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PROTOKOL GENEL MUDUR YARDIMCILIĞI

1998 YILI İÇİNDE DEVLET BAŞKANI, BAŞBAKAN, 
DIŞİŞLERİ BAKANI VE DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI MÜSTEŞARI

DÜZEYİNDE GERÇEKLEŞEN ZİYARETLER

OCAK

08/01 Fransa Dışişleri Bakanı Hubert Vedrine'min
Türkiye'yi ziyareti

10/01-13/01 Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi Korkmaz
Haktanır'ın KKTC'yi ziyareti

20/01-22/01 Bosna-Hersek Bakanlar Kurulu Eşbaşkanlarınm ülkemizi
ziyaretleri

23/01 Finlandiya Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi
Jukka Valtasaari'nin Türkiye'yi ziyareti

27/01-29/01 Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi Korkmaz
Haktanır'ın siyasi istişarelerde bulunmak üzere 
Hırvatistan'ı ziyareti

31/01 Dışişleri Bakanı İsmail Cem'in katıldığı Davos
Dünya Ekonomik Forumu toplantıları(Davos/İsviçre)

ŞUBAT

01/02 Dışişleri Bakanımızın katıldığı Davos
Dünya Ekonomik Forumu toplantıları(Davos/İsviçre)

04/02-05/02 Dışişleri Bakanımızın Irak'a yaptığı
çalışma ziyareti

11/02-13/02 Arnavutluk Cumhurbaşkanı Rexhep Meidani'nin Türkiye'ye
resmi ziyareti

12/02-13/02 Başbakan Mesut Yılmaz'ın Ukrayna'yı resmi
ziyareti

13/02-14/02 Azerbaycan Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in Türkiye'ye
çalışma ziyareti

13/02-15/02 Dışişleri Bakanlığı Müsteşarımızın İran'ı ziyareti

15/02-19/02 Bakanımızın Çin Halk Cumhuriyeti'ne resmi ziyareti

19/02-20/02 Cumhurbaşkan Süleyman Demirel’in Fransa'ya resmi ziyaretleri

20/02-21/02 Bakanımızın Vietnam'a resmi ziyareti



26/02-27/02

21/02-27/02

01/03-02/03

03/03-05/03

07/03-08/03

13/03-14/03

13/03-14/03

14/03-17/03

16/03-18/03

20/03-23/03

24/03-
04/04

25/03-27/03

30/03

31/03

25/02-28/02

Bakanımızın Ürdün'e resmi ziyareti

Müsteşarımızın siyasi istişarelerde bulunmak 
üzere Vaşington'u ziyareti

MART

Gürcistan,Kazakistan,Türkmenistan Dışişleri Bakanları 
ve Azerbaycan Dışişleri Bakan Yardımcısı'nın,

•

Bakanımızın ev sahipliğinde katıldıkları İstanbul 
Toplantısı

Cumhurbaşkanımızın Ispanya'ya resmi ziyaretleri

Bakanımızın Yugolavya Federal Cumhuriyeti'ne 
çalışma ziyareti

Başbakanımızın Gürcistan ziyareti

Hırvatistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı 
Mate Graniç'in ülkemizi ziyareti

Bakanımızın İKÖ Dışişleri Bakanları Toplantısı 
münasebetiyle Katar'ı ziyareti

Moğolistan Cumhurbaşkanı Natsagiin Babagandi'nin 
ülkemizi ziyareti

Bakanımızın Mısır resmi ziyareti

Müsteşarımızın siyasi istişarelere katılmak 
üzere Peru, Şili, Meksika ve Küba'yı ziyareti

Bakanımızın Kosova Temas Grubu Toplantısı 
sonrası Bölge Ülkeleri Toplantısı ( Bonn/ Almanya)

Bakanımızın KKTC çalışma ziyareti

KKTC Savunma ve Dışişleri Bakanı Taner Etkin'in 
Türkiye-KKTC Ortaklık Konseyi toplantısı münasebetiyle 
ülkemize ziyareti

KKTC Başbakanı Derviş Eroğlu'nun çalışma ziyareti



01/-02/4 

03/04-04/04 

12/04-14/04 

14/04-15/04 

14/04-15/04 

16/04-17/04

16/04-17/04

17/04-19/04 

19/04-21/04

22/04-24/04

22/04-27/04

24/04-26/04

26/04

21/04-02/05

27/04-28/04

03/05-05/05

04/05-05/05

05/-0605

NİSAN

Bakanımızın Pakistan ziyareti

Bakanımızın Türkmenistan ziyareti

Başbakanımızın Özbekistan ziyareti

Bakanımızın Bosna-Hersek ziyareti

Başbakanımızın Kırgızistan ziyareti

Türkiye-Romanya-Bulgaristan Cumhurbaşkanları Üçlü 
Zirvesi (Antalya)

Hindistan Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Nareswar
Dayal'm siyasi istişarelere katılmak üzere ülkemizi 
ziyareti

KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın Türkiye'yi ziyareti

Makedonya Dışişleri Bakanı Blagoy Handziski'nin 
ülkemizi ziyareti

KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın Türkiye 
ziyareti

Müsteşarımızın ABD ziyareti

Başbakanımızın EDU toplantısı için 
Salzburg'u ziyareti

Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Cumhurbaşkanları Üçlü 
Zirvesi(T rabzon)

Yeni Zelanda Genel Valisi Hardy Boys'un ülkemizi 
ziyareti

Bakanımızın OECD Bakanlar Konseyi toplantısı 
münasebetiyle Fransa'yı ziyareti

MAYIS

Bakanımızın Avrupa Bakanlar Konseyi 
toplantısına katılmak üzere Fransa’yı ziyareti

Cumhurbaşkanımızın Tunus ziyareti

Bakanımızın Fransa çalışma ziyareti



10/05-12/05

13/05-14/05

13/05-15/05

14/05

14/05-15/05

15/05-18/05

16/05-19/05

19/05

21/05-23/05

27/05-29/05

04/06-05/06

10/06-12/06

14/06-18/06 

18/06-19/06 

21/06-23/06

21/06-24/06

25/06-26/06

06/05-08/05

Cumhurbaşkanımızın Ekonomik İşbirliği Teşkilatı
V. Zirvesi'ne katılmak üzere Almatı'yı(Kazakistan) 
ziyareti

Bakanımızın Bulgaristan ziyareti

KKTC Başbakanı Derviş Eroğlu'nun Türkiye'yi ziyareti

İsveç Dışişleri Devlet Sekreteri Büyükelçi Friis Arne 
Peterson'un Türkiye'yi ziyareti

Bakanımızın Romanya ziyareti

Bakanımızın Bilderberg toplantısı münasebetiyle 
İngiltere'yi ziyareti

Müsteşarımızın KKTC ziyareti

İngiltere Dışişleri Bakanı Robin Cook'un Türkiye'yi 
ziyareti

Cumhurbaşkanımızın Ukrayna ziyareti

Bakanımızın NATO Bakanlar Toplantısına katılmak 
üzere Lüksemburg ziyareti

HAZİRAN

Cumhurbaşkanımızın KEİ Zirvesi için Yalta'yı 
ziyareti

Müsteşarımızın siyasi istişarelere katılmak 
üzere Slovakya'yı ziyareti

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nazarbayev'in ziyareti

Başbakanımızın Romanya ziyareti

Bosna Hersek Federasyonu Cumhurbaşkanı Eyüp Ganiç' 
ülkemizi ziyareti

Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmet Attaf ın ülkemizi 
ziyareti

Cumhurbaşkanımızın Moldova ziyareti

Bakanımızın Norveç çalışma ziyareti



03/07-04/07

06/07-07/07

06/07-09/07

11/07

14/07-15/07 

20/07

21/07-23/07

23/07

25/07

27/07

28/07

31/07

31/07

11/08

06/09-08/09

07/09-08/09

12/09-14/09 

15/09-16/09 

17/09-20/09

TEMMUZ

Bakanımızın Bertelsman Forum toplantısına 
katılmak üzere Almanya'yı ziyareti

Başbakanımızın Makedonya ziyareti

Bakanımızın İsrail ve Filistin ziyaretleri

Başbakanımızın Bulgaristan'a çalışma ziyareti

Cumhurbaşkanımızın Arnavutluk ziyareti

Başbakanımızın KKTC ziyareti

Ispanya Başbakanı Jose Maria Aznar'ın Türkiye'yi 
ziyareti

Bakanımızın KKTC'yi ziyareti 

Cumhurbaşkanımızın KKTC'yi ziyareti 

İtalya Başbakanı Prodi'nin ziyareti

Romanya Cumhurbaşkanı Emil Constantinescu'nun ülkemizi 
ziyareti

Bakanımızın KKTC'yi ziyareti

Filistin Devlet Başkanı Yaser Arafat'ın ülkemizi 
ziyareti

m

AĞUSTOS

Moldova Cumhurbaşkanı Petru Lucinschi'nin 
ülkemizi ziyareti

EYLÜL

Başbakanımızın İsrail-Ürdün-Filistin ziyareti

Cumhurbaşkanımızın İpek Yolu Zirvesi dolayısıyla 
Bakü'yü ziyareti

Bakanımızın İran ziyareti

Slovenya Başbakanı Janez Drovsek'in ülkemizi ziyareti 

Hindistan Cumhurbaşkanı Narayanhan'm ülkemizi ziyareti



19/09-27/09

20/09-22/09

21/09

22/09-27/09

27/09-29/09

27/09-28/09

02/10-03/10

06/10

09/10

12/10

12/10-13/10

15/10-18/10

01/11-07/11

03/11

04/11-06/11

05/11-06/11

07/11-09/11

09/11-11/11

11/11-13/11

16/11

Bakanımızın BM 53. Genel Kurul toplantısına 
katılmak üzere ABD ziyareti

Müsteşarımızın Polonya ziyareti

Türkiye-Bulgaristan-Romanya Başbakanları Toplantısı 
(İstanbul)

Başbakanımızın BM. Genel Kurul toplantısı 
münasebetiyle ABD ziyareti

Başbakanımızın Meksika ziyareti

Bakanımızın Kanada ziyareti

EKİM

Cumhurbaşkanımızın Makedonya ziyareti

Mısır Cumhurbaşkam Hüsnü Mübarek'in ülkemizi ziyareti

İran Dışişleri Bakanı Kharrazzi'nin ülkemizi ziyareti

Mısır Dışişleri Bakam Amr Moussa'mn ülkemizi 
ziyareti

Güney Doğu Avrupa Ülkeleri Zirvesi(Antalya)

Estonya Cumhurbaşkanı Lennart Meri'nin ziyareti

KASIM

Bakanımızın Brezilya ziyareti

Başbakanımızın KKTC ziyareti

Bulgaristan Başbakanı Kostadinov'un ziyareti

Müsteşarımızın İşbirliği Konseyi toplantısına 
katılmak üzere Almanya'yı ziyareti

Bakanımızın Şili ziyareti

Bakanımızın Aıjantin ziyareti

Cumhurbaşkanımızın Türkmenistan ve Kırgızistan 
ziyareti

Bakanımızın BAB Bakanlar Konseyi Toplantısına 
katılmak üzere İtalya'yı ziyareti

ıı



01/12

02/12-03/12

03/12-04/12

05/12-0612

17/11-19/11

ARALIK

Bakanımızın BAB Parlamenter Asamblesi 
toplantısına katılmak üzere Fransa'yı ziyareti

Bakanımızın AGİT Dışişleri Bakanları 
toplantısı münasebetiyle Norveç'i ziyareti

Cumhurbaşkanımızın Romanya ziyareti

Mısır Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'in ülkemizi ziyareti

Cumhurbaşkanımızın Avusturya ziyareti
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CUMHURİYETİMİZİN 75. YIL KUTLAMALARINA KATILAN
YABANCI KONUKLAR

DEVLET BAŞKANLARI

ARNAVUTLUK Cumhurbaşkanı Rexhep Meidani

AZERBAYCAN Cumhurbaşkanı Aliyev

GÜRCİSTAN Cumhurbaşkanı Eduard Shevardnaze

İSRAİI Cumhurbaşkanı Ezer Weizman

KAZAKİSTAN Cumhurbaşkanı Nazarbayev

KIRGIZİSTAN Cumhurbaşkanı Askar Akaev

KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş

KOMOR Devlet Başkam Mohamed Taki Abdoulkarim

MACARİSTAN Cumhurbaşkanı Arpad Goncez

MOLDOVA Cumhurbaşkam Petru Lucinschi

ÖZBEKİSTAN Cumhurbaşkam İslam Kerimov

PAKİSTAN Cumhurbaşkam Muhammed Rafiq Tarar
• •

TACİKİSTAN Cumhurbaşkam İmamılı Rahmanov

TÜRKMENİSTAN Cumhurbaşkanı Saparmurat Türkmenbaşı

BAŞBAKANLAR

BOSNA-HERSEK Bakanlar Kurulu Eşbaşkanı Dr.Haris Silajdzic

UKRAYNA Başbakan V.P. Pustovoytenko

DIŞİŞLERİ BAKANLARI

BANGLADEŞ Dışişleri Bakam Alhaj Abdus Samad Azad

HIRVATİSTAN Başbakan Yrd. ve Dışişleri Bakam Mate Graniç

KATAR Dışişleri Bakam Sheikh Hamad Bin Jassim Bin 
labor Al-Thani



RUSYA FEDERASYONU 
DIŞİŞLERİ BAKANI

SLOVENYA

İgor S.İvanov

Dışişleri Bakanı Dr. Boris Frlec

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI MÜSTEŞARLARI

ARJANTİN

İSVEÇ

LÜKSEMBURG

NORVEÇ

PORTEKİZ

YUNANİSTAN

Dışişleri Bakanlığı Politika Koordinasyon 
Komitesi Direktörü Büyükelçi Jose Pedro Pico 
(Müsteşar ünvanıyla)

Dışişleri Bakanlığı AB İşlerinden Sorumlu 
Müsteşar Gunnar Lund

Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri 
Büyükelçi Alphonse Berns

Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Büyükelçi 
Bjarne Lendström

Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Büyükelçi 
Pedro Ribeiro De Menezco

Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Büyükelçi 
Pavlos Apostolides



h u k u k  m ü ş a v ir l iğ i
Resmi Gazetede 1998 yılında yayınlanan Anlaşma, Protokol

Program, Belge, Memorandum, Mutabakat Zabıtları ile Bakanlığımızı
• m

ilgilendiren Yönetmeliklere Bişkin Kronolojik Liste

Hükümetimiz ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) arasında 
hazırlanan ve 9 Aralık 1997 tarihinde imzalanan ekli,

T C. Hükümeti ve Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası tarafından 
finanse edilen birinci sağlık projesi (Tur/91/r01) kapsamında Birleşmiş
Milletler Kalkınma programı (UNDP) tarafından sağlanan yönetim ve diğer 
destek hizmetleri ile ilgili dördüncü ek anlaşma mektubu

Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası tarafından finanse edilen birinci 
sağlık projesi (Tur/91/r01) kapsamında Birleşmiş Milletler kalkınma programı 
(UNDP) tarafından sağlanan yönetim ve diğer destek hizmetleri ile ilgili birinci ek 
anlaşma mektubu

Karar: 97/10437 R.G 02/01/98-23218

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Almanya Federal Cumhuriyeti 
Hükümeti arasında Türkiye'de Almanca eğitim veren bir vakıf üniversitesinin 
kurulmasına ilişkin Çerçeve Anlaşması

Karar: 97/10409 R.G. 05/01/98-23221

Türkiye Cumhuriyeti ile Kore Cumhuriyeti arasında ticaretin
geliştirilmesine ve ekonomik ve teknik işbirliğine dair Ortak Komitenin Altıncı Toplantısı 
Mutabakat Zaptı

Karar: 97/10410 R G 06/01/98-23222

Türkiye Cumhuriyeti ile Hırvatistan Cumhuriyeti Hükümeti 
arasında imzalanan "Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşması"

Karar: 97/10439 R.G 09/01/98-23225

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti arasında 
imzalanan "Sağlık ve Tıp Alanında İşbirliği Anlaşması"

Karar: 97/10441 R G 10/01/98-23226

Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan arasındaki Ticari ve Ekonomik İlişkilere
dair Protokol

Karar: 97/10457 R.G. 11/01/98-23227
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Türkiye Cumhuriyeti Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 
ile Türkmenistan Hidrometeoroloji Genel Kurumu arasındaki İşbirliğine İlişkin 
Protokol

Karar: 97/10440 R.G. 12/01/98-23228

Türkiye Cumhuriyeti Orman Bakanlığı ile Azerbaycan Cumhuriyeti
• •

Orman Bakanlığı arasında imzalanan "Ormancılık alanında İşbirliğine ilişkin 
Protokol"

K aft: 97/10446 R.G. 13/01/98-23229

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Hükümeti arasında 
imzalanan "Gümrük İdarelerinin Karşılıklı Yardımlaşmasına ilişkin Anlaşma"

Karar: 97/10485 R.G. 13/01/98-23229

Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Arasında 
İmzalanan "Kültür alamnda İşbirliği Protokolü"

Karar: 97/10490 R.G. 13/01/98-23229

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Gerçekleştirilecek hafif Raylı 
Sistem (metro) Projesinin fınansmam için Türkiye ile Almanya arasında imzalanan 
Kredi ve Proje Anlaşması

Karar: 97/10483 R.G. 14/01/98-23230

Türkiye ile Gürcistan arasında İmzalanan "Ulaştırma Alanında 
İşbirliğine İlişkin Protokol

Karar: 97/10451 R.G. 15/01/98-23231

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bulgaristan
Cumhuriyeti Hükümeti arasında imzalanan "Kültür Eğitim ve Bilim alanında 
İşbirliği Anlaşması"

Karar: 97/10492 R.G. 16/01/98-23232

Almanya Federal Cumhuriyeti ile Türkiye arasında imzalanan 
"Kayseri Büyükşehir ve İsparta belediyelerinin bazı Projelerinin Finansmanı ile 
ilgili Kredi, Finansman ve Proje Anlaşmaları

Karar: 97/10491 R.G. 17/01/98-23233
mükerrer

Romanya ile Türkiye arasında Serbest Ticaret Anlaşması

Karar: 97/10482 R.G. 17/01/98-23233
mükerrer

16



Denizde Seyir Güvenliğine Karşı Yasadışı Eylemlerin 
Önlenmesine Dair Sözleşme ile Kıta Sahanlığında Bulunan Sabit Platformların 
Güvenliğine Karşı Yasadışı Eylemlerin Önlenmesine Dair Protokol'un 
ihtirazı kayıtla onaylanması

İhtirazı kayıt: Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, "Denizde Seyir Güvenliğine
Karşı Yasadışı Eylemlerin Önlenmesine Dair Sözleşme" ile "Kapsamında 
Birleşmiş Milletler Kalkınma Sözleşme'nin, 16 (2). maddesi çerçevesinde, 16
(1). maddesi ile bağlı olmadığını beyan eder.

Karar: 98/10501 R G 26/01/98-23242

Türkiye Cumhuriyeti Orman Bakanlığı ile Kırgızistan
Cumhuriyeti Orman Bakanlığı arasında imzalanan "Ormancılık alanında
İşbirliğine İlişkin Protokol"

Karar: 98/10504 R.G. 01/02/98-23245

Türkiye Cumhuriyeti Orman Bakanlığı ile Tacikistan
Cumhuriyeti Orman Bakanlığı arasında imzalanan "Ormancılık alanında
İşbirliğine İlişkin Protokol"

Karar: 98/10508 R.G. 01/02/98-23245
%  •

Türk-Rus Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu Üçüncü 
Dönem Toplantısı Protokolü

Karar: 98/10527 R.G. 01/02/98-23245

Türkiye-Yeni Zelanda Ekonomik ve Teknik İşbirliği Karma 
Komisyonu ıv. Dönem Toplantısı Mutabakat zaptı

Karar: 98/10521 R.G. 02/02/98-23245

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tunus Cumhuriyeti Hükümeti 
arasında imzalanan "Çevre alanında İşbirliği Anlaşması"

Karar: 98/10522 R.G. 03/02/98-23247
.     •

Türkiye-Avustralya Ticaret, Ekonomik ve Teknik işbirliği Karma
Komitesi IV. Dönem Toplantısı Mutabakat zaptı

Karar: 98/10530 R.G. 05/02/98-23249

Aday Memurların Yetiştirilmesine Dair Genel Yönetmelikte Değişiklik 
Yapılması hakkında Yönetmelik

98/10566 R.G. 06/02/98-23244
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Romanya ile Türkiye arasmda imzalanan Gümrük suçlarının
men'i, takibi ve Gümrük Suçlarıyla Mücadele Hakkında Karşılıklı İdari Yardım 
ve İşbirliği Anlaşması

Karar: 98/10545 R.G. 07/02/98-23251

Hükümetimiz ile Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu arasında İmzalanan "Dört
• • •

ilde Üreme Sağlığı Aile Planlaması Hizmetlerinin Kalite ve Ulaşılabilirliğinin 
Artırılması" konulu nroie anlaşma sı

Karar: 98/10526 R.G. 08/02/98-23252

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) bilgi Teknolojisi Ürünleri Ticaretine 
ilişkin anlaşma

Karar: 98/10544 R.G. 09/02/98-23253

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ile Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti Dışişleri ve Savunma Bakanlığı arasında İşlevsel ve Yapısal İşbirliği 
Protokolü

Karar: 98/10568 R.G. 09/02/98-23253

Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanlığı ile Macaristan 
Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı arasında Askeri Eğitim İşbirliği Anlaşması

Karar: 98/10567 R.G. 11/02/98-23255

Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanlığı ile Slovak Cumhuriyeti 
Savunma Bakanlığı arasında İmzalanan Silahlı Kuvvetler Personel
Ailelerinin sosyal ve Kültürel Amaçlı Mübadelesine ilişkin protokol

Karar: 98/10582 R.G. 19/02/98-23263

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti Hükümeti arasında Sosyal hizmetler ve Sosyal Yardımlaşma
Alanında İşbirliğine İlişkin protokol

Karar: 98/10599 R.G. 24/02/98-23268

Türkiye Cumhuriyeti ile Macaristan Cumhuriyeti arasmda Serbest Ticaret 
Alanı Tesisine İlişkin anlaşma

Karar: 98/10589 R.G. 24/02/98-23268
mükerrer

Türkiye Cumhuriyeti ile Rusya Federasyonu arasmda imzalanan
"Ticari, Ekonomik, Sınai ve Bilimsel Teknik İşbirliğinin Geliştirilmesi Hakkında Uzun 
Vadeli Program"

Karar: 98/10581 R.G 25/02/98-23269



Sulama Yönetimi ve Yatırımlarında Katılımcı Özelleştirme Projesi'nin Dış
• ___

finansmana İçin Hükümetimiz ile Uluslararası imar ve Kalkınma Bankası 
arasında İmzalanan İkraz Anlaşması ve ek mektupları

Karar: 98/10623 R.G. 27/02/98-23271

Hükümetimiz ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı UNDP arasında 
İmzalanan "Uluslararası Karst Su Kaynaklan Araştırma Merkezinin 
Desteklenmesi" konulu sonuç proje revizyonu belgesi

Karar: 98/10620 R G 28/02/98-23277

Memurlara yapılacak giyecek yardımı yönetmeliğinde değişiklik 
yapılması hakkında yönetmelik

98/10652 R.G. 28/02/98-23272

Hükümetimiz ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) arasında 
imzalanan Türkiye'deki yoksullukla mücadele stratejileri üzerine ulusal diyalog konulu 
proje belgesi

Karar: 98/10621 R.G. 01/03/98-23273

Türkmenistan ile Türkiye arasında akdolunan "Turizm alanında işbirliği 
Anlaşması

Karar: 98/10615 R.G. 01/03/98-23273
mükerrer

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkmenistan Hükümeti arasında İmzalanan 
"Turizm Alanında İşbirliği Anlaşması"

Karar: 98/10642 R.G. 02/03/98-23274

Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanlığı ile Ukrayna
Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı arasındaki 1998 yılı uygulama planının onaylanması 
hakkında Karar

Karar: 98/10634 R.G. 03/03/98-23275

Uluslararası Karayolu Taşımacılığı hakkında Türkiye-Hollanda karma 
komisyonu protokolü

Karar: 98/10639 RG . 03/03/98-23275

Türkiye Cumhuriyeti ile Estonya Cumhuriyeti arasında Serbest Ticaret 
Anlaşması

Karar: 98/10612 R.G. 06/03/98-23278
mükerrer

19



Türkiye Cumhuriyeti ile Slovak Cumhuriyeti arasında İmzalanan 
Serbest Ticaret Anlaşması

Karar: 98/10613 R.G. 06/03/98-23278
mükerrer

Türkiye Cumhuriyeti ile Çek Cumhuriyeti arasında Serbest Ticaret Anlaşması

Karar: 98/10614 R.G. 06/03/98-23278
mükerrer

Hükümetimiz ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı arasında İmzalanan 
"Türkiye'de Yerel Gündem 2 Tlerin Teşviki ve Geliştirilmesi" konulu proje belgesi

Karar: 98/10618 R.G. 06/03/98-23278
mükerrer

Türkiye Cumhuriyeti Orman Bakanlığı ile Türkmenistan Doğal Kaynak
kullanımı ve Çevre Koruma Bakanlığı arasında Karşılıklı İşbirliğine İlişkin 
Memorandum

Karar: 98/10641 R.G. 09/03/98-23281

- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkmenistan arasında imzalanan Gümrük 
İdarelerinin Karşılıklı yardımlaşmasına ilişkin Anlaşma

Karar: 98/10632 R.G. 10/03/98-23282

Türkiye Cumhuriyeti ve İspanya Krallığı arasında imzalanan 
Ekonomik ve Mali İşbirliği Mutabakat Zaptı

Karar: 98/10688 R.G. 12/03/98-23284

Türkiye - Fransa Kara Ulaştırması Karma Komisyonu Toplantısı 
protokolü

Karar: 98/10690 R.G. 13/03/98-23285

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İsrail Devleti Hükümeti arasında imzalanan 
Veteriner Hekimliği Alanındaki İşbirliği Anlaşması

Karar: 98/10701 R.G. 13/03/98-23285

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moldova Cumhuriyeti Hükümeti 
arasındaki Büyükelçilik Faaliyetlerinin Gayrimenkul ve Mali veçhelerine ilişkin Protokol

Karar: 98/10708 R.G 13/03/98-23285



Türkiye-Kuveyt Ekonomik, Sınai ve Teknik İşbirliği Karma Ekonomik 
Komitesi Dördüncü Dönem Toplantısı Mutabakat Zaptı

Karar: 98/10687 R G. 15/03/98-23287
 ̂ • 

Türkiye Cumhuriyeti içişleri Bakanlığı ile Çek Cumhuriyeti içişleri 
Bakanlığı arasında İmzalanan "Uluslararası Uyuşturucu ve Psikotrop

9

Madde Kaçakçılığı, Uluslararası Terörizm ve Organize Suçlarla Mücadelede işbirliği 
Anlaşması

Karar: 98/10692 R.G. 15/03/98-23287

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İçişleri Bakanlığı ile Moğolistan 
Hükümeti Devlet Polis Dairesi arasında İmzalanan İşbirliği Anlaşması

Karar: 98/10693 R.G. 16/03/98-23288

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuveyt Devleti Hükümeti arasında imzalanan 
Ticaret Anlaşması

Karar: 98/10694 R.G. 16/03/98-23288

El Halil'de (Hebron) Geçici Uluslararası Mevcudiyet (TİPH) 
faaliyetlerinin Uzatılması Hakkında Anlaşma

Karar: 98/10726 R.G. 18/03/98-23290

Romanya ile Türkiye arasında Kültür Merkezleri Kurulması ve bu Merkezlerin 
Faaliyetleri Hakkında Anlaşma

Karar: 98/10691 R.G. 20/03/98-23292

Rusya ile Türkiye arasında Eneıji Alanında İşbirliği Anlaşması 

Karar: 98/10759 R.G. 26/03/98-23298

Çek Cumhuriyeti ile Türkiye arasında imzalanan Hava Taşımacılığı Anlaşması 

Karar: 98/10760 R.G. 29/03/98-23301

Birleşmiş MUletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ile Türkiye arasında 
imzalanan "Orman Yangını Modem Önleme ve Kontrol Stratejilerinin Geliştirilmesi" 
konulu Proje Belgesi

Karar: 98/10788 R.G. 31/03/98-23303

Hırvatistan ile Türkiye arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve 
nasına İlişkin Anlaşma

Karar: 98/10800 R.G. 11/04/98-23310
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Kuzey Kıbrıs T ürk Cumhuriyeti ile Türkiye arasında İmzalanan
Sağlık Alanında İşbirliğine ilişkin Anlaşma

Karar: 98/10817 R.G. 15/04/98-23314

"Devlet Memurları Yiyecek Yönetmeliği'nde değişiklik yapılması 
hakkında Yönetmelik

98/10878 R.G. 16/04/98-23315

Ukrayna ile Türkiye arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve 
Korunmasına ilişkin Anlaşma

Karar: 98/10828 R.G 17/04/98-23316

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Şap hastalığı 
Avrupa Komisyonu İcra Komitesinin 61. oturumuna katılacak temsilci ve 
görevliler ile FAO'nun Malvarlığına Tanınacak Ayrıcalık ve Bağışıklıkları 
düzenleyen ve mektup teatisi yoluyla aktedilen Anlaşma

Karar: 98/10880 R.G, 17/04/98-23316

Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasında İmzalanan 
Ticari İstişare mekanizması kurulmasına ilişkin Mutabakat Zaptı

Karar: 98/10827 R.G. 18/04/98-23317

Makedonya Cumhuriyeti ile Türkiye arasında İmzalanan İstatistik Alanında 
İşbirliği Protokolü

Karar: 98/10843 R.G. 18/04/98-23317

Polonya Savunma Bakanlığı ile Türkiye Genelkurmay Başkanlığı 
arasında akdolunan 98 yılı Uuygulama Planı

Karar: 98/10813 R.G. 19/04/98-23318

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu ile Türkiye arasında İmzalanan
Topluma Dayalı Üreme Sağlığı Hizmeti ve Kadının Statüsünün Yükseltilmesi 
konulu Proje Anlaşması

Karar: 98/10829 R.G. 20/04/98-23319

Kırgızistan İçişleri Bakanlığı ile Türkiye İçişleri Bakanlığı arasında Suçla 
Mücadele ve Toplumsal Güvenliğin Sağlanması konularında İşbirliğine dair Anlaşma

Karar: 98/10844 R.G. 20/04/98-23319



Ukrayna ile Türkiye arasında İmzalanan Hava Taşımacılığı Anlaşması

Karar: 98/10845 R.G. 22/04/98-23321

Ukrayna ile Türkiye arasında Gelir ve Servet Üzerinden Alınan Vergilerde 
Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması ve eki 
Protokol o

Karar: 98/10846 R.G 22/04/98-23321

Beyaz Rusya ile Türkiye arasında İmzalanan gelir üzerinden 
alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması ve eki Protokol

Karar: 98/10875 R.G. 22/04/98-23321
0  %  

Arnavutluk ile Türkiye arasında İmzalanan Gümrük idarelerinin 
Karşılıklı yardımlaşmasına ilişkin Anlaşma

Karar: 98/10855 R.G. 26/04/98-23321

Kazakistan ile Türkiye arasında İmzalanan Askeri Alanda Eğitim, Teknik ve 
Bilimsel İşbirliği Anlaşması

Karar: 98/10921 R.G. 27/04/98-23325

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), Ankara Şube Ofisi'nin ve 
görevlilerinin Türkiye'deki Hukuki Statülerini Düzenleyen ve Mektup Teatisi Yoluyla 
Aktedilen Anlaşma

Karar. 10896 R.G. 28/04/98-23326

Kamu Konutları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

98/10959 R.G. 03/05/98-23331

Avrupa Konseyi Sosyal Kalkınma Fonu ile Hükümetimiz arasında 
imzalanan Kredi Anlaşması

Karar: 98/10953 R.G. 05/05/98-23333

Belçika veya Türk Sigorta Kurumunun Önceden İznine Bağlı Protezler, 
Büyük Cihazlar ve büyük önemdeki diğer Sağlık yardımlarının listesini tespit
eden 28 mart 1978 tarihli İdari Anlaşma

Karar: 98/10992 R.G. 10/05/98-23338

Endonezya ile Türkiye arasında Yatırımların Teşviki ve
Korunmasına ilişkin Anlaşma

Karar: 98/10993 R.G. 10/05/98-23338
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Rusya Federasyonu ile Türkiye arasında Rus Doğal Gazının Karadeniz
Altından Türkiye Cumhuriyetine Sevkiyatına İlişkin Anlaşma

Karar: 98/10995 R G. 12/05/98-23340

Devlet Memurları Sicil Yönetmeliğinde değişiklik yapılması hakkında
Yönetmelik

98/10964 R.G. 12/05/98-23340

Makedon-Türk Karma Ekonomik Komisyonu II. Dönem toplantısı Protokolü 

Karar: 98/10985 R.G. 13/05/98-23341

Belçika Krallığı ile Türkiye arasında İmzalanan Sosyal Güvenlik genel
Sözleşmesinin uygulama Şekillerine İlişkin 6 Ocak 1969 tarihli İdari Anlaşmayı değiştiren 
İdari Anlaşma

Karar: 98/10994 R.G. 14/05/98-23342

Çölleşmeye maruz ülkelerde Çölleşmeyle Mücadele için (özellikle Afrika'da 
ciddi kuraklık ve çölleşme) Birleşmiş Milletler Sözleşmesi

Karar: 98/11003 R.G. 16/05/98-23344

- Hükümetimiz ile Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (unfpa) arasında 
İmzalanan (İstanbul'un gecekondu bölgelerinde üreme sağlığı ve aile planlaması 
hizmetlerine ulaşılabilirliğin artırılması) konulu Proje Belgesi

Karar: 98/11010 R.G. 20/05/98-23343

Gürcistan ile Türkiye arasında akdolunan spor alanında İşbirliği Anlaşması

Karar: 98/11011 R.G. 20/05/98-23343

Kamu Konutları Yönetmeliğinde değişiklik yapılması hakkında 
Yönetmelik

98/11049 R.G. 21/05/98-23348

Litvanya ile Türkiye arasında imzalanan Uluslararası Karayolu Taşımacılığı 
Anlaşması

Karar: 98/11024 R.G. 22/05/98-23349

Taraf olduğumuz "1993 tarihinde değiştirilen ve uzatılan 1986 tarihli 
Uluslararası zeytin yağı ve sofralık zeytin Anlaşması"ndan ülkemizin çekilmesi

b.k.k. no: 98/10956 R.G. 22/05/98-23349



Alman - Türk İşbirliği Konseyi'nin 6-7 kasım 1997 tarihlerinde yapılan 4 
dönem toplantısı sonucunda imzalanan ortak Protokol

Karar: 98/11007 R.G 23/05/98-23350

İsrail ile Türkiye arasında gelir üzerinden alınan vergilerde çifte
vergilendirmeyi önleme ve vergi kaçakçılığına engel olma Anlaşması

Karar: 98/11047 R.G. 24/05/98-23351

Küba-Türkiye Ticaret, Ekonomik ve Sınai İşbirliği karma Komisyonu I 
dönem toplantısı Protokolü

Karar: 98/11008 R.G. 25/05/98-23352

Uluslararası Karayolu taşımalığı ile ilgili Litvanya-Türkiye Karma 
Komisyon Protokolü

Karar: 98/11058 R.G. 30/05/98-23357

Etyopya ile Türkiye Ekonomik ve ticaret heyetleri arasında 
imzalanan Mutabakat Zaptı ile Türkiye ile Eritre arasında imzalanan 
Ticaret, Sanayi ve Teknik İşbirliği Anlaşma Protokolü

Karar: 98/11059 R.G. 31/05/98-23358

Malta Cumhuriyeti ile Türkiye arasında imzalanan eğitim, Kültür ve Bilimsel 
İşbirliği Anlaşması

Karar: 98/11097 R.G. 06/06/98-23364

Bütçe çağrısı (Genelge) (1999 mali yılı)
R.G. 16/06/98-23374

Macaristan-Türkiye V. dönem Turizm Karma Komisyonu toplantısı 
Protokolü

Karar: 98/11211 R.G. 20/06/98-23378

İstihdama kabulde asgari yaşa ilişkin 138 sayılı Sözleşme

Karar: 98/11184 R.G. 21/06/98-23379

Uluslararası Çalışma örgütü (İLO)'nun Cenevre'de akdolunan 58. oluşumunda
kabul edilen İstihdama Kabulde Asgari Yaşa İlişkin 135 Sayılı Sözleşme 

Karar: 98/11184 R.G. 21/06/98-23379
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Haşimi Ürdün Krallığı ile Türkiye arasında imzalanan Silahlı Kuvvetler 
Sağlık Alanında Eğitim İşbirliği ile ilgili Protokol

Karar: 98/11232 R.G. 22/06/98-23380

Moldova-Türkiye karma komisyonu tarafından düzenlenen
Uluslararası Karayolu Taşımacılığı toplantısı Protokolü

Karar: 98/11239 RG. 22/06/98-23380

Uluslararası Çalışma Örgütü (ELO)'nun 1930 yılında akdolunan 
Cebri veya Mecburi çalıştırma hakkında 29 sayılı Sözleşme

Karar: 98/11225 R.G. 23/06/98-23381

Romanya ile Türkiye arasında İmzalanan Samsun ve Köstence 
arasında direkt feribot hattının oluşturulması ile ilgili Mutabakat Zaptı

Karar: 98/11257 R.G. 25/06/98-23383

Kamu konutları yönetmeliğinde değişiklik yapılması hakkında 
Yönetmelik

98/11260 R.G. 03/07/98-23391

Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanlığı ve Rusya Federasyonu
Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı arasında imzalanan Mutabakat 
Zaptı

Karar: 98/11315 R.G 04/07/98-23392

Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı ile Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında Eğitim, Bilim ve 
Teknik alanlarında İşbirliği Protokolü

Karar: 98/11308 R.G. 05/07/98-23393

Türkiye-Avusturya Karma Ekonomik Komisyonu II. dönem toplantısı 
Mutabakat Zaptı

Karar: 98/11282 R.G. 06/07/98-23394

Türkiye Cumhuriyeti ile İsveç krallığı arasında imzalanan Yatırımların Karşılıklı 
Teşviki ve Korunması Anlaşması

Karar: 98/11349 R.G, 15/07/98-23403

Türkiye Cumhuriyeti ve Kırgız Cumhuriyeti arasında imzalanan Ebedi Dostluk ve 
İşbirliği Antlaşması

Karar: 98/11362 R.G. 15/07/98-23403



Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Estonya Cumhuriyeti Hükümeti arasında 
imzalanan Gümrük İdarelerinin Karşılıklı Yardımlaşmasına ilişkin Anlaşma

Karar: 98/11343 R.G. 17/07/98-23405

Türkiye-Bosna ve Hersek Karma Ekonomik Komisyonu I. Dönem Toplantısı 
Protokolü

Karar. 98/11343 R.G 18/07/98-23406

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Bakanlar Kurulu arasında imzalanan 
ve Tıp Alanında işbirliğine dair Anlaşma

Karar: 98/11347 R.G. 18/07/98-23406

Türkiye-Pakistan Karma Ekonomik Komisyonu Onbirinci Dönem Toplantısı 
Protokolü

Karar: 98/11353 RG. 18/07/98-23406

Türkiye-İtalya Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı Protokolü

Karar: 98/11358 R.G. 19/07/98-23407

Türkiye-Ukrayna I. Dönem Turizm Karma Komisyon Toplantısı Protokolü

Karar: 98/11351 R.G  20/07/98-23408

Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti arasında 
imzalanan Mutludere-Rezovska Deresi Mansap Bölgesindeki Sınırın Belirlenmesi ve

• •

iki Ülke arasında Karadeniz’de Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılması 
Anlaşması

Karar: 98/11359 R.G. 21/07/98-23409

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti
0 • *

arasında imzalanan Kültürel Varlıkların Kaçakçılığını Önlenmesi ve iadesinin
Sağlanması konusunda Karşılıklı Yardım Anlaşması

Karar: 98/11380 R.G. 22/07/98-23410

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti arasında 
imzalanan Telif Haklarının ve Benzer Hakların Korunmasına ilişkin Anlaşma

Karar: 98/11382 R.G. 22/07/98-23410

Karayolu Taşımacılığı hakkında Türkiye-Romanya Karma Komite toplantısı 
Protokolü

Karar: 98/11383 RG . 26/07/98-23414



Sekiz yıllık kesintisiz temel eğitim çalışmaları kapsamında 
gerçekleştirilecek olan temel eğitim Programı’nın dış finansmanı için 
Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (Dünya Bankası)'ndan temin edilen 
300.000.000 ABD doları tutarındaki krediye dair ikraz Anlaşması

Karar: 98/11444 R.G. 01/08/98-23420

Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı ve
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ile Ukrayna Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan 
"Eğitim Alanında İşbirliği Anlaşması"

Karar: 98/11406 R.G. 03/08/98-23422

Hükümetimiz ile Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu arasında hazırlanan ve 
Hükümetimiz adına 15/06/98 tarihinde imzalanan tur/98/p02 rumuzlu ve
"Üreme Sağlığı Konusunda Medya ile Destek Oluşturulması" konulu ekli Proje 
Anlaşması

Karar: 98/11438 R.G. 06/08/98-23425

Çeşme-Alaçatı _ Su Temini ve Kanalizasyon Projesi'nin dış fınansmaı 
için Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (Dünya Bankası)'ndan temin
edilen krediye ilişkin garanti ve ikraz Anlaşmaları ile ek mektuplar

Karar: 98/11480 R.G. 26/08/98-23445
mükerrer

Kudüs’te imzalanan Hebron’da Geçici Uluslararası mevcudiyet 
(TIPH) Faaliyetlerinin uzatılması hakkında Anlaşma

Karar: 98/11567 R.G. 26/08/98-23445

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Bakanlar Kurulu arasında 
imzalanan "Finansal İşbirliği Protokolü"

Karar: 98/11516 R.G. 28/08/98-23447

Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti arasında
imzalanan "Ortak Sanayi Çalışma Grubu III. Dönem Toplantısı Protokolü"

Karar: 98/11541 R.G. 28/08/98-23447

Hükümetimiz ile Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO)
arasında İmzalanan "Et Muayenesi ve Hijyeni Eğitim Merkezinin Kurulması ve Et
Muayenesi ve Laboratuvar Teşhisi Konusunda bir Eğitim Uygulanması" konulu Proje 
Belgesi

Karar: 98/11558 R.G. 28/08/98-23447



Gürcistan ile Türkiye arasında imzalanan "Sınır Sözleşmesi"

Karar: 98/11512 R.G 28/08/98-23447

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Vietnam Sosyalist
Cumhuriyeti Hükümeti arasında imzalanan Vize Muafiyet Anlaşması

Karar: 98/11511 R.G. 29/08/98-23448

Türkiye ile Romanya arasındaki Ticari ve Ekonomik ilişkilerin 
geliştirilmesine ilişkin Mutabakat Zaptı

Karar: 98/11525 R.G. 29/08/98-23448

Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı ile Filistin Yüksek Öğretim 
Bakanlığı arasında imzalan "1998-2000 Yıllarına ait işbirliği Anlaşması"

Karar: 98/11517 R.G. 31/08/98-23449

Sudan ile Türkiye arasında imzalanan "Sağlık ve Tıp Alanında işbirliğine 
dair Protokol"

Karar: 98/11518 R.G. 31/08/98-23449

Tataristan-Türkiye I. Dönem Turizm Karma Komisyon Toplantısı Protokolü 

Karar: 98/11526 R.G. 31/08/98-23449

Bulgar-Türk Ekonomik ve Teknik işbirliği Karma Komitesi 13. Dönem Toplantısı 
Protokolü

Karar: 98/11528 R.G. 31/08/98-23449

Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanlığı ve Polonya Cumhuriyeti 
Milli Savunma Bakanlığı arasında imzalanan "Askeri Eğitim İşbirliği" 
Anlaşması

Karar: 98/11584 R.G. 02/09/98-23451

Türk-Çin Karma Ekonomik ve Ticaret Komitesi Onikinci Dönem 
Toplantısı Mutabakat Zaptı

Karar: 98/11490 R.G. 02/09/98-23451
mükerrer

• • 

Türkiye-Federal Almanya Teknik İşbirliği Anlaşması Çerçevesinde imzalanan 
Anlaşmalar

Karar: 98/11523 R.G. 02/09/98-23451
mükerrer
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Hükümetimiz ile Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) arasında 
imzalanan "Türkiye Nüflıs ve Sağlık Araştırması, 1998" konulu proje belgesi

Karar: 98/11527 R.G. 02/09/98-23451
mükerrer

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İsrail Devleti Hükümeti arasında
imzalanan "Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve korunmasına İlişkin
Antlaşma"

Karar: 98/11570 R.G. 02/09/98-23451
mükerrer

Türkiye-Rus Sanayi ve İleri Teknolojilerin Transferi
Hususlarında İşbirliği Çalışma Grubu II. Dönem Toplantısı Mutabakat Zaptı

Karar: 98/11581 R.G. 07/09/98-23456

Türkiye Elektrik Üretim-İletim A.Ş. (TEAŞ) tarafından
uygulanacak olan "ulusal iletim Şebekeleri Projesi"nin dış finansmanı için
Dünya Bankası (İBRD)'ndan temin edilen 270 milyon ABD doları tutarındaki
krediye dair Hükümetimiz ile adıgeçen banka arasında imzalanan ikraz
ve garanti Anlaşmaları ile ek mektupları

Karar: 98/11599 R.G. 10/09/98-23459

Türkiye Cumhuriyeti'nde ve Makedonya Cumhuriyeti'nde Verilen Öğrenim 
Belgesi, Diploma, Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Diplomalarının
Denkliğine ilişkin Anlaşma

Karar: 98/11600 R.G, 12/09/98-23461

Türkiye-Slovenya Kara Ulaştırması Toplantısı Protokolü

Karar: 98/11642 R.G. 18/09/98-23477

Devlet memurları yabancı diller eğitim merkezi yönetmeliğinde değişiklik 
yapılmasına dair Yönetmelik

98/11665 R.G. 23/09/98-23472

Slovak-Türk Karma Ekonomik Komisyonu I. Dönem Toplantısı Protokolü 

Karar: 98/11684 R.G. 24/09/98-23473

Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti arasında imzalanan Serbest 
Ticaret Anlaşması

Karar: 98/11654 R.G. 26/09/98-23475



Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Almanya Federal
Cumhuriyeti Hükümeti arasında imzalanan Mali İşbirliği Anlaşması

Karar: 98/11664 R.G 27/09/98-23476

- Sel ve Deprem Felaketi Acil Yardım Projesinin dış finansmanı için Uluslararası 
İmar ve Kalkınma Bankasından sağlanan krediye ilişkin İkraz Anlaşması ve ek
mektup

Karar: 98/11702 R.G. 27/09/98-23476

Türkiye Slovenya Kara Ulaştırması Toplantısı Protokolü

Karar: 98/11642 RG . 28/09/98-23477

Türkiye Cumhuriyeti ile Estonya Cumhuriyeti arasında imzalanan 
Serbest Ticaret Anlaşması’nın Türkçe metnine ilişkin II sayılı ekinin düzeltilmesi hakkında 
Karar

Karar:98/11719 R.G. 1/10/98-23480

Akdeniz Bölgesinde Liman Devlet Kontrolü konusunda varılan 
Anlaşma Tutanağı

Karar: 98/11721 - R.G. 4/10/98-23483

Türkiye Slovenya Karma Ekonomik Komisyonu I. Dönem 
T oplantısı Protokolü

Karar: 98/11712 R.G. 5/10/98-23484

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Bulgaristan Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Romanya Hükümeti arasında imzalanan Terörizm, Organize Suçlar
Yasadışı Uyuşturucu ve Psikotrop Maddeler, Kara Para aklama, Silah ve 
İnsan Kaçakçılığı ve Diğer Önemli Suçlarla Mücadele İşbirliği Anlaşması

Karar: 98/11772 RG. 19/10/98-23498

Hükümetimiz ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı arasında 
İmzalanan "Devlet Su İşleri (DSİ)'nin Teknik Kabiliyetinin
Güçlendirilmesi II. Aşama konulu son proje revizyonu belgesi ve ekinin 
onaylanması hakkında Karar

Karar:98/11797 R.G. 22/10/98-23501

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fransa Cumhuriyeti Hükümeti
arasında imzalanan "Mali Protokol"

Karar: 98/11826 RG . 22/10/98-23501
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Türkiye ile Cezayir arasında imzalanan Meteoroloji Alanında Teknik 
İşbirliği Protokolü'nün onaylanması hakkında Karar

Karar:98/11847 R.G. 23/10/98-23502

Hükümetimiz ile Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) arasında 
imzalanan Türkiye’de Nüfus ve Kalkınma Eğitiminin Güçlendirilmesi konulu Proje 
Anlaşması

Karar: 98/11800 R.G. 24/10/98-23503

Türkiye-Fransa 2000 konulu belge ve uygulama eki

Karar: 98/11824 RG. 27/10/98-23506

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cezayir Demokratik ve halk 
Cumhuriyeti Hükümeti arasında imzalanan Deniz Taşımacılığı ve
Seyrüseferine ilişkin Anlaşma

Karar: 98/11827 R.G. 28/10/98-23507

Hükümetimiz ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı arasında
imzalanan Erzincan Depremi Rehabilitasyon ve Yeniden Yapılandırma 
Projesine yardım konulu nihai proje revizyonu belgesi ve eki

Karar: 98/11900 - RG. 08/11/98-23517

Türkiye-Arnavutluk Ekonomik, Ticari, Sanayi ve Teknik İşbirliği Karma 
Komisyonu Beşinci Dönem Toplantısı Protokolü

Karar: 98/11879 RG. 09/11/98-23518

Hükümetimiz ile Birleşmiş Milletler Kalkınma programı arasında imzalanan 
"Türkiye Hayvancılığım Geliştirme" konulu son proje revizyonu belgesi

Karar: 98/11024 R.G. 23/11/98-23532

Polonya Cumhuriyeti, Çek Cumhuriyeti ve Macaristan 
Cumhuriyetinin Kuzey Atlantik Antlaşmasına Katılımına ilişkin Protokolleri

Karar: 98/12022 R.G. 28/11/98-23537

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İtalya Cumhuriyeti Hükümeti arasında 
Terörizm, Organize Suçlar, Yasadışı Kazancın Aklanması, Uyuşturucu ve 
Psikotrop Madde ve İnsan Kaçakçılığı ile Mücadelede İşbirliği Anlaşması

Karar: 98/12015 RG. 01/12/98-23540



• •

Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı ile Özbekistan 
Cumhuriyeti Devlet Gümrük Komitesi arasında imzalanan "Gümrük 
Personelinin Eğitimi konusunda Protokol"

Karar: 98/11978 R G. 02/12/98-23541

Türkiye Cumhuriyeti Orman Bakanlığı ile Özbekistan Cumhuriyeti
Orman Bakanlığı arasında imzalanan "Ormancılık Alanında İşbirliğine ilişkin
Protokol"

Karar: 98/11974 R.G. 03/12/98-23542

Türkiye Cumhuriyeti Orman Bakanlığı ile Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı arasında akdedilen Yardım ve 
İşbirliği Protokolü

Karar: 98/11975 R.G  03/12/98-23542

Türkiye-Birleşik Arap Emirlikleri Karma Ekonomik Komisyonu Beşinci Dönem 
Toplantısı Mutabakat Zaptı

Karar: 98/11939 R.G. 04/12/98-23543

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tacikistan Cumhuriyeti Hükümeti arasında
• *

imzalanan "Gümrük idarelerinin Karşılıklı Yardımlaşmasına ilişkin Anlaşma"

Karar: 98/11977 R.G. 04/12/98-23543

Hükümetimiz ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı arasında 
İmzalanan "Bir Tekstil Test Referans Laboratuvannın Kurulması için Yardım" konulu proje 
belgesi

Karar: 98/11938 R.G. 05/12/98-23544

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Makedonya Cumhuriyeti Hükümeti arasında
• S

imzalanan "Bitka Koruma ve Karantina Alanında işbirliği Anlaşması

Karar: 98/11968 R.G. 05/12/98-23544

Hükümetimiz ile Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu arasında imzalanan 
"Parlamenterler Girişimi: Nüfus ve Kalkınma Lobisi Projesi" konulu proje Anlaşması

Karar: 98/12016 R.G. 05/12/98-23544

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Makedonya Cumhuriyeti Hükümeti arasında 
imzalanan "Hayvan Sağlığı Alanındaki işbirliği Anlaşması

Karar: 98/11969 R.G. 06/12/98-23545
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Türkiye Cumhuriyeti ile Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti arasında 
imzalanan "Ekonomik ve Ticari İlişkilerin Geliştirilmesine dair Protokol"

Karar: 98/12021 R G 07/12/98-23546

Hükümetimizle Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP)
arasında imzalanan "Takım Tezgahları Geliştirme Yardımı" konulu sonuç 
proje revizyonu belgesi ve eki

Karar: 98/12084 R.G 09/12/98-23548

Türkiye Cumhuriyeti - İran İslam 
Komisyonu 14. dönem.Toplantısı Mutabakat Zaptı

Karar: 98/12083

Cumhuriyeti Karma Ekonomik

R.G 10/12/98-23549

Türkiye-Moldova
Protokolü

Karma Ekonomik Komisyonu I dönem Toplantısı

Karar: 98/12081 R G 13/12/98-23552

T ürkiye-Gür cistan 
Toplantısı Protokolü

Posta ve T elekomünikasyon Karma komisyon

Karar: 98/12111 R G 18/12/98-23557

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İsrail Devleti Hükümeti arasında imzalanan 
"Tarım Alanında İşbirliği Anlaşması"

Karar: 98/12014 R G 20/12/98-23559

Türkiye-Gürcistan Ulaştırma Karma Komisyon Toplantısı Protokolü

Karar: 98/12110 R.G 20/12/98-23559

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgızistan Cumhuriyeti Hükümeti arasında 
imzalanan "Ormancılık Alanında İşbirliği Anlaşması"

Karar: 98/12114 R G 20/12/98-23559

Türkiye Cumhuriyeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti arasında imzalanan 
"Turizm Alanında İşbirliği Anlaşması"

Karar: 98/12115 R.G. 20/12/98-23559

Türkiye Cumhuriyeti ile Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti arasında imzalanan 
"Gümrük hizmetleri Alanında İşbirliği ve Karşılıklı Yardımlaşma Anlaşması"

Karar: 98/12116 R G 20/12/98-23559
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Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Meksika Birleşik Devletleri Hükümeti 
arasında imzalanan "Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması"

Karar: 98/12118 R G. 20/12/98-23559

Türkiye Cumhuriyeti Sermaye Piyasası Kurulu ve Kırgızistan 
Cumhuriyeti Devlet Başkanlığı Menkul Kıymetler Piyasası Ulusal Komisyonu 
arasında imzalanan İşbirliği Anlaşması

Karar: 98/12113 R G. 21/12/98-23560

Kimyasal Silahlar Sözleşmesi ekinde yer alan Kimyasal Maddelerin 
İthaline ilişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına dair tebliğ

R.G. 22/12/98-23561

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bulgaristan
Cumhuriyeti Hükümeti arasında "Enerji ve Altyapı Alanlarında İşbirliği Anlaşması" 
ile Eneıji ve Altyapı Alanlarında İşbirliği Protokolü"

Karar: 98/12133 R G 23/12/98-23562

1999 Mali Yılı genel ve katma bütçeleri kanunlaşmcaya kadar 
Devlet harcamalarının yapılmasına ve Devlet gelirlerinin tahsiline yetki 
verilmesine dair kanun

Kanun no: 4387 R.G. 30/12/98-23569

Türkiye Cumhuriyeti ile Andora Prensliği arasında diplomatik
• •

ilişkilerin Tesisine ilişkin Ortak Mutabakat Metni

Karar: 98/12170 RG. 30/12/98-23569

Bingol-Muş, Yozgat, Ordu-Giresun Kırsal Kalkınma Projelerinin kısmı
finansmanı için Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonundan sağlanan 
kredilere ilişkin Anlaşmalarda değişiklik yapılması ile ilgili mektuplar

Karar: 98/12139 R.G. 31/12/98-23570
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ULUSLARI SİYASİ KURULUŞLAR 
GENEL MÜDÜR YARDIMCILIĞI

Türkiye, 2000 yılındaki Birleşmiş Milletler (BM) 55. Genel Kurulu sırasında 
2001-2002 dönemi için yapılacak Güvenlik Konseyi seçimlerinde Batı Avrupa 
Devletleri ve Diğer Devletler Grubu'ndan adaylığını açıklamıştır. Türkiye'nin dünyada 
tek evrensel örgüt olan BM'nin temel organı Güvenlik Konseyi'ne adaylığına büyük 
önem atfedilmekte ve seçimler için destek sağlama çalışmaları yoğun bir şekilde 
sürdürülmektedir.

Başbakan Mesut Yılmaz'ın başkanlığında Dışişleri Bakanı İsmail Cem'in de 
yer aldığı bir heyetimiz BM 53. Genel Kurulu genel görüşmelerine katılmak üzere 
22-27 Eylül 1998 tarihleri arasında NewYork'u ziyaret etmiştir. Genel Kurul'a hitabında 
Başbakan, Güvenlik Konseyi üyeliği için koyduğumuz adaylığı resmen 
açıklamıştır. Başbakan ve Dışişleri Bakanı, New York'da bulundukları sürede çeşitli ikili 
ve çok taraflı görüşmelerde bulunmuşlardır.

BM 53. Genel Kurulu sırasında BM üyesi devletlerce değinilen başlıca konular 
arasında terörizme karşı mücadele, nükleer, kimyasal, biyolojik ve konvansiyonel 
silahsızlanma, küreselleşme, dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşanan çatışmalar ve BM 
Güvenlik Konseyi reformu gibi konular yeralmıştır.

Ruanda'da ve komşularında işlenen savaş suçlarını ve insanlığa karşı suçları 
yargılamak amacıyla 8 Kasım 1994 tarihinde kurulan Ruanda Uluslararası Ceza 
Mahkemesi için Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda 3 Kasım 1998 tarihinde 
New York'da yapılan seçimleri, Hükümetimiz tarafından aday gösterilen Cakarta 
Büyükelçimiz Mehmet Güney, ilk turda kazanmıştır.

Türkiye, 1997-1999 dönemi için BM'nin temel organları arasında yeralan 
BM Ekonomik ve Sosyal Konseyi'nde (EKOSOK) temsil edilmektedir.

Türkiye, BM Uyuşturucu Maddeler Komisyonu (Commission on Narcotic 
Drugs) (1997-2001 dönemi için), BM Çevre Programı Yönetim Kurulu (United Nations 
Environmental Programme-UNEP) (1996-99 dönemi için), Sosyal Kalkınma 
Komisyonu (Commission on Social Development), Hükümetdışı Kuruluşlar Komitesi 
(Committee on Non-Governmental Organizations ve Kadının Statüsü 
Komisyonu (Commission on the Status of Women) (1999-2002 dönemi için) üyesi olarak 
BM çerçevesinde etkin faaliyetlerini sürdürmüştür.



I. AVRUPA KONSEYİ

Avrupa Konseyi (AK), savunma konuları dışında Avrupa’nın tüm sorunlarının
tartışıldığı en geniş Avrupa forumudur. Konsey'in halihazırda 40 üyesi bulunmaktadır. 
Konsey organlarının başlıcaları, hükümetler ve parlamenter kanatlarını oluşturan 
Bakanlar (Delegeler) Komitesi ve Parlamenter Meclis ile Yerel ve Bölgesel Yönetimler 
Kongresi'dir.

1998 yılı sonu itibariyle sayısı 172'ye ulasan ve çoğu denetim mekanizmaları 
içeren Avrupa Sözleşmeleri nedeniyle Avrupa Konseyi ayni zamanda uygulamalı bir 
hukuk alamdır.

Konsey bünyesinde ve Konsey ile ilişkilerimizde, 1998 yılında kaydedilen gelişmelerden 
önemli görülenler özetle aşağıda sunulmaktadır:

1. Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM), 25 Haziran 1998 tarihli Genel Kurul
oturumunda, "Türkiye'nin güney doğusunda ve Kuzey Irak’taki Kürt mültecilerin ve
yerlerinden edilen kişilerin insani durumu" konulu bir tavsiye Kararı ile yönergeyi ele 
almıştır.

isviçreli Parlamenter Vermot-Mangold tarafından hazırlanan rapor ve raporun ekindeki 
söz konusu tavsiye Karan ve yönerge başlangıçta ülkemiz açısından olumsuz unsurlar 
içermesine rağmen, söz konusu belgelerin hazırlık çalışmaları sırasında ilgili 
komisyonlarda tarafımızdan yapılan etkin katkı ve yoğun girişimlerimiz sonucunda 
tavsiye Karan (1377) ve yönerge (545) büyük ölçüde yumuşatılarak, kabul edilmiştir. 
(Belgelerin kabul edilmesinde özellikle, Muhafazakar Grup başkanı ve AKPM Denetim 
Komisyonu Türkiye es raportörü Schwimmerin yapıcı katkılarının payı bulunmaktadır 
Nitekim, Vermot-Mangold oylamada, tavsiye Kararı ve yönergenin nihai metninin aslında 
çok uzaklaştırıldığı gerekçesiyle ret oyu kullanmıştır.)

Bununla birlikte, anılan belgeleri olumlu olarak nitelemek de mümkün değildir. Tavsiye 
Karannda, diğerleri meyanında ülkemize, bölgedeki sivil halkın her tür silahlı şiddet 
eylemine karşı korunması, köy koruculuğu sisteminin kaldırılması, bölgedeki sorunların 
askeri olmayan yöntemlerle çözülmesi gibi tavsiyelerde bulunulmuş ve yönerge ile AKPM 
Denetim Komisyonu'na, "Kürt azınlığın durumunun incelenmesi görevi verilmiştir.

2. Nitekim, AKPM Denetim Komisyonu Türkiye Raportörleri AvusturyalI Parlamenter 
Walter Schwimmer ve Macar Parlamenter Andras Barsony, ülkemizi 6-9 Eylül 1998 
tarihlerinde ziyaret ederek gerek Denetim Komisyonu gerek anılan yönerge ile 
kendilerine verilen görev çerçevesinde Ankara, İstanbul ve Diyarbakır’da çeşitli 
incelemelerde bulunmuşlardır. Raportörler, ziyaret konusundaki izlenimlerini ve 
yorumlarını içeren bir taslak rapor hazırlayarak tarafımıza tevdi etmişlerdir. Söz 
konusu rapor AKPM'nin 1999/1. Genel Kurulu'na sunulmuştur.

AVRUPA KONSEYİ VE İNSAN
HAKLARI GENEL MÜDÜR YARDIMCILIĞI
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3. Avrupa işkencenin, Gayri insani ve Küçültücü Ceza veya Muamelenin Önlenmesi 
Sözleşmesi’nin denetim organı olan Avrupa İşkencenin Önlenmesi Komitesi'nin 5-17 
Ekim 1997 tarihlerinde ülkemize yapmış olduğu ziyarete ilişkin raporu, tamamlanmasını 
müteakip, Temmuz 1998'de tarafımıza tevdi edilmiştir. Söz konusu Sözleşme'den 
doğan yükümlülüklerimiz çerçevesinde, incelemelerde bulunulan ceza ve infaz 
kurumlarımızda Komite'nin raporunda kayıtlı yorum ve tavsiyelerine uygun şekilde 
yapılacak iyileştirmeler hakkında bir ara rapor ve bir izleme raporu ile Komite'ye bilgi 
verilmesi gerekmektedir. Bu konudaki çalışmalar 1998 yılında başlatılmıştır.

• •

AIOK'ün denetime tabi tuttuğu ülkeler hakkında hazırladığı raporlar mahremdir. 
Ancak ilgili ülkenin izni ile kamuoyuna açıklanabilmektedir. Türkiye, Komite'nin 1990 
yılından bu yana gerçekleştirdiği ziyaretlere ilişkin raporların yayınlanmasına izin 
vermeyen tek ülke olması itibarıyla gerek Uluslararası, gerek ikili planda yoğun eleştirilere 
hedef olmaktadır. Bu alanda karşılaşılan eleştirilerin bertaraf edilebilmesi ve keyfiyetin 
aleyhimize bir unsur olarak kullanılmasının önlenebilmesini teminin, AIÖK'ün 5-17 
Ekim 1997 tarihli ziyaretine ilişkin raporunun kamuoyuna açıklanmasına izin verilmesi 
Hükümetimizce uygun görülmüştür.

4. Türkiye, insan Haklarının ve Temel Hak ve Özgürlüklerin korunması Avrupa 
Sözleşmesine ek 11 No'lu Protokol'u 11 Temmuz 1997 tarihinde onaylamış ve söz konusu 
ek Protokol, 1 Kasım 1998 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. Ek Protokol 
uyarınca, Konsey bünyesinde münferiden faaliyet gösteren İnsan Hakları Komisyonu ve 
İnsan Hakları Divani yerine tek bir mahkeme tesis edilmiş bulunmaktadır.



n. İNSAN HAKLARI

1997 yılı ABD İnsan Hakları Raporu 30 Ocak 1998 tarihinde 
yayınlanmıştır. Sözkonusu raporda yer alan iddiaların araştırılmasını teminen çeşitli 
resmi kurumlarla gerekli yazışmalar yapılmış, bunun sonucunda ABD insan Hakları 
Raporuna cevaben hazırlanan "Information note on Country Reports on Human Rights 
Practices for 1997': Section on Turkey" başlıklı geniş İngilizce raporumuzu 25 Kasım 1998 
tarihinde ABD makamlarına iletilmiştir.

__  • __ ___

ABD insan Hakları, Demokrasi ve Çalışmadan Sorumlu Dışişleri Bakan 
Yardımcısı John Shattuck, 16-20 Şubat 1998 tarihleri arasında Başbakanımızın davetlisi 
olarak Türkiye'yi ziyaret etmiş, Ankara'da temaslarda bulunmuştur.

•

Birleşmiş milletler insan Haklan Komisyonu 54. dönem toplantıları 16 Mart - 24 
Nisan 1998 tarihleri arasında Cenevre'de yapılmıştır. İnsan Hakları Konularıyla Görevli 
Devlet Bakam Prof. Dr. Hikmet Sami Türk, 54. Dönem toplantılarının açılışı 
vesilesiyle Cenevre'ye gitmiş ve aralannda BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Bayan 
Mary Robinson ile insan Hakları Komisyonu Başkanı Javop Selebi'nin (Güney 
Afrika) bulunduğu yetkililerle temaslarda bulunmuştur. BM İnsan Hakları 
Komisyonu toplantıları sırasında Türkiye tarafından hazırlanıp sunulan "Çağdaş Irkçılık, 
Irk Ayrımcılığı, Yabancı Düşmanlığı ve Bunlara Bağlı Hoşgörüsüzlükle Mücadele için 
« • •

Önlemler" ve insan Hakları ve Terörizm" başlıklı Kararlar kabul edilmiştir.

New York'ta yerleşik Fordham Hukuk Fakültesine bağlı Joseph R Crowley 
Uluslararası İnsan Haklan Programı Direktörlüğü ve Lawyers Committee for Human
Rigghts isimli sicil toplum kuruluşu üyelerinden oluşan bir heyet 23 Mayıs - 6 Haziran 
1998 tarihinde ülkemizi ziyaret etmiştir.

İnsan Haklan Konularıyla Görevli Devlet Bakanı Prof. Dr. Hikmet Sami Türk, 14- 
20 Haziran 1998 tarihleri arasında ABD insan Hakları, Demokrasi ve Çalışmadan 
Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı John Shattuck'un davetlisi olarak ABD'yi ziyaret 
etmiş, aralannda Dışişleri Bakam Madelenie Albright, Adalet Bakanı Janet Reno, İnsan 
Haklarından Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı John Stattuck, Anayasa Mahkemesi Üyesi 
Stephen Breyer'in bulunduğu yetkililerle ve Human Rights Watch/Helsinki, 
Committee to Protect Journalists ve Lawyers Committee for Human Rights isimli 
NGO'larm temsilcileriyle temaslarda bulunmuştur.

TBMM İnsan Haklarım İnceleme Komisyonunun 28 Temmuz 1998 tarihinde 
yaptığı toplantıda, diğer ülkelerdeki insan hakları durumunun yerinde incelemesini ve bu 
ülkelerin parlamenterleriyle İnsan hakları konularında temaslarda bulunmasını teminen
________ •  0

Fransa, İsveç, Danimarka, İsviçre, Pakistan, Hindistan, Almanya, Belçika, İngiltere, 
Avusturya ve Hollanda'yı ziyaret etme Karan alması üzerine, yapılması öngörülen 
ziyaretlerin gerçekleştirilmesi için başlatılan çalışmalar sürdürülmektedir.

