK nın güdümündeki sözde CwSürgünde Kürdistan Parlamentosu nun 
Roma’da 15 Temmuz 1996 günü bir toplantı yapmış olduğunu esefle öğrenmiş bulunuyoruz.

Daha önce de çeşitli vesilelerle açıklandığı üzere, bu toplantıyı, toprak bütünlüğümüze, 
milli birlik ve beraberliğimize ve egemenliğimize karşı hasmane bir tavır olarak değerlendiriyoruz.

*

Bu toplantının yapılacağına dair duyumlar alındığında, İtalyan Hükümetine Ankara da ve 
Roma’da gerekli uyarılarda bulunulmuştur. Buna rağmen sözkonusu toplantıya Roma da bir yerel 
yönetimin yardımıyla yapılmasına imkan verilmesi, Türkiye ile İtalya arasındaki tarihsel dostluk, 
ortak değerler, ittifak ilişkileri ve nihayet İtalya’nın terörizm konusundaki uluslararası taahhütleri
ile bağdaştırılamamaktadır.

Yerel yönetimlere müdahale imkamnın kısıtlılığını gerekçe göstererek bu toplantının 
yapılmasına imkan verilmesini, uzun yıllar terörizmin acımasız saldırılarına maruz kalan İtalyan 
halkının da tasvip etmeyeceğini umuyoruz. Terör örgütlerinin örtülü faaliyetlerine göz 
yumulmasının, sonuçta terörizmi cesaretlendirmek anlamına geldiğinin İtalyan Hükümeti 
tarafından da anlaşılmasını ve buna göre hareket edilmesini bekliyoruz.
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17 Temmuz 1996

Belarus Cumhurbaşkanı Sayın Alyaksandr Bukaşenko, Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman 
Demirel’in davetlisi olarak 24-26 Temmuz 1996 tarihlerinde Türkiye’ye resmi bir ziyarette 
bulunacaktır.

Sayın Lukaşenka’nın bu ziyareti, Belarus Cumhuriyeti’nin bağımsızlığını kazanmasından 
bu yana iki ülke arasında Devlet Başkam düzeyinde yapılan ilk resmi ziyaret olacaktır.

Taraflar arasında yapılacak görüşmelerde, gelişme süreci içinde olan ikili ilişkiler ele 
alınacak, çeşitli alanlarda bu ilişkilerin ahdi temelini güçlendirecek anlaşmalar imzalanacak ve 
Türkiye ile Belarus arasında işbirliğinin daha da ilerletilmesi imkanları araştırılacaktır.

ı  . ' " • . , 0T

Görüşmelerde ayrıca, ortak ilgi alanına giren bölgesel ve uluslararası konular üzerinde 
görüş alışverişinde bulunulacaktır.

A Ç I K L A M A

17 Temmuz 1996

A Ç I K L A M A

Erme ’erin işgal altındaki Azerbaycan toprağı olan Şuşa’ya bir vali atadıkları yolunda 
haberler alm ıştır. Bu davranış, Ermenilerin Yukarı Karabağ’ı Azerbaycan’ın kalan bölümünden 
ayıran sınıra d kenli tel çekme ve işgal altındaki bazı bölgeleri yerleşime açma faaliyetiyle birlikte
ele alındığım-1 tehlikeli bir gelişme olarak değerlendirilmektedir.

\  « .  #

Türkiye bu gelişmeleri üyesi, olduğu Minsk Grubuna getirmiştir. Ermenilerin işgali 
pekiştirmeye yönelik tekyanlı hareketlerinin tehlikeli bir eğilim oluşturduğu bazı Minsk Grubu 
üyelerince de paylaşılmaktadır.

Yukarı Karabağ uyuşmazlığına ilişkin müzakerelerin devam ettiği bir sırada bu tür 
emrivakilerin barış görüşmelerini de olumsuz yönde etkileyeceği kuşkusuzdur.-

Bu nedenle Türkiye, Ermeni tarafının bu tür davranışlardan özenle kaçınması ve barış 
görüşmelerinde yapıcı bir tutum benimsemesi gerektiğini hatırlatmayı yararlı görmektedir.

19 Temmuz 1996

A Ç I K L A M A

Europalia Uluslararası Vakfı 17.7 1996’da yayınladığı bir basın bildirisinde, Vakıf Yönetim 
Kurulu’nun 17 Temmuz 1996’da yaptığı toplantıda “Europalia 1997 Türkiye Festivali’nin süresiz 
ertelendiğini açıklamıştır. Bu karara gerekçe olarak özetle festivalin ilerlemiş hazırlıklarının 
Türkiye deki bazı güçlükler nedeniyle, Mayıs sonlarında akamete uğramış, finansman için gerekli 
fonların serbest bırakılmamış ve önemli sergilere ilişkin çalışmaların kesilmiş olması 
gösterilmektedir.
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Bilindiği üzere, Vakfı Europalia Festivalini 1995 yılının Mart ayında tek taraflı bir kararla 
geçici olarak askıya almıştır. Anılan tarihten sonra yapılan görüşmelerde Belçikalı yetkililerin genel 
seçimler ve hükümet oluşturulması gibi gelişmeleri belirterek, askıya alma kararını sürüncemede 
bırakmaları tarafımızdan anlayış ve sabırla karşılanmış ve Festivalin 1997 yılında gerçekleştirilmesi 
kararı ancak 22 Aralık 1995’de Belçika hükümetince açıklanabilmiştir. Bundan sonra tekrar hız 
kazanan hazırlıklar bu kez Türkiye’deki seçimler ve hükümet kurma çalışmaları nedeniyle 
filhakika, bazı gecikmelere uğramıştır. Sözkonusu gecikmeler Festivalin gerçekleşmesini 
engelleyecek boyutta addedilemeyecekse de, bu dönemde kararlılığımız ve siyasi irademiz çeşitli 
kademelerdeki yetkililerimiz tarafından yapılan açıklamalarda vurgulanmıştır. Bilahare Vakıf 
yönetimiyle 1996 Eylül’ünde hazırlıklara karşılıklı olarak tekrar başlanılması yönünde mutabakata 
varılmış ve çalışmalar bu mutabakat doğrultusunda sürdürülmüştür. Bu meyanda, Vakfın, geçen 
yıl almış olduğu erteleme kararı nedeniyle yenilenmek durumunda olan ve her türlü idari ve mali 
garantiyi haiz anlaşma tasarısı da Belçika tarafına iletilmiştir. Dolayısıyla, sorunların tam anlamıyla 
aşılma sürecine eriştiği bir dönemde, Vakıf Yönetim Kurulu’nun aldığı süresiz erteleme kararının 
nedenleri tarafımızdan anlaşılamamakta ve üzüntüyle karşılanmaktadır.

19 Temmuz 1996

A Ç I K L A M A

[illetler Güvenlik Konseyi’nin Abhazya’da görev yapmakta olan BM Asker: 
UNOMIG’in görev süresinin 31 Ocak 1997 tarihine kadar uzatılmasına ilişkir 
1996 tarihinde kabul ettiği 1065 (96) sayılı karar memnuniyetle karşılanmıştır

Abhazya son umun çözümü y 
tarafımızdan desteklenmektedir.

Kararda, Abhazya sorununa Gürcistan’ın egemenlik ve toprak bütünlüğüne saygı 
temelinde kapsamlı bir siyasi çözüm bulunması amacıyla Birleşmiş Milletler denetiminde 
sürdürülen çabaların yoğunlaştırılması gereği dile getirilmektedir.

Türkiye, Abhazya, uyuşmazlığının başından itibaren Gürcistan ın toprak bütünlüğünün 
korunması ve sınırların değişmezliği ilkelerini önemle vurgulamış, uyuşmazlığının tüm tarafların 
insan haklarına saygı temelinde, diyalog yoluyla kalıcı bir çözüme kavuşturulması yönündeki 
çabaları desteklemiştir.

t •  . •  "  #

Bilindiği gibi, tarafların talepleri üzerine 5 gözlemci subayımız, Abhazya’da konuşlanan 
BM Askeri Gözlemci Misvonu UNOMIG’de görev Yanmaktadır.

23 Temmuz 1996

A Ç I K L A M A

Bugünkü bir gazetede “Büyükelçilere iletilen istek skandal olarak nitelendi- Çiller : 
Erbakan’a baskı yapın” başlığı ile yer alan haber asılsızdır. 9 Temmuz 1996 günü AB, NATO ve 
G7 ülkeleri Büyükelçileri ile yapılan toplantıya ilişkin olarak Dışişleri Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısı Sayın Prof. Dr. Tansu Çiller”e atfedilen ifade doğru olmadığı gibi, haberin geri kalan 
bölümü de gerçeği yansıtmamaktadır.
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29 Temmuz 1996

A Ç I K L A M A

- Almanya Dışişleri Bakanı Klaus Kinkel,
- Fransa Dışişleri Bakam Herve de Charette,
- İtalya Dışişleri Bakam Lamberto Dini,
- Avrupa Birliği Komiseri Van Den Broek

- Avrupa Parlamentosu Sosyalist Grup Başkanı Pauline Green, bazı cezaevlerinde 
sürdürülen açlık grevleri ve bunlarla bağlantılı olarak vuku bulan olaylar hakkında Salın Başbakan 
Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Prof. Dr. Tansu Çiller’e gönderdikleri mektuplarda, endişelerini 
bildirmişler ve bu olayların sona erdirilmesi için Hükümetimizin çaba göstermesini temenni 
etmişlerdir.

Sayın Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakam, muhataplarına gönderdiği cevaplarda, 
özellikle aşağıdaki unsurları vurgulamışlardır. •

1. Hükümetimizin kararlı tutumu çerçevesinde, yetkili makamlarımızın yoğun çabalan
•  •

sonucunda, cezaevlerindeki grev 27 Temmuz 1996 akşamı sona erdirilmiştir. Onde gelen 
politikacıların, aydınların ve psikologların açlık grevlerinin sona erdirilmesinde oynadıkları rol de 
inkar edilemez

Hükümetimiz, olayların daha fazla insan kaybına yol açmadan sona ermesini memnuniyet 
verici bir gelişme olarak görmektedir.

2. Hükümetimiz işbaşına geldiğinden beri insan hakları alanında iyileştirmeler getirmek için 
gayret göstermektedir. Esasen, bu amaç Hükümet programında da vurgulanmıştır.

İlk adım olarak Güneydoğu’da köylerinden göçedenlerin geri dönmelerine yönelik 
önlemler alınmış, bu kapsamda halen 11 bin kişi evlerine dönmüş bulunmaktadır.

• * • . '  . ' .• * * * * . % \ *

3. Cezaevleriyle ilgili kısıtlayıcı uygulamaların azaltılması ve mahkumların yaşam
koşullarının iyileştirilmesi için çalışmalar yapılmaktadır. Bu çerçevede, kısıtlayıcı önlemler içeren 
genelgeler yürürlükten kaldırılmış, koşullan iyileştirici yeni bir genelge yayınlanmıştır.

4. Cezaevlerindeki teröristler ve bunların dışarıdaki uzantıları, bazı mahkumları ölüm
orucuna zorlamak suretiyle Türkiye’nin imajını zedelemeyi amaçlamışlardır.

•  « #

5. Açlık grevlerini bahane eden teröristler Türkiye çapında çeşitli yasadışı saldırı 
eylemlerine girişmişler ve altı polis memurunu öldürmüşlerdir. Açlık grevleriyle ilgilenen 
çevrelerin, polislere karşı işlenen bu tür cinayetler için üzüntü ifade ettiklerine rastlanmamış olması 
dikkat çekicidir.

•  •  •

6. Avrupa Konseyi işkenceyi Önleme Komitesi cezaevlerinde incelemeler yapmak üzere 
Türkiye’ye davet edilmiştir.

7. Yanlış bilgilendirilmeden ötürü, olayların cezaevlerindeki koşullardan kaynaklandığı 
yönünde Batı kamuoyunda olumsuz bir izlenim oluştuğunu gözlüyoruz. Oysa, tarafsız, objektif ve

•  t •  •  « t

tüm Avrupa’da büyük saygınlığa sahip Avrupa işkenceyi Önleme Komitesi’nin (AIOK)
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raporlarında, Türkiye’deki cezaevlerinde kötü muamele yapıldığına ilişkin ciddi bir eleştiriye 
rastlanmamaktadır.

8. Batı’daki dostlarımız, durumun Türkiye’nin aleyhine istismar edilmesine izin 
vermemelidirler.

9. Türkiye, kendisine yöneltilen bu eleştirilerden bağımsız olarak, demokrasi ve insan 
hakları alanında iyileştirmeler yapmaya devam etmeye kararlıdır.

10. Ülkemiz, bir yandan demokrasi ve insan haklan alanında en ileri standartlara ulaşmaya 
çaba gösterirken, bir yandan da teröristlerin bunu istismarına izin vermemeye kararlıdır.

1 Ağustos 1996

A Ç I K L A M A
w  :  #/ • • • % #

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Prof.Dr. Sayın Tansu Çiller, Ürdün Başbakam, 
Dışişleri ve Savunma Bakanı Abdül Karım Kabariti'nin davetine icabetle, Eylül ayının ilk haftası 
İçinde Ürdün'ü ziyaret edecektir

»  v «  •  /

•  •  /  ♦

Bilindiği gibi Ürdün'le öteden beri dostane ilişkilerimiz bulunmaktadır. Bu çerçevede İki 
ülke arasında mevcut düzenli sıyası istişare mekanizması uyarınca üst düzeyli diyalogumuz devam 
ettirilmektedir. Sayın Bakanımızın Ziyareti bu çerçevede gerçekleştirilmektedir.

Türkiye, Ürdün'ü Orta Doğumda İşbirliği yapılabilecek değerli ve dost bir ülke olarak 
telakki etmektedir. Herhangi bir ülkeyi hedef almayan ülkelerimiz arasındaki dostluk, bölgede 
şiddetle ihtiyaç duyulan barış ve istikrar bakımından da yapıcı bir katkı teşkil etmektedir. 
Görüşmelerde, iki ülke ilişkileri, Orta Doğu Barış Sürecinin son durumu ile bölgesel ve 
uluslararası konuların ele alınması öngörülmektedir. <

2 Ağustos 1996

BAŞBAKAN YARDIMCISI VE DIŞİŞLERİ BAKANI 
SAYIN PROF. DR. TANSU ÇİLLER İN AÇIKLAMASI

Bilindiği gibi, Türkiye Körfez krizinin ortaya çıkmasından itibaren Güvenlik Konseyince 
İrakla ilgili olarak alınan ve bu ülkeye ekonomik yaptırımlar uygulanmasını da öngören tüm BM 
kararlarına uymuştur. Ülkemiz bu ambargodan en çok zarar gören ülkelerin başında gelmektedir. 
Pek yakın bir süre içinde uygulamaya konulması beklenen ve Irak'a temel ihtiyaç maddeleri 
karşılığı sınırlı petrol ihracı imkanı veren 986 sayılı Güvenlik Konseyi kararı bu çerçevede 
Türkiye'ye bazı ilave imkanlar getirecektir. Öte yandan Türkiye, Körfez savaşından bu yana Irak'a 
uygulanan BM ambargosu nedeniyle uğradığı maddi zararın bir ölçüde hafifletilmesi amacıyla 
temel gıda ve ihtiyaç maddeleri ile ilaç karşılığında Irak'tan sınırlı miktarda petrol ithal etmek 
amacıyla BM Güvenlik Konseyi Yaptırımlar Komitesine başvurmaktadır. Bu başvuruyla, ambargo 
kararlan ihlal edilmeksizin Türkiye’nin zararlarının bir bölümünün karşılanması hedeflenmektedir. 
Başvuruda ayrıca, Hükümetimiz ile Türk şirket ve vatandaşlarının Körfez Savaşı neticesinde 
ortaya çıkan tazminat ve bakiye alacaklarımn ödenmesine de öncelik verilmesi talep edilmektedir.

Güvenlik Konseyi ülkelerinin, Türkiye’nin çok haklı gerekçelere dayanan bu taleplerini 
anlayışla ve olumlu bir yaklaşımla değerlendirmelerini bekliyoruz.



-

5 Ağustos 1996

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı
'  t

Sayın Prof.Dr. Tansu Çiller'in Açıklaması

Türkiye’nin, Körfez Savaşından bu yana Irak'a uygulanan BM ambargosu nedeniyle 
uğramış olduğu maddi zararın bir ölçüde hafifletilmesi amacıyla temel ihtiyaç maddeleri ile ilaç 
karşılığında lrak'tan sınırlı petrol ithal etmek amacıyla BM Güvenlik Konseyi Yaptırımlar 
Komitesi'ne yapacağı başvuruyla ilgili bir açıklama daha önce yapılmıştı. Hükümetimiz ile Türk 
Şirket ve vatandaşlarının Körfez Savaşı neticesinde ortaya çıkan tazminat ve bakiye alacaklarının 
ödenmesine öncelik verilmesi talebini de içeren bu başvurumuz, bugün BM Nezdinde ki Daimi
Temsilciliğimizce Birleşmiş Milletler'e tevdi edilmiştir.

\
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Konu BM Yaptırımlar Komitesi üyeleri nezdinde izlenmektedir.

5 Ağustos 1996

B A S I N  A Ç I K L A M A S I

Başbakanımız Prof.Dr. Sayın Necmettin Erbakan, kendilerine vaki davetlere icabetle 10-12 
Ağustos 1996 tarihlerinde Iran İslam Cumhuriyeti'ni, 12-14 Ağustos 1996 tarihlerinde Pakistan'ı, 
14-16 Ağustos 1996 tarihlerinde Singapur'u , 16-18 Ağustos 1996 tarihlerinde Malezya'yı ve 18- 
20 Ağustos 1996 tarihlerinde Endonezya'yı resmen ziyaret edeceklerdir.

Sözkonusu ülkelerde yapılacak görüşmelerde, ikili ilişkilerin bütün veçheleri gözden 
geçirilecek ve tarafları ilgilendiren bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde 
bulunulacaktır.

Bayın Başbakanımız, Pakistan'da 14 Ağustos 1996 tarihinde kutlanacak Milli Gün 
törenlerine şeref misafiri olarak katılacaklardır.

#   • •

Sayın Başbakanımızın bu ziyaretleri, sözkonusu ülkelerle mevcut geleneksel dostluk
ilişkilerimize ivme kazandıracak ve Güney Doğu Asya ekonomik mucizesini gerçekleştiren
ülkelerle daha yakın ekonomik ve ticari ilişkiler tesisi yönünde önemli bir adım oluşturacaktır.

12 Ağustos 1996

Başbakan Vekili ve Dışişleri Bakanı 
Sayın Tansu Çiller'in Açıklaması

Rum tarafının uzun bir süreden bu yana yürüttüğü tahriklerin ve Rum motosikletlilerin 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınırlarını delme yönünde başlattıkları eylemlerin ölüme, her iki 
taraftan ve BM Barış Gücü'nden yaralanmalara sebebiyet vermesi üzüntüyle karşılanmıştır. 
Bilindiği gibi olaylara Rum göstericilerin BM kontrol undaki ara bölgeyi aşarak Kıbrıs Türk 
Bölgesine zorla geçme teşebbüsleri neden olmuştur.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yetkililerinin ve Birleşmiş Milletler ilgilerinin müteaddit 
uyarılarına rağmen girişilen bu eylemler Kıbrıs'ta tesis edilmesi arzulanan güven ortamına ve adil 
ve kalıcı bir çözüm yönünde sarf edilen gayretlere hizmet etmeyecektir.
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Bu tahrikkar eylemler Kıbrıs'ta bugüne kadar bir çözüme ulaşılmamasının sorumluluğunun 
hangi tarafta olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. Kıbrıs meselesinin barışçı bir çözüme 
ulaştırılması için en çok ihtiyaç duyulan karşılıklı güven ortamının yaratılmasıdır. Bu gibi eylemler 
karşılıklı güveni zedelemekte ve barış çabaları güçleştirmektedir. Birleşmiş Milletlerin ve Kıbrıs’la 
ilgili tüm tarafların barış ortamını zedeleyici bu gibi zararlı ve tehlikeli hareketlere karşı açık ve 
kararlı bir tutum izlemelerini bekliyoruz.

