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I. BÖLÜM

MEVZUAT ÇALIŞMALARI



KAM U KURUM VE KURULUŞLARININ YURTDIŞI TEŞKİLATININ YENİDEN
DÜZENLENMESİ HAKKINDA BAKANLAR KURULU KARARI

(13.04.1999 TARİH VE 99/12770 SAYILI)



II. BÖLÜM

ÖNEMLİ FAALİYETLER VE PROGRAMLAR
*



DIŞİŞLERİ 
EĞİTİM MERKEZİ BAŞKANLIĞI

1. Genel:

Dışişleri Eğitim Merkezi Başkanlığı tarafından 1999 yılında gerçekleştirilen faaliyetlerin kronolojik listesi aşağıda 
, gösterilmiştir.

a) 137’ si Meslek Memuru, 45’i İdari Memur, 10’u NATO -  BAB uzmanı, 5’i Su ve Çevre 
Danışmanı , 2’i Hukuk Müşaviri ve 5’i Haberleşme Teknisyeni adayı olmak üzere toplam 204 Dışişleri 
Bakanlığı aday personeli hizmet içi eğitime tabi tutulmuştur.

b) Başkanlığımızca düzenlenen Dış Görev Yönlendirme Kurslanna, kamu kurum ve kuruluşlarının 
yurt dışına atadıkları 98 personel katılmıştır.

c) Başkanlığımızın TIKA ve TODAIE’nin katkılarıyla düzenlediği Yabancı Genç Diplomatlar
Eğitim Programına 22 ülkeden 43 genç diplomat iştirak etmiştir.

d) Bakanlığımız ile İsrail Dışişleri Bakanlığı arasındaki mutabakat uyarınca, 7 İsrailTi genç 
diplomat ülkemizi ziyaret etmiştir.

e) 1997 Bakanlık Tarihçesinin basımı gerçekleştirilmiştir.

2. Faaliyetler Listesi:

a) 25 Ocak 1999 - 8 Şubat 1999

Hizmetiçi Eğitim Programı çerçevesinde düzenlenen, 33. Dönem Temel Eğitim programına, 23 aday 
Meslek memuru, 2 aday Hukuk Müşaviri, 4 aday NATO-BAB Uzmam ile 3 aday Su ve Çevre danışmam katılmıştır. 
18. Dönem İdari Memur Temel Eğitim Programına ise 23 aday idari memur ile 5 aday haberleşme teknisyeni 
katılmıştır.

b) 15 Şubat - 19 Mart 1999

Hizmetiçi Eğitim Programı çerçevesinde yer alan 33. Dönem Hazırlayıcı Eğitim Programına 20 aday 
Meslek Mmemuru, 1 Hukuk Müşaviri, 2 NATO-BAB Uzmanı iştirak etmiştir.

c) 15 Şubat - 19 Mart 1999

18. Dönem Hazırlayıcı Eğitim Programına 20 aday İdari Memur ve 5 Haberleşme Teknisyeni katılmıştır.

d) 15-18 Mart 1999

Kamu Kurum ve Kuruluşlarının sürekli görevle yurtdışma atadığı personel için ilkbahar dönemi “Dış Görev 
Yönlendirme Kursu” düzenlenmiş, bu kursa Mayıs 1999 tarihine kadar yurtdışına atanacak toplam 16 memur takip 
etmiştir.

e) 3 - 1 7  Mayıs 1999

Hizmetiçi Eğitim Programı çerçevesinde düzenlenen, 34. Dönem Temel Eğitim Programına 20 aday Meslek 
Memuru, 1 Su ve Çevre Danışmanı iştirak etmiştir.

f) 23 - 29 Mayıs 1999
• • • %

İsrail Dışişleri Bakanlığı ile Bakanlığımız arasında yapılan görüşmelerde, iki ülkeye mensup bazı genç 
diplomatların 1 hafta süre ile karşılıklı olarak konuk edilmeleri kararlaştırılmış olup bu çerçevede İsrail'den 7 
kişilik bir diplomat grubu ülkemizi ziyaret etmiştir.

g) 24 Mayıs 1999 - 28 Haziran 1999

Hizmetiçi Eğitim Programı çerçevesinde düzenlenen, 34. Dönem Hazırlayıcı Eğitim Programına 18 aday 
Meslek Memuru, 1 Su ve Çevre Danışmanı ile 1 aday Hukuk Müşaviri iştirak etmiştir.
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h) 5-8 Temmuz 1999

Kamu kuram ve kuruluşlarının sürekli görevle yurtdışına atadığı personel için yaz dönemi “Dış Görev 
Yönlendirme Kursu” düzenlenmiş, bu kursa, Ağustos 1999 tarihine kadar yurtdışı göreve atanacak toplam 14 memur
takip etmiştir.

I) 31 Ağustos 1999 - 2 Ekim 1999

Dışişleri Bakanlığı Eğitim Merkezi, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü ve TİKA'nm işbirliği ile 22 
ülkeden 43 yabancı genç diplomatın katıldığı “Yabancı Genç Diplomatlar Mesleki Eğitim Kursu” düzenlenmiştir.

i) 13 - 16 Eylül 1999

Kamu kuram ve kuluşlann sürekli görevle yurşdışma atadığı personel için sonbahar dönemi “Dış Görev 
Yönlendirme Kursu” düzenlenmiş, bu kursa 38 memur takip etmiştir.

. j) 4 Ekim 1999-18 Ekim 1999

35. dönem aday Meslek Memurları, aday NATO-BAB danışmam ile 19 Dönem aday İdari Memurlar için 
Temel Eğitim Programı düzenlenmiştir. Bu Programa, 27 ' aday Meslek Memura, 2 NATO-BAB Danışmanı ile 2 aday 
İdari Memur katılmıştır.

k) 21 Ekim 1999

" 1997 Bakanlık Tarihçesi” bastırılarak dağıtımı yapılmıştır.

1) 1 Kasım 1999 - 3 Aralık 1999

35. Dönem aday Meslek Memurları ve NATO-BAB Uzmanları için Hazırlayıcı Eğitim Programı düzenlenmiş
olup, bu programa 29 aday Meslek Memura ile 2 NATO BAB Danışmam iştirak etmiştir.

« •  * -  •  |

m) 20-23 Aralık 1999

Kamu kuram ve kuruluşların sürekli görevle yurtdışına atadığı personel için kış dönemi “Dış Görev 
Yönlendirme Kursu” düzenlenmiş ve bu kursa 30 memur takip etmiştir.
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HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ L J

Anlaşmanın Adı BKK No Rg Trh Rg Sayısı

Türkiye-Hollanda Kara Ulaştırması Karma 
Komisyon Toplantısı Protokolünün 
Onaylanması Hakkında Karar

98/12181 03.01.99 23572

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İspanya 
Krallığı Hükümeti Arasında İmzalanan 
"Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere İlişkin 
Konularda İşbirliği Mutabakat Zaptfnın 
Onaylanması Hakkında Karar

98/12190 03.01.99 23572

Türkiye ile Cibuti Arasında Ekonomik ve 
Ticari İlişkilerin Geliştirilmesine İlişkin 
Tutanak'ın Onaylanması Hakkında Karar

98/12193 03.01.99 23572

Türkiye Cumhuriyeti ile Sudan Cumhuriyeti 
Arasında İmzalanan "İzleme Komitesi 
Mutabakat Zaptı"mn Onaylanması 
Hakkında Karar

98/12162 04.01.99 23573

Karayoluyla Yolcu ve Eşya Taşımacılığına 
İlişkin Olarak Yapılan Türkiye-Almanya 
Karma Komisyon Toplantısı Tutanağı'nın 
Onaylanması Hakkında Karar

98/12184 04.01.99 23573

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve 
Bulgaristan Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında İmzalanan "Bulgaristan Emekli 
Aylıklarının Türkiye'de Ödenmesine İlişkin 
Anlaşma"nın Onaylanması Hakkında Karar

98/12188 04.01.99 23573

Türk-Bulgar Ortak Ulaştırma 
Komisyonunun 16 ncı Toplantısına İlişkin 
Protokolün Onaylanması Hakkında Karar

98/12194 04.01.99 23573

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Pakistan 
İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
İmzalanan "Pakistan Hava Kuvvetleri 
Komutanlığı Personeline Verilecek 
Fizyolojik Eğitim ile İlgili Protokol"ün 
Onaylanması Hakkında Karar

98/12219 07.01.99 23576

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgız 
Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan 
"Fikri Mülkiyetin Korunmasında İşbirliği 
Anlaşmasının Onaylanması Hakkında 
Karar

98/12207 10.01.99 23579

Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Devlet 
Arşivleri Genel Müdürlüğü ile Kırgızistan 
Eğitim, Bilim ve Kültür Bakanlığı Arasında 
İmzalanan "1998-2000 Yıllarına Ait İşbirliği 
Protokolü"nün Onaylanması Hakkında 
Karar

98/12208 11.01.99 23580



Türkiye-İspanya Karma Ekonomik 1 
Komisyonu Birinci Dönem Toplantısı 
Mutabakat Zaptı'nın Onaylanması 
Hakkında Karar

98/12266 13.01.99 I 23582

Litvanya ile Türkiye Arasındaki Serbest 
Ticaret Anlaşmasına ek olarak imzalanan 
''Menşeli Ürünler Kavramının tanımı ve 
idari İşbirliği Metodlarına İlişkin Protokol 3 

|ün Değiştirilmesi

98/12276 15.01.99 23584

Türkiye Cumhuriyeti ile Estonya 
Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret 
Anlaşması'na Ek "Menşeli Ürünler 
Kavramının Tanımı ve idari işbirliği 
Metodlarına ilişkin Protokolün 
Değiştirilmesi Hakkında Karar"ın 
Onaylanması Hakkında Karar

93/12282 17.01.99
# « i

23586

Türkiye Cumhuriyeti ile Cezayir Demokratik 
ve Halk Cumhuriyeti Arasındaki İşbirliğinin 
Geliştirilmesi ve Güçlendirilmesine İlişkin 
Tutanağın Onaylanması Hakkında Karar

98/12241 18.01.99 23587

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hindistan 
Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan 
"Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin 
Kaçakçılığı ile Mücadelede Karşılıklı ! 
işbirliği Anlaşması"nın Onaylanması 
Hakkında Karar

98/12260 22.01.99 23588

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna 
Bakanlar Kurulu Arasında İmzalanan 
"Çevre Koruma Alanında işbirliği 
Anlaşması'Yıın Onaylanması Hakkında 
Karar

i 98/12274 23.01.99 23589

Türkiye ile Azerbaycan, Gürcistan, 
Kazakistan, Moğolistan ve Tacikistan 
Arasında imzalanan "Sınai Mülkiyetin 
Korunması Alanında Patent Kuruluşları 
Arasında İşbirliği ile İlgili Niyet 
Protokolü"nün Onaylanması Hakkında 
Karar

98/12283 24.01.99 | 23590

Türkiye-Belçika-Lüksemburg Karma 
Ekonomik Komisyonu Üçüncü Dönem 
Toplantısı Mutabakat Zaptı"nın 
Onaylanması Hakkında Karar

98/12261 25.01.99 23591

Türkiye-Moğolistan Karma Ekonomik ve 
Ticaret Komitesi İkinci Dönem Toplantısı 
Protokolu’nun Onaylanması Hakkında 
Karar

| 98/12248 26.01.99 23592

Necati UTKAN'ın (Büyükelçi, Dışişleri 
¡Bakanlığı Müsteşarı) İtalya Nezdinde 
Türkiye Büyükelçisi olarak atanmasına 
dair Bakanlar Kurulu Kararı

99/12285 26.01.99 23592
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Türkiye Cumhuriyeti ile Macaristan 
Cumhuriyeti Arasında Anlaşma'ya Ek 
“Menşeli Ürünler Kavramının Tanımı ve 
idari İşbirliği Metodlarına İlişkin Protokol D" 
nin Değiştirilmesine Dair Karar

99/12307
*

31.01.99 23597

Birleşmiş Milletler Kalkınma Proğramı 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Projesi’nin 
Onaylanmasına Dair Karar

99/12314 . 31.01.99 23597

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Ticaret ve Ekonomik İşbirliği 
Anlaşması'nın Onaylanması Hakkında 
Karar

99/12317 01.02.99 23598

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'nın 
Onaylanması Hakkında Karar

99/12321 01.02.99 23598

Türkiye-Cezayir Ekonomik, Bilimsel ve 
Teknik İşbirliği Karma Komisyonu 6 ncı 
Dönem Toplantısı Tutanağı'nın 
Onaylanması Hakkında Karar

99/12291 02.02.99 23599

Türkiye Cumhuriyeti ve Litvanya 
Cumhuriyeti Arasında İmzalanan 
“Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve 
Korunmasına İlişkin Anlaşma"nın 
Onaylanması Hakkında Karar

99/12297

«

02.02.99 23599

Türkiye Cumhuriyeti ve Estonya 
Cumhuriyeti Arasında İmzalanan 
“Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve 
Korunmasına ilişkin Anlaşma"nm 
Onaylanması Hakkında Karar

99/12298 02.02.99 23599

Türkiye Cumhuriyeti içişleri Bakanlığı ve 
İran İslam Cumhuriyeti içişleri Bakanlığı 
Arasında İmzalanan “Uyuşturucu ve 
Psikotrop Maddelerle Mücadele İşbirliği 
Anlaşmasının Onaylanması Hakkında 
Karar

99/12300 04.02.99 23601

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Almanya 
Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasındaki 
"Teknik İşbirliği Anlaşması" Çerçevesinde 
"Araştırma ve Uzmanlar Fonu" Konulu 
Projeye Ek Tahsisat Ayrılmasına ilişkin İki 
Ülke Arasında Nota Teatisi Yoluyla 
Akdedilen Anlaşmanın Onaylanması 
Hakkında Karar

99/12323 04.02.99 23601

Hükümetimiz ile Birleşmiş Milletler 
Kalkınma Programı Arasında imzalanan 
"Karadeniz Stratajik Eylem Planı 
Formülasyonu" Konulu Proje Revizyonu 
Belgesinin Onaylanması Hakkında Karar

99/12294 05.02.99 23602
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I Hükümetimiz ile Birleşmiş Milletler Gıda vel 
Tarım Örgütü Arasında İmzalanan "Ceviz 
Üretimi ve Yetiştirilmesi" Konulu Proje 
Belgesinin Onaylanması Hakkında Karar

99/12324 I 05.02.99 23602 I

Uygulaması Devam Eden Muhtelif 
Projelerin Finansmanı İçin Avrupa Konseyi 
Sosyal Kalkınma Fonu'ndan Sağlanan 
Kredi ile İlgili Anlaşma'nın Onaylanması 
Hakkında Karar

99/12315 07.02.99 23604

Hükümetimiz ile Birleşmiş Milletler 
Kalkınma Programı Arasında İmzalanan 
"Türkiye'de Yerel Gündem 21'lerin Teşviki 
ve Geliştirilmesi" Konulu Proje Revizyonu 
Belgesinin Onaylanması Hakkında Karar

99/12296 08.02.99 I 23605

Türkiye-Şili Karma Komitesi Birinci Dönem 
Toplantısı Mutabakat Zaptı'nın 
Onaylanması Hakkında Karar

99/12309 08.02.99 23605

Hükümetimiz ile Avrupa Konseyi Sosyal 
Kalkınma Fonu Arasında imzalanan Kredi 
Anlaşması'nın Onaylanması Hakkında 
Karar .