BM insan Haklan Komisyonu Azınlıkların korunması ve Ayrımcılığın önlenmesi 
Ait-Komisyonu 50. dönem toplantıları sırasında Batılı ülkeler tarafından ülkemiz 
aleyhinde Karar tasarısı geçirilmesi teşebbüsü, girişimlerimiz sonucu Alt-Komisyona 
sunulmadan önce önlenmiştir.
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insan Hakları Konularının ele alındığı BM 53. Genel Kurul III. Komite çalışmaları 
29 Ekim - 20 Kasım 1998 tarihleri arasında New York'ta yapılmıştır. Türkiye, III. 
Komitede kabul edilen "Irkçılık ve Irk Ayrımcılığı ile Mücadele On Yılı ve Irkçılık, Irk 
Ayrımcılığı, Yabancı Düşmanlığı ve İlgili Hoşgörüsüzlüğe Karşı Dünya Konferansı 
Toplanması" ve "Çağdaş Irkçılık Türleri, Irk Ayrımcılığı, Yabancı Düşmanlığı ve İlgili 
Hoşgörüsüzlük" başlıklı Kararlara ortak sunucu olmuştur.

1503 sayılı gizli prosedür çerçevesinde yapılan şikayet bildirimlerini inceleyen
• •

BM Ayrımcılığın Önlenmesi ve Azınlıkların Korunması Alt Komisyonuna bağlı 
Bildirimler Çalışma Grubunun 26. Dönem toplantıları 20-31 Temmuz 1998 tarihleri 
arasında yapılmıştır. Bakanlığımızca yürütülen çalışmalar çerçevesinde, Türkiye 
hakkındaki 8 şikayet bildirimi dosyasından 7'sinin kapatılması sağlanmıştır. Kalan 8 
şikayet bildirimi dosyası ise askıya alınmış olup, kapatılmasını teminen çalışmalar 
sürdürülmektedir.

Norveç Uluslararası Kalkınma ve İnsan Haklan Bakanı Hilde Frafjord Johnson 13- 
16 Eylül 1998 tarihleri arasında ülkemize gelerek Ankara, İstanbul ve Diyarbakır'da 
temaslarda bulunmuştur.

Birleşmiş Milletler İnsan Haklan Komisyonu Zorla veya İrade Dışı Kaybolmalar 
Çalışma Grubu Başkam Ivan Tosevski (Makekodonya), üye Diego Grcia Sayan (Peru) ve 
BM insan Hakları Yüksek Komiserliği Sekreteryası görevlisi Miguel De La Lama'dan 
(Peru) oluşan heyet, Hükümetimizin daveti üzerine 20-26 Eylül 1998 tarihleri 
arasında ülkemize gelerek Ankara, İstanbul ve Diyarbakır'da temaslarda 
bulunmuştur. Zorla veya İrade Dışı Kaybolmalar Çalışma Grubu, Türkiye ziyaretine ilişkin 
raporunu insan Haklan Komisyonunun Mart 1999'da başlayacak olan 55. Dönem 
toplantılarında sunacaktır.

U

Kanada, ABD, Almanya, İngiltere ve Norveç gibi dost ülkelerle insan haklan 
alanında ikili işbirliği imkanlarının araştırılması çalışmaları sürdürülmektedir. Öte 
yandan insan hakları alanında çok taraflı işbirliği çerçevesinde Avrupa Konseyi ile 
birlikte geliştirilen "Polis ve İnsan Hakları 1997-2000" projesi son aşamaya gelmiştir.

Kanada Uluslararası Kalkınma ve İşbirliği Ajansı (CIDA) Merkezi ve Doğu 
Avrupa Direktörü Stephen Wallace, Kanada Polis Teşkilatı (RCMP) Uluslararası Program 
Müdürü Jeff Cook ve Roma'daki Birleşmiş Milletler Suç ve Adalet Araştırma Enstitüsü

* ® • •

Konuk Öğretim Üyesi ile eski Kanada Islah Hizmetleri Müdürü Jon Klaus'tan oluşan 
Kanada Uluslararası Kalkınma Ajansı (CIDA) Heyeti Türkiye ile Kanada arasında insan 
haklan alanında işbirliği tesisi için temaslarda bulunmak üzere 29 Eylül - 6 Ekim 1998 
tarihleri arasında ülkemizi ziyaret etmiştir. CIDA'nın bu ziyarete ilişkin raporunu 
Kanada Dışişleri Bakanlığına gönderdiği, önümüzdeki günlerde bu konudaki Kanada 
önerilerinin tarafımıza bildirileceği öğrenilmiştir.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu İşkence Özel Raportörü Prof. Nigel 
Rodley (İngiltere) başkanlığında, BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sekretaryası 
yetkilileri Alan Parra (ABD), Allegra Franchetti (İtalya) ve Cemille GifFard'dan (Fransa) 
oluşan heyet, Hükümetimizin daveti üzerine 9-19 Kasım 1998 tarihinde ülkemizi ziyaret 
ederek Ankara, İstanbul ve Diyarbakır'da temaslarda bulunmuştur. İşkence Özel 
Raportörü Türkiye ziyaretine ilişkin raporunu İnsan Hakları Komisyonunun 
Mart 1999'da başlayacak olan 55. Dönem toplantılarında sunacaktır.
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Humen Rights Watch isimli NGO'nun 3 Aralık " 1998 tarihinde yayınlanan 
1998 yılı raporunun ülkemize ilişkin bölümünde yeralan iddialara cevap teşkil eden 
bir metin hazırlanarak anılan kuruluşa iletilmek üzere Vaşington Büyükelçiliğimize
gönderilmiştir.

Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI) tarafından "World Press Freedom Review" 
başlıklı raporun ilk taslağının Türkiye bölümünde yer alan iddialara Dairemizde 
mevcut bilgiler çerçevesinde cevap hazırlanmış, diğer iddialara ilişkin olarak ilgili 
kurumlarımızdan bilgi talebinde bulunulmuştur.

Başbakanlığın 9 Nisan 1997 tarihli genelgesiyle kurulan İnsan Hakları Koordinatör 
Üst Kurulu (İHKÜK), İnsan Hakları Konularıyla Görevli Devlet Bakanının başkanlığında, 
Başbakanlık, Dışişleri, Adalet, İçişleri, Milli Eğitim ve Sağlık Bakanlıkları 
Müsteşarlarının katılımıyla çalışmalarını sürdürmektedir. Kurulduğu tarihten bu yana 
düzenli olarak toplanan IHKÜK, 9 Nisan 1997-31 Aralık 1998 tarihleri arasında 67 toplantı

• • •

yapmış, bu toplantılarda 155 Karar alınmıştır. Bakanlığımız, IHKUK bünyesinde 
gerçekleştirilen çalışmalar aktif şekilde katkıda bulunmuş ve birçok yasal düzenleme 
çalışmalarının başlatılmasına öncü rol oynamıştır.

2001 yılında yapılması öngörülen Dünya Irkçılık Konferansı için özellikle 
batılı ülkelerdeki ırk ayrımcılığı ve yabancı düşmanlığı olaylarını ele alan bir "Dünya 
Irkçılık raporu" hazırlanması çalışmaları sürdürülmektedir.

___ • ___ • ___

Birleşmiş Milletler insan Haklan Komisyonu'na bağlı Zorla veya irade Dışı 
Kaybolmalar Çalışma Grubu, işkence, Dini Hoşgörüsüzlük, Yargısız ve Keyfi infazlar,

• • ••

Yargıç ve Avukatlann Bağımsızlığı, Kadınlara Karşı Şiddetin Önlenmesi Özel 
Raportörlerinin acil işlem mesajlarında yer alan ve ülkemizde meydana geldiği öne sürülen 
insan hakları ihlalleri iddiaları hakkında ilgili kurumlarımızdan bilgi talebinde
bulunulmuş, alman cevaplar, Çalışma Grubuna ve Raportörlere iletilmek üzere 
Cenevre Daimi Temsilciliğimize zamamnda gönderilmiştir.

Dairemiz mensuplannca, insan haklan eğitimi çerçevesinde çeşitli resmi kurumlar 
tarafından düzenlenen seminer ve konferanslara iştirak edilmiş, Türkiye'deki ve 
dünyadaki insan haklan uygulamalan konusunda bilgi verilmiştir.

Uluslararası Af Örgütü Committee to Protect Jornalist (CPJ) ve Reporters
Sans Frontières isimli sivil toplum kuruluşları tarafından Bakanlığımıza gönderilen
mektuplarda ve hazırlanan raporlarda yer alan iddialara ilişkin olarak ilgili 
kurumlarımızdan temin edilen bilgiler adıgeçen kuruluşlara iletilmek üzere ilgili
Dış Temsilciliklerimize gönderilmiştir.

1998 yılı içinde BM İşkence Kurbanlarına Gönüllü Katkı Fonu'na 5000, BM Irk ve 
Irk Ayrancılığıyla Mücadele Gönüllü Katkı Fonuna ise 10.000 dolar tutarında katkıda 
bulunulmuştur.

Dairemiz, özellikle batılı ülkeler ve çeşitli sicil toplum kuruluşları tarafından 
gündeme getirilen Türkiye'ye yönelik insan hakları ihlalleri iddialarının yakın takipçisi 
olmuş, bu meyanda çok taraflı ve ikili temaslar çerçevesinde ülkemizde insan hakları 
alanında yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirme faaliyetleri yürütülmüştür.

41



ULUSLARARASI GÜVENLİK İŞLERİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

I. NATO VE BAB

1.imzalanan belgeler:

16 Aralık 1998 Çek Cumhuriyeti, Macaristan ve Polonya’nın NATO'ya katilim
Protokolleri. Protokoller Brüksel'de yapılan NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı
sırasında imzalanmıştır. (12.11.1998 tarihli ve 98/12022 sayılı Bakanlar Kurulu
Karan ile onaylanmışlardır. Keyfiyet 28.11.1998 tarihli ve 23537 sayılı Resmi Gazetede 
yayınlanmıştır.)

• •

2.0nemli ziyaret ve toplantılar takvimi:

6-7 Nisan 1998

11-12 Mayıs 1998

28-29 Mayıs 1998

11-12 Haziran 1998

1-3 Temmuz 1998

24-25 Eylül 1998

25-26 Eylül 1998

16-17 Kasım 1998

1 Aralık 1998

8-9 Aralık 1998

17-18 Aralık 1998

BAB Genelkurmay Başkanları Toplantısı 
(Atina)

___ •

BAB Bakanlar Konseyi ilkbahar Toplantısı 
(Rodos)

_  •

NATO Dışişleri Bakanları ilkbahar Toplantısı
(Lüksemburg)

_ •

NATO Savunma Bakanları ilkbahar Toplantısı
(Brüksel)

BAB Asamblesi başkanı Maria De Puig'in ülkemizi ziyareti

NATO Savunma Bakanları Gayri resmi Toplantısı 
(Vilamoura-Portekiz)

Güneydoğu Avrupa Savunma Bakanları Toplantısı
(Üsküp)

BAB Bakanlar Konseyi Sonbahar Toplantısı
(Roma)

BAB Asamblesi Genel Kurulu Toplantısı 
(Paris) ( Bakan tarafından iştirak edilmiş ve bir 
konuşma yapılmıştır)

NATO Dışişleri Bakanları Sonbahar Toplantısı 
(Brüksel)

NATO Savunma Bakanları Sonbahar Toplantısı 
(Brüksel)
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n. AVRUPA GÜVENLİK İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI
(AGİT)

54 ülkenin Dışişleri Bakanlarından oluşan AGİT Bakanlar Konseyi 2-3 Aralık 
tarihlerinde Oslo'da yapılmıştır.

Toplantıda, Oslo Bakanlar Deklarasyonu ve Kosova Bildirisinin yanında 
Gürcistan, Moldova, Avrupa Güvenlik Sarti, AGİT'in operasyonel kapasitesinin 
güçlendirilmesi, Çingenelerin (Roma/Sinti) sorunlarına daha fazla eğilmek amacıyla 
AGİT'in imkanlarının güçlendirilmesi, Ulusal Azınlıklar Yüksek Komiseri Bürosunun 
mahallinin Hollanda Hükümeti tarafından 2004 yılına kadar sağlanması, Orta Asya'da 
yeni kurulan Merkezlerde AGİT faaliyetlerinin güçlendirilmesi, Dönem Başkanlığının
2000 yılında Avusturya'ya geçmesi, müteakip AGİT Zirvesinin 18-19 Kasım 1999 
günlerinde İstanbul’da gerçekleştirilmesinin sessizlik süreciyle onaya sunulması ve 
Avrupa Güvenlik Şartının 1999 yılı içinde Zirveye kadar yetiştirilmesi hususlarında 
Karar alınmıştır. İstanbul Zirvesinde ayrıca gözden geçirilmiş AKKA 
Andlaşmasının da imzalanması öngörülmektedir.

Toplantının ağırlıklı gündem maddesini Kosova krizi oluşturmuştur. Bakanlar, 
Dönem Başkamnın Kosova Denetim Misyonunun kurulusunda gösterdiği çabaları 
desteklediklerim ifade etmişler, bütün taraflardan şiddeti durdurmalarını istemişler ve 
siyasi çözümü sağlayacak müzakere için tarafları işbirliğine çağırmışlardır.

Bakanlar AGİT Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Ofisi (ODIHR) ile 
Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan hükümetleri arasında demokrasi ve insan 
Haklan alanlannda işbirliğinin derinleştirilmesi amacıyla imzalanan "Memoranda of 
Understanding" hususunda memnuniyet belirtmişler ve . Azerbaycan ile 
Ermenistan Cumhuriyetlerinde Dönem Başkamnın AGİT Büroları açılması önerisini not 
etmişlerdir, ayrıca, Bakanlar, AGİT'in Kazakistan, Kırgızistan ve Türkmenistan'da 
AGİT Merkezlerinin kurulmasını, bütün AGİT alanında istikrar ve işbirliğinin geliştirilmesi 
meyanında önemli bir gelişme olarak kaydetmişlerdir.

Bu çerçevede, Oslo Bakanlar Toplantısı AGİT'in standart koyucu konferanslar 
düzeninden, çatışmalar ve sorunlara yönelik somut pazarlık ve müzakerelerin yürütüldüğü 
bir örgüte dönüşmesi yönündeki gelişme çizgisinde yeni bir kilometre taşı olduğu 
söylenebilir.

Bu gelişme perspektifinde ve gelecek Zirvenin ülkemizde yapılarak, 21 Yüzyıl 
Güvenlik Şartının da İstanbul Şartı olarak adlandırılması olanağının elde edilmiş 
bulunması muvacehesinde, ülkemizin AGİT’ teki önem ve ağırlığını pekiştirmek ve bölge 
barış ve istikrarına daha fazla katkı yapmak hususunda yeni fırsatlar elde etmiştir.



DOĞU AVRUPA GENEL MÜDÜR YARDIMCILIĞI

1. RUSYA FEDERASYONU

1. Türk-Rus ilişkileri 1998 yılına, dönemin Başbakanı Çernomirdin'in 15 Aralık 1997 
tarihinde ülkemize yaptığı ve Rusya Federasyonu'nun kurulusundan bu yana 
Türkiye'ye gerçekleştirilen en üst seviyeli ziyarette, işbirliğinin topyekün surette 
geliştirilmesi hususunda sergilenen ortak siyasi iradenin ve imzalanan önemli Anlaşmaların 
yarattığı olumlu ortam içinde girmiştir.

Nitekim Başbakan Çernomirdin'in Mart ayında görevden alınmasına, yeni 
Hükümetin ilkbahar aylarından itibaren ekonomik ve mali krizin içine sürüklenmesine ve 
artan siyasi istikrarsızlık ortamına rağmen, 1998 yılı, yasama organları- ve askeri 
makamlar arasında bugüne kadar gerçekleştirilen en üst düzeyli ziyaretlere ve semereli 
temaslara sahne olmuştur.

#  • t

Ekim ayında, terör örgütü elebaşısının Moskova'da melce bulma girişimleri 
üzerine ikili ilişkilerde ortaya çıkan pürüzün giderilmesinde Rus Hükümeti'nin sergilediği 
yapıcı tutum da, ilişkilerin geleceğine yönelik olumlu beklentilerin büyük ölçüde 
örtüştüğüne kanıt teşkil etmiştir. } r  ■ -

r  1 . : : -

2. 1998 yılında, Genelkurmay Başkammızm 18-22 Mayıs'da Rusya'ya yapmış 
olduğu ziyaret, iki ülke arasındaki ilişkiler zinciri içinde en üst düzeyli ilk askeri teması 
teşkil etmesi, RF Devlet Duması başkanı Seleznyev’in 19-23 Temmuz'da Türkiye'ye
yapmış olduğu ziyaret ise, Türkiye'ye hemen her konuda olumsuz yaklaşımı ile karşımıza 
çıkan Rus yasama organı temsilcileriyle yararlı bir temas kurulması itibariyle önem taşımış 
olup, bu sayede ikili ilişkilerde eksik ve çok önemli birer halkanın daha tamamlanması 
sağlanmıştır. f

Rusya'yla ekonomik ilişkilerden sorumlu Devlet Bakanımızın Nisan 1998 
ve Ağustos 1998'de Moskova'ya yaptığı ziyaretlerde ikili ilişkilerin ekonomik, ticari ve 
fınans boyutları ele alınmış; ayrıca, Dışişleri Bakanlıkları arasındaki düzenli siyasi ve 
siyasi/askeri istişarelerle de, gerek ikili ilişkilerin genel durumu, gerek hususiyeti olan 
konular bütün boyutlarıyla gözden geçirilmiş ve ileriye dönük tedbirler üzerinde 
durulmuştur.

3. RF'nda Eylül 1998 ayındaki Hükümet değişikliğini takiben, yeni Rus hükümetiyle 
de temaslar ayni düzeyde sürdürülmüş; ilk olarak BM Genel Kurul çalışmaları sırasında 
Bakanımızla Rus Dışişleri Bakanı arasında gerçekleştirilen ikili temas sırasında 
ikili ilişkilerimiz önemli veçheleri ele alınmıştır.

4. Cumhuriyetimizin 75. kuruluş yıldönümü kutlamalarına katılmak üzere 
Türkiye'ye gelen Rus Dışişleri Bakanı Ivanov'un bölücü terör örgütü başının Rusya'da 
bulunduğunun ortaya çıkmasının hemen sonrasına rastlayan bu ziyareti sırasında 
Cumhurbaşkanımız, Meclis Başkanımız, Başbakanımız ve Bakanımızla yaptığı 
görüşmelerde verdiği mesajlar, gerek bu konudaki iyi niyetli ve yapıcı yaklaşımı, gerek 
ikili ilişkileri her yönüyle güçlendirme hususunda Rus tarafındaki iradeyi ortaya koymuştur.
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Başbakan Primakov'un bu gelişmeler sırasında, selefinin davetini teyiden, 
Başbakanımıza 14-25 Aralık 1998 tarihleri arasındaki dönemde Rusya’yı ziyaret için vaki 
daveti ise, Türkiye'deki iç siyasi gelişmeler dolayısıyla gerçekleştirilememiştir.

5. 1998 yılı içinde ayrıca, Devlet Bakanımız Ahat Andican'in RF Tataristan
Cumhuriyeti’ne 4-7 Mayıs tarihlerinde yaptığı ziyaret, RF Ingusetya Cumhurbaşkanı 
Ruslan Ausev'in 6 Mayıs tarihinde Ankara’yı ziyareti sırasında 
Cumhurbaşkanımızla görüşmeleri, RF federal süjeleriyle kurulan temasların en önemlilerini 
teşkil etmiştir.

H. UKRAYNA

A. Ziyaretler

Türkiye-Ukrayna ilişkileri 1998 yılında istisnai derecede canlı bir dönem 
geçirmiştir.

20 Ocak 1998 tarihinde Ankara'da gerçekleştirilen Müsteşarlar düzeyindeki 
siyasi istişarelerden sonra, Başbakanımız Mesut Yılmaz 12-13 Şubat 1998 tarihinde 
Ukrayna'ya resmi bir ziyaret yaparak Türkiye ile Ukrayna arasında Başbakanlar
düzeyindeki ilk resmi teması gerçekleştirmiştir. Ziyaret sırasında Ortak Bildiri ve
Karadeniz'deki Deniz Alanlarından Sorumlu Yetkili Makamların İşbirliğine Dair Anlaşma ile 
TRT ile Ukrayna Yayın Kurumu arasında İşbirliği Protokolü imzalanmıştır.

Cumhurbaşkanımızın 21-23 Mayıs 1998 tarihlerinde Ukrayna'ya yaptığı resmi 
ziyaret iki ülke arasındaki üst düzey ziyaretlere bir yenisini eklemiştir. 
Cumhurbaşkanımızın Ukrayna'ya yaptığı bu ikinci ziyaret sırasında Savunma Sanayii, 
Çevre, Eğitim, Sağlık alanlarında İşbirliği Anlaşmaları, Eximbank Protokolü ve 
Konsolosluk Anlaşması imzalanmıştır. Cumhurbaşkanımız Ukrayna ziyareti
çerçevesinde Kırım’ı da ziyaret etmiştir. Cumhurbaşkanımızın Kırım’ı ziyareti 1783 
yılında Kırım’dan çekilmemizi müteakip ilk defa bir Türk Devlet başkanı tarafından 
Yarımadaya yapılan ziyareti teşkil etmesi dolayısıyla tarihi bir nitelik taşımıştır.

Cumhuriyetimizin 75. yıldönümü törenlerine katılmak için ülkemize gelen 
Ukrayna Başbakanı Pustovoytenko ile Başbakanımızın başkanlıklarında iki 
ülke heyetleri arasında 28 Ekim 1998 günü görüşmeler yapılmıştır.

• • ___

Kırım Özerk Cumhuriyeti Başbakanı Franchuk beraberinde, Kirim Tatar Milli 
Meclisi başkanı Cemiloglu'nun da yeraldığı bir heyetle 17-22 Şubat 1998 tarihlerinde 
Türkiye'ye özel nitelikli bir ziyaret yapmıştır. Heyet üyeleri Cumhurbaşkanımız, 
TBMM Baskammız ve Başbakanımız tarafından da kabul edilmişlerdir.

Ukrayna Genelkurmay başkanı Zatineyko 2-4 Haziran 1998 tarihlerinde 
ülkemizi ziyaret etmiştir.

Türkiye ile Ukrayna arasında Ankara'da 18-22 Mayıs 1998 tarihlerinde I. Dönem 
Turizm Karma Komisyon Toplantısı yapılmıştır.
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26 Kasım 1996 tarihinde imzalanan Türkiye ile Ukrayna arasında Çifte 
Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaşması 29 Nisan 1998'de, Yatırımların Karşılıklı 
Teşviki ve korunması Anlaşması ise Onay Belgelerinin Cumhurbaşkanımızın 21-23 
Mayıs 1998 tarihlerinde Ukrayna'ya yaptığı ziyaret sırasında teati edilmesiyle yürürlüğe 
girmiştir. Bu Anlaşmaların yürürlüğe girmesinin iki ülke ekonomik ilişkilerine yeni bir
ivme vermesi beklenmektedir.

B. İMZALANAN ANLAŞMA VE PROTOKOLLERİN LİSTESİ

- Başbakanlar tarafından imzalanan Ortak Bildiri
(12 Şubat 1998, Kiev)

- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Hükümeti arasında 
Karadeniz’deki Deniz Alanlarından Sorumlu Yetkili

•  

Makamların işbirliğine Dair Anlaşma
(12 Şubat 1998, Kiev)

- Türkiye Radyo Televizyon Kurumu ile Ukrayna Devlet
Televizyonu ve Yayın Komitesi arasında işbirliği Protokolü
(12 Şubat 1998, Kiev)

Cumhurbaşkanları tarafından imzalanan Ortak Bildiri
(21 Mayıs 1998, Kiev)

20 Milyon Dolarlık Eximbank Kredisine ilişkin 
Mutabakat Zaptı
(21 Mayıs 1998,Kiev)
Bakanlar Kurulunca 21.07.1998 tarihinde onaylanmış ve 
28 Ağustos 1998 tarihli ve 23447 sayılı Resmi Gazete'de 
yayınlanmıştır.

- Konsolosluk Anlaşması
(21 Mayıs 1998, Kiev)

- Türkiye Cumhuriyeti ile Ukrayna Hükümeti arasında 
Savunma Sanayii Alanında işbirliği Anlaşması
(21 Mayıs 1998, Kiev)

- Sağlık Alanında İşbirliği Anlaşması
(21 Mayıs 1998, Kiev)
24.06.1998 tarihli ve 98/11347 sayılı Kararı ile 
onaylanmış ve 18 Temmuz 1998 tarihli Resmi Gazete'de 
yayınlanmıştır.
23 Kasım 1998 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
___  •

- Eğitim işbirliği Anlaşması

(21 Mayıs 1998, Kiev)
3.08.1998 tarihli ve 23422 sayılı Resmi Gazete'de 
yayınlanmıştır.
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- Çevresel Koruma Alanında İşbirliği Sözleşmesi
(21 Mayıs 1998)
Bakanlar Kurulu'nun 98/12274 sayılı Kararı ile
21.12.1998 tarihinde onaylanmış ve Resmi Gazete'nin 
23 Ocak 1999 tarihli ve 23589 sayılı
nüshasında yayınlanmıştır.

- Türkiye-Ukrayna Birinci Dönem Turizm Karma Komisyon 
Toplantısı Protokolü
20 Mayıs 1998, Ankara
24.06.1998 tarihli ve 98/11351 sayılı Bakanlar Kurulu 
Kararıyla onaylanmış ve 20.07.1998 tarihli ve 23408 sayılı 
Resmi Gazete'de yayınlanmıştır.

III. MOLDOVA

A. Ziyaretler

1998 yılının ilk altı aylık dönemindeki Türk-Moldova ilişkilerinde en önemli gelişmeyi 
Cumhurbaşkanımızın 25-26 Haziran 1998 tarihlerinde bu ülkeye yaptıkları 
resmi ziyaret oluşturmuştur. Cumhurbaşkanımızın Moldova'ya bu ikinci resmi ziyareti

• ■ •

sırasında ÇVO Anlaşması ile Tip ve Eczacılık Alanında işbirliğini öngören bir Protokol 
imzalanmıştır. Cumhurbaşkanımız Moldova ziyareti sırasında Gagoguz Yeri'ni de 
ziyaret etmiştir. Türk eximbank kredisinin bir kısmının kullanılması suretiyle 
Gagoguz Yeri'ndeki üç şehre içme suyu getirilmesiyle ilgili bu proje 
Cumhurbaşkanımızın ziyareti sırasında yapılan bir temel atma töreniyle hayata 
geçirilmiştir.

Moldova Cumhurbaşkanı Cumhuriyetimizin 75. yıldönümü törenlerine 
katılmak üzere 29 Ekim'de ülkemize gelmiştir.

Gagoguz Yeri Başkanı Tabunsçik Başkanlığında bir heyet Gagoguz
m

Yeri içme suyu projelerinde kullanılacak Türk eximbank kredisinin 15 milyon Dolarlık 
bölümünün yürürlüğe sokulması konusunda 4-9 Şubat tarihlerinde Ankara'da Eximbank

•  ___

ve iller Bankası yetkilileri ile görüşmelerde bulunmak üzere Ankara'ya gelmiş ve
görüşmeler sonucunda "uygulama planı" tespit edilmesine yönelik olarak bir 
"Mutabakat Zabtı" imzalanmıştır. Gagoguz Yeri Başkanı, sözkonusu ziyareti sırasında 
Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımız tarafından kabul edilmiş ve Devlet Bakanımız Eyüp 
Aşık ile görüşmeler yapmıştır.

Gagoguz Yeri Başkam Tabunsçik'in ziyareti sırasında mutabık kalındığı üzere, 
Gagoguz Yeri ile şarapçılık ve tütün isleme alanlarında işbirliği imkanlarını araştırmak 
üzere Tekel Genel Müdürü 23-25 Mart 1998 tarihleri arasında Moldova'yı ziyaret 
etmiştir.

28-29 Nisan 1998 tarihlerinde Kişinev'de Türkiye-Moldova Karma Ulaştırma 
Komisyonu Toplantısı yapılmıştır.

Moldova Savunma Bakanı Pasat 19-21 Kasım 1998 tarihleri arasında 
ülkemize resmi bir ziyaret yapmıştır. Ziyaret sırasında iki ülke arasında askeri alanda
Eğitim ve işbirliği Anlaşması imzalanmıştır.
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- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moldova Cumhuriyeti 
Hükümeti Arasındaki Büyükelçilik faaliyetlerinin

• '___

Gayrimenkul ve Mali Veçhelerine İlişkin Protokol 
(5 Şubat 1998, Ankara)
Tarafımızdan 23.2.1998 tarihinde Bakanlar Kurulunca 
onaylanmıştır.

- Cumhurbaşkanları tarafından imzalanan Ortak Bildiri
(25 Haziran 1998)

- Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi 
Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması
(25 Haziran 1998)

•  *  #- İlaç ve Eczacılık Alanında işbirliğine ilişkin Protokol
(25 Haziran 1998)

- Türkiye-Moldova L Dönem Karma Ekonomik Komisyon
Toplantısı Protokolü
(9 Ekim 1998)
Onaylanması Bakanlar Kurulunca 20.11.1998 tarihinde 
Kararlaştırılmış ve 13.12.1998 tarihli ve 23552 sayılı 
Resmi Gazetede yayınlanmıştır.

-Askeri Eğitim, Teknik ve Bilimsel İşbirliği Anlaşması
(19 Kasım 1998)

IV. BELARUS

A. Ziyaretler

1998 yılında Türkiye ile Belarus Arasındaki ilişkilerde en önemli gelişme 
Belarus Dışişleri Bakanı Antonoviç'in 1*7-20 Ekim 1998 tarihlerinde Türkiye'ye 
yaptığı ziyaretidir. Ziyaret sırasında iki ülke Dışişleri Bakanlıkları arasında bilgi
değişimini öngören bir Anlaşma imzalanmıştır.

Ayrıca, Devlet Bakam Güneş Taner 11-13 Mart 1998 tarihlerinde Diş
Ekonomik İlişkiler Bakanı Marinich'in davetine icabetle Belarus'u ziyaret etmiştir.

B. İMZALANAN ANLAŞMA VE PROTOKOLLERİN LİSTESİ

Devlet Bakam Eyüp Aşık, 22-25 Nisan 1998 tarihlerinde Belarus'ta sigara 
fabrikasım geliştirmeye veya ortak üretime yönelik projeler ile tütün, çay ve diğer tekel 
ürünlerinin karşılıklı ticaret imkanlarını incelemek üzere bu ülkeyi ziyaret etmiştir.



Devlet Bakanlan Güneş Taner ve Eyüp Aşık'ın davetine icabetle, Belarus 
Tarım ve Gıda Bakanı Ivan N. Shakola, 20-25 Haziran 1998 tarihleri arasında 
ülkemizi ziyaret etmiştir.

Ülkemizdeki Tütün ve çay sanayi tesislerinde incelemeler yapan Belarus Tarım 
ve Gıda Bakanı’nın ziyareti sırasında Belarus sigara şirketi "Neman" ile "Tekel" arasında 
bir Mutabakat muhtırası imzalanmıştır.

Cumhuriyetimizin 75. yıldönümü törenlerine katılmak üzere Belarus Milli Meclisi 
Başkanı Pavel Shipuk ve Belarus Genelkurmay Başkanı Mihail Kozlov ülkemize
gelmişlerdir.

Son olarak, Başbakan Yardımcısı ve Milli Savunma Bakanımız İsmet Sezgin 
11-13 Kasım 1998 tarihleri arasında Belarus'u ziyaret etmiştir. Ziyaret sırasında iki 
ülke arasında Savunma Sanayii İşbirliği Anlaşması imzalanmıştır.

4

B. İMZALANAN ANLAŞMA VE PROTOKOLLERİN LİSTESİ

- Dışişleri Bakanlıkları arasında Bilgi Değişimine 
İlişkin Protokol
(19.10.1998)

- Savunma Sanayii İşbirliği Anlaşması
(11.11.1998)
Onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun 
tasansı 1.2.1999 tarihinde Başbakanlıkça 
TBMM'ne gönderilmiştir.
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KAFKAS VE ORTA ASYA GENEL MÜDÜR YARDIMCILIĞI

A. ZİYARETLER

3 Şubat 1998

13-14 Şubat 1998

10 Mayıs 1998

6-7 Eylül 1998 

29 Ekim 1998

23-27 Aralık 1998

A. ZİYARETLER:

27-28 Ocak 1998

17 Şubat 1998 

13-14 Şubat 1998

L AZERBAYCAN

Türkiye-Azerbaycan I. Siyasi 
istişareleri(Bakü)

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in 
Trabzon Deriner Barajı’nın temel atma 
törenlerine katılmak üzere ülkemizi 
ziyareti

Cumhurbaşkanımızın Azerbaycan 
Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in doğum günü 
vesilesiyle Bakü'yü ziyareti

İpek Yolu Zirvesi vesilesiyle 
Cumhurbaşkanımızın Bakü'yü ziyareti

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in 
Cumhuriyetimizin ilan edilişinin 75. Yılı 
kutlamaları vesilesiyle ülkemizi ziyareti

Azerbaycan Savunma Bakanı Sefer Abiyev'in 
Milli Savunma Bakanımızın davetine 
icabetle ülkemizi ziyareti .

II. GÜRCİSTAN

Türkiye-Gürcistan II. Siyasi 
İ sti şarel eri (T ifli s)

Devlet Bakanı Refaiddin 
Şahin Başkanlığındaki heyetin 
Tiflis'i ziyareti (Suikast 
teşebbüsünden sonra Cumhurbaşkanı 
Sevardnadze'ye Hükümetimizin 
geçmiş olsun dileklerini iletmek üzere)

Başbakanımız Mesut Yılmaz’ın 
Gürcistan’ı ziyareti.
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26 Nisan 1998

20-23 Mayıs 1998

26 Haziran 1998

13-15 Ekim 1998

28-29 Ekim 1998

7-11 Kasım 1998

19 Aralık 1998

Gürcistan Cumhurbaşkanı Eduard '  
Shevardnadze'nin Deriner Barajı’nın 
açılış törenine katılmak üzere 
ülkemizi ziyareti.

Gürcistan Parlamentosu Başkanı 
Zurab Zvania Başkanlığındaki 
Gürcistan Parlamentosu heyetinin 
ülkemizi ziyareti.

Başbakanımız Mesut Yılmaz’ın 
Batum'u ziyareti.

Gürcistan Savunma Bakanı David 
Tevzadze'nin ülkemizi ziyareti.

Gürcistan Cumhurbaşkanı 
Shevardnadze'nin Cumhuriyetimizin 
Kurulusunun 75. Yılı törenlerine 
katılmak üzere ülkemizi ziyareti.

Gürcistan Savunma Bakan 
Yardımcısı Grigol Katamadze'nin 
ülkemizi ziyareti.

Devlet Bakam Ahad Andican'in
Türk Şener Arda Grubu tarafından
inşaa edilen Batum demiryolu-
feribot nakliye iskelesinin açılısı
törenlerine katılmak üzere Batum'u ziyareti.

B. İMZALANAN ANLAŞMA VE PROTOKOLLER:

1- Başbakanımız Mesut Yılmaz’ın 13-14 Mart 1998 tarihlerinde Gürcistan’ı 
ziyaretleri sırasında aşağıda sunulan Anlaşma ve Protokoller ile bir ortak bildiri 
imzalanmıştır.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gürcistan Hükümeti arasında 1998-2000 yılları 
için Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Alanında Değişim Programı

Spor Alanında Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Gürcistan Hükümeti arasında 
Anlaşma

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gürcistan Hükümeti arasında 
Karadeniz'deki Deniz Alanlarından Sorumlu Yetkili Makamların İşbirliğine Dair Anlaşma

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gürcistan Hükümeti arasında Konsolosluk 
Anlaşmasının Onay Belgesinin Teatisine İlişkin Protokol



Türk Patent Enstitüsü ile Gürcistan Patent Ofisi Arasındaki İşbirliği Anlaşması

2- Türkiye-Gürcistan Ulaştırma Karma Komisyon Toplantısı Protokolü (14-16
Temmuz 1998)

3- Türkiye-Gürcistan Posta ve Telekomünikasyon Karma Komisyon Toplantısı
Protokolü (14-16 Temmuz 1998)

• •

III. TURKMENISTAN

A. ZİYARETLER

Bakanımız 3-4 Nisan 1998 tarihleri arasında Türkmenistan'a resmi bir ziyarette 
bulunmuştur.

B. İMZALANAN ANLAŞMALAR

Cumhurbaşkanımız, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Saparmurat Niyazov 
Türkmenbaşı'nın davetlisi olarak 11-14 Kasım 1998 tarihleri arasında Türkmenistan'a 
resmi bir ziyarette bulunmuştur.

Ziyaret sırasında Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkmenistan Hükümeti 
arasında Yasa Dişi Yollardan Ülkeye Sokulan veya Çıkartılan Kültürel Eserlerin 
Yakalanması ve İade Edilmesi Konularında Gümrük İşbirliği Anlaşması, 12 Kasım 1998 
tarihinde imzalanmıştır.

• •

IV. ÖZBEKİSTAN

A. ZİYARETLER:

Başbakanımız 12-14 Nisan 1998 tarihleri arasında Özbekistan'a resmi bir 
ziyarette bulunmuştur.

B. İMZALANAN ANLAŞMALAR :

Ziyaret sırasında aşağıda kayıtlı Anlaşmalar ve bir ortak bildiri imzalanmıştır:

"Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı ile Özbekistan Cumhuriyeti 
Devlet Gümrük Komitesi arasında Gümrük Personelinin Eğitim Konusunda Protokol" 
(Taşkent,13 Nisan 1998. Protokol Bakanlar Kuaılu'nun 4.11.1998 tarihli ve 98/11978 
sayılı Kararı ile onaylanmış, 2.12.1998 tarihli ve 23541 sayılı Resmi Gazete'de
yayınlanmıştır.)

"Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti arasında 
Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması" (Taşkent, 13 Nisan 1998)

52



"Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti arasında 
Telif Haklarının ve Benzer Hakların Korunmasına ilişkin Anlaşma" (Taşkent, 
13.04.1998. Özbek tarafi Anlaşmanın imzasından önce onay işlemini tamamlamıştır. 
Anlaşma Bakanlar Kurulu'nun 26.06.1998 tarih ve 98/11382 sayılı Kararı ile 
onaylanmış, 22 Temmuz 1998 tarihli ve 23410 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmıştır.

"Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti arasında
• 9 •

Kültürel Varlıkların Kaçakçılığının Önlenmesi ve iadesinin Sağlanması Konusunda
• •

karşılıklı Yardim Anlaşması" (Taşkent, 13.04.1998. Özbek tarafi Anlaşmanın 
imzasından önce onay işlemlerini tamamlamıştır. Anlaşma Bakanlar Kurulu'nun
26.06.1998 tarih ve 98/11380 sayılı Kararı ile onaylanmış ve 22.07.1998 tarihli ve 23410 
sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmıştır.

V. KAZAKİSTAN

A. ZİYARETLER:

Cumhurbaşkanımız, V. Türkçe Konuşan Ülkeler Devlet Başkanları Zirvesi'ne 
katılmak üzere 9 Haziran 1998 tarihinde Kazakistan’ın yeni başkenti Astana'ya gitmiştir.

B. İMZALANAN ANLAŞMALAR:

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev 14-18 Haziran 1998 tarihleri 
arasında ülkemize resmi bir ziyaret gerçekleştirmiştir. Ziyaret sırasında "Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti arasında Turizm 
Alanında İşbirliği Anlaşması" imzalanmıştır (Ankara, 15 Haziran 1998. Anlaşma, 
Bakanlar Kurulu'nun 26 Kasım 1998 tarihli ve 98/12115 sayılı Kararı ile onaylanmış ve 20 
Aralık 1998 tarihli ve 98/23559 savılı Resmi Gazete'de vavmlanmıstırV

VL KIRGIZİSTAN

A. ZİYARETLER

Başbakan Mesut Yılmaz, beraberinde üst düzeyli bürokratların ve işadamlarından 
oluşan 163 kişilik bir heyet olduğu halde Kırgızistan’a 14-15 Nisan 1998 tarihleri arasında 
resmi bir ziyarette bulunmuştur.

B. İMZALANAN ANLAŞMALAR

Görüşmeler sonucunda aşağıdaki Anlaşmalar imzalanmıştır:

"Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgızistan Cumhuriyeti Hükümeti arasında 
Gümrük Hizmetleri Alanında İşbirliği ve karşılıklı Yardımlaşma Anlaşması" (Bişkek, 14 
Nisan 1998. Anlaşma, Bakanlar Kurulu'nun 26 Kasım 1998 tarihli ve 98/12116 sayılı
Karan ile onaylanmış ve 20 Aralık 1998 tarihli ve 23559 sayılı Resmi Gazete'de 
yayınlanmıştır.
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"Türkiye Cumhuriyeti Sermaye Piyasası Kurulu ile Kırgızistan Cumhuriyeti 
Devlet Başkanlığı Menkul Kıymetler Piyasası Ulusal Komisyonu arasında İşbirliği 
Anlaşması" (Biskek, 14 Nisan 1998. Anlaşma Bakanlar Kurulunun 26 Kasım 1998 
tarihli ve 98/12113 sayılı Kararı ile onaylanmış, 21 Aralık 1998 tarihli ve 23560 
sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmıştır).

"Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgızistan Cumhuriyeti Hükümeti arasında 
Ormancılık Alanında İşbirliği Anlaşması" (Bişkek, 14 Nisan 1998. Anlaşma, Bakanlar 
Kurulu'nun 26 Kasım 1998 tarihli ve 98/12114 sayılı Kararı ile onaylanmış, 20 Aralık 1998 
tarihli ve 23559 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmıştır.

Ziyaretin sonunda Ayrıca, "Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Mesut Yılmaz’ın 
Kırgızistan’ı Ziyaretinin Sonuçları Hakkında Ortak Bildiri" yayınlanmıştır.

Cumhurbaşkanımız, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Askar Akaev'in davetlisi 
olarak 14 Kasım 1998 tarihlinde Kırgızistan’a resmi bir ziyarette bulunmuştur.

Bu ziyaret sırasında, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel 
Müdürlüğü ile Kırgızistan Eğitim, Bilim ve Kültür Bakanlığı Arşivler Genel Müdürlüğü 
Arasındaki 1998-2001 yıllarına ait İşbirliği Protokolü, Bişkek'te 13 Kasım 1998 tarihinde 
imzalanmıştır. Anlaşma, Bakanlar Kurulu'nun 8.12.1998 tarihli ve 98/12208 sayılı Kararı 
ile onaylanmış, 11 Ocak 1999 tarihli ve 23580 sayılı Resmi Gazete'de 
yayınlanmıştır. Anlaşma imza tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Ziyarette Ayrıca, Türkiye Cumhuriyeti ve Kırgız Cumhuriyeti arasında Ebedi 
Dostluk ve İşbirliği Anlaşması’nm Onay Belgelerinin Teatisine İlişkin Protokol
imzalanmıştır. (Bişkek, 13 Kasım 1998)

Türkiye Büyük Millet Meclisi ile Kırgızistan Temsilciler Meclisi arasında işbirliği 
Protokolü, 31 Mart 1998 tarihinde Ankara'da imzalanmıştır.

VII. MOĞOLİSTAN

A. ZİYARETLER

Moğolistan Cumhurbaşkanı Natsagiin Bagabandi
Cumhurbaşkanımızın davetine icabetle 16-18 Mart 1998 tarihleri arasında ülkemize resmi bir 
ziyarette bulunmuştur.

Bu ziyaret ile Moğolistan’ın ülkemize yapmış olduğu ilk 
Cumhurbaşkanı ziyareti gerçekleşmiştir.

Moğolistan Cumhurbaşkanı Bagabandi ile Cumhurbaşkanımız baş başa 
görüşmüşlerdir. Heyetler arasında da yararlı görüşmeler yapılmış, ilişkilerimizin
siyasi, ekonomik, ticari, Eğitim ve Kültürel boyutları ele alınarak, bu alanlardaki 
işbirliğimizi daha da geliştirmek hususundaki karşılıklı irade teyid edilmiştir.

♦

Cumhurbaşkanı Bagabandi'nin ülkemize yaptığı bu ziyaretin Moğolistan ile 
ilişkilerimizde yeni bir dönem açacağına inanılmaktadır.



B. İMZALANAN ANLAŞMALAR

Sözkonusu ziyaret sırasında aşağıdaki Anlaşmalar imzalanmıştır.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Moğolistan Hükümeti arasında Veterinerlik
Konusunda işbirliği Anlaşması. (Ankara, 16 Mart 1998)

- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Moğolistan Hükümeti arasında Yatırımların
karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma. (Ankara, 16 Mart 1998)

- Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ile Moğolistan Dişilişkiler Bakanlığı arasında
İşbirliğine İlişkin Protokol(Ankara, 16 Mart 1998. Protokol imza tarihinde yürürlülüğe 
girmiştir.)

•  •

TÜRKÇE
•  •

Besinci Türkçe Konuşan Ülkeler Zirvesi 9 Haziran 1998 tarihinde Astana’da 
yapılmıştır. Zirveye Cumhurbaşkanımız katılmıştır. Zirvede Sekretarya tüzüğünün kabul 
edilmesiyle zirveler süreci kurumsallaşmış olmaktadır.



DENİZCİLİK HAVACILIK GENEL MÜDÜR YARDIMCILIĞI

A. DENİZCİLİK ALANINDAKİ FAALİYETLER

I. EGE SORUNLARI

A) Girişimler:

1998 Yılı içerisinde Yunanistan'a soranların barışçı yöntemlerle çözümlenmesi 
amacıyla yeni girişimlerde bulunulmuştur.

Bu çerçevede, Yunanistan'a 12 Şubat ve 11 Mart 1998 tarihlerinde iki Nota verilerek 
bir dizi kapsamlı öneriler yapılmıştır.

Ayrıca, Bakanımız Yunanlı meslektaşına 11 Mart 1998 tarihinde bir mektup 
göndererek, önerimizi yinelemiş ve bu çerçevede kendisini Ankara'ya davet etmiştir.

Yunan tarafı, tüm bu girişimlerimize olumsuz yanıt vermiş, bilinen Yunan 
görüşleri tekrarlanmıştır. Bakanımızın daveti de cevapsız bırakılmıştır.

Son olarak, dönemin Başbakanı Mesut Yılmaz, Antalya'da Güney Doğu Avrupa 
Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı vesilesiyle 12 Ekim 1998 tarihinde görüştüğü 
Yunan Başbakanı Simitis'e, iki ülke Arasındaki sorunların çözümü ve bölgesel 
konularda fikir teatisi için işbirliğine yönelik bir istişare mekanizması kurulması hususunu 
gündeme getirmiş, 24 Mart 1996 açılımı ile Şubat-Mart 1998 önerilerinin de halen geçerli 
olduğunu ifade etmiştir.

Yunanistan’ın Ege'deki coğrafi formasyonları iskana açmak ve çeşitli uluslararası 
çevre koruma projelerine dahil etmek yolunda gayretlerinin kabul edilmesinin mümkün 
olmadığı ve bunların egemenliğin belirlenmesi bakımından hiçbir hukuki sonuç 
doğurmayacağı muhtelif basın açıklamalarımızla kamuoyuna duyurulmuştur.

Ayrıca, Yunanistan’ın silahsızlandırılmış statüdeki Doğu Ege Adalarını antlaşmalara 
aykırı olarak silahlandırmaya yönelik faaliyetleri izlenerek, protesto edilmiştir.

1998 Yılı içerisinde Yunanistan’ın Ege'de karasularını 10 veya 12 mile çıkarabileceği 
yolunda çeşitli beyanlarda bulunması üzerine, 19, 22,28 Ocak ve 17 Şubat 1998 
tarihlerinde Bakanlığımız tarafından bu konudaki tutumumuzu yansıtan açıklamalarda 
bulunulmuştur.

Ege’de Güven Arttırıcı Önlemlerin uygulanması ve geliştirilmesi amacıyla 
NATO Genel Sekreteri'nin girişimiyle başlatılan Türk ve Yunan Daimi Temsilcileri 
Arasındaki görüşmelere devam edilmiştir.



I—
Vi

II.TURK BOĞAZLARI

1. Boğazlarda Seyir, Çevre, Can, Mal Güvenliği:

Boğazlarda mevcut trafik yoğunluğunun ve tehlikeli madde taşımacılığının
son zamanlarda kritik ve tehlikeli boyutlara ulaşması, özellikle Hazar petrollerinin
uluslararası piyasalara Boğazlar yoluyla şevki konusunun gündeme gelmesi nedeniyle 
Boğazlarda seyir, can, mal ve çevre güvenliğinin arttırılması çabaları çerçevesinde 1998 
Yılı içerisinde aşağıdaki hususlarda ilerleme kaydedilmiştir:

a) Boğazlar Tüzüğü:

1 Temmuz 1994'te yürürlüğe giren Boğazlar Tüzüğü, Montreux Sözleşmesi ile 
çeliştiği iddia edilen hükümleri basta olmak üzere bazı maddelerinde ve terminolojisinde 
değişiklik yapılmak suretiyle yeniden hazırlanmış olup, yeni Tüzük 6 Kasım 1998 
tarihinde Bakanlar Kurulu Kararıyla onaylanmış ve ayni gün Resmi Gazete'de 
yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

b) VTS Sistemi:

Türk Boğazlarında seyir, can, mal ve çevre güvenliğinin azami düzeye
yükseltilebilmesi amacıyla Boğazlardan geçen gemilerin radarla izlenmesini sağlayacak 
olan VTS sistemi için Temmuz 1998'de açılan ihale gerekli rekabet koşullarının 
oluşturulamaması gerekçesiyle iptal edilmiştir. Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı 
tarafından 29 Aralık 1998 tarihi itibariyle yeni bir ihale açılmıştır.

c) CLC ve FUND Sözleşmeleri:

Petrol kirlenmesinden dolayı gemi sahiplerine mali sorumluluk yükleyen ve
hasarın tazmin edilmesini öngören, "Petrol Kirliliğinden Doğan Hasarlar için Hukuki
Sorumluluk Sözleşmesi’ne (Civil Liability Convention-CLC) ve "Petrol Kirliliğinden
Doğan Zararın Tazmini İçin uluslararası Bir Fon Kurulmasına Dair Sözleşme"ye
(FUND) zaman geçirmeksizin taraf olunması Karan Hükümetimiz tarafından alınmış ve
katılma için gereken hukuki işlemler başlatılmıştır. Sözleşmeler TBMM'ne
sevkedilmiş, ancak TBMM'nin 18 Nisan 1999 seçimleri nedeniyle tatile girmesi 
sonucu onaylanamamıştır.

d) Denizde Acil Müdahale Kanun tasarısı:

Türkiye'nin deniz alanlannda her türlü deniz araçlarının ve kıyıda kurulu 
bulunan tesislerin sebep olabileceği muhtemel kirliliği önlemek, kirlenme durumunda etkin 
önlemler alabilmek ve kirlenme hasanm telafi etmek amacıyla Çevre Bakanlığı tarafından 
Bakanlığımızın ve diğer ilgili kurumlann işbirliği halinde hazırlanan "Deniz Kirliliğinin 
Önlenmesine ve Acil Durumlarda Müdahale Esaslanna Dair Kanun tasarısı" bütün 
kurumlann görüşlerinin alınmasını müteakip nihai hale getirilmiş olup, önümüzdeki 
yasama döneminde TBMM'ne sevk edilecektir.

e) Türk Boğazları konusunun Uluslararası Denizcilik Örgütü
Konferanslarında gündeme gelmesi:

57



Uluslararası Denizcilik Örgütü'nün (IMO) yıl içinde düzenlenen toplantılarına 
katilinmiş ve Yunanistan, GKRY, Rusya ve Bulgaristan’ın Türk Boğazlarına ilişkin 
önerilerinin bu konuda hazırlanması öngörülen rapora yansıması önlenmiştir. Ayrıca 
konu, özellikle Rusya ve diğer Karadeniz'e sahildir ülkelerle ikili istişarelerde ele 
alınmıştır.

III. İMZALANAN ANLAŞMALAR

a) TÜRKİYE-UKRAYNA SAHİL GÜVENLİK ANLAŞMASININ 
İMZALANMASI

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Hükümeti arasında 
Karadeniz'deki Deniz Alanlarından Sorumlu Yetkili Makamların İşbirliğine Dair Anlaşma"
12 Şubat 1998 tarihinde Kiev'de imzalanmıştır.

b) GÜRCİSTAN İLE SAHİL GÜVENLİK ANLAŞMASI

"Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gürcistan Hükümeti arasında 
Karadeniz'deki Deniz Alanlarından Sorumlu Yetkili Makamların İşbirliğine Dair Anlaşma"
13 Mart 1998 tarihinde imzalanmıştır.

c) RF İLE SAHİL GÜVENLİK ANLAŞMASI

Rusya Federasyonu (RF) ile, iki ülke sahil ve sinir güvenlik makamları arasında bir 
işbirliği mekanizması kurulmasını sağlayacak "Sahil Güvenlik İşbirliği Anlaşması" 
parafe edilmiştir.

d) KARADENİZ ARAMA-KURTARMA ANLAŞMASI

27 Kasım 1998 tarihinde Ankara'da düzenlenen Diplomatik Konferansla 
"Karadeniz'e sahildir Ülkeler arasında Denizde Arama Kurtarma Konusunda İşbirliği 
Anlaşması" imzalanmıştır.

e) AKDENİZ LİMAN DEVLETİ KONTROLÜ

Doğu ve Güney Akdeniz ülkelerinin liman devleti kontrolü Alanında ortak 
politikalar izlemeleri amacıyla imzalanan Akdeniz Bölgesi Liman Devleti Kontrolü 
Memorandumu Komitesinin 2. Dönem Toplantısı 14-16 Ekim 1998 tarihlerinde İstanbul’da 
yapılmıştır.

f) KARADENİZ BÖLGESİ LİMAN DEVLETİ KONTROLÜ GİRİŞİMİ

Karadeniz ülkeleri arasında da Akdeniz Memorandumuna benzer şekilde, ayrı bir 
Liman Devleti Kontrolü mekanizması kurulması amacıyla Tarafımızdan 1998 Yılı sonunda 
bir girişim başlatılmıştır.



B. SİVİL HAVACILIK ALANINDAKİ FAALİYETLER

1998 senesi içerisinde Türkiye Cumhuriyeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Hong Kong Özel 
İdare Bölgesi Hükümeti, Bahreyn ve Sudan arasında İkili Hava Taşımacılığı Anlaşmaları 
imzalanmış, Çin Halk Cumhuriyeti, Romanya ve Birleşik Arap Emirlikleri ile de mevcut 
Anlaşmaların günün şartlarına göre tadil edilebilmesini teminen müzakereler yapılmıştır

Türkiye-ABD "öpen Skies" Anlaşması konusunda gayriresmi istişare toplantısı, 13 
Nisan 1998 ile başlayan hafta içerisinde Vasington'da yapılmıştır. "Open Skies’ 
görüşmelerinin 1999 senesinde THY - Delta Havayolları ortaklık görüşmeleriyle 
paralel olarak devam etmesi beklenmektedir.

Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı (ICAO) 32. Genel Kurul Toplantısı, 22 Eylül - 2 
Ekim 1998, Montreal'de yapılmıştır.

Milli Güvenlik Kurulu'nun 24.07.1998 tarihinde yapılan olağan toplantısında 
alınan tavsiye kararı ve Cumhurbaşkanımızın yönergeleri doğrultusunda 1. Yüksek
Havacılık Şurası 2,3 ve 4 Kasım 1998 tarihlerinde İstanbul’da toplanmıştır
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ORTA DOĞU GENEL MÜDÜR YARDIMCILIĞI

•  •

L İSRAİL

1. ZİYARETLER

6-8 Temmuz 1998
% • 

Dışişleri Bakanı İsmail Cem’in İsrail 
ziyaretleri

7-8 Eylül 1998 Başbakan Mesut YILMAZ'm İsrail 
ziyaretleri

29 Ekim 1998 İsrail Cumhurbaşkanı Ezer Weizman'in 
Cumhuriyetimizin 75.kuruluş yıldönümü 
kutlamaları münasebetiyle ülkemize ziyareti.

2.IMZALANAN ANLAŞMALAR:

SAĞLIK VE TIP ALANINDA İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI

14 Mart 1995'de imzalanan Anlaşma, ülkemiz tarafından 30 Mart 1995 tarihli ve 
95/6720 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla onaylanmış ve İsrail tarafının gerekli işlemleri 
tamamlamasının ardından, 10 Aralık 1998 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

TARIM ALANINDA İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI

Başbakan Mesut YILMAZ'm 8 Eylül 1998 tarihinde İsrail’e yaptıkları ziyaret 
sırasında imzalanmıştır. Onay işlemleri tamamlanarak 20 Aralık 1998 tarihinde yürürlüğe

•  • •girmiştir.

II. MISIR

1. ZİYARETLER

20-23 Mart 1998 Dışişleri Bakanı İsmail Cem’in Mısır’ı ziyareti.

6 Ekim 1998 Mısır Arap Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hüsnü 
Mübarek'in ülkemize ziyareti.
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5-6 Aralık 1998 Mısır Arap Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hüsnü
Mübarek'in ülkemizi ziyareti

2.İMZALAN ANLAŞMALAR:

TÜRKÎYE-MISIR KÜLTÜR MERKEZLERİ KURULMASI VE 
BU MERKEZLERİN FAALİYETİ HAKKINDA PROTOKOL

27 Ekim 1998 tarihinde Kahire'de imzalanmıştır. Onay işlemleri devam etmektedir.

12 Ekim 1998 Mısır Dışişleri Bakanı Amre Moussa'nin ülkemize ziyareti.

III. ÜRDÜN

1. ZİYARETLER

-26-27 Şubat 1998 Dışişleri Bakam İsmail Cem'in Ürdün'ü ziyareti.

-6 Eylül 1998 Başbakan Mesut Yılmaz’ın Ürdün'ü ziyareti

2. İMZALANAN ANLAŞMALAR:

-TÜRK STANDARTLAR ENSTİTÜSÜ İLE ÜRDÜN STANDARTLAR 
ENSTİTÜSÜ ARASINDA İMZALANAN MUTABAKAT MUHTIRASI

-Başbakan Mesut Yılmaz’ın 6 Eylül 1998 tarihinde Ürdün'e yaptıkları ziyaret 
sırasında imzalanmıştır.

-TÜRKİYE CUMHURİYETİ GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLE ÜRDÜN 
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI ARASINDA İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI

Başbakan Mesut Yılmaz’ın 6 Eylül 1998 tarihinde Ürdün'e yaptığı ziyaret 
sırasında imzalanmıştır.
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TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE HAŞİMİ ÜRDÜN KRALLIĞI ARASINDA T ARIM

ALANINDA İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI

Başbakan Mesut Yılmaz’ın 6 Eylül 1998 tarihinde Ürdün'e yaptıkları ziyaret 
sırasında imzalanmıştır. Anlaşma 26 Mart 1999 tarihli ve 23651 sayılı resmi gazetede 

yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

•  •

IV. FİLİSTİN

1. ZİYARETLER

9 Temmuz 1998 Dışişleri Bakanı İsmail Cem'in
Filistin'i ziyareti.

31 Temmuz- Filistin Devleti Başkanı Yaser Arafat’ ın
1 Ağustos 1998 ülkemizi ziyareti.

8 Eylül 1998 Başbakan Mesut Yılmaz’ın Filistin'i ziyareti

2.İMZALANAN ANLAŞMALAR:

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE FİLİSTİN YÖNETİMİ YÜKSEK ÖĞRETİM 
BAKANLIĞI ARASINDA 1998-2000 YILLARINA AİT İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI

FUY Yüksek Öğretim Bakanı Hanan Ashrawi'nin,22-25 Haziran 1998 tarihleri 
arasında Türkiye'ye yaptığı ziyaret sırasında imzalanmış ve 21 Temmuz 1998 tarihli ve 
98/11517 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla onaylanmıştır.

TÜRK STANDARTLAR ENSTİTÜSÜ İLE FİLİSTİN STANDARTLAR 

ENSTİTÜSÜ ARASINDA İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ

Başbakan Mesut Yılmaz’ın 8 Eylül 1998 tarihide Filistin e yaptığı ziyaret

sırasında imzalanmıştır.

• •

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLE 
'İN GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI ARASINDA İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI 
Başbakan Mesut Yılmaz’ın 8 Eylül 1998 tarihinde Filistin e yaptığı ziyaret sırasında

imzalanmıştır.



• •

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇEVRE BAKANLIĞI İLE FİLİSTİN YÖNETİMİ
ÇEVRE OTORİTESİ ARASINDA İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI

Başbakan Mesut Yılmaz’ın 8 Eylül 1998 tarihinde Filistin'e yaptığı ziyaret 
sırasında imzalanmıştır.

V. SURİYE

1. ANLAŞMALAR

ADANA MUTABAKATI

19-20 Ekim 1998 tarihleri arasında iki ülke arasında Adana'da gerçekleştirilen 
güvenlik konusundaki görüşmelerin sonunda imzalanmıştır.

• W  • •» •• •• v  ••

AVRUPA BIRLIGI GENEL MUDURLUGU

1998 YILINA AİT GELİŞMELER
♦

A) imzalanan Anlaşmalar:

5 Mayıs 1998 Türkiye Cumhuriyeti ile Slovenya Cumhuriyeti arasında
Serbest Ticaret Anlaşmasının imzalanması 
(Onay işlemleri sürmektedir)

16 Haziran 1998 Türkiye Cumhuriyeti ile Letonya arasında Serbest
Ticaret Anlaşmasının imzalanması 
(Onay işlemleri sürmektedir)

11 Temmuz 1998 Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti arasında
Serbest Ticaret Anlaşmasının imzalanması
(26 Eylül 1998 tarih ve 23475 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak,
1 Eylül 1998'de yürürlüğe girmiştir.)

•  •

B) Ust-düzey resmi temaslar takvim i:

9-10 Şubat 1998 Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Toplantısı, Brüksel

20-21 Nisan 1998 Akdeniz Forumu Dışişleri Bakanları Toplantısı, Madrid
(Toplantıda ülkemizi, Madrid Büyükelçimiz temsil etmiştir.)

21-22 Nisan 1998 Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Toplantısı, Ankara

19 Mayıs 1998 AB Dönem Başkam İngiltere Dışişleri Bakanının ülkemize
çalışma ziyareti
(Ziyaret sırasında, ülkemiz ile AB arasındaki ilişkiler 
konusunda görüş alışverişinde bulunulmuştur.)
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3-4 Haziran 1998

9-10 Kasım 1998

EUROMED Olağanüstü Bakanlar Toplantısı, Palermo 
(Toplantıya, ülkemizi temsilen MAAY Büyükelçi 
Uluç Özülker başkanlığında bir heyet katılmıştır)

Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Toplantısı

C) Önemli olaylar takvimi :

24 Ocak 1998

4 Şubat 1998

30 Mart 1998

28 Mayıs 1998

Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi Toplantısı, Brüksel

Türkiye-EFTA Ortak Komitesi 4. Dönem Toplantısı, İstanbul

AB'nin genişleme sürecine dahil olması Kararlaştırılan 
ülkelerle tam üyelik müzakereleri için ilk toplantı, Brüksel

Türkiye-AB Gümrük İşbirliği Komitesinin 21. Toplantısı,
Ankara

15-16 Haziran 1998 Cardıff Zirvesi
(Zirvede, adayların tam üyeliğe hazırlanma durumunu incelemek 
üzere kurulmuş bulunan ve AB Komisyonu'nun her aday için yıl 
sonunda bir rapor sunmasını öngören devrevi gözden geçirme 
mekanizmasına Türkiye de dahil edilmiştir. Ayrıca, Komisyon 
tarafından Türkiye'yi tam üyeliğe hazırlamak için sunulan 
"Avrupa Stratejisi" onaylanmış, bu stratejinin Türkiye'nin 
önerileriyle de zenginleştirilebileceği vurgulanarak, hayata geçirilmesi 
için Komisyon'dan gerekli mali desteğin sağlanması amacıyla 
çözüm yolları bulunması istenmiştir.)

30 Haziran 1998

6-7 Temmuz 1998

22 Temmuz 1998

6-7 Eylül 1998 

17 Eylül 1998

Türkiye-AB Ortaklık Komitesi Toplantısı, Brüksel

Başbakanımızın Makedonya'yı ziyareti sırasında iki ülke 
arasında Serbest Ticaret Anlaşması imzalanmasına ilişkin olarak 
Başbakan düzeyinde Ortak Açıklama yayınlanması

AB Komisyonu'nca Türkiye ile ilişkileri geliştirmek üzere 
hazırlanmış ve Cardiff Zirvesi'nde AB liderleri tarafından 
benimsenmiş bulunan "Avrupa Stratejisine ilişkin görüş ve 
önerilerimizi içeren belgenin Bakanlar Kurulu tarafından 
onaylandıktan sonra AB tarafına iletilmesi

Viyana'da dönem başkanlığı ile istikşafı mahiyette görüşmeler

Ingiliz Hıristiyan Demokrat Edward McMillan Scott tarafından 
hazırlanan Gümrük Birliği raporunun Avrupa Parlamentosu



(AP)

25 Eylül 1998 

22 Ekim 1998 AB

4 Kasım 1998

30 Kasım 1998 

3 Aralık 1998

11-12 Aralık 1998

Eylül Genel Kurulu'nda oylanarak kabulü
(Sözkonusu raporda, özellikle Gümrük Birliği’nin
onaylanmasından sonraki dönemde AP'da kabul edilen, ülkemizle 
ilgili ilişkilere çeşitli kısıtlama ve şartlar getiren Kararların 
yarattığı, engelleyici ortamın belli bir ölçüde değiştirilmesi gereği dile 
getirilmiştir)

Türkiye için öngörülen Strateji kapsamında AB Komisyonu ile 
ilk tur görüşmeler

Bütçesinin rezervler bölümünde mali işbirliği çerçevesinde 
Türkiye'ye verilmesi öngörülen, ancak Yunan vetosu nedeniyle iki 
yıldır askıda tutulan 50 milyon AHB'lik miktarın, hukuki temeli 
olmadığı gerekçesiyle Avrupa Parlamentosunca bütçeden 
çıkarılması

CardifF Zirvesinde alınan Kararlar doğrultusunda, Avrupa 
Birliği Komisyonu tarafından, Türkiye dahil tüm aday ülkelerin 
katılım öncesindeki durumlarının tespiti amacıyla hazırlanan 
"Gelişme Raporu"nun (Progress Report) yayınlanması

Türkiye için öngörülen Strateji kapsamında AB Komisyonu ile 
ikinci tur görüşmeler

AvusturyalI Parlamenter Hannes Swoboda tarafından Türkiye-AB 
ilişkileri bağlamında hazırlanan raporun Avrupa Parlamentosu
tarafından kabul edilmesi. (Türkiye-AB ilişkilerinde, Lüksemburg
Zirvesi sonrasında ortaya çıkan olumsuz tablonun düzeltilmesi 
amacıyla kaleme alınmak istenen bu rapor, özellikle onaylanması 
aşamasında Avrupa Parlamentosu içinde aktif biçimde ülkemize 
muhalefet eden siyasi grupların baskısıyla yapılan değişiklikler 
sonucunda, içeriği itibariyle tarafımızdan kabul edilemez bir metne 
dönüşmüştür. Raporun Türkiye'yi rahatsız eden en önemli 
bölümünü, "Kürt sorununun çözümü için Uluslararası bir 
Konferans düzenlenmesine ilişkin öneri oluşturmuştur.)

Viyana Zirvesi
(Zirve sonunda yayınlanan Sonuç Belgesinde, Türkiye'ye, 
genişleme ile ilgili bölümde, tek bir paragrafta değinilmiştir 
Sözkonusu Kararda, Komisyon tarafından hazırlanan "Stratejinin 
Türkiye'yi tam üyeliğe hazırlama amacı taşıdığı teyid edilmekle 
birlikte, adaylığımızın AB Hükümet ve Devlet Başkanları 
nezdinde tescil edilerek hukuki bir zemine oturtulmasına 
yönelik herhangi bir ifadeye yer verilmemiştir.)



D) Yapılan bazı açıklamalar

(15-16 Haziran 1998 tarihli Cardiff Zirvesi hakkında)

AÇIKLAMA

Lüksemburg'da yapılan AB Devlet ve Hükümet Başkanları Zirve 
Toplantısından bu yana Avrupa Birliği ile ilişkilerimiz 14 Aralık 1997 tarihli Hükümet 
açıklamamızda yeralan parametreler çerçevesinde yürütülmektedir. Geçen dönem 
zarfında gerek kamuoyuna yaptığımız açıklamalarda, gerek Dönem Başkam İngiltere ve 
Avrupa Birliği'ne üye ülkelerle çeşitli vesilelerle gerçekleştirdiğimiz ikili temaslarda, 
ölçümüz bu açıklama olmuştur.

Dün CardifFte tamamlanan AB Zirvesini takiben açıklanan Başkanlık Sonuçları 
Belgesinin Türkiye ile ilgili bölümünde yer verilen hususlar da aynı ölçüye göre 
değerlendirilmiştir.