13 Ağustos 1996

B A S I N  A Ç I K L A M A S I

Kıbrıs Rum kesiminde, Güney Lefkoşa'da bulunan Ömeriye Camii'nın 11 Ağustos akşamı 
kundaklanması sonucu, caminin iki kapısının ve minaresinin yandığı üzüntüyle öğrenilmiştir.

Bu camiye, daha önce 1990 yılında da Rumlar tarafından bombalı bir saldırıda bulunulduğu 
bilinmektedir.

Ömeriye Camii'ne karşı Rumlar tarafından girişilen bu müessif kundaklama eylemi Rum 
göstericilerin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınırlarını delme yönünde başlattıkları şiddet 
olaylarını takiben gerçekleştirilmiştir.

Rum tarafının ibadet yerlerine dahi yönelen bu saldırıları ibret vericidir. Birleşmiş 
Milletlerin Kıbrıs'ta barış ve güven ortamını zedeleyici bu gibi hareketleri önlemek üzere gereken 
tedbirleri almaşım beklemekteyiz.

14 Ağustos 1996

Başbakan Vekili ve Dışişleri Bakanı 
Sayın Tansu Çiller'in Açıklaması

Kıbrıs'ta geçtiğimiz Pazar günü üzücü sonuçlan beraberinde getiren Rum eylemlerinin bir 
an önce son bulması temennisinde bulunmuştum. Bu tahrikkar tutumların Kıbns'ta tesis edilmesi 
arzulanan güven ortamına ve adil ve kalıcı bir çözüme yardımcı olmayacağını belirtmiştim. Bu 
uyarımı bir kez daha tekrarlamak istiyorum.

Bugün de sözkonusu eylemlerin sürdürülmesi ölümle sonuçlanmış, her iki taraftan ve BM 
Barış Gücü'nden yaralanmalara sebebiyet vermiştir. Bunu üzüntüyle karşıladık.

Bu tahrikkar eylemler artık son bulmalıdır. Kıbrıs'ta barış ve güven ortamı bu şekilde tesis 
edilemez. Bu yol yanlış bir yoldur. Bu şekilde hiç bir yere varılamaz.

Birleşmiş Milletlerin ve Kıbrıs'la ilgili tüm tarafların barış ortamını zedeleyici bu gibi 
tehlikeli davranışlara karşı kararlı bir tutum izlemelerini beklemekteyiz.
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A Ç I K L A M A

BM Güvenlik Konseyi Dönem Başkanı'nın 13 Ağustos 1996 günii Kıbrıs'ta cereyan eden 
olaylarla ilgili olarak New York'ta basın mensuplarına yaptığı açıklamada bu olayların
sorumluluğunu Ada'daki her İki tarafa da atfeden ifadeleri yadırganmıştır.

,  î  .  •  « .  .  « .  •  •

Zira, bu olaylarda bir tarafta tahrikkar tutumlar içinde uzun süreden beri eylem hazırlığı
#

yapan ve bu eylemleri teşvik eden Rum Yönetimi, diğer tarafta ise üzücü sonuçlan basından belli 
olan bu eylemlerin önlenmesi İçin BM nezdinde müteaddit uyanlarda bulunan Kıbrıs Türk tarafi 
vardır.

Hal böyle iken, bu eylemlerin önlenmesi sorumluluğunu taşıyan BM adına yapılan 
açıklamada, olayların müsebbibinin Rum Yönetimi olduğu gözardı edilerek, sorumluluğun her iki 
tarafa da paylaştınlmaya çalışılması gerçekleri yansıtmadığı gibi, Kıbrıs'ta güven ortamının tesisine 
ve çözüm çabalarına da yardımcı olmamaktadır.

14 Ağustos 1996

A Ç I K L A M A
\

Türkiye’nin de üyesi olduğu Silahsızlanma Konferansı gündeminin en önemli ve öncelikli 
konusu Nükleer Denemelerin Yasaklanması Antlaşmasını süratle sonuçlandırarak. Birleşmiş
Milletlerin bu vılkı Genel Kurulunda imzava açılmasını saplamaktır

Nükleer Deneme Yasağı Özel Komitesi Başkanının iki yılı aşkın bir müzakere dönemi 
sonrasında oluşturduğu Antlaşma taslağı duyarlı çıkar dengelerini yansıtan bir uzlaşı senedidir. 
Silahsızlanma Konferansı bünyesinde yapılan danışmalar,,taslağın yeniden müzakereye açılmasının 
zorlukla varılan uzlaşılarda bir çözülme olması endişelerini teyid eden sonuçları ortaya koymuştur.

Türkiye, nükleer Silahların yayılmasının önlenmesi konusundaki siyasetinin bir gereği 
olarak, nükleer Silahsızlanma perspektifinde önemli bir asama teşkil edecek Antlaşma taslağını ve 
bunun BM Genel Kurulunda imzaya sunulması hedefini desteklemektedir. Dünya kamu oyunun 
haklı beklentilerinin boşa çıkartılmaması açısından Ülkemiz bu hedefin gerçekleştirilmesini 
Silahsızlanma Konferansı üyesi devletlerin görevi addetmektedir.

14 Ağustos 1996

A Ç I K L A M A

14 Ağustos gecesi Gölcük’ten Aksak Limanı'na intikal ederken makinalarında meydana
•

gelen bir arıza nedeniyle Istanköy Adası Kumbumu açıklarında karaya oturan ve demirleyen TCG 
Yavuz Firkateyninin kurtarılması çalışmalarına Türk Deniz Kuvvetleri ile birlikte katılan Yunan 
makamlarına gösterdikleri yardım ve anlayış tçin teşekkür ediyoruz. Olayda herhangi bir can ve 
mal kaybı olmadığından memnunluk duyuyoruz.

Gemimizin kurtarılması çalışmalarında sağlanan bu İşbirliğinin her iki ülke arasındaki 
ilişkilerin yumuşatılması çabalarına katkıda bulunacağına inanıyoruz.
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16 Ağustos 1996

Başbakan Vekili ve Dışişleri Bakanı Tansu
Çiller’in Açıklaması

Son günlerde Yunanistan’daki Temsilciliklerimize karşı eylem ve taşkınlıkların 
sürdürülmekte olduğunu esefle görmekteyiz. Bu ibret verici olayların bazıları şöyledir.

13 Ağustos günü içlerinde PKK unsurların da bulunduğu Yunanlı göstericiler Atına 
Büyükelçiliğimiz önünde bir gösteri düzenlemiş ve Türk Bayrağını yakmıştır.

Selanik Başkonsolosluğumuz önünde 14 Ağustos gününden bu yana fanatik grupların 
Başkonsolosluğumuza ve personeline yönelik tacız eylemleri sürmüş ve 16 Ağustos günü 
Başkonsolosluğumuz önünde yapılan gösteride bayrağımız yakılmıştır.

- - 16 Ağustos günü Yunanlı göstericiler Rodos Başkonsolosluğumuza tasla saldırı eyleminde
bulunmuştur. Yine 16 Ağustos günü fanatik gruplarca Gümiilcine Başkonsolosluğumuza karşı 
benzer eylemler yürütülmüş ve bayrağımız yakılmıştır. Diğer taraftan, Batı Trakya da 
soydaşlarımız can ve mal güvenliğine yönelik şiddet eylemleri sonucunda İki soydaşımız 
yaralanmış ve soydaşlarımıza ait bazı işyerleri tahrip edilmiştir.

\

Bu eylemler üzerine, Atina'da Yunan Dışişleri Bakanlığı, Ankara'da Yunan Büyükelçiliği 
nezdinde girişimde bulunulmuş ve Yunanistan Hükümeti şiddetle protesto edilerek, 
Yunanistan’daki temsilciliklerimizin korunması için gerekli güvenlik önlemlerinin alınması resmen 
bir kez daha istenmiştir.

Ayrıca, soydaşlarımıza yönelik eylemlerin bir an önce önlenmesi talep edilmiştir. İlgili 
ülkelere de bu konuda gerekli bilgiler verilmektedir.

Yunanistan'ı uluslararası hukuktan doğan sorumluluklarının icabı ülkesindeki bütün Türk 
temsilciliklerinin güvenliğini etkili bir şekilde sağlamaya davet ediyoruz.

İki ülke arasında mevcut meselelerin barışçı bir anlayışla çözümü için gayret sarfedildiği bu 
dönemde Yunan Hükümetinden halkı kışkırtarak bu olaylara sebebiyet verenlerin ve kutsal 
varlığımız olan Türk bayrağına karşı yapılan saldırıların müsebbiplerinin cezalandın İmasını 
beklemekteyiz. Temsilciliklerimize yapılan saldırıyı ülkemize yapılmış addediyoruz.

20 Ağustos 1996

A Ç I K L A M A

Moskova ve Nazran anlaşmalarına rağmen son haftalarda Çeçenistan'da silahlı çatışmanın 
şiddetlenerek başta sivil halk içinde olmak üzere yeniden pek çok can kaybına yol açılmış 
olmasından endişe duyan Türkiye, ateşkes anlaşmasına geçerlilik kazandırmak için Rusya 
Federasyonu Güvenlik Konseyi Sekreteri tle Çeçen tarafı arasında gerçekleştirilen buluşma İle 
başlatılan görüşme sürecini memnuniyetle karşılamıştır.

Türkiye, Çeçenistan'da 
ulaşmasını temenni etmektedir.

barışın yolunu açmaya yönelik bu girişimin süratle başany

■ ..d 5
\  *  J \
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Rusya Federasyonu'nun toprak bütünlüğünü destekleyen ve ihtilafın ancak barışçı 
yöntemlerle ve İnsan haklarına saygı çerçevesinde kalıcı bir çözüme kavuşturulabileceği 
görüşünde olan Türkiye, taraflara aralarında samimi, yapıcı ve hızlandırılmış bir diyaloga girme ve 
sorunu müzakere masasında çözme çağrısında bulunmaktadır.

21 Ağustos 1996

A Ç I K L A M A

Rus Federal birliklerce Grozni'de büyük çaplı bir askeri harekata girişileceğine dair son 
basın haberlerini Türk Hükümeti endişe ile karşılamıştır.

Halen Grozni'de 300.000 sivilin bulunduğu, bu insanların şehri Çeçenistan’daki Rus 
kuvvetleri Komutan Vekilince verilen süre zarfinda terketmesinin mümkün olmadığı, terk 
edenlerin ise sığınabilecekleri yerleri bulunmadığı ifade edilirken sivil halka da zarar, verebilecek bir 
harekata girişilmeyeceği ümit edilmektedir.

-  * * • */' *• - * -N.'; • . ‘ * W • •

Türk Hükümeti taraflara itidal tavsiye etmekte ve basta Grozi'dekı durum olmak üzere 
güçlükleri aşabilmek İçin süratle görüşme yoluyla bir çözüm bulunması çağrısında bulunmaktadır.

21 Ağustos 1996

A Ç I K L A M A

Kıbrıs'ta üzücü sonuçları da beraberinde getiren son olaylar Ada'daki İki taraf arasındaki 
diyalog ihtiyacını bir kez daha ortaya koymuştur.

Kıbrıs'ta adil ve kalıcı bir çözüme ulaşılmasının temel şartı İki taraf arasında güven
ortamının tesis edilmesidir. Liderlerinin görüşemediği İki toplumun uzlaşmasım beklemek mümkün 
değildir.

Bu anlayışla, Birleşmiş Milletler yetkililerinin son olayların yarattığı gerginliği azaltmak 
üzere ortak bir açıklamada bulunmaları amacıyla her İki toplum liderini biraraya getirme 
yönündeki teşebbüsünü memnuniyetle karşılamış bulunuyoruz.

KKTC Cumhurbaşkanı Sayın Denktaş, BM'nin yapmış olduğu bu öneriyi kabul etmiş 
bulunmaktadır. Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Klerides, Sayın Denktas'ın kendisine daha önce 
yaptığı görüşme çağrılarında olduğu gibi, sözkonusu öneriyi de kabul etmemiştir. Rum Ulusal 
Konseyi'nin de bir karar almak yerine konuyu oyalama cihetine gittiği anlaşılmaktadır.

Rum-Yunan tarafının tahrikkar tutumlarından biran önce vazgeçerek adil ve kalıcı bir
çözüm yönünde çaba sarfetmesi gerektiğinin idraki içinde olmasını temenni etmekteyiz. BM'nin ve
Kıbrıs'la ilgili tüm tarafların Rum tarafımn bu tutumundan gereken neticeyi çıkartmasını ümit 
etmekteyiz.
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21 Ağustos 1996

Birleşmiş Milletler insan Hakları Komisyonuna bağlı ve 26. bağımsız üyeden oluşan 
Ayırımcılığın Önlenmesi ve Azınlıkların Korunması Alt-Komisyonu 48. Dönem çalışmalarına 
Cenevre'de devam etmektedir. Alt-Komisyon'a, birkaç gün önce, "Türkiye'de İnsan Haklan" 
başlıklı bir karar tasarısı Belçika'lı üye tarafından hazırlanarak sunulmuş, Yunanlı ve Şilili üyeler de 
tasarıya ortak sunucu olmuşlardır.

Tasarıda, insan haklarına saygı gösterilmesi düşüncesinden hareketle güvenlik güçlerimizin 
terörizme karşı sürdürdükleri mücadele çeşitli açılardan eleştirilmekte, PKK'nın görüşlerine yer 
verilmekte, güvenlik güçlerinin mücadelesi ile PKK terörizmi es tutulmak istenmekteydi. Tasarı, 
bu haliyle adeta terörizme de yeşil ışık yakıyordu. Tarafımızdan gösterilen çabalar, Cenevre Daimi 
Temsilciliğimizin Alt-Komisyon üyeleri tle temasları ve Alt-Komisyon'da yaptığımız ve gerçekleri 
anlatan konuşmadan sonra karar tasarısı oylanmış ve 9'a karşı 12 oyla reddedilmiştir.

Tasarının, Birleşmiş Milletlerin bir Komisyonunda reddedilmesi önem taşımaktadır. Zira, 
Alt-Komisyon, insanlığa karşı bir suç olan terörizme karşı kararlı tepkisini ortaya koymuştur. 
Türkiye’nin terörizme verdiği mücadelede PKK'yı desteklemekte yarar uman ve kamuoyunu 
yanıltmak isteyen çevreler İçin Alt-Komisyonun bu tutumu, yerinde bir uyarıdır.

A Ç I K L A M A

29 Ağustos 1996

A Ç I K L A M A

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Türkiye'nin Irak’a uygulanan ambargodan 
uğradığı zararı hafifletmek amacıyla bu ülkeden kendi ihtiyacı için yapmayı öngördüğü petrol 
ithalatı ile ilgili başvurusu hakkındaki kararının bazı ülkelerin ilave bilgi isteği nedeniyle ertelendiği 
öğrenilmiştir.

v

Toplantıda söz alan ülkelerin Türkiye’nin talebine olumlu bir yaklaşımla baktıklarını ifade 
ettikleri anlaşılmaktadır. Keza, ABD delegasyonunun yaptığı yazılı açıklamada ve Komite Başkanı 
Alman delege İle İngiliz delegasyonu yetkilisinin basına verdikleri sözlü beyanda Türkiye’nin 
talebiyle İlgili olumlu unsurlar yeralmaktadır. Bilindiği üzere, Ürdün'ün 1990 yılında yaptığı aym 
başvuru Birleşmiş Milletlerde aylarca sonra kaydedilmiş, 22 ülkenin benzeri müracaatları ise 
reddedilmişti. •

Türkiye bu talebini ısrarla takıp edecektir. İhtilafa doğrudan taraf olan ülkelerin dışında 
Körfez savaşından en çok zarar gören ülke Türkiye olmuştur. Beş yılı asan sürede ülkemizin 
kayıpları 27 Milyar doları aşmıştır. Ambargonun Güneydoğu'da işsizliğe ve teröre uygun bir 
ortamın oluşmasına yaptığı • katkı ihmal edilemez bir düzeydedir. Türkiye, basından beri ambargo 
dahil tüm Birleşmiş Milletler kararlarına titizlikle uymuştur. Ancak, ekonomik menfaatlerimizin 
süresiz olarak zarara uğratılmasına tahammül etmemiz mümkün değildir. Önümüzdeki haftalar 
içerisinde fiilen uygulanmaya başlanacak olan 986 sayılı Birleşmiş Milletler Kararı çerçevesinde 
zararlarımızın bir kısmının telafi edilmesi için Türkiye devlet ve özel sektör olarak tüm çabaları 
sarf etmektedir. Bununla beraber, tek basma bu kararın uygulanmasının Türkiye’nin zararlarının 
giderilmesine yetmeyeceği de açıktır. Bu bakımdan, Birleşmiş Milletlere başvurumuzun 
sonuçlandırılması için Türkiye her türlü gayreti göstermeye devam edecektir.
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29 Ağustos 1996

Türkiye’nin çeşitli Orta Doğu ülkeleri başkentlerinde görevli 15 büyükelçisi ile bu 
merkezlerden bazılarına son defa atanan yeni büyükelçiler, bugün Bakanlık üst düzey yetkililerinin 
de katılmasıyla bir değerlendirme toplantısı yapmışlardır.

•  •

Önceden planlandığı şekilde, sabah saat 10.30’da Dışişleri Bakanlığında Müsteşar 
Büyükelçi Onur Öymen Başkanlığında yapılan ön değerlendirme ve fikir alışverişini takiben, 
toplantıya Dışişleri konutunda Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Sayın Prof. Dr. Tansu 
Çiller’in başkanlığında devam edilmiştir. Sayın Prof. Dr. Tansu Çiller, büyükelçiler için bir öğle 
yemeği tertiplemiştir.

Toplantı için Ankara’ya gelen Büyükelçilerimiz bugün öğleden sonra Başbakan Sayın Prof. 
Dr. Necmettin tarafından da kabul edilmiş olup Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman Demirel 
tarafından da kabul edilmeleri öngörülmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımız ayrıca, Büyükelçilere ve 
Dışişleri Bakanlığı yetkililerine bir akşam yemeği verecektir.

A Ç I K L A M A

31 Ağustos 1996

A Ç I K L A M A

Bugün erken saatlerden itibaren kuzey Irak'ta, özellikle Erbil yöresinde çatışmalar olduğu 
endişe İle öğrenilmiştir. 17 Ağustos'ta başlayan ve bugünden itibaren daha da vahim bir boyut 
kazanan bu çatışmaların kuzey Irak'taki güvenlik ve istikrara ciddi zarar vermekte olduğu, bölge
halkının can ve mal güvenliğini tehdit edici boyutlara ulaştığı ve terörist Faaliyetlere uygun bir
ortam sağladığı anlaşılmaktadır. :

/

Türkiye, tüm ilgili tarafların serinkanlı bir yaklaşım benimseyerek çatışmaları derhal 
durdurmalarını ve kuvvet kullanarak bölgedeki dengeleri bozucu davranışlarda bulunmaktan 
kaçınmalarım beklemektedir. Tarafların gerginliğin tırmanmasını teşvik edici davranışlardan 
kaçınmaları, bölgede güvenlik ve istikrarın tesisine yardımcı olacaktır.

• f

Türkiye, güvenlik çıkarlarım da gözönünde bulundurarak, gelişmeleri yakından izlemekte 
ve ilgili ülkelerle danışmalarını sürdürmektedir.

Türkiye, bu gelişmelerin Irak'ın toprak bütünlüğüne zarar verici sonuçlara yol açmasına, 
terör örgütünün bu durumdan yararlanmasına ve kuzey İraktan kendi sınırlarına yönelik yeni bir
göç hareketi oluşmasına izin vermemekte kararlıdır. Bu yöndeki gelişmeleri engellemek İçin 
gerekli tüm önlemleri alacaktır.
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2 Eylül 1996

Çeçenistan'da 22 Ağustos 1996 günü imzalanan ateşkes anlaşmasının ardından 30 Ağustos 
günü Rusya Federasyonu Güvenlik Konseyi Sekreteri Aleksandr Lebed ile Çeçen Komutan Aslan 
Meshedov arasında iki siyasi belge imzalanmış bulunmaktadır.