99/12311

/ i

09.02.99 23606

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Senegal 
Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan 
Askeri Alanda Eğitim, Teknik ve Bilimsel 
İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması 
Hakkında Karar

99/12316 10.02.99 23607

Adana Büyükşehir Belediyesi Su ve 
Kanalizasyon İdaresi Tarafından 
Gerçekleştirilecek "içme Suyu Temini 
Projesi"nin Finansmanı İçin Hükümetimiz 
ile Almanya Federal Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında İmzalanan Mali İşbirliği 
Protokolleri Kapsamında Tahsis Edilen 
Kredinin Kullanımını Sağlamak Amacıyla 
Hükümetimiz ile Kreditanstalt Für 
Wiederaufbau (KfW) Arasında İmzalanan 
Kredi ve Proje Anlaşması'nın Onaylanması 
İHakkında Karar

99/12329 10.02.99 23607

Hükümetimiz ile Birleşmiş Milletler 
Kalkınma Programı Arasında imzalanan 
"Tarımda İstihdam Konusunda Devlet 
İstatistik Enstitüsü Kapasitesinin 
Güçlendirilmesi" Konulu Proje Revizyonu 
Belgesinin Onaylanması Hakkında Karar

99/12308

*

11.02.99 23608

Hükümetimiz ile Birleşmiş Milletler 
Kalkınma Programı Arasında İmzalanan 
"Türkiye İçin Ulusal İnsani Gelişme 
Raporları Üretimi: 1977-1999” Konulu 
Proje Belgesi ve Ekinin Onaylanması 
Hakkında Karar

[ 99/12310 11.02.99 I 23608



Serbest Ticaret Alanı Tesisine İlişkin 
"Türkiye Cumhuriyeti ile Macaristan 
Cumhuriyeti Arasındaki Anlaşma"ya Ek 
Tarım Ürünleri Tavizlerinin Düzenlendiği 
Protokol C'nin B Ekine İlave Olarak Taviz 
Tanınan Ürünler Hakkında Ortak Komite 
Kararının Onaylanması Hakkında Karar

99/12330 11.02.99 23608

Türkiye-Pakistan II. Dönem Turizm Karma 
Komisyonu Toplantısı Protokolu'nun 
Onaylanması Hakkında Karar

99/12341 11.02.99 23608

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Almanya 
Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasındaki 
"Mali İşbirliği Projeleri İçin Ayrılan , 
Kaynakların Yeniden Programlanmasına 
Dair Anlaşmamda Değişiklik Yapılmasına 
İlişkin İki Ülke Arasında Mektup Teatisi 
Yoluyla Akdedilen Anlaşma’nın 
Onaylanması Hakkında Karar

99/12339 11.02.99 23609

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Almanya 
Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasındaki 
"Mali İşbirliği Projeleri İçin Ayrılan 
Kaynakların Yeniden Programlanmasına 
Dair Anlaşma"da Değişiklik Yapılmasına 
İlişkin İki Ülke Arasında Mektup Teatisi 
Yoluyla Akdedilen Anlaşma'nın 
Onaylanması Hakkında Karar

99/12340 13.02.99 23610

Türkiye Cumhuriyeti ile Almanya Federal 
Cumhuriyeti Arasındaki "Teknik işbirliği 
Anlaşması” ve "İstanbul/Haydarpaşa'da 
Almanca Dilinde Öğrenim Veren Anadolu 
Teknik Lisesi-Otomatik Kumanda 
Bölümünün Teşviki" Konulu Proje 
Çerçevesinde İki Ülke Arasında Nota 
Teatisi Yoluyla Akdedilen "Almanca Dilinde 
Eğitim Veren Anadolu Teknik Liselerinde 
Otomatik Kumanda Bölümüyle ilgili 
öğretimin Gelişiirilmesi" Konulu Projeye 
ilişkin Anlaşma'nın Onaylanması Hakkında 
Karar

99/12338 14.02.99 23611

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Almanya 
Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasındaki 
"Teknik işbirliği Anlaşması" Çerçevesinde 
"İstanbul Marmara Üniversitesi Tekstil ve 
Hazır Giyim Tekniği Branş Öğretmenlerinin 
Eğitimi" Konulu Projeye Ek Tahsisat 
Ayrılmasına İlişkin İki Ülke Arasında Nota 
Teatisi Yoluyla Aktedilen Anlaşma'nın 
Onaylanması Hakkında Karar

99/12348 15.02.99 23612

Hebron'da Geçici Uluslararası Mevcudiyet 
(TIPH) Faaliyetlerinin Uzatılması Hakkında 
Anlaşma'nın Onaylanmasına Dair Karar

99/12391 19.02.99 23616
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İTürkiye Cumhuriyeti ile Çek Cumhuriyeti 1 
Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasına Ek 
"Menşeli Ürünler" Kavramının Tanımı ve 
İdari işbirliği Yöntemleri Hakkında Protokol 
3.'ün değiştirilmesine İlişkin Ortak Komite 
Kararı

99/12416 | 04.03.99 23629

Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay 
Başkanlığı ile Moldova Cumhuriyeti 
Savunma Bakanlığı Arasında imzalanan 
"Askeri Alanda Eğitim, Teknik ve Bilimsel 
işbirliği Anlaşması"

99/12417 05.03.99 23630

Avrupa Topluluğu ile Türkiye arasında 
Ortaklık Oluşturan Ankara Anlaşması 
uyarınca Akdedilen Katma Protokol 
Gereğince Uygulanmasında Mutabık 
Kalınan /95 sayılı Ortaklık Konseyi 
Kararı Çerçevesinde Bazı Eşyada Türk 
Gümrük Tarifesinin Topluluk Ortak 
Gümrük Tarifesine Uyumu Konusunda 

¡Bakanlar Kurulu Kararı

99/12468 07.03.99 23632

Hükümetimiz ile Birleşmiş Milletler Gıda ve 
Tarım Örgütü (FAO) Arasında imzalanan 
"Tarımsal Üretici Birliklerinin 
Geliştirilmesine Yardım" konulu proje 
belgesi eklerinin onyalnamsı

99/12509 25.03.99 23650

Türkiye Cumhuriyeti ile almanya Federal 
Cumhuriyeti Arasında Teknik işbirliği 
Anlaşması Çerçevesinde Adkedilen 
"İstanbul Sanayi Odasındaki Teknik İşbirliği 
Anlaşması

99/12514 ı 25.03.99 23650

İTürkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ürdün 
Haşimi Krallığı Hükümeti Arasında 
İmzalanan "Tarım Anlaşması"

99/12486 26.03.99 23651

Türkiye Cumhuriyetinde ve Makedonya 
Cumhuriyetinde verilen öğrenim belgesi, 
diploma, ön lisans, lisans, yüksek lisans ve 
doktora diplomalarının denkliğine ilişkin 
anlaşma

99/12495 27.03.99 23652

¡Dışişleri Bakanlığı Mensuplarından 
Bazılarının Görevlere Atanmaları 
¡Hakkında Karar

99/12578 27.03.99 23652

Karadeniz'e Sahildar Ülkeler Arasında 
Deniz Arama ve Kurtarma Faaliyetlerinde 
İşbirliği Sağlanması Hakkında Anlaşma

99/12529 03.04.99 23655

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ile 
Moldova Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ve 
Moldova Cumhuriyeti Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığı Arasında İmzalanan "İlaç ve 
Eczacılık Alanında İşbirliğine ilişkin 
Protokol

99/12510 04.04.99 23656
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Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve İsrail 
Devleti Hükümeti Arasında imzalanan 
"Kültür, Eğitim, Bilim Alanlarında işbirliği 
Anlaşması

99/12507 05.04.99 23657

Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay 
başkanlığı ile Ukrayna Savunma Bakanlığı 
arasında 1999 yılı Uygulama Planı

99/12610 08.04.99 23660

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Hırvatistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
İmzalanan Gümrük Hizmetleri Alanında 
İşbirliği ve Karşılıklı yardımlaşma, Bitki 
Koruma Alanında işbirliği ve Veterinerlik 
Sahasındaki İşbirliği Anlaşmaları

99/12603 10.04.99 23662

Nükleer Enerjinin Barışçıl Amaçlarla 
Kullanılması Alanında, Türkiye Cumhuriyeti 
hükümeti ile Kore Cumhuriyeti Hükümeti 
arasında imzalanan işbirliği anlaşması

99/12614 12.04.99 23664

Devlet Memurlarının Görevde Yükselme 
Esaslarına Dair Genel Yönetmelik

99/12647 18.04.99 23670

Dışişleri Bakanlığı Mensuplarından 
Bazılarının Çeşitli Görevlere Atanmaları 
Hakkında Karar

99/12576 30.04.99 23681

Hükümetimiz ile Birleşmiş Milletler Nüfus 
Fonu Arasında İmzalanan Devlet İstatistik 
Enstitüsünün Uluslararası Göç Alanında 
Araştırma ve Veri Analiz Kapasitesinin 
arttırılması konulu proje anlaşması

99/12674 06.05.99 23687

Türkiye-Malta 1. Dönem Turizm Karma 
Komisyon Toplantısı Protokolü

99/12671 ' 07.05.99 23688

Türkiye-Oman Karma Ekonomik Komitesi 
Birinci Dönem Toplantısı Mutabakat Zaptı

99/12720 13.05.99 23694

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Litvanya 
Hükümeti Arasında imzalanan Askeri 
Eğitim Anlaşması

99/12712 16.05.99 23697

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile El 
Salvador Hükümeti Arasında Türk ve El 
Salvador Milli Pasaport Hamillerinin, 
Birbirlerinin Ülkesine Yapacaklan 
Seyahatlerinde Karşılıklı Olarak Vizeden 
Muaf Tutulmasına ilişkin Nota Teatisi 
Suretiyle İmzalanan Anlaşma

99/12751 18.05.99 23699

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kosta 
Rika Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Türk 
ve Kosta Rika Milli Pasaport Hamillerinin, 
Birbirlerinin Ülkesine Yapacakları 
Seyahatlerinde Karşılıklı Olarak Vizeden 
Muaf Tutulmasına İlişkin Nota Teatisi 
Suretiyle İmzalanan Anlaşma

99/12752 18.05.99 23699
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[Türkiye Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı ile 
Bulgaristan Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı 
Arasında Taşınmaz Kültürel Mirasın 
Korunması İçin İşbirliği Protokolü

99/13022 | 15.07.99 | 23756 |

Türkiye Tayland Ekonomik ve Teknik 
İşbirliği Karma II. Dönem Toplantısı 
Mutabakat Zaptı

99/12906 19.07.99 23760

Türkiye Tunus Karma Ticaret ve Ekonomik 
ve Teknik işbirliği Komisyonu 8. Dönem 
Toplantısı Tutanağı

99/12914 19.07.99 23760

Karadeniz Ekonomik İşbirliği Katılımcı 
Devletleri Hükümetleri Arasında Suçla, 
Özellikle Örgütlü Suç Türleriyle Mücadele 
işbirliği Anlaşması

99/12962 19.07.99 23760

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Almanya 
Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Karadeniz Bölgesi Yapraklı Türk 
Ormanlarının işletilmesi Konulu Anlaşma

99/13025 19.07.99 23760

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Almanya 1 
Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasındaki 
Teknik İşbirliği Anlaşma Çerçevesinde 
GTZ/Alman Teknik İşbirliği Kurumuna Ait 
Yerel Büronun Faaliyetini Sürdürmesine 
ilişkin Nota Teatisi yoluyla imzalanan 
Anlaşma

99/13040

#  i

19.07.99 23760
* I

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Almanya 
Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasındaki 
Teknik İşbirliği Anlaşması Çerçevesinde 
"İstanbul'da Bulunan Hizmet içi Eğitim 
Enstitüsünün -EKETİB Teşviki (Ekonomik, 
Kültürel, Eğitim ve Teknik İşbirliği 
Başkanlığı)" konulu Proje Ek Tahsisat 
Ayrılmasına İlişkin Anlaşma

99/13088 30.07.99 23771

TC ile Azerbaycan C. Hükümeti arasında 
Ankara ve Bakü'de Diplomatik Temsilcilik 
Binaları İnşası Amacıyla Karşılıklı Arsa 
Tahsisine ilişkin Protokol

99/13111 12.08.99 23784

TC ile Filipinler C Dışişleri Bakanlıkları 
Arasında Siyasi İstişare Mekanizması 
[Kurulmasına ilişkin Mutabakat Muhtırası