İngiltere'nin, Dönem Başkanlığı süresince, Türkiye-AB ilişkilerinin geliştirilmesi 
için gösterdiği çaba memnunlukla karşılanmıştır.

Sonuç belgesinin tetkikinden, Türkiye'nin Avrupa Birliği'nin genişleme sürecindeki 
konumunda nisbi bir gelişmeye yer verildiği anlaşılmaktadır. "Üyelik için ehil" 
ifadesinden vazgeçilerek, doğrudan "Üyelik Adayı" tanımlamasının getirilmesi, bu 
bağlamda bir gösterge oluşturmaktadır.

Türkiye'nin tam üyeliği hazırlanma durumunu inceleyecek devreyi bir gözden 
geçirme mekanizmasının, 1963 Ankara Ortaklık Anlaşmasının tam üyeliğimizi 
öngören 28. maddesi çerçevesinde harekete geçirilmesinin Kararlaştırılması olumlu 
diğer bir noktayı oluşturmaktadır.

Öte yandan, AB Komisyonunun Türkiye ile ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla 
hazırladığı "Avrupa Stratejisi" belgesinin Devlet ve Hükümet Başkanları düzeyinde 
kabul görmesi de olumlu bir gelişme olarak mütalaa edilmektedir. Ortaklık 
ilişkilerimizin böylece entegrasyon doğrultusunda daha da ileriye götürülmesi için en 
azından hukuki zemin teşekkül ettirilmiş bulunmaktadır. Ancak bu kapsamda önem 
arzeden husus, geçmişte örnekleri sıkça görüldüğü gibi bu Kararın da, kağıt üzerinde 
kalan bir taahhütten öteye geçmeyen bir noktada bırakılmamasıdır. Türkiye kendi 
yönünden müzakereye hazırdır.

Bildiride "Avrupa Stratejisi" için ek mali destek gerektiği bir kez daha ikrar 
edilmektedir. Somut sonuç içermeyen bu ikrarda mali işbirliği konusunda Türkiye'ye 
verilmesi gereken fonların önünde duran engellerin CardifFte de aşılamadığı kabul 
edilmiş olmakla birlikte, Komisyonunun Strateji için mali destek sağlamak üzere uygun 
çözüm yolları saptayacağının Zirve Sonuç Bildirisinde 15'ler tarafından dile getirilmesi, 
en azından Avrupa Birliği'nin nihayet ahdi yükümlülüklerini yerine getirmesi gereğinin 
bilincinde olduğunu göstermesi bakımından anlam ifade etmektedir. Burada da somut 
adımlar atılması önem taşımaktadır.



Buna karşın, yukarıdaki nisbi gelişme, yeterli düzeyde değildir. Nitekim, 
Türkiye'ye yapılan ayrımcılığın Cardiff Kararlarında da devam ettiği, diğer ülkeler için bir 
katılma öncesi stratejisi vazedilirken, yukarıda değinildiği veçhile, Türkiye için finansmanı 
dahi belirsiz olan ve satırbaşı halinde düşüncelerden oluşan bir Avrupa Stratejisi ortaya 
konmaktadır.

14 Aralık 1997 tarihli Hükümet açıklamamızda da ortaya konduğu üzere, ülkemizin 
adaylığının kabul edilmesinin herhangi bir ilave siyasi koşula bağlanmasını 
onaylamadığımızı bu vesileyle bir kez daha ifade etmek istiyoruz.

Bu çerçevede 14 Aralık 1997 tarihli Hükümet Açıklamamızda ortaya konmuş 
parametreler geçerliliğini sürdürmektedir.

Son gelişmelerden ortaya çıkan bir diğer sonuç, Yunanistan'ın hala engellemelerine 
devam ettiğidir. Bu tutumun Türk-Yunan ilişkilerine olumsuz katkılarının bu durumda 
artarak devam edeceği açıktır.

(Cardiff Zirvesinde alman Kararlar doğrultusunda, Avrupa Birliği Komisyonu 
tarafından, Türkiye dahil tüm aday ülkelerin katılım öncesindeki durumlarının 
tespiti amacıyla hazırlanan "Gelişme Raporu"nun (Progress Report) yayınlanması
üzerine)

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI ENFORMASYON DAİRESİ'NCE AÇIKLANMIŞTIR.
(4.11.1998)

Avrupa Birliği Devlet ve Hükümet Başkanlarımn Cardiff Zirvesinde Türkiye 
konusunda ortaya koydukları kısmi iradenin hayata geçirilmesine yönelik direktifleri 
doğrultusunda, AB Komisyonu ülkemize de oniki tam üye adayından biri olarak yer 
verdiği raporunu bugün açıklamıştır. Rapor, her adayın tam üyelik süreci kapsamında 
kaydettiği gelişmeleri değerlendirmektedir. Rapor diğer aday ülkelerin Temsilcileriyle 
beraber Türkiye Daimi Temsilcisine de verilmiştir.

Türkiye, raporu, ayrıntılı bir incelemeye tabi tutacaktır.

Raporun ilk incelemesinden, karşılaştırmalı olarak, Türkiye'nin ekonomisinin 
öteki adaylara göre genelde olumlu bulunduğu, siyasi nitelikli konular hakkında ise, 
temelde eleştirel bir yaklaşım sergilendiği görülmektedir. Bu son hususun, esas itibariyle, bu 
ülkelerin Komisyon'ca "aday" olarak tanımlanmasının doğal sonucu olduğu açıktır.

Bununla beraber, Türkiye'ye dönük siyasal değerlendirmede bazı mesnetsiz 
iddiaların ve ifadelerin de yer alması, raporun yanlış bir özelliğini oluşturmaktadır. AB 
Komisyonunun Türkiye'yi daha dikkatle değerlendirmesi gerektiği açıktır.

AB Komisyonunun, Türkiye'yi oniki tam üye adayı arasında tanımlaması, 
ilişkilerimizin geleceği için yeni bir zemin oluşturmaktadır. Bu zemin üzerinde, Komisyonla 
ilişkilerin gelişme sürecinde, Türkiye'nin daha doğru değerlendirilmesi beklenmektedir.

AB Komisyonunun ülkemiz açısından hala fiili bir durumu yansıtan adaylık 
tanımlamasının, Devlet ve Hükümet Başkanları tarafından tescili ve bütün unsurlarıyla 
hayata geçirilmesi, ilişkilerimizin normal mecrasına girebilmesinde son merhaleyi 
oluşturacaktır.



ORTA AVRUPA VE BALTIKLAR GENEL MÜDÜR YARDIMCILIĞI

7-8 Mayıs

14-17 Haziran 

14-17 Eylül

20-23 Eylül 

22-23 Ekim

I. NORVEÇ

Bakanımız Norveç'i ziyaret etmiştir. Ziyaret sırasında 
Bakanımız, Norveç Kralı V. Harald ve Başbakan Bondevik 
tarafından kabul edilmiştir. Dışişleri Bakanı Vollebaek, 
İnsan Hakları ve Kalkınma Yardımı Bakanı Johnson ile 
Parlamento Dışilişkiler Komisyonu Başkanı ve üyeleriyle görüşmeler 
yapmıştır.

Görüşmelerde, Türkiye ile Norveç arasındaki ilişkilerin daha da 
geliştirilmesi imkanları üzerinde durulmuş ve Norveç Dışişleri 
Bakanın önerisi üzerine iki ülke arasında bir siyasi istişare 
mekanizması kurulması Kararlaştırılmıştır. Görüşmelerde ayrıca, insan 
hakları alanında işbirliği yapılmasında ve bu amaçla polis eğitimi 
ve cezaevi yönetimi alanlarında başlatılan işbirliğinin sürdürülmesinde 
mutabık kalınmıştır. Türkiye'nin AB ile ilişkileri, NATO 
genişlemesi, AKKA, Balkanlardaki durum Ortadoğu Barış Süreci, 
Hazar petrollerinin taşınması gibi konular da görüşmelerde ele 
alınmıştır.

Bakanımız, insan haklarına ilişkin yaklaşımımız hakkında 
Norveçli muhataplarına bilgi vermiş ve ayrıca, Norveç İnsan Hakları 
Bakanı Johnson'un Eylül ayında Türkiye'ye yapması öngörülen 
ziyaret teyid edilmiştir.

TBMM Başkanı Hikmet Çetin, Norveç'i ziyaret etmiş, Norveç 
Parlamentosu Başkan ve üyeleriyle görüşmelerde bulunmuştur.

Norveç İnsan Hakları ve Kalkınma Yardımı Bakanı Hilde
Johnson, Devlet Bakanı Hikmet Sami Türk'ün davetlisi olarak 
Türkiye'yi ziyaret etmiştir. Ziyaret sırasında Başbakan Yardımcısı 
Ecevit ile de görüşen Bakan Johnson, ayrıca Diyarbakır'a gitmiştir.

Norveç Parlamentosu Dışilişkiler Komisyonu üyelerinden oluşan 
bir grup, Orta Asya ve Kafkasya ziyaretleri çerçevesinde Türkiye'ye 
gelmiştir.

MAAY Büyükelçi Uluç Özülker başkanlığında Oslo'da Türkiye - 
Norveç siyasi istişare Toplantısı yapılmıştır. Görüşmelerde
Penguin füzelerinin Türkiye'ye satışına izin verilmesi konusu 
üzerinde ağırlıklı olarak durulmuştur.



H. ESTONYA

1 Mart 

3-4 Haziran

10 Haziran 

15-18 Ekim

11 Haziran

Serbest Ticaret Anlaşması yürürlüğe girmiştir.

Gümrük Müsteşarı Ramazan Uludağ başkanlığındaki bir 
heyet Estonya'yı ziyaret etmiştir. Türkiye - Estonya Gümrük 
Konularında Adli Yardımlaşma Anlaşması imzalamıştır.

Estonya ile Siyasi İstişareler - Tallinn Türk heyetine MAAY 
Büyükelçi Uluç Özülker başkanlık etmiştir Görüşmelerde ikili 
ilişkilerin yanısıra bölgesel ve uluslararası konularda görüş 
alışverişinde bulunulmuştur.

Estonya Cumhurbaşkanı Lennart Meri, Cumhurbaşkanımızın 
davetlisi olarak Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirmiştir.

Ziyaret sırasında konuk Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanımız ile 
başbaşa bir görüşme yapmış, daha sonra heyetlerarası görüşmeye 
geçilmiştir. Ayrıca Cumhurbaşkanı Meri, TBMM Başkanvekili 
Haşan Korkmazcan ve Başbakammız ile de birer görüşme 
yapmıştır.

Cumhurbaşkanı Meri, Bilkent Üniversitesinde "Turkey and Estonia 
Face to Face Across Europe" konulu bir konferans vermiştir.

Ankara'daki temaslarım tamamlayarak İstanbul'a geçen Estonya 
Cumhurbaşkanı, DEİK tarafından düzenlenen bir toplantıya 
katılmış ve işadamlanmızla biraraya gelmiştir.

Ziyaret, iki ülke arasında sorunsuz seyreden ilişkilere yeni bir ivme 
kazandırmak bakımından yararlı olmuştur. Siyasi ilişkilerde 
mevcut olumlu havanm tam olarak yansıtılamadığı ekonomik ve ticari 
ilişkilerin geliştirilmesi üzerinde Mutabakata varılmıştır.

III. LETONYA

Letonya ile Siyasi İstişareler-Riga Türk heyetine MAAY Büyükelçi 
Uluç Özülker başkanlık etmiştir. Görüşmelerde ikili ilişkilerin 
yanısıra bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde 
bulunulmuştur.



1 Mart 

1 Temmuz

23-24 Kasım

6-8 Mayıs 

11 Mayıs

31 Mayıs-4 Haziran

Serbest Ticaret Anlaşması yürürlüğe girmiştir.

Siyasi İstişareler - Ankara
Türk heyetine MAAY Büyükelçi Uluç Özülker başkanlık etmiştir. 
Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanısıra bölgesel ve uluslararası 
konularda görüş alışverişinde bulunulmuştur.

Litvanya Dışişleri Bakanı Algirdas Saurdargas, Bakanımızın davetlisi 
olarak Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirmiştir.

Ziyaretin ilk günü Bakan Sadurgas ve beraberindeki 25 kadar
•  •

litvanyalı işadamı, İstanbul'da DEIK'in düzenlediği bir toplantıya 
katılarak, işadamlarımızla görüşmüşlerdir.

Ziyaretin Ankara bölümünde ise konuk Bakan Bakanımızın
yanısıra Cumhurbaşkanımız ve TBMM Başkanı ile de
görüşmüştür.

Ayrıca ziyaret sırasında Türkiye-Litvanya Çifte
Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaşması imzalamıştır.

V. POLONYA

Polonya Savunma Bakan Yardımcısı Romuald Szeremetiev
Türkiye'yi ziyaret etmiştir. Ziyaret sırasında, iki ülke arasında 
savunma sanayi alanında işbirliği imkanları üzerinde durulmuştur.

Türkiye-Polonya IV. Yüksek Düzeyli Sürekli Danışma Toplantısı 
(Antalya) Türk heyetine Müsteşar Büyükelçi Korkmaz Haktanır 
başkanlık etmiştir.
Toplantıda ikili ilişkilerin yanısıra çeşitli uluslararası ve bölgesel 
konular hakkında görüş alışverişinde bulunulmuştur. Serbest Ticaret 
Anlaşmasının biran önce sonuçlandırılması üzerinde durulmuştur. 
Yüksek düzeyli ziyaretler çerçevesinde, Polonya 
Cumhurbaşkanının 1999 yılının ilk yarısında Türkiye'yi ziyaret 
etmesi öngörülmüştür. Ayrıca Polonya tarafı Başbakanımızı 
Polonya'da görmekten r"îmnunluk duyacağını ifade etmiştir.

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Murat Karayalçın 
başkanlığındaki bir heyet Polonya'yı ziyaret etmiştir.
Görüşmelerde, esas itibariyle Polonya ile Macaristan ve Çek 
Cumhuriyeti’nin NATO'ya katılım Protokollerinin TBMM
tarafından onaylanması süreci üzerinde durulmuştur.

IV. LITVANYA
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20-24 Haziran 

23 Temmuz 

21 -22 Eylül

8-10 Ekim 

13-15 Ekim 

22-25 Ekim

5-7 Mart

21 -22 Mart 

2-3 Kasım

Başbakan Yardımcısı ve Milli Savunma Bakanı ismet Sezgin 
Polonya'yı ziyaret etmiştir. Ziyaret esnasında, Türkiye - Polonya 
Askeri Eğitim İşbirliği Anlaşması imzalanmıştır.

Polonya ve Türkiye Cumhurbaşkanları 23 Temmuz 1923'de 
Lozan'da imzalanan Türkiye-Polonya Dostluk Antlaşmasının 75. 
yıldönümü dolayısıyla birer mesaj teati etmişlerdir.

Müsteşarımız Varşova'ya giderek Polonya Dışişleri Bakanlığı 
Müsteşarı Andrzej Ananicz ile siyasi danışmalarda bulunmuştur. 
Görüşmelerde ikili ilişkiler bütün yönleriyle ele alınmış, özellikle 
henüz sonuçlandırılmayan Serbest Ticaret Anlaşması
üzerinde durulmuş, ayrıca iki ülkeyi ilgilendiren bazı 
bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulmuştur. 
Polonya Savunma Bakanı Onyszkievvicz, Milli Savunma Bakanımızın 
davetlisi olarak Türkiye'ye gelmiştir.

Polonya Meclis Başkanı Plazynski, TBMM Başkanının davetlisi 
olarak Türkiye'ye gelmiştir.

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Murat Karayalçın, 
"Parlamenter Projelerde Avrupa-Atlantik Diyalogu" konulu konferansa 
katılmak üzere Varşova'ya gitmiştir.

VL ÇEK CUMHURİYETİ

Çek Parlamentosu Dışilişkiler Komisyonu Başkanı Vilem Holan ve 
beraberindeki heyet Türkiye'yi ziyaret etmiştir TBMM Dışişleri 
Konmisyonu Başkam Murat Karayalçın ile yapılan görüşmede 
ağırlıklı olarak Çek Cumhuriyeti'nin NATO'ya katılımına ilişkin onay 
süreci üzerinde durulmuştur. Konuk heyet Bakanımız 
tarafından kabul edilmiştir.

MAAY Büyükelçi Uluç Özülker Prag'a giderek siyasi danışmalarda 
bulunmuştur.

Çek Dışişleri Bakan Yardımcısı Otto Pick ve Savunma Bakan 
Yardımcısı Jaromir Novotny, görüşmelerde bulunmak üzere 
Ankara'ya gelmişlerdir. Adıgeçenler, Devlet Bakanı Gürel, 
Müsteşarımız, AAGM Okandan, UGGM Orhun ile 
görüşmüşlerdir. Ayrıca Bakan Novotny, Milli Savunma 
Bakanlığı Müsteşarı Korg. Eruygur ile bir görüşme yapmıştır.



VII. SLOVAKYA

24-27 MART

25-28 Mart

3 Nisan

24-27 Mayıs

1-5 Haziran

11 Haziran

24-28 Ağustos

30 Mart

UNGY Daire Başkanı Hüseyin Diriöz ve Genelkurmay Başkanlığı 
Strateji Dairesinde Proje Subayı Bnb Ali Rıza İşipek, Türkiye
- Slovakya Uygulama Planı çerçevesinde yapılması öngörülen 
Stratejik araştırma Merkezleri arasında işbirliği kapsamında 
Slovakya'ya gitmişlerdir.

Başbakanlık Kanunlar Kararlar Genel Müdür Vekili Yusuf Günay, 
iki ülke mevzuatlarının AB ile uyumlaştırılması konusunda görüş 
alışverişinde bulunmak üzere Bratislava'ya gitmiştir.

Eski Çekoslovakya Cumhurbaşkanlarından Aleksander Dubçek'i anma 
amacıyla Ankara'da bir tören düzenlenmiştir. Anma törenin 
Cumhurbaşkanımız, Başbakan Yardımcısı Bülent Ecevit ve Milli 
Savunma Bakanı İsmet Sezgin, Devlet Bakanı Ş. Sina 
Gürel ve Meclis Başkan Vekillerinden Kamer Genç katılmışlardır.

Slovak Parlamento Başkanı Ivan Gasparoviç ve beraberindeki 
Parlamento heyeti Türkiye'yi ziyaret etmiştir.
Görüşmelerde, iki ülke arasındaki mevcut iyi ilişkilerin daha da 
geliştirilmesi ve ekonomik alanda karşılıklı işbirliğinin artırılması 
üzerinde Mutabakata varılmıştır.

Türkiye-Slovakya Karma Ekonomik Komisyon I. Dönem Toplantısı, 
Bratislava'da gerçekleştirilmiştir. Devlet Bakanı Yücel Seçkiner 
görüşmeler sırasında, KEK Protokolünü imzalamıştır. Ekonomik 
ilişkilerin artırılması ve mevcut 45 milyon Dolarlık ticaret hacminin 
2000 yılına kadar 200 milyon Dolara çıkartılması hedef almıştır.

Slovakya ile Siyasi İstişareler-Bratislava MÜST Büyükelçi Korkmaz 
Haktanır katılmıştır. Görüşmelerde, ikili ilişkiler ve uluslararası 
konular üzerinde görüş alışverişinde bulunulmuş, ayrıca Türkiye- 
Slovakça Dışişleri Bakanlıkları arasındaki danışmalara ilişkin bir 
Protokol imzalanmıştır. Genç Slovak diplomatların Bakanlığımız 
Eğitim Merkezinde kurs görmeleri üzerinde durulmuştur.

Slovak Bayındırlık Bakanı Jan Mraz, Türkiye'yi ziyaret etmiştir.
Ziyaret sırasında iki ülke Bayındırlık Bakanlıkları arasında bir
işbirliği Protokolü imzalanmıştır.

Vni. MACARİSTAN

Siyasi Danışma Toplantısı-Ankara
AAGM Büyükelçi Tansu Okandan başkanlığında 
gerçekleştirilen görüşmelerde, ikili ilişkiler, NATO'ya katılım süreci, 
AB ile ilişkiler ve bölgesel konular ele alınmıştır.



1 Nisan

28 Nisan

12 Haziran

29 Ekim

2-4 Aralık 

28 Haziran

15-18 Ekim 

26-27 Kasım

Türkiye-Macaristan Serbest Ticaret Anlaşması yürürlüğe 
girmiştir.

SPGM Candan Azer Budapeşte'de karşıtıyla danışmalarda 
bulunmuştur.

Askeri - Siyasi Danışmalar - Ankara 
UNGY - Tomur Bayer Katılmıştır

Macaristan Cumhurbaşkanı Arpad Göncz,
Cumhuriyetimizin kuruluşunun 75'nci yıldönümü kutlamalarına 
katılmak üzere Türkiye'ye gelmiştir. Cumhurbaşkanımızla ikili 
bir görüşme yapan konuk Cumhurbaşkanı, İstanbul'da bazı 
işadamlarımızla biraraya gelmiştir.

AAGM Büyükelçi Tansu Okandan, Budapeşte'ye giderek Macar 
karşıtı Büyükelçi Nikicer ve diğer Dışişleri yetkilileriyle siyasi 
danışmalarda bulunmuştur.

IX. İZLANDA

İzlanda'nın Türkiye'ye de akretide Danimarka Büyükelçisi Robert 
Trausti Arnason, Cumhurbaşkanımıza güven mektubunu
sunmuştur.

X. İSVİÇRE

TBMM Başkanı Hikmet Çetin, EATA konferansına 
katılmak üzere İsviçre'ye gitmiştir.

XI. MALTA

MAAY Büyükelçi Özülker başkanlığında Valletta'da siyasi 
istişare Toplantısı yapılmıştır.
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AMERİKA GENEL MÜDÜR YARDIMCILIĞI

A. KUZEY AMERİKA

I. ABD

İnsan Hakları, Demokrasi ve Çalışma’dan sorumlu ABD Dışişleri Bakan 
Yardımcısı John Shattuck 17 - 22 Şubat 1998 tarihleri arasında ülkemizi ziyaret etmiştir. 
Shattuck, Ankara, Mardin ve Diyarbakır'ı kapsayan programı çerçevesinde, TBMM 
Başkanı, Başbakan, İnsan Haklarından Sorumlu Devlet Bakanı, İçişleri Bakanı, Adalet 
Bakam, Genelkurmay II. Başkam ve TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı 
ile biraraya gelmiştir.

ABD Genelkurmay n. Başkanı Orgeneral Ralston, ülkemizi 14-15 Mart 1998
tarihleri arasında ziyaret ederek Genelkurmay H. Başkanı Çevik Bir ile görüşmüştür.

Türk-ABD Siyaset Planlama İstişareleri, ABD Siyaset Planlama Bölümü 
Direktörü Gregory Craig'in de iştirakiyle 30 - 31 Mart 1998 tarihlerinde Ankara'da 
gerçekleştirilmiştir.

ABD Senatosu Silahlı Kuvvetler ve Dış İlişkiler Komite Üyesi Senatör Charles 
Robb, 5-14 Nisan 1998 tarihlerinde ülkemizi ziyaret ederek Sn. Bakanımız ve Genelkurmay
II. Başkanı ile görüşmüştür.

10-14 Nisan 1998 tarihlerinde ABD Temsilciler Meclisi Tahsisler Komitesi 
Başkanı Bob Livingston ülkemizi ziyaret etmiştir.

ABD Savunma Bakanı William Cohen, 17-18 Nisan 1998 arasında ülkemizi 
ziyaret etmiştir. Cohen, Cumhurbaşkam, Başbakan, Milli Savunma Bakanı ve 
Genelkurmay H. Başkanı ile görüşmüştür.

Müsteşarımız, 21 - 27 Nisan 1998 tarihleri arasında, 
siyasi istişarelerde bulunmak üzere ABD'yi ziyaret etmiştir.

TBMM Başkanı Hikmet Çetin, ABD'nin Florida Eyaletinde kain Türk- 
Amerikan İş, Eğitim ve Kültürel İlişkileri Geliştirme Komitesi'nin davetlisi olarak 28 Nisan-
9 Mayıs 1998 tarihleri arasında ABD'yi ziyaret etmiştir. Çetin temasları kapsamında New 
York, Florida ve Vaşington'a uğramıştır.

GAP'tan Sorumlu Devlet Bakanı Salih Yıldırım, 11-21 Mayıs 1998 tarihleri 
arasında ABD'ye gitmiştir.

26-27 Mayıs 1998, ABD Enerji Bakanı Federico Pena ve Senatör Charles 
Hagel, İstanbul'da yapılan Crossroads of the World konferansı münasebetiyle ülkemizi 
ziyaret etmişlerdir. Hagel Ankara'da da temaslarda bulunmuştur.

ABD Savunma Bakanı Vekili Charles Cragin, 5-9 Haziran 1998 tarihlerinde 
ülkemizi ziyaret etmiştir.

15-19 Haziran tarihleri arasında İnsan Haklarından Sorumlu Devlet Bakanı 
Hikmet Sami Türk ABD'yi ziyaret etmiştir.



H. Ordu Komutanı Org. Rasim Betir, 27 Haziran-5 Temmuz 1998 tarihlerinde 
ABD'yi ziyaret etmiştir.

28 Haziran-5 Temmuz 1998 tarihleri arasında ABD Temsilciler Meclisi
"Ways and Means" Komitesi Başkanı Bili Archer başkanlığındaki ABD
Kongresi heyeti ülkemizi ziyaret etmiştir.

30 Haziran 1998 tarihinde Kuzeyden Keşif Harekatı'nın süresi TBMM tarafından 31
Aralık 1998 tarihine kadar altı ay süreyle uzatılmıştır.

14-18 Temmuz 1998, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Sn. İsmail H.Karadayı
ABD'yi ziyaret etmiştir.

XV. Yüksek Düzeyli Ortak Savunma Grubu (YDOSG) Toplantısı 16-17 Temmuz 
1998'de Kemer/Antalya'da yapılmıştır.

13-14 Ağustos 1998, ABD Kongresi Temsilciler Meclisi Tüzük Komitesi 
Başkanı Gerald Solomon başkanlığındaki Kongre heyeti Türkiye'yi ziyaret etmiş, 
Cumhurbaşkanımız, TBMM Başkam Hikmet Çetin ve TBMM Dışişleri Komisyonu 
Başkanı Murat Karayalçın tarafından kabul edilmiştir.

ABD Dışişleri İstihbarat ve Araştırma'dan sorumlu Bakan Yardımcısı Phyllis E. 
Oakley 17-18 Eylül 1998 tarihinde Ankara'yı ziyaret etmiştir.

ATAA (Türk-Amerikan Dernekleri Asamblesi) 19. Yıllık Konferansı ; 8-10
Ekim 1998 tarihleri arasında Vaşington'da yapılmıştır. Konferans'a
Bakanlığımızdan MAAY Büyükelçi Uluç Özülker ve AAGM Büyükelçi Tansu Okandan 
katılmışlardır.

V. Dönem TC-ABD Ortak Ekonomik Komisyon Toplantısı 20-21 Ekim 1998 
tarihinde Ankara'da düzenlenmiştir. Toplantıda Türk tarafının heyet başkanlığını 
Dış Ticaret Müsteşarı Yavuz Ege, ABD tarafının heyet başkanlığım ABD Dışişleri 
Bakanlığı Ekonomi ve Tarım İşlerinden sorumlu Müsteşarı Stuart E.Eizenstat yapmıştır.

ABD Savunma Bakanı William Cohen Irak konusunda istişarelerde bulunmak 
üzere 6 Kasım 1998 tarihinde ülkemizi ziyaret etmiştir.

ABD Savunma Bakan Yardımcısı ve Türkiye-ABD Yüksek Düzeyli Ortak 
Savunma Grubu Eş Başkanı Franklin Kramer 3-4 Aralık 1998 tarihinde ülkemizi
ziyaret ederek, Genelkurmay Başkanhğı, MSB ve Bakanlığımızda temaslarda 
bulunmuştur.

Kuzeyden Keşif Harekatı'mn süresi 24 Aralık 1998 tarihinde TBMM tarafından 
altı ay süreyle 30 Haziran 1999 tarihine kadar uzatılmıştır.



II. KANADA

23 Ocak 1998 tarihinde Kanada Dışişleri Bakanı'nın Parlamento Temsilcisi Ted 
McWhinney ve Kanada Kıbrıs Özel Temsilcisi Michael Bell ülkemizi ziyaret etmiştir.

11 Mart 1998, Kanada Dışişleri Bakan Vekili Yardımcısı Büyükelçi Paul 
Heinbecker ülkemizi ziyaret etmiştir.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Cumhur Ersümer, 11-14 Haziran 
1998 tarihlerinde Kanada'yı ziyaret etmiştir.

Kanada Parlamentosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Bili Graham 21-
23 Mayıs 1998 tarihleri arasında Ankara'ya gelmiştir.

Türkiye-Kanada ekonomik istişareleri 24 Eylül 1998 tarihinde Ankara da
yapılmıştır.

Bakanımız, Kanada Dışişleri Bakanı'nın davetlisi olarak 27-29 Eylül 1998 
tarihlerinde Kanada'ya resmi bir ziyarette bulunmuştur.

Hava kuvvetleri Komutanı Orgeneral İlhan Kılıç, Kanada Hava Kuvvetleri 
komutanı David N. Kinsman'ın davetlisi olarak 12-18 Ekim 1998 tarihlerinde Kanada yı
ziyaret etmiştir.

Devlet Bakanı Mehmet Batallı, TAEK Başkam Cengiz Yalçın ile birlikte 18-
21 Kasım 1998 tarihleri arasında Kanada'yı ziyaret etmiştir.



• •

AMERIKA GENEL MUDUR YARDIMCILIĞI

B. GÜNEY AMERİKA

I. GENEL

Türkiye'nin 1998 yılında başlattığı yeni coğrafyalara açılım politikasının
•  •

hedeflerinden biri, Birleşmiş Milletler Orgütü'nde 33 ülke ile temsil edilen, yıllık dış 
ticaret hacmi 500 milyar doları aşan ve batılı ülkelerin yoğun ilgisini cezbeden "Latin 
Amerika" dır.

"Latin Amerika'ya Açılım" politikası çerçevesinde, Latin Amerika ülkeleri ile 
ilişkilerimizi, siyasi, ekonomik, ticari ve Kültürel açılardan geliştirmek, ilişkilerin 
hukuki altyapısını tamamlanmak, bu ülkelerle uluslararası platformda işbirliğini 
artırmak amacıyla yoğun çaba harcanmıştır.

17 Eylül 1998 tarihinde Türkiye, Amerika kıtasındaki en geniş örgütlenme 
olan Amerika Devletleri Örgütüne (OAS) Daimi Gözlemci üye sıfatıyla kabul edilmiştir. 
27 Ekim tarihinde de Karayipler Topluluğu CARICOM 'a gözlemci üyelik başvurusunda 
bulunulmuştur.

Yıl içinde, Latin Amerika ülkelerindeki Büyükelçilerimiz, Latin Amerika'nın
Ankara'daki Büyükelçileri, Türk kamu ve özel sektör temsilcileri arasında Ankara'da
bir dizi toplantı yapılmıştır.

İlk olarak, Dışişleri Bakam İsmail Cem, 12 Şubat 1998 tarihinde Latin Amerika'nın 
Ankara Büyükelçilerine verdiği bir iş yemeğinde Latin Amerika’ya açılım girişimini
başlatmış ve Büyükelçilere bu konuda açıklamalarda bulunmuştur.

18 Mart 1998 tarihinde Müsteşar Yardımcısı Büyükelçi Yaman 
Başkut başkanlığında, Ankara'daki Latin Amerika Büyükelçileri ile çeşitli Türk Kamu ve 
Özel Teşebbüs Temsilcilerinin de katıldığı bir toplantıda Türkiye'nin Latin Amerika'ya 
açılımı konusu ele alınmıştır. Bakanlığımızda bir "Latin Amerika Koordinatörlüğü" görevi 
kurulmuş, bu göreve atanan Büyükelçi Nazım Belger, Ekim ve Kasım aylarında
Ankara'daki Latin Amerika Büyükelçileri ile temasları sürdürmüştür

1-3 Eylül 1998 tarihlerinde, Ankara'da, Meksika, Küba, Venezuela, Arjantin, 
Brezilya ve Şili'de görev yapan ve ayrıca toplam 22 Latin Amerika ülkesine akredite 
olan 6 Büyükelçimiz ile Kamu ve Özel Sektör Temsilcilerinin katılımıyla bir toplantı 
düzenlenmiş, toplantıda Latin Amerika'ya açılım ile ilgili "Eylem Planı" 
şekillendirilmiştir.

1998 yılı içinde Latin Amerika'ya aşağıda ülkeler bazında kaydedilen üst düzey 
resmi ziyaretler gerçekleştirilmiş, siyasi ve ekonomik içerikli temas ve istişareler 
yapılmıştır.
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II. Arjantin
___  ___ •  ___

Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Müsteşar Yardımcısı İbrahim Berberoğlu
başkanlığında bir heyet, Türk gümrüklerinin modernizasyonu projesi 
çerçevesinde Arjantin gümrüklerinde incelemelerde bulunmak üzere 21-27 Şubat 1998 
tarihlerinde Arjantin'i ziyaret etmiştir.

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Fikret Özden Boztepe, Arjantin 
Jandarma Milli Direktörü General Timar Musumeci'nin davetlisi olarak 8-13 Mart 1998 
tarihlerinde Buenos Aires'i ziyaret etmiştir.

24-27 Mart 1998 tarihlerinde Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ömer Köse
başkanlığındaki bir heyet organ nakli ve temini konusunda incelemelerde bulunmak üzere 
Arjantin'i ziyaret etmiştir.

Arjantin ile siyasi istişareler 10 Eylül 1998 tarihinde Ankara'da 
gerçekleştirilmiştir. Türk tarafına Genel Müdür Büyükelçi Tansu Okandan başkanlık etmiştir.

Bakanımız 10-11 Kasım 1998 tarihlerinde Arjantin'e resmi bir ziyarette 
bulunmuştur. Sözkonusu ziyaret bir Türk Dışişleri Bakanımn Arjantin'e 1963'den beri 
ikinci resmi ziyareti olmuştur. Ziyaret sırasında Arjantin ile siyasi istişareler mekanizması 
kuran bir Mutabakat Muhtırası imzalanmıştır.

ın.şiii

10-13 Mart 1998 tarihlerinde Orman Bakanlığı Müsteşarı Nevzat Özer
başkanlığında "Türkiye Orman Ürünleri İthalatçıları ve Sanayicileri Derneği" üyelerinden 
oluşan bir heyet Şili'yi ziyaret etmiştir.

Müsteşarımız, 26-28 Mart 1998 tarihleri arasında Şili'yi ziyaret ederek, siyasi 
istişarelerde bulunmuştur. Ziyaret sırasında siyasi istişare mekanizması ihdasını öngören bir 
Mutabakat Muhtırası imzalanmıştır.

Türkiye-Şili KEK I. Dönem Toplantıları 20-21 Ağustos 1998 tarihlerinde 
Santiago'da yapılmıştır. Türk heyetine Devlet Bakanı Rıfat Serdaroğlu başkanlık ettiği 
toplantı sonucunda bir Mutabakat Zaptı imzalanmıştır.

Bakanımız 7-9 Kasım 1998 tarihlerinde Şili'ye resmi bir ziyarette bulunmuştur. 
Bu ziyaret bir Türk Dışişleri Bakanımn Şili'ye ilk resmi ziyareti olmuştur.

IV. Meksika

Müsteşarımız, 28-31 Mart 1998 tarihlerinde Meksika'yı ziyaret ederek, siyasi 
istişarelerde bulunmuştur. Ziyaret esnasında siyasi istişare mekanizması kurulmasını
öngören bir Mutabakat Muhtırası imzalanmıştır.



Başbakanımız 27-29 Eylül 1998 tarihlerinde Meksika'ya resmi bir ziyarette 
bulunmuştur. Sözkonusu ziyaret bir Türk Başbakanının bu ülkeye gerçekleştirdiği ilk 
resmi ziyareti oluşturmuştur. Ziyaret sırasında Meksika ile "Ekonomik ve 1 icari İşbirliği 
Anlaşması" ve "Kültürel Değişim Programina ilişkin iki Mutabakat Muhtırası 
imzalanmıştır.

V. Küba

Müsteşarımız, 31 Mart-2 Nisan 1998 tarihleri arasında Küba'yı ziyaret
etmiştir. Siyasi istişareler sonucunda siyasi istişare mekanizması ihdasını öngören bir
Mutabakat Muhtırası imzalanmıştır.

Sanayi ve Ticaret Bakanı Yalım Erez, 16. Uluslararası Havana Fuarı vesilesiyle, 
beraberinde işadamlarından oluşan bir heyetle, 1-8 Kasım 1998 tarihlerinde Küba'yı ziyaret 
etmiştir. . v ; ı .. .

VI. Brezilya

3 Nisan 1998 tarihinde Parana Eyaletinde Türkiye-Brezilya Ticaret Odası 
açılmıştır.

Brezilya Kara Kuvvetleri Bakanı Korgeneral Zenildo Zoroastro Lucena,
Milli Savunma Bakanı İsmet Sezgin'in konuğu olarak 25-27 Mayıs 1998 tarihlerinde
ülkemizi ziyaret etmiştir. .

Bakanımız 3-6 Kasım 1998 tarihlerinde Brezilya'ya resmi bir ziyarette
bulunmuştur. Sözkonusu ziyaret bir Türk Dışişleri Bakanının Brezilya'ya ilk resmi ziyareti 
olmuştur.

Brezilya Silahlı Kuvvetlerinden bir heyet 30 Kasım-4 Aralık 1998 tarihlerinde
Türk askeri eğitim kurumlarında incelemelerde bulunmuşlardır.

VH.Venezuela

Venezuela Dışişleri Bakanı Miguel Angel Burelli Rivas Kahire'de düzenlenen 
G-15 Toplantısından dönüşünde 13-14 Mayıs 1998 tarihlerinde İstanbul'a özel bir 
ziyaret yapmıştır.

Venezuela'nın başkenti Karakas'ın Baruta ilçesindeki Santa Sofıa meydanında 
Kıraç (İstanbul) Belediyesi tarafından yaptırılan Atatürk heykeli ve parkının açılışı 30 
Ağustos 1998 tarihinde törenle yapılmıştır.
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Vm. PeruII

Peru'nun ülkemize de akredite Viyana Büyükelçisi Gilbert Chauny ile Müsteşar 
Büyükelçi Korkmaz Haktanır tarafından 26 Ocak 1998 tarihinde Ankara'da iki ülke 
arasında siyasi istişare mekanizması kuran bir M utabakat Muhtırası imzalanmıştır.

Müsteşarımız, 24 Mart-3 Nisan 1998 tarihleri arasında Peru yu ziyaret ederek, 
siyasi istişareler gerçekleştirmiştir.

V ni. Uruguay

Uruguay_ Dışişleri Bakanımn özel temsilcisi Bakanlık Genel Müdür
Yardımcılarından Büyükelçi Raıniro Piriz Ballon Orta Asya ziyaretinin ardından 1 
M art 1998'de İstanbul'a gelerek Bakanımız ile bir görüşme yapmıştır. Ballon, Ankara da 
Büyükelçilik açmayı planladıklarım ifade etmiştir.

IX. Bahamalar

Bahamalar Ulaştırma Bakanı James Knowles "Yardımcı’' gemisinin denize 
indirilmesi törenine katılmak üzere 5-7 Haziran 1998 tarihlerinde ülkemizi ziyaret etmiştir.

♦
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İKİLİ EKONOMİK İŞLER - II
GENEL MÜDÜR YARDIMCILIĞI

LSUDAN

27 Mart 1997 tarihinde Ankara'da imzalanan Türkiye-Sudan Bakanlar 
düzeyinde Karma Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Komisyonu 6. Dönem 
Toplantısı Protokolü uyarınca kurulan İzleme Komitesi, ilk Toplantısını 17-19 
Şubat 1998 tarihleri arasında Hartum'da gerçekleştirmiştir Türk Heyetine, dönemin 
Devlet Bakam Haşan Gemici, Sudan Heyetine ise, Dış Ticaret Bakanı Osman 
Elhadi İbrahim başkanlık etmiştir. Sözkonusu toplantı sonunda, Bakanlar 
Kurulu'nun 10.12.1998 tarih ve 98/12162 sayılı Kararıyla onaylanan "Türkiye 
Cumhuriyeti ile Sudan Cumhuriyeti arasında İzleme Komitesi Mutabakat Zaptı" 
imzalanmıştır.

H. CİBUTİ

21-22 Şubat 1998 tarihleri arasında dönemin Devlet Bakanı Haşan 
Gemici başkanlığında bir heyet Cibuti'yi ziyaret etmiştir. Devlet Haşan Gemici
Cibuti'de bulunduğu süre içerisinde, Cibuti Cumhurbaşkanı El Hadj Hassan Gouled
Aptidon ve Başbakan Barkat Gourad Hamadou tarafından kubal edilmiştir.
Sözkonusu ziyarete ilişkin Tutanak, Bakanlar Kurulu'nun 11.12.1998 tarih ve 
98/12193 sayılı Kararıyla onaylanmıştır.

Türkiye-Cibuti Karma Ekonomik Toplantısı ve iki ülke arasında 22 Şubat 1998
tarihinde Cibuti'de imzalanan tutanağın değerlendirilmesi dahil ikili ekonomik işbirliği
konularının ele alınmasını teminen Cibuti Sanayi ve Ticaret Bakanı Mohamed Barkad
Abdillahi başkanlığında bir heyet 5-8 Kasım 1998 tarihleri arasında ülkemizi ziyaret 
etmiştir.

HI. CEZAYİR

22-26 Şubat 1998 tarihleri arasında dönemin Denizcilikten sorumlu 
Devlet Bakanı Burhan Kara, Cezayir'e bir ziyaret gerçekleştirmiştir. 
Sözkonusu ziyaret sırasında iki ülke arasında "Türkiye ile Cezayir arasında 
Meteoroloji Alanında Teknik İşbirliği Protokolü" ve "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
ile Cezayir Demokratik ve Halk Cumhuriyeti Hükümeti arasında Deniz 
Taşımacılığı ve Seyrüseferine İlişkin Anlaşma" imzalanmıştır. Anılan 
Anlaşmalar Bakanlar Kurulu'nun sırasıyla 24.09.1998 tarih ve 98/11827 
29.09.1998 tarih ve 98/11841 sayılı Kararlarıyla onaylanmıştır.

sayılı ve

Cezayir Tarım ve Balıkçılık Bakam Benalia Boulahouadjeb, dönemin 
Tarım ve Köyişleri Bakam Mustafa Taşar'ın davetine icabetle 14-17 Mayıs 
1998 tarihleri arasında ülkemize bir ziyaret gerçekleştirmiştir. Sözkonusu ziyaret 
sırasında Türkiye ile Cezayir arasında 15.05.1998 tarihinde "Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümeti Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ve Cezayir Demokratik ve Halk
Cumhuriyeti Hükümeti Tarım ve Balıkçılık Bakanlığı arasında Veteriner ve Sağlık
Alanında İşbirliği Anlaşması" imzalanmıştır. Anılan Anlaşma, Bakanlar Kurulu'nun
15.01.199 tarih ve 99/12321 sayılı Kararıyla onaylanmış ve 1.02.1999 tarih ve 23598
sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmıştır.



Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti
Hükümeti arasında 20.10.1983 tarihli Ekonomik, Bilimsel ve Teknik İşbirliği 
Anlaşması'mn 8. Maddesi uyarınca kurulmuş olan, Ekonomik, Bilimsel ve Teknik
İşbirliği Karma Komisyonu 6. Dönem Toplantısı 1-3 Haziran 1998 tarihleri arasında
Ankara'da yapılmıştır. Türk Heyetine, dönemin Devlet Bakanı Hüsamettin 
Özkan, Cezayir Heyetine, Enerji ve Madenler Bakanı Youcef Yousfı
başkanlık etmişlerdir. Sözkonusu görüşmelerin sonunda, Türkiye-Cezayir 
Ekonomik, Bilimsel ve Teknik İşbirliği Karma Komisyonu 6. Dönem Toplantısı 
Tutanağı imzalanmış olup, anılan tutanak Bakanlar Kurulu'nun 13.01.1999 tarih ve 
99/12291 sayılı Kararıyla onaylanmış ve 2.2.1999 tarih ve 23599 sayılı Resmi
Gazete'de yayınlanmıştır.

IV. TUNUS

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tunus Cumhuriyeti Hükümeti arasında 15 
Temmuz 1992 tarihli Ticaret ve Ekonomik ve Teknik İşbirliği Anlaşması'mn 12.
Maddesi uyarınca kurulmuş olan, Türkiye-Tunus Karma Ticaret ve Ekonomik ve
Teknik İşbirliği Komisyonu 8. Dönem Toplantısı 9-10 Mart 1998 tarihlerinde
Ankara'da yapılmıştır. Türk heyetine, dönemin Devlet Bakanı Hüsamettin Özkan,
Tunus Heyetine, Dışişleri Bakanı Said Ben Mustapha başkanlık
etmişlerdir. Sözkonusu görüşmelerin sonunda, Türkiye-Tunus Karma Ticaret ve 
Ekonomik ve Teknik İşbirliği Komisyonu 8. Dönem Toplantısı Tutanağı 
imzalanmış olup, amlan tutanak onay sürecindedir.

4-5 Mayıs 1998 tarihlerinde Cumhurbaşkanımız Tunus'a resmi bir ziyarette 
bulunmuşlardır. Ziyaret çerçevesinde, Hayvan Sağlığı Alanında İşbirliği Anlaşması 
imzalanmıştır Sözkonusu Anlaşma onay sürecindedir.

V. ETYOPYA

18-22 Mart 1998 tarihlerinde Etvopva Ticaret Odasından bir heyet ülkemizi 
ziyaret etmiş ve İstanbul Ticaret Odası yetkilileriyle görüşmelerde bulunmuştur. 
Sözkonusu görüşmeler sonucu İstanbul Ticaret Odasının Etyopya Ticaret Odasının daveti 
üzerine 1999 yılı içinde Etyopya'yı ziyaret etmesi Kararlaştırılmıştır.

Aynı ziyaret sırasında imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cezayir 
Demokratik ve Halk Cumhuriyeti Hükümeti arasında Bitki Koruma ve Karantina 
Alanında İşbirliği Anlaşması" onay sürecindedir.

14-21 Ağustos 1998 tarihleri arasında Etvopva Ticaret ve Sanayi Bakanı 
Kassahun Ayale başkanlığında bir Ticaret Heyeti ülkemizi ziyaret etmiştir. 
Sözkonusu ziyaret sırasında iki ülke arasındaki işbirliği olanakları ele alınmış ve 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Etyopya Ticaret Odası arasında bir 
işbirliği Anlaşması imzalanmıştır.



VI. GANA

23-27 Mayıs 1998 tarihleri arasında Gana Sanayi ve Ticaret Bakanı J Frank Abu 
başkanlığında bir heyet ülkemizi ziyaret etmiştir. Sözkonusu ziyaret sırasında konuk 
Bakan Türkiye-Gana Karma Ekonomik Komisyonu Eşbaşkanı ve Devlet Bakanı 
Mustafa Yılmaz ile görüşmüş, İstanbul Sanayi Odası yetkilileri ile biraraya gelmiş 
ve Atatürk Havalimanı Serbest Bölgesini ziyaret etmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti ile Gana Cumhuriyeti arasında 30 Nisan 1997'de
imzalanan Ticaret ve Ekonomik ve Teknik İşbirliği Anlaşması'nın 8. Maddesi
uyarınca kurulmuş olan Türkiye-Gana Karma Ticaret ve Ekonomik Komitesi'nin
Birinci Dönem Toplantısı, 1-3 Eylül 1998 tarihleri arasında Ankara'da yapılmıştır.
Görüşmeler sırasında, Türk Heyetine dönemin Devlet Bakanı Mustafa Yılmaz, Gana
Heyetine ise Ticaret ve Sanayi Bakanı Dr. John Frank Abu başkanlık etmişlerdir
Sözkonusu görüşmelerin sonunda, Türkiye-Gana Karma Ticaret ve Ekonomik
Komitesi Birinci Dönem Protokolü imzalanmış olup, anılan Protokol onay 
sürecindedir.

VII. BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ

Türkiye-Birleşik Arap Emirlikleri Karma Ekonomik Komisyonu Besinci Dönem
Toplantısı Mutabakat Zaptı: 14 Mayıs 1998'de Ankara'da imzalandı. Sözkonusu
Mutabakat Zaptı’nın onaylanması hakkındaki 26 Ekim 1998 tarihli ve 98/11939 sayılı
Bakanlar Kurulu Kararı, 4 Aralık 1998 tarihli ve 23543 sayılı Resmi Gazete'de 
yayımlanmıştır.

vm. OMAN

Türkiye-Oman Karma Ekonomik Komitesi Birinci Dönem Toplantısı, 27-30 Nisan 
1998 tarihleri arasında Ankara'da yapılmıştır.

IX. KUVEYT

3 Aralık 1997'de Kuveyt'te imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuveyt
Devleti Hükümeti arasında Ticaret Anlaşmasinın onaylanmasına dair 19 Şubat
1998 tarihli ve 98/10694 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı, 16 Mart 1998 tarihli ve 23288 
sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

X. FİLİSTİN

1) Bakanımız 6-9 Temmuz 1998 tarihlerinde İsrail ve Filistin'i ziyaret etmiştir.
Ziyaret sırasında siyasi konular ve ekonomik alanda yapılabilecek işbirliği üzerinde
durulmuştur.

2) Başbakanımızın 6-8 Eylül 1998 tarihlerinde Filistin'e yaptığı ziyaret sırasında, 7 
Eylül tarihinde Türk Standartlar Enstitüsü'yle Filistin Standartlar Teşkilatı arasında 
standartlar alanında işbirliğini öngören bir Anlayış Muhtırası imzalanmıştır. Sözkonusu 
Anlayış Muhtırasının onaylanmasına ilişkin çalışmalar sürmektedir.



XI. İRAN

1) 7-11 Haziran 1998 tarihlerinde Tahran'da Türkiye-Iran Karma Ekonomik
Komisyonu (KEK) Toplantısı yapılmıştır. Türk tarafina Devlet Bakanı Rıfat 
Serdaroglu'nun, Iran tarafina Iran Yol ve Ulaştırma Bakanı Mahmoud Hoccati'nin 
başkanlık ettiği toplantının sonunda Mutabakat Zaptı imzalanmıştır. KEK Mutabakat 
Zaptı ticaret, bankacılık, ulaştırma, gümrük, enerji, sanayi, tarım, ormancılık, inşaat, 
müteahhitlik gibi alanlardaki işbirliği imkanları, sorunlar ve çözümleri üzerinde 
durulmuştur. Bu Protokol'ün onaylanması 20 Kasım 1998 tarihinde Bakanlar 
Kurulunca Kararlaştırılmış, metin 10 Aralık 1998 tarihli Resmi Gazetede yayınlanmıştır.

2) 8-10 Eylül 1998 tarihlerinde, Ankara'da Türkiye-Iran Karma Ulaştırma Komisyonu
(KUK) Toplantısı yapılmıştır. Türk tarafina Ulaştırma Bakam Ahmet Arif Denizolgun'un, 
Iran tarafina Iran Yol ve Ulaştırma Bakanı Mahmoud Hoccati'nin başkanlık ettiği 
toplantının sonunda bir Protokol imzalanmıştır.

3) Bakanımız 12-14 Eylül 1998 tarihlerine İran’a resmi bir ziyarette bulunmuştur. 
Toplantı sırasında siyasi, ticari ve ekonomik konular ele alınmış, Iran tarafına bir 
Ekonomik Eylem Planı Taslağı sunulmuştur. Eylem Planı iki ülke arasında yapılabilecek 
ticari ve ekonomik işbirliği alanlarına ilişkin önerileri içermektedir.

P

4) 30 Eylül-2 Ekim 1998 tarihlerinde Devlet Bakanı Rıfat Serdaroğlu başkanlığında bir 
heyet 24. Uluslararası Tahran Fuarının açılış törenine katılmıştır.

5) 21-23 Ekim 1998 tarihlerinde İstanbul’da, Başbakanlık Gümrük Müsteşarı
Ramazan Uludağ başkanlığındaki Türk heyetiyle, Iran Gümrük İdaresi Başkanı Mehdi 
Karbasiyan'in başkanlığındaki Iran heyeti arasında gümrük sorunlarının ele alındığı bir 
Toplantı yapılmıştır. Toplantı sonunda bir Tutanak imzalanmıştır.

XII. İSRAİL

1) İsrail Sanayi ve Ticaret Bakan Natan Sharansky 23-25 Mart 1998 tarihlerinde 
Türkiye'yi ziyaret etmiştir. Bakan, Başbakanımız tarafından kabul edilmiş, Bakanımız, 
Devlet Bakanı Işın Çelebi, Devlet Bakanı Salih Yıldırım, Ulaştırma Bakanı Necdet Menzir, 
Sanayi ve Ticaret Bakanı Yalım Erez ve Sağlık Bakam İbrahim Özsoy ile görüşülmüştür.

2) Bakanımız 6-9 Temmuz 1998 tarihlerinde İsrail’i ziyaret etmiştir. Ziyaret 
sırasında ikili ticari ve ekonomik alanda yapılabilecek işbirliği konuları ele alınmıştır.



3) Başbakanımızın Eylül 1998'de İsrail’i ziyareti sırasında iki ülke arasında tarım 
alanında işbirliğini öngören bir Anlaşma 7 Eylül 1998'de imzalanmıştır. Sözkonusu 
Anlaşma 20 Aralık 1998 tarihli Resmi Gazetede yayınlanmıştır

Aynı ziyaret sırasında, 7 Eylül 1998 tarihinde Devlet Bakanı Işın Çelebi'yle
İsrail Sanayi ve Ticaret Bakanı Nathan Sharansky arasında ticari ve ekonomik konulardaki 
işbirliğinin geliştirileceği alanları içeren bir Ortak Bildiri imzalanmıştır.

İMZALANAN, YÜRÜRLÜĞE GİREN ANLAŞMALAR:

14 Mart 1996'da imzalanan Türkiye-İsrail ÇVÖ Anlaşması, 5 Mayıs 1998 tarihli 
Resmi Gazetede yayınlanmış, 27 Mayıs 1998 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

14 Mart 1996'da imzalanan Türkiye-Îsrail YKTK Anlaşması, 6 Ağustos 
1998 tarihinde onaylanmış, 27 Ağustos 1998 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

XIII. IRAK * 0,

1) Türkiye-Irak 12. dönem KEK Toplantısı hazırlıklarının yapılması amacıyla 
18-19 Temmuz 1998 tarihlerinde Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşar Yardımcısı Üstün 
Güven başkanlığında bir heyet Bağdat’ı ziyaret etmiştir.

2) 15-17 Ağustos 1998 tarihlerinde Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Zeki 
Kolenoglu başkanlığında bir heyet Irak’ı ziyaret etmiştir. Ziyaret sırasında Irak 
tarafına iki ülke arasında Sağlık alamnda işbirliği yapılmasını öngören bir Anlaşma 
Taslağı sunulmuştur. Ziyaret sırasında ayrıca, heyette bulunan doktorlarımız Iraklı 
muhatapları ile görüşmeler yapmış, ve Türk İlaç ve Tıbbi Malzemeler Fuarı düzenlenmiştir.

2) Devlet Bakanı Mehmet Batalli, 16-19 Ekim tarihlerinde Irak'a resmi bir ziyarette 
bulunmuştur. Ziyaret sırasındaki temaslarda Türk şirketlerinin Irak'tan alacakları üzerinde 
durulmuştur.

3) Devlet Bakanı Mehmet Batalli başkanlığında bir heyet, 31. Uluslararası 
Bağdat Fuarının açılış törenlerine katılmak üzere 30 Ekim- 2 Kasım 1998 tarihlerinde 
Bağdat’ı ziyaret etmiştir.
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XIV. LÜBNAN

Devlet Bakanı Mehmet Batalli başkanlığında bir heyet, iki ülke arasında
müteahhitlik alanında yapılabilecek işbirliği konusunda görüşmek ve Lebanon
Project 98 fuarına katılmak üzere 16-20 Mayıs 1998 tarihlerinde Lübnan’ı ziyaret etmiştir.

XV. MISIR

1) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Cumhur Ersümer 20-22 Haziran 1998'de 
Mısır’ı ziyaret etmiştir. Ziyaret sırasında, 22 Haziran 1998 tarihinde Türkiye'nin bu 
ülkeden doğal gaz alımına ilişkin bir Anlayış Muhtırası imzalanmıştır.

2) 5-6 Aralık 1998 tarihlerinde Mısır Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek ülkemizi 
ziyaret etmiştir. 6 Aralık 1998 tarihinde Devlet Bakam Işın Çelebi ve Mısır Ekonomi ile 
Ticaret ve Tedarik Bakanları arasında, ticari ve ekonomik işbirliği imkanlarını, 
yapılması öngörülen toplantıları, taşımacılık ve enerji konularını içeren bir 
Ortak Niyet Beyanı imzalanmıştır.

XVI. ÜRDÜN

1) Bakanımız 26-27 Şubat 1998 tarihlerinde Ürdün'ü ziyaret etmiştir. Ziyaret 
sırasında siyasi konulara ilaveten, İsrail ve Ürdün'deki organize sanayi bölgelerinde 
işbirliği yapılması, ortak bir gübre fabrikası kurulması, müteahhitlik alanında 
işbirliği yapılması, ikili ticaretin arttırılması üzerinde durulmuştur.

2) Başbakanımızın 6-8 Eylül 1998 tarihlerinde Ürdün'ü ziyareti sırasında tarım Bakanı 
Mustafa Tasar ve Ürdün'lü muhatabı arasında tarım alanında işbirliğini öngören bir 
Anlaşma imzalanmıştır. Anlaşmanın onay işlemleri sürmektedir.

Başbakanımızın 6-8 Eylül 1998 tarihlerinde Ürdün'ü ziyareti sırasında Türk 
Standartlar Enstitüsü ve ilgili Ürdünlü kurum arasında standartlar arasında işbirliğini 
öngören bir metin imzalanmıştır.
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ÇOK TARAFLI EKONOMİK İŞLER GENEL MÜDÜR YARDIMCILIĞI

I. T O P L A N T I L A R

A) Dünya Ekonomik Forumu
Davos Yıllık Toplantısı 
(Davos, 29 Ocak-3 Şubat)

Dünya Ekonomik Forumu tarafından düzenlenen Davos Yıllık Toplantısı
29 Ocak-3 Şubat 1998 tarihlerinde İsviçre’de gerçekleştirilmiştir. Ana başlığı 
"21. Yüzyılda Öncelikler" olan 1998'deki zirveye Bakanımız başkanlığında bir heyet
katılmıştır.

B) İktisadi İşbirliği ve Gelişme Teşkilatı
Bakanlar Konseyi Toplantısı 
(Paris, 27-28 Nisan)

27-28 Nisan 1998 tarihlerinde Paris'te yapılan İktisadi İşbirliği ve Kalkınma
Teşkilatı (OECD) Bakanlar Konseyi Toplantısına ülkemizi temsilen Dışişleri Bakanı 
İsmail Cem ve Devlet Bakanı Işın Çelebi başkanlığında bir heyetle katılınmıştır. • Bu 
yılki toplantıda "Ekonomik Büyüme ve Asya Krizi'nin Küresel Etkileri", "Yapısal 
Reform ve Düzenlemeler", "Çok Taraflı Sistemin Güçlendirilmesi" ve "OECD'nin Rolü ve 
Gelecekteki Güçlükler" konuları üzerinde durulmuştur, toplantının ekonomik boyutu ağır 
basan ilk günkü oturumuna Devlet Bakanı Işın Çelebi iştirak etmiş, OECD'nin rolü ve
gelecekteki zor hedefler, örgütün üye olmayanlarla ilişkileri ve içerisinde bulunduğu 
reform süreci konularım kapsayan ikinci gününe ise Dışişleri Bakanımız İsmail Cem ile 
Çelebi birlikte katılmışlardır.

C) 67.Uluslararası İzmir Fuarı
(İzmir, 26 Ağustos-3 Eylül)

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile işbirliği halinde 26 Ağustos-3 Eylül 1998 tarihleri 
arasında 67.Uluslararası İzmir Fuarı düzenlenmiştir. İzmir fuarına 29 ülkeden 11 Bakan, 4 
Bakan Yardımcısı, 14 üst düzey temsilci ve 96 delege olmak üzere toplam 125 yabancı 
konuk katılmıştır.
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D) Avrasya Ulaştırma Koridoru Zirvesi
(Bakü, 7-8 Eylül 1998)

TRACECA koridoru (Transport Corridor Europe-Caucasus-Asia/ Avrupa- 
Kafkasya-Asya Ulaştırma Koridoru) üzerinde Uluslararası taşımacılığı düzenlemek 
amacıyla 7-8 Eylül 1998 tarihlerinde Türkiye ve evsahibi Azerbaycan’ın yanısıra 5 Orta 
Asya Cumhuriyeti, 15 AB ülkesi, Rusya Federasyonu, Iran, Norveç, Polonya, Japonya, Çin, 
Güney Kore, Bulgaristan, Romanya, Moldova, Ukrayna, Moğolistan, Gürcistan, 
Ermenistan, ABD, AB Komisyonu, BM ve bazı Uluslararası ve bölgesel kuruluşların 
katılımıyla Bakü'de gerçekleştirilen Zirve sonucunda "İpek Yolu Üzerinde Uluslararası 
Taşımacılığın Geliştirilmesine İlişkin Temel Anlaşma ve Teknik Ekleri" ülkemizin de 
arasında bulunduğu 12 ülke (Azerbaycan, Bulgaristan, Ermenistan, Gürcistan, Kazakistan, 
Kırgızistan, Moldova, Özbekistan, Romanya, Tacikistan, Türkiye ve Ukrayna) 
tarafından imzalanmış, "Sonuç Bildirisine de katılımcı ülkelerden Rusya Federasyonu 
hariç 34 ülke imza koymuştur. Zirve'ye Cumhurbaşkanımızın başkanlığında 

bir heyetle katılınmıştır.

I I . A N L A Ş M A L A R

A) İpek Yolu Üzerinde Uluslararası Taşımacılığın Geliştirilmesine İlişkin Temel 
Anlaşma

7-8 Eylül 1998 tarihlerinde Bakü'de gerçekleştirilen Avrasya Ulaştırma Koridoru 
Zirvesi'ne katılan Cumhurbaşkanımız tarafından "İpek Yolu Üzerinde Uluslararası 
Taşımacılığın Geliştirilmesine İlişkin Temel Anlaşma" imzalanmıştır.

Taşımacılıkla ilgili tarife ve sinir geçişlerini düzenleyen Anlaşma ve Teknik 
Ekleri'nde, Avrupa, Karadeniz, Kafkaslar, Hazar Havzası ve Asya bölgesinde ekonomik 
ilişkiler, ticaret ve iletişimi geliştirmek amacıyla bölge ülkeleri arasında ulaşım 
politikalarının ve ulaşım alanındaki yasal çerçevenin uyumlu hale getirilmesi 

öngörülmektedir.

B) Ulusal iletişim Hatları ve Temel Eğitimin Finansman İhtiyacı için Dünya 
Bankası ile imzalanan Anlaşmalar

Devlet Bakanı Güneş Taner IMF, Dünya Bankası ve çeşitli finansman kurumlan 
yetkilileriyle temaslarda bulunmak üzere 18-28 Haziran 1998 tarihleri arasında ABD'ne 
-gitmiştir. Güneş Taner ziyareti sırasında "Ulusal iletim Hatları Projesi" ve "Temel Eğitim 
Projesinin dış finansman ihtiyacı için Dünya Bankası’ndan sağlanan kredilere ilişkin



anılan banka ile Mutabakata varılan ikraz Anlaşması, Garanti Anlaşması ve eklerini
imzalamıştır.

___  •

C) Uluslararası Para Fonu ile imzalanan Yakın izleme Anlaşması

26 Haziran 1998 tarihinde Türkiye ile . IMF arasında Türkiye'nin
makroekonomik yönetiminin ve ekonomik program hedeflerinin IMF tarafından 
izlenmesini öngören Anlaşma imzalanmıştır. Sözkonusu Anlaşma IMF'den ödemeler 
dengesinin desteklenmesi amacıyla bir kredi talebine yönelik olmayıp, ekonomik 
yönetimimize saydamlık kazandırılmasına yardımcı olarak piyasaların
güveninin sağlamlaştırılmasını sağlamaya yönelik bir hüviyettedir.

D) Avrupa Konseyi Sosyal Kalkınma Fonu ile imzalanan Anlaşmalar

Muhtelif projelere tahsis edilmek üzere Avrupa Konseyi Sosyal Kalkınma
Fonu'ndan 24.970.000.-ABD Dolan ile 23.000.000.-ABD Dolan tutarındaki kredi
Anlaşmalan 15/01/1999 tarihli ve 99/12311 ve 99/12315 sayılı Bakanlar Kurulu Kararlarıyla 
uygun bulunmuştur.

E) Sınai Mülkiyetin Korunması alanında Patent Kuruluşları arasında İşbirliği ile 
İlgili Niyet Protokolü

Türkiye ile Azerbaycan, Gürcistan, Kazakistan, Kırgızistan, Moğolistan ve 
Tacikistan arasında 12-14 Kasım 1998 tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilen Sınai 
Mülkiyet Haklarımn Korunmasında İşbirliği konulu Toplantı sonrasında imzalanan Sınai 
Mülkiyetin Korunması alanında Patent Kuruluşları arasında İşbirliği ile İlgili Niyet 
Protokolü 24 Ocak 1999 tarih ve 23590 sayılı Kanunla uygun bulunmuştur.

m. K A N U N  T A S A R I S I

A) Çok Taraflı Yatırım Garanti Kurulusuna Katılma Payımızın 
arttırüması

7 Mayıs 1988 tarih ve 3453 sayılı Kanun ile katılmış olduğumuz Çok Taraflı 
Yatırım Garanti Kurulusunun garanti kapasitesinin arttırılması amacıyla öngörülen 
sermaye artışından ülkemizin de yararlanmasını teminin, sözkonusu kuruluşa Katılma 
Payımızın arttınlması konusundaki Kanun Tasansı 5 Ağustos 1998 tarih ve ÇEGY-I- 
730.300-3826-4138 sayılı yazımızla TBMM'ye sevk edilmek üzere Başbakanlığa iletilmiştir.
B) Uluslararası Para Fonu ve Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası Özel Çekme
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Hakkının arttırılması

12 Şubat 1947 tarih ve 5016 sayılı Kanunla üyesi olduğumuz Uluslararası 
Para Fonu ve Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankasının uluslararası rezervlerin 
desteklenmesi amacıyla oluşturduğu Özel Çekme Hakki (SDR) kota tahsisine katılmamızı 
teminin 5 Kasım 1998 tarih ve ÇEGY-I-760.300-5087-5624 sayılı yazımızla TBMM'ye 
sevkedilmek üzere Başbakanlığa iletilmiştir.

IV. D İ Ğ E R

A) İktisadi İşbirliği ve Gelişme Teşkilatı
Genel Sekreteri Donald Johnston'in Ülkemizi Ziyareti 
(Paris, 27-28 Nisan)

OECD Genel Sekreteri Donald Johnston 13-17 Haziran 1998 tarihlerinde 
Türkiye'yi ziyaret etmiştir. Genel Sekreter'in ziyareti sırasında gündeme gelen İstanbul’da 
bir OECD Enformasyon ve Yayın Merkezi kurulması konusundaki görüşmeler devam 
etmektedir. Bu çerçevede OECD Haberleşme, iletişim ve Halkla İlişkiler Direktörü 
Christopher Brooks, İstanbul’da OECD/TIKA Özel Sektörü Geliştirme Merkezi 
bünyesinde faaliyete geçmesi öngörülen Enformasyon ve Yayın Merkezi'yle ilgili 
olarak Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarı Prof.Dr. Orhan Güvenen, TIKA Başkanı 
Büyükelçi Tugay Özçeri ve ÇEGY Elçi Feryal Çotur'la 11 Aralık 1998 tarihinde Ankara'da
görüşmüştür.

B) İktisadi İşbirliği ve Gelişme Teşkilatı 
Ankara Vergi Merkezi Açılısı 
(Ankara, 7 Aralık)

Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla oluşan yeni bağımsız devletler ile Moğolistan, 
Çin, Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinden gelen üst düzey maliye memurlarına vergi 
eğitimi vermek üzere kurulan OECD Ankara Çok Taraflı Vergi Eğitim 
Merkezi'nin yeni Eğitim tesisi, Cumhurbaşkanımızın onurlandırdığı, üst düzey 
devlet yetkilileri ve kordiplomatiğin katıldığı bir törenle hizmete sokulmuştur.



ÇOK TARAFLI EKONOMİK İŞLER GENEL MÜDÜR YARDIMCILIĞI

I. TOPLANTILAR

A) BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) 24. Yakındoğu Bölgesel Konferansı 
(Sam, 21-25 Mart 1998)

Tarım ve Köyisleri Bakam Mustafa Tasar başkanlığında bir heyetle kat ılınmıştır.

B) BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) 21. Avrupa Bölgesel Konferansı 
(Tallinn, 25-29 Mayıs 1998)

larım ve Köyisleri Bakam Mustafa Tasar başkanlığında bir heyetle katilinmiş tır.

C) Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) 86. Genel Konferansı ve 
Yönetim Kurulunun 272. Toplantısı
(Cenevre, 1-19 Haziran 1998)

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Nami Çağan başkanlığında
hükümet, isçi ve işveren kesimlerini temsil eden yetkililerden oluşan bir heyetle
katilinmiş tır.

D) EKOSOK Yaz Dönemi Toplantıları 
(New York, 6-31 Temmuz 1998)

Devlet Bakanı Işın Çelebi başkanlığında bir heyetle katilinmiş tır.

E) BM Asya Pasifik Ekonomik ve Sosyal Komisyonu (ESCAP) 54. Dönem 
Toplantısı
(Bangkok, 16-22 Nisan 1998)

Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ile TCDD Genel Müdürlüğü
yetkililerinden oluşan bir heyetle katılınmıştır.
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F) BM Sınai Kalkınma Teşkilatı (UNIDO) Sınai Kalkınma Kurulu 19. Dönem 
Toplantısı
(Viyana, 18-20 Mayıs 1998)

Bakanlığımız, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve TIKA yetkililerinden oluşan bir 
heyetle katılınmıştır.

G) Dünya Turizm Örgütü (WTO) 58. Dönem İcra Konseyi Toplantısı 
(Lizbon, 5-6 Haziran 1998)

Turizm Bakanlığı Müsteşarı Fermanı Uygun başkanlığında bir heyetle katılınmıştır.

H) Soykırım Dönemi Yahudi Mal Varlığı Konferansı 
(Vaşington, 30 Kasım-3 Aralık 1998)

ABD Dışişleri Bakanlığı ile Holocaust Müzesi tarafından Vaşington'da 
gerçekleştirilen sözkonusu Konferans'a ÇEGM Büyükelçi Sevinç DALYANOGLU 
başkanlığında bir heyet ile iştirak edilmiştir. Konferansın ABD Dışişleri Bakanlığınca 
derlenerek yayımlanacak belgeleri arasında yeralmak üzere, ülkemizin konu hakkındaki 
görüş ve tutumunu içeren bir "position paper" hazırlanarak, ABD yetkililerine iletilmiştir.

Yapılan bu çalışmalar çerçevesinde :

- T.C. Merkez Bankası’mn anılan döneme ait kasa defterlerinde ve dosyalarında 
yürütülen araştırmalar sonucunda, ülkemizce Nazi altım/gaspedilmiş altın alınmadığı 

kanıtlanmıştır.
- Almanya'ya krom satışlarının Müttefiklerin bilgisi ve onayı dahilinde yapıldığı; 
krom karşılığında altın alınmadığı, bu ticaretin "barter trade" şeklinde yürütüldüğü 
belgelere dayanarak aktarılmıştır.

- Ülkemizin sözkonusu dönemde Batı Avrupa ve Balkan ülkelerinde Nazi 
mezalimine maruz kalan Yahudılere çeşitli şekillerde yardımda bulunduğu ve 
binlerce Yahudi mültecinin kaçışlarına ve Filistin'e geçişlerine doğrudan veya 
dolaylı yardım sağladığı belgelenmiştir.

- Ayrıca, savaş sonunda el konulan ülkemizdeki Alman malvarlığının da, NATO 
müttefikliği ve iki ülke arasındaki dostluk çerçevesinde Almanya Federal 
Cumhuriyeti'ne herhangi bir çıkar gözetilmeksizin karşılıksız iade edildiği de 
kanıtlanmıştır.



II. KANUN TASARISI

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Anayasasında Yapılan Değişiklik Hakkındaki 
Belgenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 26 1.1998 tarihinde 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına gönderilmiştir.
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ÇOK TARAFLI EKONOMİK İŞLER GENEL MÜDÜR YARDIMCILIĞI

I. KARADENİZ EKONOMİK İŞBİRLİĞİ

XI. Dışişleri Bakanları Toplantısı 
(30 Nisan 1998, Erivan)

Devlet Bakanı Refaiddin Şahin başkanlığında bir heyetle kat ılınmıştır.

XII. Dışişleri Bakanları Toplantısı 
(22 Ekim 1998, Sofya)

Karadeniz Ekonomik İşbirliği (KEI) XII' inci Dışişleri Bakanları Toplantısı, 
dönem başkanı olan Bulgaristan’ın başkenti Sofya'da 22 Ekim 1998 tarihinde 
yapılmıştır. Toplantıya, Devlet Bakanı Şükrü Sina Gürel başkanlığında bir heyetle katilin 
mistir.

IV. KEI Zirvesi
(4-5 Haziran 1998, Yalta)

Cumhurbaşkanımız başkanlığında bir heyetle kat ılınmıştır. Toplantıda, KEI’ yi 
bölgesel bir örgüte dönüştürecek olan KEI Şartı imzalanmıştır.

•   ____

III. içişleri Bakanları Toplantısı 
(2 Ekim 1998, Korfu)

Toplantıya İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Yahya Gür başkanlığında bir heyetle kat 
ılınmıştır. Toplantıda, onbir ülkenin temsilcileri arasında "KEI Ülkeleri arasında Örgütlü 
Suçla Mücadelede İşbirliği Öngören Anlaşma"yi imzalamışlardır.

H. EKONOMİK İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI

V. Zirve Toplantısı
(11 Mayıs 1998, Almati)

EIT V'inci Zirve Toplantısı Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel'in
katılımlarıyla 11 Mayıs 1998 tarihinde Kazakistan’ın başkenti Almati'da yapılmıştır.

♦ Toplantıya katılan liderler Zirve sonunda imzalanan Almati Deklarasyonu'nda, EIT 
çerçevesinde ticareti geliştirme amacıyla kurulması Kararlaştırılan iki kuruluş olan
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Ticaret ve Kalkınma Bankası ile Reasürans Şirketi’nin 1998 yılı içerisinde faaliyete 
başlayabilmeleri için gerekli tedbirleri almak hususunda Kararlılıklarını da vurgulamışlardır.

D-8

V. Komisyon Toplantısı 
(23-24 Nisan 1998, İstanbul)

D-8 V'inci Komisyon Toplantısı 23-24 Nisan 1998 tarihleri arasında İstanbul’da
yapılmıştır. Söz konusu Toplantıda çeşitli alanlara yönelik olarak on değişik Karar kabul 
edilmiştir.

in. İSEDAK

14. İSEDAK TOPLANTISI 
(1-4 Kasım 1998, İstanbul)

Cumhurbaşkanımızın başkanı olduğu İSEDAK'in 14. Toplantısı 1-4 Kasım 1998 
tarihlerinde İstanbul da yapılmıştır. Toplantının açılısını Cumhurbaşkanımız yapmıştır.
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YURTDIŞI TANITMA GENEL MÜDÜR YARDIMCILIĞI

I.Ziyaretler

•  •

Ülkemizin yurtdışındaki çok yönlü ve kapsamlı tanıtım etkinlikleri çerçevesinde 
özellikle ABD'deki resmi kurum ve özel kuruluş yetkililerinin Türkiye'yi ziyaretleri devamlı 
olarak teşvik edilmekte, ziyaretçi heyet mensuplarının ülkemizde resmi makamlar, is ve 
akademik çevrelerle temasları sağlanmakta ve turistik unsurları da içeren ziyaret 
programları düzenlenerek, ülkemiz ve gündemindeki konularla ilgili olarak birinci elden 
bilgi almalarını sağlanmasına çalışılmaktadır.

1998 yılında basta ABD üyeleri ve Kongre
"Staffer"ları olmak üzere, özellikle son yıllarda İsrail’le çok yönlü olarak gelişen ikili

ABD
ziyaret etmişlerdir.

•  •

Ote yandan ABD dışındaki ülkelerden de yönetim, parlamento, basın, 
akademik gruplar ve sivil toplum kuruluşları gibi çevrelerden Türkiye'ye ziyaretler ve 
temaslar teşvik edilerek bu ülkelerle Türkiye arasında karşılıklı anlayışın 
geliştirilmesine ve Türkiye'nin ilk elden tanıtılmasına yönelik gayretler 1998 yılı 
içerisinde de sürdürülmüştür.

1998 yılı içerisinde çeşitli ülke ve kuruluşlardan Türkiye'ye 20 ziyaret kapsamında 
267 kişinin gelmesi sağlanmıştır. Bu çerçevede Ülkemizi ziyaret eden resmi ve özel 
kurum/kuruluş temsilcilerinin isim ve ziyaret tarihleri aşağıda kaydedilmiştir:

-The American Jewish Committee, 15-18 Şubat

-Conference of Presidents of Major American Jewish Organizations, 4-8 Mart 

-ABD Temsilciler Meclisi Tahsisler Komitesi, 10-13 Nisan

-B'nai Brith, 11-17 Mayıs

-World Affairs Council of America ve Virginia Eyaleti Eğitim Bakanlığı Uzmanları,
24-31 Mayıs/8-21 Haziran/21 Ağustos

-Amerika Kongresi Temsilciler Meclisi "Staffer" Heyeti, 25 Mayıs-1 Haziran
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-Rand Corporation, 31 Mayıs-8 Haziran

-CIA Eski başkanı Amiral Stansfield Turner, 16 Haziran

-ABD Temsilciler Meclisi "Ways and Means" Komitesi, 28 Haziran-6 Temmuz 

-American Council of Young Political Leaders Heyeti, 30 Haziran-11 Temmuz
V

-ABD Kongresi Temsilciler Meclisi "Kıdemli Staffer" Heyeti, 9-11 Temmuz

-ABD Kongresi Temsilciler Meclisi Heyeti, 13-15 Ağustos

-ABD Kongresi Temsilciler Meclisi "Staffer" Heyeti, 15-16 Ağustos

-ABD'li Senatör Richard Lugar, 28-30 Ağustos

-Türk-İngiliz Parlamento Grubu (All-Party Group), 22-26 Eylül

-Cumhuriyetimizin 75. Yıl Kutlamalarına Amerikan Musevi 
Kuruluşlarının Katılımı, 29-30 Ekim

-ABD'li Senatör Orrin Hatch, 12-16 Kasım

-The American Jewish Committee Uluslararası İlişkiler Direktörü Jason 
Isaacson, 16 Aralık

•  •

H. Ödül, Madalya ve Nişanlar

1998 yılı içinde Atatürk Uluslararası Barış Ödülü'nün yanı sıra bir Devlet Nişanı,
24 Liyakat Nişanı, 5 tane de Dışişleri Üstün Hizmet Plaketi tevdii edilmiştir.

Atatürk Uluslararası Barış Ödülü: Dünya barısına, Uluslararası ilişkilerde 
dostluk, anlayış ve iyi niyetin geliştirilmesine siyaset, bilim ve sanat alanındaki eserleri 
ve faaliyetleriyle Atatürk’ün "Yurtta Sulh, Cihanda Sulh" ilkesi doğrultusunda 
hizmetleri bulunan gerçek ve tüzel kişilere verilen söz konusu ödül 1998 yılında Prof. 
Bernard Lewis'e tevcih olunmuştur.



Devlet Nişanı: Türkiye ile mensup olduğu devlet arasında dostça ilişkilerin
geliştirilmesini ve milletlerin yakınlaşmasını sağlayan ülkelerin Devlet Başkanlarına 
verilen söz konusu nisan 1998 yılında Mısır Arap Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hüsnü 
Mübarek'e tevdi edilmiştir.

Liyakat Nişanı: İlim ve sanatta Türkiye'nin Uluslararası alanda tanıtılması ve 
yüceltilmesini sağlayan yabancı kişilere verilen söz konusu nisan 1998 yılında Dame 
Ninette de Valois, Prof.Jean Paul Roux, Prof.Robert Mantran, Prof. Hüseyin Mucip 
El-Misri, André Clot, Prof.Nasrullah Mübessir El-Tirazi, Prof.Dr. Justin McCarthy, 
Oraz Yağmur, Prof. Geofïrey Lewis, Dr.Andrew Mango, Prof.Yuzo Nagata, Isao Yonekura, 
Shoichiro Toyoda, Prof. Dr. Standford Shaw, Dr. Heath Lowry, Tevfık Haciyev, Kamil 
Veliyev, Bubina Oruzbaeva, Augusto Sinagra, Ethem Tenisev, Raziye Muhminova, 
Omelyan Pritsak, Prof. Bernard Lewis, Gubeydulla Aydarova ve Prof. İbrahim Mouelhy'e 
tevdi edilmiştir.

  • •   

Dışişleri Üstün Hizmet Plaketi: Türkiye Cumhuriyeti'nin uluslararası alanda
tanıtılmasında, dış politikasının başarıyla uygulanmasında ve menfaatlerinin
korunmasında, geliştirilmesinde, Türkiye'nin ve Türk tarihinin, dilinin, kültürünün ve 
sanatının tanıtılmasında fedakarlık, üstün başarı ve yararlılık gösteren yerli ve yabanci, tüzel 
ve/veya gerçek kişiler ile Dışişleri Bakanlığı görev ve sorumluluk alanına giren diğer 
konularda takdire sayan hizmetleri görülen özel ya da tüzel kişilere bu takdirin bir simgesi 
olarak verilen sözkonusu plaket 1998 yılında Wim Antoon Mateman, Sir Frédéric Bennett, 
Takaslıi Morinaga, Takeuchi Fujiwara ve Cengiz Aymatov'a tevdi edilmiştir.

III. Yayınlar

Gerek ülkemizin genel olarak tanıtımında kullanılabilecek güncel ve kapsamlı 
yayınlara duyulan ihtiyaçtan, gerek Türkiye'nin uluslararası kamuoyunun dikkatine 
getirmesi gereken sorunlardan hareketle 1998 yılı içinde yayın çalışmalarını ağırlık 
verilmiştir. Genel Müdürlüğümüzün 1998 yılı içinde hazırlanması, bastırılması ve 
dağıtımında katkıda bulunduğu yayınlar şunlardır: "Türkiye'den Tatil Haberleri (News 
From Turkey)" başlıklı tabloid türü tatil gazetesinin ikinci sayısı, Cumhuriyetimizin 75. 
Kuruluş Yıldönümü vesilesiyle hazırlanan ülkemizi bütün veçheleriyle genel olarak

___  •

tanıtan "Turkey Crossroads of Civilization", "Ermeni iddiaları ve Tarihi Gerçekler, 
"Armenian Claims and Historical Facts", "Allégations Arméniennes et Faits Historiques", 
"Les Déportés de Malte et les Allégations Arméniennes", "Excerpts From News Reports, 
Commentaries and Statements on Abdullah Öcalan and PKK", "PKK Terrorism", ve

* "Turkish Minority of Western Thrace" isimli kitaplardır.
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IV. Geniş Kapsamlı Uluslararası Etkinlikler

22 Mayıs-30 Eylül tarihlerinde Lizbon'da düzenlenen EXPO-98 Dünya Fuarına
ülkemizin katilimi hususunda ilgili resmi ve özel kuruluşlara destek sağlanmıştır.
"Berlin'de İstanbul" Kültürel etkinliklerine iştirak edilmiş ve 19-22 Kasım tarihlerinde
İstanbul’da düzenlenen Finans-98 Fuarına Bakanlığımıza ait bir pavyon oluşturulmak 
suretiyle katılınmıştır.

%
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KONSOLOSLUK İŞLERİ GENEL MÜDÜR YARDIMCILIĞI

•  •  • •

1. GÖRÜŞMELER:

1. Konsolosluk Görüşmeleri

•  •

ÜLKE
- Gürcistan
- Macaristan
- Iran
- Gürcistan
- Rusya Fed.

TARİH
20-22 Nisan 1998 
07-08 Mayıs 1998
29 Eylül-01 Ekim 1998
21-27 Ekim 1998 
01-02 Aralık 1998

YERİ
Ankara 
Ankara 
T ahran 
Tiflis 
Moskova

2. ikili Temaslar

•  •

ULKE
- Slovenya
- Ukrayna

TARİH-YER
21-22 Eylül 1998, Ankara
15-20 Kasım 1998, Ankara

KONUSU
Halefıyet 
Adli Yard. Ani

H. KOGY KOORDİNASYONUNDAKİ ÇALIŞMALAR :

1. Ahiska Türklerinin Yurtlarına Dönüşü

Yurtlarından edilerek Eski SSCB'nin çeşitli bölgelerine sürülen Ahiska Türklerinin 
anavatanları olan Gürcistan'a dönmelerine katkı sağlamak amacıyla, Bakanlığımızın ve 
diğer ilgili kuruluşlarımızın katılımıyla sürdürülen çalışmalar devam etmiş, bu 
çerçevede 15 Temmuz ve 20 Ekim 1998 tarihlerinde iki koordinasyon Toplantısı

gerçekleştirilmiştir.

2. Bulgaristan'dan Gelen Soydaş Ailelerinin Seyahat ve İkameti

Bakanlığımız koordinasyonunda ve İçişleri Bakanlığı ile işbirliği yapılmak 
suretiyle hazırlanan; Türkiye'nin sinir komşusu ülkelerde yasamakta iken, 2510 Sayılı 
Iskan Yasası çerçevesinde Türkiye'ye gelip halen yasayan ve Türk vatandaşlığını kazanan 
soydaşlarımızın yazılı taleplerine binaen komşu ülkelerde yasayan ve Türkiye'ye 
girmeleri yürürlükteki kanunlar gereğince yasaklanmış bulunmayan, milli güvenlik ve 
devletin diş siyaseti bakımından sakıncalı olmayan esleri, 18 yasından küçük çocukları,
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geliri ve bakacak kimsesi olmayan yaşlı anne ve babalarının Türkiye'ye seyahat ve 
Türkiye'de ikamet edebilmelerini düzenleyen 18 Ekim 1998 tarihli ve 98/1863 Sayılı 
Bakanlar Kurulu Kararı, 03 Kasım 1998 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe 
girmiştir.

m . ANLAŞMALAR:

1. imzalanan Anlaşmalar

- Türkiye Cumhuriyeti ile Ukrayna Arasındaki Konsolosluk Anlaşması, 21 Mayıs 1998, 
Kiev

2. Yürürlüğe giren Anlaşmalar

imzalanan
Cumhuriyeti Arasında Hukuki, Ticari ve Cezai Konularda Adli Yardımlaşma Anlaşması"nin 
metni 09.11.1997 tarihli, 23165 Sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmış, 20 Şubat 1998 
tarihinde gerçekleştirilen Onay Belgelerinin teatisini takip eden 30. gün olan 22 Mart 
1998 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

tarihinde Ankara'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti ile

Anlaşması"nın metni 24.08.1997 tarihli, 23090 Sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmış, 16 
Aralık 1997 tarihinde gerçekleştirilen Onay Belgelerinin teatisini takip eden 30. gün olan 
15 Ocak 1998 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

12 Haziran 1995 tarihinde Ankara'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti
İle__Gürcistan Arasında Konsolosluk Anlasmasıt,nın metni 12.11.1997 tarihli 23168
Sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmış, 13 Mart 1998 tarihinde gerçekleştirilen Onay 
Belgelerinin teatisini takip eden 30. gün olan 12 Nisan 1998 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
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YURTDIŞINDA YAŞAYAN TÜRKLER GENEL MÜDÜR YARDIMCILIĞI

I. Ziyaretler

- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof.Dr.Nami Çağan'ın 
Almanya Federal Cumhuriyetini ziyareti

(16-18 Mart 1998)

- Devlet Bakam Işılay Saygın'ın Almanya Federal 
Cumhuriyeti'ni ziyareti

(18-25 Mart 1998)
F rankfurt-Köln-Münih

- Avrupa Konseyi tarafından Malta Hükümetinin ev 
sahipliğinde düzenlenen Sosyal Güvenlikten Sorumlu 
Avrupa Bakanları 7. Konferansına Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı Prof.Dr.Nami Çağan başkanlığında bir 
heyetle katilinmiş tır.

(12-14 Mayıs 1998), Valetta

- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof.Dr.Nami Çağan'ın
•  •

Azerbaycan'ın Nahçıvan Özerk Cumhuriyetini ziyareti 

(4-5 Temmuz 1998)

- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof.Dr.Nami Çağan'ın 
Lüksemburg Başbakanı Jean-Claude Juncker'in davetlisi 
olarak Lüksemburg'u ziyareti

(31 Ağustos-2 Eylül 1998)

II. Anlaşmalar

Yurtdışında Yaşayan Türkler Genel Müdür Yardımcılığının görev alanına dahil 
konularda 1998 yılı içerisinde imzalanan Sözleşme ve Anlaşmalar aşağıda
belirtilmektedir:

a) Türkiye-Kanada Sosyal Güvenlik Anlaşması ve Anlaşma'nın 
Uygulanmasına İlişkin İdari Düzenleme metinleri 19.6.1998 tarihinde Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanı Prof.Dr. Nami Çağan ile Kanada'nın Ankara Büyükelçisi Micheal 
Mace tarafından Ankara'da imzalanmıştır.

b) Türkiye-Makedonya Sosyal Güvenlik Sözleşmesi 6.7.1998 tarihinde
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof.Dr.Nami Çağan ile Makedonya Cumhuriyeti 
Çalışma ve Sosyal Politika Bakanı Naser Ziberi tarafından Üsküp'de imzalanmıştır.
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c) Türkiye-Arnavutluk Sosyal Güvenlik Sözleşmesi 15.7.1998 tarihinde
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakam Prof.Dr.Nami Çağan ile Arnavutluk Çalışma ve 
Sosyal işler Bakam Anastas Angjeli tarafından Tirana'da imzalanmıştır.

d) Türkiye-Azerbaycan Sosyal Güvenlik Sözleşmesi 17.7.1998 tarihinde
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakam Prof. Dr. Nami Çağan ile Azerbaycan Emek ve 
Ahalinin Sosyal Müdafaası Bakanı Prof.Dr.Ali Nağıyev tarafından Ankara'da
imzalanmıştır.

e) Türkiye-Makedonya Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin
Uygulanmasına İlişkin İdari Anlaşma 21.8.1998 tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı Prof.Dr.Nami Çağan ile Makedonya Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Politika 
Bakanı Naser Ziberi tarafından İstanbul'da imzalanmıştır.

f) Türkiye-Arnavutluk Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin Uygulanmasına İlişkin İdari
Anlaşma 10.9.1998 tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof.Dr.Nami Çağan
ile Arnavutluk Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı Anastas Angjeli tarafından İstanbul'da 
imzalanmıştır.

g) 1 Mayıs 1989 tarihinden sonra Türkiye'ye göç etmiş bulunan kişilere 
Bulgaristan yasalarına göre emeklilik aylığı bağlananlar ile ilgili olarak hazırlanan 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Bulgaristan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Bulgar Emeklilik Maaşlarının Türkiye Cumhuriyetinde Ödeme Anlaşması 4.11.1998 
tarihinde Ankara'da iki ülkenin Başbakanları tarafından imzalanmıştır. Sözkonusu 
Anlaşma, Türkiye ve Bulgaristan'da onay için gerekli yasal işlemlerin 
tamamlanmasını takiben, 1 Mart 1999 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

e) Türkiye-Gürcistan Sosyal Güvenlik Sözleşmesi, Sözleşmenin Uygulanmasına 
Dair İdari Anlaşma ve Sağlık Yardımlarına İlişkin Ek Anlaşma Gürcistan Sosyal 
Güvenlik, Çalışma ve İstihdam Bakanı Birinci Yardımcısı Viktor Iaşvili'nin 8-11 Aralık 1998 
tarihlerinde ülkemize yaptığı ziyaret sırasında adıgeçen ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı Müsteşarı Ahmet Şağar tarafından imzalanmıştır.

III. Mevzuat Çalışmaları

Yurtdışında Yaşayan Vatandaşların Türkiye'deki Seçimlere Katılmaları

07.11.1982 tarihli ve 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın Başlangıç
Metni ve Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 23.07.1995 tarih ve 4121 sayılı Kanun
ile Anayasa'mn 67. maddesinde yapılan değişiklik sonucunda yurtdışında yaşayan
vatandaşlarımıza Türkiye'de yapılacak genel seçimler için bulundukları ülkelerde oy 
kullanma olanağı tanınmıştır.

Anayasa'mn 67. maddesinin değişik 2. paragrafı şöyledir : "Seçimler ve halk
oylaması serbest, eşit, gizli, tek dereceli, genel oy, açık sayım ve döküm esaslarına göre, 
yargı yönetim ve denetimi altında yapılır. Ancak yurtdışında bulunan Türk vatandaşlarının 
oy hakkını kullanabilmeleri amacıyla kanun, uygulanabilir tedbirleri belirler."

Anayasanın yukarıda söz konusu değişikliğinden hemen sonra, başta yurtdışında 
yaşayan vatandaşlarımızın yoğun olarak bulundukları ülkelerde olmak üzere, konuya 
ilişkin gerekli inceleme ve araştırma çalışmalarında bulunulmuştur.



Bu çalışmalar bağlamında diğer ülkelerin uygulamaları ve bu konuda
vatandaşlarımızın bulundukları ülke makamlarının yaklaşımı ve işbirliği olanakları da 
soruşturulmuştur.

.Almanya Federal Cumhuriyeti hariç tüm ülkeler, yurtdışında yaşayan
vatandaşlarımızın Türkiye temsilciliklerinde veya temsilcilikler dışında oy kullanmalarının 
mümkün olduğunu bildirmiştir.

Konu ile ilgili mevzuat çalışmalarını yürütmek görevi başlangıçta üç Balkan’dan 
oluşan bir Komisyona verilmiştir.

Bu Komisyonun talebi üzerine Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığında ilgili kamu 
kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinin katılımı ile toplantılar yapılmış ve bu arada 
Adalet Bakanlığı ve Yüksek Seçim Kurulu yetkililerince çeşitli seçenekler göz önünde 
tutulmak suretiyle hazırlanan teklifler incelenmiş ve sonuçta üç seçenekli yasa teklifi
hazırlanarak Hükümeti oluşturan üç parti tarafindan, birlikte, T.B.M.M. Başkanlığına 
sunulmuştur. Bu teklifler, 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri 
Hakkında Karun’a bazı maddeler eklenmesini veya bu Karun’un bazı maddelerinin 
değiştirilmesini öngörmektedir.

T.B.M.M. Partiler arası Anayasa Uyum Komisyonu Başkanlığında 2 ayrı 
Parlamento Heyeti yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın Türkiye'de yapılacak genel 
seçimlerde oy kullanabilme imkanlarım araştırmak, bu konuda ilgili ülkelerin
yaklaşımlarını öğrenmek ve olabilecek engelleri aşmak üzere Hükümet
düzeyindeki çalışmaların yamsıra Parlamentolar arası ilişkilerin de muhtemel
olumlu etkileri olabileceği düşüncesiyle Almanya ve Fransa'ya giderek gerekli
incelemelerde bulunmuştur.

Ancak Almanya güvenlik gerekçesi ile orada yaşayan
vatandaşlarımızın Büyükelçilik ve Başkonsolosluklarımız ile diğer mekanlarda 
kurulacak sandıklarda oy kullanmalarına izin veremeyeceğini bildirmiş, soruna 
çözüm yolu olarak mektup ile oy kullanılmasını önermiştir.

Halen yurtdışında yaşayan 3,7 milyon vatandaşımızın 3,2 milyonu Avrupa'da ve 
bunların da 2,2 milyonu Almanya Federal Cumhuriyetinde bulunmaktadır. Diğer bir değişle, 
yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın % 60'ı Almanya’da, Avrupa'dakilerin ise % 75'i
Almanya'dadır. Bu nedenle, Almanya'nın tutumu önem arzetmektedir.

Konuya ilişkin olarak yürütülen çalışmalar sonunda aşağıdaki ilkeler belirlenmiştir:

"a) Ayrı seçim yasasına gerek yoktur.Mevcut 298 sayılı Yasa ve 
milletvekillerinin seçimleri ile ilgili yasalarda gerekli 
düzenlemeler yapılarak sorun çözülmelidir.

b)Yurtdışı seçmeni, yurtdışında bulunan ve kendisini seçmen 
olarak kaydettiren Türk vatandaşıdır.

c)Seçmen kütüğü, seçimlerin teminatı açısından mutlaka 
düzenlenmelidir.
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d)Yurtdışı seçmenler oylarını mektupla kullanmalıdırlar, bu 
konuda 3 zarflı Kanada sistemi uygun bulunmuştur.

e)Oyların değerlendirilmesi mevcut sisteme göre yapılmalı,
Türkiye genelinde değerlendirilmelidir.

Yurtdışında seçim çevresi oluşturmanın uluslararası hukuk kuralları ve bu seçim 
çevrelerinin oluşturulacağı ülkelerin konuya duyarlılığı gözönüne alınarak 
sakıncalı görülmüştür."

T.B M.M Partiler arası Anayasa Uyum Komisyonu 25 Kasım 1998'de Anayasanın 
67. maddesinin öngördüğü yasanın çıkartılmasına yönelik olarak T.B M.M. Başkanlığına 
Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunda değişiklik 
yapılmasına dair Kanun Teklifini T.B.M.M. Başkanlığına sunmuştur.

T.B.M.M. Anayasa Komisyonu konuyu incelemek ve nihai hale getirmek 
üzere bir alt komite oluşturmuştur.

Bu alt komite bir kaç toplantı yapmış ancak çalışmalarını
sonuçlandırmamıştır.

Bu arada Yüksek Seçim Kurulu'nun 16 Şubat 1999 tarih ve 23613 sayılı Resmi
Gazetede yayınlanan 122 sayılı Kararı ile yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın
Anayasanın 67. maddesinde öngörülen yasal düzenleme yapılıncaya kadar 18 Nisan 1999
günü gerçekleştirilecek, genel seçimlerde nasıl oy kullanacaklarına ilişkin hükümler 
belirlenmiştir.

*

Burada, ’’Anayasada öngörülen yasal düzenleme yapılıncaya kadar yurtdışında
yaşayan vatandaşlarımızın, gümrük kapılarında oy kullanabilecekleri" hükme 
bağlanmıştır.



DIŞİŞLERİ EĞİTİM MERKEZİ BAŞKANLIĞI

1 15 Arahk 1997- 14 Şubat 1998

31. eğitim dönemi aday meslek memurları için Hazırlayıcı Eğitim Programı 
düzenlenmiştir. Bu programa 21 aday meslek memuru katılımıştır.

2. 8 Ocak 1998

"1995 Bakanlık Tarihçesi" nin basımı yapılmış ve tüm bakanlık teşkilatına
dağıtılmıştır.

3. 9 - 1 3  Mart 1998

Kamu kurum ve kuruluşlarının sürekli görevle yurtdışına atadığı personel için 
Dış Görev Yönlendirme Kursu düzenlenmiş ve bu ilkbahar dönemi kursuna, Mayıs 1998 
tarihine kadar yurtışı göreve atanacak toplam 21 kişi katılmıştır.

4. 14 Nisan 1998

Genelkurmay Başkanlığı TSK İstihbarat Okulunda 14 Nisan - 5 Ağustos 1998 
tarihleri arasında düzenlenen Yurtdışı Sürekli Göreve Hazırlık Kursu için Bakanlığımızın
IS1G-I, ISIG-II, ISIG-III, KDGM, EKGM, KOGM, İAGM, PRGM, SPGM, ÇEGY, 
ESGY ve ARUD birimlerinden konferansçı sağlanmıştır.

5. 4 - 2 0  Mayıs 1998

32. dönem aday meslek memurları, 17. dönem aday idari memurlar ve aday 
haberleşme teknisyenleri için Temel Eğitim Programı düzenlenmiştir. Bu programa,
20 aday meslek memuru, 15 aday idari memur ve 3 aday haberleşme teknisyeni katılmıştır.

6. 26 Mayıs - 29 Haziran 1998

17. dönem aday idari memurlar ve aday haberleşme teknisyenleri için Hazırlayıcı 
Eğitim Programı düzenlenmiş ve bu programa, temel eğitimlerini başarıyla 
tamamlamış 15 aday idari memur ve 3 haberleşme teknisyeni katılmıştır.

7. 26 Mayıs - 2 Temmuz 1998

32. dönem aday meslek memurları için, Hazırlayıcı Eğitim Programı 
düzenlenmiştir. Bu programa 20 aday meslek memuru katılmıştır.

8 Mayıs 1998

Dışişleri Eğitim Merkezince 1996-97 Eğitim Döneminde düzenlenen eğitim 
programında yer alan derslerden bazılarının notlan kitap haline getirilerek Bakanlığımız 
memurlarının yararlanması için tüm Bakanlık teşkilatına dağıtılmıştır.
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9 8 - 12  Haziran 1998

Kamu kurum ve kuruluşların sürekli görevle atadığı personel için Dış Görev 
Yönlendirme Kursu düzenlenmiş ve bu yaz dönemi kursuna, Ağustos 1998 tarihine 
kadar yurtışı göreve atanacak toplam 20 kişi katılmıştır.

10. 8 -14  Haziran 1998

İsrail Dışişleri Bakanlığı ile Bakanlığımız arasında yapılan
görüşmelerde, iki ülkeye mensup bazı genç diplomatların 1 hafta süre ile karşılıklı olarak
konuk edilmeleri Kararlaştırılmıştır. Bu Mutabakat çerçevesinde 6 genç diplomatımız 
İsraili ziyaret etmiştir.

11. 19-21 Haziran 1998

Eğitim Merkezi Başkanımn nezaretinde ve gazeteci/araştırmacı Özgen Acar'ın 
rehberliğinde ülkemizin Akdeniz Bölgesindeki tarihi yerlerini ve müzelerini tanımak 
amacıyla bir gezi düzenlenmiştir. Bu geziye 45 kişi katılmıştır.

12 31 Ağustos - 2 Ekim 1998

Türkiye Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü ve TİKA'nın işbirliği ile, 17 ülkeden 35
yabancı genç diplomatın katıldığı Yabancı Genç Diplomatlar Mesleki Eğitim Kursu 
düzenlenmiştir.

13. 7-11 Eylül 1998 ' ‘

S

Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının sürekli görevle yurtdışına atadığı 18 kişi için 
"Dış Görev Yönlendirme Kursu" düzenlenmiştir.

14 14-18 Eylül 1998

Seul de düzenlenen "Diplomasi Akademileri Direktörleri "Toplantısına Eğitim 
Merkezi Başkanı katılmıştır.

15 28 Eylül - 2 Ekim 1998

Hırvatistan Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisince düzenlenen eğitim işbirliği 
Toplantısına Eğitim Merkezi Sekreteri katılmıştır.

16 1-31 Ekim 1998

Türkiye-Fransa Diplomatik İşbirliği Protokolü ve 2000-Eylem Planı Uygulama
eki uyarınca, Fransa Dışişlerinde görevli Başkatip Francois Naucodie Bakanlığımızda staj 
yapmıştır. '"  ' ’ •

17. 5-9 Ekim 1998

Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarından sürekli görevle yurtdışına atanan 23 
personel için sonbahar "Dış Görev Yönlendirme Kursu" düzenlenmiştir.



"1996 Bakanlık Tarihçesi" bastırılarak dağıtımı yapılmıştır.

19 7-11 Aralık 1998

Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının sürekli görevle yurtdışına atadığı 13 
için kış dönemi "Dış Görev Yönlendirme Kursu" düzenlenmiştir.

18. 10 Kasım 1998

görevli
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III. BÖLÜM

YÖNETİCİLERE İLİŞKİN BİYOGRAFİK
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İSMAİL CEM

DIŞİŞLERİ BAKANLARI 

GÖREVLERİNE BAŞLAYIŞ VE AYRILIŞ TARİHLERİ

20.06.1997
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DIŞİŞLERİ BAKANI

ISMAIL CEM’IN ÖZGEÇMİŞİ

* 1940 yılında İstanbul’da doğdu.
* İstanbul Robert Kolejinden (1959) ve Lozan Üniversitesi Hukuk Fakültesinden (1963) mezun oldu. Paris 
Siyasal Bilgiler Enstitüsünde Siyaset Sosyoloji dalında master yaptı. (1981)
* 1963 yılından itibaren çeşitli gazetelerde yazı işleri müdürlüğü, genel yayın müdürlüğü yapdı. Yazarlığa 
devam etmektedir.
* Türkiye Gazeteciler Sendikası İstanbul Şubesi Başkanlığım yürüttü. (1971-1974)
Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğünde bulundu (1974-1975).
1987 ve 1991 seçimlerinde İstanbuldan, 1995 Seçimlerinde Kayseri’den Milletvekili seçildi.
* DSP TBMM Grup Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildi. (1996)
* Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) ve Batı Avrupa Birliği (BAB) Asemblesi üyeliklerine seçildi. 
(1987-1996)
* AKPM Sosyalist Grubu Başkanvekilliğine seçildi. (1989-1991), (1993-1995)
* AKPM ve BAB Asemblesi Türk Parlamenter Grubu Başkanlığına seçildi. (1996)
* Avrupa Medya Enstitüsü Danışma Kurulu Üyeliği bulunmaktadır.
* 50. hükümette Kültür Bakanlığı yaptı. (1995)
* 30 Haziran 1997 tarihinde kurulan 55. hükümette Dışişleri Bakanlığı görevine atandı.
* Yayınlanmış Kitapları:

“Türkiye’de Geri Kalmışlığın Tarihi”
“Türkiye Üzerine Yazılar”
“12 Mart”
“TRT’de 500 Gün”
“Siyaset Yazıları”
“Geçiş Dönemi Türkiye’si”
“Sosyal Demokrasi yada Demokratik Sosyalizm Nedir, Ne Değildir”
“Yeni Sol” :
“Soldaki Arayış”
“Gelecek İçin Denemeler”
“Mevsim Mevsim” (Fotoğraflar)

* Dört fotoğraf sergisi düzenledi.
* İngilizce ve Fransızca bilen İsmail Cem, Bayan Elçin Cem ile evlidir. İpek ve Kerim adlarında iki çocuk
babasıdır. ;
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IV. BOLUM

ÜST DÜZEY YETKİLİLERİN BASINA BEYANLARI

İLE

DIŞİŞLERİ BASIN AÇIKLAMALARI
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Yunanistan Dışişleri Bakanının Demeci

08 Ocak 1998

Yunanistan Dışişleri Bakanı Pangalos 6 Ocak tarihinde devlet kanalı ET-1 
Televizyonu'na verdiği demeçte bilinen kişiliğini yansıtan üslûbuyla ülkemize bir kez daha dil 
uzatmıştır. Adıgeçenin bu tutumunu kınıyoruz.

Türkiye, tarihinin her döneminde çaresiz kalan toplumlar için bir melce olmuştur. 
Bunun aksini iddia etme cüretinde bulunacakların daha önce kendi ülkelerinde yaşayan 
toplumların etnik kimliklerini nasıl yok ettiklerinin, bugün de vatandaşlarını Yunan kökenli 
olanlar ve olmayanlar şeklinde neden sınıflandırmaya ihtiyaç duyduklarının ve Yunan kökenli 
olmayanlara neden acımasız bir ayırımcılık uyguladıklarının hesabını vermeleri gerekir. Batı 
Trakya Türk toplumuna karşı Yunanistan'ın yıllardır uyguladığı baskı politikası, kendini 
medeni sayan bir ülke için ancak utanç kaynağı olabilir. Ancak Yunan Dışişleri Bakanının 
böyle bir duygudan yoksun olduğunu da bilmekteyiz. Ayrıca, Hitler'e atıfta bulunan 
Pangalos'un, Yunanistan'da yaşayan onbinlerce Yahudiyi Yunan makamlarının Hitler'in 
askerlerine nasıl bir memnuniyetle teslim ederek ölüm kamplarına gönderdiklerini yeniden 
düşünmesini tavsiye ederiz.

Almanya ve PKK

14 Ocak 1998

Almanya Federal Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi 14 Ocak 1998 tarihinde 
Bakanlığımıza çağnlarak, Federal Başsavcı tarafından 13 Ocak 1998 tarihinde PKK'nin "artık 
terörist bir örgüt olmadığı, ancak kriminal özelliğini koruduğu" yolunda yapılmış bulunan 
açıklamayı yadırgadığımız ve anlamakta güçlük çektiğimiz kendisine ifade edilmiştir.
Filhakika, PKK terör örgütü bağlantılı sözde demeklere bu ülkedeki terörist faaliyetleri 
sonucu 26 Kasım 1993 tarihinde Federal İçişleri Bakanlığı tarafından getirilen yasaklama elan 
devam etmektedir.

Diğer taraftan, Almanya'nın yanısıra Fransa da aynı yıl terör örgütünün ülkesindeki 
faaliyetlerini yasaklamıştır. Keza, başta Avrupa ülkeleri olmak üzere, birçok ülkede PKK'nin 
bir terör örgütü olduğu kabul edilmektedir. Bu bağlamda, ABD'de 8 Ekim 1997 tarihinde 
yayınlanmış bulunan yabancı terör örgütleri listesinde PKK terör örgütüne de yer verilmiştir. 
Ayrıca, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde bazı davalarda alman kararlarda PKK'nin bir 
terör örgütü olduğu açıkça ifade edilmektedir. Kaldı ki, PKK terör örgütünün kadın, çocuk, 
yaşlı dahil binlerce masum insanı katlettiği herkesin malumudur.
Federal Başsavcı tarafından hangi amaçla yapıldığı anlaşılamayan bu dar görüşlü açıklamanın 
münferit bir görüş olduğunu düşünüyor ve Aimanya Federal Cumhuriyeti Hükümetinin PKK 
terör örgütü karşısındaki kararlı tutumunu sürdürmeye devam edeceğini ümit ediyoruz.



Bielefeld, Parsberg ve Bremen Yangınları

V-»

14 Ocak1998

Almanya'nın Bielefeld, Parsberg ve Bremen kentlerinde 13 ve 14 Ocak günlerinde 
Türklerin oturduğu evlerde çıkan 3 ayrı yangında ilk belirlemeler göre 1 vatandaşımızın 
hayatını kaybetmesi ve birçok vatandaşımızın yaralanması büyük üzüntü yaratmıştır.
Olaylar üzerine ilgili temsilciliklerimiz, yetkili Alman makamları ile temas ederek yangınların 
çıkış nedenlerinin biran önce aydınlatılmasını ve tarafımıza bilgi verilmesini istemiştir.

Gelişmeler Bakanlığımızca da yakından izlenmekte ve Alman Makamları ile temaslar 
sürdürülmektedir.

İskeçe Müftüsü aleyhine yayınlanmış mesajlar

16 Ocak 1998

Batı Trakya Türk Azınlığı tarafından seçilmiş bulunan İskeçe Müftüsü Mehmet Emin 
Aga'nın aleyhinde, çeşitli dini günler vesilesiyle 11 Nisan ve 7 Temmuz 1997 tarihlerinde 
yayınlamış olduğu mesajlarda İskeçe Müftüsü sıfatım kullanarak, İskeçe'nin Yunan 
Devleti'nce Uluslararası Antlaşmaların açık hükümlerini kabaca çiğneyerek atanan 
müftüsünün makam ve yetkisini gaspettiği gerekçesiyle İskeçe Savcılığı tarafından yeni bir 
dava daha açıldığını esefle öğrenmiş bulunuyoruz. Böylece, iskeçe Müftüsü aleyhinde açılan 
dava sayısı 9'a halen devam eden 8 davada verilen hapis cezalarının toplamı 80 aya ulaşmıştır. 
Yunanistan'ın, kendi toplumunun güvenine ve saygısına mazhar olan bir din adamını, 
vazifesini uluslararası antlaşmalara ve hatta iç hukuk kurallarına uygun olarak ifa ettiği için 
adli taciz altında sindirme teşebbüsünde bulunmasını, din ve inanç özgürlüğüyle 
bağdaştırabilmek mümkün değildir.

Yunanistan'ın, Batı Trakya Türk Azınlığı'nın, başta Lozan Anlaşması olmak üzere 
uluslararası hukuktan kaynaklanan statüsünü aşındırmak yolunda bu davayla bir kez daha 
sergilenen tutumunu kınıyor, Avrupa Birliği üyesi Yunanistan'ın uluslararası taahhütlerine 
saygı göstermesini istiyoruz.

İstanbul Rum Patrikhanesi'ne yapılan bombalı saldırı

16 Ocak 1998

2 Aralık 1997 günü İstanbul Rum Patrikhanesi'ne yapılan bombalı saldırı ve bunun 
sonucunda bir papazın yaralanması üzerine Bakanlığımızca bir açıklama yapılmış ve nerede 
olursa olsun bu tür şiddet eylemlerinin tarafımızdan kınandığı vurgulanmıştır.
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12 Ocak 1998 günü İstanbul Eminönü'ndeki Rum ortodoks Ayazma Kilisesi'nde 
meydana gelen yangın, hırsızlık ve bekçinin öldürülmesi olaylarından duyğuduğumuz üzüntü 
ve bunların hoşgörülmesinin ve kabul edilmesinin mümkün olmadığı da keza Bakanlığımız 
Sözcüsü'ne kuvvetle ifade edilmiştir.

•  •

Ülkemizdeki Yunan temsilciliklerine çeşitli tarihlerde yapılan saldırıların faillerinin 
bugüne kadar yakalanmadığı ve bu olaylarda güvenlik önlemlerinin ilgili makamlarımızca 
alınmadığı yolunda Yunanistan Dışişleri Bakanlığı’nın 14 Ocak 1998 tarihli açıklamasında yer 
alan yersiz ve yakışıksız ifadeleri reddediyoruz. Güvenlik güçlerimiz kendilerine düşen 
sorumlulukları yerine getirmektedirler.

Her iki olayın faillerin de bulunarak adalete teslim edilmesi ve bu tür eylemlerin 
tekerrürünün önlenmesi yolunda mümkün olan her çabanın gösterileceği tabiidir.

Yunanistan'ın Ege'de Gerginliği Tırmandıran Tutumuna İlişkin Dışişleri Bakanlığı
Açıklaması

19 Ocak 1998

Yunanistan'ın Ege'de gerginliği tırmandıran tutum ve açıklamalarının son günlerde 
artan ölçüde sürdüğü görülmektedir. Son olarak, Yunan basınında, Yunan karasularının 6 mil 
olan mevcut genişliğinin, 8 veya 10 mile çıkarılması konusunda Hükümet çevrelerine atfen 
tartışmalar yapıldığı bildirilmektedir. Bu vesileyle, Yunan karasularının genişliği konusunda 
malum görüşlerimizin, bir kez daha kamuoyuna hatırlatılmasında yarar görülmüştür.

Yunan karasularının 6 mil olan mevcut genişliğinin muhafazası, ülkemizin Ege'deki 
temel çıkarlarının idamesini sağlayan hayati bir konudur. Ege gibi kendine özgü coğrafi 
koşullan olan yarı kapalı bir denizde, karasularının 6 milin üzerinde genişletilmesi, halen % 
50 olan açık deniz alanlarının daralmasına sebep olacaktır. Bu durum, sadece ülkemizin 
hayati çıkarlarına zarar vermeyecek, aynı zamanda bu denizden yaralanan üçüncü ülkelerin de 
Ege'nin açık deniz statüsündeki alanlarında serbestisini kısıtlayacaktır. Bu nedenle, Yunan 
karasularının 6 milin ötesine genişletilmesinin tarafımızdan hiç bir şekilde kabul 
edilemeyeceği bilinmekte ve bu husustaki devlet politikamız aynen geçerliliğini 
korumaktadır.

Esasen Türkiye ve Yunanistan Madrid Mutabakatı ile karasularımn genişletilmesi gibi, 
birbirlerinin hayati çıkarlarına zarar verebilecek tek taraflı eylemlerden ve oldu-bittilerden 
kaçınmayı taahhüt etmişlerdir. Ülkemiz bu taahhüde titizlikle bağlı kalmıştır. Yunanistan'ın 
da aynı davranışı göstermesi gerekmektedir.
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Kıbrıs/Baf Askeri Hava Üssü

24 Ocak 1998

Kıbrıs Adası'nın güneyini yıllardır ağır biçimde silahlandırmakta olan Rum Yönetimi,
• •

Yunanistan'a tahsis ettiği Baf Askeri Hava Ussü'nün inşaatını tamamlamış ve operasyonel 
duruma getirmiştir.

Bu şekilde, son yıllarda Yunanistan'la birlikte Ortak Askeri Doktrin çerçevesinde 
izleyegeldiği saldırgan politikaya yeni bir halka daha eklemiştir. Bu gidişatı uluslararası 
kamuoyunun gerektiği gibi değerlendireceğinden eminiz.
Rum/Yunan İkilisinin Ada'da ve Doğu Akdeniz'de barış ve istikrarı tehdit eden bütün 
faaliyetini yakından izlemekteyiz. Bu tehlikeli gelişmeyi önemle BM Genel Sekreteri'nin ve 
Güvenlik Konseyi Başkanının dikkatine getirmekteyiz.

Garantör ülke olarak Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güvenliğini 
tehlikeye düşürecek ve kendi topraklarına tehdit oluşturacak her türlü girişime karşı gereken 
önlemleri kararlılıkla almaya devam edecektir.
Bu vahim adımları atanlar ağır bir sorumluluk altına girmektedirler.

Yunan Vatandaşlık Yasası Hakkında Açıklama

26 Ocak 1998

Yunan Hükümeti'nin, vatandaştan arasında Yunan kökenli olanlar ve olmayanlar
şeklinde bir ırkçı ayırım yapan ve Yunan kökenli olmayanların idari bir işlemle vatandaşlıktan
ıskat edilmesine imkan veren Vatandaşlık Yasası'nın 19'uncu maddesini iptal etmeye karar
verdiği açıklanmış, ancak 19'uncu maddenin iptalinin geriye dönük bir etki yapmayacağı
belirtilmiştir. Bilindiği gibi bu ırkçı mekanizma Batı Trakya Türk Azınlığı'na karşı 
kullanılmaktaydı.

Yunan Hükümeti'nin bu konuda bir yasa değişikliği taslağını Yunan Meclisi'ne sunup 
sunmayacağı, sunarsa bunun Meclis tarafından ne şekilde bir işleme tabi tutulacağı bu 
aşamada bilinmemektedir.

Ancak, bu konuda yapılan açıklama ve basın haberlerinden 19'uncu maddenin 
münhasıran ileriye dönük şekilde iptal edilmesinin öngörüldüğü anlaşılmaktadır. Oysa, 
kamuoyuna yansıyan son "Aysel Zeybek" örneğinde de görüldüğü gibi, 19'uncu maddenin 
işletilmesi, mağdurları açısından çok ciddi sorunlara yol açmıştır ve gerek Yunanistan'da 
gerek Türkiye'de "vatansız" durumunda hayatlannı idame ettirmeye çalışan binlerce 
soydaşımız vardır. Yunan devleti, ırkçı ve ayınmcı kıstaslara dayalı bir mevzuat hükmünü 
düzeltmek kadar, bu hükmü işleterek zarara uğrattığı vatandaşlarının zararlarını gidermekle 
yükümlüdür. Kendilerinden bu yükümlülüğün gereğini yerine getirmeleri beklenmektedir
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Gümülcine Türk Gençler Birliği Lokaline Saldın

5 Şubat 1998

Gümülcine Türk Gençler Birliği Lokali’ne 1 Şubat gecesi kimliği belirsiz gişilerce 
saldırıda bulunulmuştur. Bu saldırıyı üzüntüyle karşılıyor ve kınıyoruz.

Batı Trakya Türk Azınlığı’nı hedef alan şiddet eylemlerinin bir yenisini teşkil eden bu 
saldırının Ramazan Bayramı’na ve özellikle 29 Ocak olaylarının yıldönümü vesilesiyle 

Gümülcine Türk Gençler Birliği’nde gerçekleştirilen etkinliklerin hemen ardından 
vukubulmuş olması bu konuda kamuoyunda esasen mevcut hassasiyeti büsbütün artırmıştır.

Bilindiği üzere, 29 Ocak, Batı Trakya Türk Azınlığı’nca kurulan ve Gümülcine Türk 
Gençler Birliği’nin de aralarında yer aldığı birliklerin isimlerinde “Türk” sıfatı bulunduğu 
bulunduğu gerekçesiyle feshedilmesi kararma tepki gösteren Türk Azınlığın 1988 yılında 
gerçekleştirdiği yürüyüşün ve 1990 yılında aynı yıldönümü nedeniyle topyekün Yunan 
çoğunluğun saldırısına maruz kaldığı acı olayların yıldönümüdür. Hatırlanacağı üzere bu 
olaylarda yüzlerce Azınlık mensubu yaralanmış ve 243 Azınlık işyeri de tahrip edilmiştir.

Yunanistan’dan, bu tür saldırıların tekerrürünü önleyecek ciddi tedbirler almasını ve 
faillerini bir an önce yargı önüne çıkartmasını bekliyoruz.

Ermenistandaki Son Siyasi Gelişmeler

6 Şubat 1998

Ermenistan’daki son siyasi gelişmeleri Ermenistan’ın iç siyasi meselesi olarak telakki 
etmekteyiz. Bununla birlikte, bu gelişmelerin bölgedeki barış ve istikrar çabalarını olumsuz 
şekilde etkilememesi gerektiğini düşünmekteyiz. Bu çerçevede, özellikle Yukarı Karabağ 
ihtilaflarının çözümü amacıyla Minsk grubu süreci çerçevesinde sürdürülen müzakerelerin 
devam ettirilmesi ve bölgede barış ve istikrarın tesis edilmesi yönündeki çabaların olumlu 
şekilde sonuçlandırılması önem taşımaktadır. Türkiye bu yöndeki çabaları eskiden olduğu gibi 
desteklemeye devam edecektir.

Başbakan Sayın Mesut Yılmaz'ın Ukrayna'ya Giderken Esenboğa Havaalanında
Yaptığı Açıklama

12 Şubat 1998

Değerli Basın Mensupları,

Ukrayna Cumhurbaşkanı Sayın Leonid Kuçman'ın daveti üzerine bu ülkeye iki günlük 
resmi bir ziyaret yapacağım.



Bu ziyaret Ukrayna'nın bağımsızlığını kazanmasından bu yana Türkiye ile Ukrayna 
arasında başbakan düzeyinde gerçekleştirilmiş ilk ziyaret olacaktır.
Bu ziyaretin iki ülke arasında daha önce başta devlet başkanları düzeyinde olmak üzere
gerçekleştirilen karşılıklı temaslar sürecine ilişkilerimizin geliştirilmesi ve derinleştirilmesi,
ortaklığımızın pekiştirilmesi açısından yeni bir boyut kazandıracağına inanıyorum. Ukrayna'yı
Türkiye için öncelikli bir komşu olmasının ötesinde Avrupa ve Avrasya'nın barış, istikrar ve
refahında son derece önemli bir rol oynabilecek büyük bir ülke olarak görüyor. Bağımsızlık,
egemenlik ve toprak bütünlüğünün korunmasına ve ekonomik reform sürecinin başarısına 
önem atfediyoruz.

Ziyaretim sırasında, Ukrayna Başbakanı'nm yanısıra Parlamento Başkanı ile de 
görüşme imkanını bulacağım.

•  •

Ote yandan Ukrayna ile ilişkilerimizin ekonomik boyutunu geliştirmek üzere 
müştereken atılabilecek ilave adımlar üzerinde duracağız ve refakatimde gelecek olan değerli 
işadamlarımızm Ukraynalı karşıtları ile biraraya geleceği bir toplantıya da katılacağım. Bu 
vesile ile Ukrayna ile ilişkilerimizin ahdi temelinin daha da güçlendirilmesine olanak 
sağlayacak Anlaşmalar imzalanacaktır.

Ukrayna'yı ziyaret çerçevesinde, Kırım Özerk Cumhuriyeti'ne de bir ziyaret 
yapacağım. Stalin zamanında, 1944 yılında yurtlarından sürülmüş ve bir soykırım hareketine 
maruz bırakılmış olan Kırım Tatarları tarihi anavatanlarına dönmektedirler. Ukrayna'nın 
Kırım Tatarlarının sorunlarını çözülmesi için gösterdiği çabalar takdirle karşılanmaktadır. 
Türkiye bu çabalara, imkanları ölçüsünde katkıda bulunmaya devam edecektir. Bunu dost 
Ukrayna'yı insani bir misyonda desteklemek kadar, tarih boyunca yakın ilişki içinde 
bulunduğumuz Kırım Tatarlarına karşı da bir görev addetmekteyiz. Bu vesile ile Kırım 
Tatarlarının yerleşim sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak amacıyla bin konut projesinin 
geçtiğimiz eylül ayında da başlatıldığını belirtmek istiyorum. Ziyaretim vesiyesiyle Kırım'a 
Türk Kızılay'ı tarafından bir uçak dolusu insani yardım gönderilmektedir.

Ukrayna'ya yapacağım bu ziyaretin, dost Ukrayna ile ilişkilerimizin daha da 
geliştirilmesine ve bölgesel barış ve istikrara katkıda bulunacağına inanıyorum. Bu 
ziyaretimde bana Devlet Bakanlarımız, Sayın Güneş Taner, Sayın Haşan Gemici, Sayın Cavit 
Kavak ve İçişleri Bakanımız Sayın Murat Başesgioğlu refakat edecektir. Teşekkür ederim.

Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman Demirel'in Fransa'ya Yapacakları Ziyaret

16 Şubat 1998

Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman Demirel beraberinde Devlet Bakanlan Sayın Rıfat 
Serdaroğlu, Sayın Işın Çelebi, Kültür Bakanı Sayın İstemihan Talay ve üst düzey yetkililer, 
meslek kuruluşları temsilcileri ve işadamlarından oluşan bir heyetle Fransa Cumhurbaşkanı 
Jacques Chirac'ın davetine icabeten, 19-20 Şubat 1998 tarihlerinde Fransa'ya bir devlet 
ziyaretinde bulunacaktır.



Bu ziyaret sırasında Sayın Cumhurbaşkanımız Fransa Cumhurbaşkanı Jacques Chirac 
ile görüşecek, Başbakan Lionel Jospin, Ekonomi, Maliye ve Sanayi Bakanı Dominique 
Strauss Kahn, Devlet Reformu Bakam Emile Succarelli, Avrupa İşlerinden Sorumlu Delege 
Bakan Pierre Moscovici ve Fransız Belediyeler Birliği Başkanı Senatör Jean Paul Delevoye'yı 
kabul edecektir.

Görüşme ve kabuller sırasında ikili ilişkiler, bölgesel ve uluslararası konular ile ortak 
çıkarları ilgilendiren diğer konuların ele alınması öngörülmektedir.

Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman Demirel ziyaret sırasında Fransız Ulusal İşverenler 
Konseyi'nde ekonomik ağırlıklı, Fransız Uluslararası ilişkiler Enstitüsü'nde ise dış politika 
ağırlıklı olmak üzere iki konuşma yapacaktır. Ziyaret sırasında Sayın Cumhurbaşkanımıza 
Fransa Cumhurbaşkanı tarafından yüksek onur nişanı tevdi edilecek, ayrıca Sayın 
Cumhurbaşkanımız tarafından Türklük ve Türk tarihi hakkında yarım asrı aşan değerli 
çalışmaları bulunan türkologlar Robert Mantran ve Jean Paul Roux'ya liyakat nişanı tevdi 
edecektir.

Türkiye ve Fransa Dışişleri Bakanları İsmail Cem ve Hubert Vedrine'nin 8 Ocak 1998 
tarihinde Ankara'da yaptıkları görüşmede vardıkları Mutabakat uyarınca hazırlanan ve iki 
ülke ilişkilerine siyasi, ekonomik ve kültürel alanlarda yeni bir ivme kazandırmayı amaçlayan 
"Türkiye-Fransa 2000" başlıklı belge ziyaret sırasında Türkiye'nin Paris Büyükelçisi ile 
Fransa Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri tarafından imzalanacaktır.

Fransa ile her alanda yakın ve dostane ilişkiler sürdüren Türkiye, Sayın 
Cumhurbaşkanımızın yapacağı devlet ziyaretinin iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da 
geliştirilmesine vesile teşkil etmesini arzu etmektedir.

Madrid Mutabakatı Çerçevesinde Ege'deki Karasularına İlişkin Açıklama

17 Şubat 1998

Bilindiği üzere, ülkemiz Yunanistan'a 12 Şubat 1998 tarihinde bir Nota vererek, Ege 
sorunlarının çözümü için bir dizi kapsamlı öneride bulunmuştur. Bu öneriler arasında, Madrid 
Mutabakatı'mn Türkiye ve Yunanistan arasında resmi bir belge haline dönüştürülmesi de yer 
almaktadır.

Madrid Mutabakatı, iki ülkenin Ege'deki hayati çıkarlarına karşılıklı olarak saygı 
göstermelerini ve bu amaçla tek taraflı eylemlerden kaçınmalarını bir yükümlülük olarak 
ortaya koymaktadır.

Ege sorunlarının barışçı, adil karşılıklı olarak kabul edilebilir ve kalıcı çözümlere 
kavuşturulması için iki ülkenin de bu yükümlülüğe özenle riayet etmeleri gerekir.
Bu çerçevede, Ege'de karasularının mevcut genişliğinin muhafaza edilmesi Madrid 
Mutabakatı'na riayet edilmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Bu genişlik aynen 
muhafaza edilmeden, Ege sorunlarının çözüme kavuşturulması mümkün değildir. Bu 
konudaki görüşlerimiz, Yunanistan dahil uluslararası topluma çeşitli vesilelerle açıklanmış 
bulunmaktadır.



Abhazya’daki Askeri Gözlemcilerin Kaçırılması

20 Şubat 1998
#

Abhazya’daki ateskesi gözetlemek üzere bölgede görevlendirilen ve dört askeri 
gözlemcimizinde görev yaptığı Birleşmiş milletler Gözlemci Misyonu’nda görev yapan ikisi 
Urugay’lı diğerleri Çek ve İsveç’li dört gözlemcinin silahlı saldırganlar tarafından kaçırılması 
tarafımızdan şiddetle kınanmaktadır.

Türkiye, bölgedeki barış ve huzurun sağlanmasına yönelik çabalan ve Birleşmiş 
Milletlerin bu yöndeki girişimlerini ciddi şekilde tehdit eden bu hadisenin rehinelere zarar 
verilmedin bir an evvel sonuçlandınlmasım temmeni etmekte ve Birleşmiş Milletler Gözlemci 
Misyonu’nun Gürcistan’daki başarılı faaliyetlerinin aksamadan devam etmesini arzu 
etmektedir.

Türkiye terör ve şiddet içeren eylemleri her zaman kınamış ve terörle mücadelede 
uluslararası toplumu işbirliğine davet etmiştir.

Gürcistan’ın banş ve istikrarına zarar vermeyi amaçlayan bu tür faaliyetlerin hiç bir 
şekilde başanya ulaşayamacağım biliyoruz. Kafkasya’nın kalkınma çabalarının başarısı için 
banş ve istikrann mutlaka muhafaza edilmesi gerekmektedir. Bu çerçevede, Türkiye, 
Gürcistan’ın banş, istikrar ve refahına hayati bir önem atfetmektedir.

V

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsünün, Yunanistan'ın Cevabi Notası Hakkında Yaptığı
Açıklama

25 Şubat 1998

1) Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin Yunanistan Hükümetine verdiği 12 Şubatl998
tarihli notanın cevabı, Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi tarafından 24 Şubat 1998 tarihinde 
Türk Dışişleri Bakanına sunulmuştur. ■

2) Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin, Yunanistan Hükümetine 12 Şubat 1998'de 
verdiği Notada, özetle şu görüşler ve öneriler yer almıştı:
Ege'deki gerilim ortamı, istemeyerek de olsa bir kazaya ve askeri karşıtlığa, tehlikeli 
oluşumlara yol açabilecek özelliktedir. Bu durum, bölge banşı açısından ciddi kaygılar 
yaratmaktadır. Türkiye, gerilimin düşmesi amacıyla, Yunan tarafına şu önerileri sunmaktadır.
İki ülke arasındaki sorunlann çözümü için, ABD, NATO ve Avrupa Birliği tarafından daha 
önce önerilmiş bulunan ve tümü uluslararası hukukun ve uluslararası anlayışın çerçevesinde 
yer alan yaklaşımların, derhal hayata geçirilmesi;

Bu doğrultuda, iki ülke temsilcilerinin, iki ülke arasındaki sorunlan tanımlaması; iki 
ülke dışişleri bakanlıklannın üst düzeydeki kurullarının biraraya gelerek, Türkiye'nin önerdiği
uzlaşma ve banş sürecini nasıl birlikte geliştirebileceklerini saptamaları ve süreci 
başlatmalan.



3) Ne yazık ki, Yunan tarafı, 24 Şubat 1998 tarihli notasıyla, Türkiye'nin gerçekçi ve 
iyiniyetli önerilerini tümden reddetmiştir. Böylece, resmi Yunan dış politikasının, Ege'de 
gerilimi sürekli kılmak ve Türkiye ile sorunlarını çözümsüz bırakmak olduğu, bütün 
açıklığıyla dünya kamuoyunun önünde bir kez daha sergilenmiştir.

Türkiye'nin, sorunların çözümü için Yunanistan'a önerdiği yapıcı yaklaşıma, dünya 
kamuoyu ve ilgili başkentler destek vermiştir. Ne var ki, Yunanistan hükümeti, Türkiye'nin 
iyiniyetine ayak uyduramamıştır. Buna kayıtsız kalarak uzlaşmazlık ve çözümsüzlük rolünü 
bir kere daha tek başına üstlenmiştir.

4) Yunanistan hükümeti, uluslararası hukukun öngördüğü barışçı yöntemlerden bir kez 
daha kaçmıştır:

Uluslararası hukuk, yani, Birleşmiş Milletler Yasasının 33. Maddesi: "... uluslararası 
barış ve güvenliği tehlikeye düşürebilecek bir Anlaşmazlığın tarafları, öncelikle, görüşme, 
araştırma, arabuluculuk, uzlaşma, hakemlik, mahkeme, bölgesel kurumlar ve tercih edecekleri 
başka barışçı yöntemlerle, sorunlarını çözeceklerdir..."

Yani, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin, 25 Ağustos 1976 tarihli Kararı: BM, 
"... Yunanistan ve Türkiye hükümetlerini, Anlaşmazlıkları konusunda doğrudan görüşmeleri 
başlatmasını önerir ve bu görüşmelerin ortaklaşa benimsenecek çözümlere ulaşması için 
ellerinden gelen herşeyi yapmalarını ister..."

Yani, ayrıca Avrupa Birliği'nin, "Gündem 2000" belgesinde sınır Anlaşmazlıklarının 
çözümü için öngördüğü yaklaşım: "... Komisyon, üyelik öncesinde, başvuru sahiplerinin, 
aralarındaki önemli sınır Anlaşmazlıklarının çözümü için her türlü çabayı göstermelerini 
öngörür. Bunda başarısız kalmaları halinde, Anlaşmazlığı Uluslararası Adalet Divanına 
götürmeye karar vermelidirler.."

Yani, Türkiye'nin aylardır Yunanistan'a ve ilgili ülkelere, dünya kamuoyuna 
uluslararası hukuk çerçevesinde önerdiği bu çözüm yaklaşımları... Yunanistan'ın reddettiği 
uluslararası hukuk yöntemleri...

Yani, Türkiye'nin, Yunanistan'a önerdiği, "... konuşalım, tartışalım, uzlaşalım" 
anlayışının, uluslararası hukuktaki ifadeleri...

Yunanistan, konuşmayı, görüşmeyi, diyalogu reddeden tek ülkedir.

Yunanistan hükümeti, "uluslararası hukuk" niyetine, kendi çarpıttığı bir hukuk 
anlayışım, yıllardır dünya kamuoyunu yanıltarak "doğru gibi göstermeye" çalışmıştı:

Birleşmiş Milletler'in belirlediği çok sayıdaki "barışçı çözüm yönteminden" sadece 
birini, Uluslararası Adalet Divam'm, sanki uluslararası hukukun tek ve mutlak yöntemiymiş 
gibi dünya kamuoyuna sunmuştu. Ne var ki, Türk hükümetinin son aylardaki ısrarlı 
girişimleriyle, neyin, ne olduğu, tüm ilgili ülkelerce görülmeye başlamıştır. "Uluslararası 
hukukun", sadece Uluslararası Adalet Divamndan ibaret olmadığı, bunun, uluslararası 
hukukun çok sayıdaki yönteminden sadece biri olduğu, herkes tarafından anlaşılmıştır.

Artık maske düşmüş, gerçek görünmüştür



5) Yunanistan'ın haksız tavrının uluslararası platformlardaki yanıltıcılığı, Türkiye'nin 
girişimleriyle etkisini kaybetmektedir. Yunan hükümeti, bunun farkındadır. Farkında olduğu 
için hırçınlaşmaktadır. Tarih boyunca bütün "haksızların" kullandıkları bilinen yollara 
başvurarak, Türkiye'nin önerilerine karşı, "görüşmemek", "konuşmamak" yöntemine 
saklanmakta, sözde cevaplarla, "rastlaşırsak görüşürüz" benzeri kaçamaklarla, kendini 
kurtarmaya çalışmaktadır. Açıkça, kendini ele vermektedir.