Bu anlaşmalar çerçevesinde üzerinde mutabık kalman barışçı çözüm planına Başkan 
Yeltsm'ın, ayrıca "Çeçen Savunma Komitesi"nine mutabakatlarını bildirmiş olduklarına dair 
basında yer alan haberler, varılan uzlaşının bu kez hayata geçirilmesi ve Çeçenistan'da kalıcı barış 
yolunun açılması bakımından ümit doğurmuştur.

Bir bölge ülkesi olarak Türkiye Çeçenistan'da savaşın sebep olduğu büyük acılara son 
vereceğini ve açılan yaraların sarılmasını mümkün kılacağını umduğu bu gelişmeyi memnuniyetle 
karşılamakta, varılan mutabakata desteğini beyan etmekte ve Çeçenistan'da barış ve huzurun kalıcı 
olması için tarafların çabalarını kararlılıkla sürdürmelerini arzulamaktadır.

A Ç I K L A M A

3 Eylül 1996

BAŞBAKAN YARDIMCISI VE DIŞİŞLERİ BAKANI 
SAYIN PROF. DR. TANSU ÇİLLER’İN AÇIKLAMASI

Irak'taki son gelişmeler hakkındaki görüşlerimizi son günlerde kamuoyuna yaptığımız 
açıklamalarla duyurmuştuk.

Bu sabahın erken saatlerinden itibaren olaylar Amerika'nın müdahalesiyle yeni bir boyut 
kazanmıştır. ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Talbott, beni harekat odasından arayarak 
Amerika'nın giriştiği sınırlı operasyon hakkında bilgi verdi. Önceden tespit edilen 16 hedefin 
vurulduğunu söyledi. ABD daha önce sabahın erken saatlerinde bizzat Başkan Clinton tarafından 
gönderilen mesajda, kuzey Irak'taki görüş ve endişelerini bildirdi.

Türkiye, çatışmaların biran önce sona erdirilmesi, sivil halkın korunması, teröre müsait bir 
ortam yaratılmaması ve yeni bir göç hareketinin oluşmaması İçin yoğun çaba harcamaktadır.

ABD ve diğer İlgili bütün taraflarla yakın temaslar sürdürmekte ve bu konudaki görüş ve 
endişelerimizi aktarmaktayız.
Türkiye, kendi ekonomik ve güvenlik çıkarlarının zarara uğramaması için her türlü gayreti 
göstermektedir.

Sabahın erken saatlerinden beri yoğun üst düzey değerlendirme toplantıları yaptık. 
Meselenin bütün yönlerini ve alınması gereken tedbirleri görüştük. Çalışmalarımızı yoğun bir 
biçimde sürdürüyoruz.

Türkiye, gelişmeleri büyük bir dikkatle izlemekte ve bölgede barış ve istikrarın tesisi için 
yoğun diplomatik çabalarını devam ettirmektedir.
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6 Eylül 1996

A Ç I K L A M A

Ekonomik işbirliği Örgütü (ECO) Olağanüstü Bakanlar Konseyi Toplantısı, 14 Eylül 1996 
tarihinde, İzmir'de gerçekleştirilecektir.

%

•  •

Örgütün etkinliğinin arttırılması, kendisini değişen şartlara uyumlu hale getirmesi ve 21.
Yüzyıla hazırlaması amacıyla bir süre önce başlatılmış olan yeniden yapılanma çalışmaları sonucu

• • ——•  » ‘ » * %

Örgütün temel belgesi olan İzmir Antlaşması ve diğer belgeleri tadil edilmiştir. İzmir Olağanüstü
Bakanlar Konseyi Toplantısı'nda yeni İzmir Antlaşması ve Örgütün Hukuki Statü belgesi
imzalanacaktır. Türkiye yeni İzmir Antlaşmasının imzalanmasıyla birlikte Örgüte yeni bir ivme 
kazandırılacağı inancındadır.

Toplantıda ayrıca, yeniden yapılanmanın aşamalarını gösteren bir Uygulama Planı 
onaylanacaktır.

Türkiye, Iran ve Pakistan arasında bölgesel ekonomik işbirliğini geliştirmek ve
kuvvetlendirmek amacıyla 1964 yılında kurulan Kalkınma İçin Bölgesel İşbirliği Teşkilatı (RCD),
1977 İzmir Antlaşması İle hukuki içerik kazanmış ve 1985 yılında Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 
(ECO) adım almıştır. -

1992 Kasım'ında Afganistan, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan 
ve Türkmenistan'ın Örgüte katılması İle ECO, 7 milyon kilometrekarelik ve 300 milyon nüfuslu bir 
bölgeyi kapsayan 10 üyeli bir örgüt haline gelmiştir.

ECO içinde ticari Faaliyetlerin arttırılması için özel sektör kuruluşlarımıza önemli görevler
düşmektedir, i eşkilat İçinde serbest ticaretin arttırılması ve özel sektörler arası İşbirliğinin 
geliştirilmesi büyük önem taşımaktadır.

Türkiye, ükonomik işbirliği Örgütü'nü, üye devletler ile çok yönlü bir işbirliği için sağlıklı
bir platform, daha yaygın bir iletişim için güçlü bir odak noktası ve ekonomik istikrar İçin güçlü 
bir dayanak olarak görmektedir.

Türkiye’nin AB İle gerçekleştirmiş olduğu Gümrük Birliği kardeş ECO ülkelerine de 
büyük yararlar sağlayacaktır.

Türkiye, bölgesel İşbirliği modellerini refaha, barışa ve istikrara katkıda bulunma aracıları 
olarak- görmektedir. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı bu çerçevede üye ülkeler arasında dostluk, 
İşbirliği ve refahı geliştirmek İçin yararlı bir fırsattır.
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8 Eylül 1996

BAŞBAKAN YARDIMCISI VE DIŞİŞLERİ BAKANI PROF. DR.
SAYIN TANSU ÇİLLER’İN AÇIKLAMASI

Yunanistan Başbakanı Simitis'in Kıbrıs'ta, bu sabah sınır kesiminde Rum tarafından acılan 
ateş sonucunda bir Kıbrıslı Türk askerin şehit edilmesini, diğer bir Kıbrıslı Türk askerin ağır 
yaralanmasını faili meçhul bir olay olarak tanımlayan açıklamasını üzüntü ve hayretle karşıladık.

Ortada vahim bir durum vardır. Simitis'in bu açıklaması ciddiyet ve inandırıcılıktan uzaktır. 
Konu yüzeysel açıklamalarla geçiştirilemez.

Biz olayın derhal ve ciddi bir şekilde araştırılmasını ve suçlularının yakalanarak 
cezalandırılmasını bekliyoruz.

9 Eylül 1996

BAŞBAKAN YARDIMCISI VE DIŞİŞLERİ BAKANI
SAYIN PROF. DR. TANSU ÇİLLER’İN AÇIKLAMASI

Irak'taki gelişmeleri byyük hassasiyetle izliyoruz. Muhalif gruplar arasındaki çarpışmaların 
devam ettiği anlaşılmaktadır. Bu çarpışmaların biran önce sona erdirilmesini ve üçüncü tarafların 
bu mücadeleye taraf olmalarını bekliyoruz.

Irak Büyükelçisi bugün Müsteşarımızı ziyaret ederek son gelişmeler hakkında bilgi 
vermiştir. İrak Hükümeti İle teknik seviyede üst düzeyli istişarelerimizi sürdüreceğiz.

Bugün öğleden sonra ABD yetkilileri ile de temaslarda bulunacağız.

Türkiye bölgede barış ve huzurun sağlanması için etkin çabalarını sürdürecektir.

9 Eylül 1996

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı 
Sayın Prof. Dr. Tansu Çiller'in Açıklaması

Kıbrıs'ta dün cereyan eden olayları hassasiyetle takip etmeye devam ediyoruz. Türk 
Milletinin Kıbrıs Türklerine başsağlığı duygularını, desteğini ve dayamşmasım bildirmek üzere 
yarın şehit erimiz İçin düzenlenecek törene Hükümetimizi temsilen bizzat katılacağım. Kıbrıs 
Türklerinin canına kasteden bu gibi saldırıların tekrarlanmaması için her türlü tedbiri alacağız. 
Yunan devlet adamlarının konuyla ilgili sorumsuz beyanlarını, bu olayı hafife alan ve dünya 
kamuoyunu yanıltmayı hedefleyen sözlerini esefle karşılıyoruz. Bu gibi yanıltıcı beyanlarla 
böylesine vahim bir olayı geçiştirmek mümkün değildir. Yunanistan'ı ve Güney Kıbrıs Rum 
Yönetimi'ni sorumluluklarının bilinci İçinde, bu cinayetin sanıklarını derhal yakalamaya ve 
cezalandırmaya bir kez daha davet ediyoruz.
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9 Eylül 1996
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Irak Cumhurbaşkanlığı Danışmanı Hamit Yusuf Hammadi Başkanlığında üç kişilik teknik 
düzeyde bir heyet danışmalarda bulunmak üzere Türkiye’ye gelecektir. 10 Eylül günü yapılacak 
olan bu damşmalarda Türk heyetine Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi Onur Öymen 
Başkanlık edecektir. - -

Heyetin Ankara’daki temasları sırasında ikili ve bölgesel konular ile ilgili olarak bilgi ve 
görüş alışverişinde bulunulacaktır.

A Ç I K L A M A

ı  •  .

10 Eylül 1996

A Ç I K L A M A

Bodrum açıklarında Türk karasularında seyretmekte olan Türk yatlarına karşı 9-Eylül 1996 
günü sabah saatlerinde Yunan Deniz Kuvvetlerine ait botlar tarafından gerçekleştirilen taciz ve 
ateş açma olayı üzerine, bugün Yunanistan Büyükelçiliği Müsteşarı Dışişleri Bakanlığına davet 
olunarak olay kuvvetle protesto edilmiş, bu tür olayların tekerrürünün yol açabileceği vahim 
gelişmelere dikkat çekilmiş ve Yunanistan Hükümetinin bu tür olayları önlemek İçin gerekli 
önlemleri almasını beklediğimiz vurgulanmıştır.

16 Eylül 1996
m .  -  j  •  * •  * '  •  ’  * * • • • ' * •

A Ç I K L A M A

Türkiye Bosna-Hersek'te 14 Eylül 1996 tarihinde yapılan seçimlerin sakin bir ortamda 
gerçekleşmesinden memnuniyet duymaktadır. Türkiye mevcut sıkıntı ve olumsuzluklara karşın 
seçimlerin gerçekleşmiş olmasını Bosna-Hersek'in geleceği açısından önemli bir gelişme olarak 
görmekte ve bu olumlu gelişmenin Bosna-Hersek'te sürekli barışın ve istikrarın sağlanmasına 
katkıda bulunması arzusunu taşımaktadır. Bilindiği üzere bu seçimler kapsamında, ülkemizdeki 
Boşnak mültecilerin oy kullanmalarını teminen tarafımızdan gerekli katkılarda bulunulmuştur. 
Diğer taraftan 19 seçim gözlemcimiz AĞIT adına halihazırda Bosna-Hersek'te görev yapmaktadır.

Türkiye, seçimlerin Bosna-Hersek'te ılımlı bir siyasi havamn ve uzlaşmamn oluşturmasını 
arzu etmektedir ve bu doğrultuda olabilecek her katkıyı sağlamaya hazır olduğunu bildirmekten 
memnuniyet duymaktadır. ,

-

16 Eylül 1996

A Ç I K L A M A

Bugünkü bir gazetede, bir uluslararası haber ajansı Akdeniz sorumlusunun geçen hafta 
Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Sayın Prof.Dr. Tansu Çiller'den randevu aldığı ve
bilahare, aynı ajansta yer alan bir başka haber üzerine bu randevunun iptal edildiği şeklinde bir

*  <

haber yer almıştır. Sözkonusu haber gerçek dışıdır. Anılan basın mensubu adına Sayın Prof.Dr.



Tansu Çiller'den bir randevu talebi vaki olmamıştır. Dolayısıyla talep edilmeyen bir randevunun 
iptali de sözkonusu olamaz.

Sayın Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanının amlan ajansa karşı tavır aldığı iddiası da 
doğru değildir. Nitekim, Sayın Prof.Dr. Tansu Çiller’in, ahiren Kıbrıs'ta şehit edilen KKTC 
Güvenlik kuvvetlerine mensup erin cenazesi için 10 Eylül 1996 günü Ata uçağı ile Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyetine yaptığı ziyarette uçağa yabancı basını temsilen sadece amlan ajansın muhabiri 
alınmıştır.

17 Eylül 1996

A Ç I K L A M A

Diyarbakır'ın Kelekçi köyünden bazı vatandaşlarımız 1992 Kasımında evlerinin yakıldığı ve 
köylerinden zorla uzaklaştırıldıkları iddiasıyla zarara uğradıklarını ileri sürerek doğruca Avrupa 
İnsan Hakları Komisyonu'na başvurup davacı olmuşlardır. Komisyon, Akdivar davası olarak 
bilinen müracaat ile ilgili raporunu 26 Ekim 1995'de hazırlamış ve konu hem komisyon hem 
Hükümetimiz tarafından Avrupa İnsan Hakları Divanı'na götürülmüştür. Divan konu ile ilgili 
olarak aldığı karan 16 Eylül 1996 günü Strazburg'da açıklamış ve Avrupa İnsan Hakları 
Sözleşmesinin bazı maddelerinin Türk Hükümeti tarafından ihlal edildiği sonucuna varmıştır.

Divan'ın aldığı bu karar, Türkiye'de üzüntü ve tepkiyle Karşılanmıştır. Karann hukuki 
olmaktan ziyade, siyasi tarafı ağır basmaktadır. Bu kararı alanlar Divan'ın tarafsızlığına gölge 
düşürmüşlerdir. Avrupa İnsan Hakları Divanı'nın Fer'i (yardımcı) mahiyette bir kuruluş olduğunu 
unutmamak gerekir. Hukuki sorunlar önce milli yargı yolları tüketilerek çözülür. Bu kurala- 
mutlaka uymak gereklidir. Bunun dışında yollar aramak ve denemek, uluslararası planda İnsan 
hakları mekanizmalarının sağlıklı bir şekilde işlemesine zarar verir. Fer'i bir mahkeme olan Divan'ın 
aldığı karar egemenlik haklarımızla çatışır mahiyettedir. Divan, maalesef yapılan başvurunun 
kapsamını asan "Ultra Vires" bir karar vermiştir. Ancak Türkiye’deki anayasa! rejim ülkenin her 
karış toprağında geçerlidir ve geçerli olmaya devam edecektir.

Türkiye, Avrupa İnsan Haklan Komisyonu'na ve Divana müracaat hakkını tanımıştır. 
Komisyon'a yapılmış olan başvurular İçin vatandaşlarımız önce Türk mahkemelerinde haklarını 
aramalıdırlar. Yargı kararlarından tatmin olmayanlar İnsan Haklan Komisyonu'na başvurabilirler. 
Bu başvurular için Hükümet 6 aylık başvuru süresi şartını da aramayacaktır.

Divan'ın aldığı bu tuhaf ve anlaşılmaz karar, tatminkar bir karar değildir. Türkiye’nin 
bölücü terörizme karşı hukuk devleti çerçevesinde sürdürdüğü mücadele ise hiçbir şekilde 
etkilenmeden aynı kararlılıkla sürdürülecektir.
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18 Eylül 1996

BAŞBAKAN YARDIMCISI VE DIŞİŞLERİ BAKANI 
SAYIN PROF. DR. TANSU ÇİLLER İN AÇIKLAMASI

Sayın Barzani ile Kuzey İrakta’ki gelişmeler hakkında çok kapsamlı ve yapıcı bir görüşme 
yaptık. Kendisinden son durum hakkında bilgi aldım. Biz Irak’ın egemenliğine, toprak

V  * .  - •  •  ,  •

bütünlüğüne içtenlikle saygılıyız ve bulunacak herhangi bir çözümün mutlaka Irak’ın toprak 
bütünlüğüne dayalı olmasına önem veriyoruz.

Kuzey Irak’ta sükûnetin ve barış ortamının hakim olması samimi arzumuzdur. Biz orada 
yaşayan bütün halkların dostluk ve işbirliği içinde olmalarını arzu ediyoruz.

Kuzey Irak’ta yaşayan Kültlerin iyiliğini,huzurunu ve refahını arzu ederiz. Aynı şekilde 
gene Irak’ta çok sayıda Türkmen soydaşımız bulunmaktadır. Bunların bir bölümü de Kuzey 
Irak’ta yaşamaktadırlar. Biz Türkmenlerin Kürtlerin de dostluk ve kardeşlik içinde, birbirinin 
haklarına ve güvenliklerine saygı göstererek yaşamalarım arzu ederiz. Irak’ın egemenliği ve toprak 
bütünlüğü siyasi coğrafyada hiçbir değişiklik yapılmadan fiilen sağlanana kadar Kuzey Irak’taki 
yerel yönetime oradaki bütün toplulukların müştereken ve tekin biçimde, kardeşlik anlayışı içinde
katılmaları, huzur ortamının tesisi ve sürdürülmesi için önem taşımaktadır. Birleşmiş Milletlerin
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989 sayılı kararının bir an önce uygulanması bütün Irak halkının, bu arada Kuzey Irak’ta yaşayan 
insanların çektikleri sıkıntıların hafıfletilmesine de yardımcı olacaktır. Türkiye bu kararın bir an 
önce hayata geçirilmesi için ısrarlı gayret göstermektedir. Bunu yaparken devletimiz sadece 
Türkiye’nin ekonomik çıkarlarını değil Irak’ta yaşayan bütün insanların bir an önce asgari yaşam 
koşullarına kavuşturulmasını da hedeflemektedir.

% —  *

Halen Kuzey Irak’ta en önemli güvenlik sorunu oradaki teröristlerin faaliyetlerinden 
kaynaklanmaktadır. Türk sınırlarındaki bölgede yoğunlaşan bu- teröristlerin bertaraf edilmesi 
Türkiye’nin olduğu kadar bölge haklarının da menfaatinedir. Türkiye bu alanda üzerine düşen 
bütün görevleri eksiksiz yerine getirmeye kararlıdır. Böylece Kuzey Irak halklarının da güvenliğine 
katkıda bulunmuş olacağız. Onların da terör konusunda bizimle aynı temel görüşleri paylaştıklarım 
öğrenmekten memnun oldum. Türkiye bir yandan bölge halklarıyla olan tarihi ve geleneksel 
ilişkilerini bir yandan da mensubu bulunduğu ittifak içindeki yükümlülüklerini gözönünde 
bulunduran dikkatli, ölçülü ve kararlı politikasını izlemeye devam edecektir.

23 Eylül 1998

Karadeniz Ekonomik İşbirliği (KEI) - Merkezi Avrupa Girişimi (MAG) Ulaşım Çalışma
Grupları Ortak Toplantısı

İstanbul, 25-26 Eylül 1996

27 Nisan 1996 tarihinde Bükreş'te yapılan Karadeniz Ekonomik İşbirliği (KEI) Dışişleri 
Bakanlan VII. Toplantısında, KEI İle MAG arasında 1996 Ekim ayında Bulgaristan'da Bakanlar 
düzeyinde bir ulaşım toplantısı gerçekleştirilmesi, bu toplantı öncesinde biri 1996 Eylül sonunda 
Türkiye'de, diğeri yine Ekim ayında Bulgaristan'da olmak üzere hazırlık mahiyetinde KEI ile MAG 
Ulaşım Çalışma Gruplan arasında iki ön toplantı düzenlenmesi kararlaştınlmıştır.



KEI ile MAG Ulaşım Çalışma Grupları ilk ortak toplantısını 25-26 Eylül 1996 tarihlerinde
İstanbul'da gerçekleştirecektir.