99/13103 13.08.99 23785

Türkiye ile Moldova Arasında Ekonomik ve 
Sosyal İşbirliğinin Geliştirilmesine ilişkin 
[Mutabakat Zaptı

99/13130 15.08.99 23787

IKaradeniz Ekonomik İşbirliği örgütü Şartı 99/13159 15.08.99 23787

Hükümetimiz ile Birleşmiş Milletler 
Kalkınma Programı (UNDP) Arasında 
İmzalanan "Kadının Kalkınmaya Katılımını 
Güçlendirme Ulusal Programı" konulu 
Proje Revizyonu

99/13129 16.08.99 23788
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TC Genelkurmay Başkanlığı ile Singapur 
Silahlı Kuvvetleri Arasında Türk Harp 
Akademileri ile Singapur Komuta ve 
Kurmay Koleji nde Subayların Karşılıklı 
Olarak Eğitilmesine İlişkin Uygulama 
Protokolü

99/13115 17.08.99 23789

Hükümetimiz ile Birleşmiş Milletler Gıda ve 
Tarım Örgütü (FAO) Arasında İmzalanan "il 
Tarım ve Kırsal Kalkınma Mastır 
Planlarının Hazırlanmasına Destek” Konulu 
Proje Belgesi ve Ekleri

99/13119 17.08.99 23789

TC Devlet Demiryolları işletmesi Genel 
Müdürlüğü nce Gerçekleştirilecek Aliağa- 
Menemen-Basmane-Cumaovası Hattı 
Elektrifikasyon Projesi ne Tahsis Edilecek 
Krediye İlişkin Spanish Offıcial Credit 
Institute ile İmzalanan Anlaşma

99/13122 17.08.99 23789

TC ile Küba C. arasında Kültürel, Bilimsel 
ve Eğitim İşbirliği Anlaşması

99/13154 17.08.99 23789

TC İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel 
Müdürlüğü ile Kanada Kraliyet Atlı Polisi 
Arasındaki Mutabakat Muhtırası

99/13148 17.08.99 23789

Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı 
Emniyet Genel Müdürlüğü ile Kanada 
Kraliyet Atlı Polisi Arasındaki Mutabakat 
Muhtırası

99/13148 18.08.99 23790 •

TC Hükümeti ile Mısır Arap Cumhuriyeti 
Hükümeti Arasında Kültür merkezleri 
Kurulması ve Bu Merkezlerin Faaliyeti 
Hakkında Protokol

99/13207 10.09.99
%

23812

Hebron'da Geçici Uluslararası Mevcudiyet 
(TIPH) Faaliyetlerinin Uzatılması Hakkında 
Anlaşma'

99/13238 10.09.99 23812

Güneydoğu Avrupa Çokuluslu Barış Gücü 
Anlaşması ile Güneydoğu Avrupa 
Çokulusulu Barış Gücü Anlaşmasına Ek 
Protokol

99/13221 11.09.99 23813

Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Yapan 
Taşıtlarda Çalışan Personelin 
Çalışmalarına İlişkin Avrupa Anlaşması

99/13276 11.09.99 23813

TC Dışişleri Bakanlığı ile Mısır Arap 
Cumhuriyeti Dışişleri Bakaniığı Arasında 
işbirliği Protokolü

99/13206 12.09.99 23814

İzmir Antlaşması 99/13223 12.09.99 23814
Ekonomik işbirliği Teşkilatı (EİT), Ulusal 
Temsilciler Personelin Yasal Statüsüne 
Dair Anlaşma

99/13225 12.09.99 23814

TC Hükümeti İle Küba Cumhuriyeti 
Hükümeti Arasında Turizm Alanında 
işbirliği Anlaşması

99/13208 _ 13.09.99 23815

TC Hükümeti ile Estonya Cumhuriyeti 
Hükümeti Arasında Kültür, Eğitim, Bilim ve 
Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşması

99/13267 13.09.99 23815
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|TC Hükümeti ile Filipinler Cumhuriyeti 1 
Hükümeti Arasında Diplomatik, Hususi, 
Resmi veya Hizmet Pasaportları 
Hamillerinin Giriş Vizelerine ilişkin Anlaşma

99/13271 I0 j 13.09.99 | 23815

TC Hükümeti ile Mısır Arap Cumhuriyeti 
Hükümeti Arasında Sağlık ve Tıp Alanında 
İşbirliğine Dair Anlaşma

99/13250 14.09.99 23816

Türkiye ile İsveç Arasında Ekonomik ve 
Ticari İşbirliği İçin Hükümetlerarası Bir 
Ortak Komite Kurulması Hususunda Nota 
Teatisi Yoluyla akdedilen Anlaşma

99/13253 14.09.99 23816

TC Hükümeti ile Belize Cumhuriyeti 
Hükümeti Arasında Türk ve Belize Milli 
Pasaport Hamillerinin, Birbirlerinin Ülkesine 
Yapacakları Azami Doksan Gün Süreli 
Seyahatlerinde Karşılıklı Olarak Vizeden 
Muaf Tutulmasına İlişkin Nota Teatisi 
Suretiyle Akdedilen Anlaşma

99/13273 14.09.99 23816

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği 
Demirbaş Eşyalarının Mülkiyet Devri 
Anlaşması

99/13266 15.09.99 23817

TC ve Küba Cumhuriyeti Arasında 
Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve 
Korunmasına İlişkin Anlaşma ve Eki 
Protokol

99/13268 15.09.99 • 23817

TC Devlet İstatistik Enstitüsü ve Polonya 
Cumhuriyeti Merkez İstatistik Ofisi 
¡Arasında İşbirliği Anlaşması

; 99/13272 15.09.99 23817

Ekonomik İşbirliği Örgütü Ticaret ve 
Kalkınma Bankası Kuruluş Anlaşması ile 
Ekonomik işbirliği Örgütü Ticaret ve 
Kalkınma Bankası Kuruluş Anlaşmasının 
Tadil Metni

99/13227 17.09.99 23819

Tarsus Belediyesi Tarafından 
Gerçekleştirilecek Kanalizasyon ve Atıksu 
Projesi'nin Finansmanı İçin Kreditanstalt 
Für VViederaufbau'dan Sağlanan Kredinin 
Kullanımını Sağlamak Amacıyla imzalanan 
Kredi ve Proje Anlaşması

99/13270 I 18.09.99 23820

Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Kömür ve 
Çelik Topluluğu Arasında Avrupa Kömür ve 
Çelik Topluluğunu Kuran Andlaşmanın 
Yetki Alanına Giren Ürünlerin Ticareti ile 
İlgili Anlaşma nın 1 no lu Menşe kuralları 
Protokolü

99/13226
I

19.09.99 23821

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Mısır 
Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Suçla Mücadelede İşbirliği Anlaşması

99/13280 19.09.99 23821

¡Ekonomik işbirliği Teşkilatı (ECO) Transit 
Ticaret Anlaşması

99/13237 20.09.99 23822
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¡Türkiye Cumhuriyeti ile İsrail Devleti j 
Arasında Serbest Ticaret Alanı 
Anlaşmasının 1 sayılı Ekinde Değişiklik 
Yapılması Hakkındaki 98/5 sayılı Ortak 
Komite Kararı

99/13292 | 29.09.99 | 23831 |

Türkiye Arjantin Karma Ekonomik 
¡Komisyonu I. Dönem Protokolü |

99/13302
tâ 1

29.09.99 23831

Hükümetimiz ile Birleşmiş Milletler Gıda ve 
Tarım Örgütü (FAO) Arasında imzalanan 
"Hayvan Yem Kaynaklarının 
Geliştirilmesine Yönelik Teknik Tavsiye" 
Konulu Proje Belgesi ve Eki

99/13287 30.09.99 23832

Endüstriyel Teknoloji Projesinin Dış 
Finansmanı İçin Uluslar arası İmar ve 
Kalkınma Bankasından Sağlanan Krediye 
İlişkin İkraz Anlaşması ve Proje 
Anlaşmaları ile Ek Mektupları

99/13330. 01.10.99 23833

İhracat Finansmanı Projesinin Dış 
Finansmanı için Uluslar arası imar 
Anlaşması ve Kredi Anlaşması ile Ek 
Mektupları

99/13331 01.10.99 23833

Türkiye Cumhuriyeti ile Slovak Cumhuriyeti 
Arasında Gelir ve Servet Üzerinden Alınan 
Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve 
Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması

99/13293 03.10.99 23835

j Pakistan Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti 
Büyükelçici Halit Bozkurt ARAN'ın 
Merkeze atanması Hakkında Bakanlar 
Kurulu Kararı

99/13349 12.10.99 23844

Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin 43. 
Maddesinin 2 Numaralı Fıkrasında Yapılan 
¡Değişiklik

99/13359 13.10.99 23845

Arkeolojik Mirasın Korunmasına ilişkin 
¡Avrupa Sözleşmesi (Gözden Geçirilmiş)

99/13375 13.10.99 23845

Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın 
Önlenmesi Sözleşmesi nin 20. Maddesi 1. 
Paragrafı Çerçevesinde yapılan Değişiklik

99/13364

I #

19.10.99 23851

Belarus ile Türkiye Arasında Dostluk ve 
¡İşbirliği Anlaşması

99/13474 27.10.99 23859

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Filistin 
Ulusal Yönetimi Adına Filistin Kurtuluş 
Örgütü Arasında Turizm Alanında İşbirliği 
Anlaşması

99/13392 27.10.99 23859

Türkiye Küba Ticaret, Ekonomik ve Sınai 
İşbirliği Karma Komisyonu II. Dönem 
Toplantısı Protokolü

99/13393 02.11.99 
8 *

23864

Çocukların Velayetine İlişkin Kararların 
Tanınması ve Tenfizi ile Çocukların 
Velayetinin Yeniden Tesisine İlişkin Avrupa 
Sözleşmesi

99/13473

1 ^

27.12.99 23864

Hükümetimiz ile Avrupa Konseyi Sosyal 
Kalkınma fonu (CEF) Arasında İmzalanan 
Kredi Anlaşması

99/13469 02.11.99 23864



[Uluslar arası Çalışma Teşkilatı 
Anasözleşmesinde Yapılan Değişiklik 
jHakkındaki Belge

99/13298 ] 06.11.99 | 23868 |

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna 
Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İki Ülkenin 
İşadamlarına ve Sürücülerine Karşılıklı 
Olarak Vize Kolaylığı Tanınmasına ilişkin 
Nota Teatisi suretiyle Akdedilen anlaşma

99/13441 08.11.99 23870

Güneydoğu Avrupa İşbirliği Girişimi (SECİ) 
Bölgesindeki Eşyanmın Uluslar arası 
Karayoluyla Naklinin Kolaylaştırılması 
Konusunda Mutabakat Muhtırası

99/13447 09.11.99 23871

Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti Arasındaki Sosyal Güvenlik 
Anlaşması ile İlgili Ek Anlaşma

99/13498 25.11.99 23887

Türkiye Çin II. Dönem Turizm Karma 
¡Komisyonu Toplantısı Protokolü

99/13523 25.11.99 23887

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cezayir 
Demokratik ve Halk Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Bitki Koruma ve Karantina 
Alanlarında İşbirliği Anlaşması

99/13522 26.11.99 23888

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Hükümetlerarası Karma 
Ekonomik İşbirliği Komisyonu Birinci 
Dönem Toplantısı Protokolü

99/13540 27.11.99 23889

Türkiye Cumhuriyeit ile Kuveyt Devleti 
Arasında Gelir ve Servet Üzerinden Alman 
Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme 
Anlaşması ve Eki Protokolü

j 99/13519 28.11.99 23890

Türk Romen Karma Ekonomik Komisyonu 
XIX. Dönem Toplantısı Protokolü

99/13491 29.11.99 23891

Türkiye Cumhuriyeti ve Gambiya 
Cumhuriyeti Arasındaki Teknik işbirliği 
Programının Bir Parçası Olarak inşa Edilen 
Dökümhanenin Tamamlanması ve Teslimi 
Hakkında Protokol

99/13553 29.11.99

I ^

P  23891

Türkiye Cumhuriyeti ile Romanya 
Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasına 
Ek "Menşeli Ürünler” Kavramının Tanımı 
ve idari işbirliği Yöntemleri Hakkında 
Protokol D"nin Değiştirilmesine ilişkin 99/2 
Sayılı Ortak Komite Kararı'nın 01/10/99 
tarihinden geçerli olmak üzere 
onaylanması

99/13558 30.11.99 F 23892

Türkiye Cumhuriyeti ile Ukrayna Arasında 
İmzalanan Konsolosluk Sözleşmesi

99/13535 30.11.99 23892

Dışişleri Mensuplarından Bazılarının 
Çeşitli Görevlere Atanmasına Dair Karar

99/13592
1 1

02.12.99 23894
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117 Ağustos 1999 tarihinde Marmara I 
Bölgesinde Meydana Gelen Depremden 
Dolayı Oluşan Hasarların En Kısa 
Zamanda Bertaraf Edilmesi İçin, Dünya 
Bankası'ndan Depreme ilişkin 
Harcamalarla İlgili Olarak Bütçenin 
Finansmanı Amacıyla 252.53 Miylon ABD 
Doları ve Proje Kredisi Olarak 505 Milyon 
ABD Doları Olmak Üzere Toplam 757.53 
Milyon ABD Doları Tutarında Kredi 
Sağlanmasına Dair İkraz Anlaşmaları ile 
Ek Mektupların Onaylanması Hakkında 
Karar

99/13650 | 05.12.99 23897

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Rusya 
Federasyonu HükümetiArasında Gelir 
Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte 
Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması

99/13619 17.12.99 23909

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna 
Hükümeti Arasında Karadeniz deki Deniz 
Alanlarından Sorumlu Yetkili Makamların 
işbirliğine Dair Anlaşma

99/13583 18.12.99 23910

Türkiye Cumhuriyeit Hükümeti ile Mali 
Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticaret, 
¡Ekonomik ve Teknik İşbirliği Anlaşması |