Doğu Ege'de Anlaşmalar çiğnenerek silahlandırılmış adalardan, 10 millik hava sahası 
iddialarına kadar çok sayıda sorunun Ege'deki varlığı bütün ülkelerce bilinmekteyken, 
Yunanistan'ın "Ege'de tek sorun var" iddiasını sürdürmesi gayrıciddidir.
Yunanistan hükümeti, kendi iç siyaset kaygılan ve dış siyaset hesaplan doğrultusunda, Ege'de 
gerilimin sürekliliği tercihini yapmıştır. Bu, onun kendi bileceği, hesabını kendi vereceği bir 
tercihtir. Ege'de gerilim arayan bu Yunan hükümet tercihi, Yunanistan'ın bir kez daha 
çözümden kaçmasıyla somutlanmıştır.

Gerilim tercihini yapan bu hükümet politikasıyla, Yunanistan, Ege'de oluşabilecek 
istenmeyen bir kazanın ve bunun yolaçabileceği tehlikeli durumun sorumluluğunu, tarih 
önünde peşinen ve tek başına üstlenmiştir.

6) Türkiye'nin geleneksel dış politikası, barışa ve iyi komşuluk ilişkilerine dayanır. 
Ama bunun, uluslararası hukuka ve ulusal yararlanmıza yönelik hırçınlıklara göz yummak 
olmadığını, Yunanistan artık anlamalıdır. Ne yazık ki, Yunan tarafı, 24 Şubat 1998 tarihli 
notasıyla, Türkiye'nin gerçekçi ve tüm dünya kamuoyundan destek almış önerilerini tümden 
reddetmiştir. Böylece, resmi Yunan dış politikasının, Ege'de gerilimi sürekli kılmak ve 
Türkiyeyle sorunlan çözümsüz bırakmak olduğu, bütün açıklığıyla dünya kamuoyunun 
önünde sergilenmiştir.

7) Yunanistan Hükümetinin notasındaki görüşleri tek tek irdeleyip cevaplayan bir 
notayla, Türkiye Hükümeti kendi siyasetini tekrar açıklayacaktır.
Yunanistan Hükümetinin, Ege'yi ve insanlanm tehlikenin eşiğinde gezindiren yaklaşımı sürse 
bile, Türkiye, uzlaşmayı ve banşı öneren taraf olmaya devam edecektir.

Iskeçe Müftüsü Mehmet Emin Aga Hakkında Basın Açıklaması 

26 Şubat 1998

Batı Trakya Türk Azınlığı tarafından seçilmiş bulunan İskeçe Müftüsü Mehmet Emin 
Aga'nın, müftülük sıfatım ve yetkilerini gaspettiği gerekçesiyle 25 Şubat günü İskeçe'ye 500 
km mesafedeki Lamia kentinde yapılan ve TBMM İnsan Hakları Komisyonu'nun bir 
heyetince de izlenen yargılamada bir kez daha 14 ay hapis cezasına mahkum edildiğini esefle 
öğrenmiş bulunuyoruz.

Kendi toplumu tarafından benimsenerek, görevlendirilmiş bir din adamının vazifesini 
ifa etmesinden dolayı cezalandınlması, din, inanç ve ifade özgürlüğüyle hiçbir şekilde 
bağdaşmamaktadır.

Yunanistan'ın, Batı Trakya Türk Azınlığı'nın başta Lozan Andlaşması olmak üzere 
uluslararası hukuktan kaynaklanan statüsünü ve haklannı aşındırma yönünde ısrarla 
sürdürdüğü uygulamalannın bir yenisini teşkil eden bu gelişmeyi kınıyoruz.
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Iskeçe Müftüsü Mehmet Emin Aga üzerinde yoğunlaştırılan baskılar Uluslararası Af 
Örgütü'nün de dikkatini çekmiş ve Örgüt'ün 24 Şubat tarihinde yaptığı basın açıklamasında 
hapis cezasına çarptırılması halinde Aga'mn "düşünce suçlusu" olarak mütalaa edilebileceği 
ve Müftü'nün derhal ve şartsız tahliyesinin Tyrı: '-ınistan'dan isteneceği belirtilmiş ve 
Yunanistan'ın bu şekilde ifade özgürlüğünü güvence altına alan uluslararası hukuk kurallarını 
ihlal ettiği vurgulanmıştır.

Müftü aleyhinde alman bu son mahkumiyet kararıyla birlikte, Aga hakkındaki hapis 
cezalan, devam eden 8 ayrı davada toplam 94 aya ulaşmış bulunmaktadır. Yunanistan'ı bir 
kez daha uluslararası yükümlülüklerine uygun hareket etmeye ve Batı Trakya Türk 
Azınlığı'nın temel hak ve özgürlüklerine saygı göstermeye davet ediyoruz.

Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman Demirel'in İspanya'yı Ziyareti

26 Şubat 1998

Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman Demirel İspanya Kralı I. Juan Carlos'un davetine 
icabetle 3-5 Mart 1998 tarihleri arasında Ispanya'ya bir devlet ziyaretinde bulunacaktır 
Bu ziyaret sırasında Sayın Cumhurbaşkanımıza Devlet Bakanı Sayın Işın Çelebi, Dışişleri 
Bakam Sayın İsmail Cem ve Turizm Bakam Sayın İbrahim Gürdal ile üst düzey resmi 
yetkililer, Üniversite Rektörleri, Valiler, Belediye Başkanları, Meslek Kuruluşlan Temsilcileri 
ve Işadamlan refakat edeceklerdir.

Sayın Cumhurbaşkanımız ziyaret programı çerçevesinde Kral I. Juan Carlos, 
Başbakan Jose Mari Aznar ve diğer yetkililer ile yapacağı görüşmelerin yanısıra Madrid'de

A  *  *Türk-Ispanya Iş Konseyine Hitap edecek, Madrid Dış Politika Ulusal Enstitüsünde bir 
konuşma yapacak, ayrıca Barselona Ticaret, Sanayi ve Denizcilik Odasını ziyaret edecektir.

Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman Demirel ziyaret sırasında Ispanya Senatosunu, 
Madrid ve Barselona Belediyelerini ve Katalunya Özerk Yönetimi Başkanlığını ziyaretle, 
buralarda hitapta bulunacaktır.

Sayın Cumhurbaşkanımızın bu ziyaretinin, aralannda hiç bir sorun bulunmayan 
Türkiye-İspanya ilişkilerinin daha da geliştirilmesine katkıda bulunacağına inanılmaktadır.

« •

Karadeniz'de Güven ve Güvenlik Arttırıcı Önlemler Süreci

26 Şubat 1998

Karadeniz'de deniz kuvvetleri ve bunların faaliyetlerim kapsayacak bir Güven ve
Güvenlik Arttıncı Önlemler rejimi oluşturulması amacıyla Türkiye, Ukrayna, Rusya
Federasyonu, Romanya, Bulgaristan ve Gürcistan 16 Ocak 1995 tarihinde Viyana'da
gayrıresmi danışmalar başlatmışlardır. 23 Şubat 1998 tarihinde tamamlanan bu danışmaların
sonucunda, Karadeniz'de oluşturulacak Güven ve Güvenlik Arttırıcı Önlemler rejiminin
şekillendirilmesini teminen önümüzdeki dönemde katılımcı ülkeler arasında yürütülecek
müzakerelerin çerçevesini belirleyen bir Rehber Belge taraflarca paraflanarak kabul 
edilmiştir.
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Müzakerelerin yürütüleceği müteakip toplantıların yeri ve tarihi ilgili taraf devletlerce 
bilahare tesbit edilecek olup anılan süreç içerisinde sözkonusu rejimin hangi deniz unsurlarım 
ve faaliyetlerini kapsayacağı ve önlemlerin ayrıntıları belirlenecektir.
Türkiye, Karadeniz'deki güven ve güvenlik ortamının pekiştirilmesine yönelik bu sürecin, 
katılımcı ülkeler arasındaki gerek ekonomik, gerek siyasi-askeri alanda gelişen işbirliğinin 
kuvvetlendirilmesine, şeffaflığın ve öngörülebilirliğin arttırılmasına ve askeri alandaki iyi 
komşuluk ilişkilerinin geliştirilmesine önemli katkılar sağlayacağına inanmaktadır. Bu 
anlayışla Türkiye sürecin başarısı için gerekli katkıları yapmaya devam edecektir.

Kosova Bölgesinde Yunan Gerilime İlişkin Açıklama

03 Mart 1998

Kosova bölgesinde gerilimin giderek tırmanmasından ciddi endişe duymakta ve 
gelişmeleri yakından takip etmekteyiz. 28 Şubat tarihinde meydana gelen çatışmaların can 
kaybıyla sonuçlanması Türkiye'de derin üzüntü yaratmıştır.

Türkiye, Koskova'da yaşayan tüm halkların temel hak ve özgürlüklerinin, etnik, dini 
ve kültürel kimliklerinin hiçbir ayırıma tabi tutulmadan, BM ve AGİT ilkeleri ile insan 
haklarına saygı esasları çerçevesinde garanti altına alınması gerektiği görüşündedir.

Kosova'da her türlü terör eyleminden ve şiddet içeren önlemlerden kaçınılmasını, 
sorunun Yugoslavya Federal Cumhuriyeti'nin toprak bütünlüğü çerçevesinde ve taraflar ’ 
arasında görüşmeler yoluyla çözülmesini gerekli görmekteyiz Bu amaçla tarafları itidale ve 
sorunun barışçı yoldan makul bir çözüme kavuşturulabilmesi için en kısa zamanda yapıcı bir 
diyaloğa davet ediyoruz.

Cumhurbaşkanımızın İspanya’yı Ziyareti

05 Mart 1998

Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman Demirel İspanya Kralı Majeste Kral I.Juan . 
Carlos'un daveti üzerine 3-5 Mart 1998 tarihleri arasında İspanya'ya bir devlet ziyaretinde 
bulunmuştur. Bu ziyaret Türkiye'den İspanya'ya Devlet Başkanı düzeyindeki ilk resmi ziyaret 
olmaktadır.

Türkiye ve İspanya aynı Avrupa ve Akdeniz vokasyonunu paylaşan ve uluslararası 
forumlarda geniş bir işbirliği tecrübesine sahip iki müttefik ülkedir. Türkiye ile İspanya 
arasındaki ikili ilişkiler son yıllarda özellikle siyasi ve ekonomik planda olmak üzere, her 
alanda önemli ilerlemeler kaydetmiştir. Türkile ve İspanya ilişkilerini 21. Yüzyılın 
gereklerine cevap vermek amacıyla ilişkilerine kapsamlı bir ivme verilmesi zamanının geldiği 
kanaatinden hareketle siyasi, ekonomik ve kültürel alandaki işbirliğini güçlendirmek amacıyla 
bu aşamada aşağıda belirtilen hususlarda mutabataka varmışlardır:



SİYASİ ALANDA

İki ülke arasında yakın siyasi danışmaların yürütülmesi için Dışişleri Bakanlıkları 
arasında yıllık, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarları, Genel Sekreterleri ve Genel Müdürleri 
düzeyinde ise düzenli olarak toplantılar yapılması sağlanacaktır.

Akdeniz'in bir barış, güvenlik ve işbirliği denizinedönüşmesindeki ortak çıkarları 
dikkate alarak, bu yoldaki uluslararası çabalara müştereken azami katkıda bulunmaya 
çalışacaklardır.

Aynı şekilde, adalet ve içişleri konularında işbirliği ve parlamenterler arasında ilişkiler 
teşvik edilecektir.

Mahalli idare temsilcileri arasında ilişki tesis edilmesi teşvik edilecektir.

EKONOMİK ALANDA

Kara Ulaştırması Anlaşmasının imzalanması ve yatırımların karşılıklı teşviki ve 
korunması Anlaşmasının onay belgelerinin teati edilmesinden memnuniyet duyulmaktadır.

Karma Ekonomik komisyon, Ekonomik ve Sınai İşbirliği Karma Komisyonu ile Türk- 
İspanyol İş Konseyinin bu bu yıl içinde toplanması hususunda mutabık kalmışlardır.

Çifte vergilendirmenin önlenmesi Anlaşmasına ilişkin müzakerelerin bu yıl içinde 
sonuçlandırılması ve Anlaşmanın Nisan 1999'dan önce yürürlüğe girmesi hususunda
Anlaşmaya varmışlardır.

Başta müteahhitlik alanında olmak üzere, gerek Türkiye ve İspanya'da gerek özellikle 
Orta Asya ve Latin Amerika gibi üçüncü ülkelerde, ortak teşebbüsler teşvik edilecektir.

Modern ekonomilerde önemli bir yeri olan küçük ve orta ölçekli işletmeler de bu 
işbirliğine dahil edilecek, Türk ve İspanyol küçük ve orta ölçekli işletmeler arasında temas ve 
işbirliği olanakları yaratılacaktır.

Gelişmiş ve Dinamik birer turizm ülkesi olarak bu alanda da verimli işbirliği imkanları 
geliştirilecektir.

KÜLTÜR ALANDA

İki ülke, kültürel varlıklarının zenginliğine uygun bir şekilde işbirliğini geliştirecekler, 
yine bu çerçevede, büyük kültürel etkinliklerin kutlanmasında karşılıklı kolaylık 
sağlayacaklar, Türkçe ve İspanyolca'nın öğrenilmesi ve kullanılmasını, birbirlerinin 
ülkelerinde kültürel kurumlar açılmasını ve üniversiteler, bilimsel ve teknik kurumlar arasında 
işbirliği yapılmasını teşvik edeceklerdir.
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Dışişleri Bakanı İsmail Cem'in Yugoslavya'dan dönüşünde Esenboğa Havaalanınnda
Yaptığı Basın Toplantısı

8 Mart 1998

Basınımızın, Radyo ve Televizyonlarımızın Değerli Temsilcilerine iyi akşamlar 
diliyorum.

Türkiye olarak çok büyük bir hassasiyetle izlediğimiz konuda, Türkiye'nin görüşünü 
yaklaşımını ortaya koymak, anlatmak ve üzücü olayların son bulmasına Türkiye'nin 
düşüncelerini getirmek açısından önemli bir teması tamamlamış bulunmaktayız. Kosova, 
Kosova'daki olaylar, Yugoslavya, Balkanlar bizim açımızdan son derece önemli. İzlediğimiz 
dış politikanın temel bir unsuru olarak tarihi paylaştığımız toplumlar, tarihi paylaştığımız 
ülkeler anlayışını getirdik ve bu anlayış çerçevesinde bizim özellikle Balkanlar gibi yüzlerce 
yıl birlikte yaşadığımız, aramızda aym tarihi paylaşmanın yakınlaşmaları bulunan, aynı dili 
konuşmamızın yer yer, aym inancı paylaşmamızın etkisiyle yakınlıklarımız olan insanlar ve 
Türkiye olarak Kosova'daki hadiseler bize elbette son derece yakından ilgilendirdi ve hem 
hükümetimizin düşüncelerini, bakanlığımızın görüşlerini Yugoslav makamlarına ulaştırmak 
hem de Sayın Cumhurbaşkanımızın çok önemli olan mesajım Yugoslavya'nın Sayın 
Cumhurbaşkanına sunmak amacıyla bu temasları gerçekleştirdik. Bunun yaparken de Türkiye 
olarak ilgili ülkelerle görüş alışverişinde bulunduk. Öncelikle Sayın Başbakanımız 
Yugoslavya Sayın Cumhurbaşkanıyla bir görüşmesi oldu. Daha sonra gene Sayın 
Başbakanımızın Bulgaristan Başbakanıyla görüşmesi oldu. Bizim BM çerçevesinde bir

•  •

temasımız oldu, önce Türkiye olarak düşüncelerimizi BM Sayın Genel Sekreteri'ne ulaştırdık. 
Sayın Genel Sekreter ile temasımız oldu. Onun düşüncelerini önerilerini aldık. Ben 
Makedonya Dışişleri Bakamyla ve ayrıca Arnavutluk Dışişleri Bakanıyla görüş alışverinde 
buludum ve bütün bu hazırlıklar, bütün bu çalışmalar sonucunda Türkiye'mizin görüşlerini 
bugün Yugoslavya'm Sayın Cumhurbaşkanına sunmak, ayrıca bu düşüncelerimizi hem de 
Balkanlar çerçevesindeki oluşan işbirliklerine, Balkanların ekonomik işbirliği alanında 
yapabileceklerini, iki ülkenin ilişkilerini, Yugoslavya'nın Sayın Dışişleri Bakam ile görüşmek 
imkanını buldum.

Türkiye'mizin bu konudaki yaklaşımı açıktır. Hükümetimizin yaklaşımı, elbette Sayın 
Cumhurbaşkanımızın hepimize ışık tutan yaklaşımı ve Dışişleri Bakanlığımızın yaklaşımı 
açıktır. Bu öncelikle Kosova'da şiddetin son bulmasıdır, kan dökülmemesidir ve barışçı bir 
diyalogun gelişmesini mümkün kılacak bir ortamın oluşmasıdır. Biz bu yaklaşımımızı elbette 
bir barışçı birlikte varoluş çerçevesinde öngörmekteyiz. Ülkelerin egemenlik hakkında, 
ülkelerin coğrafyasına, sınırlarına elbette dış politikamızın temel bir ekseni olan, saygı 
çerçevesinde öngörmekteyiz ve mutlaka bu çatışmaların sona ermesini ve mutlaka kan 
dökülmemesini, mutlaka Balkanlarda yakın bir geçmişte yaşamız olduğumuz acıların kendini 
tekrar etmemesini istemekteyiz.

Görüşmenizde Türkiye'nin düşüncesi, görüşü olarak son olayların temelinde başlıca 
bir etken şeklinde nitelediğimiz ve bir eğitim Anlaşmasının uygulamasına dönük konular 
üzerinde durduk ve zaten önceden üzerinde anlaşılmış bir eğitim yaklaşımının hayata 
geçirilmesiyle çok önemli bir Anlaşmazlık faktörünün ortadan kalkabileceği çerçevesindeki 
düşüncelerimizi belirttik. Ayrıca şunu da söyleyeyim, bizim önerilerimiz BMGS Sayın Kofı 
Annan'm yaklaşımlarıyla paralel önerilerdir. Ve nihayet bu iki safha gerçekleşirse, önce artık 
bu çatışmalar son bulursa ve bir eğitim konusundaki uyuşmazlık, Anlaşmazlık belli bir ölçüde 
ortadan kalkarsa, o takdirde, Kosova'da yaşayan insanların tarihten, geçmişten gelen bazı



özelliklerinin bugünün koşullarında, bugünün gerçeklerinde ne ölçüde uygulanabilir olduğunu 
ve buna dönük bir anlayışın gelişebileceği düşüncemizi ortaya koyduk. Bu ayrıca BM Sayın 
Genel Sekreterinin de üzerinde durduğu bir husustur ve bu şekilde Türkiye'mizin düşüncesini, 
tavrım çok net bir şekilde anlattık. Sayın Cumhurbaşkanıyla görüşmemiz karşılıklı saygı 
içinde ve karşılıklı bir yapıcı anlayış çerçevesinde olmuştur. Benim aldığım izlenim -sadece 
bunu benim izlenimim olarak nakletmekteyim- Yugoslav tarafının çatışmaların son bulması 
konusunda ciddiyet ve arayış içinde olduğunu belirttiğidir. Ben böyle bir izlenim aldım İkinci 
izlenimim, o çok tartışılan eğitim meselesinde bazı yapıcı girişimlerin Yugoslav tarafından 
gelebileceğidir. Bunları bir izlenim olarak, yani kimseyi izan etmeden ortaya koymaktayım.
Şimdi bu izlenimimi, bu görüşlerimi BMGS'ne ulaştırmaktayım. Ayrıca biliyorsunuz yarın 
Kosova ile ilgili temas grubunun Londra'da Toplantısı var. Bu toplantıda İtalya, Almanya, 
Rusya, İngiltere, Fransa. Bu ülkelerden oluşuyor, İngiltere evsahipliği yapıyor. Sayın Robin 
Cook'la temas edeceğiz az soma ve kendisine de yarın gerçekleşecek bu toplantı öncesinde 
benim edindiğim izlenimleri ulaştıracağım.

Türkiye olarak biz Kosova konusunda haklı bir hassasiyet içindeyiz Türkiye olarak 
biz Balkanlarda esenliğin, güvenliğin devamım istiyoruz ve Türkiye olarak Balkanlarda 
elbette her Balkan ülkesinin sınırlarına, konumuna saygılı olarak ve bu saygı evet, ama insan 
hayatının herşeyden değerli, önemli olduğunun bilincinde olarak davranılmasını istiyoruz 
Türkiye Kosova konusunda göstermesi gereken hassasiyeti göstermiştir, yapması gereken 
girişimleri yapmıştır ve kendi tarihine, kendi kimliğine, kendi menfaatlerine olan bir çizgide, 
Balkanlara, Balkanlardaki insanlara kendi katkısını, desteğini getirmiştir.

Teşekkür ederim.

Türkiye'nin Yönelttiği Önerilerin Yunanistan Tarafından Reddine İlişkin Açıklama

11 Mart 1998

Hükümetimiz, Ege sorunlarının çözümü ve iki ülke ilişkilerinin geliştirilmesi için 12 
Şubat 1998 tarihinde Yunanistan'a bir dizi öneride bulunmuş, ancak bu öneriler Yunan 
Hükümeti tarafından, Dışişleri Bakam Pangalos'un 20 Şubat 1998 tarihli mektubu ile 
reddedilmişti. Yunanistan'ın bu cevabına ilişkin görüşlerimiz Bakanlığımızca kamuoyuna 
duyurulmuştu.

Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi 11 Mart 1998 günü Bakanlığımıza davet edilerek, 
Yunanistan Dışişleri Bakanının sözkonusu mektubunda dile getirdiği görüşlere ilişkin 
Hükümetimizin yaklaşımım ve önerilerim ortaya koyan ikinci bir Nota kendisine tevdi 
edilmiştir.

Sözkonusu Nota'da, Ege sorunlarını görmezlikten gelmenin çıkar yol olamayacağı, 
böyle bir yaklaşımın Ege'deki çözümsüzlüğü ve gerginlikleri devam ettireceği vurgulanmış 
ve, bu itibarla, Ege'de süregelen gerginliğin sona erdirilmesi için Türkiye ve Yunanistan 
arasındaki sorunların barışçı bir çözüm süreci başlatılarak çözümlenmesi konusundaki yapıcı 
yaklaşımımız bir kez daha Yunan Hükümeti'nin dikkatine getirilmiştir.



Nota'da ayrıca, ülkemizin Yunanistan ile her zaman Dışişleri Bakanlan veya üst düzey 
diplomatlar seviyesinde görüşmeler yapılmasından yana olduğu, ancak, bu görüşmelerin, 
Sayın Pangalos'un önerdiği gibi, ilgisiz uluslararası toplantılar maıjında olması yerine, 
müştereken belirlenecek bir çerçeve içinde tüm Ege sorunlarının ele alınabileceği bir şekilde 
tertiplenmesi gerektiği belirtilmiştir.

Sayın Bakanımız Yunanlı meslektaşına aynca bir mektup göndererek, bu yapıcı 
yaklaşımımız zemininde bir ilk adım atılabilmesine ve yardımcı olabilecek belirli konulan 
görüşmek amacıyla kendisini Ankara'ya davet etmiştir.

Yunanistan'ın bu inisiyatifimizi Ege sorunlanmn ihtiyaç gösterdiği sağduyu, ciddiyet 
ve siyasi irade ile değerlendireceğim ummak istiyoruz.

Dışişleri Bakanı İsmail Cem ve KKTC Dışişleri ve Savunma Bakanı Taner Etkin'in 
Ortaklık Konseyi Anlaşmasının Onay belgelerinin Teatisi Töreninde Basına Yaptıkları
•v • ijçf -gr Açıklama

12 Mart 1998

İSMAİL CEM:
» •

Once Kuzey Kıbns Türk Cumhuriyeti'nin Sayın Dışişleri ve Savunma Bakanı Taner . 
Etkin'i Ankara'da misafir etmekten duyduğum şerefi ve memnuniyeti belirtmek istiyorum.

Aynca, bu beraberliğimiz bugün özel bir nedene de dayanıyor, özel bir nedenden 
kaynaklanıyor ve bir süredir üzerinde çalışılan bir amacın gerçekleşmesi bir büyük amaç 
doğrultusunda önemli bir aşmanın gerçekleşmesi anlamım da taşıyor.

iki Sayın Cumhurbaşkanının, Sayın Demirel ve Sayın Denktaş'ın ortak açıklamasından 
hareketle, TBMM'nin geçen Temmuz ayında, daha doğrusu önceki Temmuz ayında almış 
bulunduğu bir kararın devamı niteliğinde, gene TBMM'nin Şubat ayında almış olduğu bir 
kararın devamı olarak, aynı zamanda Başbakan Yardımcısımız Sayın Ecevit'in 
Cumhurbaşkanı Sayın Denktaş'ı ziyaretinde Kıbrıs'ta vardıkları görüşbirliğinin bir devamı 
olarak biz iki Dışişleri Bakanlığı aramızda Türkiye ve KKTC arasında oluşturulacak Ortaklık 
Konseyi'ni birlikte şekillendirdik. Çalışmalarını yaptık ve gene bu ortaklık Konseyine dönük 
Anlaşmayı Sayın Dışişleri Bakanı ile birlikte 6 Ağustos 1997'de Lefkoşe'de imzaladık. Ve her 
iki devletin hukukuna uygun şekilde bizlerin imzaladığı belge KKTC Parlamentosundan ve 
Türkiye Cumhuriyeti Bakanlar Kurulundan gereken onayı aldı ve burada bu onay belgelerini 
teati ediyoruz. Böylece Ortaklık Konseyi'nin hayata geçmesinde, çalışmalara başlamasında 
çok önemli bir aşamayı tamamlamış bulunuyoruz.

Efendim, düşüncemiz şudur: Bu Ortaklık Konseyi’nin görevi iki devlet arasındaki 
ilişkileri en üst düzeydeki bir yakınlığa kavuşturmak, Türkiye Cumhuriyeti'nin olarak bizim 
anlayışımız bu Ortaklık Konseyi'nin de katkılarıyla KKTC'nin bağımsız, egemen bir devlet 
olarak gücüne ve bu niteliğine güç katmak. Türkiye olarak bizim anlayışımız budur. 
KKTC'nin, dolayısıyla yahut aynı şekilde Türkiye Cumhuriyeti'nin uluslararası kamuoyunda, 
uluslararası dengelerde maalesef hedef tutulduğu haksızlıklarla daha kolay başetmek ve bu 
haksızlıkların olmayacağı bir ortamın zaman içinde gerçekleşmesini mümkün kılmak.



KKTC'ye kendi dışından yöneltilen haksız iddialar, haksız uygulamalar, ekonomi 
alanında artık çağımızda, hele o medeni dünyaya yakışmayan baskılar, biz bunların olmaması 
için T C. olarak KKTC'nin hakkı olanı alabilmesi, hakkı olan yerde varolması için bu Ortaklık 
Konseyi'nden çok şey bekliyoruz ve Ortaklık Konseyi'nin hem Kıbrıs'a, Kıbrıs'taki 
insanlarımıza, KKTC'ne, Türkiye'mize ve bölge barışına hayırlı olacağına inanıyoruz. Bu 
düşüncelerle ben Sayın Taner Etkin'le burada beraberim ve kendisinin burada varolmasından 
bu nedenle kıvanç duyuyorum, mutluluk duyuyorum.

TANER ETKİN:

Kıymetli basın mensuplan,

Sayın Bakanımızın da ifade ettikleri gibi, kendileri açısından olduğu kadar benim 
açımdan da son derece mutluluk verici bir olayı gerçekleştirmek için, kıvanç verici bir olayı 
gerçekleştirmek için bugün Ankara'dayım arkadaşlarımla birlikte. Aynı zamanda, Kıbrıs Türk 
halkının da Anavatanına olan şükranlarını bir kez daha bu vesileyle dile getirme fırsatını 
yakaladığım için de ayrı bir mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum.

Dışişleri Bakam Sayın Cem'in de vurguladıkları gibi KKTC'nin bağımsız, egemen bir 
devlet olarak, güçlü ekonomik temeller üzerinde yaşatılmasının devamı, daha da 
güçlendirilerek sonsuza dek yaşatılması, T.C. Hükümeti ve tüm yetkilileriyle yaptığımız tüm 
temaslarda ve Sayın Bakamn da vurguladıkları gibi Cumhurbaşkanlarımız arasında imzalanan 
ortak deklarasyon, daha sonra Sayın Ecevit'in Adayı ziyaretlerinde, 20 Temmuz 1997’de 
hükümetler olarak yayınladığımız ortak açıklamada da vurgulandığı gibi, bu amaca yönelik 
ilk somut adım bu Ortaklık Konseyi Anlaşmasının Onay Belgelerinin teatisi ile yürürlüğe
girmiş olmasıdır.

Bu konuda ısrarla üzerinde durduğumuz ve kararlı olduğumuz KKTC'nin bağımsız, 
egemen bir devlet olarak yaşatılacağı, karşılaştığı sorunlarda Anavatanımız Türkiye'nin 
bugüne kadar bize gösterdiği yakın ilgi ve desteğin daha da güçlü bir şekilde, özel ilişkiler 
şeklinde devam edeceğinin bir göstergesini teşkil etmektedir. Bu konuda kararlıyız. Bu 
konuda inançlıyız. Anavatanımız Türkiye'ye güveniyoruz ve bizim esas istediğimiz Kıbrıs'ta 
eşit hak ve statümüzün, eşit egemenlik hakkımızın devlet statüsünde kabulü ve daha sonra da 
tanınması şeklinde bir durumun ortaya çıkmasıdır. Biz bunun mücadelesini veriyoruz. Bunun 
çalışmasını yapıyoruz ve bunda da haklıyız.

KKTC'nin varlığı, Kıbrıs Türk halkının egemen bir halk olarak Kıbrıs'ta devlet statüsü 
şeklinde yaşamını sürdürmesi, Adadaki barış ve istikrara önemli katkısı ve yegane kaynağı 
olacağı gibi, Doğu Akdeniz bölgesinin de barış ve istikrarlı yönünde önemli katkıları 
olacaktır. Biz bu mesajı veriyoruz. Bu inançta, bu bilinçteyiz. Ve görüşmeler, müzakereler 
yoluyla iki devlet temeline de Kıbrıs sorununa kalıcı bir barış için iyi niyetimizi ve arzumuzu 
da bu çerçevede ortaya koyuyoruz ve diyoruz ki; iki devlet temeline dayalı, Kıbrıs'ta iki 
komşu devletin en iyi ilişkiler içinde, iyi komşuluk ilişkileri içerisinde Kıbrıs sorununu da 
neticelendirecek bu görüşme ve müzakere kapısını açık tutuyoruz. Bizim samimi, kararlı 
tutumumuz budur. Anavatanımız Türkiye'nin bu yöndeki kararlı desteği çok açık ve nettir. 
Bize güç vermektedir.

Bu düşüncelerle ben de bugün tekrar bu törende, bu onay belgelerinin teatisi töreninde 
bulunmaktan duyduğum kıvancı ve mutluluğu bir kez daha ifade ediyorum. Belgelerimizin 
teatisi işlemini de yapalım diyorum.



İSMAİL CEM

Böylece birlikte imzaladığımız belgeleri iç hukuklarımıza göre gereken onayı da 
sağlayıp birbirimize takdim ederek bu konuyu sonuçlandırmış oluyoruz. Hayırlı olsun 
efendim.

___ •

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteriyle Irak Hükümeti Arasında imzalanan Anlayış
•   

Muhtarısın» ilişkin Olarak Türk Diplomatların Gözlemci Statüsünde Davet Edilmesi

23 Mart 1998

23 Şubat 1998 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Sekreteriyle Irak hükümeti arasında 
imzalanan Anlayış Muhtırası çerçevesinde Irak'ın Cumhurbaşkanlığı mahallerinde kitle imha 
silahlan bulundurup bulundurmadığına dair denetimleri yapmak için oluşturulan Özel Grup'a 
Türkiye'den de gözlemci statüsünde diplomat davet edilmesi üzerine Bahreyn Büyükelçimiz 
Sayın Engin Türker ve Bağdat Büyükelçiliğimiz Müsteşarı Sayın Ahmet Melih Ulueren bu 
göreve aday gösterilmişlerdir.

Irak'la BM arasında geçtiğimiz aylarda yaşanan krizin diplomatik yollardan 
çözümlenmesinden memnuniyet duyan Türkiye, Özel Grup'un da katkılarıyla Birleşmiş 
Milletler denetimlerinin öngörülen şekilde tamamlanarak Irak'a uygulanan yaptırımların 
kaldırılması için gerekli koşullann oluşmasım samimiyetle temenni etmektedir.

Yunanistan'ın PKK Terör Örgütüne Vermiş Bulunduğu Destek

27 Mart 1998

Time dergisinin bu hafta yayınlanan nüshasında yeralan bir makalede, Yunanistan'ın 
PKK terör örgütüne vermiş bulunduğu destek bir kez daha gözler önüne serilmektedir.

Daha önce de çeşitli yayın organlarında yer alan benzeri haberlerin yanısıra, 
Türkiye'de yakalanan teröristlerin itiraflan, PKK terör örgütüne Yunanistan'da sağlanan 
imkanları bütün açıklığı ile ortaya koymuştur.

Esasen Yunanistan'ın başta PKK olmak üzere, Türkiye aleyhinde faaliyet gösteren tüm
terör örgütlerinin ülkesinde yuvalanmalarına, temsilcilikler açmalarına, propaganda
faaliyetlerinde bulunmalanna izin verdiği, toprakları üzerindeki kamplarda bu örgütlere
mensup teröristlere Yunanlı uzmanlar tarafından patlayıcı madde yapımı ve sabotaj teknikleri
konulannda eğitim verildiği, kuşkuya yer bırakmayan bir gerçek olarak dünya kamuoyunca 
bilinmektedir.

Lavrion ve Halkidiki kampları, Atina, Aharion, Defni ve Selanik'teki örgüt ve hücre 
evleri, Lamia'daki çiftlik evi, Yunan adalarındaki bir askeri tesiste ayrılan bölüm, 
Yunanistan'ın, PKK başta olmak üzere, terör örgütlerine tahsis ettiği yerlerin sadece bir 
kısmıdır.



Delilleriyle birlikte ve defaatle ortaya konan ve dünya basınında da, giderek artan 
şekilde kanıtlarıyla açıklanan bu gerçekler karşısında Yunanistan, sürekli inkar yoluna 
sapmaktadır. Türkiye'nin aleyhine olabilecek her harekete öncülük eden veya arka çıkan 
Yunanistan'ın bu yaklaşımı, suçunu saklama telaşım ve bu tutumunu sürdürmesi halinde, 
herhalde yakında, teröre destek veren ülkeler arasında sayılacak olmasından duyduğu korkuyu 
yansıtmaktadır.

Yunanistan'ın, önde gelen dergilerden Time'daki bu açıklamaları bir uyarı olarak kabul 
ederek, terörizme destek vermekten vazgeçmesini temenni etmekteyiz.

Türkiye-KKTC Ortaklık Konseyi Bildirisi

31 Mart 1998

Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında 6 Ağustos 1997 
tarihinde Lefkoşa'da imzalanan Ortaklık Konseyi Anlaşması egemen eşitlik ve ortaklık 
esasına dayalı olarak iki ülke arasında mevcut işbirliği ve dayanışmanın dış politika, güvenlik, 
savunma, ekonomik ve mali politikalar alanlarında daha da güçlendirilmesini ve 
çeşitlendirilmesini öngörmüş bu amaca yönelik alınacak tedbirlerin saptanmasına ilişkin 
olarak hükümetlere tavsiyelerde bulunmak, bunların uygulanmasını izlemek üzere bir 
Ortaklık Konseyi tesis edilmesini karara bağlamıştır. Bu Anlaşma çerçevesinde oluşturulan 
Ortaklık Konseyi ilk Toplantısını 31 Mart 1998 tarihinde Ankara'da yapmıştır.

Ortaklık Konseyi Toplantısına her iki ülke Hükümetlerini ve Parlamentolarını temsilen
aşağıdaki heyetler katılmıştır.
Türkiye Cumhuriyeti Tarafı:
- Prof. Dr. Sn. Şükrü Gürel Devlet Bakanı
- Sn. Güneş Taner Devlet Bakanı
- Sn. Işın Çelebi Devlet Bakanı

•   ___

- Sn. İsmail Cem Dışişleri Bakanı
- Sn. Necdet Menzir Ulaştırma Bakanı
- Sn. Mümtaz Soysal DSP Zonguldak Milletvekili
- Sn. Demir Berberoğlu ANAP Eskişehir Milletveküi
- Sn. Algan Hacaloğlu CHP İstanbul Milletvekili
- Sn. Hüseyin Arı FAZİLET Partisi Konya 
Milletvekili
- Sn. Ünal Erkan DYP Ankara Milletvekili 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Tarafı:
- Sn. Taner Etkin Dışişleri ve Savunma Bakanı
- Sn. Salih Coşar Maliye Bakanı
- Sn. Erdal Onurhan Ekonomi Bakanı

• •

- Sn. İlkay Kamil içişleri ve Köyişleri Bakanı
- Sn. Mehmet Bayram Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı
- Sn. Onur Borman Milletvekili
- Sn. Kenan Atakol Milletvekili
- Sn. İrsen Küçük Milletvekili
_ Sn. Hüseyin Celal Milletvekili " 1
- Sn. Mehmet Emin Karagil Milletvekili
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Taraflar Ortaklık Konseyi Toplantısında Kıbrıs sorununa ilişkin son gelişmeleri 
değerlendirmişler, izlenecek müşterek tutum konusunda görüş alış verişinde bulunmuşlar ve 
ortaklık ilişkilerinin derinleştirilmesi yönünde alınacak önlemleri tespit ederek, aşağdaki 
kararlan almışlardır:

1. Rum-Yunan tarafimn izlemekte olduğu çatışma ve gerginlik politikaları Kıbrıs 
Adası'nda ve Doğu Akdeniz'de banş, istikrar ve güvenliği tehdit etmeye devam etmektedir.
Bu çerçevede, aşın silahlanma, Ada'da hava ve deniz üslerinin kurulması ve füze 
sistemlerinin yerleştirilmesi girişimleri bölge istikran açısından ağır bir tahribata yolaçmıştır. 
Güney Kıbns Rum Yönetimi ile Yunanistan arasında askeri ve ekonomik alanda oluşturulan 
bütünleşme süreci, Avrupa Birliği ile Güney Kıbns Rum Yönetimi arasında bugün başlatılan 
tam üyelik müzakereleriyle siyasi düzeyde de tamamlanmaktadır.

2. Avrupa Birliği'nin, Kıbns ile ilgili 1959-1960 Anlaşmalarına aykırı olarak Güney 
Kıbrıs Rum Yönetimi ile başlattığı tam üyelik müzakereleri uluslararası hukukun ağır bir 
ihlalidir. Avrupa Birliği bu tutumuyla Ada'nın bağımsızlığının dayandığı eşit hukuki ve siyasi 
statülere sahip iki halk temelini gözardı ederek tarihi bir hata işlemektedir. Avrupa Birliği, 
Rum-Yunan tarafimn baskılarıyla Güney Kıbns'ın Yunanistan'la fiili birleşmesine yolaçarak, 
Kıbrıs'ın bölünmesinin ağır sorumluluğunu taşıyacaktır. Avrupa Birliği, Kıbrıs Ada'sının 
geleceğiyle ilgili tek taraflı kararlar almak ve mükellefiyetler yaratmak, Türkiye ile 
Yunanistan arasında bölgede mevcut dengeyi bozmak hakkına sahip değildir. Türkiye ve 
KKTC, AB'nin Güney Kıbns Rum Yönetimi'yle tam üyelik müzakerelerini başlatmasının 
Kıbns Adası için yaratabileceği hukuki, siyasi ve ekonomik sonuçları kabul etmeyeceklerdir

3. Bu vahim gelişmeler karşısında Türkiye ve KKTC, bölgede barış ve istikrarın 
teminatı olmaya devam edeceklerdir. Türkiye, garantör ülke olarak, Kıbrıs'ta uluslararası 
Anlaşmalardan doğan hak ve menfaatlerini her koşulda korumayı, KKTC'ne ve Kıbrıs Türk 
halkına karşı ahdi yükümlülüklerini yerine getirmeyi sürdürecektir.

4. Avrupa Birliği'nin, Yunanistan'ın girişimleriyle Kıbrıs meselesine yapmış olduğu
müdahaleler, AB Lüksemburg Zirvesi'nde alınan kararla kabul edilemez bir aşamaya gelmiş
ve GKRY ile tam üyelik müzakerelerinin başlatılması, Kıbrıs meselesinin mahiyetini
bütünüyle değiştirmiştir. Neticede, daha önce öngörülen çözüm çerçevesi ve parametreler
Rum/Yunan İkilisinin baskı ve tehditleri ve buna boyun eğen AB'nin müdahaleleriyle ortadan 
kalkmıştır.

5. Kıbrıs'ta önümüzdeki dönemde banş ve istikrarı tehdit eden bu gelişmeler 
karşısında şimdi öncelikli amaç, Ada'daki iki devletin, temel meselelerini çözümlemesi 
suretiyle banş içinde yan yana yaşamalanmn sağlanmasıdır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 
Ada'da ve bölgede banşın temel taşıdır. Türkiye ve KKTC barış ve istikrardan yana olan 
tutumlanm sürdürmekte kararlıdırlar. Bu çerçevede Kuzey Kırış Türk Cumhuriyeti 
Cumhurbaşkam Sayın Rauf R. Denktaş'ın Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne 6 Mart 1998 
tarihinde yapmış oluduğu banşçı ve yapıcı önerileri desteklemekte ve bu önerileri barış ve 
çözüm yolunda önemli bir fırsat olarak değerlendirmektedirler. Ada'da iki ayrı ve eşit halk, 
demokrasi ve devletin mevcudiyeti kabul edilmedikçe Kıbrıs konusunda ortak çözüm 
doğrultusunda bir ilerleme kaydedilmesi mümkün görülmemektedir.

6. Ortaklık Konseyi, iki ülke arasındaki özel ilişkilerin siyasi, güvenlik, ekonomik, 
eğitim ve kültür alanlannda derinleştirilmesi amacıyla aşağıdaki adımların atılmasını 
kararlaştırmıştır:



6.1. KKTC, uluslararası alanda bağımsız ve egemen bir devlet olarak her bakımdan 
hakkı olan yeri alıncaya kadar, KKTC'ne karşı uluslararası alanda uygulanan engelleyici 
tedbirlerin kaldırılması ve KKTC'nin bütün ülkelerle serbestçe siyasi, ekonomik, kültürel ve 
sportif temaslar sürdürebilmesi amacıyla, Türkiye ile KKTC müşterek çabalarını 
güçlendirerek devam ettireceklerdir. KKCT'nin uluslararası camiayla bütünleşmesini 
sağlayacak adımlar atılacaktır. Bu yönde atılacak olan adımlar, iki ülke Dışişleri Bakanlıkları 
arasında tesis edilmiş bulunan Sürekli Siyasi Danışma Mekanizması çerçevesinde ele 
alınacaktır.

6.2. İki ülke arasında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ekonomisinin gelişmekte olan 
sektörlerinin kademeli olarak korunmasını da gözönünde tutmak suretiyle, gümrüklerin 
uyumlaştırılması ve serbest ticaret koşulları çerçevesinde mal, hizmet ve sermayenin serbest 
dolaşımını, teknoloji transferini ve yatırımların akışım temel alan ortak ekonomik alan tesis 
edilmesi kararlaştırılmıştır.

Bu doğrultuda taraflar, iki ülke arasında imzalanmış bulunan Yatırımları Garanti 
Anlaşması, Yatırımlarda Devlet Yardımları Anlaşması ile Ticaret ve Ekonomik İşbirliği 
Anlaşması’nda öngörülen hedefleri gerçekleştirmek üzere gerekli hukuki ve teknik 
düzenlemelerin uygulamaya konulmasını Hükümetlerine tavsiye edeceklerdir.
Ortak ekonomik ve mali politikaların tespiti, kalkınma ve gelişme stratejisinin belirlenmesi ve 
bu doğrultuda bölgesel planlama yapılması amacıyla, Ortaklık Konseyi çerçevesinde, Ortak
Ekonomik Komite kurulmuştur. Bu bağlamda;

- İki ülke arasındaki ekonomik ilişkiler Ortak Ekonomik Alan'ın icaplarına göre 
yapılandırılacak ve uyum çalışmaları Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının yürürlüğe 
girmesinden itibaren iki ay içinde tamamlanacaktır.

- Turizm, eğitim, ulaştırma, haberleşme, enerji, tarım, sanayi, ticaret, yatırım, kredi- 
fınansman, para-banka alanlarındaki mevcut işbirliği bu doğrultuda geliştirilecektir.

- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti turizminin gelişmesini hızlandırmak için ulaştırma 
ve pazarlama alanlarındaki sorunların aşılmasına yönelik imkanlar artırılacaktır.

- Türkiye ve KKTC'deki gerçek ve tüzel kişiler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 
yapacakları yatırımlarda, Türkiye'de öncelikli yörelerde uygulanan teşvik ve desteklerden 
aynen yararlandırılacaktır.

- KKTC'nin sosyo-ekonomik gelişmesinde önemli bir yeri olan Türkiye'den deniz 
yoluyla ve boru hattıyla su getirilmesi projeleri süratle sonuçlandırılacaktır.

6.3. İki ülke arasında esasen mevcut olan, yüksek öğrenim alanı dahil olmak üzere, 
eğitim ve kültür alamndaki yakın işbirliği geliştirilecek ve derinleştirilecektir. Bu amaçla bir 
Ortak Komite oluşturulmuştur.

Ortaklık Konseyi, iki ülke arasındaki ortak menfaatlerin korunması azmi ve kararlılığı 
içinde çalışmalarını sürdürecektir.Ortaklık Konseyi müteakip Toplantısını üç ay içinde Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gerçekleştirecektir.



•   _

İstanbul'daki Rum Mezarlığına Verilen Zararlar

31 Mart günü İstanbul Kurtuluş Bayır Sokakta bulunan Rum Mezarlığına giren kimliği 
meçhul kişilerin bazı mezarların kapaklarını açtıkları, bu eylem sırasında da bazı mezar 
taşlarına zarar vermiş oldukları üzülerek tespit edilmiştir.

Hangi ülkede cereyan ederse etsin, toplumsal değerlerimize aykırı bu tür çirkin 
eylemler tarafımızdan kınanmaktadır. Faillerin bulunarak yargı önüne çıkartılması ve bu tür 
eylemlerin tekerrürünü önlemek için mümkün olan her çabanın kararlı bir şekilde 
gösterileceği tabiidir.

Kıbrıslı Rumların Pile Köyündeki Türk Bayrağını Çalmak ve Atatürk Büstüne 
Saldırıda Bulunmak Şeklinde Tecelli Eden Yeni Tahrik Eylemlerini Kınıyoruz

04 Nisan 1998

10 Nisan 1998

Kıbrıslı Rumların 8 Nisan gecesi iki kesimi ayıran ara bölgedeki Pile köyündeki Türk 
bayrağım çalmak ve Atatürk büstüne saldırıda bulunmak şeklinde tecelli eden yeni tahrik 
eylemini şiddetle kınıyoruz.

Kıbrıs Rumlarının, temelinde ilkel düşmanlık duygulan olan ve daha önce de 
sergilenen bu saldırgan davramşlanmn Ada'daki iki halk arasındaki güvensizlik ortamının 
daha da pekiştirilmesinden, taraflan birbirinden daha da uzaklaştırmaktan başka bir amaca 
hizmet edemeyeceği açıktır.

BM Barış Gücü yetkililerinin, nezdlerinde protesto edilmiş olan bu çirkin eylemle 
ilgili olarak yapmalarım ve benzer tahrikkar eylemlerin tekrarına engel olacak etkin önlemleri 
almalarım bekliyoruz.

Türkiye, Bulgaristan, Romanya Cumhurbaşkanları Zirvesi Sonrasında Yapılan Ortak
Bildirisi (Antalya, 16-17 Nisan 1998)

20 Nisan 1998

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman Demirel, Bulgaristan 
Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Peter Stoyanov ve Romanya Cumhurbaşkanı Sayın Emil 
Constantinescu 16-17 Nisan 1998 tarihlerinde Antalya'da biraraya gelmişlerdir. Toplantıda 
Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakam Sayın İsmail Cem, Bulgaristan Cumhuriyeti Dışişleri 
Bakanı Sayın Nadezhda Mihaylova ve Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Sayın Murat 
Başesgioğlu hazır bulunmuşlardır.



Türkiye, Bulgaristan ve Romanya Cumhurbaşkanları Üçlü Zirveler sürecinin bu ikinci 
Toplantısında Güneydoğu Avrupa'da ve Karadeniz Bölgesinde istikrar ve güvenliğe ilişkin 
olarak müştereken ilgilendikleri konular üzerinde görüş alışverişinde bulunmuşlardır. 
Cumhurbaşkanları, 3 Ekim 1997 tarihinde Varna'da gerçekleştirdikleri son toplantıdan bu 
yana çeşitli alanlarda ikili ve çok taraflı ilişkilerinde kaydedilen gelişmeleri memnuniyetle 
karşılamışlardır. Görüşmeler yapıcı bir görüş alışverişi için geniş zemin sağlayan dostane bir 
hava içinde geçmiştir.

Cumhurbaşkanları, Güneydoğu Avrupa'da barışın ve istikrarın pekiştirilmesinin bölge 
ülkelerinin öncelikli amacını oluşturduğunu ve bunun Avrupa güvenliği açısından azami 
önem taşıdığım vurgulamışlardır. Bu çerçevede, bölgenin Avrupa-Atlantik yapılarıyla artan 
şekilde bütünleşmesi gereğine işaret etmişlerdir.

Cumhurbaşkanları, uluslararası organizasyonlara Dayton Anlaşmalarının 
uygulanmasında üstlendikleri rolün yerine getirilmesi yönünde tam desteklerini 
belirtmişlerdir. Uluslararası toplum, barışı korumak ve Bosna-Hersek'te demokrasinin 
gelişimine katkıda bulunmak üzere, Dayton Barış Anlaşmalarının uygulanması gayretlerini 
sürdürmelidir. Cumhurbaşkanları, Dayton Barış Antlaşması'nın I-B Eki'nin V. maddesine 
ilişkin görüşmelerin mümkün olduğunca çabuk başlatılması gerektiğine işaret etmişlerdir. 
Cumhurbaşkanları, bölge ülkelerinin bu görüşmelerde üstlenecekleri önemli rolün Güneydoğu 
Avrupa'da güven artırılmasında sonucu belirleyecek katkıları olacağını ayrıca 
vurgulamışlardır.

Cumhurbaşkanları, Kosova'daki gerginliğe uluslararası toplum tarafından gösterilen 
ilgiyi memnuniyetle karşıladıklarını açıklamışlardır. Cumhurbaşkanları Güneydoğu Avrupa

•  •

Ülkeleri Dışişleri Bakanlarının 10 Mart tarihinde Sofya'da yayınladıkları bildiriyi ve 25 Mart 
tarihinde Bonn'da yapılan Dışişleri Bakanlan Toplantısını bölge ülkelerinin kendi sorunlarına 
çözüm bulmak için aktif rol almakta olduklarının ve bölgedeki yeni işbirliği ruhunun bir 
göstergesi olarak memnuniyetle not etmişlerdir.

Cumhurbaşkanlan, devletlerinin Temas Grubu ile istişarelerini sürdürmeye hazır 
olduğunu kaydetmişlerdir. Yugoslavya Federal Cumhuriyetine karşı alınacak her hangi bir 
önlemin Güneydoğu Avrupa'nın siyasi ve ekonomik istikrarını gözönünde bulundurması ve 
bölge ülkelerinin çıkarlannı zedelememesi gerektiği hususunda mutabık kalmışlardır. 
Cumhurbaşkanları, Yugoslavya Federal Cumhuriyeti'ninkiler dahil, bölge ülkelerinin 
sınırlarının değişmezliğinin önemine özellikle işaret etmişler ve Kosova sorununa kalıcı bir 
çözümün, Birleşmiş Milletler Anlaşması, Helsinki ilkeleri ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği 
Teşkilatı ölçütleri uyannca, ilgili taraflar arasında barışçı ve yapıcı diyalog yoluyla aranması 
ve Kosova'da yaşayan tüm halklann haklanmn korunması esasına dayanması gerektiğini 
belirtmişlerdir.

Cumhurbaşkanları, terörizm, organize suç ve yasadışı uyuşturucu ve silah kaçakçılığı 
ile mücadelede uluslararası işbirliğinin önemi konusundaki Mutabakatlarını yinelemişlerdir. 
Üç ülke arasında "Terörizm, Organize Suçlar, Yasadışı Uyuşturucu ve Psikotrop Maddeler, 
Kara Para Aklama, Silah ve İnsan Kaçakçılığı ve Diğer Önemli Suçlarla Mücadelede İşbirliği 
Anlaşması" 16 Nisan 1998 tarihinde imzalanmıştır. Cumhurbaşkanları, Cumhurbaşkanı Sayın 
Süleyman Demirel'in, diğer bölge ülkelerini bu Anlaşmaya katılmak üzere davet etmeleri 
hususunda mutabık kalmışlardır.
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Cumhurbaşkanları, ekonomik kalkınma ve refah için bölgesel işbirliğinin önemini 
teyit etmişlerdir. Cumhurbaşkanları üç ülke arasında üçlü bir Serbest Ticaret Anlaşması 
imzalanması için yolların ve imkanların araştırılması gereğine işaret etmişler, aralarındaki 
Serbest Ticaret Anlaşmalarının ve Türkiye, Bulgaristan ve Romanya ile Avrupa Birliği 
arasında mevcut ilişkilerin gelecekte benzer düzenlemeler yoluyla geliştirilmesinin Avrupa 
mimarisinin bir parçası olduğunu belirtmişler, Avrupa Birliği, Dünya Ticaret Örgütü, ilgili 
diğer uluslararası örgüt ve düzenlemeler çerçevesindeki yükümlülüklerine riayet edilmesi 
gerektiğini ifade etmişlerdir. Cumhurbaşkanları, üçüncü ülkelerle mevcut yükümlülükleriyle 
uyarlı olacak şekilde ticari ilişkilerini daha da liberalleştirme isteklerine özellikle işaret 
etmişler ve bunun ekonomik alanda daha geniş bir Avrupa bütünleşmesi sürecine katkıda 
bulunacağı yolundaki inançlarını vurgulamışlardır.

Cumhurbaşkanları, oluşturdukları kapsamlı siyasi diyalogun, ortak bölgesel meselelere 
ilişkin görüş alışverişi için etkinliği artan bir zemin teşkil ettiğine inanmaktadırlar 
Cumhurbaşkanları, hükümetlerine, Antalya Zirvesi'nde gerçekleştirilen Anlaşmaların 
uygulanması ve belirlenen işbirliği alanlarında Bakanları ve uzmanlar düzeyinde toplantılar 
düzenlenmesi önerisinde bulunacaklardır.

Türkiye, Bulgaristan ve Romanya Cumhurbaşkanları, ortak meseleler konusunda 
görüş alışverişlerini düzenli bir şekilde devam ettirmek üzere bu toplantılarım gelecekte de 
sürdürmek hususunda mutabık kalmışlardır.

Birleşmiş Milletler Ambargosu Nedeniyle 8 Yıldır Mağdur Durumda Bulunan Kardeş 
Irak Halkına Destek Olmak Üzere Bu Ülkeye İlaç ve Tıbbi Malzeme Yardımının

Yapılması

21 Nisan 1998

Birleşmiş Milletler Ambargosu nedeniyle 8 yıldır mağdur durumda bulunan kardeş 
Irak halkına destek olmak üzere bu ülkeye ilaç ve tıbbi malzeme yardımı yapılmaktadır. 
Bakanlığımızla, Sağlık Bakanlığı ve Kızılay Genel Müdürlüğünün işbirliğiyle gerçekleşen 
sözkonusu yardım, 61 değişik kalem ilaçtan toplam 36.213 kutu ilaç, 182.000 adet enjektör, 
15.500 adet röntgen filmi ve 2.450 adet tıbbi malzemeden oluşmaktadır. Karayolundan 
sevkedilecek olan sözkonusu yardım Irak Sağlık Bakanlığına teslim edilecektir.

Daha önceki yıllarda da bir çok defa Irak halkına ilaç, gıda ve tıbbi malzeme 
yardımında bulunan Türkiye Irak halkının çektiği sıkıntıların biran önce sona ermesini 
dilemektedir.

250



T.C.- K.K.T.C. ORTAK DEKLERASYONU

23 Nisan 1998

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman DemirePin vaki davetine icabetle 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Rauf Denktaş 22-24 Nisan 1998 
tarihlerinde resmi bir ziyarette bulunmuştur.

Bu ziyaret sırasında, Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 
Cumhurbaşkanları; 20 Ocak 1997 tarihlerinde yayınladıkları Ortak Deklarasyona atıfta 
bulunarak, Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki ilişkileri her alanda en 
yakın dayanışma ve işbirliği çerçevesinde geliştirme arzu ve azimlerini teyid ederek, Kıbrıs 
sorununun içinde bulunduğu derum ile son gelişmeler ve Türkiye KKTC ilişkilerinin her 
alanda derinleştirilmesi ve dah da ileri götürülmesi konularında görüş alışverişinde 
bulunmuşlar ve aşağıda ortak görüş ve kararlarım açıklamışlardır.

1. Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kıbrıs sorununa kalıcı ve barışçı bir 
çözüm bulunması amacıyla bügüne kadar her türlü yapıcı çabayı göstermiştir. Buna mukabil, 
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Yunanistan’ın teşvikiyle Ada’yı bir Elen adası haline 
dönüştürme hedefinden hiçbr zaman vazgeçmemiş ve uluslararası alanda haksızca gaspettiği 
statüden yayarlanarak tüm çözüm süreçlerini ve önerilerini akamete uğratmıştır. Yunanistan 
GKRY ile askeri, ekonomik ve siyasal alanlarda fiilen gerçekleştirmekte olduğu bütünleşme 
süreci ile de siyasal çözüm çabalarım engellemektedir

2. AB, Lüksemburg Zirvesi’nde GKRY ile tam üyelik müzakerelerini başlatma kararı 
alarak, uluslararası hukuku ve 1959-60 Kıbrıs Anlaşmalarını kaale almamış ve çözüm 
çabalarına darbe vurmuştur. Herhalükarda GKRY’nin uluslararası hukuka aykırı olarak, 
yürüttüğü tam üyelik müzakereleri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için herhangi bir 
mükellifiyet yaratamıyacağı gibi, Türkiye’nin 1959-60 Anlaşmalarından doğan hak ve 
sorumluluklarım da hiçbir şekilde etkilemeyecektir.

3. AB, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile Kıbrıs adına üyelik müzakerelerini başlatarak 
Ada’daki iki halkve Türkiye ile Yunanistan arasında 1959-60 Anlaşmaları ile teminat altına 
alman dengeleri yoksaydığını göstermiş, Kıbrıs müzakere süreci içinde oluşan çözüm 
parametrelerini ortadan kaldırmıştır. AB, Kıbrıs Türk halkına bir azınlık statüsü biçmeye 
çalışan bu zihniyet ve yaklaşımı sürdürerek Lüksemburg Zirvesi’ni tarihi bir hataya 
dönüştürmüştür.

4. Kıbrıs Türk halkı, Kıbrıs adasımn iki sahibinden biri olarak ve ayrı 
selfdeterminasyon hakkına dayanarak 1960 Kıbrıs Cumhuriyti’nin kurucu ortağı olmuştur. 
Kıbrıs Türk halkı bu Cumhuriyetin 1963 yılında Kıbrıs Rum tarafınca silah zoruyla 
yıkılmasından soma, Kıbrıs Rum yönetiminin hukuka aykırı bir şekilde gaspettiği “Kıbrıs 
Hükümeti” ünvanım hiçbir zaman tammamış ve egemen iradesiyle kendi öz yönetimini ve 
bilahare kendi devletini kurmuştur.
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5. AB Lüksemburg Zirvesi’ni takiben Kıbrıs Türk tarafının herhangi bir müzakere 
sürecine “toplum” düzeyinde katılması veya AB ile tam üyelik müzakerelerini yürüten Rum 
heyetine iştirak etmesi 1959-60 Anlaşmalarından kaynaklanan eşit siyasal statüsü ve 
egemenlik haklarından vazgeçmesi anlamına geecektir.

6. Varılan aşamada, Kıbns sorununa çözüm bulunmasına yönelik herhangi bir 
müzakere süreci, ancak egemen eşitler arasında sürdürebildiği takdirde başarı şansına 
kavuşacaktır Kıbrıs’ta bugün eşit iki ayrı halk, devlet ve demokratik yönetim mevcuttur 
Kıbrıs’daki bu gerçekler ile Kıbns Türk halkının egemenlik hakları kabul edilmedikçe, kalıcı 
bir çözüme ulaşılamaz. İki eşit taraf her şeyden önce aralarındaki temel sorunları çözmeli, 
Ada’da yanyana barış ve istikrar içinde yaşamanın koşullarım yaratmalıdırlar.

7. Türkiye’nin kıbns adası üzerinde uluslararası doğam hak ve sorumlulukları vardır 
Türkiye, stratejik menfaatleri doğrultusunda Kıbns ve Doğu Akdeniz’de her zaman barış ve 
istikrarın teminatı olmuştur. 1960 Garanti ve İttifak Anlaşmalan her koşul altında geçerli ve 
yürürlükte kalmaya devam edecek, bu Anlaşmaların doğrudan ve dolaylı olarak 
aşındınlmasına müsaade edilmeyecektir. Kıbns Adası ve bölgede 1960 Anlaşmaları ile tesis 
edilen Türk-Yunan dengesi korunacaktır.

8. Taraflar, yukarıda kaydedilen esaslar doğrultusunda ve Kıbrıs’a ilişkin bu gerçekleri 
dikkate alan çözüm çabalarını yapıcı bir yaklaşımla değerlendireceklerini ve 
destekleyeceklerini beyan etmişlerdir. Türkiye ve KKTC, bu koşullarla başlatılacak özlü ve 
anlamla müzakerelere açık olduklarım bildirmişlerdir.

9. Güney Kıbns Rum Yönetimi Yunanistan’la oluşturduğu “Ortak Askeri Doktrin” 
çerçevesinde ağır ve ileri teknolojiye dalayı silah alımlanm sürdürmektedir. S-300 füzelerinin 
Güney Kıbrıs’a konuşlandınlması faaliyeti devam etmektedir. Baf Askeri Hava Üssü’nün 
Yunan savaş uçaklanna tahsisli olmak üzere inşaatı tamamlanmıştır. Kıbns ve Doğu- 
Akdeniz’de artan gerilimin sorumlusu, GKRY ve Yunanistan’dır. Türkiye ve KKTC, Kıbrıs 
Adasında ve Doğu Akdeniz’de dengelerin korunması ve banşa tehdit oluşturan politikaların 
sonuçsuz bırakılması için sorumlu ve sağduyulu bir yaklaşımdan ayrılmadan gereken 
önlemleri almaktadır. Taraflar bu husustaki kararlılıklarını Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey 
Kıbns Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanları arasında imzalanan 20 Ocak 1997 tarihli Ortak 
Deklarasyon’da ortaya koymuşlardır.

Kıbns Rum tarafı ve Yunanistan ‘m bölgede banş ve istikran bozmaya yönelik attığı 
tüm daımlar, yarattıkları tehdit temelinde değerlendirilecek , bu gelişmelerin siyasal düzeyde 
bir pazarlık veya baskı unsuru olarak kullanılmasına müsaade edilmeyecektir.

10. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin bağımsız ve egemen bir devlet olarak varlığını 
sürdürmesi esastır. Bu amaca yönelik olarak, Türkiye ve KKTC arasındaki bağlar 20 Ocak 
1997 tarihli Ortak Deklarasyon ve 20 Temmuz 1997 tarihli Ortak Açıklamalar çerçevesinde 
güçlendirilecek ve tesis edilen özel ilişkiler her alanda derinleştirilecektir. Bu doğrultuda, 
Türkiye ve KKTC arasında başlatılan Ortaklık Konseyi çalışmalan ileri götürülecektir.

11. iki ülke arasında oluşturulan ortak ekonomik alan doğrultusunda, serbest ticaret 
koşullarına uygun olarak mal, hizmet ve sermayenin serbest dolaşımını ve yatınmların akışını 
temel alan müşterek ekonomik ve mali politikalar, kalkınma ve gelişme stratejileri 
uygulamaya süratle geçilecektir.

252



12. Taraflar KKTC’nin uluslararası plandaki konumunu güçlendirmek için ortak 
çabalarım geliştirerek sürdürecektir.

13. iki ülke arasındaki ortak menfaatlerin korunması ve azmi ve kararlılığı içinde her 
düzeydeki temaslar yoğunlaştırılarak artırılacaktır. KKTC Cumhurbaşkanı Sayın Rauf 
Denktaş, Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman Demirel’i KKTC’ne resmi bir ziyaret yapmaya 
davet etmişlerdir. Davet memnuniyetle kabul edilmiştir.

Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye Cumhurbaşkanlarının Ortak Açıklaması

26 Nisan 1998

1) Azerbaycan Cumhurbaşkanı Saym Haydar Aliyev, Gürcistan Cumhurbaşkanı Sayın 
Eduard Şevardnadze ve Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman Demirel 26 Nisan 1998 
tarihinde Trabzon'da biraraya gelerek üç devlet arasındaki mevcut dostluk, iyi komşuluk ve 
işbirliğinin daha da geliştirilmesini görüşmüşlerdir.

2) Cumhurbaşkanları, Azerbaycan Cumhuriyeti, Gürcistan ve Türkiye Cumhuriyeti 
arasında mevcut özel dostluk, iyi komşuluk ve işbirliği ilişkilerinin daha da geliştirilmesine ve 
derinleştirilmesine hazır olduklarını ve bu ilişkileri, bölgedeki ortak menfaatlere dayalı, barış 
ve istikrarın, ekonomik kalkınmanın ve halklar arasındaki yakınlaşmanın artarak gelişen 
önemli unsuru olarak gördüklerini beyan etmişlerdir.

3) Cumhurbaşkanları, bölgede güvenlik ve istikrarın sağlanması amacıyla ortak 
gayretlerin, hem bölgesel hem de uluslararası düzeyde ileride genişletilerek 
etkinleştirilmesinin önemini ifade etmişler, bölgedeki ihtilafların barışçıl bir şekilde, ülkelerin 
egemenlik ve toprak bütünlükleri korunarak ve sınırların değişmezliği ilkesi çerçevesinde en 
kısa sürede çözümlenmesi gerektiğinin altını çizmişler ve saldırgan ayrılıkçılık ve terörizmin 
her türüne karşı ortak mücadelenin daha da etkinleştirilmesi gerektiğini vurgulamışlardır.

4) Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman Demirel, Azerbaycan Cumhurbaşkanı 
Sayın Haydar Aliyev ve Gürcistan Cumhurbaşkanı Sayın Eduard Şevardnadze tarafından 
imzalanan "Barışçıl Kafkasya Tiflis Deklerasyonu"nda yer alan unsurların hayata 
geçirilmesine verdiği desteği ifade etmiştir.

5) Cumhurbaşkanları, ekonomik işbirliğinin derinleştirilmesine ve büyük bölgesel 
projelerin hazırlanmasına ve gerçekleştirilmesine yönelik ortak çabaların önemini 
vurgulamışlardır.

Hazar Havzasının enerji kaynaklarının taşınması için temel güzergahlardan biri olarak 
değerlendirdikleri ve Hazar ve Kafkasya'dan geçen Doğu-Batı enerji koridorunun 
gerçekleştirilmesine verdikleri önemi vurgulayan Cumhurbaşkanları, Azerbaycan petrollerinin 
Bakü-Tiflis-Ceyhan güzergahından taşınmasına ve Hazar Havzası doğal gazının Azerbaycan 
ve Gürcistan üzerinden Türkiye'ye taşınmasına ilişkin projelerin gerçekleştirilmesine yönelik 
somut adımlar atmaya hazır olduklarını ifade etmişlerdir.

6) Cumhurbaşkanları tarihi İpek Yolu ve Avrasya ulaşım koridoru TRACECA'nın 
geliştirilmesine ve bu koridorun öncelikli önemli unsurunu teşkil eden Kars-Tiflis 
demiryolunun inşaatının hızlandırılmasının gerektiğini vurgulamışlardır.
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7) Cumhurbaşkanları, Karadeniz, Türk Boğazlan, sınıraşan ekosistemler dahil olmak 
üzere çevreyi korumaya yönelik gayretlerin altım çizmişlerdir.

8) Cumhurbaşkanları, Karadeniz Ekonomik İşbirliğinin yeni bir gelişme dönemine 
girdiğini ve bölgesel uluslararası bir teşkilata dönüştürülmesinin Karadeniz havzasındaki 
ülkeler arasındaki ekonomik işbirliğinin etkileştirilmesine kuşkusuz büyük bir katkıda 
bulunacağını memnuniyetle ifade etmişlerdir.