Anılan toplantıya KEI (Arnavutluk, Azerbaycan, Bulgaristan, Ermenistan, Gürcistan, 
Moldova, Romanya, Rusya Federasyonu, Türkiye, Ukrayna ve Yunanistan) ve MAG (İtalya, 
Avusturya, Macaristan, Polonya, Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Hırvatistan, Slovenya, Bosna- 
Hersek, Makedonya, Arnavutluk, Beyaz Rusya, Bulgaristan, Romanya ve Ukrayna) ülkeleri İle 
KEI'de gözlemci statüsüne sahip 7 ülke ( Avusturya, İsrail, İtalya, Mısır, Polonya, Slovakya ve 
Tunus ) Temsilcilerinin yanısıra KEI ülkelerinin özel sektörlerini temsil eden KEI Is Konseyi, 
Avrupa Birliği Komisyonu ve Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonundan yetkililerin
de katılımı öngörülmektedir.

KEI İle MAG arasında gerçekleştirilecek ilk ortak etkinliği oluşturacak bu toplantıda 
aşağıdaki konular ele alınacaktır:

Bölgesel ulaşım politikaları, projeleri ve öncelikleri
Ulaşım projelerine kaynak sağlanması ve özel sektörün bu projelere katkı imkanları,
1997 Helsinki Pan-Avrupa Ulaştırma Konferansı öncesi ortak yaklaşım belirlemesi, 
Bölgesel Ulaştırma konularında karşılaşılan sorunlara ortak çözüm bulunması

26 Eylül 1996

A Ç I K L A M A

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Afganistan'daki çatışmaların şiddetlenmesinden ve
Kabil'deki sivil halkın can güvenliğini tehdit edici boyutlara varmasından ciddi bir endişe ve üzüntü

. •  * .  *  * *  •

duymaktadır.

Türk Hükümeti, Kardeş Afgan halkının yıllardır derin acılar çekmesine sebep olan iç 
savaşın çatışan taraflar arasında doğrudan müzakereler yoluyla durdurulabileceğine ve 
Afganistan'a kalıcı bir barışın ancak bütün tarafların temsil edileceği geniş tabanlı bir Hükümetin 
kurulması suretiyle getirilebileceğine inanmaktadır.

Türk Hükümeti bu çerçevede, tarafların bir an önce Ateşkes Anlaşması imzaladıklarını ve 
Birleşmiş Milletlerin gözetiminde, barış görüşmelerine başladıklarım görmek istemektedir.

Türkiye, BM'nin girişimiyle bu yönde gerçekleştirilecek bir toplantıya evsahipliği 
yapmaktan memnuniyet duyacaktır.

26 Eylül 1996

A Ç I K L A M A

Orta Doğu Barış Sürecini başlangıcından bu yana aktif bir şekilde desteklemiş olan ve 
sürecin başarıyla sonuçlanması halinde bütün bölge ülkelerinin geniş bir ekonomik işbirliği içinde 
kaynaklarını refah ve kalkınmaya yönelteceklerini ümit eden Türkiye, Barış Sürecine zarar verecek 
ve halklar arasındaki anlaşmazlıkları daha da derinleştirecek her türlü gelişmeyi endişeyle 
karşılamaktadır.
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Kudüs'te Mescid-i Aksa'mn altından da geçtiği belirtilen ve 1988 yılından bu yana Kudüs'lü 
Müslümanların tepkisine yol açmamak kaygısı ile açılışı ertelenen bir yaya tünelinin önceki gün 
İsrail Hükümetince açılmasına karar verilmesini bu tür bir gelişme olarak değerlendiriyoruz.

Kudüs, Müslümanlar, Yahudiler ve Hıristiyanlar için aynı derecede kutsal bir şehirdir.

Burada bu üç din asırlar boyunca yekdiğerine karşı saygı ve hoşgörü içinde birarada 
varolmuşlardır. Kutsal mahaller ve ibadet yerlerine yönelik her türlü yaklaşım bu yerlerin 
gerektirdiği saygı çerçevesinde belirlenmelidir. Bu bağlamda Kudüs'te kutsal yerlere ilişkin 
statükoyu bozacak hareketlerden kaçınılmalıdır.

İsrail’in 1988'den bu yana bu konuda gözettiği hassasiyeti bugün neden bir kenara 
bıraktığını anlamakta güçlük çekiyoruz. İsrail’in bu kararını protesto eden Filistinli halka karşı 
yatıştırıcı bir tutumu benimsemek yerine kuvvete başvurmasını kınıyoruz. Tarafları itidale ve Orta 
Doğu Barış Sürecini sekteye uğratmak isteyen çevrelerin istismarına yol açacak davranışlardan 
kaçınmaya davet ediyoruz.

t

İsrail Hükümetini, tünele ilişkin kararını gözden geçirmeye ve güç kullanımından sarfınazar 
etmeye çağırıyoruz.

30 Eylül 1996

A Ç I K L A M A

\  unanistan Dışişleri Bakanı Pangalos'un, Dogu Ege adalarının silahlandırılmasına 1974 
Kıbrıs Barış Harekatı ertesinde başlandığı yolundaki açıklaması dikkati çekmektedir.

Oysa Yunanistan, Doğu Ege adalarının uluslararası anlaşmalarla üstlenmiş olduğu
uzun süre uymuş, 19601ı yılların basından İtibaren ise adaları 

silahlandırmaya başlayıp, Türkiye’nin tepki göstermesi üzerine bu eylemini inkar yoluna gitmiştir. 
Bu itibarla, adaların 1974’de gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekatı'nm neticesinde 
silahlandırılmasına gidildiğinin ileri sürülmesi gerçeklerle bağdaşmamaktadır. Nitekim Türkiye, 
Yunanistan’ın adaları silahlandırma Faaliyetlerini yine 1960Tı yılların basından başlayarak resmen 
protesto ede gelmiştir.

Bilindiği üzere, Lozan anlaşması ile Boğazönü ve Orta Ege adaları için belirlenmiş olan 
silahsızlandırılmış statü, 1947 Paris Anlaşması ile 12 adaya da teslim edilmiş bulunmaktadır.

Yunanistan’ın bu meseleyi siyasi istismar konusu yapmamasını ve öncelikle uluslararası 
anlaşmalardan kaynaklanan hukuki yükümlülüğüne uymasım beklediğimizi bu vesileyle bir kez 
daha kamuoyunun dikkatine getirmekte yarar görmekteyiz.

1 Ekim 1996

A Ç I K L A M A
•  •  9

Uluslararası Af Örgütü Türkiye'de insan hakları konusunda yeni bir rapor yayınlamıştır. 
Raporda yer alan konular ve Af Örgütünün görüşleri ve önerileri bakımından rapor, eski 
raporlardan farklı ^lmayıp, bu raporların bir tekrarı mahiyetindedir. Türkiye'de İnsan hakları 
konusu çeşitli öle.;* .alınmakta ve eleştirilmekte, olumlu hiçbir gelişmeye yer
verilmemektedir. He|§PrBktomek gerekir ki Türkiye'de parlamenter demokratik rejim işlemekte,

A . f « V ’.y—* V
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ülkemiz taraf olduğu uluslararası anlaşmalara saygı duymakta, her alanda olduğu gibi İnsan hakları 
alanında da görüşür serbestçe ortaya konulmakta,kamuoyu önünde tartışılmakta, öneriler içeren 
raporlar hazırlanmakta ve mevzuatımızda iyileştirmeler yapmak amacıyla Hükümet düzeyinde
çalışmalar sürdürülmektedir.

-  m /

Ancak Uluslararası Af Örgüt’ünün raporları her zaman olduğu gibi yine taraflı ve 
maksatlıdır. Ülkemiz, bölücü terör örgütü PKK'ya karşı mücadeleyi demokrasi, İnsan haklarına 
saygı ve hukukun üstünlüğü ilkelerine dayandırarak yürütmektedir. PKK terör örgütü bugüne 
kadar 20000 kişinin ölümüne sebep olmuştur. Uluslararası uyuşturucu madde trafiğinde önemli rol 
oynamaktadır. Uluslararası Af Örgütü ise bugüne kadar PKK'nın bir terör örgütü olduğunu 
açıklamaktan özenle kaçınmıştır. PKK'yı savaşan bir taraf olarak göstermek isteyen rapor, bu 
yaklaşımıyla terörü teşvik etmektedir. Af Örgütü bu tutumuyla inanılırlığını ve itibarım yitirmiştir.

,  I  '  ’ •

Af Örgütü bu raporunda da taraf tutmuyormuş gibi görünmeye çalışmakta, fakat PKK'nın 
cinayetlerinin en vahim İnsan hakkı ihlali olduğunu görmezlikten gelmekte, insan haklanna hizmet 
eden değil, zarar veren ve terörü körükleyen yaklaşımım sürdürmektedir.

7 Ekim 1996

A Ç I K L A M A

Libya Lideri Kaddafi'nin 5 Ekim günü Libya'da basın mensuplarına hitap ederken Türkiye 
hakkında kullanmış olduğu ifadeler üzüntüyle Karşılanmıştır. .

Türkiye Cumhuriyetinin, temelleri kurucusu Ata Türk tarafından atılmış olan ve bugüne 
kadar titizlikle ve onurla izlenmiş olan bir dış politikası mevcuttur. Türkiye Cumhuriyeti, bu 
politikasını öncelikle kendi ulusal çıkarları çerçevesinde ve bu meyanda devletlerarası ilişkilerin ve 
uluslararası hukukun kabul edilmiş normlarını dikkate alarak yürütmektedir. Bu çerçevede 
Türkiye’nin hiçbir yabancı ülke liderinin telkin, tavsiye ve yol göstermesine ihtiyacı 
bulunmamaktadır.

Libya liderinin Türkiye’nin etnik yapısı konusunda gerçeklere ve sağduyuya aykırı 
beyanlarda bulunmuş olması da yadırganmıştır. Teröristlerin kanlı eylemlerini İnsan hakları 
savunuculuğu ve özgürlük mücadelesi olarak tanımlamaya kalkışmak hiçkimseye onur 
kazandırmayacağı gibi, Türkiye’nin terörle mücadelesini ve ülkesinin toprak bütünlüğünü 
muhafaza azmini de etkilemeyecektir.

Öte yandan, bir yabancı hükümet yetkilisinin, Türkiye’nin iç politikasına taalluk eden
•  f  ‘ •  '  ' •

konularda fikir yürütmeye kalkışmış olması da yakışıksızdır. Bu tür davranış ve beyanlar, iki ülke 
arasında mevcut geleneksel dostluk ilişkilerine ve Milletlerarası münasebetlerde uyulması gereken 
kural ve teamüllere ters düşmektedir.

Türkiye ile dostluk istediklerini ifade edenler, bu arzularında samimi iseler, bunu beyan ve 
davranışlarının da yansıtmak durumundadırlar. Hem dostluktan sözetmek, hem de dostlukla 
bağdaşmayacak ifadeler kullanmak, kabul edilebilecek bir tutum değildir. Evvelce de bu tür 
yakışıksız beyanlarına üzüntüyle tanık olduğumuz Libya liderinin, bundan böyle Ülkemiz hakkında 
daha dikkatli bir üslup benimseyerek, Türk milletini rencide edecek beyanlardan kaçınmaya özen 
göstermesini beklemekteyiz.
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4 Ekim 1996

Türkiye, Bosna-Hersek Cumhurbaşkanlığı Konseyi Başkanı Aliya Izzetbegoviç ve 
Sirbistan Cumhurbaşkanı Slobodan Milosevic arasında 3 Ekim 1996 tarihinde Paris'te gerçekleşen 
görüşmelerde Bosna-Hersek ve Yugoslavya Federal Cumhuriyeti (YFC) arasında diplomatik 
ilişkilerin tesisine karar verilmesinden memnuniyet duymaktadır.

Bosna-Hersek ve YFC arasında diplomatik ilişki tesis edilmesini, Dayton / Paris Barış 
Anlaşması sonrasında bölgede kalıcı barışa yönelik atılan adımlar çerçevesinde, önemli bir gelişme 
olarak görüyoruz. Türkiye eski Yugoslav Cumhuriyetlerinin birbirlerini karşılıklı tanımaları ve 
ilişkilerini normalleştirmeleri gerekliliğini öteden beri dile getirmiştir.

»

Bu olumlu gelişmenin bir yandan bölgede kalıcı barış ve istikrarın sağlanmasına katkı 
sağlarken, öteyandan Bosna-Hersek'te seçimler sonrasında oluşturulması öngörülen ortak 
kurumların tesisini kolaylaştıracağını ümit etmekteyiz.

Bosna-Hersek Temsilciler Meclisinin açılışı 5 Ekim 1996 tarihinde gerçekleşecektir. 
Türkiye açılış törenine, TBMM Başkan Vekili Sayın Yasın Hatiboğlu Başkanlığında bir heyetle 
katılmaktadır. Bosna-Hersek'te ortak kurumların oluşturulması yönünde önemli bir adım olan
Temsilciler Meclisinin açılışının, Bosna-Hersek Halkının birarada yasama arzusunun bir göstergesi

% •  0 * •  •

olduğunu düşünüyor ve Bosna-Hersek'te kalıcı barış ve istikrarın tesis edilmesi yönünde 
Türkiye’nin her «ürlü yardıma hazır olduğunu bir kez daha ifade etmek istiyoruz.

A Ç I K L A M A

4 Ekim 1996

A Ç I K L A M A

Cumhurbaşkanımız Sayın Süleyman Demirel, İtalya Cumhurbaşkanı Oscar Luıgı 
Scalfaro'nun daveti üzerine, 7-9 Ekim 1996 tarihlerinde İtalya’ya resmi bir ziyarette bulunacaktır.

Sayın Cumhurbaşkanımız bu çerçevede, İtalya Cumhurbaşkanı, Başbakam, Başbakan 
Yardımcısı, Senato ve Meclis Başkanları, Dışişleri Komisyonu Üyeleri, İtalyan iş çevreleri ve yerel 
yönetim yetkilileri ile görüşmelerde bulunacaktır. Sözkonusu görüşmelerde, ikili ilişkilerimizin 
kapsamlı bir şekilde ele alınması, ayrıca ülkemizi ilgilendiren çeşitli bölgesel ve uluslararası 
konular üzerinde görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir.

Bu Ziyaretin Türkiye ile İtalya arasındaki dostluk ilişkilerini güçlendirerek yeni bir ivme 
kazandırması beklenmektedir.

7 Ekim 1996

A Ç I K L A M A

Libya lideri Kaddafı'nin Türkiye ile ilgili üzücü ifadeleri üzerine, Trablus Büyükelçimizin 
ler için geçici olarak Ankara'ya çağırılması kararlaştırılmıştır.
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A Ç I K L A M A

11 Ekim 1996

Macaristan Cumhurbaşkanı Arpad Gönez, 16-18 Ekim 1996 tarihleri arasında Sayın 
Cumhurbaşkanımızın resmi davetlisi olarak ülkemizi ziyaret edecektir.

i % » • ' » . - . * *  1 *

Cumhurbaşkanı Gönez, Ziyareti sırasında en üst seviyede görüşmeler yapacak, ayrıca Türk 
siyasi ve ekonomik çevrelerinin ileri gelen Temsilcileri İle temaslarda bulunacaktır. Konuk 
Cumhurbaşkanı İstanbul, İzmir ve Macar milli kahramanı Rakoezi'nin evinin bulunduğu 
Tekirdağ'ı ziyaret edecektir.

Konuk Cumhurbaşkanına, üst düzey resmi yetkililer, işadamları ve basın mensuplarından 
oluşan bir heyet refakat edecektir. Cumhurbaşkanı Gönez, Türk ve Macar özel sektör Temsilcileri 
İle Ankara'da TOBB, İstanbul'da DEIK ve İzmir'de İzmir Sanayi ve Ticaret Odasının 
koordinasyonu çerçevesinde bir araya gelecektir. ■

Cumhurbaşkanı Gönez, Macaristan'ın kurulusunun 1100 üncü yılı dolayısıyla Bilkent 
Üniversitesinde düzenlenecek Türk-Macar sempozyumunda hitapta bulunacaktır.

Macaristan ile aramızda Cumhurbaşkanı düzeyinde gerçekleştirilen son ziyaret, Sayın 
Cumhurbaşkanımızın 5-7 Eylül 1994 tarihlerinde Macaristan'a yaptığı ziyaret olmuştur.

•  * • '  .  % r  • ,  %

13 Ekim 1996

A Ç I K L A M A

13 Ekim sabahı KKTC’nin Güvercinlik Bölgesine izinsiz olarak 200 metre kadar giren bir 
Rum, KKTC Güvenlik Kuvvetleri askerleri tarafından durdurulmaya çalışılmış, ihtarlara rağmen 
sözkonusu kişi, KKTC topraklarında ilerlemeye devam etmesi üzerine vurulmuştur. KKTC 
makamları tarafından gerekli tahkikatın yürütüldüğü ve olayın bütün yönleriyle araştırıldığı 
öğrenilmiştir.

Üzüntüyle karşılanan bu olayda, Rum-Yunan tarafının bir süreden bu yana Ada'da giriştiği 
tahrikkar tutumların amil olduğu kuskusuzdur.

Kıbrıs'ta iki toplum arasındaki mevcut gerginlik ortamının bir an önce giderilmesini 
temenni etmekteyiz.

, 15 Ekim 1996

A Ç I K L A M A

13 Ekim sabahı KKTC’nin Güvercinlik Bölgesine giren ve KKTC Güvenlik Kuvvetleri tarafından
vurulan Petros Kakulis adlı Rum'un ölümü hakkında KKTC makamlarınca BM Barış Gücü
yetkililerinin önünde yapılan otopsi ve Araştırma sırasında, adıgeçenin çizmelerinden boğma teli ve
komando bıçağı çıktığı öğrenilmiştir. Bilindiği üzere, 8 Eylül tarihinde KKTC'nin aynı Bölgesinde
Güvenlik Kuvvetlerine mensup bir asker, Rum tarafından geçen saldırganlar tarafından 
öldürülmüş, bir diğeri de ağır olarak yaralanmıştı.
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Üzüntüyle karşıladığımız ve Rum tarafının sınır gösterilerinde bulunduğu bir güne 
rastlayan bu olay, Rum tarafının diyalog ve müzakere yerine izlemeyi tercih ettiği tahrikkar 
davranışlar ve gerginlik politikasının bir sonucudur. Biz Kıbrıs'ta barış ve huzurun korunmasını 
arzu ediyoruz. Bunun için de Rum-Yunan tarafını tahrikkar tutumlardan ve gerginlik 
politikasından vazgeçmeye davet ediyoruz.

16 Ekim 1996

A Ç I K L A M A

Türkçe Konuşan Ülkeler Devlet Başkanları IV. Zirve'si, 21-22 Ekim 1996 tarihlerinde 
Taşkent’ te gerçekleştirilecektir.

Hatırlanacağı üzere, Türkçe Konuşan Ülkeler arasında ikili planda memnuniyet verici
şekilde gelişen ilişkileri çok taraflı bir çerçevede ele almayı amaçlayan bu Zirvelerin ilki 1992
yılında Ankara'da, İkincisi 1994 yılında İstanbul'da ve üçüncüsü de geçen yıl Bişkek'te 
gerçekleştirilmişti.

m •

Sayın Cumhurbaşkanımız, Zirveye katılmak üzere 20 Ekim 1996 günü Taşkent'e hareket 
edecektir.

Zirveye Sayın Cumhurbaşkanımızın dışında Azerbaycan Devlet Başkanı Sayın Haydar 
Aliyev, Türkmenistan Devlet Başkanı Sayın Saparmurad Türkmenbaşı, Özbekistan 
Cumhurbaşkanı Sayın İslam Kerimov, Kazakistan Cumhurbaşkanı Sayın Nursuitan Nazarbayev ve 
Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sayın Askar Akayev iştirak edeceklerdir. Zirve sırasında, Türkçe 
Konuşan Ülkelerin Liderleri ikili görüşmelerde de bulunacaklardır.