99/13567 19.12.99 23911

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tunus 
Cumhuriyeti hükümeti Arasında Hayvan 
jsağlığı Alanındaki işbirliği Anlaşması

99/13569 20.12.99 23912

Nükleer Denemelerin Kapsamlı 
¡Yasaklanması Andlaşması

99/13744 26.12.99 23918

Macaristan ile Türkiye Arasında Serbest 
Ticaret Alanı Tesisine İlişkin Anlaşma'ya 
Ek "Menşeli Ürünler" Kavramının Tanımı 
ve idari işbirliği Metüdlarına ilişkin Protokol 
D'nin Değiştirilmesi

| 99/13669 30.12.99 23922

Bulgaristan ile Türkiye Arasında Anti- 
Personel Mayınların Kullanılmaması ve 
Ortak Sınıra Yakın Bölgelerdeki Anti- 
Personel Mayınların Temizlenmesi veya 
İmha Edilmesi Hakkında Anlaşma

99/13679 30.12.99 23922

Rusya Federasyonu ile Türkiye Arasında 
Diplomatik Pasaport Hamillerinin Vizeden 
Muaf Selapatlerine İlişkin Anlaşma

99/13726 30.12.99 23922

Kuzey Atlantik Konseyi'ne Taraf Devletler 
ve Barış İçin Ortaklık Programına Katılan 
Diğer Devletler Arasında Kuvvetlerin 
Statüsüne İlişkin Anlaşma

|  « #  ■ * • %

99/13755 30.12.99

•

. 23922

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye 
Arasında Ekonomik işbirliği Protokolüne Ek 
| Protokol

99/13782 30.12.99 23922

Bütçe Kanunu (2000 Mali Yılı) 4494 30.12.99 
| Mükerrer

23922
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PROTOKOL GENEL MUDURLUGU 
(PRGM)

1. 1999 Yılı İçindeki Gelişmeler

Diplomatik ve Konsüler İlişkileri Düzenleyen 1961 ve 1963 tarihli Viyana Sözleşmeleri diplomat ve idari 
teknik personel eş ve çocuklarının ev sahibi ülkede kazanç getirici işte çalışmaları halinde, sahip olmaları 
gereken ayrıcalık ve bağışıklıklardan feragat etmelerini öngörmekte, ayrıca çalışma izni ev sahibi ülkenin takdirine
bırakılmaktadır. .

%

Günümüzde meslek sahibi eşlerin sayısında belirgin bir artış gözlenmektedir. Ayrıca tüm dünyada olduğu 
gibi Bakanlığımızda da bayan diplomatların sayısı giderek artmaktadır. Diplomatik misyonlarda görevli kadın ve 
erkek memurların eşlerinin çalışmalarına Diplomatik İlişkiler Hakkmdaki Viyana Sözleşmesi çerçevesinde 
sınırlamalar getirilmiş olması güncel yaşamın gerçekleri ile uyuşmamaktadır. Bu nedenle Avrupa Konseyi 
bu konuda bir adım atarak, 1987 yılında bir örnek anlaşma metni benimsemiş ve ülkelerin diplomat eş ve çocuklarının 
çalışmaları konusunu örnek anlaşma çerçevesinde yapacakları ikili düzenlemeler yoluyla çözümlemelerini mümkün 
kılmıştır. Birçok ülke bu girişimden cesaretle ikili istihdam anlaşmaları imzalamaya başlamıştır. Bir örnek vermek 
gerekirse ABD bugüne dek 131 ülke ile bu kapsamda ikili anlaşmalar yapmıştır.

Bakanlığımız mensuplan eşlerinin vurtdışında çalışması önceleri yasak iken, Şubat 1998 tarihinde yapılan 
yenilikçi ve liberal bir düzenleme ile eşler Misyon Şefinin onayı çerçevesinde ev sahibi ülkede kazanç getiren 
bir işte çalışabilme olanağına kavuşmuşlardır. Ancak burada ev sahibi ülke çalışma izni verip vermeme yetkisine 
sahiptir ve kişiler diplomatik hak ve ayncalıklanndan feragat etmek durumundadırlar.

Değişen çağın koşullanna, günün ihtiyaçlanna uyabilmek ve Bakanlığımızın benimsemiş olduğu liberal 
çizgiye katkıda bulunabilmek amacıyla diğer ülkelerle bu kapsamda ikili düzenlemelere gidilmesi yönünde Bakanlığımız 
tarafından bir atılım başlatılmıştır.

2. İmzalanan Belgeler

a) Türkiye ile ABD arasında İkili İstihdam Anlaşması:

Bu çerçevede ilk adım olarak büyükelçiliklerde, başkonsolosluklarda ve uluslararası kuruluşlarda çalışan 
diplomat ve idari teknik personelin eş ve çocuklarının bulundukları ülkede kazanç getirici bir işte çalışmalarına 
olanak verecek olan İkili İstihdam Anlaşması ülkemiz ve Amerika Birleşik Devletleri arasında nota teatisi yoluyla 23 
Kasım 1999 tarihinde imzalanmıştır.

Bakanlığımızda düzenlenen imza töreninde anılan Anlaşmayı ülkemiz adına Müsteşar Yardımcısı Büyükelçi 
Aydan KARAHAN, ABD adına da Büyükelçi Mark R. PARRIS imzalamışlardır.

Anlaşma 99/13858 sayılı ve 15/12/1999 tarihli Bakanlar Kurulu Karan ile onaylanmış ve 20 Ocak 2000 
tarihli ve 23939 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmıştır.

■  ~ \
Bu Anlaşma ile mesleklerini sürdürmek isteyen diplomatik ve idari teknik statüdeki personelin eş ve

çocukları temel ayncalık ve bağışıklıklarından vazgeçmek zorunda kalmaksızın ev sahibi ülkede kazanç getirici bir işte 
çalışabileceklerdir. Bu çerçevede misyon üyelerinin eş ve çocuklarının maddi, manevi ve sosyal yönden olumlu 
biçimde tatmin edilmeleri, ev sahibi ülke ile daha hızlı kaynaşmalan ve o ülkenin deneyim ve birikimlerinden 
yararlanmalan mümkün olabilecektir.

Anlaşma gereği, ilgili kişilerin diplomatik muafiyetleri devam etmekle birlikte, bazı istisnaların yanında, kabul
eden devletin cezai, medeni ve idari yargısı ile mali ve sosyal güvenlik rejimi çalışılan iş ile sınırlı olmak kaydıyla 
yürürlükte olacaktır.

Çalışma izni tekrar yenilenmek kaydıyla iki yılı aşmayan bir dönem için verilecek ve izin misyon 
mensubu eş veya ebeveynin görev süresi ile sınırlı olacaktır.

•  •

Önümüzdeki dönemde benzeri anlaşmaların başta İngiltere ve Hollanda olmak üzere 
diğer ülkelerle de yapılabilmesini teminen çalışmalar sürdürülmekte olup, 2000 yılı başında her 
iki ülke ile de benzeri anlaşmaların imzalanması beklenmektedir.
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s i y a s e t  p l a n l a m a  g e n e l  m ü d ü r l ü ğ ü  
(SPGM)

1. 1999 Yılında Yürütülen Faaliyetler

Genel Müdürlüğümüz, Bakanlığımız birimleri arasında eşgüdümü sağlamak, iş tekrarım önlemek ve dış 
politikamızın yürütülmesine katkıda bulunmak şeklinde özetleyebileceğimiz asli görevlerini yerine getirmek amacıyla, 
her yıl olduğu gibi 1999 yılında da aşağıda kayıtlı işlevleri yerine getirmiştir.

a) Hazırlanan metinler:

Sayın Cumhurbaşkanımız için her aym önemli gelişmelerini derleyen Dış Politika Gelişmeleri Notu, 
Sayın Cumhurbaşkanımızca özellikle izlenen ve ülkemiz için önem taşıyan projelerin aylık olarak 
durum tesbitini yapan proje takip notları,
Sayın Bakanımız ve diğer devlet erkanı tarafından kullanılacak İngilizce/Türkçe konuşma metinleri, 
Yazılı basının Sayın Bakanımız ile üst düzey Devlet erkanına genel dış politikamız hakkında yönelttiği 
soruların yanıtlan için taslak metinler,
Bakanlığımız bütçesinin TBMM’de görüşülmesi sırasında dağıtılan kitapçık,
Aylık MGK toplantılarında Bakanlığımızca yapılacak sunuşlar,
İç ve dış teşkilatımız ile ilgili makamlara günlük olarak iletilen, günün önemli gelişmeleri havi Günlük 
Bülten ve İhtilaf Noktalan başlıklı notlar,
Dış temsilciliklerimiz ile Merkez birimlerimize önemli dış politika gelişmeleriyle ilgili olarak aylık 
olarak sunulan ve MGK’ya da iletilen dış politika bilgilendirme notlan,
Çeşitli yayın organlarında kullanılmak üzere hazırlanan güncel konulara ilişkin makaleler,

•  •

Önemli dış politika konulannda çalışma kağıtlan,
Üst düzey dış temaslar ile önemli toplantılann aylık takvimleri
5 yıllık bir perspektifte ülkemizde düzenlenmesi planlanan ulusalararası toplantılan gösteren yıllık 
kongre takvimi

b) Diğer Çalışmalar:

TBMM faaliyetlerini ilgilendiren alanlarda Bakanlık içi koordinasyonun sağlanması ve bu meyanda 
Sayın Milletvekillerimizin dış politika konularındaki soru önergelerine verilecek yanıtların 
hazırlanması ya da bunların yanıtlanması amacıyla gerekli eşgüdümün sağlanması,
Bakanlığımız Güncesi’nin hazırlanmasında eşgüdüm,
Yabancı ülke Dışişleri Bakanlıklarının Siyaset Planlama birimleriyle istişareler yürütülmesi,
Çeşitli konuların ele alındığı uluslar arası konferanslara katılım.
Kamu görevlilerine ve Türkiye'yi ziyaret eden yabancı heyetlere dış politika brifingleri verilmesi ve 
bu yönde Bakanlık içi koordinasyonun sağlanması,
Çeşitli hükümet kuruluşlarının dış politikayı ilgilendiren alanlardaki faaliyetlerine Bakanlığımızın 
katkısının sağlanması ve ayrıca hükümet dışı çeşitli kurumlar tarafından hazırlanan dokümanların dış 
pılitika bölümlerine katkıda bulunulması ve gerektiğinde güncelleştirilmesi,

2. Dokümantasyon Çalışmaları:

1999 yılında ayrıca, dış misyonlarımızdan gelen katkıların derlenmesi suretiyle, Türkiye ile diğer ülkeler 
arasındaki anlaşmaların dökümünü içeren “Fact Sheet” isimli çalışma ile diğer ülkelerle ilişkilerimizin tarihçesini 
aktaran Tarihçe Notu isimli bir diğer dükümanter araştırma tamamlanarak basıma hazır hale getirilmiş; ayrıca, 
Bakanlığımız İnternet sayfası yeniden düzenlenerek, uygulamaya konulmak üzere ENFD’ye iletilmiştir.

3. AGİT Zirvesi ile ilgili Hazırlıklar

Son olarak, Genel Müdürlüğümüz 18-19 Kasım 1999’da düzenlenen AGİT İstanbul Zirvesi marjında düzenlenen 
üst düzey ikili temaslarda yararlanılan konuşma notlannı hazırlamış ve koordinasyon görevini üstlenmiştir.
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İSTİHBARAT GENEL MUDUR YARDIMCILIĞI 
(İSTY)

1. 1999 Yılı İçindeki Gelişmeler:

PKK terör örgütü başta olmak üzere, genel olarak terörizmle ve diğer örgütlü suçlarla mücadele konusunda uluslar 
arası alanda etkin bir işbirliği sağlamaya yönelik çalışmalarımız devam etmektedir. Bu bağlamda, önceki yıllarda 34 ülke 
ile imzalanan güvenlik işbirliği anlaşmalarına ek olarak, 1999 yılı içerisinde üç ülke (Kanada, Mısır ve Malta) ile bu tür 
anlaşmalar akdedilmiştir.

Diğer taraftan, Sayın Başbakanımızın Rusya Federasyonu’na gerçekleştirdiği ziyaret sırasında bu ülke ile terörizm 
ile mücadelede işbirliği konusunda bir deklerasyon ve ayrıca Yunanistan ile de Güvenlik İşbirliği Komitesi bünyesinde 
yapılan çalışmalar sonucunda bir anlaşma parafe edilmiştir.

Sözkonusu anlaşmalarda öngörülen işbirliği mekanizmaları çerçevesinde, Bakanlığımızın ve diğer ilgili kurum ve 
kuruluşlarımızın katılımıyla, karşılıklı güvenlik komisyonu toplantıları ve temaslar düzenli olarak sürdürülmektedir. İkili 
güvenlik anlaşması imzalanamayan ülkelerle de, ilgili makamlar arasında düzenli işbirliğini ve bilgi alışverişini öngören 
mekanizmaların hayata geçirilmesine çalışılmakta, ayrıca bu ülkelerin çoğuluyla somut işbirliği yürütülmektedir.