Cumhurbaşkanları gelecekte Karadeniz Ekonomik İşbirliği ve Hazar havzası ülkelerini 
daha da yakınlaştıracak, karşılıklı anlayışın derinleştirilmesine imkan verecek ve bu temelde 
bölge halkları arasında güven ve karşılıklı saygıyı artıracak adımlar atmayı kabul etmişlerdir.

Avrupa Birliği Dışişleri Bakanlarının 27 Nisan Günü Lüksemburg'da Yapılan Genel
İşler Konseyi Toplantısı

28 Nisan 1998

Avrupa Birliği Dışişleri Bakanlarının 27 Nisan günü Lüksemburg'da yapılan Genel 
İşler Konseyi Toplantısı hakkında Bakanlığımıza intikal eden bilgiler ve Dönem Başkam 
İngiltere Dışişleri Bakam Robin Cook ile Yunanistan Dışişleri Bakanı Pangalos'un basın 
toplantılannda Türkiye ile ilgili olarak belirttikleri hususlar incelenmiştir

Avrupa Birliği Komisyonunun Türkiye ile ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla 
hazırladığı "bildirim"in içerdiği hususların toplantıda genel olarak desteklendiği 
bildirilmektedir. Buna karşılık Yunanistan'ın Gümrük Birliği kararının ayrılmaz bir parçasını 
teşkil eden mali işbirliği paketi üzerinde süregelen vetosunu kaldırmamakta İsrar ettiği 
Dışişleri Bakanı Pangalos tarafından yapılan açıklamadan anlaşılmaktadır.

Komisyon "bildirim"inde de teslim edildiği üzere, Türkiye için öngörülen stratejinin 
hayata geçirilmesi ancak mali işbirliği önündeki engelin ortadan kalkması ile mümkün 
olabilecektir. Bu itibarla, Türkiye'ye karşı hasmane tavırlarını sürdürdüğü gözlenen 
Yunanistan'ın, mali işbirliği paketi üzerindeki vetosunu sürdüreceğini bir kez daha açıklamış 
olması muvacehesinde, strateji belgesine nasıl işlerlik kazandırılacağı hususu belirsizliğini 
korumaktadır.

Türkiye, Avrupa Birliği ile ilişkilerinin normal mecrasına kavuşmasını arzulamakta 
olup, bunun, ahde vefa'yı temel ilke olarak kabul eden bir eksen çerçevesinde 
gerçekleştirilebileceğini bu vesileyle bir kez daha vurgulamakta yarar görmektedir.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Pangalos'un Son AB Genel İşler Konseyi Sırasında
Dağıttığı Ege'deki Gerçekleri Tahrif Eden Propaganda Kağıdı

29 Nisan 1998

Yunanistan Dışişleri Bakam Pangalos, 27 Nisan 1998 tarihinde Lüksemburg'da 
düzenlenen AB Genel İşler Konseyi sırasında yaptığı basın Toplantısında, Ege'deki tarihi ve 
hukuki gerçekleri tahrif eden bir propaganda kağıdı dağıtmıştır.

v
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Bu kağıttı, Ege Denizinde "Yunanistan'a ait orta boy adalar üzerinde" bazı iddialara 
yer verilmektedir. Kağıttaki Yunan sav ve iddiaları tarihi ve hukuki gerçeklere aykırıdır

Türkiye, Ege Denizinde uluslararası andlaşraalarla Yunanistan'a ismen ve açıkça 
devredilen coğrafi formasyonların statüsünü sorgulamamaktadır. Buna mukabil, 1923 Lozan 
ve 1947 Paris Barış Andlaşmalarında, Yunanistan'a ismen bırakılan adaların yanısıra, Lozan 
Andlaşmasında "bağlı", Paris Barış Andlaşmasında "bitişik" adacıklar terimi kullanılmakta, 
ancak hangi adacıkların bu tanımın içine girdiği belirtilmemektedir. Türkiye, bu terimlerin 
açık bir tarifi yapılmadığı sürece, Yunanistan'ın uluslararası andlaşmalarla kendisine 
bırakılmayan coğrai formasyonlar üzerinde hangi yolla olursa olsun egemenlik iddiasında 
bulunamayacağını savunagelmiştir.

Bu sorun, Ege Denizinde iki ülke arasında Anlaşma ile tespit edilmiş bir deniz 
sınırının bulunmamasıyla da yakından ilgilidir. Nitekim, 1950'li yıllarda deniz sınırının tespiti 
için Yunanistan'ın yaptığı çeşitli girişimler üzerine görüşmelere başlanmış olması, bu 
gerçeğin bir kanıtını teşkil etmektedir. Yunanistan daha sonra temsilcisini görüşmelerden geri 
çekerek bu çalışmayı akim bırakmıştır. Dolayısıyla dağıtılan Yunan kağıdı ekinde yer alan 
haritadaki deniz sınırı iki ülke arasındaki bir Mutabakatı yansıtmayan keyfi ve gerçekdışı bir 
hattır.

Yunanistan'ın, Ege'de, Lozan ve Paris Barış Andlaşmalarıyla kurulmuş olan statükoyu 
bozmak amacıyla sözkonusu coğrafi formasyonlar üzerinde giriştiği, uluslararası hukuk 
açısından hiç bir geçerliliği olmayan tek yanlı faaliyetleri, iki ülke arasında gerginliği 
tırmandırıcı etki yapmaktadır.

Bu itibarla, sorunun kalıcı bir çözüme kavuşturulması için Yunanistan'a yaptığımız ve
bugüne kadar geri çevrilen müteaddit görüşme tekliflerimizin kabul edilmesini temenni 
etmekteyiz.

• •

Iskeçe Müftüsü Mehmet Emin Aga ile ilgili Mahkeme Kararı

30 Nisan 1998

İskeçe Seçilmiş Müftüsü Mehmet Emin Aga, 1993 ve 1994 yıllarındaki dini günler 
vesilesiyle yayınlamış olduğu mesajlarda Müftü sıfatını kullanmak suretiyle, atanmış 
müftünün makam ve sıfatını gaspettiği iddiasıyla açılan iki ayrı davanın birleştirilerek 28 
Haziran 1996 tarihinde görülen duruşmasında toplam 20 ay hapis cezasına mahkum edilmişti. 
Temyiz edilen bu mahkumiyet kararının duruşması, vaki ertelemelerden sonra nihayet 29 
Nisan 1998 günü İskeçe'ye 780 km mesafedeki Agrinio Ceza Mahkemesi'nde görülmüş ve 
Müftü'nün cezası 6 ay hapis olarak tescil edilmiştir.

Gerek Müftü aleyhine birbirini izleyen davalar açılması, gerek bu davaların 
duruşmalarının sık sık ertelenmesi ve davanın açıldığı yer mahkemesinde değil de, İskeçe'ye 
700-800 km mesaedeki kentlerde yapılmasıyla Yunanistan'ın Azınlık oylarıyla seçilen meşru 
dini lideri sürekli adliye kapılarında taciz ederek yıldırmaya çalıştığı açıkça görülmektedir.
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1913 tarihli Atina Andlaşması'yla hükme bağlanmış Batı Trakya Türk Azınlığı'nın 
kendi müftüsünü seçme hakkına ve Lozan Andlaşması'nın diğer vatandaşlara tanınan hakların 
azınlıklara da tanınacağına dair 40. maddesi hükümlerine rağmen, Yunan Ortodoks Kilisesi 
Sen Sinodu 28 Nisan 1998 günü düzenlediği seçimle Başpiskopos'unu belirleyebilirken, bu 
hakkın aym ölçüde Yunan vatandaşı olan Batı Trakya Türk Azınlığı'ndan esirgenmiş olmasını 
esefle karşılıyor ve kınıyoruz.

Bu son mahkumiyet kararıyla birlikte, İskeçe Seçilmiş Müftüsü Mehmet Emin Aga 
aleyhinde son beş senedir açılan 11 ayrı davada verilen mahkumiyet kararlan toplam 6 sene 8 
ay'a ulaşmış bulunmaktadır.

Yunanistan'ın, Batı Trakya Türk Azınlığı'nın temel azınlık ve insan haklarını hedef 
alan ve uluslararası taahhütlerine aykırı bu tutumundan vazgeçmesini bekliyoruz.

Hükümet Sözcüsü Devlet Bakanı Prof.Dr.Şükrü S.Gürel'in Yaptığı Açıklama

04 Mayıs 1998

ABD Başkanı Clinton'un Kıbns Özel Temsilcisi Büyükelçi Holbrooke'un 2-4 Mayıs 
günleri gerçekleştirdiği temaslarla ilgili olarak yapılan açıklamalar, Rum/Yunan tarafının 
Kıbrıs konusunu AB Lüksemburg Zirvesiyle girilen yeni aşamaya taşıyan uzlaşmazlığının, 
ABD girişiminin ileri götürülmesine bu aşamada olanak tanımadığını ortaya koymaktadır.

Büyükelçi Holbrooke'un temaslarından bir sonuç alınamadıysa bunun önde gelen 
nedeni AB'nin son derece hatalı bir yaklaşımla Kıbns Rum Yönetimiyle tek taraflı olarak 
üyelik görüşmelerini başlatması ve Kıbns sorununun şimdiye kadar üzerinde oturmuş olduğu 
parametreleri ortadan kaldırmasıdır.

Yunanistan Dışişleri Bakam Pangalos'un kısa süre önce sergilediği ve Kıbrıs Türk 
toplumunu bir azınlık olarak nitelendiren anlayışı ile, GKRY lideri Klerides'in "amaçlarının 
siyasi olduğu, AB'ne girildiğinde 1960 garanti sisteminin pratikte herhangi bir geçerliliği 
kalmayacağı, muhtemel bir Anlaşma ile Kıbrıs Türk tarafının sağlayacağı haklann AB 
mevzuatı ışığında pratikte hükümsüz kalacağı ve Elenizmin bu yolla Kıbrıs'ta zafere ulaşmış 
olacağı" yolundaki açıklamalan da, Büyükelçi Holbrooke'un temaslarının neden sonuç 
vermediğinin anlaşılması için yeterlidir.

Biz, Büyükelçi Holbrooke'un çabalarını takdirle karşılamakta ve ABD Yönetimi'nin 
Kıbrıs'ın gerçeklerini başka çevrelerde yerleşik önyargılardan arınmış olarak 
değerlendirebilecek uygun bir konumda olduğuna ilişkin kanaatimizi korumaktayız.

Kıbrıs konusuna gerçekçi, makul ve yaşayabilir bir çözüm bulunmasını temenni 
ederken ciddi ve samimi olan üçüncü taraflann da Büyükelçi Holbrooke'un iyi niyetli ve 
yoğun çabalarına rağmen temaslarından bu aşamada niye bir sonuç alınamadığını doğru teşhis 
etmeleri, politikalannı Kıbrıs'taki gerçekler temelinde bir kez daha gözden geçirmeleri yararlı 
olacaktır.
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Türkiye, Sosyal Kalkınma Komisyonu, Kadının Statüsü Komisyonu, İnsan Yerleşimleri
Komisyonu ve Hükümetdışı Kuruluşlar Komitesi'ne Seçilmiştir

11 Mayıs 1998

7 Mayıs 1998 tarihinde BM Ekonomik ve Sosyal Konseyi’nde çeşitli Komisyon ve 
Komite’ler için düzenlenen seçimlerde, Türkiye, Sosyal Kalkınma Komisyonu, Kadının
Statüsü Komisyonu, İnsan Yerleşimleri Komisyonu ve Hükümetdışı Kuruluşlar Komitesi'ne 
seçilmiştir.

Türkiye'nin bu organlarda üyeliği 1 Ocak 1999 tarihinde başlayacaktır. Sözkonusu 
üyelikler dört yıl süreli olup, Türkiye’nin Kadının Statüsü Komisyonu, Sosyal Kalkınma 
Komisyonu, insan Yerleşimleri Komisyonu ve Hükümetdışı Kuruluşlar Komitesi üyelikleri
31 Aralık 2002 yılında sona erecektir.

Nükleer Denemeler, Bölgesel İstikrar ve Güvenlik Açısından Yarattığı Tehdit ve
Tehlikeler

13 Mayıs 1998

Nükleer denemeler, bölgesel istikrar ve güvenlik açısından yarattığı tehdit ve 
tehlikelerin yanısıra, çevre ve kamu sağlığı gibi alanlarda, yansımaları gelecek nesilleri 
etkileyebilen çok ciddi zararlar vermektedir. Kapsamlı Nükleer Deneme Yasağı 
Antlaşmasının ilk imzalayıcıları arasında yeralan ve kitle imha silahlarının yayılmasının 
önlenmesine ilişkin uluslararası çabalara daima destek vermiş olan Türkiye, bu çerçevede 
Hindistan'ın yapmış olduğu nükleer denemeleri kaygı verici bir gelişme olarak 
değerlendirmektedir.

Türkiye, insanlığın geleceği bakımından pek çok sakıncalar taşıyan bütün nükleer 
denemelere karşı çıkmakta ve bu tür denemelerin nükleer silahsızlanma alanında devam eden 
uluslararası çabaları olumsuz etkilememesini temenni etmektedir.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Necati Utkan'ın Kendisine Yöneltilen Bir Soruya
Verdiği Cevap

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Rubin'in, 14 Mayıs 1998 günü düzenlediği basın
Toplantısında, Holbrooke'un temaslarında bir ilerleme kaydedilememesinin sorumluluğunun
Türk tarafına ait olduğunu ifade ettiğinin öğrenilmesi üzerine, ABD Büyükelçiliği
Maslahatgüzarı bugün Bakanlığımıza çağrılarak Rubin'in sözkonusu açıklamasının
tereddütlere yol açtığı, açıklamanın Holbrooke'un Ada'da 2-4 Mayıs 1998 tarihlerinde her iki
tarafla yürüttüğü temasları takiben düzenlediği basın Toplantısındaki beyanları ile çeliştiğinin
görüldüğü ve ABD'nin bu çelişkili tutumunun Holbrooke'un üstlendiği inisiyatifi güçleştirdiği 
belirtilmiştir.
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Sözcü Rubin tarafından yapılan açıklama Rum-Yunan tarafının daha da uzlaşmaz bir 
tutum sergilemesine yol açacak niteliktedir.

Kıbrıs'ta ihtiyaç duyulan eşit, tarafsız ve dengeli yaklaşımlardır.

İsrail Devletinin Kuruluşunun 50. Yılı Vesilesiyle Gazze Şeridi ve Batı Şeria'da Yapılan 
Gösteriler Sırasında 9 Filistinli'nin Ölümünü Kaygıyla ve Üzüntüyle Karşılanması

15 Mayıs 1998

İsrail Devletinin Kuruluşunun 50. Yılı vesilesiyle Gazze Şeridi ve Batı Şeria'da 
yapılan gösteriler sırasmda 9 Filistinli'nin ölümünü kaygıyla ve üzüntüyle karşılamaktayız.

Dünyamn hiçbir ülkesinde kamu düzenini bozan eylemler kabul edilemez. Bununla 
birlikte göstericilere karşı alman güvenlik önlemlerinin insanların ölümüne neden olması 
düşündürücüdür ve bölgenin barış ve istikrara olan ihtiyacımn çarpıcı bir göstergesidir.

• •

Daimi Temsilciler Komitesinin, Türkiye-AB Ortaklık Konseyinde AB'nin Ülkemize
Bildirilecek Tutumunu Görüşmesi

21 Mayıs 1998

Avrupa Birliği Dönem Başkanı İngiltere Dışişleri Bakanı Robin Cook ile Ankara'da 19 
Mayıs günü yapılan görüşmelerden soma ve bunların ışığında, Daimi Temsilciler 
Komitesinin, Türkiye-AB Ortaklık Konseyinde AB'nin ülkemize bildirilecek tutumunu 20 
Mayıs'da bir kez daha görüştüğü Brüksel'de açıklanmıştır.

Avrupa Birliğinin, Türkiye'yi katılıma hazırlama hedefi güden Strateji Belgesinde yer 
alan Komisyon önerilerine Yunanistan dışındaki ondört üye ülkenin destek verdiği 
açıklamadan anlaşılmaktadır.

AB'nin hukuk dışı Yunan vetosunu aşmak için bu kere ciddi bir arayış içine girmiş 
olması memnunluk vericidir. Ancak bu sonucun hala sağlanamamış olduğu da gerçektir.

0  9

Ote yandan, AB'nin, Türkiye'nin 14 Aralık 1997 tarihli açıklamasında yeralan ve Dışişleri 
Bakam Robin Cook ile gerçekleştirilen yoğun görüşmelerde de tekrarlanan tutumunda mevcut 
hassas unsurların tümünü cevaplandırmasının da henüz mümkün olamadığı ortaya 
çıkmaktadır.

Bu durumda, Ortaklık Konseyi, koşullar AB tarafından olgunlaştırıldığında yapılması 
daha isabetli olabilecektir.

Türkiye AB'nin bu kapsamda yapacağı yeni önerilere açıktır.
Türkiye, İngiltere Dönem Başkanlığının takdirle karşıladığı iyiniyetli çabasının 

devamım beklemektedir.
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29 Mayıs 1998

Fransa Millet Meclisinin, 29 Mayıs 1998 tarihli oturumunda "Fransa'nın 1915 sözde 
Ermeni soykırımını açıkça tandığı" şeklinde tek maddelik yasa teklifini kabul ettiğini esefle 
öğrenmiş bulunuyoruz.

Konuya ilişkin görüş ve endişelerimiz geçtiğimiz günlerde Ankara ve Paris'te er üst 
düzeyde ilgili Fransız makamlarına izah edilmiş ve böylesine yanlış ve sakıncalı bir yasa 
teklifinin engellenmesi ısrarla talep edilmiştir. Bu taleplerimizi dikkate almayan Fransız 
Millet Meclisi'nin iradesinin Türkiye ve Fransa arasında her açıdan büyük mesafe katetmiş 
olanortaklık ve ittifak ilişkileriyle bağdaşmadığı açıktır.

Parlamentoların tarihi hakikatleri ve milletlerarası hukuk ilkelerini hiçe sayarak başka 
ülkelerin tarihini yargılamaya kalkışmaları halinde, milletlerarası ilişkilerin nasıl bir kaos 
ortamına sürükleneceğini izan sahibi herkes teslim edecektir.

Tarihin her döneminde uluslararası toplumun saygın bir üyesi olan Türk devletinin 
şanlı mazisine leke sürmek suriteyle, bir takım iç siyasi çıkarlar peşinde aşırı Ermeni 
çevrelerine hoş görünmek amacıyla çıkarılan bu kanun teklifi, Fransa'da yaşayan 300.000 
vatandaşımızın duygularını derinden rencide etmiş, ülkemizdeki Ermeni cemaati de dahil 
olmak üzere Türk kamuoyunda büyük bir infial yaratmıştır. Halkımızın bu haklı infialini 
görmemezlikten gelemeyiz. Bu yasanın ilişkilerimizde yaratacağı tahribattan Türkiye hiçbir 
şekilde sorumlu olmayacaktır. Bu yasanın Fransız halkının anılarında da acısı henüz taze olan 
Ermeni terörüne vereceği cesaretin yol açacağı sonuçların sorumluluğu da zamanında 
yaptığımız uyanlara kayıtsız kalanlara ait olacaktır.

Türkiye, Birinci Dünya Savaşı yıllarında meydana gelen ve en fazla Türk milletinin 
maruz kaldığı bazı acı olayların, siyasi bir takım saiklerle soykırım olarak nitelendirilmesini 
vahim bir hata olarak görmekte ve bu haksız ve dayanaksız iddiaları sahiplerine iade 
etmektedir. Tarih önünde verilemeyecek hiçbir hesabı olmayan milletimizi yargılamak hiçbir 
kurum ve gücün haddine düşmez. Şurası da unutulmamalıdır ki, Fransa'nın kendi tarihi 
itibarıyla, böyle konularda Türkiye'ye ders verecek hali yoktur.

Tek taraflı iddialardan hareketle çıkarılmaya çalışılan bu kanun ve benzeri girişimler, 
ülkemizi hiçbir şekilde bağlamaz. Şanlı tarihimize leke süren, ve tarihi gerçeklerle hiçbir 
şekilde bağdaşmayan bu iftira dolu iddialara karşı, Türk devleti ve Türk halkı, başta aşırı 
Ermeni çevrelerinin yanlış bilgilendirme faaliyetlerine terkedilmiş görünen Fransa halkı 
olmak üzere, tüm dünya kamuoyuna gerçekleri duyurma hakkını saklı tutmaktadır.

Türk-Fransız ilişkileri açısından vahim sonuçları olabilecek bu yasa teklifinin, Fransa 
Senatosu'nda görüşülmesi sırasında aynı hatanın tekrarlanmamasını ve gerçeğin hakim 
kılınmasını teminen, tüm sağduyu sahibi Fransız dostlarımızın gereğini yapacaklarını ümit 
etmekteyiz.

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Sayın Murat Karayalçın'ın Açıklaması



Fransa Milli Meclisi'nin "Soykırım" İddialı Yasa Önerisini Kabulü Üzerine Dışişleri
Bakanı İsmail Cem'in Açıklaması

29 Mayıs 1998

1.Fransa Milli Meclisi'nin, "Ermeni Soykırımının Tanınması" şeklindeki bir yasa
önerisi metnini kabulü, yaratacağı sonuçlar bakımından fevkalade düşündürücü ve
tehlikelidir.

2.Yol açacağı gelişmeler terörü özendirecek olan, geçmişte 34 diplomatımızı şehit 
etmiş teröristleri yüreklendirecek bir karan, Fransız Milli Meclisi almıştır. Teröristlerin 
insanlık dışı eylemlerim onlann gözönünde meşrulaştıracak bir sonucu, Fransız Milli Meclisi 
yaratmıştır.

3.Türkiye'ye karşı ırkçı terörü körükleyen, ırkçılığı özendiren bu kararı şiddetle
kınıyorum. Aynca, kendi kimliğini bulabilmek için kin ve nefretin sürekliliğine muhtaç
olanlann aczini ibretle izliyorum.

4.Türkiye'nin güçlenmesi karşısında telaşa kapılanlar, Türkiye'nin kararlı, barışçı, 
umutlu yoluna devam edeceğini, körüklenen ve şimdi yeni unsurlarla takviyesine çalışılan 
terörden elbette yılmayacağını bilmelidirler.

5.Bu karar, aym zamanda, Türkiye ile Fransa arasındaki ilişkileri torpillemeye dönük 
bir girişim olmuştur. Karan destekleyenlerin, ırkçı duygulannı, Fransa'nın ulusal çıkarlanna 
tercih ettikleri açıktır. Biz, bunun tarihsel derinliğe sahip Türk-Fransız dostluğuna önem veren 
Fransız halkının büyük çoğunluğunca benimsenmeyeceğim düşünüyoruz.

6.Bu karar, sonrasında, Fransa'daki Türk diplomatlarına yönelik terör tehdidinin
büyüyeceğini değerlendiriyorum. Bu nedenle, Fransa'daki Türk temsilciliklerinin daha etkili 
korunmalan için gerekli önlemlerin alınması talimatını vermiş bulunmaktayım Aynca,
Fransa makamlannın tüm koruyucu önlemleri alması için Fransa'ya gerekli nota 
verilmektedir. Fransız senatosunun sağ duyu ile davranarak bu yanlış gidişi durdurmasını 
bekliyorum.

Hindistan'da ve Tepkisel Olarak Pakistan'da Gerçekleştirilen Nükleer Denemeler
Hususunda Türkiye’nin Görüşü

29 Mayıs 1998

Hatırlanacağı üzere, Hindistan'ın gerçekleştirdiği nükleer denemelerle ilgili olarak 13 
Mayıs 1998 tarihinde Bakanlığımızca yapılan açıklamada Türkiye'nin insanlığın geleceği 
bakımından pek çok sakıncalar taşıyan bütün nükleer denemelere karşı çıktığı belirtilmiş ve 
muhtemel yansımalanna dikkat çekilmiştir.
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Türkiye, bu kere Hindistan'ın nükleer denemelerine tepki olarak gerçekleştirildiği 
anlaşılan, Pakistan'ın 28 Mayıs'ta yaptığı nükleer denemeleri de bu çerçevede değerlendirerek 
bölgesel ve küresel istikrar ve güvenlik açısından endişeyle karşılamıştır.
Anılan iki ülkenin aralarındaki ihtilaf noktalarında karşılıklı güç gösterisinden kaçınarak 
barışçı yöntemlerle çözüm aramalarının özel bir önem taşıdığı düşüncesinde olan Türkiye son 
haftalarda kaydedilen bu kaygı verici gelişmenin yeni bir nükleer silahlanma yarışına yol 
açmamasını dilemekte ve her iki ülkenin de gerek insani, gerek bölgesel sorumluluklarının 
bilinci içerisinde bundan böyle gerekli teenniyi sergilemelerini beklemektedir.

Türkiye İle Pakistan’ın Nükleer Silah Üretiminde İşbirliği Yapması İddiası

03 Haziran 1998

1 Haziran tarihli bazı basın organlarında yeralan haberlerde, Sayın 
Cumhurbaşkanımızın Almati'de 11 Mayıs 1998 günü Pakistan Başbakanı Sayın Navaz Şerifi 
kabulünde Türkiye ile Pakistan'ın nükleer silah üretiminde işbirliği yapmaları konusunun 
gündeme geldiği, Başbakan Şerifin Türkiye'ye nükleer silah üretme konusunda birlikte 
çalışmayı önerdiği, Türkiye'nin bu öneriyi incelemeye aldığı iddialarına yer verilmiştir.

Ayrıca kasıt içerdiği sarih olan bazı yabancı kaynaklı haberlerde de Türkiye'nin 
Pakistan'a nükleer silah yapımında alanında malzeme yardımı yaptığı, hatta ülkemizin nükleer 
silah üretimini düşündüğü yolunda gerçek dışı ve hayal unsuru hususlara yer verildiği 
görülmektedir.

Bu iddiaların tümü bütünüyle asılsızdır. Türkiye'nin herhangi bir nükleer, biyolojik 
veya kimyasal silah üretme niyeti yoktur. Kitle imha silahlan dahil silahsızlanma alanında 
taraf olduğu tüm Anlaşmalara sadık olan Türkiye bunlara uygun hareket etmeye kararlılıkla 
devam edecektir.

Bilindiği gibi, Türkiye nükleer denemelerin insanlığın geleceği bakımından taşıdığı 
sakıncalar çerçevesinde Hindistan ve Pakistan tarafından son haftalarda yapılan nükleer 
denemeleri bölgesel ve küresel istikrar ve güvenlik açısından endişeyle karşıladtğını 
açıklamıştır.

Bu vesileyle, Türkiye uluslararası barış ve güvenliğin devamı açısından nükleer 
silahlar ve diğer kitle imha silahlan ve bunları fırlatma vasıtalannın yayılmasının önlenmesi 
konusunda yürürlükte bulunan Anlaşma ve diğer düzenlemelere henüz taraf olmayan ülkelere 
bir an önce bunlara katılma çağnsını yinelemektedir. Bu husus ülkemizin güvenliği 
bakımından da büyük önem taşımaktadır.
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Türkiye'nin Dönem Başkanlığını Yürüttüğü Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci 
Çerçevesinde İstanbul'da Düzenlenecek Bölge Ülkeleri Dışişleri Bakanları Toplantısına

Evsahipliği Yapması

03 Haziran 1998

Türkiye, bu yıl dönem başkanlığını yürüttüğü Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci 
çerçevesinde, 8-9 Haziran 1998 tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek bölge ülkeleri Dışişleri 
Bakanları Toplantısı'na evsahipliği yapacaktır.

1988 yılında altı ülkenin Dışişleri Bakanlarının Belgrad’da biraraya gelmesiyle 
başlayan Balkan İşbirliği Süreci, 1990 yılında Tirana'daki toplantı ile devam etmiş, ancak, 
eski Yugoslavya'daki savaş nedeniyle uzun bir süre kesintiye uğramıştır. Balkan işbirliği 
Süreci, Güneydoğu Avrupa İşbirliği adı altında, 1996 yılında Bulgaristan'ın daveti üzerine 
Sofya'da düzenlenen Dışişleri Bakanlan Toplantısıyla tekrar hareket kazanmış, bunun 
ardından, 1997 yılı Haziran ayında Selanik'te düzenlenen Dışişleri Bakanları Toplantısı ve 
Kasım ayında Girit'te yapılan Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesiyle sözkonusu süreç 
devam etmiştir.

Bu yıl Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci'nin onuncu yılı geride bırakılmış 
olmaktadır. Türkiye ile birlikte, Arnavutluk, Bulgaristan, Makedonya, Romanya, Yugoslavya 
Federal Cumhuriyeti ve Yunanistan'ın asıl katılımcı oldukları bu sürece, Bosna-Hersek ve 
Hırvatistan da gözlemci konumunda katılmaktadırlar. Sözkonusu süreç, önde gelen bölgesel 
işbirliği girişimleri ile uluslararası kuruluşlar tarafından da izlenmekte olup İstanbul 
Toplantısına bu girişim ve kuruluşlann temsilcileri de gözlemci olarak davet edilmişlerdir.

Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci, Büyük Atatürk dönemindeki Balkan işbirliği 
düşüncesinin günümüzdeki koşullara göre oluşumunu yansıtan bir gelişme olarak da 
değerlendirilmekte ve ülkemizce aktif bir biçimde desteklenmektedir.

Türkiye, katılımcı ülkeler arasında işbirliği olanaklarının geliştirilmesi ve 
güçlendirilmesine yönelik görüşmelerin yamsıra, bölgesel güvenlik meselelerine ilişkin görüş 
teatisinin yapılmasına ve bölgede, banş ve istikrann korunmasında önemli yeri olan siyasi 
danışmalarda bulunulmasına olanak veren Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci'ne dahil 
ülkelerin Dışişleri Bakanlan Toplantısı'na evsahipliği yapmaktan büyük memnuniyet 
duymaktadır.

Ege'de Güven Arttırıcı Önlemler İle İlgili Açıklama

05 Haziran 1998

NATO Genel Sekreteri Solana, dün, Türkiye ve Yunanistan'ın 1988'de belirlenmiş 
olan Ege'de Güven Arttırıcı Önlemleri bütünüyle uygulayacaklanna dair Mutabakata 
vardıklarım açıklamıştır. Böylece, Ege'de gerginliğin ve çatışma riskinin azaltılması yönünde 
önemli bir adım atılmış olmaktadır.



Sözkonusu adım, Türk Hükümeti'nin Ege sorunlarının çözümü yönünde gösterdiği 
planlı gayretlerin bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır.

Hatırlanacağı üzere, Dışişleri Bakanı İsmail Cem, 12 Şubat günü Yunanistan 
Büyükelçisi'ni makamına davet ederek iki ülke arasındaki sorunların çözümlenmesini 
amaçlayan kapsamlı bir öneride bulunmuştu. Öneri aşağıdaki hususlardan oluşmaktadır:

1. iki ülke arasındaki mevcut bütün Ege sorunlarının tespit ve dökümünün yapılması,

2. 8 Temmuz 1997 tarihli Madrid Bildirgesi'nin hukuki bir metne dönüştürülmesi,
. • •

3. NATO Genel Sekreteri ile işbirliği yaparak Ege'de Güven Arttırıcı Önlemlerin 
uygulanması ve geliştirilmesi,

4. Akil Adamlar Grubu'nun bir an önce harekete geçirilmesi,

5. iki ülkenin Dışişleri'nin yüksek görevlileri arasında toplantı yapılması.
Dün NATO Genel Sekreteri Solana'nın yaptığı açıklamayla yukarıdaki hususlardan biri 
gerçekleşmiş olmaktadır. Bundan sonra diğer hususların da hayata geçirilmesi yönünde de 
çaba gösterilmesi gerekmektedir.

Diğer dört husus arasında özellikle Madrid Bildirgesi'nin hukuki bir belgeye 
dönüştürülmesinin öncelik taşıdığı düşünülmektedir. Sözkonusu bildirge, Türkiye tarafından 
Cumhurbaşkanı, Yunanistan tarafından ise Başbakan düzeyinde kabul edilmiş siyasi beyan 
niteliğindedir. Bunun hukuki bağlayıcılığı olan bir belgeye dönüştürülmesi halinde, Türk- 
Yunan sorunlarının çözümlenmesi ve Ege'de çatışma ihtimalinin ortadan kaldırılması için 
sağlam bir zemin yaratılmış olacaktır.

•  •

Yunanistan Hükümeti'nin çağrımıza cevap vererek Ege'de Güven Arttırıcı Önlemleri 
bütünüyle uygulamayı taahhüt ettikten sonra, bu hususta da yapıcı adımlar atması bölge 
istikrarı ve ikili ilişkilerimizin geleceği yönünden önem taşımaktadır.

Pakistan'ın Diyalog Yoluyla Hindistan İle Saldırmazlık Paktı İmzalama Çağrısını
Türkiye Olumlu Karşılamaktadır

06 Haziran 1998

Türkiye, Hindistan ve Pakistan arasındaki sorunlara ancak barışçı yollardan, iki ülke 
arasında yapılacak görüşmelerle çözüm bulunabileceğine inanmaktadır.

Bu çerçevede, geleneksel dostluk ve kardeşlik bağlarıyla bağlı olduğumuz ve daima 
dayanışma içinde bulunduğumuz Pakistan tarafından yapılan, Pakistan'ın Hindistan'la olan 
sorunlarını, Keşmir konusu da dahil, diyalog yoluyla çözümlemeye ve bir saldırmazlık paktı 
imzalamaya hazır olduğuna dair açıklamayı memnuniyetle karşılamaktadır.

Türkiye, bu girişimi bölgedeki tehlikeli gidişatı önleyebilecek olumlu bir adım olarak 
görmekte ve Pakistan önerilerinin bu iki büyük ülke arasındaki sorunların çözümüne katkıda 
bulunmasını temenni etmektedir.
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Güney Kıbrıs'a iniş Yaptığı Öğrenilen Yunan Savaş Uçakları ile ilgili Açıklama

16 Haziran 1998

Bir müddet önce yapımı tamamlanan Güney Kıbrıs'taki Baf Askeri Hava Üssü'ne 4 
Yunan savaş uçağı ve C-130 tipi bir nakliye uçağının bugün iniş yaptıkları öğrenilmiştir.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Sözcüsü, Yunan uçaklarının Rum-Yunan ortak Askeri 
Doktrini'nin uygulanması çerçevesinde Baf Hava Üssü'ne indiklerini açıklamıştır.
Yunan uçaklarının Baf Askeri Hava Üssü'nü kullanmaya başlamaları adadaki ve bölgedeki 
güven ve istikran bozmaya yönelik son derece vahim ve tahrikkar bir gelişmedir.

Garantör ülke olarak durumu protesto ediyor ve bu gelişmenin gerektirebileceği bütün 
önlemleri alacağımızı vurgulamak istiyoruz.

BM ile Irak Hükümetinin Irak'ın Silahsızlandırılmasına Yönelik Vardıkları Mutabakat
• •

De ilgili Açıklama

16 Haziran 1998

BM Özel Komisyonu Başkam Butler'ın Bağdat'ta yürüttüğü ve dün sona eren 
görüşmeler sonucunda Irak'm silahsızlandınlması konusunda Irak Hükümetiyle bir çalışma 
programı üzerinde Mutabakata vanldığı, bunun sonucunda, Ağustos ayında çalışmaların 
sonuçlarının gözden geçirileceği açıklanmıştır.

Sözkonusu Mutabakat Irak Başbakan Yardımcısı Tank Aziz tarafından yararlı olarak 
nitelendirilmiştir. Özel Komisyon Başkam Butler da Anlaşma dolayısıyla memnuniyetini dile 
getirmiştir.

Irak sorununun diplomatik yollarla ve banşçı yöntemlerle çözümlenmesine büyük 
önem atfeden Türkiye, bu gelişmeyi memnuniyetle karşılamakta, bu alanda atılacak adımların 
başarıya ulaşmasını temenni etmektedir.

•  •

Ote yandan, bazı Iraklı yetkililerin beyanlan üzerine, Irak'ın Kuveyt sınırını tanıyıp 
tammadığı konusunda tereddüt ve endişe ortamı yaratılmıştı. Son olarak, Irak Dışişleri 
Bakanının BM Güvenlik Konseyi Başkamna gönderdiği bir mektupla, Güvenlik Konseyi'nin 
833 sayılı kararıyla saptanan sımn kabul ettiğini teyidi mennuniyetle kaydedilmiştir.
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AB CardiiT Zirvesi Başkanlık Sonuçlarının Türkiye İle İlgili Bölümündeki Hususlara
İlişkin Açıklama

17 Haziran 1998

Lüksemburg'da yapılan AB Devlet ve Hükümet Başkanları Zirve Toplantısından bu 
yana Avrupa Birliği ile ilişkilerimiz 14 Aralık 1997 tarihli Hükümet açıklamamızda yeralan 
parametreler çerçevesinde yürütülmektedir. Geçen dönem zarfında gerek kamuoyuna 
yaptığımız açıklamalarda, gerek Dönem Başkanı Ingiltere ve Avrupa Birliği'ne üye ülkelerle 
çeşitli vesilelerle gerçekleştirdiğimiz ikili temaslarda, ölçümüz bu açıklama olmuştur.

Dün CardifFte tamamlanan AB Zirvesini takiben açıklanan Başkanlık Sonuçları 
Belgesinin Türkiye ile ilgili bölümünde yer verilen hususlar da aynı ölçüye göre 
değerlendirilmiştir.

Ingiltere'nin, Dönem Başkanlığı süresince, Türkiye-AB ilişkilerinin geliştirilmesi için 
gösterdiği çaba memnunlukla karşılanmıştır.

Sonuç belgesinin tetkikinden, Türkiye'nin Avrupa Birliği'nin genişleme sürecindeki 
konumunda nisbi bir gelişmeye yer verildiği anlaşılmaktadır. "Üyelik için ehil" ifadesinden 
vazgeçilerek, doğrudan "üyelik adayı" tanımlamasının getirilmesi, bu bağlamda bir gösterge 
oluşturmaktadır.

Türkiye'nin tam üyeliğe hazırlanma durumunu inceleyecek devrevi bir gözden geçirme 
mekanizmasının, 1963 Ankara Ortaklık Anlaşmasının tam üyeliğimizi öngören 28. maddesi 
çerçevesinde harekete geçirilmesinin kararlaştırılması olumlu diğer bir noktayı 
oluşturmaktadır.

Öte yandan, AB Komisyonunun Türkiye ile ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla 
hazırladığı "Avrupa Stratejisi" belgesinin Devlet ve Hükümet Başkanları düzeyinde kabul 
görmesi de olumlu bir gelişme olarak mütalaa edilmektedir. Ortaklık ilişkilerimizin böylece 
entegrasyon doğrultusunda daha da ileriye götürülmesi için en azından hukuki zemin teşekkül 
ettirilmiş bulunmaktadır. Ancak bu kapsamda önem arzeden husus, geçmişte örnekleri sıkça 
görüldüğü gibi bu kararın da, kağıt üzerinde kalan bir taahhütten öteye geçmeyen bir noktada 
bırakılmamasıdır. Türkiye kendi yönünden müzakereye hazırdır.

Bildiride "Avrupa Stratejisi" için ek mali destek gerektiği bir kez daha ikrar 
edilmektedir. Somut sonuç içermeyen bu ikrarda mali işbirliği konusunda Türkiye'ye 
verilmesi gereken fonların önünde duran engellerin Cardiffte de aşılamadığı kabul edilmiş 
olmakla birlikte, Komisyonun Strateji için mali destek sağlamak üzere uygun çözüm yolları 
saptayacağının Zirve Sonuç Bildirisinde 15'ler tarafından dile getirilmesi, en azından Avrupa 
Birliği'nin nihayet ahdi yükümlülüklerini yerine getirmesi gereğinin bilincinde olduğunu 
göstermesi bakımından anlam ifade etmektedir. Burada da somut adımlar atılması önem 
taşımaktadır.

Buna karşın, yukarıdaki nisbi gelişme, yeterli düzeyde değildir. Nitekim, Türkiye'ye 
yapılan ayırımcılığın Cardiff kararlarında da devam ettiği, diğer ülkeler için bir katılma öncesi 
stratejisi vazedilirken, yukarıda değinildiği veçhile, Türkiye için finansmanı dahi belirsiz olan 
ve satırbaşı halinde düşüncelerden oluşan bir Avrupa Stratejisi ortaya konmaktadır
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14 Aralık 1997 tarihli Hükümet açıklamamızda da ortaya konduğu üzere, ülkemizin 
adaylığının kabul edilmesinin herhangi bir ilave siyasi koşula bağlanmasını onaylamadığımızı 
bu vesileyle bir kez daha ifade etmek istiyoruz.

Bu çerçevede 14 Aralık 1997 tarihli Hükümet Açıklamamızda ortaya konmuş 
parametreler geçerliliğini sürdürmektedir.

Son gelişmelerden ortaya çıkan bir diğer sonuç, Yunanistan'ın hala engellemelerine 
devam ettiğidir. Bu tutumun Türk-Yunan ilişkilerine olumsuz katkılarının bu durumda artarak 
devam edeceği açıktır.

Dışişleri Bakanı İsmail Cem'in Kıbns'daki Son Gelişmelere İlişkin Açıklaması

18 Haziran 1998

"Aşağıdaki hususların kamuoyuna açıklanması uygun görülmüştür:

1) Yunan Hava Kuvvetlerine ait dört adet F-16 uçağı, 16 Haziran 1998 günü Güney 
Kıbrıs'a giderek, Bafda Yunanistan'ın kurduğu askeri hava üssüne inmiştir. Bu uçakların ikisi, 
aynı gün Girit'e dönmüş, diğer iki uçak bir gece Baf üssünde kalarak 17 Haziran 1998'de 
Yunanistan'a geri gitmiştir. 16 Haziran 1998 günü başlatılan bu son Yunan tahriki, Rum 
tarafınca, GKRY ve Yunanistan arasındaki hukuk dışı Ortak Savunma Paktının hayata 
geçirilmesinin bir parçası diye tanımlanmış, Baf Hava Üssünün harekat açısından ve verileck 
görevleri yapabilme açısından hazır olduğunun kanıtlanması olarak belirtilmiştir. Bu ifadeler, 
yorum gerektirmeyecek kadar açıktır ve Yunan-Rum cephesinin, tahrik ve tehdit yönündeki 
tırmandırmasının kabul beyanıdır.

2) Yunanistan ve GKRY'nin, Kıbns'daki ve Doğu Akdeniz'deki stratejik dengeleri 
bozacak bir girişimde bulunması, Türkiye tarafından dikkatle değerlendirilmiştir. Bu girişimin 
bölgeye, Türkiye'ye ve KKTCye karşı geliştirdiği tehdit ve taşıdığı saldırgan nitelik, durumun 
bütün açıklığıyla dünya kamuoyuna anlatılmasını ve önlem alınmasını gerekli kılmıştır.

Yunanistan ve GKRY, Türkiye'ye dönük tahriklerini tırmandırmaktadır. Ağır saldın 
silahlarının yığılmasını ve S-300 füzeleri projesini, şimdi, Güney Kıbrıs'a Yunan savaş 
uçaklannın tatbikat dışında ilk kez indirilmesi ve sürekli bir konuşlanmanın ilk adımları 
bütünlemektedir. Yunanistan'ın 1993'den beri uyguladığı hukuk dışı "Ortak Askeri 
Doktrinin", banşın temelini ve güvencesini oluşturan hassas dengeleri bozmanın planlı çabası 
olduğu, bir kez daha ortaya çıkmıştır. Son geüşmeler, GKRY-Yunanistan işbirliğinin, artık 
sadece KKTC'yi değil, doğrudan doğruya Türkiye'yi tehdit ettiğinin açık kanıtı olmuştur.

3) Yunanistan'ın, Güney Kıbns'daki saldırı hazırlıkları, Yunanistan ve GKRY'nin 
birlikte uyguladığı askeri doktrin ve Ada'da konuşlanmasına çalıştıkları S-300 füzeleri ile 
birlikte değerlendirildiğinde, sözkonusu uçaklann ve hazırlığın, Türkiye'ye Güneyden yönelik 
olası bir tecavüzde Güney Kıbns'm bir sıçrama tahtası olacağının açık göstergesidir. Bu 
bağlamda, S-300 füzelerinin bir savunma unsuru değil, Türkiye'ye yönelik olası bir saldırı 
bütününün ve planının önemli parçası olduğu bütün açıklığıyla ortaya çıkmaktadır.
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4) Doğrudan doğruya Türkiye'nin güvenliğine yönelik bu saldırı planlaması ve hazırılğ 
karşısında, kendi toprağının, KKTC'nin ve Doğu Akdenizin güvenliğini korumak amacıyla, 
Türkiye'nin her türlü önlemi alacağı açıktır.

Yunan tarafının bu hesaplan ve girişimleri, gerekli bütün uluslararası çevrelere
duyurulmaktadır. Yunan tarafının sorumsuz ve saldırgan hazırlıklan ilgili çevrelere
anlatılmaktadır. Kıbns'da Yunan tarafının başlattığı bu tehlikeli tırmanışın yol açacağı tüm 
oluşumlar, doğrudan doğruya Yunanistan'ın sorumluluğu olacaktır.

5) Türkiye, kendi topraklarının, KKTC'nin ve Doğu Akdenizin güvenliğini 
sürdürmeye kararlıdır. Son Yunan sorumsuzluğunun ve tehdit tırmandırmasının gerektirdiği 
önlemleri Türkiye alacaktır ve almaktadır.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Necati Utkan'ın Kendisine Yöneltilen Bir Soruya 
Cevabı

19 Haziran 1998

Kıbns'ta son üç günkü olayları gözden geçirmekte yarar vardır.

Yunanistan'a ait dört F-16 savaş uçağı ve iki nakliye uçağı, Güney Kıbrıs'ta 
Yunanistan'a tahsisli olarak inşaa edilen Baf Askeri Hava Üssü'ne iniş yapmışlardır. Bu 
şekilde askeri hava üssü hizmete girmiştir.

Türkiye bu olayı, Rum/Yunan ikilisince hayata geçirilen ortak askeri doktrinin yeni bir 
unsuru ve adadaki ve bölgedeki güven ve istikran bozmaya yönelik tahrikkar bir gelişme 
olarak değerlendirmiştir.

Bu tepkimiz uluslararası camiada geniş bir boyutta dile getirilmiş, Türkiye'nin 
Kıbns'ta ve bölgede barış ve istikrarın korunmasına yönelik kararlılığının bir göstergesi 
olarak F-16 uçaklarımız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gönderilmişlerdir

Geçitkale Havaalanına iniş yapan jet uçaklarımızdan üçü dün Türkiye'ye dönmüştür 
Diğer üç uçağımız ise bugün adadan ayrılmış ve Denizkurdu tatbikatımız çerçevesinde Kıbrıs 
adası güneyinde uluslararası deniz ve hava sahasında deniz kuvvetleri unsurları ile düzenlenen 
"TASMO" eğitimine katıldıktan sonra üslerine dönmüşlerdir.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güvenliği, bölgede güvenlik ve istikrarın 
korunması, Doğu Akdeniz'deki stratejik dengenin muhafazası öncelikli temel dış politika 
hedeflerimizdir. Türkiye bu hedeflere yönelik herhangi bir tehditi bertaraf etmek için gereken 
tüm önlemleri almaya muktedirdir ve kararlıdır.

Rum/Yunan İkilisinin Kıbns'ta ve bölgede gerilimi arttırıcı güvenlik, istikrar ve geçerli 
dengeleri bozucu faaliyetlerine bir son vermelerine yönelik diplomatik girişimlerimiz 
sürdürülecektir.
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• • •

İsrail'in Kudüs Şehir Sınırlarının Genişletilmesi ile ilgili Kararma ilişkin Açıklama

23 Haziran 1998

İsrail'in, Kudüs şehir sınırlarının genişletilmesini öngören kararı, haklı sebeplere 
dayandığı ileri sürülse de, mevcut şartlar altında, Orta Doğu'daki istikrar ve barışa katkıda 
bulunmayacaktır.

Türkiye, Orta Doğu Barış Sürecinin Filistin-İsrail kanalındaki nihai çözüm 
görüşmelerinin nüvesini oluşturan Kudüs'ün statüsünün tek taraflı değiştirilmesine karşıdır.

•  •

Ote yandan, Türkiye Orta Doğu Barış Sürecinin içinde bulunduğu durumdan endişe 
duymakta, Barış Süreci önündeki engellerin kaldırılmasını, Oslo Anlaşmasının ruhuna 
uyulmasını istemektedir.

•   

Afrika Kıtası ile ilişkiler Hakkında Açıklama

25 Haziran 1998

Türkiye'nin tüm Afrika Kıtası ile esasen mevcut ekonomik, ticari, kültürel ve siyasi 
ilişkilerini, yeni bir içerik ve boyut vererek, daha da geliştirmek amacıyla bir çalışma 
başlatılmıştır. 4 :. 3 v ;.. .

Bu çerçevede, Türkiye'nin Afrika Kıtası ile ilişkilerine her alanda yoğunluk 
kazandırılması için uygun bir ortam mevcut olduğu, ülkemizin bugünkü ekonomik potansiyeli 
ile Afrika'nın kalkınma çabalarına katkıda bulunabileceği, kültürel ilişkilerin ivme 
kazanabileceği ve siyasal ilişkilerimizin de olumlu şekilde gelişeceği değerlendirilmiştir.
Afrika'ya açılım yaklaşımımızı yaşama geçirmek için alınabilecek önlemler konusunda bir 
eylem planı hazırlanmasının yararlı olacağı kanısına varılmıştır.

Bu amaçla, ilgili Bakanlıklarımızın, Kamu Kuruluşlarımızın ve Özel Sektörümüzün 
Afrika'ya açılım olanakları hakkında bilgilendirilmeleri ve görüşlerinin alınmasına yönelik 
olarak 26-30 Haziran 1998 tarihlerinde bir dizi toplantı düzenlenmesi planlanmıştır.

Aynı amaçla, Afrika kıtasındaki tüm Büyükelçilerimiz de danışmalar için Ankara'ya 
çağrılmıştır. Büyükelçilerimiz, ilgili Bakanlıklar, Kamu kuruluşları ve Özel Sektör 
temsilcileri ile yapılacak toplantılara katılacaklardır.

Bu toplantılar sonunda, ekonomik, ticari, kültürel ve siyasi alanlarda alınabilecek 
somut önlemler üzerinde durularak, bu önlemlerin, bir Eylem Planı çerçevesinde uygulamaya 
konması öngörülmektedir.
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İskeçe’nin Seçilmiş Müftüsü Mehmet Emin Ağa

25 Haziran 1998

îskeçe’nin Seçilmiş Müftüsü Mehmet Emin Ağa aleyhinde sözde “müftülük makamını 
gaspetmek” iddiasıyla açılan üç ayrı davanın 24 Haziran 1998 tarihinde Lamda’da görülen 
birleştirilmiş duruşmasında Müftünün toplam 14 ay hapis cezasın çarptırıldığı öğrenilmiştir.

Sözkonusu karar, Yunanistan’ın Batı Trakya’daki Türk Azınlığın Uluslararası 
Anlaşmalardan kaynaklanan haklarını gözardı etme ve bu hakların iadesi yönünde çalışan 
azınlık liderlerinin sindirilmesine yönelik, ırkçılık esasına göre şekillenen politikasına Yunan 
adalet kurumlarının da alet edildiğini bir kez daha teyit etmiştir.

Bu son kararla, Mehmet Emin Ağa’nın çeşitli duruşmalar sonucu aldığı, toplam hapis 
cezası süresi bugün itibariyle 79 aya ulaşmıştır. Türk Azınlığa dini liderlerini özgürce seçme 
hakkı tanıyan mevcut uluslararası Anlaşma hükümlerine rağmen azınlığın seçilmiş liderinin 
mesnetsiz iddialarla onlarca ay hapis cezasına çarptırılmasına zemin hazırlayan Yunan 
politikasını bir kez daha esefle kınıyoruz. Bu vesileyle, bir metropolit dahi atayamayan 
valilerin, müslüman Türk Azınlığın dikkatine sunuyoruz. Avrupa Birliği üyesi Yunanistan ı 
bu üyeliğin insan haklan alanındaki gereklerini ve uluslararası Anlaşmalardan doğan
yükümlülüklerini yerine getirmeye davet ediyoruz.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin Kıbrıs Konusunda Kabul Ettiği Kararlara
İlişkin Açıklama

30 Haziran 1998

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi dün Kıbrıs konusunda iki ayrı karar kabul 
etmiştir.

Kararlardan ilki Ada’daki Barış Gücü’nün görev süresinin 1 Temmuz 1998 tarihinden 
itibaren 6 ay müddetle daha uzatılmasına ilişkindir. Diğer karar ise BM Genel Sekreteri'nin iyi 
niyet görevine ilişkindir.

BM Barış Gücü’nün görev süresinin uzatılmasına ilişkin kararda, Güvenlik Konseyi, 
yıllardan beri yaptığı yanlışlığı tekrarlamakta ve Barış Gücü'nün görev süresinin hiç bir yasal 
temeli olmayan "Kıbrıs Hükümetinin rızası ile uzatıldığını kaydetmektedir.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bu çerçevede alınan bir kararı kabul edemeyeceğini 
Güvenlik Konseyi Başkanı'na bildirmiş, bununla birlikte Barış Gücü ile işbirliğini 
sürdüreceğini, ancak, bu işbirliğinin kendi egemen iradesi ve KKTC hükümetince yapılacak 
düzenleme çerçevesinde gerçekleşeceğini açıklamıştır.

KKTC'nin bu tutumu tarafımızdan da desteklenmektedir.



Diğer kararında ise Güvenlik Konseyi Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin Kıbrıs 
sorununa bir çözüm bulunmasına ilişkin iyi niyet görevini kolaylaştırmak yerine büsbütün 
zora sokan bir yaklaşımı benimsemiş görünmektedir.

Başından beri Genel Sekreterin iyi niyet görevi bulunacak çözümün tarafların rızasına 
dayanması temelinde şekillenmiştir. Güvenlik Konseyi aldığı son kararda bu gerçeği bir 
kenara bırakmakta ve çözüm için bazı unsurlar ortaya koymaktadır. Bu çerçevede, Kıbrıs 
sorununa bulunacak çözümün hukuk dışı "Kıbrıs Cumhuriyetinin devamına ve egemenliğini 
tüm adaya yaymasına dayanması gibi bir yaklaşımı yansıtmaktadır ki böyle bir anlayışın Türk 
tarafınca kabulüne imkan yoktur.

Rum/Yunan İkilisi muhtemelen Konsey kararını Ada'da ve bölgede gerilimi arttırıcı 
faaliyetlerine germi vermek için kullanmaya kalkışacaktır. Bu noktaya özellikle dikkat 
çekmek istiyoruz.

Türkiye her zaman BM Genel Sekreteri'nin iyi niyet görevini destekleyegelmiştir. 
Türkiye, çözümün Kıbrıs'ın gerçeklerine dayanması gerektiğine inanmaktadır. Ancak, 
Güvenlik Konseyi'nin aldığı bu tek yanlı kararın temelinde, Genel Sekreter'in iyi niyet 
görevinde ne kadar başarı sağlayabileceği sual konusudur.

Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Sermet Atacanlı’nm Kendisine Yöneltilen Bir 
Soruya Verdiği Cevap

13 Temmuz 1998

Soru: Yunanistan Cumhurbaşkanı Stephanopoulos, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir 
açıklamada, Türkiye'nin tüm Ege Adaları üzerindeki haklarından vazgeçtiğini, Gökçeada ve 
Bozcaada dışındaki tüm Ege adalarının Yunanistan'a ait olduğunu ileri sürmüştür. Bu 
konudaki görüşlerinizi alabilir miyiz ?

Cevap: Yunanistan Cumhurbaşkam'na atfedilen sözkonusu ifadeler, şayet basında 
doğru olarak yer aldı ise, kamuoyunu yanıltıcı ve tarihi gerçeklerle bağdaşmayan bir tutumu 
ortaya koymaktadır.

Hangi Ege adalarının, hangi koşullarla Yunanistan'a bırakıldığı başta 1923 Lozan ve 
1947 Paris Barış Andlaşmaları olmak üzere, bir dizi uluslararası andlaşma ile tespit edilmiştir. 
Bu andlaşmalarda bazı Doğu Ege Adaları, isimleri zikredilerek ve silahsızlandırılmaları 
koşuluyla, Yunanistan'a bırakılmış, ayrıca, Oniki Adalara "bağımlı-bitişik" adacıkların da bu 
ülkeye verilmesi öngörülmüştür.

Ancak, bu andlaşmalarda zikredilen "bağımlı-bitişik" kavramlarının kapsamına hangi 
adacıkların girdiği tarif edilmemiştir. Bu kavramlara bugüne kadar bir açıklık getirilememiş 
olması nedeniyle, Ege'de iki ülke arasmda bir deniz sımn da çizilememiştir. 1950'lerde Ege'de 
bir deniz sınırının çizilmesi için bazı çalışmalar başlatıldıysa da bunlar maalesef 
sonuçlandırılamamıştır.
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Dolayısıyla tüm Ege Adalarının Yunanistan'a ait olduğunun ileri sürülmesi tarihi ve 
hukuki gerçeklere aykırıdır. Esasen Yunanistan'ın bu anlayışı, Ege'deki çeşitli sorunların 
bugüne kadar çözümlenememiş olmasının da temel nedenini teşkil etmektedir.

Ege'de uluslararası andlaşmalarla Yunanistan'a verilmeyen çeşitli ada, adacık ve 
kayalıklar mevcuttur. Yunanistan'ın bu coğrafi formasyonları oldu-bittilerle sahiplenmeye 
çalışmasının kabul edilemeyeceği tarafımızdan çeşitli vesilelerle dünya kamuoyuna 
duyurulmuştur.

Türkiye, öncelikle görüşmeler yoluyla sonuçlandırılmasını arzu ettiği bu meselenin 
çözümünün diğer Ege sorunlarının da çözümünü kolaylaştıracağına inanmaktadır.

Christian Science Monitor gazetesinde çıkan habere ilişkin açıklama

13 Temmuz 1998

"Türkiye'nin doğusunda İsrail'in kullanımına sunulmak üzere bir hava üssü inşa 
edildiği"ne dair Christian Science Monitor isimli gazetede çıkan ve daha sonra 13 Temmuz 
1998 tarihli Türk gazetelerinde yer alan haberin gerçekle hiçbir ilgisi bulunmamaktadır.

Bir süreden beri ilk olarak yabancı basında yer alan, daha sonra Türk basınında da 
çıkan İsrail'in Doğu Anadolu'daki askeri üslerden faydalandığı ve bunları kullanarak komşu 
ülkelere karşı casusluk faaliyetlerinde bulunduğu yolundaki haberler tamamen asılsız ve 
kasıtlı olup, yalanlanmalarına rağmen bazı çevrelerce ısrarla yayılmaya çalışılmaktadır. 
Basında son olarak çıkan "İsrail uçaklarının kullanımı için Doğu Anadolu'da bir üs inşa 
edildiği" yönündeki gerçek dışı haberin de bu kampanyanın bir devamı olduğu açıktır.

Türkiye-İsrail ilişkileri, Türk ve İsrail halklarının yararına gelişmektedir. Ancak, bu 
ilişkilerin üçüncü bir ülkeye karşı bir boyutu bulunmamaktadır. Türkiye-İsrail askeri ilişkileri 
iki ülke arasında imzalanmış bulunan askeri Anlaşmalar çerçevesinde programlı bir şekilde 
yürütülmekte olup, bazı çevrelerce kasdi olarak yayılmaya çalışıldığı şekilde stratejik bir 
niteliği, gizli amaçlı misyonları içeren veya komşu ülkelere yönelik bir yönü olmayıp, üs 
tahsisine ilişkin bir boyutu da yoktur.

Sayın Bakanımızın geçen hafta İsrail'i ziyaretinde de böyle bir konu gündeme 
gelmemiştir.
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Dışişleri Bakanı Sayın İsmail Cem’in “Türkiye 2010-2020” Adlı Çalışmanın Basına 
Takdimi Nedeniyle Düzenlenen Toplantının Açılışında Yaptığı Konuşma

22 Temmuz 1998

Efendim önce hepinize "hoşgeldiniz" demek istiyorum. Dışişleri Bakanlığı olarak 
şöyle bir çerçeve içinde bazı çalışmalarımızı oluşturmaktayız. Son bir yıldan önümüzdeki 
yüzyıla. Yani bir yıldır yaptığımız çalışmaların, yapmakta olduğumuz, yapacağımız 
çalışmaların hedefi önümüzdeki yüzyıl ve o bir yılın birikiminden önümüzdeki yüzyıla 
bakarken, bu çalışmalan oluştururken Türkiye'nin konumu, Türkiye'nin dünya içindeki yeri, 
geleceği, bu gelecekte ekonominin önemi, rolü. Bu bağlamda bir çalışma hazırladık. Bunu biz 
çok önemsiyoruz. Önümüzdeki hafta size verilen metin kitap olarak da basılmış olacak ve 
bütün ilgililere, bütün dünyaya dağıtımı yapılacak.

•  •

Once şunu belirtmek istiyorum: Bu çalışma Bakanlığımızın koordinasyonunda ve önce 
Sayın Yaman Başgut'a, Müsteşar Yardımcımız, ekonomiden sorumlu, kendisine özellikle 
teşekkür etmek istiyorum. Yaman Bey'in büyük gayretiyle, bunun gerçekleşmesi için verdiği 
büyük emekle oluştu ve bu çalışma Devlet Planlama Müsteşarlığımızın birikimi, katkısıyla, 
ama öncelikle de Müsteşarımız, Devlet Planlama Teşkilatının Müsteşarı Sayın Orhan 
Güvenen'in gerçekten hocalığı ile, bilgi birikimi ile bu çalışma şekillendi.

Şimdi ben özetle, bu çalışmaya dönük anlayışımızı ortaya koymak istiyorum. Eğer, dış 
siyaset bir güç dengesi üzerine kuruluysa, dış siyaseti belirleyen herşeyden önce o güç 
dengesi ise, bu güç dengesinin bünyesi değişmeye başladı ve oluşan yeni modelde artık 
eskiden rastlandığı gibi, eskiden hep bilindiği gibi, askeri güç, silah gücü, temel etken 
olmaktan uzaklaştı. Oluşan yeni dengede ise ekonomi, ekonomik güç, özellikle de tarih, 
kültür ve siyasetle bütünlenen ekonomik güç başlıca etken olarak bu yeni sahnedeki, yeni 
ortamdaki yerini aldı. Uluslararası ortam, bir bakıma küresel bir ticaret alanına dönüşürken, 
artık önümüzdeki yüzyılı belirleyecek olan ülkelerin tarih birikimi, kültür birikimi, ekonomisi, 
siyaset hüneri.

Bu etkenler önümüzdeki yüzyılda o güç dengesinin en önemli faktörleri olarak ortaya 
çıktı. Çağdaş güç dengelerinin bu özelliğini dikkate aldığımızda, belirleyici, son tahlilde 
belirleyici olan bir ülkenin mukayeseli avantajlarından kendi elindeki kozlarından en verimli, 
en akılcı düzeyde faydalanması diyebiliriz. Yani bu birikimi bir ülke kendi mukayeseli 
avantajlarını, yani başkalarına göre üstün olduğu noktaları, en iyi şekilde, optimal biçimde 
kullanabilirse, o zaman siyasette öne çıkma imkanını en verimli şekilde kendini ortaya koyma 
imkanım bulabiliyor ve Türkiyemiz değişik alanlarda çok önemli kozları, çok önemli 
birikimleri mukayeseli avantajları olduğu için, rekabetçi avantajları olduğu için Türkiye’miz 
bu oluşan yeni çerçevede -eğer iyi kullanabilirsek kendi gücümüzü- çok ileri noktalara 
çıkmanın adayı olarak gözüküyor.

Burada şunu net bir şekilde söyleyebiliriz: Günümüz Türkiye'si Avrasya'nın ekonomik 
ve siyasal bir öncüsü olmaya hazırlanıyor. Uluslararası işlerimiz artık Avrupa'nın 
eteklerindeki bir çevre ülkesi, Batı'nın uzak karakolu, bir kenar ülke olmak sıfatı ile sınırlı 
değil. Avrupa'nın elbette bir unsuruyuz. AB'inde yer almak istiyoruz ama bizim vizyonumuz 
çok daha geniş. Kendi hedefimizi, kendi işlevimizi yükselen Avrasya gerçeğinin merkezi, 
belirleyicisi olarak tanımlıyoruz. Bizim durduğumuz yer budur ve bunun çeşitli nedenleri

•  •

vardır. Uç kategoride bu nedenleri özetleyebilirim.

272



Bir defa, önümüzdeki yüzyıl dış siyaset biliminin birçok uzmamnca belirtildiği, hatta 
ilan edildiği üzere, öncelikle Avrasya'da şekillenecek. Avrasya, yani batı Avrupa'dan batı 
Çin’e kadar uzanan çok geniş coğrafya. Üretim teknolojisindeki gelişmeler, iletişim 
teknolojisindeki gelişmeler ve ulaştırma teknolojisindeki gelişmeler şöyle bir gerçeği ortaya 
çıkardı. Avrupa ve Asya kıtaları kendi ilişkilerini, ekonomide olsun, ticarette olsun, 
kaynakların üretiminde ve kullanımında olsun kendi ilişkilerini iki ayrı parça gibi, iki ayrı kıta 
gibi değil, ama bir bütün gibi ele almaları halinde çok büyük bir imkanı, mevcudun çok daha 
fazlasını ortaya koyabiliyorlar ve ekonomideki karşılıklı bağımlılık, ticaretteki karşılıklı 
bağımlılık, teknolojinin büyük alanlarda verimli olma özellikleri bu iki kıtayı adeta bir bütün 
yaratmaya zorluyor. Bütün oldukça her ikisini de daha fazla kazandırtıyor. Zaten bu sözü 
edilen bütünleşme son dönemin ortaya çıkardığı yeni enerji kaynakları, işte malum iletişim, 
ulaşım koridorlarıyla artık Avrasya'mn bir bütün olduğunu, bir bütün olarak bundan sonra da 
ele alınacağı gösteriyor.

İkinci değişim kategorisi, soğuk savaş sonrası ile bağlantılı. Soğuk savaş sonrasında 
yeni bir siyasal çerçeve oluştu ve bu siyasal çerçevesinin bir özelliği, başlıca özelliği, çok 
sayıda bağımsız yeni devletin tarih sahnesine çıkması ve geçmişte kısmen bağımsız veyahut 
şeklen bağımsız diyebileceğimiz devletlerin ise gerçek anlamıyla tam bağımsız olması. Bu 
gelişme, Türkiyemize olağanüstü bir imkan sağladı. Çünkü oluşan o yeni devletlere 
baktığımız vakit, ya da şeklen devletken şimdi gerçekten devlet olanlara baktığımız vakit şunu 
görmekteyiz: Bunların çok önemli bir bölümü Balkanlarda, Orta Asya'da, Kafkasya'da yer 
alıyor. Yani Türkiye'nin çoğuyla ortak bir tarihi paylaşmış olduğu, bazılarıyla ortak dili 
paylaştığı, önemli bir çoğunluğuyla ortak inancı paylaştığı toplumlar tarih sahnesine yeni bir 
güç olarak geldiler ve ayrıca bu yeni devletler ilk iş olarak adeta kendi ekonomilerini 
geliştirmek, ekonomilerini dünyaya ve rekabete açmak çabası içine girdiler ve bu coğrafyada, 
bu büyük coğrafyada yüzlerce yıldır bir etken, bir varlık, bir güç merkezi olan Türkiye, şimdi 
bu devletlerin ekonomilerinin yeniden yapılanmasında vazgeçilmez bir ortak olarak bu 
ülkelerle, bu ülkelerin dost insanlarıyla, kardeş insanlarıyla yeni bir işbirliğine girdi.