16 Ekim 1996

A Ç I K L A M A

Bugünkü basında bazı Büyükelçilerimizin Dışişleri Bakanımıza bir muhtıra verdikleri 
yolunda yayınlanan haber gerçekleri yansıtmamaktadır. 25 Eylül 1996 tarihinde Bonn'da Sayın 
Bakanımızın talimatıyla Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Başkanlığında Avrupa Birliği ülkelerindeki 
bazı Büyükelçilerimiz Avrupa Parlamentosunun Türkiye ile ilgili son kararının bulundukları 
ülkelerdeki yansımaları konusunu ele almışlardır. Ayrıca Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin 
geleceği ve tam üyelik hedefine yönelik çalışmalar hakkında Hükümetimizin görüşü kendilerine 
izah edilmiş, Büyükelçilerimiz de bulundukları ülkelerdeki düşünce ve beklentileri ifade 
etmişlerdir. Bu görüşler Dışişleri Bakanlığı Müsteşan'mn talimatıyla bir çalışma kağıdı haline 
getirilmiştir. Bu kağıdın Hükümete veya Dışişleri Bakanı'na gönderilmek üzere hazırlanmış bir 
mektup veya muhtıra olduğu tamamıyla gerçek dışıdır. Konu üzerinde iç ve dış teşkilatımızın 
çalışmaları teknik düzeyde devam etmektedir.
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18 Ekim 1996

A Ç I K L A M A

Karadeniz Ekonomik işbirliği (KEI) 25 Haziran 1992 tarihinde İstanbul'da katılımcı onbir
•  •  •

ülke devlet veya hükümet Başkanlarınca imzalanan İstanbul Deklarasyonu ile hayata geçmiştir.

25 Ekim 1996 tarihinde Moskova'da düzenlenecek KEI Yüksek Düzeyli Toplantısına 
Cumhurbaşkanımız Sayın Süleyman Demirel iştirak edeceklerdir. KEI çerçevesinde altı aylık 
dönemler İçinde gerçekleştirilen Faaliyetlerin değerlendirilmesi ve çalışma grubu toplantılarında 
alınan kararların onaylanabilmesi amacıyla yapılan olağan Bakanlar Toplantılannın sekizincisi de eş 
zamanlı olarak aym tarihte Moskova'da yapılacaktır.

*

Arnavutluk, Azerbaycan, Bulgaristan, Ermenistan, Gürcistan, Moldova, Romanya, Rusya 
Federasyonu, Ukrayna ve Yunanistan Dışişleri Bakanlarının katılması öngörülen KEI VIII. 
Dışişleri Bakanları Toplantısına ise, Devlet Bakam Sayın Ayfer Yılmaz Başkanlığında bir heyetle 
katılınacaktır.

%

KEI Yüksek Düzeyli Toplantısı ile KEI Dışişleri Bakanları VIII. Toplantısına hazırlık 
amacıyla düzenlenen Yüksek Düzeyli Memurlar Toplantısı da 22-24 Ekim 1996 tarihlerinde 
Moskova'da düzenlenecektir.

*  •  %

KEI Dışişleri Bakanları VIII Toplantısı'nda, geçtiğimiz altı aylık dönem İçinde
gerçekleştirilen Tarım ve Tarımsal Sanayi, Enerji, Çevre Korunması, Yatırımların Teşviki ve
Korunması ve Ulaşım gibi konular hakkında Çalışma Grübu toplantılarında alınan tavsiye kararları

•  S » * ,  »

ile KEI'nin hukuki kimliğinin güçlendirilmesi, Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası Kuruluş 
Anlaşması onay işlemlerindeki son durum, KEI Uluslararası Daimi Sekreteryası Direktörlüğü ve 
Direktör Yardımcılıkları İçin adaylık ve 16-17 Ekim 1996 tarihlerinde Erivan'da yapılan KEI 
İçişleri Bakanları Toplantısının sonuçlarının değerlendirilmesi hususlarının görüşülmesi 
öngörülmektedir.

# .  •  .

KEI Dışişleri Bakanları Moskova Toplantısında, izlenen İngilizce alfabetik sıra uyarınca,
KEI Dönem Başkanlığı Rusya Federasyonu'ndan Ülkemize devredilecektir.

21 Ekim 1996

A Ç I K L A M A

Sayın Başbakanımızın daveti üzerine, Bangladeş, Endonezya, İran, Malezya,Mısır ve
Pakistan'dan Bakan düzeyindeki heyetlerle, 22 Ekim 1996 Salı günü İstanbul'da, Çırağan Otel'de

•  •

"Kalkınma için işbirliği" konülu günlük bir sempozyum düzenlenmektedir. Bu sempozyuma 
katılan ülkeler ekonomik sorunları ve hedefleri İle gelişme düzeyleri bakımlarından birbirlerine 
yakın ülkelerdir. Nüfusları 60 milyondan az olmayan bu ülkelerin hepsi ekonomik kalkınma 
sürecinin belirli bir aşamasına ulaşmış olup, refah seviyelerini artırmak İçin yeni hamlelere ihtiyaç 
duymaktadırlar.

Amacı benzer sorunlarla mücadelede İşbirliği arayışı olan ve herhangi bir gruplaşmayı intaç 
etmeyen bu sempozyuma katılan Temsilcilerle kapsamlı görüş teatisinde bulunulacak ve daha üst 
düzeyde toplantıların hazırlığı mahiyetinde bir çalışma yapılacaktır.
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22 Ekim 1996

A Ç I K L A M A

Bugünkü bir gazetede yer alan bir makalede, Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 
Sayın Prof. Dr. Tansu Çiller'in insan hakları alanında atılacak adımlara ilişkin 17 Ekim tarihli 
açıklamasına atıfla, bu açıklamanın AB ülkelerinden gelen baskılar ve bu meyanda 9 Ekim tarihli 
bir AB raporu üzerine yapıldığı iddiasına yer verilmektedir. Bu iddia tümüyle gerçek dışıdır. 
Hatırlanacağı üzere, Sayın Prof. Dr. Tansu Çiller ECO toplantısı vesilesiyle bulunduğu İzmir'de, 
14 Eylül günü, idam cezasının kaldırılması da dahil olmak üzere İnsan hakları konusunda bir dizi 
reform yapılacağını açıklamış ve bu açıklamalar 15 Eylül tarihli basınımızda da yer almıştı.

Türkiye, çeşitli kereler ifade edilmiş olduğu üzere, gözaltı süresi dahil İnsan hakları 
alanında öngördüğü atılımları, bazı dış ülke ve kuruluşların talep ve baskıları üzerine değil, kendi 
insanımızın diğer gelişmiş ülkelerdeki insanların sahip olduğu hakları elde etmesi İçin 
gerçekleştirmeye kararlıdır.

22 Ekim 1996

A Ç I K L A M A

Batı Trakya Türk Azınlığı tarafından seçilmiş bulunan Gümülcine Müftüsü İbrahim Şerifin 
Selanik İstinaf Mahkemesinde görülen davasında Müftülük sıfatını yasadışı kullandığı iddiasıyla, 
altı ay hapse mahkum edildiğini esefle öğrenmiş bulunuyoruz.

Bilindiği üzere, Müftülerin azınlık içinde yapılacak bir seçimle işbaşına gelmeleri 1913 
tarihli Atına Anlaşmasıyla öngörülmüş ve daha sonra, 1920 yılında kabul edilen bir yasayla Yunan 
iç hukukuna dercedilmiştir. Ayrıca, Lozan Anlaşmasıyla sözkonusu haklar garanti altına alınmıştır. 
Ancak, Yunanistan 25 Aralık 1990 günü, kanun Hükmündeki bir kararname İle, sözkonusu yasayı 
ılga etmiş ve Müftülerin Yunan makamları tarafından atanması yoluna gitmiştir. Yunan makamları 
bu yasayı İleri sürerek seçimle işbaşına gelmiş i olan İskeçe ve Gümülcine Müftülerinin görevlerini 
engellemeye çalışmaktadırlar. Son mahkumiyet kararını bu çerçevede değerlendirmekteyiz.

Bir din adamının görevini ifa etmesinden dolayı cezalandırılması, din ve inanç özgürlüğü ile 
hiçbir şekilde bağdaşmamaktadır. İkili ilişkilerimize olumlu katkıda bulunmayacağı açık olan bu 
tutum, uluslararası antlaşmalarla teminat altına alınan Çağdaş demokratik uygulamalar ve İnsan 
haklarına da aykırıdır.

24 Ekim 1996

A Ç I K L A M A

KDP ve KYB Liderleri Mesud Barzanı ve Celal Talabani'nin ülkemizde yetkililerimiz, 
ABD ve İngiliz Hükümeti Temsilcileriyle 21 ve 22 Ekim günleri yaptıkları temaslar sonucu, Kuzey 
Irak'ta ateşkes İlam imkanı ortaya çıkmış, kuzey Irak Kürt Liderleri çarpışmaların durdurulması ve 
ateşkes konusundaki arzularını açıklamışlardı. Bu gelişme üzerine, 23 Ekim günü Türkiye, ABD 
ve İngiltere Hükümetleri, tarafları ateşkesi uygulamaya davet etmişlerdi.
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Ancak, ateşkes üzerine prensip mutabakatı sağlanmasına rağmen, 23 Ekim Çarşamba günü 
bölgede çarpışmaların sürmesi üzerine, Türkiye KDP ve KYB yetkilileriyle temaslarını dün akşam 
geç vakitlere kadar sürdürmüş, iki taraftan 23 Ekim gece yarısı ateşkesin başlaması mutabakatı 
sağlanmıştır.

Türkiye yatımda ABD ve İngiltere Hükümetleri de ateşkesin yürürlüğe girmesi için KDP 
ve KYB İle ayrı ayrı temas sürdürmüşlerdir.

Türkiye, KDP ve KYB’ yi ateşkese uymaya ve Ankara'da önümüzdeki günlerde yapılması 
planlanan uzlaşı görüşmeleri İçin gerekli ortamı hazırlamaya ve kuzey Irak'da istikrarsızlığı daha 
da arttıracak davranışlardan kaçınmaya çağırmaktadır.

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Robert Pelletrau'nun, KDP ve KYB Liderleri 
İle Irak Milli Türkmen Cephesi Temsilcileriyle Türkiye'de yapmış olduğu görüşmeler, kuzey 
Irak'ta çarpışmaların durdurulması yönünde çabalara önemli katkıda bulunmuş, ateşkes İlanı ve 
önümüzdeki hafta Ankara'da uzlaşı görüşmeleri yapılması konusunda prensip kararı sağlanmasında 
kayda değer rol oynamıştır.

Türkiye, kuzey Irak'ta tekrar istikrar sağlanması yönünde aktif bir diploması 
sürdürmektedir ve kuzey Irak'ta yasayan tüm gruplar arasında öteden beri ısrarla savunduğumuz 
Irak'ın toprak bütünlüğü, egemenliği ve sıyası Birliği İçinde biran önce uzlaşıya varılmasını arzu 
etmekte, böylece BMGK'nin 986 sayılı Kararının uygulamaya konulması İçin uygun ortamın 
yaratılmasını da beklemektedir.

24 Ekim 1996

A Ç I K L A M A

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bay Nicholas Burns'ün, Gümülcine Müftüsü İbrahim 
Şerifin mahkumiyeti kararı İle İlgili sorulara verdiği, Yunanistan’daki Müslüman Türk Azınlığın 
Müftü tayini sorununun Yunanistan’ın iç işlerini ilgilendirdiği ve bunun Yunanistan tarafından 
çözümlenmesi gerektiği şeklindeki cevaplardan, Sözcünün eksik bilgilere dayanarak konuştuğu 
anlaşılmaktadır.

Örneğin, Sözcünün Ağustos 1990 yılında "Helsinki İzleme Raporu" olarak yayımlanan, 
vatandaşı Lois VVhitman tarafından kaleme alınmış olan "Etnik Kimliğin İmhası - Yunanistan’daki 
Türkler" başlıklı raporu ve bu raporun dini özgürlükler bölümü altındaki "Müftü Seçimleri" 
hakkındaki tespitlerden haberdar olmadığı açıktır.

Öte yandan, Batı Trakya Müslüman Türk Azınlığı uluslararası antlaşmaların kendisine 
tanıdığı haklardan eksiksiz bir biçimde yararlanmak ve işbaşına gelecek Müftülerin de 
antlaşmalarda belirtilen şekilde seçilmesini savunmaktadır.

Sorunun bu cephesi, yani Türkiye’nin de taraf olduğu ve uygulanmasını isteme hakkının
• . \

bulunduğu müftülük sorununun hukuki zeminini teşkil eden uluslararası antlaşmaların içeriği 
yeterince incelenmeden sorunun Yunanistan tarafından çözümlenmesi gereken bir iç mesele imiş 
gibi takdim edilmesi isabetli değildir.

Bu konuda ABD’nin Ankara Büyükelçiliği nezdinde de gerekli girişimler yapılmaktadır.
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25 Ekim 1996

%

Yukarı Karabağ'da Ermenilerin 24 Kasım 1996 tarihinde Başkanlık seçimi 
düzenleyecekleri yolundaki açıklamalar Türkiye tarafından kaygı İle karşılanmaktadır. 
Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğinin açıkça ihlali niteliğindeki bu gibi yaklaşımlar 
Yukarı Karabağ sorununun çözümü İçin Minsk Grubu çerçevesinde yürütülmekte olan
görüşmeleri de olumsuz yönde etkileyecek nitelikte görülmekte ve tarafımızdan kınanmaktadır.

•  $

A Ç I K L A M A

25 Ekim 1996

A Ç I K L A M A

Avrupa Parlamentosunun Türkiye'ye yapılacak yardımlarla ilgili karanmn içeriğini ve 
gerekçelerini kabul etmemiz mümkün değildir.

W

Avrupa Parlamentosu, 19 Eylül 1996 tarihli kararında olduğu gibi, bu defa da Türkiye ile 
Avrupa Birliği arasındaki işbirliğini engelleyen tutumunu sürdürmüştür. Türkiye, Avrupa Birliği 
yetkili organlarının ve üye ülkelerin Avrupa Parlamentosunun bu engelleyici tutumuna karşı 
gerekli tepkileri göstereceklerine inanmaktadır.

•  •  •

Ayrıca, Komisyon Türkiye Temsilciliğinin bu konuda bugün yaptığı açıklama tarafımızdan 
değerlendirilmektedir.

26 Ekim 1996

A Ç I K L A M A

Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman Demirel ve Bayan Demirel, Almanya Federal Cumhuriyeti 
Cumhurbaşkanı Sayın Roman Herzog ve Bayan Chrıstıane Herzog'un davetine icabetle 4-7 Kasım 
1996 tarihlerinde Almanya'ya resmi bir ziyaret gerçekleştireceklerdir.

Sayın Cumhurbaşkanı, AFC Cumhurbaşkanı Roman Herzog ile yapacağı görüşmenin yanı
sıra, Şansölye Helmut Kohl, Federal Parlamento Başkanı Rıta Süssmuth ile görüşecektir. Sayın
Cumhurbaşkanı ayrıca Berlin ve Münih'i ziyaret ederek eyalet yöneticileri, Türk toplumu ve 
Temsilcileri ile bir araya gelecektir.

27 Ekim 1996

A Ç I K L A M A

Almanya'nın Karlsruhe şehrinde 16 Ekim 1996 günü meydana gelen ve üç vatandaşımızın
ölümüyle sonuçlanan yangın konusunda Aman emniyet makamlarınca yapılan soruşturma
sonucunda olayın büyük ihtimalle kundaklamadan kaynaklandığı belirlenmiştir. Soruşturma çok 
yönlü olarak devam etmektedir.

Bilindiği üzere son yıllarda Amanya'da yasayan vatandaşlarımızın ıs yerleri ve konutlarına 
karşı saldırılarda önemli bir artış vuku bulmuştur. Bu saldırıların çoğunluğunun terör örgütü PKK 
ve yandaşlan, bir kısmının da yabancı düşmanı aşırı gruplarca yapıldığı saptanmıştır. Hükümetimiz
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her defasında Alman makamları nezdinde girişimde bulunarak vatandaşlarımızın can ve mal 
güvenliklerinin korunmasını talep etmektedir ve bu saldırıların niteliğine dikkat çekerek 
kaynağında yatan terör ve yabancı düşmanlığı ile mücadele amacıyla kapsamlı önlemlerin 
alınmasını ısrarla istemektedir.

'Tüm bu girişimlerimize rağmen bu defa da Karlsruhe'deki esef verici insanlık dışı saldırının 
vukubulmuş olması büyük bir üzüntü İle karşılanmaktadır.

Olayın faillerinin biran önce tespit edilip yakalanmaları ve adalet önüne çıkartılmaları 
Alman makamlarından talep edilmiştir.

Almanya'da yasayan vatandaşlarımızın can ve mal güvenlikleri Federal Hükümetin 
koruması ve sorumluluğu altındadır. Vatandaşlarımıza karşı gerçekleştirilen ve giderek artış 
kaydeden saldırıların önlenmesi İçin gerekli tedbirlerin alınmasını ve etkin bir şekilde 
uygulanmasını bu sorumluluğun gereği olarak Federal Hükümetten bekliyoruz.

4  — m

Türkiye Karlsruhe'deki saldırıyı şiddetle kınamakta, olayda hayatını kaybeden 
vatandaşlarımıza tanrıdan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı dilemektedir.

29 Ekim 1996
■ •  '  •  _  \  ^  ,  . t  ;  -  '  )  .  ✓

*
•  i r  .  m ^  ‘

A Ç I K L A M A
. \

Rusya Federasyonu Dışişleri Bakan Yardımcısı Sayın Mamedov 28 Ekim 1996 günü 
danışmalarda bulunmak üzere Ankara'yı ziyaret etmiştir.

^  4?' •  •    .

Sayın Mamedov Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi Oymen ve Genelkurmay II. 
Başkam Orgeneral Bir tarafından kabul edilmiştir.

x  \  • .  ,  ■ •  ,  * '  •  ’  ’ # •

Gerek bu kabuller, gerek heyetler halinde yapılan görüşmeler uluslararası güvenlik 
konularında odaklanmıştır. Türkiye ve Rusya'nın güvenlik konularını derinliğine ele almaları 
komşuluk ilişkilerinin de bir icabıdır.

AĞIT Zirvesi’nin ve Avrupa güvenlik yapılanmasına yeni ve daha içerikli bir şekil verme 
çalışmalarının hemen öncesine rastlaması açısından zamanlı olan bu ikili danışma, yararlı bir görüş 
değişimine imkan vermiştir.

29 Eki in 1996

A Ç I K L A M A
"  •  *  I  #  ^  /  *  .  ' '  I

•  •

KDP ve KYB Liderleri Mesut Barzani ve Celal Talabani'nin geçen hafta basında Ülkemize 
gelerek yetkililerimiz, ABD ve İngiltere hükümetleri Temsilcileriyle yaptıkları görüşmeler sonucu 
kuzey Irak'ta 23 Ekim geceyarısı ateşkes İlan edilmiş ve Ankara'da uzlaşı görüşmeleri yapılması 
konusu karara bağlanmıştı.

*  • \  *  ■ ** •  S  » %

Bu çerçevede kuzey Irak'ta halen devam etmekte olan ateşkesin sürekli kılınması ve 
bölgeye istikrarın tekrar getirilmesi yönünde bölgedeki tüm grupların katılımıyla geçici bir yerel 
yönetim kurulması konularını ele almak üzere Ankara'da bu hafta İçinde görüşmeler yapılacaktır.

247



Bu görüşmeler Türkiye’nin kuzey Irak'ta istikrarın sağlanması yönünde yürüttüğü aktif 
diplomasımn somut bir adımını oluşturmakta olup, kuzey Irak'ta yasayan tüm gruplar arasında 
öteden beri ısrarla savunduğumuz Irak'ın toprak bütünlüğü, egemenliği ve siyasi bütünlüğü içinde 
biran önce uzlaşıya varılmasını sağlamaya yöneliktir.