2. .İmzalanan Belgeler

a) KANADA

“Türkiye Cumhuriyeti içişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü ile Kanada Kraliyet Atlı Polisi Arasında 
Mutabakat Muhtırası”. Ottava’da RCMP Şefi tarafından, daha sonra Ankara’da Emniyet Genel Müdürü Bilican tarafından 
1999 Mart ayı içinde imzalanmaştır. Sözkonusu Muhtıra, 15 Temmuz 1999 tarihli ve 99/13148 sayılı Bakanlar Kurulu 
Kararı ile onaylanmış olup, Kanada tarafınca da onaylanmasını müteakip nota yoluyla yürürlüğe girecektir.

b) MISIR

“Cooperation Agreement on Fighting Aganist Crime Between the Government of the Republic of Turkey and 
Government of the Arab Republic of Egypt” başlıklı anlaşma 26 Temmuz 1999 tarihinde Kahire’de Sayın Bakanımız ve 
Mısır Dışişleri Bakanı Amir Mousa tarafından İngilizce dilinde imzalanmıştır. 13 Ağustos 1999 tarih ve 99/13280 sayılı 
Bakanlar Kurulu Karan ile onaylanarak, 19 Eylül 1999 tarih ve 23821 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan amlan Anlaşma 
Mısır tarafınca da onay işlemlerinin tamamlanmasını müteakip 27 Temmuz 2000 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

c) MALTA

( ( 1 Cumhuriyeti Hükümeti
Madde Kaçakçılığı. Uluslar arası Terözim ve Organize Suçlarla Mücadalede işbirliği Anlaşması” 29 Kasım 1999’da 
Roma’da Vatikan Büyükelçimiz Altan Güven ve Malta’mn Roma Büyükelçisi Joseph Borg tarafından Türkçe ve İngilizce 
dillerinde imzalanmıştır. Anılan Anlaşma, Malta tarafınca Aralık 1999’da, tarafımızdan da 20 Ocak 2000 tarih ve 2000-86 
sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile onaylanmış ve nota teatisini müteakip 28 Şubat 2000 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

d) RUSYA FEDARASYONU

Hükümeti
Deklarasyonu”, Sayın Başbakımmızın Rusya Federasyonu’na gerçekleştirdiği ziyaret sırasında, 5 Kasım 1999 tarihinde 
Moskova’da Sayın Başbakımmız ve RF Başbakanı Vladimir Putin tarafından Türkçe ve Rusça dillerinde parafe edilmiştir.

e) YUNANİSTAN

Sayın Bakanımızın Yunanistan Dışişleri Bakanı Papandreu ile 30 Haziran 1999 tarihinde New York’ta yaptığı 
görüşmede vanlan mutabakat sonucu, ekonomik ve ticari işbirliği, örgütlü suç ve terörizm, kültür, çevre, turizm ve bölgesel 
işbirliği konularında komiteler oluşturulmuştur. İlk toplantısını 30 Temmuz 1999 tarihinde Atina’da gerçekleştirilen 
“Terörizm, Örgütlü Suç. Uyuşturucu Kaçakçılığı ve Yasadışı Göç Komitesi” bünyesinde yapılan çalışmalar sonucunda. 
“Terörizm, Örgütlü Suç, Uyustrucu Kaçakçılığı ve Yasadışı Göç ile Mücadelede İşbirliği Anlaşması” taslak metni nihai 
hale getirilerek, 8 Aralık 1999 tarihinde Atina’da ad referandum parafa edilmiştir.

%

Anılan Anlaşma, 20 Ocak 2000 tarihinde Ankara’da Sayın Bakanımız ve Yunanistan Dışişleri Bakam George 
Papandreu tarafından imzalanmış olup, halen TBMM Genel Kurulunda onay aşamasındadır.
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Geçmişte olduğu gibi, 1999 yılı içerisinde de, PKK terör örgütünün propaganda etkinliklerine karşı
Bakanlığımızca ve dış temsilciliklerimizce bilgilendirme faaliyetlerinde bulunulmuştur. Bu bağlamda, tüm
Büyükelçiliklerimizcc PKK terör örgütü ve Öcalan’a ilişkin yargı süreci ile ilgili son gelişmeler hakkında, bulunulan
ülkelerde üst düzey girişimler yapılarak görüşlerimiz anlatılmış, ayrıca, yazılı ve göresi medya kuruluşlarının temsilcilerine
yönelik toplantılar düzenlenmesi, radyo ve televizyon programlarına katılınması, bilgi notları ve yayınlardan örnekler 
gönderilmesi gibi faaliyetler gerçekleştirilmiştir.

3. PKK’nın Faaliyetleri ile ilgili çalışmalar :
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ARAŞTIRMA GENEL MUDUR YARDIMCILIĞI 
(ARTY)

S

1.1999 Yılı İçindeki Gelişmeler:

Türkiye’nin terörizmle mücadele için uluslar arası düzeyde işbirliğini teşvik etmek şeklindeki tutumuna paralel 
olarak, 1999 yılında da uluslar arası terörizm sözleşmelerinin gerçekleştirilmesine katkı sağlamak ve bu sözleşmelere taraf 
olmak yolundaki çalışmalarımız devam etmiştir. Aynca, iki bölgesel oluşum olan SECİ ve KEİ çerçevesinde hazırlanan 
suçla mücadele anlaşmalarına taraf olma yolundaki çalışmalarımız ve her iki sürece verdiğimiz destek sürmüştür.

Bunların yanında, yurtdışında ülkemiz aleyhtarı iddialara karşı bilgilendirme faaliyetlerine, geçmişte olduğu gibi, 
1999 yılında da devam edilmiştir.

2. İmzalanan Belgeler:

a) TERÖRİST BOMBALAMALARIN ORTADAN KALDIRILMASI HAKKINDA 
ULUSLARARASI SÖZLEŞME

Birleşmiş Milletler çerçevesinde hazırlanarak BM Genel Kurulunun 15 Aralık 1997 tarih ve 52/164 sayılı 
karan ile kabul edilen “Terörist Bombalamalann Ortadan Kaldırılması Hakkında Uluslar arası Sözleşme” Hükümetimiz 
adına Birleşmiş Milletler Nezdinde Daimi Temsilcimiz Büyükelçi Volkan Vural tarafından 20 Mayıs 1999 tarihinde New 
York’da imzalanmıştır.

t

b) Sınraşan Suçlan Önleme ve Mücadele Etmeye İlişkin İşbirliği anlaşması:

Güneydoğu Avrupa İşbirliği Girişimi (SECİ) çerçevesinde hazırlanan “Sınıraşan Suçlan Önleme ve Mücadelede 
Etmeye İlişkin İşbirliği Anlaşması” Hükümetimiz adına Gümrük Müsteşan Ramazan Uludağ tarafından 26 Mayıs 1999 
tarihinde Bükreş’te imzalanmıştır. (Anlaşmanın onaylanması 30.6.2000 tarih ve 4589 sayılı Kanunla uygun bulunmuştur. 
Sözkonusu Kanun, 7 Temmuz 2000 tarih ve 24102 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.)

c) KEİ KATILIMCI DEVLETLERİ HÜKÜMETLERİ ARASINDA SUÇLA,
ÖZELLİKLE ÖRGÜTLÜ SUÇ TÜRLERİYLE MÜCADELE İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI

Karadeniz Ekonomik İşbirliği (KEİ) Katılımcı Devletleri Hükümetleri Arasında Suçla, Özellikle Örgütlü 
Suç Türleriyle Mücadele işbirliği Anlaşması Bakanlar Kurulu’nca 10.6.1999 tarihinde onaylanmıştır. Bakanlar Kurulu’nun 
99/12962 sayılı sözkonusu karan 19 Temmuz 1999 tarih ve 23760 Resmi Gazetede yayınlanmıştır.

3. “Sözde Ermeni Soykırımı” ile ilgili bilgilendirme faaliyetleri:

1999 yılı içerisinde, Ermeni diasporasınm sözde Ermeni soykınmım bir vaka olarak kabul ettirme yönündeki 
etkinliklerine karşı Bakanlığımızca ve ilgili dış temsilciliklerimizce bilgilendirme faaliyetlerinde bulunulmuştur. Dış 
temsilciliklerimizce bu bağlamda, Türkiye aleyhtarı Ermeni diasporası faaliyetlerinin yoğun olduğu ülkelerin resmi 
makamlan nezdinde girişimler yapılarak görüşlerimiz anlatılmış, Ermeni iddialarına yamt oluşturracak nitelikteki 
çalışmalar bu ülke görevlilerine tevdi edilmiştir. Aynca, Sözkonusu ülkelerdeki Türk toplumunun Ermeni faaliyetlerine 
karşı bilinçlendirilmesi ve etkin desteğinin sağlanması için çalışmalar yapılmıştır.
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AVRUPA BIRLIGI GENEL MUDURLUGU 
AVRUPA BİRLİĞİ SİYASİ İŞLER GENEL MÜDÜR YARDIMCILIĞI 

(ABGY)

1. ÖNEMLİ FAALİYETLER

Önemli olaylar takvimi:

1. 1999 yılı içindeki gelişmeler : 

22 Şubat 1999

25 Şubat 1999

25 Şubat 1999

AB Genel İşler Konseyi Toplantısında Onbeşler 
tarafından Öcalan konusunda yapılan açıklama

.  9

Avrupa Parlamentosunda Öcalan hakkında 
kararın kabulü

Türkiye’nin SOCRATES ve YOUTH FOR 
EUROPE adlı Topluluk programlarına katılmasını 
öngören raporun Avrupa Parlamentosunda 
kabulü

26 Şubat 1999

26 Şubat 1999

4-5 Mart 1999

4-5 Mart 1999

7-8 Mart 1999

9 Mart 1999

13-14 Mart 1999

AP üyesi Swoboda'nm Viyana'da ERNK 
temsilcileriyle "Kültlerin durumu ve AB’nin bu 
konuda izleyeceği politikalar” konulu basına açık 
bir toplantı düzenlemesi

AB Gayriresmi Petersberg Zirvesi 
(Zirvede "Agenda 2000"inin tatbiki ile ilgili 
konular ele alınmış, bunun yanısıra 
Yunanistan'ın talebi üzerine Öcalan konusu ve 
Avrupa'daki Kürt eylemleri de gündeme 
gelmiştir. Zirvenin ağırlıklı konusunu AB 
bütçesine katkı oluşturmuştur.)

Avrupa Parlamentosundan 5 üyenin Öcalan’m 
avukattan ve bazı HADEP temsilcileriyle 
görüşmek üzere İstanbul'a gelişi

^  ,  # 
Akdeniz Forumu Dışişleri Bakanlan 6.Toplantısı,
Malta
(MAAY Uluç Özülker başkanlığında bir heyet katılmıştır.)

EUROMED Parlamento Başkanları Toplantısı,
Palma de Mallorca
(TBMM Başkanvckili Uluç Gürkan katılmıştır.)

AB-Türkiye Ortak Danışına Komitesi 7.
Toplantısı, Brüksel

Rheinlıardthausen AB Dışişleri Bakanlan Gayriresmi 
Toplantısı
(Dışişleri Bakanları, Türkiye'deki seçimler 
sonrasında AB-Türkiye siyasi diyalogunun 
yeniden canlandmlması arzusunu ifade etmiş, 
Yunanistan'a terörü desteklediği gerekçesiyle yöneltilen 
suçlamalar reddedilmiştir. Toplantı sırasında - 
Öcalan meselesi kısaca ele alınmış, Türkiye'nin 
iç sorunlarının sadece PKK ve Öcalan ile sınırlı 
olmadığı hususunda görüşbirliği ifade edilmiştir.)
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16 Mart 1999 

24-25 Mart 1999

15-16 Nisan 1999 

26 Nisan 1999

1 Mayıs 1999 

3-4 Haziran 1999 

10-13 Haziran 1999 

24-26 Haziran 1999

24-26 Haziran 1999

2 Temmuz 1999

22 Temmuz 1999

AP üyesi ve Sosyalist Grup Dış Politika Sözcüsü 
Hannes Svvoboda'nın basın açıklaması 
(Açıklamada, ülkemizde meydana gelen terör 
eylemleri ve özellikle PKK terörü eleştirilmiştir)

Gündem 2000 konusunda özel zirve, Berlin 
(Zirvenin en önemli gündem maddesini,
Gündem 2000’in mali veçheleri teşkil etmiştir. Zirvede 
genişleme konusunda da kısa bir açıklama yapılmış ve 
sürecin devamına verilen önem teyid edilmiştir. Üzerinde 
mutabakata varılan bütçe, 2006 yılına kadar adaylar için 
yürütülecek katılım öncesi stratejisi ve bu dönemde 
katılım gerçekleştiği takdirde, bunun finansmanını içerecek 
şekilde onaylanmıştır.)

EUROMED Dışişleri Bakanlan 3. Toplantısı, Stuttgart

Mesleki eğitimin geliştirilmesi ve desteklenmesine yönelik 
Leonardo da Vinci II Programına ülkemizin katılımım 
öngören Bakanlar Konseyi Kararı 
(Karar, 11 Haziran 1999 tarihli ATRG'de yayınlanarak 
yürürlüğe girmiştir.)

Amsterdam Antlaşmasının yürürlüğe girişi 

Köln Zirvesi

Avrupa Parlamentosu seçimleri

AB Eğitim Bakanları Konferansı, Budapeşte 
(MEB Sayın Metin Bostancıoğlu başkanlığında 
bir heyet katılmıştır.)

AP İngiliz İşçi Partisi Üyesi Richard Balfe'in 
ülkemizi ziyareti
Strateji çerçevesinde AB Komisyonu ile görüşmelerin 4. 
turu
(Görüşmelerde, Gümrük birliğine ilişkin konular ile sanayi, 
hizmetler, çevre, ulaştırma, Türkiye'nin Topluluk 
Programlarına katılımı gibi çeşitli alanlarda ve idari, 
kurumsal ve mali işbirliği açısından kaydedilen gelişmeler 
gözden geçirilmiştir. Strateji belgesinde yeralan unsurların 
hayata geçirilmesi amacıyla Eylül 1998'den beri Komisyonla 
sürdürülen görüşmelerde, siyasi destek ve mali kaynak 
yetersizliği sebebiyle, ancak sınırlı ölçüde ilerleme 
sağlanabilmiştir.)