Üçüncü kategori, daha çok bizimle ilgili. Bu değişim olurken, yani sözünü ettiğim 
ekonomilerdeki değişim, dünyadaki değişim, Avrasya'mn öne çıkması, yeni devletlerin 
oluşması yaşanırken, biz Türkiye'mizde son bir yıldır Bakanlığımızda, ciddi bir anlayış 
değişikliği getirdik ve bu değişiklik, getirdiğimiz anlayış, paylaşılmış tarihin önemini 
vurguladı. İnsanlarla bir tarihi paylaşmışsak, bunun çok önemli bir birikim olduğunu -hani 
demin o avantajlardan, kozlardan bahsettim- eğer bir toplumla paralel kültür özellikleri 
taşımaktaysak, bugün 200 milyonu aşkın Türkçe konuşan insan var. 1,5 milyara yaklaşan 
İslam geleneğine sahip insan var dünyada ve bu paralel kültür dediğimiz olayı biz öne 
çıkardık. Biz bunu uygulamaya koyduk. Biz bunu -sevinerek söylüyorum- bir yıldan beri 
tarihi dış siyasete katabildik. Dış siyasetin, bana göre Türkiyemiz, hele Türkiye'nin dış 
siyasetinin çok önemli bir gücü, unsuru olan tarih son bir yılda bizim bütün 
yaklaşımlarımızda, bütün politikalarımızda temel bir etken, temel faktör, temel girdi, temel 
düşünce olabildi ve şunu da belirtmek istiyorum. Bizim bu tarih boyunca, yüzyıllar boyunca 
ortak tarihi, ortak bir devleti ve ortak bir kaderi paylaştığımız 26 bağımsız ülke var bugün. 26 
ve bu zannediyorum dünyadaki de en büyük örnek. Hemen akla Britanya İmparatorluğu, 
toplulukları gelebilir ama onlarınki iki tane farklı özellik taşıyor bizimkinden. Birincisi çok 
kısa süreler, öyle 400 yıl, 500 yıl, 600 yıl değil, İkincisi onlarınki kapitalizmin gelişme 
aşamasında doğal olarak sömürge özellikli ilişkiler. Yani bu ikisi bizden zaten farklı kılıyor. 
Ayrı bir konu ama ona da işaret etmek istedim.



Şimdi bu belirttiğim temel, bu belirttiğim özellikler hem çok güçlü ekonomik 
ilişkilerin kurulmasına kolaylık sağlıyor, hem de siyasal beraberlik, siyasal işbirliği açısından 
elverişli bir sathı, bir platformu bize getiriyor ve bu geniş sosyo-politik coğrafyada Türkiye 
hem en dinamik ekonominin sahibi olarak, hem en ileri silahlı kuvvetlerin sahibi olarak, hem 
de en uzun süreli -bazı eksikleri var hepimiz eleştiriyoruz ama- en uzun süreli demokrasi 
olmak niteliğiyle ülkedeki istikrara katkıda bulunmak, istikrar üreten, refah üreten, barış 
üreten bir faktör olmak gibi müthiş bir fırsatı yakaladı ve yeni Avrasya düzeninde, bu düzenin 
getirdiği imkanlardan sadece kendi toplumu için değil, fakat büyük bir coğrafyadaki bütün 
toplumlar için faydalı, katkılı bir ülke olma imkanını sağladı.

Şimdi bu tahlil bizi, şu size sunulmuş olan çalışmaya getiriyor ve yapılan bu çalışma, 
yaptığımız bu çalışma gösteriyor ki, size sunulmuş olan çalışma gösteriyor ki, veyahut bu 
çalışmanın bazı bölümleri gösteriyor ki, Türkiye sadece siyasetiyle, kültürüyle, tarihle, 
Avrasya'da belirleyici bir merkez ülke olma imkanları yakalama şansına sahip değil. Sadece 
bu değil. Türkiye aym zamanda ekonomisiyle, ekonomisindeki dinamizmiyle, büyüme 
hızıyla, işçisinin hüneriyle, emeğiyle, yatırımcısının, işverenin gerçekten geliştirdiği 
organizasyon becerisiyle Türkiye bu oluşan güç dengesinde gerçek anlamıyla bir küresel 
aktör, küresel güç, bölgeselden küresele doğru yönelmiş bir güç olmanın imkanını taşıyor.

Benim altını çizmek istediğim hususlar bunlar. Türkiye olarak gerçekten önemli bir 
tarih kesitinden geçmekteyiz. Her ülkede, her toplumda yıldızların parladığı anlar olur. Benim 
tahlilim o ki Türkiye'mizin üzerinde yıldızlar parlıyor. Tarihin gelişimi, Türkiye'nin 
birikimlerinin birden bire çok büyük bir önem kazanmaya başlaması, ekonomide 
yakaladığımız dinamizm, biz bunlara sahip çıkabilirsek, biz bu yakaladığımız, sahip 
olduğumuz ve şimdi -ki bu konuda ben kendi Bakanlığımızı, Dışişleri Bakanlığını gerçekten 
çok önemsiyorum ve kendi Bakanlığıma müteşekkirim- Bakanlık olarak biz bunu Türkiye'ye 
anlatıyoruz.

Türkiye'nin tarihini, kültürünü, bunun dış siyasetteki, ekonomideki yerini hem 
Türkiye'ye anlatıyoruz, hem de bunu sahada kanıtlıyoruz. Bunun faydasını sahada görüyoruz 
ve biz Türkiye olarak bu birikimimizi kullanırken kendi eksiklerimizi de gidermeye başlarsak, 
artık Türkiye'nin demokrasi, insan haklan en üst düzeye çıkabilirse ve ülkemizdeki çok ciddi 
bir sorun olan eşitsizlik sorunu, özellikle çocuklarımızın arasındaki eşitsizlik sorunu bir belli 
düzeyde çözüm yoluna girebilirse, o zaman hakikaten, sadece gönüllerimizde değil, aynı 
zamanda zihinlerimizde olan Türkiye bizim istediğimiz noktaya mutlaka ulaşır.

Ben biraz uzun konuştuğumun farkındayım. Kendi düşündüğümün daha ötesine 
geçtim ama konu heyecan veren bir konu. Şimdi DTP Müsteşarımız Sayın Orhan 
Güvenen'den bir katkı rica edeyim. Buyrun efendim.

___  ____  •  ____

Avrupa Birliği’nin Türkiye’ye Yönelik Avrupa Stratejisine ilişkin Basın Açıklaması

23 Temmuz 1998

Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine dönük olarak, Sayın 
Devlet Bakanı Şükrü Sina Gürel’in başkanlığında ilgili bütün kurumlarımızın katkılarıyla 
hazırlanan belge Bakanlar Kurulu’nun onayını almış olup, Avrupa Birliği Konseyi’nin Dönem 
Başkanı Avusturya’ya ve Avrupa Birliği Komisyonu’na iletilmiştir.

274



Sözkonusu belgede yer alan ve Gümrük Birliği çerçevesinde mevzuat uyumundan 
adalet ve içişleri alanlarında işbirliğine kadar uzanan çok sayıda alanı kapsayan önerilerimiz, 
Avrupa Birliği ile ilişkilerimizi tam üyelik hedefimiz doğrultusunda ilerletmek üzere, taraflar 
arasındaki entegrasyonun derinleştirilmesi amacını taşımaktadır. Önerilerimiz Türkiye- 
Avrupa Birliği ilişkileri hakkında 14 Aralık 1997 tarihinde yapılmış bulunan Hükümet 
Açıklaması çerçevesinde geliştirilmiştir.

Hatırlanacağı üzere, Avrupa Birliği Komisyonu, Türkiye’yi Avrupa Birliği’ne her 
alanda daha yakınlaştırmak suretiyle tam üyeliğe hazırlamak üzere geliştirdiği “Türkiye için 
Avrupa Stratejisi” belgesini 4 Mart 1998 tarihinde kabul etmişti. 15-16 Haziran 1998 
tarihlerinde aktedilen Cardiff Zirvesi’nde Avrupa Birliği liderlerince benimsenen ve Türkiye 
tarafından ortaya konulabilecek önerilerle zenginleştirilebileceği karara bağlanan “Strateji ,
30 Haziran 1998’de yapılan Türkiye-AB Ortaklık Komitesi Toplantısında Avrupa Birliği nce 
tarafımıza resmen iletilmişti. Tarafımızdan hazırlanarak Avrupa Birliği’ne iletilen belge, 
Komisyon’un “Türkiye için Avrupa Stratejisi”ne cevabımızı oluşturmaktadır.

Türkiye, sözkonusu belgenin içerdiği unsurlar üzerinde teknik müzakerelere 
başlamaya hazırdır. Sözkonusu müzakerelere ilk fırsatta başlanmasını ve tarafların yapıcı 
tutumları sayesinde kısa sürede somut ilerlemeler kaydedilmesini ümit ediyoruz.

Diğer taraftan, Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine dönük 
önlemlerin hayata geçirilmesinin, “Türkiye için Avrupa Stratejisi’ başlıklı belgesinde bizzat 
Komisyon tarafından işaret edildiği üzere, gerekli mali kaynakların temin edilmesine bağlı 
olduğu açıktır. Komisyon’un sözkonusu kaynakların temininde karşılaşılan sorunlara çözüm 
arayışları içinde bulunduğunu biliyor, bu çalışmalardan olumlu sonuç alınabilmesini temenni
ediyoruz.

«/

(Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Dairesinden duyurulmuştur)Dışişleri Bakanı İsmail
Cem’in Açıklaması

26 Temmuz 1998

(S-300 Sorumlusu Yunan Tarafi, Suçluların Telaşı içerisinde)

1)Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetimlerince planlanarak Güney Kıbrıs a 
getirilmesinin son aşamasına varıldığı belirtilen Rus yapımı S-300 fiizeleri konusunda bir 
uyarıda bulunmak istiyorum.

2) Türkiye'yi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni, Doğu Akdeniz’i tehdit eden bu 
füzeler, aynı zamanda, geniş bir bölgedeki NATO savunmasını da etkilemektedir.

3) Rus askeri personeli ile Kıbrıs Rum Yönetimi askerleri tarafından uzun süre birlikte 
kullanılması öngörülen S-300 komuta sistemlerinin güçlü radarları, İncirlik Üssü dahil olmak 
üzere, geniş bir bölgeyi kontrol altında tutacaktır. Doğu Akdeniz’i de kapsayan bu radar 
sistemi sayesinde, Türkiye’nin ve NATO’nun bölgedeki askeri faaliyetlerine ilişkin bilgiier, 
NATO üyesi olmayan Rusya Federasyonu’nun ve Güney Kıbrıs Rum Yönetiminin doğrudan 
istifadesine sunulmaktadır.



Hem de, bir başka NATO ülkesinin, Yunanistamn katkıları sayesinde S-300’ler, 
bölgeye getirdikleri tehdidin yartısıra, bu istihbarat işlevleriyle de NATO’nun Güneydoğu 
savunmasını büyük ölçüde zarara uğratabilecektir. NATO’ya ve Türkiye’ye ilişkin hayiti 
istihbarat Rusya Federasyonu ve GKRY tarafından kullanılacak, ayrıca, onların 
Ortadoğu’daki başka yandaşlarına da kullandırtılabilecektir.

4)Yunanistan’daki acemi rejisörlerce sahnelenip, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi acemi 
oyuncularınca uygulanan bu tehlikeli oyun, Türkiye Dışişlerinin bir yıldır izlediği etkin dış 
siyasetle açığa çıkarılmıştır. Gerçekler, bütün ilgili devletlere ve kurumlara tarafımızdan 
ısrarla anlatılarak, onların da gerçekleri görmesi sağlanmıştır. Akılcı politikalarımızla, Yunan 
yönetiminin hesaplan ve yalana dayalı propagandaları, uluslararası platformlarda mahkum 
edilmiştir. Bu çalışmalarımız sayesinde, Yunan tarafimn maskesi düşmüştür. Yunanistan, 
uluslararası toplumda yanlızlığa mahkum olmuştur. S-300’ler konusundaki sorumsuzluğu da 
artık herkesçe anlaşılan Yunan yönetimi, bir gün NATO’dan, ikinci gün Avrupa Birliği’nden, 
bir başka gün ABD’den azar işiten, aciz bir konuma düşmüştür.

5)S-300’ler konusunda suçlulann telaşını sergileyen Yunan Yönetimi, Türkiye’nin 
yanısıra ABD’yi de “Kıbns siyaseti nedeniyle” karalayarak, kendi halkını kandırmamn 
peşindedir. Yunan yönetimi, ABD Başkam Clinton’un seçim öncesinde Yunanistan’a “yalan 
söyediği” gerekçesiyle, ABD Başkan adaylarının seçim masraflarına, ABD’deki Yunan 
toplumunun artık katkıda bulunmayacağı tehdidini açıklamıştır Yunan tarafı, böylece, 
ABD’nin politikasını etkilemek amacıyla, ABD Başkan adaylarının seçimine ABD’deki 
Yunan topluluğunun parasal katkısını kesmenin şantajım geliştirmektedir. “ABD Başkan 
adaylarının seçim kampanyalarının yerine, bu paranın, Yunan Silahlı Kuvvetlerine 
verilmesini” önermektedir. Ve komik duruma düşmektedir.

6) Bu telaş, Türkiye’nin, Kuzey Kıbns Türk Cumhuriyeti’ne ulaştırdığı “Barış 
Suyu”nda da kendini sergilemiştir. Yunan tarafında olmayacak yalanlar söylenmektedir. 
Yunan tarafi, telaşında haklıdır: Türkiye’den KKTC’ye ulaşan su, Kıbrıs’ın siyasi 
coğrafyasını Türk tarafimn lehine değiştirmiştir. KKTC’nin stratejik önemi katlanarak 
büyümektedir. Bu ilk adımı izleyecek boru hatlarıyla, Antalya yakınlanndaki kaynaklardan 
yılda 75 milyon metreküp su, KKTC’ye ulaşacaktır. Kendi ihtiyacının çok üzerinde olan bu 
imkan sayesinde KKTC, Doğu Akdeniz’de bir “su dağıtım merkezine” dönüşecek, suyun 
önemli bir miktannı, Doğu Akdeniz’in kurak ülkelerine ulaştmlacaktır.

7)Uluslararası toplum, gerçeği nihayet farkedebilmektedir: Yunan tarafı, Kıbrıs’a ve 
tüm Doğu Akdeniz’e S-300 füzelerini, yani “ölümü” taşırken, Türk tarafı, Kıbrıs’a ve Doğu 
Akdeniz’e suyu, yani “hayatı” götürmektedir.

8)Türkiye’nin Doğu Akdeniz ve Kıbns siyaseti açıktır: S-300 füzelerini Türkiye’ye 
karşı “pazarlık gücü” olarak kullanacaklarım, Türkiye’den “tavizler” alacaklarını, bu tavizler 
nedeniyle “lütfedip”, S-300’lerden vazgeçebileceklerini hesaplayanlar, fena halde
yamldıklanm görmektedirler. S-300’ler, onlann sorunudur. S-300’ler, daha şimdiden, kendi
başlarına bela olmuştur. Bu füzelerin gerçekten adaya götürülmesi durumunda ise,Kıbrıs’da
tüm dengelerin yıkılacağından ve Türk tarafimn yararları doğrultusunda yeni dengelerin 
şekilleneceğinden kimsenin kuşkusu olmamalıdır.
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_ , • _
Dışişleri Bakanı Sayın İsmail Cem’in Başkan Clinton’ın Enerji Danışmanı ABD’Ii

Büyükelçi Morningstar’ı kabulünde Yaptığı Açıklama

27 Temmuz 1998

Efendim, Büyükelçi Morningstar'ı ve beraberindeki heyeti konuk etmekten mutluyuz. 
Büyükelçi Morningstar Amerikan Cumhurbaşkanının ve Amerikan Dışişleri Bakanının Hazar 
Havzası'nı geliştirme, Hazar Havzası'nın gelişimi konularında özel danışmanı sıfatını taşıyor. 
Yani Türkiyemizi çok yakından ilgilendiren, Türkmen gazının Hazar yoluyla Türkiye'ye 
ulaştırılması, Bakü-Ceyhan projelerinin gerçekleşmesi gibi konularda ABD'nin karar 
mekanizmalarının en üstlerinde yer alıyor.

Şimdi Sayın Morningstar ve Bakanlığımızın Ekonomiden Sorumlu Müsteşar 
Yardımcısı Sayın Başkut birlikte bir çalışmayı gerçekleştirmek üzere Türkmenistan'a ve 
Azerbaycan'a gidiyorlar. Bu akşam yola çıkıyorlar. Bu son derece önemli bir girişim. Bunu 
biz "Joint USA-Turkey Caspian Demarche", yani Türkiye ve Amerika'nın ortak Hazar 
girişimi olarak müştereken adlandırmaktayız. Sayın Türkmenbaşı ve Sayın Aliyev ile 
görüşecekler.

Burada şunu da belirtmek istiyorum, bu yapılan, gerçekleşen girişim bizim geçen 
Kasım ayında Sayın Albright'la birlikte oluşturduğumuz ve Türk ve Amerikan Dışişleri 
Bakanlıklarının stratejik özelliği olan alanlarda birlikte çalışmasını, beraberliğini öngören 
anlayışımızın bir sonucudur.

Nitekim Kasım'dan bu yana -ve onu belirtmek istiyorum- Amerika'nın Ankara 
Büyükelçisi Sayın Parris'in ciddi katkılarıyla bu bizim Kasım'da üzerinde görüşbirliğine 
vardığımız çalışma yöntemi ciddi bir gelişme sağladı ve özellikle bu stratejik anlam taşıyan 
konulardan enerji alanında ortak çalışma grubu oluştu ve birlikte değerlendirmeler yapıldı. 
Zannediyorum şu aşamada bütün bu çalışmalar ve bizim birlikte oluşturduğumuz yaklaşımlar 
en üst düzeyde ve en önemli noktada bulunuyor. Bu girişimimiz Sayın Morningstar'ın ve 
Sayın Başkut'un Azerbaycan ve Türkmenistan Devlet Başkanlarıyla yapacakları görüşmeler 
bütün bu çalışmalarımızın en üst noktasını oluşturacak.

Biz burada, nedir düşüncelerimiz, bir defa Avrasya taşımacılık ve eneıji koridorunun 
geliştirilmesi. Bu çerçevede bizim ortak düşüncemiz Bakü-Ceyhan'ın "Main Pipeline" yani 
"Trans-Caspian Transport"ta ana hat, ana yol olması, sonra gene bununla bağlantılı olarak 
Kazak petrollerinden de bu yoldan faydalanması. Ayrıca, biz Hazar'ın kullanılarak Türkmen 
gazının Türkiye'ye gelmesini önemsiyoruz. Hatta bir bakıma bu yolun Bakü-Ceyhan'ı, yani 
Hazar'dan Türkmen gazının gelmesi olgusunun Bakü-Ceyhan'ı kolaylaştırıcı özelliğini de çok 
önemsiyoruz. Zira, eğer olursa, inşallah olacak, o takdirde iki paralel borunun döşenmesi ve 
gelmesi maliyet açısından önem taşıyor ve Bakü-Ceyhan'ın olabilirliğini kolaylaştırıyor.

iki Sayın Temsilcinin bu gezisinde tarafların taşıyıcı, üretici ülkelerin, artık 
Anlaşmalarla, kendi aralarında konuşarak, bizlerle konuşarak Anlaşmalarla, bu projeleri 
gerçekleştirme doğrultusunda somut adımlar atmasını bekliyoruz ve bu girişimin sadece bir 
Bakü-Ceyhan olayı, sadece bir doğalgaz olayı olmadığı, bu girişimin başarıya ulaşması 
halinde Kafkaslar'daki güvenliğin, Kafkas ülkelerinin arasındaki güvenlik ilişkilerinin, 
stratejik ilişkilerin güçleneceği ve bölgedeki bütün ülkelerin güvenliğinin artacağı 
görüşündeyiz ve biz bunu çok önemsiyoruz
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Türkiye olarak. Mesele sadece, gaz geldi, petrol geldi değildir. Doğalgaz ve petrol 
konusunda adım atılması çok önemli. Aynı zamanda Kafkasya'daki güvenliğin bir unsuru, bir 
teminatı olacaktır, ki bu teminata da ihtiyaç vardır Kafkasya'da. İşte son gelişmeler malum, 
onların üzerinde durmuyorum. Bütün Kafkas ülkeleri açısından fevkalade önemlidir.

Zannediyorum, zannediyorum değil öyle, ilk kez Amerika'nın ve Türkiye'nin ortak 
tavrı, ortak politikası, ortak pozisyonu çok açık net bir şekilde ortaya konacak Bunu çok 
önemsiyorum. Her iki Sayın Büyükelçi, kendi başkanlarından özel mesajları da Sayın 
Aliyev'e ve Sayın Niyazov'a götürmekteler hem Sayın Demirel'in, hem Sayın Clinton'ın 
mesajlarını. Umuyorum Türkiyemizi ve bölgemizi barışı, ekonomik kalkınmayı, bu kadar 
yakından ilgilendiren bu girişim başarılı olur ve bütün bölgenin geleceğine kendi katkısını 
getirir.

Teşekkür ediyorum.

____  ___  •

Büyükelçi Sayın Zeki Kurenalp’in Vefatına ilişkin Açıklama

27 Temmuz 1998

Ülkemize çeşitli yer ve makamlarda uzun yıllar boyunca büyük başarılarla hizmet 
vermiş değerli diplomat Büyükelçi Sayın Zeki Kuneralp'in vefatı derin bir üzüntüyle 
öğrenilmiştir.

1914 yılında İstanbul'da doğan ve 1941 yılında Dışişleri Bakanlığı'nda memuriyetine 
başlayan Sayın Kuneralp, sahip olduğu üstün yetenekler sayesinde çok kısa sürede sadece 
Türk değil, aynı zamanda uluslararası diplomasi camiasında da hakettiği saygıdeğer yeri 
almış, ulusal çıkarlarımızın gözetilmesine büyük özen göstermiş, Türk dış politikasının temel 
ilke ve hedeflerinin uygulanmasına meslek yaşamının ilk yıllarından itibaren önemli 
katkılarda bulunmuştur.

Bu nedenledir ki Sayın Kuneralp, daha mesleğinin 19. yılındayken Dışişleri Bakanlığı 
Meslek Memurlarının, memuriyetlerinde ulaşabilecekleri en üst makam olan Genel 
Sekreterlik görevine getirilmiştir.

Büyükelçi Kuneralp başarılı hizmetlerini bu görevinde de sürdürmüş, dış politikanın 
şekillenmesine değerli görüş ve çalışmalarıyla yön vermiş ve nitekim, yıllar sonra 1966 
yılında Genel Sekreterlik görevini, bir Dışişleri Bakanlığı mensubunun mesleki yaşamında 
çok nadiren görülecek şekilde ikinci kez üstlenmiştir.

Sayın Bakanımız ve Bakanlığımız mensupları, Bern, Londra ve Madrid gibi önemli 
başkentlerde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi olarak görev alan, Türk diplomasininin 
hizmetinde 38 yıl gibi uzun bir süre yılmadan çalışan, 1979 yılında emekliye ayrıldıktan sonra 
da değerli görüş ve engin tecrübeleriyle dış politikaya ışık tutmaya devam eden bu Türk 
diplomatının anısı önünde saygıyla eğilirken, müteveffanın geride bıraktığı aile mensuplarına 
ve yakınlarına başsağlığı dilerler.
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Avrupa İnsan Hakları Divanı’nın, Loizidou/Türkiye Davasına Ait Kararma İlişkin
Basın Açıklaması

30 Temmuz 1998

Avrupa İnsan Hakları Divanı, Loizidou / Türkiye davasında aldığı tazminat kararını 
dün açıklamıştır. Bu karar, Divan'ın davanın esasına dair verdiği 18 Aralık 1996 tarihli 
kararın bir devamı niteliğindedir.

Konu, Kıbrıslı Rum Bayan Loizidou'nun, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) 
sınırları içerisinde kalan taşınmaz malları üzerindeki mülkiyet hakkından Türkiye tarafından 
mahrum edildiği iddiasıyla, Avrupa İnsan Hakları Komisyonu'na 1989 yılında yaptığı 
başvuruyla ilgilidir. Komisyon, Sözleşme hükümlerinin ihlal edilmediği sonucuna varmıştır. 
Komisyon'un vardığı bu sonuçtan tatmin olmayan Güney Kıbrıs Yönetimi, davayı 1993'de 
Avrupa İnsan Hakları Divanı'nın önüne getirmiştir. Divan, 1996 senesinde verdiği ilk kararda, 
Komisyonun vardığı sonucun aksine, Türkiye'nin, Bayan Loizidou'nun KKTC sınırları 
içerisinde kalan gayrımenkullerinin mülkiyetini kullanmasının engellenmesinden sorumlu 
olduğuna karar vermiştir. Dünkü kararında Divan, Bayan Loizidou'ya bir tazminat ödenmesini 
karara bağlamıştır. Divan'ın, KKTC'nin, Kuzey Kıbrıs'ta kendi anayasasıyla, idari ve adli 
sistemiyle, uluslararası hukuk açısından gerekli olan toprak, halk ve hükümet öğelerini 
bünyesinde bulundurarak, bağımsız bir "Devlet" olmanın tüm kurallarını yerine getirmiş 
olduğunu gözönünde bulundurmadan böyle bir karar vermiş olması üzücüdür. Divan, konuyu 
KKTC'nin diğer devletler tarafından ne derece tanınıp tanınmadığı yönünden ele almamış olsa 
idi daha adil ve gerçekçi bir yargıya varabilirdi.

Diğer yandan, Avrupa İnsan Haklan Komisyon'u, Chrysostomos davasında (1993) 
"başvuranların polis tarafından tutuklanmasını, Sözleşme'nin 5. maddesinin 1. paragrafında 
öngörüldüğü gibi, yasalarla öngörülen usullere uygun bularak, KKTC yasalarına "hukuki 
geçerlilik ve etki" tanımıştır. Bir davada, bir tutuklama işlemi nedeniyle KKTC yasaları 
"geçerli ve etkin" kabul edilirken, diğer bir davada, aynı Devletin anayasasının geçerli ve 
etkili olarak kabul edilmemesini anlayabilmek mümkün değildir.

Mülkiyet iddialarının, karşılıklı Anlaşmalarla çözülmesi konusundaki genel sorun ise 
ancak, Kıbrıs'daki iki Devlet arasında ele alınabilir ve çözülebilir. Yıllardan bu yana iki taraf 
bu konuyu tartışmış olup karşılıklı mülkiyet iddialarının, takas ve tazminat yöntemiyle 
çözümlenebileceği üzerinde anlaşmışlardır. Birleşmiş Milletlerin fikirler dizisi bunun açık bir 
kanıtıdır. Divan'ın Loizidou davalarıyla ile ilgili kararları maalesef, birbiriyle ile doğrudan 
bağlantılı olan bu gerçekleri ortadan kaldırmaya yöneliktir.

Sonuç olarak, Loizidou davası başvuran kişi ile KKTC arasında bir sorundur. KKTC, 
Badinter Komisyonu tarafından ortaya konulan "Devlet olma" tanımı kapsamındaki bütün 
öğelere sahiptir.

Türkiye'nin, KKTC sınırları içerisinde herhangi bir kamu yetkisi bulunmamaktadır. 
KKTC tarafından gerçekleştirilen işlemler veya alınan önlemlerden dolayı Türkiye'ye 
sorumluluk yükleyen herhangi bir uluslararası hukuki belge de mevcut değildir. Bu nedenle 
Divan, KKTC'nin tanınmamış olması olgusundan hareketle, Bayan Loizidou'nun Kuzey 
Kıbrıs'taki taşınmazlarına ulaşamamasının sorumluluğunu Türkiye'ye yükleyemez.
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Türkiye Divan'ın Bayan Loizidou hakkındaki iki kararım da uygulanma ve yerine 
getirilebilme kabiliyetinden yoksun bulmaktadır.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Necati Utkan’m Kendisine Yöneltilen bir Soruya
Cevabı

31 Temmuz 1998

Yunanistan’da yayınlanan “Eleftherotipia” gazetesinin 28 Temmuz tarihli nüshasında, 
Belgrad Büyükelçimiz Galip Balkar’ı 1983 yılında şehit eden katillerden biri ile Erivan’da 
yapılan mülakatı da içeren bir habere yer verilmiştir. “1983’de Belgrad’daki Türk 
Büyükelçiyi öldüren Antranik Bogosyan pişman olmadığını söylüyor” başlığı altında 
yayınlanan Vangelis Panagopoulos imzalı haberde katile övgüler düzülmekte, katil ise menfur 
eyleminden iftiharla bahsetmektedir.

Basının çağdaş toplum hayatının saygın ve vazgeçilmez bir unsurunu teşkil ettiği 
kuşkusuzdur. Ancak basın özgürlüğünün, bir insanlık suçunu övmek ve bu suçun 
müsebbiblerinin çarpık propagandasını yapmak amacıyla kullanılmasını insanlıktan ve 
ahlaktan nasibini almış hiçbir kimse içine sindiremez. Eleftherotipia’daki bu yazı, 
Yunanistan’daki bazı çevrelerin Türk düşmanlığı saplantılarında ne kadar aşağılık düzeylere 
inebildiklerini göstermek bakımından da ibret vericidir.

Bu menfur suikast sonucu, kalbimizde onulmaz acılar bırakarak aramızdan genç yaşta 
ayrılan müstesna insan Galip Balkar’ı ve onun gibi, bu yazının övgüye layık gördüğü gözü 
dönmüş caniler tarafından şehit edilen bütün değerli sevgili meslektaş ve arkadaşlarımızı bir 
defa daha minnet ve rahmetle anarken, nefreti ve cinayeti baş tacı eden zihniyeti ve onu dile 
getirmekten haz alan tiksinti verici kalemleri şiddetle takbih ediyoruz.

Kenya ve Tanzanya’daki Patlamalara Dair Açıklama

8 ağustos 1998

Ağustos günü aynı saatlerde Kenya ve Tanzanya'nın başkentlerinde vuku bulan ve bu 
kentlerdeki Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliklerinin hedef alındığı anlaşılan, can 
kaybına da yol açan şiddetli patlamalar Türkiye tarafından üzüntüyle karşılanmıştır.

Nerede ve kimin tarafından gerçekleştirildiğine bakmaksızın terörün her türünü 
şiddetle kınayan, uzun yıllar Ermeni terörüne onlarca diplomatını, PKK terörüne binlerce 
vatandaşım kurban vermiş bulunan Türkiye, masum insanların hayatlarına mal olan bu son 
olayın da, bir kez daha, terörün önünün ancak uluslararası işbirliğinin arttırılması suretiyle 
alınabileceği ve her ülkenin terörizmin hedefi haline gelebileceği yönündeki düşüncesini 
doğrulamış olduğu kanısındadır.
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Türkiye bu menfur girişimi bir kez daha nefretle kınarken tam bir dayanışma içinde 
ABD, Kenya ve Tanzanya'nın acısını içtenlikle paylaşmaktadır.

_ •  ___

Afganistan’daki Duruma ilişkin Basın Açıklaması

8 Ağustos 1998

Türkiye, Afganistan'da yıllardır devam etmekte olan iç savaşta son günlerde meydana 
gelen gelişmelerin ülkede daha fazla kardeş kanı dökülmesine sebebiyet vereceğinden endişe 
duymakta ve çarpışan tarafların bir an önce ateş kesmelerini ve barış görüşmelerine 
başlamalarını temenni etmektedir.

Şimdiye kadar Afganistan sorununa çözüm bulunmasına yönelik tüm uluslararası 
girişimleri desteklemiş olan ülkemiz, BM Güvenlik Konseyi'nin 6 Ağustos 1998 tarihinde 
gerçekleştirdiği toplantıdan sonra yapılan Başkanlık Açıklamasını memnuniyetle karşılamakta 
ve desteklemektedir.

Iç savaşta bugüne kadar yaşanan gelişmeler, çarpışan taraflardan birinin zaman zaman 
kazandığı askeri başarıların kalıcı olmadığını ve dolayısıyla soruna askeri yoldan çözüm 
bulunamayacağını göstermiştir. Bu çerçevede, Türkiye, Afganistan'a kalıcı bir barışın ancak 
diyalog yoluyla ve ülkedeki bütün grupların güçleri oranında temsil edilecekleri geniş tabanlı 
bir hükümet kurulması suretiyle getirilebileceğine inanmaktadır.

Türkiye ayrıca, iç savaşın bir an önce sona erdirilmesi için, yabancı ülkelerin 
Afganistan'ın içişlerine karışmaktan ve çarpışan taraflardan herhangi birine askeri personel, 
silah ve mühimmat yardımı yapmaktan kaçınmaları gerektiğini düşünmektedir.

Türkiye, Afganistan'da kadınlara ve çocuklara yönelik insan hakları ihlallerini de 
büyük bir endişe ve üzüntü ile karşılamakta ve Taliban'ın, güç koşullar altında Afganistan 
halkına insani yardım götürmeye çalışan uluslararası yardım kuruluşlarının faaliyetlerini 
serbestçe sürdürmelerine imkan sağlaması gerektiğine inanmaktadır.

Türkiye, sadece Afganistan'ın toprak bütünlüğü ve bağımsızlığı bakımından değil, 
bölgesel ve uluslararası barış açısından da ciddi bir tehdit oluşturmaya devam eden 
Afganistan iç savaşının, daha fazla kan dökülmeden ve ülkenin kıt kaynakları heba edilmeden 
sona erdirilebilmesini teminen, uluslararası camianın bu ülkedeki gelişmelere daha fazla ilgi 
göstermesi ve ateşkes için etkin önlemler alması gerektiğini düşünmektedir.

Kardeş Afgan halkının yıllardır çekmekte olduğu ızdıraptan büyük bir üzüntü duyan 
Türkiye, bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da uluslararası barış girişimlerine tam bir 
destek vermeye devam edecektir.
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Batı Trakya Türk Azmlığı'nın Statüsüne İlişkin Açıklama

20 Ağustos 1998

Yunanistan Meclis Başkanı Apostolos Kaklamanis'in Batı Trakya Türk Azmlığı'nın 
müreffeh ve mutlu bir topluluk olabilmesi için Yunan toplumunun içinde erimesi ve 
Yunanlılaşmasının şart olduğuna dair Batı Trakya'da bir TV kanalına yaptığı açıklama, 
Yunanistan'ın Batı Trakya'daki Türk Azınlığına yönelik gerçek hedef ve yaklaşımını 
göstermesi açısından son derece ifşa edicidir.

Kaklamanis'in tutumu çağın çok gerisinde kalmış ve ırkçı bir düşünce yapısını 
aksettirmektedir. Kaklamanis'in iddia ettiğinin aksine Batı Trakya'daki Türk Azınlığı İkili ve 
Çok Taraflı Anlaşma'lardan kaynaklanan haklarını hiçbir kısıtlamaya maruz kalmadan ve tam 
olarak kullanabildiği ölçüde mutlu bir topluluk görünümüne kavuşacaktır. Türkiye, bunun 
yakın takipçisi olmaya devam edecektir.

•  •

Ote yandan, Kaklamanis'in Türkiye'deki rejimle ilgili sözlerini hatalı ve yersiz 
bulmakta ve Yunanistan Meclis Başkanının ülkemizi daha iyi tanımak için gayret göstermesi 
gerektiğine inanmaktayız.

ABD'nin Afganistan ve Sudan'da Giriştiği Harekat İle İlgili Açıklama

21 Ağustos 1998

Türkiye, kaynağı ve amacı ne olursa olsun, terörizmin her çeşidini şiddetle kınamakta 
olup, terörizmle mücadele alanında uluslararası işbirliğinin başlıca taraftarı ve teşvikçisidir 
Terörle mücadelede, ikili ve çok taraflı işbirliği Anlaşmalarını daima kuvvetle desteklemiş ve 
bu yolda yoğun katkılarda da bulunmuştur.

Ankara'daki ABD Büyükelçiliği, dünkü askeri harekatın ardından, Bakanlığımıza, 
Afganistan ve Sudan'da uluslararası terörizme hizmet eden bazı hedeflerin meşru müdafaa 
amacı ile vurulduğunu bildirmiştir. Bu harekatın terörist hedef ve unsurlara karşı yapıldığı ve 
sivil halka zarar verilmemesi için azami özenin gösterildiği ayrıca ifade edilmiştir.

Türkiye, ABD'nin, hiçbir devletin topraklarını teröristlere kullandırmaması, 
ülkelerinde terör örgütlerinin şiddet eylemlerini planlamalarını ve uygulamalarını mümkün 
kılacak herhangi bir kolaylık sağlamaması ve sivil halkın zarar görmemesi gerektiği 
yolundaki kararlılığını paylaşmaktadır.

Türkiye, çağımızın insanlığa karşı en büyük tehlikelerinden birini oluşturan bu tür 
terör hareketlerinin etkili ve ciddi bir uluslararası işbirliğinin tesisi halinde önlenebileceğine 
ve ancak bu suretle tek taraflı müdahalelere ihtiyaç kalmayacağına inanmaktadır.
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Yunanistan Başbakanı ile Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Arasında Yapılan Toplantıya
İlişkin KKTC Cumhurbaşkanı Sayın Denktaş'ın Açıklaması

28 Ağustos 1998

Yunanistan Başbakanı Simitis ile Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Klerides arasında dün 
Atina'da yapılan toplantı sonunda yayınlanan Ortak Açıklama ile ilgili olarak Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Rauf Denktaş bugün bir açıklama yaparak görüş ve 
tepkilerini ortaya koymuştur.

Sayın Denktaş'm açıklamasında vurguladığı hususlar tarafımızdan da paylaşılmakta ve 
desteklenmektedir.

Rum/Yunan İkilisinin S-300 füzelerinin Güney Kıbrıs'a konuşlandırma kararlarına 
yönelik görüşlerimiz muhtelif vesilelerle uluslararası kamuoyunun dikkatine getirilmiştir.
Bu görüşlerimizde hiç bir değişiklik yoktur.

S-300'ler Türkiye ve KKTC'ne yöneltilmiş bir tehdittir. S-300'lerin pazarlık konusu 
haline getirilmesini kabul etmemiz mümkün değildir. Sayın Cumhurbaşkanı Denktaş'ın 
açıklamasında vurguladığı gibi, S-300'ler Rum/Yunan tarafının kendi başına açtığı sorundur. 
Çözümsüzlüğün yol açacağı olumsuz gelişmelerin sorumluluğu da tümüyle Rum/Yunan 
tarafına ait olacaktır.

Türkiye Hakkında Pakistan Basınında Yer Alan Asılsız Yorumlar

31 Ağustos 1998

Son günlerde Pakistan basınında, Türkiye’nin petrol ve doğal gaz boru hatları 
konusunda Pakistan ile rekabet içinde olduğuna, bu nedenle de, Afganistan'da istikrarın tesis 
edilmesini arzu etmediğine ilişkin, geçersiz değerlendirmelere dayanan, yorumlar yar aldığı 
görülmektedir.

Türkiye, Afganistan'da yıllardır devam eden kardeş kavgasından büyük üzüntü 
duymakta ve ülkeye barışın ve istikrarın bir an önce avdet etmesini samimiyetle arzu etmekte 
ve bu yönde gayret göstermektedir. Bu nedenle, Türkiye'nin Afganistan politikasını petrol ve 
doğal gaz boru hatlarıyla irtibatlandırmak fevkalade hatalı ve gerçek dışıdır.

Türkiye, Afganistan sorununun silah zoruyla değil, müzakereler suretiyle 
çözülebileceğine inanmakta ve ülkeye kalıcı barış ve istikrarın ancak bütün grupların temsil 
edileceği geniş tabanlı bir hükümet kurulması suretiyle getirilebileceğine inanmaktadır.

Türkiye ayrıca, Afganistan'da rehin tutulduğu bildirilen İranlı konsolosluk 
mensuplarının bir an önce serbest bırakılacaklarım ümit etmekte; Taliban kuvvetlerinin Kuzey 
Afganistan'da ele geçirdikleri bölgelerde meydana gelen insan haklan ihlallerini kınamakta ve 
demografik yapıyı değiştirmeye yönelik zorlama nüflıs kaydırmalarının durdurulmasını 
istemektedir.



Latin Amerika'ya Açılım Konulu Bir Dizi Toplantının Gerçekleştirilmesine ilişkin 
.  Açıklama

04 Eylül 1998

Türkiye'nin dünya ülkelerine açılım politikası çerçevesinde, Latin Amerika ülkeleri ile 
ilişkilerimizin her alanda geliştirilmesi amacıyla 1, 2 ve 3 Eylül 1998 tarihlerinde, 
Bakanlığımızca "Latin Amerika'ya Açılım" konulu bir dizi toplantı gerçekleştirilmiştir.

Toplantıların ilk gününde Brezilya, Arjantin, Şili, Meksika, Venezuela ve Küba'da 
görev yapan ve mukim bulundukları bu ülkeler dışında toplam 22 Latin Amerika ülkesine de 
akredite olan 6 Büyükelçimiz, Dışişleri Bakanı Sayın İsmail Cem ve Dışişleri Bakanlığı 
Müsteşarı Büyükelçi Sayın Korkmaz Haktanır'ın başkanlığında, Bakanlığımız yetkilileriyle 
biraraya gelmişler ve Türkiye'nin Latin Amerika'ya siyasi, ekonomik ve kültürel alanlarda 
açılım politikasının stratejisi üzerine bilgi ve görüş alışverişinde bulunmuşlardır. Toplantıda 
Büyükelçilerimiz, görev yaptıkları ülkeler ve bu ülkelerin Türkiye ile ilişkileri konularında 
bilgi vermişler ve Türkiye'nin 33 Latin Amerika ülkesinde en verimli şekilde temsil ve 
tanıtımının sağlanması yöntemleri üzerinde görüşlerini açıklamışlardır. Toplantıda ayrıca, 
ülkemizin Latin Amerika'da mevcut belli başlı uluslararası örgüt ve kuruluşların faaliyetlerine 
gözlemci üye sıfatıyla katılması imkanları da ele alınmış, Büyükelçilerimizin akreditasyon 
durumu yeniden gözden geçirilmiştir.

Toplantıların ikinci gününde, sözkonusu 6 Büyükelçimiz, Sayın Müsteşarımızın 
başkanlığında Türk kamu kuruluşlarının temsilcileri ile biraraya gelmişler ve Latin 
Amerika'ya açılım konusunda görüş alışverişinde bulunmuşlardır. Toplantıda, başlıca, Latin 
Amerika ülkeleri ile ticari ilişkilerin geliştirilmesine kamu kuruluşlarımızın ne şekilde katkıda 
bulunabilecekleri, amlan ilişkilerin hukuki çerçevesinin çizilmesi, bu konudaki engellerin 
kaldırılması, özel sektörün teşvik edilmesi ve bölgeye açılımın kolaylaştırılması üzerinde 
durulmuştur.

Toplantıların üçüncü gününde, 6 Büyükelçimiz bu kez kamu kuruluşlarının yanısıra, 
özel teşebbüse ait firma ve kurumlann temsilcileriyle görüşmelerde bulunmuşlardır. Latin 
Amerika ülkelerinin Türkiye'deki Fahri Konsoloslarının da yer aldığı toplantıda, Türkiye ile 
Latin Amerika arasındaki ticari ilişkilerin ve yatırımların geliştirilmesi amacıyla 
işadamlanmızın karşılıklı ziyaretlerinin ve fuarlara katılmalarının teşvik edilmesi, iş 
konseyleri kurulması, ticari ilişkiler ve turistik ziyaretlerin kolaylaştırılması amacıyla Türkiye 
ile Latin Amerika arasında hava ve deniz ulaşımının geliştirilmesi, ticari ve ekonomik 
ilişkilerin hukuki altyapısının tamamlanması, Türkiye'nin bölge ülkelerindeki görünümünün 
geliştirilmesi için anılan ülkelerde çeşitli tanıtım faaliyetlerinde ve kültürel etkinliklerde 
bulunulması, eğitim alanında bölge ülkeleriyle işbirliğinin geliştirilmesi gibi önlemler ele 
alınmıştır.

Latin Amerika'da görevli Büyükelçilerimiz, Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından da 
kabul edilmişlerdir.
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Arnavutluk Demokratik Parti Milletvekili Hajdari’ye Düzenlenen Suikast İle İlgili
Açıklama

13 Eylül 1998

Anavutluk Demokratik Parti Milletvekili ve Meclis Savunma Komisyonu Başkanı 
Azem Hajdari’nin 12 Eylül Cumartesi günü bir suikast sonucu yaşamını yitirdiği, üzüntüyle 
öğrenilmiş bulunmaktadır. Türkiye, merhum Hajdari’nin ailesi ve yakınları ile dost ve kardeş 
Arnavutluk halkına başsağlığı ve metanet diler.

Menfur suikastın faillerinin bir an önce yakalanmasını temenni eden Türkiye, 
Arnavutluk halkını itidal ve teenniye davet etmektedir. Ülkede bazı şiddet olayları ile 
gerginleşen havanın endişe verici boyutlara ulaşmadan yatışması ve Arnavutluk’ta istikrar ve 
huzurun korunması Türkiye’nin samimi dileğidir.

Arnavutluk’taki gergin ortamın demokratik kuramlara saygıyı ve demokrasiye olan 
inancı haleldar etmeksizin aşılabilmesi büyük önem taşımaktadır. Bu itibarla, Arnavutluk 
halkının birlik içinde olması ve Arnavutluk’taki bütün siyasi liderlerin ülkede barış ve 
düzenin korunması için azami gayreti göstermeleri beklenmektedir. Türkiye, her zaman 
olduğu gibi bugün de, tarih ve kardeşlik bağlan içerisinde olduğu Arnavutluk’un yanındadır. 
Büyükelçiliğimizce, son gelişmeler karşısında ülkede bulunan vatandaşlarımızın emniyetleri 
için gerekli önlemler alınmakta olup, olaylardan zarar gören vatandaşlarımızın bulunduğuna 
dair bir duyum alınmamıştır. Gelişmelerin yakından izlenmesine devam olunmaktadır.

Türkiye'nin Amerika Devletleri Örgütü'ne '(OAS) Daimi Gözlemci Uye Olarak
•  

Kabulüne ilişkin Basın Açıklaması

19 Eylül 1998

___  • •

Türkiye'nin merkezi Vaşington'da bulunan "Amerika Devletleri Orgütü"ne (OAS) 
Daimi Gözlemci Üyelik için 7 Temmuz 1998 tarihinde yaptığı başvuru, Örgüt Daimi 
Konseyi'nin 16 Eylül 1998 tarihli Toplantısında kabul edilmiştir.

30 Nisan 1948 tarihinde kurulmuş olan OAS, Amerika Kıtasında Küba hariç, 34 
devletin üye olduğu, önemli bir bölgesel örgüttür. Amacı, bölgesel barış ve güvenliğin 
sağlanmasının yanısıra, ekonomik ve toplumsal kalkınmaya katkıda bulunmaktır.
Örgüt'e bölge-dışı üyeler, Daimi Gözlemci üye sıfatıyla katılabilmektedir. Türkiye'nin 
katılımıyla, Örgüt'teki Daimi Gözlemci üye sayısı 45'e yükselmiştir.

OAS'a gözlemci üye olarak katılmamız, Latin Amerika'ya açılım politikamızın önemli 
bir adımını oluşturmaktadır.
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Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Kosova İle İlgili Aldığı Karar

25 Eylül 1998

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 23 Eylül 1998 tarihinde Kosova'daki duruma 
ilişkin bir karar kabul etmiştir.

Kararda özetle, Sırp güvenlik güçleri ile Yugoslavya Federal Cumhuriyeti (YFC) 
Silahlı Kuvvetlerinin Kosova'da aşın ve fark gözetmeksizin kullandığı şiddetten, giderek 
artan mülteci sorunu ile insan haklan ihlallerinden duyulan derin endişe dile getirilmekte, her 
türlü şiddet hareketleri ve terörizm kınanmaktadır.

Kararda devamla, BM Şartı'mn 7. Bölümü çerçevesinde, tüm taraf, grup ve kişilerin, 
süratle çatışmalan durdurmaları istenmekte, YFC yetkilileri ile Kosova Arnavut liderliğine 
süratle, önkoşulsuz ve uluslararası katılımlı diyalog çağrısında bulunulmakta, Kosova Arnavut 
liderliğinin her türlü terörist faaliyeti kınaması istenmekte ve kararda belirtilen somut 
tedbirlerin alınmaması halinde, bölgede barış ve istikrarın korunması veya yeniden tesisi için 
daha ileri ve ilave önlemler alınacağı vurgulanmaktadır.

Türkiye, Kosova konusunda savunduğu görüşlerle paralellik arzeden BM Güvenlik 
Konseyi'nin bu kararını memnuniyetle karşılamakta ve desteklemektedir. Bilindiği üzere 
Türkiye, soruna YFC'nin toprak bütünlüğü içinde, Belgrad makamları ile ulusal Türk azınlığı 
dahil Kosova'da yaşayan bütün etnik grupların temsilcileri arasında ivedilikle 
gerçekleştirilecek, önkoşulsuz ve yapıcı müzakereler yoluyla çözüm bulunmasını 
savunmaktadır. Türkiye, bütün Kosovalılann meşru haklarını güvence altına alacak, BM, 
Avrupa Konseyi ve AGÎT ilkelerine dayalı, çoğulcu ve katılımcı bir demokrasinin tesisine 
imkan verecek bir çözümün sağlıklı, adil ve kalıcı olacağına inanmaktadır.

Türkiye, evrensel barış ve güvenliğin korunmasından sorumlu Birleşmiş Milletler 
Güvenlik Konseyi tarafından yayımlanan bu kararın gerek YFC makamları, gerek Kosovalılar 
tarafından bir uyarı olarak kabul edileceğini düşünmekte ve bu nedenle süratle kan 
dökülmesini durdurarak önkoşulsuz müzakerelere başlamalarını istemektedir.

Türkiye, bu karan, bölgesel barış ve istikrarı tehlikeye düşüren Kosova sorununun 
barışçıl bir şekilde çözülmesi için uygun ve kaçırılmaması gereken bir firsat olarak 
değerlendirmektedir.

Yunanistan'ın Kardak Civarında Askeri Tatbikat Planlamasına İlişkin Açıklama

25 Eylül 1998

Yunanistan'ın Kardak ve civarında askeri tatbikat düzenlemeyi planladığının 
öğrenilmesi üzerine, 22 Eylül 1998 akşamı Yunanistan'ın Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı'nın 
Bakanlığımıza davet edildiği yolunda Yunan basınında çıkan haberler doğrudur.
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Yunanistan Büyükelçiliği Müsteşarı'na, sözkonusu tatbikat alanı içerisinde kalan 
bölgede Yunanistan'ın ileri sürmeye çalıştığı sözde egemenlik iddiasının tarafımızdan hiçbir 
şekilde tanınmayacağı bildirilmiş, ciddi bir çatışma riski yaratacak sözkonusu tatbikatın icra 
edilmemesi Yunanistan'dan talep edilmiştir.

Nitekim, ertesi sabah acilen randevu alarak Bakanlığımızı ziyaret eden Yunan 
Maslahatgüzarı, bu tatbikatın yapılmayacağını ifade etmiştir. Tabiatıyla, bu beyan 
tarafımızdan memnuniyetle karşılanmıştır.

Dileğimiz, Yunanistan'da sağduyunun üstün gelmesi ve Yunan Hükümetinin gelecekte 
de gerginliğe yol açmayacak sorumlu bir davranış içinde olmasıdır.

_____ • 
Bosna-Hersek'te Yapılan Seçimlere ilişkin Açıklama

28 Eylül 1998

Bosna-Hersek'te Dayton Barış Anlaşması'mıı imzalanmasını takiben ilki Eylül 1996'da 
yapılan genel seçimlerin İkincisini teşkil eden 12-13 Eylül 1998 tarihli seçimlerin özgür ve 
barışçı bir ortamda gerçekleştirilmiş olmasından memnuniyet duymaktayız.

AĞIT denetiminde yapılan seçimlere katılım oranının yüksek olmasını, Bosna-Hersek 
halkının kendi geleceklerini belirlemede pay sahibi olma isteklerinin müspet bir tezahürü 
olarak değerlendirmekte ve seçimlerin Dayton Barış Anlaşmasının tam olarak uygulanması ve 
ülkede çoğulcu demokrasi, istikrar ve uzlaşı ortamının yerleşmesi açısından önemli bir aşama 
olduğuna inanmaktayız.

Seçimlerin başarıyla sonuçlanmasında büyük rol oynayan başta AGİT olmak üzere 
tüm uluslararası kuaımlarm ve seçimlerde görev alan Türk gözlemciler dahil tüm yetkililerin 
katkılarını takdirle karşılamaktayız.

Dayton Barış Anlaşması ile sağlanan barış ortamının bir ürünü olan bu seçimlerin 
resmi sonuçlarına göre Bosna-Hersek genelinde işbaşına gelecek yöneticilere, ülkenin 
uluslararası tanınmış sınırları içerisinde, çok-etnili, çok-kültürlü ve çok-dinli yapısının kalıcı 
hale getirilmesi konusunda daha büyük iş düşecektir.

• •

Özellikle Kosova olayları nedeniyle Güney Doğu Avrupa bölgesinin içinde bulunduğu 
kritik dönemde, Bosna-Hersek'in siyasi ve ekonomik istikrar doğrultusunda atacağı adımlar, 
hem bölgemizin hem de tüm Avrupa'nın barış ve güvenliğine büyük katkı sağlayacaktır.

Türkiye, tarihi ve kültürel bağlarla bağlı bulunduğu Bosna-Hersek'e ve yeni 
yöneticilerine, Dayton Barış Anlaşması'na uyulduğu sürece, bugüne kadar olduğu gibi, her 
türlü yardım ve desteği vermeye devam edecektir.
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Yunanistan Parlamentosu'nun Oybirliğiyle Aldığı Bir Kararla "Küçük Asya 
Elenleri'nin Türk Devleti Tarafından Soykırıma Uğratılmalarının Yıldönümü"ne İlişkin

Açıklama

29 Eylül 1998

Yunanistan Parlamentosu'nun oybirliğiyle aldığı bir kararla 14 Eylül gününü "Küçük 
Asya Elenleri'nin Türk devleti tarafından soykırıma uğratılmalarının yıldönümü" olarak ilan 
ettiği öğrenilmiştir.

Bu karan kınıyor ve protesto ediyoruz.

Yunanistan Birinci Dünya Savaşı'nı izleyen yıllarda Türk topraklarım işgal etmiş ve 
1919-1922 yılları arasında Anadolu'da Türk halkına karşı Lozan Andlasması ile de tescil 
edilen insanlık dışı katliamlara girişmiş bir ülkedir. Yunanistan'ın Anadolu macerası, 
başlangıcı, gelişimi ve akıbeti ile bu ülkenin tarihinde daima utanç duyacağı kara bir lekedir. 
Yunan işgali Türk Kurtuluş Savaşı ile sona erdirilmiştir.

Yunanistan'ın Anadolu'da uyguladığı geniş çaplı tahribat ve katliamlar nedeniyle Türk 
halkından özür dilemesi gereken Yunan parlamentosu, almış olduğu bu kararla, tarihin 
tahrifine yönelik geleneksel Yunan politikasının ötesine geçmekle kalmamakta, Yunanistan'da 
yayılmacı zihniyetin hala geçerli olduğunu da açık şekilde ortaya koymaktadır.

Yunanistan'daki bu zihniyet "Yurtta Barış, Dünyada Banş" ilkesini benimseyen ve 
bugüne kadar uygulayagelen Türkiye'nin olumlu politikalarına Yunanistan'dan niçin yanıt 
alamadığını da ortaya koymaktadır.

İtalya'da Toplanan Sözde Sürgünde Kürdistan 
Parlamentosu Toplantısına İlişkin Açıklama

29 Eylül 1998

insanlık dışı şiddet eylemleriyle tanınan bir terör örgütünün maşası durumundaki 
sözde "Sürgünde Kürdistan Parlamentosu", 29-30 Eylül 1998 tarihlerinde Roma'da, İtalya 
parlamentosunda, bazı İtalyan parlamenterleriyle ortak faaliyetler gerçekleştirmiş, bu 
bağlamda, sözde parlamentonun toplanabilmesine ve sözde "yemin töreni" düzenlemesine 
müsaade edilmiştir. Sözügeçen İtalyan parlamenterlerin bu faaliyetlere çok sayıda katılımın 
temini için kendi meslekdaşları arasında yoğun bir kampanyaya giriştikleri de esefle 
görülmüştür. Kaldı ki, yine bazı İtalyan parlamenterlerin terör örgütünün elebaşısı ile bir süre 
önce Suriye'de görüştükleri bilinmektedir.

•  •

Ote yandan, kısa bir süre önce yine İtalyan Parlamentosuna sözde "soykmm" iddiası 
çerçevesinde malum Ermeni safsatalannı içeren bir karar tasarısının verildiği bilinmektedir. 
Yukarıdaki tabloya bakıldığında, bazı İtalyan parlamenterlerinin Türkiye'nin istikrar, barış’ve 
güvenliğine yönelik hareketlerin elebaşlanyla adeta ittifak içine girdikleri, Roma'mn sorumlu 
mevkideki yöneticilerinin ise bu durumdan hoşnut olmasalar da, girişimlerimize rağmen 
gelişmeleri önlemek için etkili bir çaba gösterememiş olmaları üzüntüyle karşılanmıştır.

TBMM'nin Sayın Başkanı ve Sayın Bakanımız muhataplarına bu endişelerimizi ifade 
eden birer mektup göndermişler, ayrıca TBMM Başkanı Sayın Hikmet Çetin, İtalyan 
meslektaşını telefonla da aramışlardır. Sayın Başbakanımız ve Sayın Başbakan Yardımcımız 
keza gerekli uyarıcı açıklamalarda bulunmuşlardır.



İtalya Büyükelçisi Bakanlığımıza davet edilmek suretiyle bir Nota verilmiştir. 
Bunlara ilaveten, Roma Büyükelçiliğimizce İtalya Meclis Başkanı, Başbakanı ve Dışişleri 
Bakanlığı nezdinde gerekli girişimler yapılmıştır.

Bu girişimlerimizde ifade edildiği üzere, İtalya'nın sözkonusu tutumu, ne NATO 
bünyesindeki taahhütleriyle, ne ikili ve uluslararası düzeyde terörizmle mücadele kapsamında 
öngörülmüş yükümlülükleriyle, ne de Türkiye ile İtalya arasında mevcut dostane ilişkilerle 
bağdaşmaktadır. Bu terör örgütü uzantısının İtalyan parlamentosunda bir faaliyet programı 
gerçekleştirmesine izin verilmesi, Türkiye'nin huzur, istikrar ve toprak bütünlüğünün hiçe 
sayıldığı anlamına gelmektedir.

İtalyan makamlarının bu olay üzerine gereken hassasiyet eğilerek, muhtemel 
gelişmelerinvahametini peşinen ve ciddiyetle değerlendirmelerini, Türkiye'nin güvenliğinin iç 
politika hesaplarına malzeme yapılmamasını ve ilişkilerimizin, olmayacak hayaller peşinde 
koşan bir takım maceraperestlerin arzuladıkları biçimde karşılıklı çıkarlara aykırı mecralara 
sürüklenmesine meydan vermemelerini beklerdik.

İtalyan Parlamentosunda böyle bir faaliyetin gerçekleşmesi, değer verdiğimiz Türkiye- 
İtalya ilişkilerinde onarılması güç yaralar açılmasına neden olacaktır. İtalyan makamları 
Türkiye'nin toprak bütünlüğünü hedef alan bir terörist örgütün kendi ülkelerindeki 
faaliyetlerine son verme sorumluluk ve yükümlülüğü altındadır.

________ •  _______

ABD İstanbul Başkonsolosu’nun beyanlarına ilişkin açıklama

29 Eylül 1998

ABD İstanbul Başkonsolosunun 28 Eylül 1998 günü Büyükşehir Belediye Başkanını 
ziyaret ettiği ve bu ziyaret sonrasında Büyükşehir Belediye Başkanı hakkında Diyarbakır 
DGM tarafından alınan ve Yargıtayca onaylanan karar hakkında bazı beyanlarda bulunduğuna 
dair haberler basın ve yayın organlarımızda yeralmıştır.

Bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetinin en yüksek adli mercii tarafından tüm 
yasal gerekler yerine getirilerek alınan bir kararın bir yabancı temsilci tarafından bur tür 
beyanlara konu olmasını içişlerimize müdahale olarak görmekteyiz. Bu davranışın, içişlerine 
karışmama prensibine ilişkin ülkeler arasında yerleşik örf ve teamüllere uygun düşmediği 
kanısındayız.

Konsüler görevlilerin görev ve yetkileri 24 Nisan 1963 tarihli Konsolosluk İlişkileri 
Hakkında Viyana Sözleşmesi’nde belirlenmiştir. Bu Sözleşmenin, “kabul eden devletin kanun 
ve düzenlemelere saygı” başlıklı 55. Maddesinin 1. bendi aynen şu şekildedir.

“Bu ayrıcalıkların ve bağışıklıklardan yararlanan ber kişinin, ayrıcalıklarına ve 
bağışıklıklarına halel gelmemek üzere, kabul eden devletin kanun ve düzenlemelerine saygı 
göstermek görevidir. Bunların keza, bu devletin içişlerine karışmamak görevleridir”.

Sözkonusu davranışın yukarıda belirtilen Uluslararası Sözleşme hütmüne de aykırı 
oldğu aşikardır. Bu hususlar ABD makamlarının önemle dikkatine getirilmektedir.
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AB Genel İşler Konseyi'nin 5 Ekim 1998 Tarihli 
Sonuç Bildirisinin Kıbrıs'a İlişkin Bölümü

07 Ekim 1998

AB Genel işler Konseyi'nin genişleme konusundaki 5 Ekim 1998 tarihli sonuç 
bildirisinin "Kıbrıs"a ilişkin bölümü, tüm ikazlarımıza rağmen AB'nin, geçen yıl
Lüksemburg'da aldığı kararın Kıbrıs müzakere süreci üzerindeki yıkıcı etkilerini kaale 
almamakta ısrar ettiğini göstermektedir.

AB, Kıbrıs Türk halkının 1959-60 Antlaşmalarından doğan, eşitlik, eşit egemenlik, 
kurucu ortaklık haklarını yok farzetmeye, Kıbrıs Rum tarafının uluslararası hukuka aykırı tek 
taraflı başvurusunu ileri götürmeye, bu şekilde ada’yı nihai bölünmeye sürüklemeye kararlı 
görünmektedir.

Sonuç bildirisinde, uluslararası hukuka aykırı bir şekilde Kıbrıs Rum tarafının 
Ada'daki iki halk adına tasarrufta bulunabileceği yanlışında ısrar edilmekte ve Kıbrıs Türk 
halkına hala bir azınlık statüsü biçilmeye çalışılmaktadır.

_ •

AB Genel işler Konseyi’nin bu bildirisi, KKTCnin, Kıbrıs sorununa ancak bir 
konfederasyon temelinde çözüm bulunabileceği yolundaki görüşünde ne kadar haklı olduğunu 
bir kez daha ortaya koymuştur.

••

mel Kara Mayınlarına (APKM) 
Hakkında Basın Açıklaması

15 Ekim 1998

Bilindiği gibi, anti-personel kara mayınlarının yayılmasını önlemeye yönelik 
gayretlerin önemli bir parçası Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun 1993 yılından beri 
almakta olduğu anti-personel kara mayınlarının (APKM) ihracatına moratoryum uygulanması 
yönündeki kararlardır. Mezkur kararlar ışığında ülkemiz esasen uzun bir süredir mayın ihraç 
etmemiş olmakla bu moratoryumu fiilen uygulamış ve 17 Ocak 1996 tarihinde tek taraflı 
olarak ve yenilenebilir üç yıllık bir süre için tüm APKM ihracatına ve bu tür mayın 
transferlerine kapsamlı moratoryum ilan etmiştir.

Anti personel kara mayınlarının topyekün yasaklanmasına ilişkin Ottava
Sözleşmesinin 40 ülke tarafından onaylanması ve 1 Mart 1999 tarihinden itibaren yürürlüğe
girecek olması muvacehesinde Türkiye, uluslararası toplumun APKM'lerden kaynaklanan
kayıpların önlenmesi yönündeki gayretlerine katkıda bulunma kararlılığının ve bu alandaki
uluslararası düzenlemelerin insani amaçlarını paylaştığının yeni bir göstergesi olarak
sözkonusu moratoryumu süresinin sona ermesini beklemeden bitim tarihinden itibaren üç yıl 
daha uzatma kararı almıştır.
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Türkiye, Silahsızlanma Konferansı bünyesinde APKM ile ilgili olarak gösterilen 
çabalara başından beri destek ve katkı sağlamaktadır. Ülkemiz aynı zamanda ikili düzeyde de 
bazı komşu ülkelerle mayından arındırılmış sınır bölgesi ihdası konusunda temaslarda 
bulunmaktadır.

•  •

Ote yandan, uluslararası camianın bu konisel "uyarlılığma ve atılan olumlu adımlara 
rağmen mayınların çeşitli terörist örgütlerce ayırım yapılmadan kadın ve çocuklar dahil 
herkesi hedef alabilecek şekilde kullanılmaya devam olunması esef verici bir durum olarak 
dikkat çekmektedir.

Moratoryumu uzatma kararımızın APKM'lerin küresel düzeyde topyekün 
yasaklanması yönündeki çabalara katkıda bulunacağına inanıyoruz.

___  •  ____

Kosova Bunalımına ilişkin NATO Konsey Kararı Konusunda
Yapılan Açıklama

19 Ekim 1998

Kosova'da Şubat ayında başlayan bunalımın bölge barışım tehdit eder bir nitelik 
kazanması üzerine, NATO Konseyi 13 Ekim 1998 tarihinde BM Güvenlik Konseyi'nin 
(BMGK) 1199 sayılı kararma 96 saatlik süre içerisinde uyulmaması halinde Yugoslavya 
Federal Cumhuriyeti'ne (YFC) yönelik sınırlı ve aşamalı bir hava harekatı başlatılmasını 
kabul etmişti.

Bu arada 16 Ekim günü yeniden toplanan NATO Konseyi, ABD Özel Temsilcisi 
Büyükelçi Holbrooke ile YFC Cumhurbaşkanı Milosevic arasında yapılan müzakerelerde 
kaydedilen önemli ilerlemeler ile YFC Cumhurbaşkanının uluslararası toplumun 
beklentilerini karşılama sözü çerçevesinde YFC'ye tanınan 96 saatlik süreyi 27 Ekim 1998 
tarihine kadar uzatmıştır.

Kosova'daki olayların biran önce durdurularak, bölgede barışın yeniden tesis edilmesi 
amacıyla Büyükelçi Holbrooke tarafından YFC Cumhurbaşkanı Miloseviç ile sürdürülen 
temasları ve NATO Konseyi'nin ahiren almış olduğu uzatma kararını memnuniyetle 
karşılamaktayız.

Diğer taraftan, BMGK'nın 1199 sayılı kararının uygulanmasının NATO tarafından 
havadan ve AGİT tarafından karadan denetlenmesine ilişkin Anlaşmaları da 
desteklemekteyiz.
Tarafların, 27 Ekim tarihine kadar kendilerine tanınan bu ek süreyi, uluslararası toplumun 
beklentilerinin tam olarak karşılanmasını teminen en iyi biçimde değerlendireceklerini ve 
bölgemizin hakettiği barış ve istikrar ortamına kavuşması için üzerlerine düşen tarihi 
sorumlulukları gereğince yerine getirerek, Kosova'daki krizi bir NATO müdahalesine gerek 
kalmadan barışçı yollarla çözeceklerini ümit etmekteyiz.
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Karadeniz Ülkeleri Deniz Kuvvetleri Komutanları
f

Toplantısına ilişkin Açıklama

22 Ekim 1998

Türkiye bilindiği gibi, Karadeniz bölgesinde barış ve istikrarın güçlendirilmesi ve 
bölgesel işbirliğinin geliştirilmesi amaçlarından hareketle 8-11 Nisan 1998 tarihlerinde 
Varna'da gerçekleştirilen Karadeniz Ülkeleri Deniz Kuvvetleri Komutanları Toplantısında 
Karadenize sahildar ülkeler arasında "Karadeniz Deniz İşbirliği Görev Grubu"
(BLACKSEAFOR) adıyla bir güç oluşturulması önerisini gündeme getirmişti.

Bu bağlamda yürütülen girişimler sonucunda, ülkemizin yanısıra Bulgaristan, 
Gürcistan, Romanya, Rusya Federasyonu ve Ukrayna'dan uzmanların katılımıyla 20-21 Ekim 
1998 tarihlerinde Ankara'da bir uzman Toplantısı düzenlenmiştir.

Toplantıda katılımcılar Türkiye'nin önerisini prensip itibariyle desteklediklerini
açıklamışlar ve bu önerinin hayata geçirilmesi yönünde çalışmaları sürdürme kararı 
almışlardır.

Toplantıya katılan tüm ülkeler, bu tür bir güç oluşturulmasının Deniz Kuvvetleri 
arasında işbirliği ve birlikte çalışma ortamına katkıda bulunarak Karadenize sahildar ülkeler 
arasındaki dostluk, iyi ilişkiler ve karşılıklı güven ortamını güçlendireceği ve bölgede barış ve 
istikrarın pekiştirilmesine katkıda bulunacağı hususunda görüş birliğine varmışlar ve gücün 
ilk faaliyetinin 14-16 nisan 1999 tarihlerinde İstanbul'da tertiplenmesi öngörülen Karadeniz 
Ülkeleri Deniz Kuvvetleri Komutanları Toplantısı sırasında gerçekleştirilebilmesi imkanlarını 
araştırmaya ve gücün oluşturulmasına yönelik çalışmalara Aralık 1998 ayına kadar 
akdedilecek ikinci uzman Toplantısında devam etmeyi kararlaştırmışlardır.