30 Ekim Çarşamba günü saat 12.00'de Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi Onur 
Oymen'in yapacağı bir konuşmayla açılacak olan görüşmeler, Türkiye, ABD ve İngiltere'nin 
gözetiminde, KDP, KYB ve Türkmen Temsilcilerinin katılımıyla sürecektir.

Türkiye’nin samımı arzusu, kuzey Irak'ta barış ve istikrarın .sağlanması, bölge halkının 
refah ve mutluluğunun temini, bu yönde kuzey Irak'taki gruplar arasında uzlaşıya varılması ve 
otorite boşluğundan terörist unsurların yararlanmasının önlenmesidir. Türkiye, Birleşmiş Milletler 
Güvenlik Konseyi'nin 986 sayılı kararının biran önce uygulamaya konmasının da kuzey Irak'ta 
sağlanmaya çalışılan istikrar ortamına katkıda bulunacağına inanmaktadır.

30 Ekim 1996

A Ç I K L A M A
V •  4

Filistin Özerk Yönetimi Sağlık Bakanlığınca son olaylardan sonra oluşturulan acil yardım 
Hükümetimizce 500.000 ABD Doları tutarında vardımda bulunu lm uştu r

Ayrıca, Türkiye Kızılay Demeği tarafından sağlanan 6 koli ilaç ve tıbbı malzeme de anılan 
Bakanlığa gönderilmiştir.

6 Kasım 1996

A Ç I K L A M A
- 0

Orta Doğu barış süreci çerçevesinde -Amerika Birleşik Devletleri ile Rusya 
Federasyonunun ortak himayesinde ve merkezi Cenevre'de bulunan Dünya Ekonomik Forumunun 
(WEF) eşgüdümünde düzenlenen ve birincisi 31 Ekim-1 Kasım 1994 tarihlerinde Kazablanka'da.

(MENA)
Amman'da gerçekleştirilmiş olan Orta Doğu-Kuzev Afrika

Zirve toplantısının açılış oturumuna M sır Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek Başkanlık 
edecektir. Zirveye katılmaları İçin davet edilen ülkelerden onsekizi Dışişleri, Ekonomi ve Ticaret 
Bakam düzeyinde temsil edilecektir. Bini askın işadamı ve şirket üst düzey yöneticisi İle yaklaşık 
bin iki yüz basın mensubunun Zirveye katılımı beklenmektedir.

Zirvede, her türlü altyapı yatırım projeleri, Eğitim, ekonomik durum ve bölgenin ekonomik
kalkınma sürecinde ıs dünyasının rolü, yatırım fırsatları, bölgede yatırımın incelikleri, küçük ve
orta ölçekli isletmeler (KOBI'ler ve bunların yaratılması ve desteklenmesinde hükümetlerin rolü ile
bölgede yapısal uyum ve reform programları ele alınacaktır. * Msır, Ürdün, Filistin Özerk
Yönetimi, Oman, Katar ve İsrail de dahil olmak üzere, bölgedeki ülkeler toplantı sırasında önemli 
proje önerileri sunacaklardır.



MENA Zirvelerinin hedefi, Orta Doğu barış ve uzlaşma sürecine özel sektör ağırlıklı ek 
boyut kazandırmaktır. 1996 Kahire Zirvesi, MENA Bölgesinin henüz ekonomik bakımdan gereği 
gibi değerlendirilmemiş olan ve hızlı kalkınmanın ve genişlemenin eşiğinde bulunan bir bölge 
olduğunu göstermeyi amaçlamaktadır.

^  §  •  

Ülkemiz açısından toplantılara sunulacak projelerin yakından izlenmesi, bölge ülkeleri ile
mevcut İkili ekonomik ilişkilerin daha da geliştirilmesi, bölgedeki ağırlığımızın hissettirilmesi ve
ayrıca bölge ülkelerine gösterilen ilginin ortaya konulması amaçlanmaktadır. Bu çerçevede, Kahire
Zirvesine Devlet Bakanımız Sayın Ayfer Yılmaz'ın Başkanlığında kamu yetkilileri ve özel sektör
Temsilcilerinden oluşan geniş bir heyetle katılınacaktır.

6 Kasım 1996
»

A Ç I K L A M A  -

İrlanda Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Dick Spring, Avrupa Birliği Dönem 
Başkanı sıfatıyla 9 Kasım 1996 tarihinde Ankara'ya bir çalışma ziyaretinde bulunacaktır. Dick 
Spring'in bu Ziyareti Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Prof.Dr. Tansu Çiller'in geçtiğimiz 
Temmuz ayında Dublin'e yapmış olduğu Ziyaretin iadesi mahiyetinde olacaktır.

8 Kasım 1996

A Ç I K L A M A

Başbakan Sayın Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın daveti üzerine, 22-23 Ekim 1996 
tarihlerinde İstanbul'da "Kalkınmada İşbirliği" Konferansı düzenlenmişti. Türkiye’nin ev 
sahipliğindeki bu toplantıya, Iran, Pakistan, Bangladeş, Malezya, Endonezya, Mısır ve Nijerya 
davet edilmişlerdi.

İstanbul'daki toplantıda, ekonomileri süratle gelişen ve geniş kaynaklara sahip olan 
sözkonusu ülkeler arasındaki bu tür temasların kurumsallaştırılarak devamına karar verilmişti.

Anılan karar çerçevesinde, bahsi edilen sekiz ülkenin üst düzeyli görevlilerinden oluşan bir 
Komisyon, 9 Kasım 1996 tarihinde Ankara'da bir araya gelecektir.

Ankara Sheraton Otel'de saat 10.00'da başlayacak olan Komisyon toplantısına Devlet 
Bakam Sayın Abdullah Gül Başkanlık yapacaktır. Sayın Başbakan, toplantının açılışına katılarak 
bir konuşma yapacaklardır.

12 Kasım 1996

A Ç I K L A M A

ABD
ettiği yolunda bir haber yayınlandığı görülmüştür.
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Türkiye’nin uluslararası anlaşmalar ve Bosna Hersek Federasyonu ordusu için uygulanan 
Egıt ve Donat programı çerçevesinde yaptığı askeri yardım dışında, Bosna Hersek'e yönelik 
herhangi bir askeri yardım Faaliyeti bulunmamaktadır.

Bu itibarla, sözkonusu haber gerçek dışıdır.

12 Kasım 1996

A Ç I K L A M A

Türkiye - Polonya Yüksek Düzeyli Sürekli Damşma Komitesinin (SDK) ikinci toplantısı 
13 Kasım 1996 tarihinde Ankara'da yapılacaktır. Görüşmelerde Türk heyetine Dışişleri Bakanlığı 
Müsteşarı Büyükelçi Sayın Onur Öymen, Polonya heyetine ise Dışişlerinden sorumlu 
Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Andrzej Majkowskı Başkanlık edecektir.

'  |  •  1 /  %

Toplantıda, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi imkanları üzerinde durulacak, bu
amaçla alınacak tedbirler gözden geçirilecektir. Ayrıca, bölgesel ve uluslararası konularda görüş 
alışverişinde bulunulacaktır.

Sözkonusu toplantı vesilesiyle 11-13 Kasım 1996 tarihlerinde Ankara'da buluna 
Polonya heyet Başkanı Majkovvski, Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından kabul edilecektir.

13 Kasım 1996

A Ç I K L A M A

Türkmenistan Cumhurbaşkanı Sayın Saparmurad Atayeviç Türkmeııbaşı, Sayın
Cumhurbaşkanımızın davetlisi olarak 14-19 Kasım 1996 tarihlerinde Ülkemize bir ziyaret 
gerçekleştirecektir.

Sayın Türkmenbaşı, 14-17 Kasım 1996 tarihlerinde İstanbul'da kalacak ve Sayın 
Cumhurbaşkanımızla birlikte Ataköy'deki Türkmenistan Parkı ile Merv Caddesinin açılış törenine 
katılacaktır. Konuk Cumhurbaşkanı, 18 Kasım 1996 günü Ziyaretinin resmi kısmını 
gerçekleştirmek üzere Ankara'ya intikal edecektir..

Malumları olduğu üzere, Türkiye ile Türkmenistan arasında gücünü iki ülke arasındaki 
köklü tarih, dil ve kültür bağlarından alan çok yakın dostluk ve kardeşlik ilişkileri mevcuttur. Bu 
ilişkiler her alanda derinleşerek hızlı bir şekilde gelişmektedir.
Cumhurbaşkanı Sayın Türkmenbaşı'nın bu ziyaretinde İki ülke arasındaki ilişkilerin ve İşbirliğinin
memnuniyet verici tarzda gelişen durumu ele alınacak, bu ilişkilerin daha da geliştirilmesi İçin
yapılması gerekenler He İki ülke arasında yürütülen projeler gözden geçirilecektir. Bunun yanısıra,
iki Cumhurbaşkanı arasında, bölgesel ve uluslararası sorunlar hakkında görüş teatisinde 
bulunulacaktır. '

Bu ziyaret vesilesi ile konuk Cumhurbaşkanına İstanbul Büyük Şehir Belediyesi tarafından 
İstanbul'un Tazım Beratı ile şehrin anahtarının tevdi edilmesi öngörülmektedir.
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14 Kasım 1996

Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Prof.Dr. Sayın Tansu Çiller ile Milli Savunma 
Bakanı Sayın Turhan Tayan, 19 Kasım 1996 tarihinde Belçika Dönem Başkanlığının 
evsahipliğinde Ostende'da düzenlenecek Batı Avrupa Birliği (BAB) Sonbahar Dönemi Bakanlar 
toplantılarına katılacaklardır.

Milli Savunma Bakanı Sayın Turhan Tayan ayrıca, 18 Kasım 1996 günü Avrupa 
Silahlanma Grubu (Western European Armaments Group - WEAG) Savunma Bakanlan
toplantısına katılacaktır. Toplantıda, BAB'ın bir alt organı olarak kurulması öngörülen Batı

• • |

Avrupa Silahlanma Örgüt’ünün (Western European Armaments Organization - WE AO) tüzük 
taslağı ile WEAO'nun işlevsel orgamnı oluşturacak Avrupa Silahlanma Ajansı (European 
Armaments Agency - EAA) ile ilgili konular görüşülecektir. 19 Kasım günü WEAO Mutabakat
Muhtırası ve buna bağlı diğer belgeler Savunma Bakanlan tarafından imzalanacaktır. Türkiye, bu

•  •

Örgüte diğer 12 Avrupa ülkesiyle birlikte tam ve eşit haklarla katılmaktadır. Bu çerçevede, Sayın 
Bakanımız da, 11 Mayıs 1955 tarihinde Paris'te imzalanmış olan "BAB, Milli Temsilciler ve 
Uluslararası Görevlilerin Statüsü Hakkında Anlaşma" nın WEAO Faaliyetleri kapsamında Türkiye 
tarafından tanınmasına İlişkin bir mektup teatisini BAB Dönem Başkanı Belçika Dışişleri Bakanı 
ile gerçekleştirecektir.

• • * 9

Ote yandan, Bakanlar Konseyi toplantılarının 18 ülkeden (tam üye, ortak üye ve gözlemci
ülkeler) Dışişleri ve Savunma Bakanlarının katılımıyla düzenlenecek sabah oturumunda, BAB
Birmingham İle NATO Berlin ve Brüksel toplantılarında alınan Avrupa Güvenlik ve Savunma 
Kimliğinin (AGSK) NATO içerisinde geliştirilmesi İle İlgili kararların hayata geçirilmesi
çalışmalarında katedilen mesafe ve bu konuda İleride neler yapılabileceği konulan ele alınacaktır. 
Öğleden sonra oturum, Ortak Partöner ülkelerin (Merkezi ve Doğu Avrupa ülkeleri İle Baltık 
ülkeleri) Bakanlarının da katılımıyla 28'lı düzeyde yapılacaktır. Bu oturumda, Dışişleri Bakanları 
Avrupa Güvenlik Mimarisi konusunda fikir teatisinde bulunurken, Savunma Bakanları da BAB'ın 
operasyonel rolünü görüşeceklerdir.

Bilindiği gibi, NATO Berlin ve Brüksel Bakanlar toplantılarında, Batı Avrupa Birliği’nin 
de bir unsurunu oluşturacağı Avrupa Güvenlik ve Savunma Kimliği'nin NATO İçinde geliştirilmesi 
karan alınmıştı. Sözkonusu karar uyarınca, NATO'nun ortak imkan ve yeteneklerinin kullanılacağı 
BAB harekat ve Tatbikatlarına tüm Avrupalı müttefiklerin tam üyelerle eşit haklarla katılmaları 
öngörülmektedir. Bu hususu, basından beri statümüzün (Ortak Üyelik) elverdiği ölçüde gelişimini 
desteklediğimiz Batı Avrupa Birliği içerisindeki konumumuzu güçlendirici bir gelişme olarak 
değerlendiriyor ve bunun AB üyesi olmayan Avrupalı NATO ülkelerine BAB'da tam üyelik 
perspektifinin açılması girişimlerimize kuvvet kazandıracağını düşünüyoruz.

Ostende toplantısı, Türkiye’nin Avrupa Güvenlik Mimarisi ve bu meyanda Batı Avrupa 
Birliği içindeki yeri konusundaki görüşlerimizin en üst düzeyde bir kez daha dile getirilmesine 
imkan verecektir

A Ç I K L A M A
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18 Kasım 1996

17 Kasım 1996 günü, yerel saatle 15.00'de Bulamaç Adası açıklarında seyreden bir Türk 
sivil teknesine adadan açılan ateş sonucu, teknede bulunan iki Türk vatandaşından Ali Bal tutan 
ölmüş, Haşan Yay ise yaralanmıştır. Tekne, keza açılan ateş sonucu arızalanmış ve denizde üç 
saatten fazla sürüklendikten sonra "Şenoglu" isimli balıkçı teknesi tarafından bulunmuş ve olay 
Sahil Güvenliğe bildirilmiştir.

Bugün (18 Kasım) Yunanistan Büyükelçiliğinin Ankara’daki en üst düzey yetkilisi olan
*  ,

Başkatibi Bakanlığımıza davet edilerek olayı protesto ettiğimiz bildirilmiş, sivil bir tekneye 
yönelik, ölümle sonuçlanan bu olayın tekrarlanmamasını beklediğimiz vurgulanarak, tazminat 
hakkımızı saklı tuttuğumuz belirtilmiştir. Başkatibe ayrıca, olaydan sonra üç saatten fazla bir 
süreyle kaderine terk edilen teknedeki sivillere karşı Yunan makamlarının kayıtsız kalmalarının 
anlaşılmasının mümkün olmadığı ifade edilmiştir.

A Ç I K L A M A

_ 19 Kasım 1996

A Ç I K L A M A

Terör örgütü PKK’nın güdümündeki sözde "Sürgünde Kürdistan Parlamentosu"nun, bu 
defa, 18-20 K, m  1996 tarihlerinde, Oslo'da toplanacağım öğrenmemiz üzerine, Oslo'da Türkiye 
Büyükelçisi tara hndan Norveç Dışişleri Bakanlığı, Ankara'da ise Bakanlığımıza çağrılan Norveç 
Maslahatgüzara nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmuştur.

PKK'yı terörist bir örgüt olarak tanımlayan Norveç'in, kendilerini "PKK'nın ta kendisi" 
olarak nitelendiren sözde "Sürgünde Kürt Parlamentosu"nun ülkesinde toplanmasına göz 
yummasını esef verici bir gelişme olarak karşılıyoruz.

Norveç'in bu davranışı NATO'nun ortak değer ve ilkelerine ters düşmektedir. Bir müttefik 
ülkenin toprak bütünlüğünü hedef alan terör örgütünün Faaliyetlerine müsamaha etmek terörü 
cesaretlendirmekten başka bir anlam ifade etmemektedir.

Bu davranış Norveç'in terörizme karşı uluslararası yükümlülükleriyle de bağdaşmamakta 
ve terörle uluslararası alanda yapılması gereken mücadeleyi zayıflatmaktadır.

Norveç'in, dostane olarak kabul edilemeyecek bu tutumunun, ikili ilişkilerimiz üzerinde 
yansımaları olması doğaldır.

Sözde "Sürgünde Kürdistan Parlamentosu" toplantısının Norveç topraklarında
yapılmasıyla, Türkiye’nin, Norveç ile insan haklan konusunda İşbirliği yapma olanakları da son 
derece güçleşmiş bulunmaktadır.
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20 Kasım 1996

Ukrayna Cumhurbaşkam Sayın Leonıd Kuçhma, Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman 
Demirel’in davetlisi olarak 27-28 Kasım 1996 tarihlerinde Türkiye'ye resmi bir ziyarette 
bulunacaktır.

Taraflar arasında yapılacak görüşmelerde Cumhurbaşkam Sayın Süleyman Demirel’in 
Ukrayna'ya 1994 yılında yapmış olduğu resmi ziyaretten bu yana İkili ilişkilerde kaydedilen 
gelişmeler gözden geçirilerek çeşitli alanlarda ilişkilerin ahdi temelini güçlendirecek anlaşmalar 
imzalanacak ve Türkiye İle Ukrayna arasındaki İşbirliğinin daha da İlerletilmesi imkanları
araştırılacaktır.

1

Taraflar ayrıca, ortak ilgi alanına giren bölgesel ve uluslararası konular üzerinde görüş 
teatisinde bulunacaklardır.

A Ç I K L A M A

21 Kasım 1996

A Ç I K L A M A

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Sayın Prof.Dr. Tansu Çiller, 27-28 Kasım 1996 
tarihlerinde Hollanda'ya bir çalışma ziyaretinde bulunacaktır.

Sayın Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı bu çerçevede, Hollanda Başbakanı, 
Dışişleri Bakam, Hollanda Parlamentosu Temsilcileri, iş çevreleri ve Hollanda'da yasayan Türk 
toplumu Temsilcileriyle görüşmelerde bulunacaktır. Sözkonusu görüşmelerde Hollanda ile ikili 
ilişkilerimiz ve özellikle Türkiye-Avrupa Birliği konularımn kapsamlı bir şekilde ele alınması, 
ayrıca iki ülkeyi ilgilendiren bölgesel ve uluslararası konular üzerinde görüş alışverişinde 
bulunulması öngörülmektedir.

*

Bu Ziyaretin, Hollanda'mn Avrupa Birliği Dönem Başkanlığı öncesinde Türkiye ile 
Hollanda arasındaki mevcut ilişkileri güçlendirerek yeni bir ivme kazandırması beklenmektedir.

21 Kasım 1996

A Ç I K L A M A

Bilindiği gibi, basta uyuşturucu madde Kaçakçılığı, silah Kaçakçılığı ve terörizm olmak 
üzere, sımr ötesi örgütlü suçların işlenmesinin engellenmesi, en azından azaltılmasıyla yürütülen 
mücadeleler çerçevesinde kara paranın aklanmasının önlenmesi çabaları son yıllarda ayrı bir özel 
önem kazanmıştır.

1988 yılında imzaladığımız Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin 
Kaçakçılığına Karşı Sözleşme 1996 Şubat ayında tarafımızdan onaylanmıştır. Bu Sözleşme, cari 
mevzuatımızda mevcut olmayan kara paramn aklanmasının suç sayılması ve uyuşturucu madde 
Kaçakçılığı yapan örgütlerin ortaya çıkarılması İçin geliştirilmiş bulunan "kontrollü teslimat" 
mekanizmasının uygulanması gibi hususlar içermektedir. -
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Mevzuatımızdaki bu eksikliğin giderilmesini teminen hazırlanarak TBMM'ye sevkedilen
•  •

"Karaparamn Aklanmasının Önlenmesine Dair Kanun Tasarısı" 13 Kasım 1996 tarihinde TBMM 
tarafından kabul edilmiş ve 19 Kasım 1996 tarihli ve 22822 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 
yürürlüğe girmiştir.