AP'nda Öcalan konusundaki karar tasarısının 
kabulü

•  •

(Kararda, Ocalan'a verilen cezanın kınandığı ve idam 
cezasına muhalefetin bir kez daha teyid olunduğu 
belirtilmiş, Türkiye'ye, cezanın infaz edilmemesi için 
çağnda bulunulmuş, TBMM’ye, idam cezalarının 
uygulanmaması yönündeki mevcut durumu, idam cezasının 
yasal olarak kaldırılması şeklinde değiştirmek üzere gerekli 
adımlan atması için çağnda bulunulmuş, Öcalan'm 
yargılanması sürecinin adil olduğu konusunda şüpheler 
bulunduğu ileri sürülmüş, Avrupa İnsan Haklan 
Divanının, Öcalan davası konusunda alabileceği 
herhangi bir karara uyması için Türkiye'ye çağnda 
bulunulmakta, Öcalan'ın idam edilmesinin, Avrupa'da 
güvenlik ve istikrar üzerinde etkiler doğuracağı ve 
Türkiye'nin AB'a entegrasy onunu da olumsuz etkileyeceği
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4-5 Eylül 1999

4 Ekim 1999

5 Ekim 1999

10-12 Ekim 1999

13 Ekim 1999 

15-16 Ekim 

22 Ekim 1999

2-3 Kasını 1999

3-5 Kasım 1999 

10-11 Aralık

kaydedilmiş, Türk Hükümeti, Kültlerin siyasi, sosyal 
ve kültürel haklarını tanıyacak bir çözüm sürecini ve 
demokratik reformları başlatmaya çağrılmış, AB üyesi 
ülkelerden,"Kürt sorunııMna siyasi bir çözüm bulunmasına 
yönelik çabalara destek verilmesi istenmiştir.)

AB Dışişleri Bakanlan Gayriresmi Toplantısı (Gymnich) 
Saariselka, Finlandiya

Türkiye-AB Siyasi Direktörler Troika Toplantısı,
Ankara

Avrupa Parlamentosunda ülkemizin adaylığına 
ilişkin Karann kabulü

AB*ye aday ülkeler Meclis Başkanları ve AP 
arasında toplantı, Ljubljana

Aday ülkeler İlerleme Raporlannın açıklanması

AB Özel Zirvesi, Tampere, Finlandiya

AP AvusturyalI üyesi Hannes Svvoboda'nın 
Türkiye'yi ziyareti

AB Komisyonu ve Birliğe aday ülkeler Ticaret 
Bakanlanmn katılımıyla Millenium Round 
konusunda düzenlenen toplantı,
Budapeşte (Devlet Bakanı Sayın Tunca Toskay 
katıldı.)

EUROMED Ekonomik ve Sosyal Konseyler 
Zirvesi, Antalya

AB Helsinki Zirvesi
(Türkiye Zirvede oy birliği ile Avrupa Birliği'ne aday ülke 
olarak kabul ve ilan edilmiş ve diğer aday ülkelerle eşit 
konumda olacağı açık ve kesin bir dille ifade edilmiştir.
Öte yandan, ülkemizin AB'ne adaylık statüsü ile ilgili olarak 
Başkanlık Sonuç Bildirisi'ndeki yazım konusunda Fin 
Dönem Başkanlığı tarafından hazırlanan ve 10 Aralık 1999 
tarihinde Bakanlığımıza ulaşan metinde yeralan hususlarla 
ilgili olarak AB'nin görüşlerine açıklık kazandırmak üzere, 
AB Konseyi Genel Sekreteri ve Ortak Dış ve Güvenlik 
Politikası (ODGP) Yüksek Temsilcisi Javier Sclana, AB 
Komisyonu Genişlemeden Sorumlu Komiseri Günter 
Verheugen ve AB Dönem Başkanı Finlandiya'nın Dışişleri 
Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşar Yardımcısı Jaako Blomberg, 
10 Aralık 1999 günü akşamı ülkemizi ziyaret 
etmişlerdir. Helsinki kararlarına göre, Türkiye, diğer aday 
ülkeler gibi bir katılım öncesi stratejisinden 
yararlanacaktır. Böylece, Türkiye Topluluk 
programlan ve ajanslan ile, aday ülkelerle 
Birlik arasında katılım süreci çerçevesinde yapılan 
toplantılara katılma imkanına sahip olacaktır. Sonuç 
Bildirisi ayrıca, önceki AB Konseyi kararlan çerçevesinde 
bir katılım ortaklığı hazırlanmasını öngörmektedir. Bu 
ortaklığın aynı zamanda, siyasi ve ekonomik kriterler ile, 
üye ülke olmanın gerektirdiği yükümlülükler ışığında ve AB 
müktesebatının üstlenilmesine ilişkin ulusal program ile 
birarada, katılım hazırlıklan üzerinde yoğunlaşacağı 
belirtilmiştir. Komisyon aynca, Türk mevzuatının
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2. Ziyaretler

18 Şubat 1999

18-19 Şubat 1999

26 Şubat 1999 

30 Mart 1999 

28 Mayıs 1999 

11-13 Temmuz 1999

25-26 Ağustos 1999

2-9 Eylül 1999

13-14 Eylül 1999

14-16 Eylül 1999

17 Eylül 1999 

20 Eylül 1999 .

22.27 Eylül 1999

10-14 Ekim 1999 

7-9 Aralık 1999

3. İmzalanan Belgeler

7 Eylül 1999

4 Ekim 1999

Topluluk müktesebatıyla uyumlaştırılması amacıyla, 
müktesebatın analitik incelemesi sürecini hazırlamakla 
görevlendirilmiş, öte taraftan, katılım öncesine yönelik tüm 
AB mali kaynaklarının eşgüdümü için tek bir çerçeve içinde 
sunmaya davet edilmiştir.

Strateji çerçevesinde Alman Dönem Başkanlığı 
ile istişareler, Bonn (ABGM Elçi Selim Kuneralp)

Türkiye-AB Karma Karma Parlamento 
Komisyonu Toplantısı, İstanbul

Gümrük Birliği Ortak Komite Toplantısı, Brüksel

Türkiye-AB Ortaklık Komitesi toplantısı, Brüksel

Gümrük İşbirliği Komitesi Toplantısı, Şanlıurfa

İngiltere Avrupa ile ilişkilerden sorumlu Devlet 
Sekreteri Joyce Quin’in ülkemizi ziyareti

AB Komiseri Van Den Broek ve Finlandiya 
Dışişleri Bakanı Halonen'in deprem sonrasında 
AB'nin dayamşmasını ifade etmek amacıyla 
Türkiye’yi ziyareti

MAAY Büyükelçi Uluç Özülker ve ABGM Elçi 
Selim Kuneralp'in Finlandiya, Hollanda ve 
Almanya'yı ziyaretleri

AB Genel İşler Konseyi (Sayın Bakanımız 
konuşma yapmak üzere davet edilmiştir)

KPK Büro toplantısı, Strazburg 
(KPK Eşbaşkanı ve Başkan Yardımcısı)

Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi, Trabzon

Finlandiya Dış Ticaret ve Avrupa ile İlişkiler 
Bakanı Kimmo Sasi’nin ülkemizi ziyareti

AP heyetinin ülkemizi, deprem bölgelerini 
ve KKTC'yi ziyareti

KPK 45. Dönem Toplantısı, Brüksel

Türkiye-AB KPK AP Eşbaşkanı ve beraberindeki 
heyetin ülkemizi ziyareti

Türkiye ile Makedonya arasında Serbest Ticaret 
Anlaşmasının imzalanması, Ankara

Türkiye ile Polonya Arasında Serbest Ticaret 
Anlaşmasının imzalanması, Ankara
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AVRUPA GENEL MÜDÜR YARDIMCILIĞI 
(AVGY)

1. ALMANYA:

A. Ziyaretler

a) 16 Nisan 1999 tarihinde MA AY Büyükelçi Özülker Stuttgart'ta Alman Dışişleri Siyasi 
Direktörü Pleuger ile görüşmüştür.

* /

b) 26 Mayıs 1999 tarihinde Almanya Dışişleri Siyasi Direktörü Pleuger ile MAAY Büyükelçi 
Özülker Ankara'da biraraya gelmiştir.

c) 24 Nisan 1999 tarilıinde NATO Zirvesi vesilesiyle bulunduğu Vasington'da Sayın Bakanımız 
Alman Dışişleri Bakanı Fisclıer ile bir görüşme gerçekleştirmiştir.

ç) Federal Almanya Dışişleri Bakanı Fischer, 21-22 Temmuz 1999 tarihleri arasında
Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirmiştir.

d) Sayın Bakanımız, muhatabı Fisclıer'in BM Genel Kurul Toplantısı sırasında yaptığı davet 
üzerine, 26 Ekim tarihinde Berlin'e bir günlük resmi ziyaret gerçekleştirmiş ve önce iki Bakan 
arasında başbaşa, daha sonra heyetlerarası görüşmeler gerçekleştirilmiştir.

e) 4-5 Kasım 1999 tarihleri arasmda İstanbul'da gerçekleştirilen Türk-Alman işbirliği 
Konseyi toplantısı maıjında Sayın Müsteşarımız ve AFC Dışişleri Devlet Sekreteri Ischinger'in 
başkanlığında, Türk-Alman siyasi istişareleri gerçekleştirilmiştir.

f) AFC Federal İçişleri Bakanı Schily, 8-9 Kasım 1999 tarihlerinde Türkiye'ye resmi bir 
ziyaret yapmıştır. Ziyaret sırasında, Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Başbakanımız, Başbakan 
Yardımcısı Sayın Devlet Bahçeli ve İçişleri Bakam Sayın Tantan tarafından kabul edilen konuk Bakan, 
ayrıca deprem bölgesine giderek incelemelerde bulunmuştur.

g) Şansölye Schröder, 17-19 Kasım 1999 tarihlerinde AGİT Zirvesi’ne katılmak üzere 
bulunduğu İstanbul'da Zirve marjında Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Başbakanımız ile ikili 
görüşmeler gerçekleştirmiştir.

lı) AFC Savunma Bakanı Scharping, 21-22 Aralık 1999 tarihlerinde Türkiye'ye resmi bir ziyaret
gerçekleştirmiştir. Scharping'in ziyareti uzun bir aradan sonra Savunma Bakanı düzeyinde 
Almanya'dan Türkiye'ye gerçekleştirilen ilk ziyareti teşkil etmiştir.

2. AVUSTURYA 

A. Ziyaretler

a) Avusturya Cumhurbaşkanı Klestil, 19 Kasım 1999 tarihinde AGİT Zirvesi vesilesiyle
bulunduğu İstanbul'da Sayın Cumhurbaşkanımızla bir görüşme yapmıştır.

3. BELÇİKA 

A. Ziyaretler

a) 12 Nisan 1999 tarihinde Belçika Dışişleri Avrupa İşleri Genel Müdürü Büyükelçi Rouvroy 
ülkemizi ziyaret etmiş, Ankara'da çeşitli temaslarda bulunmuştur.

b) 14 Haziran 1999 tarihinde Brüksel'de Türkiye-Belçika Dışişleri Bakanlıkları arasında 
siyasi direktörler düzeyinde Siyasi İstişare Toplantısı gerçekleştirilmiştir.

4. DANİMARKA 

A. Ziyaretler

a) Müsteşar Büyükelçi Haktanır ile Danimarka Dışişleri Genel Sekreteri Petersen başkanlığındaki
heyetler arasında 1 Ekim 1999 tarihinde Kopenhag'da siyasi istişareler gerçekleştirilmiştir.
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b) Sayın Bakanımız, Danimarka Dışişleri Bakam Petersen'in davetine icabetle 26 Kasım 1999 
tarihinde Kopenhag'ı ziyaret etmiştir. Sayın Bakanımız ikili görüşmelerin yanısıra Danimarka 
Parlamentosu Dışilişkiler Komisyonu üyeleri ile de görüşmüştür. Sözkonusu ziyaret sırasında 
"Türkiye-Danimarka Eylem Planı" imzalanmıştır.

5. FİNLANDİYA

A.. Ziyaretler

6. FRANSA

A. Ziyaretler

a) MAAY Büyükelçi Özülker, Türkiye-AB ilişkilerinin geleceği ve ikili siyasi ilişkileri görüşmek 
üzere 6 Eylül 1999 tarihinde Helsinki'yi ziyaret etmiştir.

b) AGİT Zirvesi dolayısıyla 18-19 Kasım 1999 tarihlerinde İstanbul'a gelen Finlandiya 
Cumhurbaşkanı Ahtisaari, 20-21 Kasım günlerinde Ankara'ya geçerek resmi bir ziyarette 
bulunmuştur. Sayın Cumhurbaşkanımız ile Finlandiya Cumhurbaşkanı başbaşa görüşmeler yapmış, 
ayrıca İki ülke Cumhurbaşkanları başkanlığında heyetlerarası görüşmeler gerçekleştirilmiştir. 
Finlandiya Cumhurbaşkanı Ahtisaari Sayın Başbakanımızı ve Sayın Bakanımızı kabul etmiştir.

a) 9 Şubat 1999 tarihinde, Paris'te Dışişleri Bakanlıkları Müsteşarları düzeyinde siyasi istişareler 
gerçekleştirilmiştir.

b) 22-27 Nisan 1999 tarihlerinde Vaşington'daki NATO Zirvesi sırasında Sayın 
Cumhurbaşkanımız Fransa Cumhurbaşkanı Chirac ile bir görüşme gerçekleştirmiştir.

c ) 3-4 Mayıs 1999 tarihlerinde, Versailles Sarayında Osmanlı Sarayının Hâzineleri Sergisinin
açılışı münasebetiyle Sayın Cumhurbaşkanımız Paris'i ziyaret etmiştir. " Les Tresors de la Cour 
Ottoamane: Topkapı a Versailles" Sergisi 4 Mayıs günü Cumhurbaşkanı Chirac ve Sayın 
Cumhurbaşkanımız tarafından açılmıştır.

ç) 31 Ağustos-1 Eylül 1999 tarihlerinde Fransa Dışişleri Bakanı Vedrine'in davetine icabetle Sayın
Bakanımız Fransa'yı ziyaret etmiştir.

d) 18 Kasım 1999 tarihinde gerçekleştirilen AGİT Zirvesi vesilesiyle ülkemizde bulunan
Fransa Cumhurbaşkanı Chirac, Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Başbakanımız ile görüşmüştür.

e) 18 Kasım 1999 tarihinde gerçekleştirilen AGİT Zirvesi vesilesiyle Sayın Bakanımız,
Fransa Dışişleri Bakam Vedrine ile ikili bir görüşme yapmıştır.