Karadeniz'deki dostluk ve iyi ilişkiler ortamına yeni bir boyut ekleyecek olan
BLACKSEAFOR'un bölgesel istikrar ve barış açısından önemli katkıları olacağı
düşünülmektedir.

Türkiye-Suriye Arasında İmzalanan Tutanak İle İlgili Açıklama

24 Ekim 1998

Suriye Devlet Başkam Hafız Esad ve Dışişleri Bakam Faruk El Shara'nın, 20 Ekim 
1998 tarihinde Türkiye ve Suriye arasında imzalanan Tutanağın Suriye tarafından olumlu ve 
dengeli bulunduğu ve uygulanacağı yolunda basına yansıyan demeçleri tarafımızdan 
memnuniyetle karşılanmıştır.

Tutanağın uygulanması Türkiye-Suriye ilişkilerinin geleceği açısından hayati önem 
taşımaktadır. Türkiye, Tutanağın uygulanmasının terörizmle mücadele konusunda Türkiye ile 
Suriye arasında yeni bir işbirliği dönemi açacağı ümidindedir.

Türkiye, uygulamayı dikkatle izleyecek olup, Suriye'nin Tutanağın imzalanmasında 
gösterdiği yapıcı yaklaşımı Tutanağın uygulanmasında da sürdürmesini beklemektedir.
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AB Bakanlar Konseyi Toplantısı Sırasında Yunanistan'ın
Dağıttığı Belgeye ilişkin Açıklama

28 Ekim 1998

Brüksel'de yapılan Bakanlar Konseyi Toplantısı sırasında Yunan heyetinin basın
mensuplarına ve diğer heyetlere Türkiye'de insan hakları, Türk-Yunan sorunları ve Kıbrıs
hakkında yakışıksız ve asılsız iddialar içeren bir belge dağıttığı öğrenilmiştir. "Türkiye-AB
ilişkileri” başlıklı belge, Yunanistan Hükümetinin Türkiye ile ilişkilerinde sürdürdüğü
hasmane karalama politikasının yeni bir kanıtını oluşturmaktadır. Sözkonusu belge,
Yunanistan'ın 27 Nisan 1998 tarihinde yine bir AB Bakanlar Konseyi Toplantısı sırasında
dağıttığı, gerçekleri çarpıtan kağıtları hatırlatmaktadır. Yunanistan'ın bu ahlak dışı davranışını 
kınıyoruz.

Yunanistan, Türkiye ile mevcut ciddi ikili sorunları çözmek ve ilişkilerini geliştirmek 
arzu ve iradesini ortaya koyacağı yerde, Türk-Yunan ilişkilerini ilgilendirmeyen konular da 
dahil her alandaki menfi propaganda faaliyetleriyle ikili ilişkilerde gerginliği tırmandırarak, 
düşmanlığı körükleyerek varlığını dahi inkar ettiği ikili sorunları çözümsüz bırakma ve 
Türkiye-AB ilişkilerini baltalama çabasını ısrarla sürdürmektedir.

Yunanistan'ın amacı bellidir. Yunanistan, her türlü diplomatik teamülü hiçe sayarak 
medeni ülkeler arasındaki ilişkilerde yeri olmayan yöntemlere başvurmak suretiyle 
Türkiye'nin AB ile yakınlaşmasını önlemeye çalışmaktadır.

Türkiye hakkında asılsız iddialarda bulunan Yunanistan'dan beklenen, dünya basınınca 
da ortaya konmuş bulunduğu üzere, terör örgütlerine sağladığı desteğe son vermesidir. 
Yunanistan'ın insan hakları sicili de parlak değildir. Yunanistan'ın kendi toprağında yaşayan 
azınlıklara etnik ayırımcılık yaptığı, ifade ve örgütlenme özgürlüklerine kısıtlamalar getirdiği, 
özellikle Batı Trakya'daki Türk azınlığını vahim insan hakları ihlallerine maruz bıraktığı 
çeşitli uluslararası kuruluşlarca saptanmıştır.

Yunanistan'ın Türk-Yunan ilişkilerinde ilerleme sağlanmasını engelleyen taraf olduğu 
da artık gizlenmesi mümkün olmayan bir gerçektir. Türkiye bu ilişkilerde mevcut sorunlara 
çözüm bulunması için üstüne düşen bütün öneri ve açılımları yapmıştır. Ancak, Yunanistan 
sorunların çözümü için diyaloğa girmekten ısrarla kaçınmakta ve birçok sorunun varlığını 
dahi inkar etmektedir. Yunanistan'ın komşuluğa ve ciddi bir devlete yakışmayan bu tutumu 
diğer tüm AB ülkelerince bilinmektedir.

Yunan delegasyonu dağıttığı belgede, Kıbrıs sorunu nedeniyle Türkiye'yi
eleştirmektedir. Ancak bunu yaparken Kıbrıs'ta kendi ülkesinin yıkıcı rolünü ve ağır
sorumluluğunu unutmuş görünmektedir. Terörist Grivas'ın EOKA örgütüne silahları
Yunanistan'ın sağladığını, Kıbrıs Türk halkının bu silahlarla kıyıma uğratıldığını, Kıbrıs'ı
ilhak etmek arzusunun, Yunanistan'ı 1974 yılında Ada'da askeri darbe yapma noktasına
getirdiğini, bizzat Makarios'un dahi BM Güvenlik Konseyinde bu ülkeyi işgalcilikle
suçladığını hatırlamak istememektedir. Tüm uluslararası camia sadece bu gerçekleri değil,
Rum/Yunan ortak askeri doktrini çerçevesinde Kıbrıs'a ağır silahlar yığarak, S-300 füzeleri
konuşlandırmaya kalkışarak, Güney Kıbrıs'ta hava ve deniz üsleri kurarak, ortak tatbikatlarda
saldırı senaryoları uygulayarak Ada'da gerilimi asıl arttıranın Yunanistan olduğunu da 
bilmektedir.



Yunanistan Kıbrıs sorunun asli sorumlusudur. Bugüne kadar Yunanistan Kıbrıs 
sorununa kalıcı bir çözüm bulunması için en ufak yapıcı bir katkıda bulunmadığı gibi BM 
müzakere sürecinde ortaya çıkan tüm fırsatları heba etmekten de kaçınmamıştır.
Yunanistan'a tavsiyemiz, küçük oyunlar yerine medeni ve sorumlu bir devlete yakışır şekilde 
sorunları bizimle görüşme irade ve cesaretini göstermesidir. Türkiye, Yunan Hükümetine 
sağduyunun bir an önce hakim olarak, bu ülkenin Türkiye ile ilişkilerinde gereken zihniyet 
değişikliğine gitmesini gerekli görmektedir.

Dışişleri Bakanı İsmail Cem'in Hazar Petrolleri
Konusunda Yaptığı Açıklama

24 Ekim 1998

Dışişleri Bakanı İsmail Cem, Hazar Petrollerinin taşınması ve İstanbul Boğazı 
arasındaki ilişkiye dikkati çeken bir açıklama yaptı. Dışişleri Bakanı Cem, petrol tankerlerinin 
İstanbul'un insanına ve doğasına getirdiği büyük tehlikeler nedeniyle, "... Türk Boğazlarının 
Hazar petrollerinin taşınacağı boru hattı haline gelmesini önlemek için uluslararası hukukun 
ve ulusal hukukun çerçevesinde yapılması mümkün olan ne varsa, Türkiye yapacaktır. Herkes 
bunu bilsin ve buna göre hesap tutsun" dedi.

Dışişleri Bakanı Cem'in açıklaması şöyle:
"... Halen, yılda yaklaşık 60 milyon ton petrol, tankerlerle İstanbul Boğazından 

geçirilmektedir. Petrol tankerleri, yılda yaklaşık 4500 geçiş yapmaktadır. Bu rakamlar, 
İstanbul'u, insanını ve doğasını tehlikeye düşürmektedir. Bu trafiğin yavaşlatılması ve 
azaltılması zorunludur, bu yönde çalışmalar yapılmaktadır.

Durum böyle iken, şimdi, Hazar petrollerinin ihracına hazırlanan şirketlerin, önemli 
miktarda, çıKarmayı planladıkları petrolü Bakü-Ceyhan yoluyla değil, Supsa ve Novorosisk 
üzerinden denizyoluyla, İstanbul Boğazından geçirmeyi öngördükleri, bunun hazırlığı içinde 
oldukları belirtilmektedir.

Bu hesapları yapanları uyarmak istiyoruz; Eklenecek petrol miktarı şöyle dursun, 
halen taşınan petrolün bile Türk Boğazlarından geçişinde 1999'dan itibaren çok 
zorlanacaklardır. Türkiye, uluslararası hukukun ve kendi hukukunun sağladığı bütün 
imkanları, eksiksiz kullanmaya başlayacaktır. Bunun, tüm hazırlıkları tamamlanmaktadır.

Buna göre:

-Boğazlarda petrol taşıyan her tankerin nitelikleri tek tek incelenecek, insanlara ve 
çevreye taşıdığı tehlike saptanacaktır. Güvenlik açısından denetimin gerektirdiği zaman 
dikkatle kullanılarak, Boğazlara girişte bekletilen tankerler incelemeye alınarak bu işlemler 
gerçekleşecektir.

-Tankerlerin, hangi yoğunlukla ve hangi sırayla Boğazlara girebileceği, tanker 
trafiğinin insan ve çevreye taşıdıkları tehlike açısından ve Boğazlardaki yerel trafik dikkate 
alınarak saptanacaktır. Bunun, ek petrol taşımacılığı şöyle dursun, halen mevcut olanı bile 
yavaşlatacağı açıktır. Bu bağlamda, günümüzdeki "yılda yaklaşık 4500 tanker geçişinin", 
1999'dan itibaren artması değil, tam aksine, azalması söz konusudur.



-Petrol tankerlerine, Boğazları kullanan diğer yük ve yolcu gemilerine kıyasla hiçbir 
öncelik tanınmayacaktır.

-Türkiye, büyük tehlike yaratan Boğazlardaki "»etrol trafiğinin azaltılması amacıyla, 
Karadenizden taşman petrolün ithalini sınırlayacaktır.

-Petrol tankerlerinin sigorta yükümlülüklerinin en üst düzeye çıkarılmasını zorunlu 
kılan uluslararası mevzuatın uygulanmasını Türkiye sağlayacaktır. Ayrıca, 2000 yılından 
itibaren, ancak çift cidarlı petrol tankerlerinin Türk Boğazından geçmesine izin verilmesini 
öngören yasal düzenleme çalışmalarına başlanmıştır.

Hazar petrollerinin, "Bakü-Ceyhan boru hattıyla mı, yoksa, Karadeniz ve Boğazlar 
üzerinden mi" Batı pazarlarına taşınacağına karar vermek durumunda olan petrol şirketlerinin, 
kararlarını alırken, bu gerçekleri gözönünde bulundurmalarını öneririm. Türkiye'nin doğası, 
ağaçları, kuşları, başka ülkelerinkinden daha değersiz değildir. Bizim insanımızın hayatı, 
başka ülkelerin insanlarının hayatından daha önemsiz değildir.

Türkiye, Türk Boğazlarındaki ekolojik sistemin, çvredeki tarihi ve kültürel varlıkların 
korunması, can ve mal güvenliğinin sağlanması için bütün önlemleri alma hak ve kararlılığına 
sahiptir. Petrol şirketleri, ileride büyük ve sürekli sorunlar karşısında kalmak ve büyük 
sıkıntıya düşmek istemiyorlarsa, karar verirken gerçeçi olmak durumundadırlar."

Büyükelçi Mehmet Güney'in Ruanda Uluslararası
• • •

Ceza Mahkemesi Üyeliğine Seçilmesine ilişkin Açıklama

04.11.1998

Ruanda'da ve komşularında işlenen savaş suçlarım ve insanlığa karşı suçlan 
yargılamak amacıyla 8 Kasım 1994 tarihinde kurulan Ruanda Uluslararası Ceza Mahkemesi 
için New York'da, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda 3 Kasım 1998 tarihinde 
yapılan seçimleri, Hükümetimiz tarafından aday gösterilen Cakarta Büyükelçimiz Sayın 
Mehmet Güney, ilk turda kazanmıştır.

Yakın geçmişte BM Uluslararası Hukuk Komisyonu üyeliği yapmış olan, ayrıca 1996 
yılında BM Genel Sekreteri tarafından Burundi için BM Uluslararası Soruşturma 
Komisyonu'nda uluslararası hukuk uzmanı olarak görevlendirilen, son olarak da Uluslararası 
Ceza Mahkemesi'nin kurulmasına ilişkin Roma Konferansı'nda Türk heyetine başkanlık 
yapmış olan Bakanlığımız eski Baş Hukuk Müşaviri Büyükelçi Sayın Mehmet Güney, anılan 
seçimlerde, ilk turda seçilmek için gerekli mutlak çoğunluk olan 94 oy barajını geçerek, 109 
ülkeden destek almıştır.

Büyükelçi Sayın Güney'in sözkonusu göreve seçilmesi, Türkiye’nin Afrika ile ilişkileri 
açısından ayrı bir önem taşımakta, ülkemizin Afrika ülkeleriyle daha yakın ilişkiler kurma ve 
bu ülkelerin uluslararası hukuku ilgilendiren sorunlarına eğilme arzusunu göstermektedir.
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AB Komisyonu Raporuna ilişkin Açıklama

04 Kasım 1998

Avrupa Birliği Devlet ve Hükümet Başkanlannın Cardiff zirvesinde Türkiye 
konusunda ortaya koydukları kısmi iradenin hayata geçirilmesine yönelik direktifleri 
doğrultusunda, AB Komisyonu, ülkemize de 12 tam üye adayından biri olarak yer verdiği 
raporunu bugün açıklamıştır. Rapor, her adayın tam üyelik süreci kapsamında kaydettiği 
gelişmeleri değerlendirmektedir. Rapor, diğer aday ülkelerin Temsilcileriyle beraber Türkiye 
Daimi Temsilcisine de verilmiştir.

Türkiye, raporu, ayrıntılı bir incelemeye tabi tutacaktır.
Raporun ilk incelemesinden, karşılaştırmalı olarak, Türkiye’nin ekonomisinin öteki adaylara 
göre genelde olumlu bulunduğu, siyasi nitelikli konular hakkında ise, temelde eleştirel bir 
yaklaşım sergilendiği görülmektedir. Bu son hususun, esas itibariyle, bu ülkelerin 
Kominsyon’ca “aday” olarak tanımlanmasının doğal sonucu olduğu açıktır.

Bununla beraber, Türkiye’ye dönük siyasi değerlendirmede bazı mesnetsiz iddiaların 
ve ifadelerin de yer alması, raporun yanlış bir özelliğini oluşturmaktadır. AB Komisyonunun 
Türkiye’yi daha dikkkatle değerlendirmesi gerektiği açıktır.

AB Komisyonunun, Türkiye’yi 12 tam üye adayı arasında tanımlaması, ilişkilerimizin 
geleceği için yeni bir zemin oluşturmaktadır. Bu zemin üzerinde, Komisyonla ilişkilerin 
gelişme sürecinde, Türkiye’nin daha doğru değerlendirilmesi beklenmektedir.

AB Komisyonu’nun ülkemiz açısından hala fiili bir durum yansıtan adaylık 
tanımlamasının, Devlet ve Hükümet Başkanlan tarafından tescili ve bütün unsurlarıyla hayata 
geçirilmesi, ilişkilerimizin normal mecrasına girebilmesinde son merhaleyi oluşturacaktır.

Dışişleri Bakanı İsmail Cem’in, AB Komisyon Kararma İlişkin Açıklaması

5 Kasım 1998

Halen resmi davetli olarak bulunduğu Brezilya'da temaslarını sürdüren Dışişleri 
Bakanı Cem, Avrupa Birliği Komisyonu'nun "üyelik adaylarım değerlendirme" raporuyla 
ilgili bir demeç vermiştir. Dışişleri Bakanı Cem'in demeci şöyledir:

"....  Dışişleri Bakanlığı olarak 16 aydır uyguladığımız kararlı ve doğru politikalar ve
yaptığımız çalışmalar, sonuç vermeye başladı. AB'nin bazı yanlış değerlendirmelerinin 
sürmesine rağmen, AB Komisyonu'nun Türkiye'yi tam üyeliğin 12 adayından biri olarak 
tanımlamasıyla, ilişkilerimizde gelişmenin önü açılmaktadır."
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"....AB Komisyonu, haksız ayırımcılıktan biraz daha uzaklaşmıştır. Bu, memnuniyet 
vericidir. Türkiye, tam üyeliğin fiili adayı olarak değerlendirmeye girmiştir. AB'nin, bu 
yaklaşımı devlet ve hükümet başkanları düzeyinde hayata geçirmesi, ilişkilere ivme 
kazandıracaktır. 16 ay önce, AB tarafından "genişleme sürecine" dahi alınmamış bir 
Türkiye'nin bugün vardığı nokta, ciddi bir dış politikayla nelerin yapılabileceğine açık bir 
örnektir."

"... AB Komisyonu raporunun Türkiye'nin siyasal değerlendirmesine ilişkin 
bölümünde bazı mesnetsiz iddiaların ve ifadelerin de yer alması, raporun yanlış bir özelliğini 
oluşturmaktadır. AB Komisyonu'nun Türkiye'yi daha dikkatle değerlendirmesi gerektiği 
açıktır."

"... AB, Türk-Yunan konusunda bu kez hiç değilse Yunan iddialarının aksine birden 
çok sorun olduğunu belirtmiş ve bu meyanda, "karasularının sınırı" ve "hava sahası" 
sorunlarını da ilk kez açıkça isimlendirmiştir. Yunanistan'ın yalana dayalı söylemini çürütmek 
amacıyla yaptığımız girişimlerin sonuç vermeye başladığı bu raporda da görülmektedir. Buna 
karşılık, Kıbrıs konusundaki yanlış değerlendirmeler devam etmektedir. Bu yanlışlarla bir 
yere varılamayacağı bugüne kadar zaten görülmüştür. Türkiye'nin bu konudaki tutumu 
açıktır."

"... AB Komisyonu'nun, Türkiye'nin iç konularına ilişkin bazı yorumlarını ve 
önerilerini hatalı buluyorum. Ancak, Komisyon'un, adayların değerlendirmesinde çeşitli 
konulara değinmek hakkı vardır. Sözkonusu yorumlanıl ve önerilerin yanlışlarını anlatmak da 
bizim hakkımızdır."

•  

Iskeçe Müftüsü Mehmet Emin Aga’ya Verilen Hapis
Cesazı ile İlgili Açıklama

5 Kasım 1998

Batı Trakya Türk Azınlığınca seçilmiş bulunan İskeçe Müftüsü Mehmet Emin Aga’nın 
1994 ve 1995 yıllarındaki dini günler vesilesiyle yayınlamış olduğu mesajlarda makam 
gaspında bulunduğu gereçesiyle hakkında açılan davanın 5 Kasım 1998 günü Selanik İstinaf 
Mahkemesinde yapılan duruşmasında Aga’nın 8 ay hapis cezasına çarptırıldığı esefle 
öğrenilmiştir. Hapis cezası günlük 1500 Drahmi üzerinden paraya çevrilmiştir. (Toplam 750 
milyon TL)

Yunanistan’ın, Batı Trakya Türk Azınlığının başta Lozan Andlaşması olmak üzere 
uluslararası hukuktan kaynaklanan statüsünü ve haklarını aşındırma yönünde ısrarla 
sürdürdüğü uygulamalarının bir yenisini teşkil eden bu gelişmeyi kınıyoruz.
Çağdaş ve demokratik bir Avrupa devleti olma iddiasındaki Yunanistan’a artık bu hukuk dışı 
tutumundan vazgeçerek, Batı Trakya Türk Azınlığının temel insan haklarını teslim etme 
çağrısında bulunuyoruz.



Avrupa Birliği Komisyonunun Yayınladığı Raporun 
Kıbrısla İlgili Bölümüne İlişkin Açıklama

6 Kasım 1998

Avrupa Birliği Komisyonunun yayınlamış olduğu “Türkiye, katılma yolunda ilerleme” 
başlıklı raporun Kıbrıs bölümü maddi hatalar ve mesnetsiz iddialarla dolu olmasının yanı sıra 
Avrupa Birliği’nin Kıbrıs konusundaki yanlış değerlendirmelerine devam ettiğini de 
göstermektedir.

Komisyonun raporunda iddia ettiğinin aksine Türkiye 1974 yılında Kıbrıs’I işgal 
etmemiş, Yunanistan’ın Kıbns’I ilhak etmek için gerçekleştirdiği askeri darbe sonucu Kıbrıs 
Türk halkının kıyıma uğramasını önlemek amacıyla ve 1960 Garanti Anlaşmasının kendisine 
tanıdığı garantör ülke sıfatıyla müdahalede bulunmuş ve Kıbrıs Türk halkını Bosna'da ve 
bugün kosova’da yaşanan tecrübelerden korumuştur.

Türkiye, raporda yanlış olarak vurgulandığı gibi sadece Kıbrıs Türk halkının garantörü 
değil, yürürlükte olan 1960 Garanti Anlaşması uyannca ve Yunanistan ve İngiltere ile birlikte 
tüm Kıbrıs üzerinde garantör ülke haklarına sahiptir.

Avrupa Birliği Komisyonunun iddia ettiğinin aksine Türkiye’yi “işgalcilikle” suçlayan 
bir Güvenlik Konseyi Karan mevcut değildir. Güvenlik Konseyi her zaman Kıbns sorununun 
1963’de başladığını kabul etmiş ve Kıbns sorununa Ada’daki iki eşit halkın kalıcı bir çözüm 
bulması için çaba göstermiştir. Avrupa Birliği ise, Yunanistan’ın şantaj zoruyla kendisine 
dayattığı bir Kıbrıs politikasını benimsemeyi yeğlemiş, Kıbns sorununa bir çözüm 
bulunmadan, Türkiye ile Yunanistan arasında AB bağlantılı bir denge sağlanmadan Kıbrıs 
Rum tarafının hukuka aykın tam üyelik müracaatını ileri götürmenin, müzakere 
parametrelerini ortadan kaldıracağı, Ada’daki bölünmeyi derinleştireceği yolundaki 
uyanlanmızı dikkate almamış ve Rum tarafı ile müzakereleri başlatarak Kıbrıs’ta bugün 
yaşanan çıkmaz ve gerginliğin sorumlusu olmuştur.

Komisyon raporunda yer alan değerlendirme, Avrupa Birliği’nin yanlışlığı esasen son 
bir yıldaki gelişmelerle kanıtlanmış bulunan Kıbns politikasını devam ettirme niyetini ortaya 
koymaktadır. AB’nin GKRY ile üyelik müzakerelerine başlaması, uluslararası hukuka, 
Ada’Daki gerçeklere ve soruna barışçı bir çözüm bulunması çabalanna aykırı bir işlemdir. 
Avrupa Birliği, Kıbns Rum tarafının tam üyelik müracaatını ileri götürmenin Kıbrıs’taki 
çözüm çabalarına yardımcı olmadığını, aksine, Kıbns’taki çözümsüzlüğü kalıcı kıldığını 
anlamalı ve bu hatalı politikasından vazgeçmelidir.

GKRY’nin AB Üyeliği Müzakeleri İle İlgili Açıklama

11.11.1998

9-10 Kasım 1998 tarihinde Brüksel'de toplanan Avrupa Birliği Genel İşler Konseyi 
Güney Kıbns Rum Yönetimi ile tam üyeliğe yönelik içerikli müzakereleri başlatmıştır.

Muhtelif vesilelerle açıklanmış olmasına rağmen Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin AB 
üyeliği ile ilgili görüşlerimizin bu vesile ile bir kez daha kayda geçirilmesinde yarar 
görülmektedir.



- Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin tüm Kıbrıs adına AB'ne müracaatı uluslararası 
hukuka aykırı bir işlemdir. Kıbrıs Rum tarafı 1963 yılında tek yanlı anayasa değişiklikleri 
gerçekleştirerek ve silah zoruyla Kıbrıs Türk taralım ortak yönetim ve parlamentodan 
uzaklaştırarak 1960 Kıbrıs Ortaklık Cumhuriyeti'ni yıkmıştır. O dönemden beri Kıbrıs'ta iki 
halk adına ve Ada'nın bütününün geleceğine iHşHa karar alabilecek bir hükümet mevcut 
değildir. Kıbrıs Rum Yönetimi sadece Güney'deki Kıbrıs Rum toplumunu temsil etmektedir. 
Kıbrıs Türk halkı özgür iradesiyle kendi yönetimini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni 
oluşturarak kurmuştur. Bu nedenle AB'nin tam üyelik müzakerelerini yürüteceği heyet Kıbrıs 
müzakere heyeti değil Kıbrıs Rum heyetidir ve müzakere sonuçlan hiç bir şekilde KKTC'ni 
bağlamayacaktır.

- 1959 Zürih ve Londra ve 1960 Garanti Antlaşmasının hükümleri, Kıbrıs'ın Türkiye 
ve Yunanistan'ın birlikte üye olmadıkları uluslararası kuruluşlara, siyasi ve ekonomik 
birliklere katılımına cevaz vermemektedir. Bu hükümler anavatanlar olarak Türkiye ve 
Yunanistan'm Kıbrıs üzerindeki hak ve menfaatlerini dengelemek üzere Anlaşma metinlerine 
ithal edilmiştir.

- Türkiye ve KKTC başlangıcından beri, yukarıda sıralanan hukuki gerekçeler 
temelinde Kıbrıs Rum tarafının tam üyelik başvurusuna karşı çıkmışlardır. Kıbrıs Rum 
tarafinın bu başvurusunun ileri götürülmesinin, Kıbrıs müzakere sürecinin, başta tarafların 
eşitliği ilkesi olmak üzere, asli parametrelerini ortadan kaldıracağım, taraflar arasındaki 
bölünmüşlüğü kalıcı kılacağını, Ada'daki gerilimi arttıracağını, Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti'ne ise, Kıbrıs Rum tarafının AB yoluyla Yunanistan ile gerçekleştireceği 
bütünleşme sürecine benzer bir süreci Türkiye ile gerçekleştirmeyi aramaktan başka bir 
seçenek bırakmayacağını bildirmişlerdir.

- Bu uyarılarımızı AB üyesi ülkeler dikkate almamıştır. Avrupa Birliği, üyesi olan 
Yunanistan'ın kendisine adeta zorla kabul ettirdiği bir Kıbrıs politikasını uygulamaya sokmuş, 
Lüksemburg Zirvesi'nde GKRY ile tam üyelik müzakerelerini başlatmış, ayrıca Kıbrıs 
sorununa bulunacak çözümün AB kazanımlarma uygun olması şartını getirmiştir.

- Aradan geçen bir yıllık süre Türkiye ve KKTC'nin uyarılarında ne kadar haklı 
olduklarını göstermiştir. AB'nin tam üyelik müzakerelerini başlatmasını Kıbrıs'ı bir elen adası 
haline dönüştürme hayalleri için yakılmış bir yeşil ışık olarak gören Kıbrıs Rum tarafı, bugün 
Kıbrıs Türk halkına ancak bir otonomi tanınabileceğini açıkça ilan edebilmekte, Ada'da 
Yunanistan'a tahsisli üsler açarak, S-300 füzeleri konuşlandırmaya kalkışarak askeri gerilimi 
pervasızca arttırabilmektedir.

- Kıbrıs sorununa bir çözüm bulunmadan, Rum tarafinın üyeliğinin yaratabileceği 
sorunların bazı AB üyesi ülkelerce anlaşılmaya başlandığı müşahade edilmektedir. Bu 
bağlamda Fransa, Almanya, Hollanda ve İtalya'nın Genel İşler Konseyi Toplantısında 
yaptıkları açıklama not edilmiştir.

- Türkiye ve KKTC en yüksek düzeylerde kabul ettikleri ortak belgelerle GKRY'nin 
AB üyeliğinde sağlayacağı ilerlemeler karşısında izleyecekleri hareket tarzım belirlemişlerdir. 
Bu çerçevede Kıbrıs Rum tarafının AB yoluyla Yunanistan'la gerçekleştireceği bütünleşme 
hareketinin benzerinin Türkiye ve KKTC arasında gerçekleştirileceğini ilan etmişlerdir.

Türkive v e  KKTC bu DOİitikalarını devam  ettirme kararındadırlar.
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♦   •

Iskeçe Müftüsü Mehmet Emin Ağa’nın Yargılanmasıyla ilgili Açıklama

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'mn İskeçe Seçilmiş Müftüsü Mehmet Emin Ağa'nın 
yargılanmasıyla ilgili 10 Kasım 1998 tarihli açıklamasında ifade edilen hususlar Yunan devlet 
sistemindeki ırkçı uygulamaları örtbas etmeye yönelik ikiyüzlü bir tutumu yansıtmaktadır.

Yunan Dışişleri Bakanlığı, İskeçe Müftüsü Aga'nın Yunan Ceza Yasası'nı ihlal ettiği 
gerekçesiyle hüküm giydiğini belirtirken uluslararası andlaşmalardan kaynaklanan ahdi 
yükümlülüklerinin iç hukuk düzenlemelerinin üzerinde olduğunu unutmuş görünmektedir

Yunanistan, Batı Trakya Türk Azınlığı'mn dini liderlerini seçme hakkını önce 1913 
Atina Andlaşması ile bilahare de Lozan Andlaşmasıyla tanımış bulunmaktadır. Atina 
Anlaşması hükümleri 1920 tarihli ve 2345 sayılı yasayla Yunan hukuk sisteminin bir parçası 
haline getirilmiştir. Bu yasaya göre Batı Trakya Türk Azınlığı dinsel kurumlarım kendi özgür 
iradesiyle oluşturma ve müftüleri seçim yoluyla görevlendirme hakkına sahiptir. Ancak 
Yunan Yönetimi 1990 yılında 2345 sayılı yasayı ilga ederek müftülerin atama yoluyla 
işbaşına getirilmesini öngören yeni bir yasayı yürürlüğe koymuştur. Bu yasa değişikliğinin

Yunanistan'ın uluslararası hukuktan kaynaklanan ahdi yükümlülüklerini ortadan 
kaldırmadığı ve kaldıramayacağı açıktır.

Bu şekilde Atina Andlaşmasını ihlal eden Yunanistan, 590/77 sayılı yasayla Yunan 
Kilisesine tanıdığı metropolitleri, 2456/20 sayıh yasayla da Yahudi Cemaatine tanıdığı 
hahamlarını seçme hakkını Türk azınlığından esirgeyerek Azınlıklara diğer vatandaşlara 
tanınan hakların tamamının tanınacağını amir Lozan Anlaşmasının 40. maddesini de ihlal 
etmiş olmaktadır.

insan haklan konusunda her fırsatta Türkiye'ye dil uzatan Yunanistan, Türkiye'deki 
tüm Azınlıkların dini liderlerini serbest seçimlerle belirleyebildikleri gerçeğini 
görmemezlikten gelmektedir.

•  •

AB Üyesi olduğunu her fırsatta öne sürmeyi ihmal etmeyen Yunanistan'ın, bu üyeliğin 
insan haklan ve uluslararası hukuk alanındaki gereklerini yerine getirmeye başlamasının 
zamam gelmiş, hatta geçmektedir.

Uluslararası Anlaşmalar hilafına, İskeçe Müftüsünün birbiri ardına adli takibata 
uğratılarak sindirilmeye çalışılması herşeyden önce bir hukuk ve insan hakları sorunudur. 
Yunanistan Batı Trakya Türk Azınlığının gaspettiği tüm haklarını iade etme yükümlülüğü 
altındadır.

.11.1998

Heybeliada Ruhban Okulu Vakfı Yönetim Kurulu’nun
Görevden Alınmasına ilişkin Açıklama

12.11.1998

Heybeliada Ruhban Okulu Vakfı Yönetim Kurulu'nun görevden alınması konusunun 
Yunanistan tarafından boyutları dışına taşınarak ülkemizdeki Rum Azınlığın haklarının ihlal 
edilmekte olduğu şeklinde çarpıtıldığı ve başta ABD olmak üzere çeşitli ülkelerde ülkemiz 
aleyhine bir kampanyanın tahrik edildiği görülmektedir. Bu konudaki gerçek durumun 
kamuoyunun bilgisine getirilmesinde fayda görülmüştür. Konuyla ilgili gelişmeler şöyledir :
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Heybeliada Özel Rum Erkek Lisesi yöneticileri vakfa ait okul binasının amacı dışında 
kullanılmasına müsaade ettikleri ve bu uygulamalarına son vermeleri için yapılan müteaddit 
uyarıları dikkate almayarak vakıf binasını aynı şekilde amacı dışında kullandırmaya devam 
etmeleri nedeniyle Vakıflar Kanunumuzun 33.maddesinde öngörülen hükümler çerçevesinde 
azledilmişlerdir. Sözkonusu kanun ülkemizdeki bütün vakıflar bakımından geçerlidir.

Bu karar, faaliyetleri yasaların çizdiği çerçevenin dışına taşan bir Türk kurumunun 
yönetimine, yeni bir yönetimin işbaşına gelmesine kadar yasalar uyarınca idari bir tasarrufla 
son verilmesinden ibarettir. Anılan vakfın durumu değerlendirme altındadır.

Yunanistan bu konuyu da ülkemize karşı istismar ederek Batı Trakya Türk Azınlığına 
ait vakıflara ilişkin uygulamasından kaynaklanan ihlalleri örtbas edeceğini zannetmektedir.

Yunanistan, İstanbul'daki Rum Azınlığa ait bir vakfın yönetiminin böyle bir idari 
kararla feshini kınar ve buna gerçekdışı anlam, niyet ve hedefler yakıştırırken,

BatıTrakya'daki Türk Azınlığına ait vakıflarının yönetimlerinin seçimini yasa ile 
yasaklamış olduğu gerçeğini gizlemektedir.

1913 Atina Andlaşmasının ruhu esas alınarak hazırlanan ve Batı Trakya'daki 
müftülerin Azınlık içinde yapılacak seçimle işbaşına gelmelerinin yanısıra Türk vakıflarının 
idaresini de düzenleyen 2345/1920 sayılı Yasa, vakıflar bakımından 1967 yılına kadar 
uygulanmıştır. 1967-1980 döneminde Yasa yürürlükte kalmasına rağmen, vakıf yönetim 
kurulları Müslüman Azınlığın seçtiği değil, Hristiyan Ortodoks yönetiminin tayin ettiği 
kişilerden oluşmuştur. Nihayet 1980 yılında çıkartılan 1091 sayılı Yasa vakıfların yönetim ve 
denetimini tamamen devletin kontrolüne sokmuştur. Ocak 1990'da yayımlanan 
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle de yerel yöneticilere vakıfların idaresi hususunda geniş 
yetkiler verilmiştir.

Böylelikle Yunan Yönetimi Osmanlı döneminden bu yana Azınlığın milli, dini, 
kültürel, toplumsal ve ekonomik yaşamında hayati rol oynayan ve bir yardımlaşma ve 
dayanışma kurumu vazifesi gören vakıfları, idari ve mali özerkliklerini zayıflatmak suretiyle 
parçalamaya ve tasfiye etmeye yönelmiştir.

Yunan Yönetimi 1990 yılında Batı Trakya'da vakıf yönetim kurulu seçimlerini Yasa 
ile yasaklamıştır.Yunanitan'm bu tutumuna mukabil 2762 sayılı Vakıflar Kanunumuzun
1.maddesi "Cemaatlere mahsus vakıflar, kendi cemaati tarafından seçilen kişi veya kurullarca 
yönetilir" hükmünü amirdir. Bu durum Yunanistan'ın kalkıştığı propagandalarının ne kadar 
mesnetsiz olduğunu göstermeye yeterlidir.

____  • •  ___

PKK Terör Örgütü Elebaşısının Rusyavdan Ayrılışına ilişkin Basın Açıklaması

13 Kasım 1998

PKK terör örgütü elebaşısının Suriye'yi terketmek zorunda kalarak Rusya'ya gittiğine 
dair bilgilerin tarafımıza ulaşmasını müteakip keyfiyet Rusya Federasyonu nezdinde üst 
düzeyde ele alınarak bu konunun dostluk ilişkilerimize katkıda bulunacak bir çerçevede 
çözüme kavuşturulması talep edilmişti.
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Rusya Hükümeti bu talebimizi yapıcı bir yaklaşımla ele almış ve Cumhuriyetimizin 
75. yıldönümü kutlama törenlerine Rusya Federasyonu'nu temsilen katılmak üzere Ankara'ya 
gelen Dışişleri Bakanınca Başbakan Primakov'dan getirilen mesajda sözkonusu teröristin 
Rusya topraklarında barınmasına imkan tanınmayacağı hususunda vaadde bulunulmuştu.

Nitekim, PKK terör örgütünün elebaşısının artık Rusya topraklarında bulunmadığı 
bugün RF Hükümeti tarafından resmen tarafımıza bildirilmiş bulunmaktadır. Bundan RF 
Hükümetinin sözkonusu kişiye ilerde de Rusya topraklarında barınma imkanını tanımayacağı 
anlayışına varılmaktadır.

RF Hükümetinin, karşılıklı olarak değer ve önem verdiğimiz çok yönlü ikili 
ilişkilerimize gölge düşürme istidadı taşıyan bu konuya gösterdiği yapıcı yaklaşım ve işbirliği 
tarafımızdan takdirle karşılanmıştır.

Şam Deklarasyonu Devletleri Dışişleri Bakanlan'nın 
Yaptıkları Toplantıya ilişkin Açıklama

17 KASIM 1998

Şam Deklarasyonu Devletleri Dışişleri Bakanlan'mn 11-12 Kasım 1998 tarihlerinde 
Doha'da yaptıkları toplantı sonunda yayımlanan Ortak Bildiri'de, Türkiye-Suriye ilişkileri 
bağlamında, "bir ülkeden kaynaklanarak diğer bir ülkenin istikrar ve güvenliğini hedefleyen 
herhangi bir faaliyete izin verilmemesi"nin açıkça vurgulanması ve Türkiye ve Arap ülkeleri 
arasında ortak menfaatleri gözeten bir anlayışla "stratejik bir ortaklık kurulması" için çağrıda 
bulunulması memnuniyetle karşılanmıştır.

Türkiye, kardeş Arap ülkeleriyle arasındaki ilişkilerin daha da geliştirilmesine ve bu 
ilişkilere çok yönlü boyut kazandırılmasına her zaman hazırdır. Türkiye, İsrail'le ilişkilerinin 
hiçbir üçüncü ülkeye karşı olmadığını her vesileyle açıklamış ve sözkonusu işbirliğinin bu 
gerçek boyutları çerçevesinde değerlendirilmesi gereğine dikkat çekmiştir. Bu konuda kaygı 
duyulmasına gerek yoktur.

Türkiye, Suriye'yle de iyi komtuluk ilitkilerinin tesis edilmesini arzulamakta ve bu 
arzusunu devamlı olarak dile getirmektedir. Suriye'nin Adana Mutabakatından doğan 
taahhütlerini yerine getirmesi ve bu konuda somut sonuçların sağlanması için gerekli 
tedbirleri alması, iki ülke arasında tesis edilecek iyi komşuluk ilişkilerinin önünü açacaktır.

Ayrıca, Ortak Bildiri'de uluslararası terörizmle mücadele hususuna güçlü ifadelerle yer 
verilmesi Türkiye'nin bu konudaki tutumuna uygun olup tarafımızdan memnuniyetle not 
edilmiştir.

Bu bağlamda Türkiye, terörle mücadelede uluslararası işbirliğinin gereğini öteden beri 
savunan bir ülke olarak, Mısır Cumhurbaşkanının "Uluslararası Terörle Mücadele 
Konferansı" düzenleme önerisini desteklemektedir.
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Yunanistan'ın PKK Terör Örgütüne İlişkin 1 utumu
Hakkında Açıklama

17 Kasım 1998

Bölücü terör örgütü başının İtalya'ya gelmesinden sonra Yunanistan m benimsediği 
tutumu dikkatle izliyoruz. Yunanistan Hükümet Sözcüsü Reppas'ın PKK elebaşısının İtalya da 
yakalanması konusunda 14 Kasım günü yaptığı açıklamada yer alan hususlar rürkiyenin 
terörle mücadelesinde bölücü örgüt PKK'ya Yunanistan'ın şimdiye kadar veregeldiği desteği 
açıkça teyid etmektedir. 15 Kasım 1998 günü 110 Yunanlı milletvekili, Yunan
Hükümeti'nden PKK elebaşısının resmen Yunanistan'a davet edilmesi talebinde bulunan ortak 
bir bildiriye imza koymuşlardır. Ortak bildiri metnini hazırlayanlar bildirinin 200 den tazla 
milletvekili tarafından imzalanmasının beklendiğini ifade etmişlerdir. Kısaca Yunanistan ın 
siyasi kadroları son olayda bölücü örgüte ve elebaşına kanat germek suretiyle uluslararası
terörizme verdikleri desteği açıkça sergilemişlerdir.

Yunanistan'ın başından beri "düşmanımın düşmanı dostumdur" ilkesiyle konuya
yaklaştığını biliyoruz. Türkiye'yle ortak sınırını ve coğrafi konumunu, bu kanlı terör örgütüne 
destek olmak amacıyla ülkemize karşı kullanmış, ülkesine sığınan birçok PKK militanına
siyasi mülteci statüsünü tanıyarak PKK mensuplarına, mülteci kampları adı altında terör 
eğitimi, barınma, propaganda, eğitim ve diğer yıkıcı bölücü örgüt mensuplarıyla işbirliği için 
uygun bir zemin hazırlamıştır.

Sözde Kürdistan Ulusal Kurtuluş Cephesi (ERNK)'nin 30 Nisan 1998 tarihinde 
Atina'da, Yunan Meclis Başkanı Vekili ve Yunan milletvekillerinin katılımıyla düzenlenen bir 
törenle büro açması Yunan Hükümeti'nin bölücü örgüte desteğini bir kez daha göstermiştir.

Yunanistan'ın teröre verdiği bu desteğin, başta Birleşmiş Milletler Şartı olmak üzere, 
uluslararası hukuka aykırı olduğunda kuşku yoktur.

PKK mensupları zaman içerisinde Yunanistan'dan gördükleri teşvik ve destek
doğrultusunda, Türk temsilciliklerini işgal teşebbüsleri, gösteri, afiş asma, bildiri dağıtma, 
basın Toplantısı, yardım kampanyası, açlık grevi gibi propaganda amaçlı yöntemlere 
başvurmuşlardır. Son yıllarda PKK sempatizanları tarafından Atina ve Selanik'te düzenlenen 
toplantı ve etkinliklere PASOK başta olmak üzere siyasi parti mensupları da katılmışlardır. 
Bu çerçevede, Yunan parlamenter ve basın mensuplarından oluşan heyetler Lübnan'a giderek 
PKK elebaşısıyla görüşmüşlerdir.

Yunanistan'ın uluslararası andlaşmalara ve hukuka saygısı nedense hep yapılan basın 
açıklamalarında kalmakta ve Yunan Hükümetlerinin bu kavramlara ilişkin geleneksel 
saygısızlığını örtbas etme çabasından öteye gitmemektedir. Uluslararası andlaşmalara saygı 
konusunda Yunanistan'ın geçmiş sicili yüz kızartıcıdır. 1923 Lozan Andlaşması'nı ayaklar 
altına alarak Batı Trakya Türk Azınlığı'nı bugün dahi ezmeye çalışan, 1923 Lozan ve 1947 
Paris Andlaşmalarına aykırı olarak Doğu Ege Adalarının silahsızlandırılmış statüsünü bozan, 
1959-60 Londra ve Zürih Andlaşmalannı hiçe sayarak Kıbrıs Türk halkının yok edilmesi için 
Kıbrıslı Rumlara arka çıkan ve bunu yeterli görmeyip 1974'te Ada'yı işgal ve ilhaka kalkışan, 
NATO ve AB gibi uluslararası kuruluşlarda dün söylediğini bugün unutan, verdiği sözlerden 
dönen, üstlendiği taahhütleri hep ihlal eden Yunanistan'dır.



Yunan Hükümeti'ni bu çarpık zihniyetten bir an önce kurtulmaya ve sağduyuya davet 
ediyoruz. Yunan siyasileri özellikle 30.000 masum insanın kanına giren bölücü örgüt PKK'ya 
ve onun başına destek vermekle ateşle oynadıklarını artık farketmelidirler.

Bu vesileyle, bölücü terör örgütü başına ve PKK'ya gösterdiği yardım ve destek 
konusunda GKRY'ni de bu doğrultuda hareket etmeye devam ederse, karşılaşacağı ve 
kaldıramayacağı ağır sonuçlar açısından uyarmak istiyoruz. Kıbrıs Rum tarafının öteden beri 
PKK'ya ve elebaşısına gösterdiği desteği bilmekteyiz. Kıbns Rum kesiminde PKK 
militanlarının beslenip, ağırlandıklarını, GKRY'nin sağladığı kamplarda Rum Milli Muhafız 
Ordusu silahlarıyla eğitildikleri belgelerle sabittir. Son olarak, KKTC'nin kuruluş yıldönümü 
olan 15 Kasım'da Kıbns Rum Kesiminde yapılan gösterilerde PKK militanlarının çirkin 
yüzlerini de görmek kabil olmuştur.

Bölücü örgüt başının Suriye'den Moskova'ya giderken Kıbrıs Rum Kesimi'nden 
geçmiş olduğu durumu sabitleşirse, bunun üzerinde tarafımızdan ayrıca durulacaktır.

Türkiye'nin toprak bütünlüğüne göz diken, varlığına ve bekasına kasteden PKK ile 
ilişkilerini tehlikeli ve kendileri bakımından telafi edilemez sonuçlar yaratacak nitelikte 
gördüğümüzü, Kıbrıs Rum/Yunan cephesine hatırlatmak istiyoruz.

• #

İtalya'nın Ankara Büyükelçisinin Bakanlığa Davetine İlişkin Açıklama

17 Kasım 1998

Terör örgütü PKK'nın elebaşısı Abdullah Öcalan'm Roma'da tutuklanması ertesinde 
Italyan kaynaklardan intikal eden çelişkili haberler üzerine, Bakanlığımız Müsteşarı 
Büyükelçi Korkmaz Haktanır, İtalya'nın Ankara Büyükelçisini bugün Bakanlığa davetle 
güvenilir ve kesin bilgi istemiş, Türkiye'nin bu teröristin iadesine atfettiği önemi vurgulayarak 
bunu geciktirici ve güçleştirici yaklaşım ve davranışların Türk-İtalyan ilişkileri üzerinde ciddi 
ve önemli yansımaları olacağına dikkat çekmiştir.

•   ••

Almanya ve İtalya'nın Terörist Ocalan Hakkmdaki
___ _ _  _  ♦

Demeçlerine Türkiye'nin Tepkisine ilişkin Açıklama

27 Kasım 1998

•

Bugün Almanya ve İtalya Başbakanlannın Bonn'da yaptıkları görüşmeden sonra 
basına verdikleri demeçlerden Almanya'nın terörist Öcalan'm yargılanması için iade isteminde 
bulunmayacağı açıklık kazanmıştır.

Aynı beyanlardan Öcalan'm özel bir mahkemede yargılanması iin bir süredir değinilen 
görüşlerin bu vesileyle de dile getirilmiş olduğu ve bunun da ötesinde kabul edilemez siyasi 
niyet ve eğilimlerin ortaya konduğu anlaşılmaktadır.
Bu çerçevede ortaya atılan konferans fikri konunun saptırılmasından ibarettir. Bu girişim 
tümüyle boş ve yersizdir.
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Bilindiği üzere, Türkiye'nin iade dosyası henüz İtalyan makamlarına ulaşmamıştır. 
Dosyamız yasal süresi içinde iletildikten sonra bunun üzerinde işlem yapacak olanlar ise 
İtalyan yargıçlarıdır.

Dosyamızın ilgili uluslararası sözleşmeler çerçevesinde hukuki incelemeye tabi 
tutulup bir karara bağlanması gerekirken bu tür siyasi nitelikli arayışlara girişilmiş olması 
hukukun üstünlüğü ilkesiyle çelişmektedir.

Almanya iade talebinde bulunmayacağını açıkladığına göre, her zaman vurguladığımız 
üzere, bir Türk vatandaşı olan ve terörist cürümlerini ve diğer cinayetlerini Türkiye'de işlemiş 
bulunan Öcalan'ın adaletten kaçmaması için tek seçenek Türkiye'ye iade edilmesidir.
Bunun dışındaki arayışların ilgili uluslararası sözleşmeler ve Türkiye Cumhuriyeti hukuku 
bakımından geçerliliği ve tatbik kabiliyeti bulunmamaktadır.

Her hukuk devleti gibi Türkiye de, kendi yasalarına saygı gösterilmesini 
beklemektedir

Yunanistan Başbakanı Simitis'in PKK ile Terörist Öcalan 
ve Hakkmdaki Sözlerine Türkiye'nin Tepkisi

30 Kasım 1998

Yunanistan Başbakanı Simitis'in 26 Kasım günü Atina'daki Yabancı Basın Derneği
•  •

tarafından düzenlenen bir toplantının soru-cevap bölümünde PKK ile Abdullah Ocalan 
konusunda yöneltilen sorulara verdiği cevaplar, Yunanistan'ın uluslararası terör şebekesine ve 
onun başına ilişkin tutumunda adalet ve gerçekçiliğin maalesef henüz etkili olamadığını bir 
kez daha ortaya koymuştur. Başbakan Simitis, Hükümeti'nin uluslararası terörizme ve onun 
başına ilişkin başından beri izlediği taraflı ve yetersiz tutumunu bu sefer bizzat kendisi teyid 
etmiştir.

Başbakan Simitis daha 12-13 Ekim 1998 tarihlerinde Antalya'da yapılan Güneydoğu 
Avrupa Ülkeleri Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi vesilesiyle PKK'ya destek olunmadığı 
yolunda ifadelerde bulunmuştu. Oysa son basın Toplantısındaki beyanları, Antalya'daki 
ifadelerinin Yunanistan'ın gerçek tutumunu yansıtmadığını göstermiştir.

Başbakan Simitis PKK'yı bir terör örgütü olarak görmediklerini, konunun uluslararası 
bir sorun olduğunu, terör örgütü başına siyasi mülteci statüsünün tanınmasını istediklerini 
açıkça beyan ederek PKK terörüne sahip çıkmış bulunmaktadır. Eskiden hiç olmazsa terörizm 
eylemlerini kınarken, bu sefer Başbakan Simitis bundan da imtina etmiştir.

Simitis'in bu sözleri Avrupa'da yaratmaya çalıştığı rasyonel ve modern devlet adamı 
imajına ters düşmektedir. Simitis, Yunan siyasetçilerinde sıkça görülen arkaik Türk düşmanı 
söylemin temsilciliğini yapmaktadır. Başbakan Simitis'in komşu ülkelerle ilişkiler ve insan 
hakları konularında Türkiye'den beklediğini ifade ettiği ölçülere, önce Yunanistan'ın uymasını 
sağlaması doğru hareket tarzı olacaktır.



Simitis'in bu beyanı gösteriyor ki, Yunanistan tüm uyanlara rağmen tuttuğu yanlış 
yolda devam etmektedir. Çağdaş insan haklan, hukuk ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayan bu 
tutumu kınıyoruz. Bu konuyu Türkiye’ye karşı izlenen geleneksel düşmanlığın şekil verdiği 
politikalardan ayrı mütalaa etmesi Yunanistan'ın kendi menfaatine olacaktır. Yunanistan, 
uluslararası terörizme karşı dünyanın benimsediği tutuma uygun bir çizgide yer almalıdır.

Bütün dünya kamuoyu Yunanistan'ın üyesi bulunduğu Birleşmiş Milletler, Avrupa 
Birliği, Avrupa Konseyi gibi uluslararası kuruluşlann benimsediği çağdaş normlara destek 
verdiğini görmek istemektedir.

Başbakan Simitis basın Toplantısında Türkiye ile Yunanistan arasındaki mevcut 
sorunlara yeni bir sorun eklenmesini istemediklerini ifade etmiştir. Türkiye de mevcut 
sorunlar kataloguna yenilerinin eklenmesinden yana değildir. Ancak Yunanistan ülkemizde 
binlerce kişinin hayatını kaybetmesine yol açmış olan bölücü terör örgütüne destek olurken 
herhalde ikili ilişkilerimize yeni bir sorun ekleyeceğinin bilinci içinde hareket etmektedir.

Yunanistan politikacılannın biran önce akl-ı selime ve sağduyuya avdet etmeleri 
herşeyden önce Yunan ulusunun çıkarına olacaktır.

Yunanistan Savunma Bakanı'nın Ege'deki FIR Sınırlarına 
Dair Beyanına Türkiye'nin Görüşlerini içeren Açıklama

04 Aralık 1998

Yunanistan Savunma Bakanı Tzohatzopoulos, 2 Aralık 1998 tarihli ANA bülteninde 
yayınlanan demecinde, "Yunanistan'ın gelecek yıldan itibaren Ege'deki Atina FIR'ının 
tümünün uzun ve kısa menzilli füzelerle korunmaya başlayacağını" ileri sürmüştür

Yunanistan Savunma Bakanının açıklaması, bütün Ege Denizini bir Yunan gölü olarak 
görme hayalinin yeni bir tezahürüdür. Eğer bu tavır S-300'ler sorununu saptırmaya yönelikse, 
bu husustaki geçerli tek seçeneğin anılan füzelerin siparişinin iptali olduğunu hatırlatmamız 
yeterli olacaktır.

•  •

Ote yandan, FIR (Flight Information Region) sorumluluğu, uluslararası hava 
sahalannda bölgesel Anlaşmalarla ülkelere verilen hava trafik hizmetleri ile ilgili teknik bir 
sorumluluktur. Bu çerçevede, FIR sınırlarının, hava koridorlarının ve Terminal Kontrol 
Sahalannın (TMA) kurulması ve bunlarla ilgili her türlü değişiklikler dahil, uluslararası hava 
sahaları ile ilgili düzenlemelerin bölge devletleri arasında Anlaşma ve ICAO Konseyi'nin 
onayı ile gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Yunanistan, uluslararası hukuka aykın olarak teknik FIR sorumluluğunu istismar 
ederek bu görevi bir egemenlik hakkı olarak göstermeye çalışmaktadır.

Ege'nin uluslararası hava sahasına giren askeri uçaklarımızdan uçuş planı isteyen, 
tatbikat NOTAM'lanmızı değiştiren ve Ege'deki milli ve NATO hava tatbikatlarında çeşitli 
güçlükler ve engeller çıkaran Yunanistan, şimdi daha da ileriye giderek, Atina FIR'ını 
füzelerle donatacağı yolunda uluslararası hukuk normlarını tamamen çiğneyen tehditler 
savurmaya başlamıştır.
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Tzohatzopoulos'un bu açıklaması, ayrıca, 1960’lardan itibaren uluslararası 
Anlaşmalarla ve "silahsızlandırılmış olmak koşuluyla" kendisine bırakılan Doğu Ege 
adalarının bu statüsünü aşındırma gayreti içerisine giren Yunanistan'ın niyetini ve Türkiye'nin 
bu konudaki görüşlerinin haklılığını tüm açıklığıyla ortaya koymaktadır.

Savunma Bakanının bu kışkırtıcı ve tehditkar beyanı, iki ülke arasındaki en üst 
düzeyde tescil edilen Madrid Mutabakatına aykırıdır.

Yunanistan tehdit yoluyla bir yere varamayacağını bilmelidir.

Türkiye, tabiatıyla, Ege Denizinde hayati ve meşru çıkarlarını korumak için gerekli 
gördüğü bütün tedbirleri alacaktır.

Swoboda Raporunun Avrupa Parlamentosu
___ •

Tarafından Kabulüne ilişkin Açıklama

04 Aralık 1998

Avrupa Parlamentosu 3 Aralık 1998 tarihli oturumunda Türkiye ile ilişkiler hakkında 
AvusturyalI Parlamenter Hans Swoboda tarafından hazırlanan bir raporu kabul etmiştir.

Avrupa Parlamentosunun ülkemize karşı ötedenberi önyarılı bir tutum sergilediği ve 
Türkiye'ye hasım mihrakların sözcüsü durumuna düşmekten kurtulamadığı bilinmektedir.

Avrupa Parlamentosunun, her iki tarafça aynı değeri taşıması gereken Türkiye-Avrupa 
birliği ilişkilerinin geliştirilmesine katkıda bulunacak sağduyulu bir tutum değişikliğine bu 
kere de gidemediği, yapıcı ve gerçekçi olmaktan uzak bir yaklaşımı ısrarlı sürdürdüğü 
görülmektedir.

Dün kabul edilen raporda Avrupa Parlamentosu önceki aşırılık ve karalamalarının da 
ötesine geçmiş, ülkemizin iç siyasal ve toplumsal düzenine ve dış politikasına kabul edilemez 
müdahalelere alet edilmiştir.

•  •

Ülkemizde ondört yıldır unutulmaz acılara yol açan terörizmi sona erdirmek amacıyla 
harcadığımız çabaları görmemeye çalışarak, Avrupa Parlamentosunun kendi zihnindeki 
"Uluslararası bir konferans toplanması" çağrısına da raporda yer verilmiştir.

Bu çarpık yaklaşım, binlerce vatandaşımızın katledilmiş olmasına karşı duyarsızlık ve 
umursamazlık içinde, terörün onaylanması anlamına gelmektedir. Bu yaklaşımı başta terör 
kurbanlarımızın aileleri olmak üzere tüm milletimiz adına en sert şekilde kınıyor ve 
reddediyoruz. Bu bağlamda, terörizmi himayeye kalkışanların ağır sorumluluk altına 
girdiklerini hatırlatmak istiyoruz.

Bu vesileyle, raporda kıbrıs konusundaki gerçekleri yansıtmayan yarıların tümüyle 
geçersiz olduğunu ve adadaki iki halk ve iki devlet arasında serbest müzakereler yoluyla bir 
çözüm bulununcaya kadar Kıbrıs'ın AB'ne üyeliğinin uluslararası hukuk ve meşruiyet 
açısından mümkün olamayacağının bilindiğini vurgulamakta yarar görmekteyiz.
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Ayrıca, Türkiye'nin tam üyelik karşılığında, genel kıstaslar dışında, ulusal birikim ve 
çıkarlarını zedeleyecek adımlar atabileceğini tasavvur dahi etmek yanlış ve yetersizdir. 
Raporda yer verilen hususların büyük bir bölümü, Türkiye'nin hayati önceliklerini 
oluşturmaktadır ve kuşkusuz bunlar üyeliğin bedeli olamaz.

Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin selameti ve geleceği açısından AB üyesi ülkeler ve 
kamuoyları bir sorumsuz yaklaşımı paylaşmamalıdır.

AB-Viyana Zirvesi Sonucunda Türkiye'ye 
İlişkin Değerlendirme Hakkında Bakanlığımızca Yapılan Açıklama

12 Aralık 1998

Avrupa Birliği'nin 11-12 Aralık 1998 tarihlerinde toplanan Viyana Zirvesinde alınan 
kararların genişleme bölümünün Türkiye paragrafı Bakanlığımızca değerlendirilmiş ve 
aşağıdaki hususların belirtilmesinde yarar görülmüştür.

1.Avrupa Birliği'nin Türkiye'yi tam üyeliğe kabulüne yönelik "Strateji" Viyana 
Zirvesinde teyid edilmekle beraber, 15 Haziran 1998 Cardif Zirvesi kararlarına ve AB 
Komisyonu'nun 5 Kasım 1998 tarihli raporuna kıyasla Türkiye'nin adaylık konumuna ek bir 
gelişme getirmemiştir.

Dolayısıyla, AB Komisyonu'nun Türkiye'yi diğer adaylarla eşit zeminde ele alan 
yaklaşımı Viyana Zirvesinde gereken ölçüde tescil edilmemiştir.

2.Bu durumda, AB ile ilişkilerimizin, Hükümetimizin 14 Aralık 1997 tarihli kararında 
ve Bakanlığımızın 4 Kasım 1998 tarihli açıklamasında belirtilen çerçevede yürütülmesine 
devam edilecektir.

3.Avrupa Birliği'nin, Türkiye'nin adaylığını hukuken bağlayıcı konuma getirememiş 
olması, ilişkilerin arzu edilen şekilde gelişmesini engellemektedir. Konunun en kısa sürede 
sonuçlandırılmasında her iki taraf açısından yarar görülmektedir.

•  

Iskeçe Müftüsü Mehmet Emin Aga’nın 
Mahkumiyetine ilişkin Açıklama

15 Aralık 1998

Batı Trakya Türk Azmlığı'nm seçtiği İskeçe Müftüsü Mehmet Emin Aga, 1997 yılında 
yayımladığı dini içerikli mesajlar nedeniyle atanmış müftünün makam ve yetkisini gaspetmiş 
olduğu iddiasıyla 14 Aralık 1998 günü Larisa Tek Hakimli Asliye Ceza Mahkemesinde 7 ay 
hapis cezasına çarptırılmıştır.
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Sözkonusu karar, Yunanistan'ın, taraf olduğu ikili ve çok taraflı uluslararası 
Anlaşmaların gereklerine ve Uluslararası İnsan Hakları örgütlerinin Mehmet Emin Ağa'nın 
yargının vasıta edilerek taciz edilmesinden vazgeçilmesi yönünde yaptığı çağrılara karşı 
göstermeye devam ettiği duyarsızlığın yeni bir kanıtıdır.

Türkiye, Yunanistan ile arasındaki İkili Anlaşmalar ve Uluslararası Sözleşmeler 
çerçevesinde, Yunanistan'daki Türk azınlığın haklarını savunmaya kararlıdır Türkiye, bu 
yönde çaba gösterirken, Yunanistan'daki diğer bütün azınlıkların da Yunan makamlarının 
baskı ve yıldırma politikasına maruz kaldıklarını gereken şekilde gündeme getirecektir.

Yunan Mahkemesinin bağımsız olarak almadığı aşikar olan bu kararını kınıyoruz

Dışişleri Bakanı Sayın İsmail Cem'in 17 Aralık 1998 Tarihli ABD ve İngiltere'nin Irak'a 
Karşı Harekatı İle İlgili Basın Açıklamasını Takiben Kendisine Yöneltilen Sorulara

Cevabı

17 Aralık 1998

SORU : Büyükelçiliğimizin tahliye edileceğine dair bilgiler var.

CEVAP : Evet, biz dün sabah çok erken saatlerden başlayarak olayın bu noktaya 
varabileceğini düşündük ve Irak Büyükelçiliğimizin bir an önce tahliye edilebileceğini, 
edilmesi gerektiğini Büyükelçiliğimize bildirdik. Bunun üzerine harekete geçildi. Sadece 
Türkiye değil, birçok başka ülkenin büyükelçiliklerinin mensubu aynı çabanın içine girdi. 
Bunun belli bazı izinlerin alınmasına bağlı olan bir de bürokratik prosedürü var. Dün bizim 
Büyükelçiliğimizden yola çıkılamadı. Fakat bu sabah sadece Türkiye Büyükelçiliği 
mensupları değil, çok sayıda ülke büyükelçiliğinin mensupları Bağdat'tan hareket ettiler. 
Umuyoruz burada bir sıkıntı olmaz ve sağ salim memleketimize vasıl olurlar.

Burada şunu da belirteyim, tamamen Büyükelçimiz Sayın Karaosmanoğlu'nun kararı 
olarak kendisi Büyükelçiliğimizi terk etmemek konusunda kararlı oldu ve şu anda 
Büyükelçiliğimizde Sayın Büyükelçiyle birlikte çekirdek bir kadro görev yapmakta, diğer 
büyükelçilik mensuplarımız ve aileleri yola çıkmak üzere, hatta yola çıkmış bulunmakta.

SORU : Harekat ne zaman Türkiye'ye bildirildi Amerika'dan ve kime bildirildi?

CEVAP Amerika Devlet Başkanı Sayın Clinton'ın mesajı bizim saatimizle 
zannederim 10.00-10.30 gibi Sayın Cumhurbaşkanımıza Sayın Albright aracılığıyla sunuldu. 

SORU : İncirlik üssünün kullanılması için bir başvuruda bulunuldu mu?
CEVAP : Hayır. Herhangi bir talep gelmemiştir.
SORU : Danışma Kurulundaki haberlerde operasyonun hedefinin Saddam olduğu 

söyleniyor. Doğru mu?
CEVAP : Bu konuda bir yorum yapmayacağım.
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SORU : Dünden bugüne Amerikalı yetkililerle temaslarınız oldu mu? Operasyonun 
zamanı, hedefi, vs. ilişkin bilgi alma imkanınız oldu mu?

CEVAP : Amerikan Büyükelçiliğiyle Bakanlığımızın sorumlu yöneticileri arasında
•  •

temas olmuştur. Öğleden sonra belirli bir saatte kendi talebi üzerine ABD Büyükelçisini ben 
kabul edeceğim.

SORU : Son ABD-Ingiltere harekatının Kuzey Irak'ta bir Kürt oluşumunun meydana 
gelmesini çabuklaştırabileceği biçiminde herhangi bir kaygısı var mı Türkiye'nin?

CEVAP : Efendim, bütün olasılıklar değerlendirilmekte ve Türkiye'nin menfaati ne ise 
ciddiyetle, azimle o menfaatin gereği yapılmakta.

SORU : Habur sımr kapısının iki taraflı olarak kapatıldığı yönünde haberler var Bu ne 
kadar sürecek?

CEVAP : Ne zamana kadar süreceğini bilmiyorum. Güvenlik açısından ve geçmişte 
yaşadığımız bazı sıkıntıların, özellikle bir göç sıkıntısının yeniden yaşanmaması için, zaten 
yapılmış bulunan planlar, ilgili Devlet Bakanımız tarafından, onun koordinasyonunda 
hazırlanmış bulunan planlar uygulanmaktadır. Bizim de düşüncemiz geçmişten de ders alarak, 
geçmişin olumsuzluklarını yeniden yaşamamaktır.

Teşekkür ederim.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Kıbrıs Konusunda
Kararlara ilişkin Açıklama

23 Aralık 1998

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi dün Kıbrıs konusunda iki ayrı karar kabul 
etmiştir.

Kararlardan ilki Ada'daki Barış Gücü'nün görev süresinin 31 Aralık 1998 tarihinden 
itibaren 6 ay müddetle daha uzatılmasına, diğeri ise BM Özel Temsilci Yardımcısı Ann 
Hercus'un taraflarla başlatmış olduğu mekik sürecine ilişkindir.

BM Barış Gücü'nün görev süresinin uzatılmasına ilişkin kararda, Güvenlik Konseyi 
yıllardan beri yaptığı hatayı tekrarlamakta ve Barış Gücü'nün görev süresinin hiç bir hukuki 
temeli olmayan ve Rum Yönetimi'nin 1964 yılında haksızca gaspettiği "Kıbrıs Hükümeti"nin 
rızası ile uzatıldığını bildirmektedir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bu çerçevede alınan bir 
karan kabul edemeyeceğini Güvenlik Konseyi Başkanı'na bildirmiş, bununla birlikte Barış 
Gücü ile işbirliğini kendi egemen iradesiyle belirleyeceği çerçevede sürdüreceğini 
belirtmiştir.

KKTC'nin bu tutumu tarafımızdan da desteklenmektedir

Banş Güçleri'nin görev sürelerinin uzatılmasına ilişkin Güvenlik Konseyi kararları 
teknik nitelikli kararlardır. Karar metinleri ne kadar yalın ve amaca yönelik kaleme alınırlarsa 
Banş Güçleri'nin görevlerini o derece kolaylıkla ifa edebildikleri geçmiş tecrübeler ile sabittir. 
Hal böyle iken Güvenlik Konseyi'nin, Banş Gücü ile ilgili aldığı karara Kıbns sorununa nasıl 
bir çözüm bulunması gerektiğine ilişkin bazı görüşleri de yansıttığı görülmektedir. Bu 
görüşler sorunun taraflan arasında bir Mutabakata dayanmamakta, bu nedenle bir geçerlilik 
taşımamaktadır.
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Zira Genel Sekreter'in iyi niyet görevi bulunacak çözümün tarafların açık rızasına 
dayanması ilkesi üzerinde şekillenmiştir.

KKTC Cumhurbaşkanı Sayın Denktaş Kıbrıs sorununa bir çözüm bulunması amacıyla 
Ada'da bir Konfederasyon kurulmasını, Ada'daki iki devletin kendi aralarında önemli 
sorunlarını çözmesini önermiştir.

Kıbrıs sorununun çözümünde ilerleme sağlanamamasından duyduğu endişeyi yansıtan 
Güvenlik Konseyi'nin, Sayın Denktaş'ın yapmış olduğu yapıcı ve gerçekçi öneriyi çok daha 
dikkatle değerlendirmesi gerekirdi.
Varılan aşamada Ada'da iki ayrı egemen ve eşit devletin varlığının kabulü Kıbrıs sorununun 
bir çok veçhesinde ilerleme sağlanabilmesi için bir ön gereklilik olarak ortaya çıkmaktadır. 
Bu husus Özel Temsilci Yardımcısı Ann Hercus'un başlatmış olduğu mekik sürecinin 
başarıya ulaşması açısından da aynen geçerlidir.
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