Bu tasarının kanunlaşmasıyla, Türkiye’nin esasen bu alanda öteden beri yürütmekte olduğu 
mücadelenin bundan böyle daha da etkinlik kazanarak sürdürüleceğine inanılmaktadır.

|

2 Aralık 1996

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 başkanlığındaki heyetler arasında 
4-6 Aralık 1996 tarihlerinde Sofya’da siyasi istişareler yapılacaktır.

iki ülke arasında geçtiğimiz yıl Kasım ayında Ankara’da yapılan siyasi istişarelerin devamı 
niteliğindeki sözkonusu müzakerelerde ikili ilişkilerin yanısıra, orta ilgi alanımıza giren bölgesel ve 
uluslararası konuların ele alınması öngörülmektedir.

2 Aralık 1996 ‘

A Ç I K L A M A

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakam Sayın Prof. Dr. Tansu Çiller 4-5 Aralık 1996 
tarihlerinde Londra’da yapılacak Bosna-Hersek Barışı Uygulama Konseyi Toplantısına katılmak 
üzere 3 Aralık 1996 günü İngiltere’ye gidecektir.

Londra Toplantısında daha önce belirlenen öncelikler çerçevesinde Bosna-Hersek Barış 
Süreci’nin 1997 yılma ilişkin ayrıntılı programı belirlenecektir.

Sayın Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Toplantı vesilesiyle bazı ikili temaslarda 
bulunacaktır.

3 Aralık 1996

A Ç I K L A M A

Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi Onur Öymen, Avrupa Birliği İrlanda Dönem 
Başkanlığının daveti üzerine, AB Hükümetlerarası Konferansı konusunda bilgi almak ve görüş 
teatisinde bulunmak amacıyla, AB Dışişleri Bakanlan Konseyi vesilesiyle 6 Aralık 1996 günü 
Brüksel’de düzenlenecek bir toplantıya katılacaktır. İrlanda tarafına Avrupa işlerinden Sorumlu 
Devlet Bakam Gay Mitchell başkanlık edecektir.

Sözkonusu toplantı, Türkiye ile Avrupa Birliği arasında başlatılan kurumsal işbirliği ve 
siyasi diyalog çerçevesinde ilişkilerimizde yapıcı bir gelişme olarak değerlendirilmektedir.
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3 Aralık 1996

DIŞİŞLERİ BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI 
SAYIN TANSU ÇİLLER’İN LONDRA’YA GİDERKEN 

ESENBOĞA HAVAALANINDA YAPTIĞI BASIN TOPLANTISI

Basınımızın Değerli Temsilcileri,

•  m» * *

Ingiltere’nin ev sahipliğinde düzenlenen Bosna-Hersek’te Barışı Uygulama Konseyi 
toplantısına katılmak üzere Londra’ya gidiyorum.

Son kez Barış Uygulama Konseyi Yönlendirme Kurulu’nun Paris’te yapılan toplantısında, 
Bosna-Hersek’teki taraflar ve uluslararası camia tarafından, Barış Süreci’nin önümüzdeki 2 yılına 
ilişkin temel ilkeler benimsenmiştir.

Çok sayıda ülke ve uluslararası örgütün yer alacağı Londra Konferansı bu ilkeler 
çerçevesinde 1997 yılına ait somut bir eylem plamnı ele alacaktır.

Bilindiği gibi, Bosna ve Hersek’teki çözümde Türkiye etkin bir rol oynamıştı. İlk kez Türk 
ve Müslüman askeri Avrupa’ya iki yıl önce gitmişti. Bunu başarabilmiş bir hükümetin temsilcisi 
olarak bununla ülke ve milletçe gerçekten gurur duyduk. Sadece onunla da kalınmadı. Ayrıca, 
bütün Bosna ve Hersek’teki eğitimin Türkiye kanalıyla ve Türkler kanalıyla yapılması bilindiği gibi 
karara alındı ve uygulaması yapılmakta. Bu defa Dayton anlaşması çerçevesinde Türkiye’nin etkin 
rolünün tescili gündeme gelmiştir. Çünkü, seçilmiş olan ve Bosna ve Hersek’in kaderini 
belirleyecek olan 1997 programında Türkiye hem siyasi hem askeri çözüm açısından söz sahibi bir 
ülke olarak, bir büyük devlet olarak buraya katılmaktadır. Avrupa’nın barışı açısından ve 
bölgedeki barış açısından son derece önemli olan Bosna Hersek’teki siyasi ve askeri çözümün 
bulunmasında ve şimdi daha çok siyasi boyutlarıyla 1997 yılının ele alınmasında Türkiye’nin 
rolünün öne çıkmış olmasından elbette önemli mutluluk duyuyoruz. Katkılarımız bu doğrultuda 
olacaktır. Bizim kardeş ülkemiz olarak görmekteyiz. Din bağlarıyla bağlı olduğumuz bu yöredeki 
çözümde Türkiye’nin söz sahibi olması ve Avrupa’daki barış sürecinde etkin olması önemli bir 
hedefimiz olacaktır. Bu doğrultuda yapılacak çalışmalardan hemen sonra yine aranıza döneceğim.

4 Aralık 1996

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Ömer Akbel'in, Ateşkes İzleme Denetleme Kurulu
Üçüncü Toplantısı Konusunda Kendisine Yöneltilen Bir Soruya Verdiği Cevap

-  .  •  %  '  ■ /

Kuzey Irak'ta, KDP ile KYB arasında ilan edilen ateşkesi izlemek üzere kurulan Ateşkes 
İzleme Denetleme Grubu (AIDG) üçüncü toplantısını bugün (3 Aralık 1996) Türkiye’nin 
Başkanlığında, ABD, İngiltere, KDP, KYB ve Ateşkes İzleme Gücü'nü temsilen Türkmen 
Temsilcilerinin katılımıyla, Dışişleri Bakanlığında gerçekleştirmiştir.

Toplantıda, ateşkesin devamından ve ateşkes hattını belirleyen grubun bölgede 
çalışmalarını sürdürmesinden duyulan memnuniyet not edilmiş, KDP ve KYB Temsilcileri, 
ateşkesin muhafazasına verdikleri önemi yinelemişlerdir. Toplantıda geçtiğimiz hafta sonunda 
ateşkes hattı üzerinde meydana gelen bir ateşkes ihlal olayı konusunda KDP ve KYB Temsilcileri 
görüşlerini açıklamışlar, olayın sınırlı kaldığı ve kısa sürede sona erdiği tespit edilmiştir

| t . c .
DIŞİŞLERİ BAT is'.IĞI

255 I v I



6 Aralık 1996

Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması'nın (GATT) yerini almak üzere, 1 Ocak
•  •

1995 tarihinde Faaliyete geçen ve Ülkemizin kurucu üyeleri arasında yer aldığı Dünya Ticaret 
Örgüt’ünün en üst düzey orgam olan ve iki yılda bir yapılması öngörülen Bakanlar Konferansı'nın 
ilki, 9-13 Aralık 1996 tarihleri arasında Singapur'da gerçekleştirilecektir.

Uruguay Round müzakereleri sonuçlarının değerlendirileceği, üye ülkelerin taahhütlerini ne ölçüde 
yerine getirdiklerinin görüşüleceği, daha önce ele alınmayan çeşitli konuların tartışılacağı ve
uluslararası ticaretin yönünün belirlenmesi bakımından büyük önem arzeden sözkonusu

_  •  •  _ ’  •

Konferans'a, Ülkemizden Devlet Bakam Sayın Ayfer Yılmaz Başkanlığında bir heyet İle 
katılmacaktır.

%

Konferans, küreselleşen dünya Ekonomisinin sunduğu fırsatları göstermek, ortaya çıkan 
sorunları çözümlemek ve 50. Yılını doldurmakta olan çok taraflı ticaret sisteminin Uruguay Round 
İle kavuştuğu yeni çerçeveyi pekiştirmek İçin önemli bir firsat olacaktır.

Türkiye, Uruguay Round müzakereleri ile belirlenen yükümlülüklerini yerine getirmiş ve 
getirmekte olan ve Avrupa Birliği ile tamamlanan Gümrük Birliği doğrultusunda bir ölçüde bu 
taahhütlerin de ötesine gitmeyi basarmış bir ülkedir. Bu sıfatla Türkiye, Konferansta alacağı aktif 
rol ile uluslararası ticaret sisteminin daha da serbestleştirilmesine ve böylece uluslararası ticaret 
hacminin artmasına katkıda bulunmaya çalışacaktır. Türkiye, Konferansta ele alınması öngörülen 
kamu atımları, ticaret ve yatırımlar, ticaret ve rekabet, liberalizasyonun genişletilmesi ve Bilgi 
Teknolojisi Anlaşması gibi yeni konulara prensip olarak olumlu bakılmakta ve bu alanlarda gelişme 
yolundaki ve en az gelişmiş ülkeler de dahil olmak üzere, tüm üye ülkeleri tatmin edecek somut 
adımlar atılması ümit edilmektedir. 120'ye yakın ülkenin katılması beklenen Konferans sonucunda.
Bakanlarca Dünya Ticaret Örgüt’ünün bundan sonraki gündemini belirleyecek bir Bakanlar 
Deklarasyonu yayımlanması öngörülmektedir.

Diğer taraftan, sözkonusu Konferans sırasında Devlet Bakanı Sayın Ayfer Yılmaz'ın, 
Konferans'a katılan diğer bazı ülke Bakanları İle ticarete ilişkin çeşitli konuları ve sorunları ikili 
görüşmeler vasıtasıyla gündeme getirmesi beklenmektedir.

B A S I N  A Ç I K L A M A S I

6 Aralık 1996

A Ç I K L A M A

Avrupa İşkencenin Önlenmesi Sözleşmesine göre kurulmuş olan Avrupa İşkencenin
Önlenmesi Komitesi (AIOK), 6 Aralık 1996 günü (bugün) Türkiye hakkında bir kamu açıklaması 
yapmıştır.

t

Komite, Sözleşmeye taraf olan Avrupa Konseyi üyesi ülkelerde hürriyetlerinden mahrum
edilmiş kişilerin korunmasında görülen sorunların giderilmesi İçin yapılacak İşbirliği çerçevesinde 
hareket etmektedir.



Komite, son yıllarda ülkemizi birkaç defa ziyaret etmiş, Sözleşme çerçevesinde 
çalışmalarını hiçbir zorlukla karşılaşmadan yürütmüş, bütün makamlarımız Komiteye yardımcı 
olmuşlardır.

Komite, yayınladığı açıklamada ülkemizde hürriyetlerinden mahrum edilmiş insanların kötü 
muamele gördüklerini belirterek, Devletin çeşitli kurumlarını sorumlu tutacak şekilde 
eleştirmektedir. Bir bakıma, Devlet mekanizmasım bütünüyle suçlamaya kalkışan bu gibi iddialar 
kabul edilemez.

/  • * * ' ^  *

Türkiye, bir taraftan demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan haklarına saygı ilkelerine 
uyarak, terörizme karşı ciddi bir mücadele verirken, diğer taraftan insan haklarına saygının en İleri 
düzeye çıkarılması için sürekli çaba harcamaktadır. Son birkaç aydır yapılan çalışmalar, Türkiye 
Büyük Millet Meclisine sevk edilen kanun tasarıları bunun bir örneğini teşkil etmektedir. Ayrıca

«  *  9

mevzuatımızda yer alan hükümleri aygulamada da sağlamaya çalışıyoruz. Eksikliklerimizi 
gidermek için yapıcı eleştiri, diyalog ve işbirliğine her zaman açığız. Ancak Türkiye bu çalışmaların 
içinde iken tam bu sırada Türkiye’yi bu açılardan eleştirmek, zamanı özenle seçilmiş maksatlı bir 
tutum olarak değerlendirilmektedir.

Komite açıklamasında yer alan ifadeler yapıcı olmadığı gibi yersiz ve haksızdır. Türkiye’ye 
karşı belirli emelleri olan çevrelerin ithamları ile büyük benzerlikler gösteren Komite açıklaması, 
bu bakımdan düşündürücüdür. Açıklamada varılan sonuçların gerçeklere ters düştüğünü ve ayrıca
Sözleşmenin lafzına ve ruhuna uygun olmadığını belirtmek gerekir. Türkiye Sözleşme

_  • •  •

çerçevesinde Komite ile işbirliğine ve Komitenin tavsiyelerine uymaya bugüne kadar önem 
vermiştir. Bu bakımdan Komitenin kamu açıklaması yapması yanlıştır.

Komite, tek taraflı açıklama yaparken bir taraftan da diyalogun sürmesinden yana 
olduğunu söylemektedir. Bu durum Komitenin İçinde bulunduğu çelişkiyi ortaya koymaktadır. 
Komitenin yaptığı açıklamayı değerlendirmeleri paylaşmıyoruz. Türkiye doğru bildiği yolda 
İlerlemeye devam edecek ve Komite ile ilişkileri buna göre yönlenecektir.

8 Aralık 1996

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Prof. Dr. Tansu Çiller’in Yunan Dışişleri
Bakanı'na Gönderdiği Cevabı Mektup

• ı

Yunan Dışişleri Bakam Thedoros Pangolos, 19 Eylül 1996 tarihinde NATO Genel 
Sekreteri ile NATO üyeleri Dışişleri Bakanlarına ve bu meyanda bana göndermiş olduğu bir 
mektupta, genişletilmiş NATO bünyesinde uyuşmazlıkların Uluslararası Adalet Divammn zorunlu 
kazasına götürülmesini öngören ahdi bir mekanizma ihdas edilmesini önermişti.

Ben de, Yunan Dışişleri Bakanına 29 Kasım 1996 tarihinde gönderdiğim cevabı mektupta, 
NATO'nun genişlemesini müteakip etkinliğini koruması gerektiği yönündeki Yunan endişelerini 
tabiatıyla paylaştığımızı, ancak NATO üyeleri arasındaki anlaşmazlıkların barışçı yollardan çözümü 
İçin halen İttifak içerisinde gerekli mekanizmaların bulunduğunu, BAB'I kuran Değiştirilmiş 
Brüksel Antlaşmasının 10'uncu maddesinde öngörülen türde bir mekanizmanın NATO'da ihdas 
edilebilmesi ve yeni üyelerden Uluslararası Yargı Divammn zorunlu yargı yetkisini kabul 
etmelerinin talep edilebilmesi İçin, öncelikle 16 müttefikin sözkonusu yükümlülüğü çekincesiz 
kabul etmeleri ve/veya bu konuda daha önce beyan ettikleri kısıtlayıcı nitelikteki çekinceleri 
kaldırmaları gerektiği görüşünde olduğumuzu vurguladım. Bu bağlamda, ayrıca, tüm müttefiklerin 
buna hazır olup olmadıkları hususunda tereddütlerimiz bulunduğunu da belirttim.
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Bilindiği gibi, Yunanistan BAB'a tam üye olurken 10 Ocak 1994 tarihinde Birleşmiş 
Milletler Antlaşmalar Bölümüne yaptığı bir beyanla, Uluslararası Adalet Divam'nın zorunlu yargı 
yetkisini, ulusal savunma kapsamına aldığı savunma nitelikli askeri önlemlere İlişkin uyuşmazlıkları 
Divanın yetkisi dışında tutmak koşuluyla tanıma yoluna gitmiştir. Dolayısıyla, Yunanistan’ın 
NATO çerçevesinde yapmış olduğu öneriyi boşta kalan bir çaba olarak değerlendiriyoruz.

Cevabı mektubumuzda yer alan görüşler NATO Genel Sekreteri ve diğer müttefiklerin 
dikkatine de getirilmektedir.

9 Aralık 1996

A Ç I K L A M A

9 Aralık günü sabaha karşı Lefkoşa'nın Kermiya Bölgesinde Rum tarafından gelen ve 
kimliği belirlenemeyen üç kişinin temas hattı üzerindeki KKTC bayrak direğini halat atmak 
suretiyle yere düşürdükleri öğrenilmiştir. KKTC sınır nöbetçilerinin havaya ikaz ateşi açması 
sonrasında sözkonusu üç kişi Rum tarafına doğru kaçmıştır.

Bu son olay Kıbrıs Rum tarafımn geçen yaz Ada'da yaşanan üzücü olaylardan hiç ders
almamış olduğunu göstermekte, Ada'da artan gerilimin sorumlusunun Kıbrıs Rum tarafı olduğunu 
bir kez daha kanıtlamaktadır.

Rum tarafının gerilimi suni olarak arttırmaya yönelik bu tür eylemlerini kınıyoruz.

11 Aralık 1996

A Ç I K L A M A

Sayın Cumhurbaşkammız, Kazakistan • Cumhurbaşkanı Sayın Nursultan Nazarbayev'ın 
davetine icabetle, Kazakistan'ın Beşinci bağımsızlık yıldönümü kutlamalarına katılmak üzere 15-17 
Aralık 1996 tarihlerinde bu ülkeye bir çalışma Ziyareti gerçekleştirecektir.

Sayın Cumhurbaşkanımıza bu Ziyareti sırasında, Devlet Bakam Sayın Nevzat Ercan ve 
Devlet Bakam Sayın Namık Kemal Zeybek'in yanısıra, bürokratlar, işadamları ve basın 
mensuplarından oluşan bir heyet eşlik edecektir.

  •

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

Sayın Cumhurbaşkanımızın bu ziyaretinde, ikili ilişkilerimizin ve işbirliğimizin daha da ileri 
götürülmesi olanakları ele alınacak, bölgesel ve uluslararası sorunlar hakkında görüş alışverişinde 
bulunulacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın ayrıca, Almatı'da bir Türk firmasınca inşa edilen 
Ankara Oteli'nin açılışım yapması öngörülmektedir.



11 Aralık 1996

A Ç I K L A M A
• # ^  r # *

Türkiye-Ermenistan sınınnın kapanması kararının alındığı 3 Nisan 1993 tarihinden bu yana 
Yukarı Karabağ sorununun çözümüne yönelik olarak yürütülen çalışmalarda maalesef olumlu 
gelişmeler gözlenememiş, 2-3 Aralık 1996 tarihlerinde Lizbon'da yapılan AĞIT Zirvesi sonunda 
yayınlanan bildirinin çözüme ilişkin olarak sıraladığı ilkeler de Ermenistan tarafından kabul 
görmemiştir.

• * %. ^

Türkiye, herşeyden önce Yukarı Karabağ sorununun Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü 
içinde çözümü ve işgal altındaki toprakların boşaltılarak göçmenlerin evlerine dönmeleri 
konularında Azerbaycan ile Ermenistan arasında özlü bir ilkeler mutabakatına varılması gerektiği 
düşüncesindedir. Böyle bir mutabakata ulaşılmadığı sürece Türkiye’nin Ermenistan ile olan sınırı 
konusundaki kararını gözden geçirmesi öngörülmemektedir.

11 Aralık 1996

A Ç I K L A M A

Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Prof.Dr. Tansu Çiller, 17-19 Aralık 1996 
tarihlerinde Rusya Federasyonu'na resmi bir ziyarette bulunacaktır.

Sayın Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı bu çerçevede, Rusya Federasyonu
Başbakanı, Dışişleri Bakam, Federal Meclisin üst ve alt kanatları Federasyon Konseyi ve Devlet
Daması Başkanları, ayrıca Moskova Hükümeti ve Belediyesi Başkam İle görüşmelerde 
bulunacaktır.

Ziyarete, Türk iş dünyasının Temsilcileri ile bazı parlamenterlerimiz de katılacak ve Rus 
karşıtlarıyla Moskova'da biraraya geleceklerdir.

# ' * i _ • i •

#  I  * - •  -  *

Yapılacak görüşmelerde ikili ilişkiler tüm veçheleriyle ele alınacak, son dönemde hızlı bir 
gelişme süreci İçine girmiş olan ekonomik işbirliğinin derinleştirilmesi üzerinde durulacak ve ortak 
ilgi alamna giren bölgesel ve uluslararası konularda görüş alış verişinde bulunulacaktır.