7. HOLLANDA

A. Ziyaretler

a )  31 Ocak-4 Şubat 1999 tarihlerinde Hollanda Dışişleri, Savunma ve Kalkınma İşbirliği
Bakanlarının üye oldukları "Advisory Council on International Affairs" isimli uluslararası enstitüsü 
yetkilileri, Türkiye konusunda rapor hazırlık çalışmalan çerçevesinde Ankara ve İstanbul'u 
ziyaret etmişlerdir.

b ) 18 Kasım 1999 tarihinde gerçekleştirilen AGİT Zirvesi maıjında Hollanda Başbakanı Wim
Kok, Sayın Cumhurbaşkanı ve Başbakan ile biraraya gelmiştir.

c ) 29-30 Kasım 1999 tarihlerinde Hollanda Dışişleri Bakanı Van Aartsen Sayın Bakanımızın
davetlisi olarak Türkiye'yi ziyaret etmiştir.
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8. İNGİLTERE

A. Ziyaretler

a )  23-26 Şubat 1999 tarihlerinde TBMM Meclis Başkanı Sayın Çetin, Türk-İngiliz Parlamento 
Grubu'nun davetine icabetle çeşitli temaslarda bulunmak ve parlamentoda bir konuşma yapmak üzere
İngiltere'yi ziyaret etmiştir.

9. İRLANDA

A. Ziyaretler

10. ISPANYA

A. Ziyaretler

11. İSVEÇ 

A. Ziyaretler

b ) 31 Mayıs-4 Haziran 1999 tarihlerinde Kent Dükü Prens Michael beraberinde bir işadamları
heyetiyle ülkemizi ziyaret etmiş, ziyaret sırasında Sayın Cumhurbaşkanımız ve Saym Başbakanımız 
tarafından kabul edilmiştir.

c )  11-13 Temmuz 1999 tarihlerinde İngiliz Devlet Sekreteri Quin, resmi temaslarda bulunmak 
üzere ülkemizi ziyaret etmiştir.

ç )  12-15 Temmuz 1999 tarihlerinde Milli Savunma Bakanı Sayın Çakmakoğlu İngiltere
Savunma Bakanı Robertson’ım davetine icabetle İngiltere'yi ziyaret etmiştir.

d )  2 Eylül 1999 tarihinde İngiltere Dışişleri Bakanının davetine icabetle Saym Bakanımız,
İngiltere'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirmiştir.

e )  4-5 Kasım 1999 tarihlerinde İngiliz Dışişleri Bakanlığı Avrupa ile İkili İlişkilerden sorumlu
Direktörü Wright, Rusya, Kafkasya, Karadeniz ve Orta Asya'daki gelişmelerle ilgili temaslarda 
bulunmak üzere ülkemizi ziyaret etmiştir. Sözkonusu ziyaret çerçevesinde adtgeçen, MA AY Büyükelçi 
Özülker, MBAY Büyükelçi Şahinbaş ve MEKY Büyükelçi Balkan ile görüşmüştür.

a ) 3-7 Mart İ999 tarihlerinde TBMM Başkam Sayın Çetin, İ
icabetle İrlanda'yı ziyaret etmiştir.

b ) 27 Mayıs 1999 tarihinde MAAY Büyükelçi Özülker ile İris
Müsteşar Yardımcısı Büyükelçi Richard Townsend başkanlığındaki 
siyasi istişareleri Ankara'da gerçekleştirilmiştir.

a )  18 Kasım 1999 tarihinde Sayın Başbakanımız AGİT Zirvesi dolayısıyla İstanbul'a gelen 
İspanya Başbakanı Aznar ile ikili bir görüşme yapmıştır.

a )  İsveç Dışişleri Bakanlığı Siyasi Direktör Yardımcısı Petersson 3 Mayıs 1999 tarihinde
resmi temaslarda bulunmak üzere ülkemizi ziyaret etmiş, bu çerçevede AAGM Büyükelçi Okandan ile 
görüşmüştür.

b ) Saym Bakanımız İsveç Dışişleri Bakam Lindh'in davetine icabetle 25 Kasım 1999 tarihinde
Stokholm’e gitmiştir. Saym Bakammız, İsveç Dışişleri Bakanı ile bir çalışma öğle yemeğine katılmış ve
ardından ikili görüşmeler yapılmıştır. Sayın Bakan, aynca İsveç Parlamentosu Dışilişkiler 
Komisyonunu ziyaret etmiştir.
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12. İTALYA 

A. Ziyaretler
t

a )  18 Temmuz 1999 tarihinde MGSY Büyükelçi Loğoğlu, İtalya Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı 
Vattani ile İstanbul'da bir görüşme yapmıştır.

t  V

b ) 16 Eylül 1999 tarihinde İtalya Dışişleri Bakam Dini, ülkemize resmi bir ziyaret 
gerçekleştirmiştir.

c ) 22 Ekim 1999 tarihinde Müsteşar Büyükelçi Haktanır ve İtalya Dışişleri Bakanlığı 
Müsteşarı Vattani başkanlığındaki heyetler arasında Roma'da siyasi istişare toplantısı 
gerçekleştirilmiştir.

d ) AGİT Zirvesi vesilesiyle ülkemize gelen İtalya Başbakanı D'Alema, 19 Kasım 1999 
tarihinde Sayın Başbakanımız ile İstanbul'da biraraya gelmiştir.

13. LÜKSEMBURG —

A. Ziyaretler

a ) AGİT Zirvesi vesilesiyle ülkemize gelen Lüksemburg Başbakanı Juncker, 19 Kasım 1999
tarihinde Sayın Başbakanımız ile İstanbul'da ikili bir görüşme yapmıştır.

34



ORTA ASYA VE KAFKASYA GENEL MÜDÜR YARDIMCILIĞI 
(KOAY)

1 1999 Yılı İçindeki Gelişmeler
*  f  V  *  m  0  J  * ,  '  * - •  "

A. Abhazya Konusunda İstanbul Toplantısı

Yunanistan BMGS'nin Dostları Grubu ve Cenevre sürecinde yeralmamakla birlikte, Cenevre sürecini
desteklemek amacıyla Güven Arttırıcı Önlemler çerçevesinde 16-18 Ekim 1998 tarihinde Atina'da bir toplantıya evsahipliği 
yapmıştır.

Birleşmiş Milletler gözetiminde yürütülen Cenevre Süreci çerçevesinde Abhazya İhtilafının çözümüne 
katkıda bulunmak amacıyla İstanbul'da bir toplantı düzenlenmesine ilişkin olarak yaptığımız önerimiz BM ve 
taraflarca kabul görmüştür. Bu toplantı 7-9 Haziran 1999 tarihlerinde evsahipliğimizde İstanbul'da düzenlenmiştir.

Birleşmiş Milletler, AGİT ile ABD, Almanya, Fransa, İngiltere ve Rusya Federasyonu'ndan
müteşekkil BMGS'nin Dostları Grubu temsilcileri ile Gürcistan'dan Devlet Bakanı (başbakan muadili) Vazha 
Lortkipanidze, Abhazya'dan ise Sergei Bagapsh başkanlığından heyetlerin katıldığı toplantıda Abhaz lider Vladislav 
Ardzinba da hazır bulunmuştur.

Anılan toplantı sonucunda yayınlanan İstanbul Bildirisi'nde ihtilafın çözümünün önündeki engelleri 
bertaraf etmek amacıyla taraflar arasındaki çalışına gruplarının bir hafta içinde toplanması kararlaştırılmıştır. İstanbul 
Toplantısı Gürcü ve Abhaz taraflarının müzakereleri sürekli olarak yürüten temsilciler dışında her iki toplumu 
temsil eden entellektüeller, sanayici ve tarım kesiminden işadamlan, basın mensuplan ve en önemlisi çatışmalara 
katılmış olan komutanların katılımıyla yapılması itibariyle tarafların en geniş şekilde temsil edildikleri toplantı olması, 
aynca anılan toplantı sonucunda son dönemde belirli bir durgunluk içine girmiş olan diyalog süreci ve çalışma grubu 
toplaııtılanna yeniden hayatiyet kazandırılmasına yol açması nedeniyle önem taşımaktadır.

B. Türkiye-İsrail Siyasi İstişareleri

İsraü Dışişleri Bakanlığı BDT, Orta ve Doğu Avrupa Ülkelerinden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Slıimon 
Stein başkanlığındaki İsrail heyetiyle 28 Haziran 1999 tarihinde Ankara'da MBAY Büyükelçi Aydın Şahinbaş'ın 
başkanlığındaki heyetimiz arasında bölgesel konulara ilişkin siyasi istişareler yapılmış, bu çerçevede Balkanlar, RF ve 
BDT, Kafkasya ve Orta Asya ülkeleriyle ilişkiler konusunda görüş alışverişinde bulunulmuş, bu bölgelerdeki sorunlar 
ve bu sorunlara bulunabilecek çözüm yolları ele alınmıştır.

C. ABD Dışişleri Bakan Yardımcısının Ziyareti

ABD Dışişlerinde BDT ülkelerinden Sorumlu Bakan Yardımcısı Sestanovich, 7 Ekim 1999 tarihinde Ankara'ya 
gelerek, özellikle Azerbaycan-Ermenistan arasındaki ilişkiler ve Yukarı Karabağ barış sürecindeki son durum başta 
olmak üzere Kafkasya'daki gelişmeler hakkında MBAY Büyükelçi Sayın Aydın Şahinbaş başkanlığındaki heyetimizle 
istişarelerde bulunmuştur.

D. AGİT Zirvesi

Zirve, 18-19 Kasım 1999 tarihlerinde İstanbul'da toplanmıştır. Yukarı Karabağ, Abhazya ve 
Gürcistan’daki Rus askeri varlığı hakkında Zirve sırasında kaydedilen gelişmeler aşağıda sunulmüştur:

a) Yukarı Karabağ Sorunu:

Zirve öncesinde, Minsk Grubu 17 Kasım 1999 günü toplanmıştır. Minsk Grubu Eşbaşkanlannın
genel olarak barış görüşmeleri konusunda iyimser bir hava sergiledikleri ve Aralık ayı başlarında bölgeyi ziyaret 
edecekleri öğrenilmiştir.

Zirve vesilesiyle, MG Eşbaşkanlan ABD, Fransa ve RF'nun Dışişleri Bakanlan, AGİT Dönem Başkam 
Norveç Dışişleri Bakam ile Cumhurbaşkanları Aliyev ve Koçaryan'm katılımıyla bir görüşme yapmışlardır.

Zirve'dc kabul edilen İstanbul Bildirisi'nin, YK ihtilafıyla ilgili kısmında, Azerbaycan ve Ermenistan devlet 
başkanları arasında sürdürülen ve \  K sorunu çözüm sürecine dinamizm kazandıran diyalogtan duyulan memnuniyete 
işaretle, bu diyaloğun, AGİT MG çerçevesinde müzakerelere tekrar başlanması ümidiyle desteklendiği ve 
devamının teşvik edildiği, ayrıca, ihtilafın çözümü için en uygun platform olan AGİT'in ve MG'nun, taraflara gerekli 
tüm yardımı sağlamak da dahil olmak üzere, barış sürecine ve bunun uygulanmasına katkı sağlamaya hazır olduğu 
vurgulanmıştır. Bildiride ayrıca, 1999 yılı içinde Erivan'da AGİT Ofisi açılmasından, Azerbaycan'da ise ofis
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açılması yönünde karar alınmasından dolayı memnuniyet duyulduğu kaydedilmiş, bu adımların AGİT’in Azerbaycan 
ve Ermenistan'la arasındaki işbirliğini güçlendirmeye hizmet edeceği eklenmiştir.

b) Gürcistan'daki Rus askeri üsleri:
•  •

AĞIT İstanbul Zirv esi marjında 17 Kasım'da biraraya gelen Rus ve Gürcü yetkililer tarafından yayınlanan ve 
Nihai Senede eklenen AKKA'nın uyarlanmasına dair Ortak Bildiri'de, Tiflis'e 30 Km uzaklıktaki Vaziani üssü ile 
Abhazya'daki Gudauta üssünde bulunan teçhizatın 31 Aralık 2000 tarihine kadar azami 153 tank, 241 ZMA ve 140 
topçu silahına indirileceği, 2001 yılı Temmuz ayına kadar Vaziani ve Gudauta'daki üsler ile Tiflis'teki tamir 
atölyesindeki teçhizaün tamamen tasfiye edileceği, Batum ve Ahılkelek’teki Rus üslerinin durumunun 
ise 2000 yılı içerisinde ele alınacağı belirtilmektedir.

c) Abhazya Sorunu:
•  #  #

AĞIT Zirvesi'nin ardından yayınlanan İstanbul Bildirisi'nde üye ülkeler, sorunun Gürcistan'ın egemenliği ve
toprak bütünlüğü çerçevesinde çözümlenmesine olan bağlılıklarını yinelemiş ve taraflara Gürcistan'ın bütünlüğü 
içinde Abhazva'mn siyasi statüsünün belirlenmesi çağrısında bulunmuşlardır.

Bildiride, BM'in sorunun çözümünde aktif olarak rol alması desteklenmiş, BMGS'nin Dostlan'mn 
merkezi hükümet ile Abhaz tarafı arasında anayasal yetki dağılımım belirlemek amacıyla BM tarafından 
hazırlanmakta olan taslak metne katkıda bulunmaya hazır olduğu belirtilmiştir. Bildiride ayrıca Abhazya'da 3 Ekim
1999 tarihinde yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimleri ile bağımsızlık referandumunun "kabul edilemez" ve "yasadışı" 
olduğu vurgulanmıştır.