12 Aralık 1996

A Ç I K L A M A
•  •  *  •  •  •  •

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakam Profesör Dr. Tansu Çiller, Türkiye-AB Karma
İstişare Komitesi'nin 3'ncü dönem toplantısında bir konuşma yapmak ve bü vesileyle bulunacağı 
Brüksel'de Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin Temsil Bürosunun açılışına katılmak üzere 12- 
14 Aralık 1996 tarihlerinde Belçika'yı ziyaret edecektir. Sayın Bakan, 13 Aralık günü Brüksel'de 
ayrıca, Amerikan Ticaret Odası Avrupa Birliği Komitesi tarafından verilecek yemekte Türkiye’nin 
AB İle ilişkileri konulu bir konuşma yapacaktır. Sayın Bakan, aym gün, AB Nezdinde Daimi 
Temsilciliğimizde Devlet ve özel sektör kuruluşlarımızın Temsilcilerinin katılacakları ve AB ile 
ilişkilerimizi konu alacak bir koordinasyon toplantısına Başkanlık edecektir.
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Sayın Bakan, 14 Aralık 1996 tarihinde, AB Zirvesi çerçevesinde Türkiye onuruna 
verilecek akşam yemeğine katılmak üzere Brüksel'den Dublin'e hareket edecektir. Bu çalışma 
yemeğinde Türkiye-AB ilişkileri bütün yönleriyle gözden geçirilecektir. Sayın Bakanımız, yemek 
vesilesiyle, Türkiye-AB ilişkilerinde karşılaşılan çeşitli sorunlara ve bunların çözümlerine İlişkin 
görüşlerimizi muhataplarına aktaracaktır.

17 Aralık 1996

Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman Demirel’in
• •

Kazakistan’a Hareketlerinden Once Esenboğa Havaalanında
Basına Yapacakları Açıklama .

Kazakistan Cumhurbaşkanı Sayın Nursultan Nazarbayev'in vaki daveti üzerine, bir çalışma
ziyaretinde bulunmak ve Beşinci bağımsızlık yıldönümü kutlamalarına katılmak üzere biraz sonra
Kazakistan'a hareket ediyorum. Devlet Bakanları Sayın Nevzat Ercan ve Sayın Namık Kemal
Zeybek; milletvekilleri, seçkin işadamları ve basın mensuplarından oluşan bir heyet bapa eşlik 
etmektedir.

Bu Ziyaretimde, Kazak kardeşlerimizin Beşinci bağımsızlık yıldönümündeki mutluluk ve 
sevinçlerini halkımız adına paylaşacağım ve beş yıla sığdırdıkları büyük kalkınma hamlelerinin 
somut sonuçlarını yerinde izleyeceğim. Bu meyanda, Türk müteşebbisinin ve sermayesinin de 
katkıları olan bazı tesislerin hizmete açılış törenlerine katılacağım.

*

Bu ziyaret vesilesi ile Kazakistan Cumhurbaşkanı Sayın Nazarbayev ile iki ülke arasındaki
ilişkileri her yönüyle ele alıp, daha da İleri götürebilme olanakları üzerinde duracağız. İki ülkeyi
ilgilendiren uluslararası ve bölgesel konular üzerinde fikir teatisinde bulunacağız. Ayrıca, Türk
müteşebbisinin, kamu ve özel sektör kuruluşlarının Kazakistan'ın kalkınmasına daha fazla katkıda 
bulunmaları konusunu da ele alacağız.

Kazakistan'a yapacağım bu Ziyaretin, kardeş ülkelerimiz arasında sıyası, ekonomik, 
kültürel ve diğer alanlarda her gün İlerleyen ilişkilerimizin ve İşbirliğimizin daha da gelişmesine 
katkıda bulunacağına inanıyorum.

17 Aralık 1996

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Sayın Ömer Akbel'in,
Doğu Kudüs'teki Arap Semti Ras Al-Amud'da 

Bir Musevi Mahallesi Kurulması İle İlgili Olarak 
Kendisine Yöneltilen Bir Soruya Verdiği Cevap

İsrail’in Batı Şeria'dakı Musevi yerleşim merkezlerinin genişletilmesine ve özellikle, Doğu
Kudüs'teki Arap Semti Ras Al-Amud'da bir Musevi mahallesi kurulmasına yönelik planlarım 
kaygıyla karşılamaktayız.

Geçtiğimiz aylarda Mescıd-i Aksa Külliyesinin altından geçen arkeolojik tünelin geçişe 
açılması İle bunun sonucu olarak yaşanan trajik olayların Orta Doğu Barış Süreci üzerindeki 
olumsuz etkilerini izlemiştik. Barış görüşmelerini akamete uğratacak nitelikte olan yerleşim 
merkezleriyle İlgili planların İsrail tarafından yeniden gözden geçirilmesini temenni ediyoruz.

*  , r '. .  »  '  -  • '  V  ’  - .  . *  . 4
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Öte yandan, geçtiğimiz günlerde Batı Şeria'da iki Israilli’nin ölümüne neden olan terörist 
saldırıyı da kınamaktayız. Bu olay, çağımızın vebası terörizmin kökünün kazınmasında, 
uluslararası toplumun işbirliği yapması gerektiği olgusunu bir kez daha gözler önüne sererken, 
terörizmin Orta Doğumda adil ve kalıcı barışın, istikrarın ve güvenliğin tesisinde mücadele 
edilmesi gereken başlıca alan olduğunu da göstermektedir.

Orta Doğumda barış ve huzurun sağlanması için, Orta Doğu Barış Sürecine taraf ülkelerin 
mevcut taahhütlerini yerine getirmeleri gerektiğine inanıyoruz.

17 Aralık 1996

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Ömer Akbel'in,
Avrupa Parlamentosu’nun 12 Aralık'ta Aldığı

'   • •  • •  ____

Türkiye'de Basın Özgürlüğü ve İnsan Hakları Konulu 
Karar İle İlgili Bir Soruya Verdiği Cevap

Türkiye'de basın özgürlüğü ve insan haklan konusunda 12 Aralık 1996 tarihinde Avrupa 
Parlamentosu'nda kabul edilen karar, bu kurumun ülkemize karşı süregelen önyargılı ve 
gerçeklerden uzak tutumunun yeni bir örneğini teşkil etmektedir.

Daha ortada TBMM'ye sunulmuş, hatta Hükümet içinde resmen tartışmaya açılmış bir 
metin yokken, Avrupa Parlamentosu'nun, basma yansıyan bazı rivayetleri esas alarak Türkiye 
aleyhine yeni bir karar kabul etmesini iyiniyetle ve sağduyuyla izah etmek mümkün değildir. Bu 
gibi kararlar • ürk halkının Avaıpa Parlamentosu'na olan güvenini büsbütün sarsmaktan başka 
hiçbir anlam taşımamaktadır.

Türkiye’nin insan hakları alamnda reform hamlesi başlattığı bir dönemde, Çağdaş normlara 
aykırı biçimde basın özgürlüğünü ve ya fikir özgürlüğünü kısıtlayıcı adımiar atması düşünülemez. 
Ancak Türkiye’nin Batı normlarına da uygun bazı yasal düzenlemeler yapma girişimini de hiç 
kimse demokrasi dışı bir davranış olarak vasıflandıramaz. Avrupa Parlamentosu'nun, belirli 
çevrelerin etkisiyle, Türkiye'ye yönelttiği haksız ve ölçüsüz eleştirilerin Türkiye’yi ve Türk 
milletini etkilemesi düşünülemez. Türkiye doğru bildiği çağdaşlaşma ve demokrasi yolunda 
kararlılıkla ilerlemeye devam edecektir.

17 Aralık 1996

Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman Demirel’in 
Kazakistan'dan Dönüşünde Esenboğa Havaalanında

Yaptığı Basın Toplantısı

Kazakistan Cumhurbaşkam Sayın Nursultan Nazarbayev'in davetine icabetle, bu ülkenin 
Beşinci bağımsızlık yıldönümü kutlamalarına katılmak üzere gerçekleştirdiğimiz çalışma Ziyaretini 
tamamlamış bulunuyoruz. Bu ziyarette bana Devlet Bakanları Sayın Nevzat Ercan ve Sayın Namık 
Kemal Zeybek ve milletvekilleri, işadamları ve basın mensupları refakat etmişlerdir.

Bu Ziyaretim vesilesiyle, Cumhurbaşkanı Sayın Nazarbayev ile yaptığım görüşmelerde İkili 
ilişkilerimizi ele aldık ve bir dizi uluslararası ve bölgesel konu hakkında görüş alışverişinde 
bulunduk. Ayrıca, Kazakistan Tie ekonomik alanda yürüttüğümüz kapsamlı işbirliğinden
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duyduğumuz memnuniyeti dile getirdik ve Türk firmalarının ve işadamlarının Kazakistan'ın 
kalkınmasına daha fazla katkıda bulunma yollarım görüştük. Ziyaretim sırasında, A'matı'da Türk 
firmaları tarafından gerçekleştirilen çeşitli projelerin açılışlarım yaptık.

*  ^

Kazakistan'da yaptığımız temaslarda, kardeş ülkelerimiz arasında esasen memnuniyet verici 
düzeyde bulunan ilişkilerimizin daha da geliştirilmesi İçin gayretlerimizi arttırmak hususunda 
mutabık kaldık.

Bu ziyaret, gerek kardeş Kazak halkının en mutlu günü olan Beşinci bağımsızlık 
yıldönümündeki sevincinin tarafımızca paylaşıldığının sergilenmesi açısından, gerek iki ülke 
ilişkilerinde yeni açılımlara yönelinmesi bakımından çok yararlı olmuştur.

18 Aralık 1996

A Ç I K L A M A
•  •  i

Iran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Akbar Haşimi Rafsanjani beraberinde üst 
düzeyli geniş bir heyetle 19-22 Aralık 1996 tarihlerinde Cumhurbaşkanımız Sayın Süleyman 
Demirel’in davetlisi olarak ülkemize resmi bir ziyaret yapacaklardır.

0

Bilindiği gibi, Cumhurbaşkanımız Sayın Süleyman Demirel 1994 yılında İran’a resmi bir 
ziyaret gerçekleştirmiş, son olarak da bu yıl Mayıs ayında, Meşhed’de İran-Orta Asya demiryolu 
hattının açılış törenine katılmıştı.

Sayın Cumhurbaşkanı Rafsancani’nin ziyareti iki ülke arasında mevcut tarihi dostluk ve iyi 
komşuluk ilişkileri çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. Ziyaret sırasında iki Cumhurbaşkanı 
Türkiye-İran ilişkilerinde kaydedilen gelişmeleri gözden geçirecekler ve bölgesel sorunlar 
hakkında görüş alışverişinde bulunacaklardır.

19 Aralık 1996

KKTC Dışişleri ve Savunma Bakanlığı Tarafından
Yapılan Açıklama

' /  ^5] ** y . /
•  •  « «  * •  

Avrupa İnsan Hakları Divanı, Loızıdou'nun yapmış olduğu ferdi başvuruyla İlgili kararım
18 Aralık günü açıklamıştır. Divan'ın, üyelerinin bir bölümünün muhalefetine rağmen, aldığı karar,
Avrupa İnsan Hakları Komisyonunun daha önce vazettiği kararla tamamen aksı istikamettedir.

Hatırlanacağı üzere, sözkonusu dava ilk aşamada Avrupa İnsan Hakları Komisyonu'nda 
görüşülmüştür. Komisyon, Loızıdou'nun "mülkiyet hakkının sürekli ihlali" yönündeki şikayetini 
kabul edilemez bulmuş, Kuzey Kıbrıs'ta ayrı bir yönetim bulunduğu tespitini yapmış, öne sürülen
mülkiyet ve dolaşım hakları arasında bağlantı olduğu savını reddetmiştir.

✓

Divan'ın, Komisyon kararı hilafına, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin "ihlal" edildiği 
görüşünü kabullenmesi, sıyası mülahazalara ve geçersiz kriterlere dayanan biçimsel bir hukuk 
anlayışını sergilemektedir. Divan, davamn kapsamı dışına çıkmış, bir yandan sözleşmenin dışında 
kalan ve uluslararası hukuka taalluk eden, diğer yandan BM zemininde taraflarca halen müzakere 
edilen konularda hukuk dışı sonuçlara ulaşmıştır.



Bu karar,
Kıbrıs'la İlgili uluslararası antlaşmaların mevcudiyeti;
Kıbrıs'da 33 yıldır devam eden toplumlararası bir ihtilaf olduğu;
BM Barış Gücü'nün iki taraf arasında barışı korumak üzere 1964'den bu yana halen 

görevini
BM Genel Sekreteri'nin, Güvenlik Konseyi'nin verdiği yetki doğrultusunda yürüttüğü ve 

meşruiyetini iki halkın rızasından alan iyiniyet misyonu ile Kıbrıs'da İki toplumlu, iki kesimli çözüm 
çerçevesinin ortaya çıktığı;

Kıbrıs Türk halkının halen kendi demokratik yönetimi altında yasadığı ve bağımsız yasama, 
yargı ve yürütme organlarına sahip olduğu; 
gerçeklerini yok saymaktadır.

Divan'ın kararı, Rumları, BM kontrolündeki ara bölgeyi ihlal etmek ve mütecaviz 
eylemlerini sürdürmek yönünde cüretlendirecek ve toplumlararası görüşmelerde belirlenmiş 
parametreler ile çözüm çabalarını ve barışı ciddi şekilde tehlikeye sokacaktır.

Bu kararla Divan tarafsızlığını yitirmiştir.

19 Aralık 1996

A Ç I K  L A M A
•  •

I. Avrupa İnsan Hakları Divanı, Titina Loizidou isimli Kıbrıslı bir Rum kadının KKTC'deki 
malları hakkındaki başvurusu İle İlgili olarak ve 6'ya karşı 11 oyla aldığı karan 18 Aralık 1996 
günü açıklamıştır. Bu kararla KKTC'nin bir hukuk öznesi olarak varlığının reddi amaçlandığı İçin, 
karar hukuki olmaktan ziyade siyasi niteliklidir.

II. Kıbrıs'taki gerçekleri inkar eden ve uygulanabilirlikten yoksun bulunan bu kararın asıl 
muhatabı KKTC'dir. KKTC esasen gerekli açıklamayı yapmıştır. Türk Hükümeti de KKTC’nin bu 
görüşlerine tamamen katılmaktadır.

•  0

III. Divan biçimsel bir hukuk anlayışı görüntüsü İçinde bir bireysel başvuruyu araç olarak
kullanıp, toplumlararası görüşme sürecinde mutabık kalınan İki kesimlik İlkesini yıpratmaya, yine
aynı süreç içinde çözüme bağlanması gereken yerlerinden edilmiş kişilerin hakları konusuna taraf
tutarak müdahale etmeye çalışmıştır. Dolayısıyla bu karar Divan'ın yetkisi dışında "ultra vires" 
alınmıştır. .

IV. Ayrıca Divan, İnsan Hakları Komisyonunun konuya ilişkin raporuna da ters düsen bir 
sonuca varmıştır. Komisyon aynı konuda Sözleşmenin ihlali yoktur derken, Divan Sözleşmenin 
ihlali vardır demektedir. Böylesine bir karar Divan'ın saygınlığı ve inanılırlığını ciddi şekilde 
zedeleyecektir.

263



20 Aralık 1996

A Ç I K L A M A

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Genel Direktörü Jacques Dıouf resmi bir 
ziyarette bulunmak üzere 19 Aralık 1996 tarihinde Ankara'ya gelmiştir.

Genel Direktör Jacques Dıouf 19 Aralık 1996 tarihinde Anıtkabiri Ziyaretini müteakiben 
sırasıyla Devlet Bakam Sayın Işılay Saygın, Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın Musa Demirci ve 
Orman Bakanı Sayın Halit Dağlı ile ikili görüşmeler gerçekleştirmiştir.

Görişmelerde, kırsal kesimden yaşayan kadınların sosyo-ekonomik statülerinin 
iyileştirilmesine yönelik daha fazla FAO projesi geliştirilmesi, ülkemizde uygulanan FAO 
projelerinin kapsam ve konularının genişletilmesi, 13-17 Kasım 1996 tarihlerinde gerçekleştirilen 
Dünya Gıda Zirvesi sonunda kabul edilen dünyada gıda güvenliğinin sağlanması ve açlığın 
önlenmesine yönelik Bildirge ve Eylem Planı’nın uygulanması FAO Faaliyetlerinin Türkiye 
kanalıyla Orta Asya Cumhuriyetlerine İletilmesi, Ülkemizde ormancılık alanında da FAO projeleri 
geliştirilmesi ve 13-22 Ekim 1997 tarihlerinde Antalya'da yapılacak XI. Dünya Ormancılık 
Kongresi'ne İlişkin hazırlıklar gibi konular ele alınmıştır.

FAO Genel Direktörü Diouf, 20 Aralık 1996 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından 
kabul edilecek; Devlet Bakam Sayın Fehim Adak ve Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Sayın Onur 
Öymen İle görüşecektir. GAP İdaresi Başkanlığı tarafından kendisine verilecek brifingin ardından
FAO Genel Direktörü Dıouf, Tarım ve Ormancılık sektörü Temsilcileriyle biraraya gelecektir.

• • , • m

FAO Genel Direktörünün ülkemizden ayrılacağı 21 Aralık 1996 tarihinde, Ankara 
Esenboğa Havaalanı'nda saat 10:20 'de ve İstanbul Atatürk Havaalanı'nda saat 12:30'da İki ayrı 
basın toplantısı düzenlenecek ve toplantılarda FAO Genel Direktörü medya mensuplarının basta 
1 ürkiye-FAO ilişkileri, Dünya Gıda Zirvesi’nin amacı ve sonuçları, ülkemizde düzenlenecek. 
Dünya Ormancılık Kongresi gibi konular olmak üzere çeşitli konularda olabilecek sorularını 
yanıtlayacak ve Türkiye'ye yaptığı Ziyareti değerlendirecektir.

24 Aralık 1996

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Ömer Akbel'in 
Atina'da Türk Diplomatlarına Vaki Saldırılar 

Konusundaki Bir Soruya Cevabı
# •

Soru : 1980 yılından bu yana Atina Büyükelçiliğimiz mensuplarına karşı Yunanistan’da 
girişilen terörist saldırılar sonucunda 4 diplomatımız hayatlarım kaybetmişlerdir.

Yunan makamları, işlenen cinayetlerin faillerinin bulunması yönünde bugüne kadar 
yaptıkları Araştırmalar ve elde ettikleri sonuçları hakkında Türk tarafına hangi bilgileri vermiştir?

Cevap : Yunanistan’dan konuyla ilgili olarak bugüne kadar tatminkar bir bilgi 
alınamamıştır. Ancak, bundan, dosyaların kapatılmasının Türkiye tarafından kabul edileceği anlamı 
kesinlikle çıkarılmamak gerekir. Konu, Türkiye tarafından büyük bir duyarlılıkla izlenmekte ve 
münasip aralıklarla Yunanistan’dan bilgi talep edilmektedir. Son olarak bu konuda bir Nota ile 
Yunanistan’dan resmen.ljilgi istenmiştir. Şehit edilen diplomatlarımızın katillerinin bulunması, 
yargılanması ve layık oldukları cezalara çarptırılması Yunanistan açısından küçümsenmesi 
mümkün olmayan bir sorumluluktur.
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26 Aralık 1996

Bakanlığımıza intikal eden bilgilerden, İstanbul'daki Yabancı Konsolosluk Misyonlarına 
"Kosova Cumhuriyeti İstanbul Temsilciliği" başlığıyla bir Nota dağıtıldığı ve bu adı taşıyan bir 
temsilciliğin açılışa davette bulunulduğu öğrenilmiştir.

Bilindiği üzere, Türkiye, Kosova sorununa ve Kosova'daki duruma yakın ilgi duymakla 
birlikte, Yugoslav Federal Cumhuriyeti’nin egemen sınırları içinde yer alan Kosova'da kurulan
"Kosova Cumhuriyeti"nı bağımsız bir devlet olarak tanımamaktadır.

•  •  •

Bu itibarla ülkemizde "Kosova Cumhuriyeti"ni temsilen bir ofisin açılması ve Faaliyet 
göstermesi mümkün olmayıp, bu konuda ilgililere gerekli uyarıda bulunulmuştur.

A Ç I K L A M A

T *

D is i ş u » *  -
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