2. AZERBAYCAN

A. Ziyaretler

/

a) Azerbaycan Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev geçirdiği bir rahatsızlık 
nedeniyle 17-30 Ocak 1999 tarihlerinde ülkemizde tedavi görmüştür.

b) Azerbaycan Dışişleri Bakanı Tofıg Zülfikarov Sayın Bakanımızın 
davetine icabetle 15-17 Şubat 1999 tarihlerinde Ankara'yı ziyaret etmiştir.

c) Azerbaycan Dışişleri Bakan Yardımcısı Araz Azimov 1-2 Mart 1999
4

tarihlerinde ülkemizi ziyaret etmiştir.

d) Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, ABD'de geçirdiği kalp
ameliyatı sonrasında dinlenmek maksadıyla 20 Mayıs-10 Haziran tarihlerinde 
ülkemize gelmiştir.

e) Sayın Cumhurbaşkanımız 18 Ekim 1999 tarihinde Bakü'ye bir
günlük çalışma ziyaretinde bulunmuştur.

Bu ziyaret sırasında Sayın Cumhurbaşkanımıza Azerbaycan'ın en yüksek 
nişanı olan İstiklal Nişanı takdim edilmiştir.

m *

f) Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ülkemizin evsahipliğinde
düzenlenen AGİT İstanbul Zirvesi vesilesiyle 17-19 Kasım 1999 tarihlerinde 
ülkemizi ziyaret etmiştir.

g) Azerbaycan Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev, 31 Ekim-2 Kasım 1999 
tarihlerinde ülkemizi ziyaret etmiş, 17 Ağustos depreminden etkilenen 
Kocaeli ilimizde incelemeler yapmıştır.

Bu ziyaret sırasında kendisine Uluslararası Atatürk Barış Ödülü takdim 
edilmiştir.



3. GÜRCİSTAN

A. Ziyaretler

a) Gürcistan Dışişleri Bakan Birinci Yardımcısı Giorgi Burduli 
başkanlığındaki Gürcü heyetiyle MBAY Büyükelçi Aydın Şahinbaş 
başkanlığındaki heyetimiz anısında Türkiye-Gürcistan Siyasi İstişarelerinin 
üçüııcüsü 26-28 Ocak 1999 tarihlerinde Ankara’da yapılmıştır.

b) Gürcistan Cumhurbaşkanı Eduard Shevardnadze Sayın 
Cumhurbaşkanıımzm davetine icabetle 26-27 Şubat 1999 tarihlerinde 
ülkemizi ziyaret etmiştir.

c) Gürcistan Devlet Başkam Shevardnadze ülkemizin evsahipliğinde 
düzenlenen AGİT İstanbul Zirvesi vesilesiyle 17-19 Kasım 1999 tarihlerinde 
ülkemizi ziyaret etmiştir.

B. imzalanan belgeler

a) Gürcistan Cumhurbaşkanı Eduard Shevardnadze’nin 26-27 Şubat 1999 
tarihlerinde ülkemizi ziyareti sırasında, Sayın Shevardnadze'ye Türkiye 
Cumhuriyeti Devlet Nişanı tevdi edilmiş,

iki Cumhurbaşkanı arasında "Ortak Bildiri",

b) Eneıji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Ziya Aktaş ile Gürcistan 
Yakıt ve Enerji Bakanı Teimuraz Giorgadze arasında 
"Türkiye ile Gürcistan Arasında Enerji Konularında 
İşbirliğine İlişkin Protokol" imzalanmıştır.

4. ERMENİSTAN

A. Ziyaretler

Ermenistan Cumhurbaşkanı Koçaryan ülkemizin evsahipliğinde düzenlenen 
AGİT İstanbul Zirvesi vesilesiyle 17-19 Kasım 1999 tarihlerinde ülkemizi 
ziyaret etmiştir.

5. MOĞOLİSTAN

A. Ziyaretler

a ) Moğolistan Dışilişkiier Bakanlığı Müsteşarı Oclıirin Ochiıjav 28-29 Ocak 1999 
tarihlerinde ülkemize bir çalışma ziyaretinde bulunmuştur.

Ochirjav ziyaretinde, Sayın Bakanımız tarafından kabul edilmiş ve Sayın Müsteşarımız ile bir 
görüşme yapmıştır. Konuk Müsteşar ayrıca, Eximbank Genel Müdürü, DTM Müsteşarı ve TİKA Başkanı ile de 
görüşmelerde bulunmuştur.

b ) Devlet Bakanı Prof.Dr.Abdulhaluk Mehmet Çay, 27 Eylül-2 Ekim 1999 tarihleri arasmda 
beraberindeki bir heyetle Moğolistan'a resmi bir ziyarette bulunmuştur. Türkiye-Moğolistan Karma Ekonomik 
Komisyonu Eş-Başkanı Devlet Bakanı Çay, 28. Eylül günü Moğolistan Cumhurbaşkanı N.Bagabandi tarafından kabul 
edilmiş, Dışilişkiier Bakanı Tuya ile görüşmüştür. Ziyaret sırasında, iki ülke Gümrük Müsteşarlıkları arasında "Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümeti ile Moğolistan Hükümeti Arasmda Gümrük İşbirliği Anlaşması" imzalanmıştır.



ORTA AVRUPA VE BALTIKLAR GENEL MÜDÜR YARDIMCILIĞI 
(OAGY)

1. 1999 Yılı İçindeki Gelişmeler:

1999 yılının başlıca önemli gelişmeleri arasında Litvanya Cumhurbaşkanının Türkiye’yi ve Sayın Bakanımızın
Çek Cumhuriyeti ni ziyaretleri bulunmaktadır. Ayrıca Norveç Dışişleri Bakam da Sayın Bakanımızın davetlisi olarak 
ülkemizi ziyaret etmiştir.

2. ÇEK CUMHURİYETİ 

A  Ziyaretler

a). 8 Şubat 1999 tarihinde Sayın Bakanımız, Dışişleri Bakanı Jan Kavan’m davetlisi olarak Çek
Cumhuriyeti ne resmi bir ziyarette bulunarak görüşmeler yapmıştır. Bu ziyaret sırasında Cumhurbaşkanı 
Vaclav Havel, Meclis Başkanı Vaclav Klaus, Başbakan Yardımcısı Egor Lansky' ve Senato Başkan 
Yardımcısı Petr Pithart tarafından da kabul edilmiştir.

3. İSVİÇRE 

A. Ziyaretler

a) İsviçre Konfederasyon Başkanı Ruth Dreifuss AGÎT zirvesi vesilesiyle İstanbul’da bulunduğu 
sırada, 18 Kasım 1999 tarihinde Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman Demirel ile görüşmüştür.

b) Aynı vesile ile aym gün İsviçre Dışişleri Bakam Joseph DEİSS de Sayın Bakanımızla 
görüşmüştür.

4. İZLANDA 

A. Ziyeretler
•    .

a) İzlanda Dışişleri Bakanı BM Genel Kurulu vesilesiyle, Eylül 1999’da New York’da Sayın
Bakanımızla görüşmüştür.

5. LİTVANYA 

A. Ziyaretler

a) 18-20 Mart 1999 Litvanya Cumhurbaşkanı Valdas Adamkus, Sayın Cumhurbaşkanımızın resmi
davetlisi olarak Türkiye’yi ziyaret etmiştir.

6. MACARİSTAN 

A.Ziyaretler

a) 18 Kasım 1999: Macaristan Başbakanı Victor Orban AGİT zirvesi vesilesiyle Sayın
Başbakanımızla görüşmüştür.

7. MALTA 

A. Ziy aretler

a) Malta Başbakanı Adami AGİT zirvesinde 17 Kasım 1999 tarihinde Sayın Başbakan Ecevit ile
görüşmüştür.

k) 18 tarihinde ise aynı vesile ile Malta Dışişleri Bakam Joe Borg Sayın Bakanımızla görüşmüştür.
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8. POLONYA

A. Ziyaretler
#

a) Varşova’da bir Türk İnşaat Şirketi tarafından yapılan Reform Plaza’nın 20 Ekim günü yer alan 
açılış törenine Cumhurbaşkanlığı Başmüşaviri Sayın Hikmet Çetin, Devlet Bakanları Sayın Prof. Tunca 
Toskay ve Haşan Gemici, Dış Ticaret Müstcşan Sayın Kurşat Tüzınen, Milletvekilleri ve işadamlarından 
oluşan kalabalık bir heyet katılmıştır. Bu ziyaret sırasında Sayın Hikmet Çetin ile Sayın Bakanlar, 
Polonya Cumhurbaşkanı Aleksander Kwasniewski tarafından da kabul edilmişler, Başbakan Yardımcısı 
ve Maliye Bakanı Balcerowski tarafından da kabul edilmişler, Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakam 
Balcerowicz ile görüşmüşler, ayrıca Sayın Milletvekilleri ile birlikte Türkiye -  Polonya kanadı üyeleriyle 
biraraya gelmişlerdir.

b) 6-9 Nisan 1999 : Varşova’da Türkiye-Polonya Yüksek Düzeyli Sürekli Danışma Komitesi 5’nci 
toplantısı yapılmıştır. Toplantıya Müsteşarımız Sayın Haktanır ve Polonya Cumhurbaşkanlığı Devlet 
Sekreteri Andzej Majkowski başkanlık etmiştir.

c) Türkiye - Polonya Dışişleri Bakanlıkları Müsteşarlan düzeyinde Siyasi Danışma Toplantısı 10 
Haziran 1999 tarihinde Ankara’da yapılmıştır.

d) Sayın Bakanımız 16 Aralık 1999 tarihinde NATO Dışişleri Bakanlan toplantısı vesilesi ile, 
Polonya Dışişleri Bakanı Geremek ile ikili görüşmeler de bulunmuştur.

9. SLOVAKYA

A. Ziyaretler

a) Türkiye -  Slovakya Siyasi Danışma Toplantısı 7 Haziran 1999 tarihinde Ankara’da 
Müşteşarımız Büyükelçi Korkmaz Haktanır ile Slovak Dışişleri Bakanlığı Devlet Sekreteri Jan Figel’in 
eş başkanlığında yapılmıştır.

b) 18 Kasım 1999: Slovakya Dışişleri Bakanı Eduard Kukan AGİT zirvesinde Sayın Bakanımızla 
görüşmüştür.

_ .  ■ * • .  «

♦
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AMERIKE GENEL MUDUR YARDIMCILIĞI
(ALGY)

1. 1999 Yılı İçindeki Gelişmeler

A. KUZEY AMERİKA

Türk-Amerikan ilişkileri açısından 1999 yılı son derece faal bir sene olmuş, gerek Ağustos ayında meydana 
gelen deprem felaketi sonrasında ABD'nin ülkemize yaptığı geniş çaplı yardımlar, gerekse gerçekleşen üst düzeyli 
ziyaretler, iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesine katkıda bulunmuştur. Bu çerçevede, Sayın Başbakanımızın Eylül 
ayı sonunda ABD'ye yaptığı resmi çalışma ziyareti sırasında, iki ülke arasındaki ilişkilerin "stratejik ortaklık" 
niteliğinde olduğu açıklanmıştır.

Kanada ile ilişkiler bağlamında ise, mevcut dostluk, karşılıklı anlayış ve işbirliği ruhu içerisinde süregelen 
olumlu seyir devam etmiştir.

B. LATİN AMERİKA

Türkiye ile Latin Amerika ülkeleri arasında siyasal açıdan herhangi bir sorun bulunmamakla birlikte, bu 
ilişkiler başlangıcından beri durgun bir seyir izlemiştir. İlişkilerin yeterince gelişmemesi, temelde coğrafi mesafe ve 
Türkiye ile Latin Amerika ülkelerinin dış politika çıkar ve ilgilerinin kendi bölgeleri ile sınırlı kalmış olmasından 
kaynaklanmıştır. Bloklann kalkması ve ekonomik ve teknolojik gelişmeler sonucunda güncelleşen 
"globalleşme", "serbest piyasa ekonomisi" ve "dışa açılma" gibi kavram ve politikalar, Türkiye ile Latin Amerika 
ülkelerini birbirleri ile olan ilişkilerini sıklaştırmaya yöneltmiştir.

Türkiye, ekonomik açıdan yeni pazarlara girme imkanım arttırmak, siyasal açıdan ise, görüş ve sorunlarını global 
planda daha geniş çevrelere anlatabilmek ve özellikle Birleşmiş Milletler'de büyük oy potansiyeline sahip bulunan 
Latin Amerika ülkelerinin çeşitli uluslararası sorunlarda desteğini sağlayabilmek amacıyla Latin Amerika 
ülkeleriyle ilişkilerini canlandırmak ihtiyacını hissetmiştir.

Bu amaçla 1998 yılında başlatılan yeni coğrafyalara açılım politikası çerçevesinde hazırlanan ve 
Bakanlığımızın ilgili birimleri tarafından yapılması öngörülen faaliyetleri içeren "Latin Amerika’ya Açılım Eylem 
Planı", 1 Ocak 1999 tarihinde uygulamaya konmuştur. Dönemler halinde gözden geçirilerek sonuçlan rapor 
haline getirilen plan kapsamında, bölgedeki diplomatik ve konsüler temsil durumumuz gözden geçirilmiş, ülkemiz 
bölgesel banş ve güvenliğin yanısıra ekonomik ve sosyal kalkınmayı da hedefleyen OAS'a (Amerika Devletleri 
17 Eylül 1998’de daimi gözlemci üye olmuş, ayrıca, Karayipler'de önemli bir bölgesel örgüt olan CARICOM’a (Karayip 
Topluluğu ve Ortak Pazarı) ortak üyelik için başvuruda bulunmuştur. Belli başlı bölge ülkeleriyle siyasi 
istişarelerimiz ve Karma Ekonomik Komisyon toplantılanmız düzenli olarak yapılmaktadır. Bölge ülkeleri ile ikili 
ilişkilerin hukuki altyapısının tamamlanması yolunda önemli bir mesafe katedilmiş bulunmaktadır.

Ote yandan, Latin Amerika ülkelerindeki gelişmeler ve bölgesel entegrasyon çabalan izlenmektedir. Bu 
çerçevede, 1998 yılında Daimi Gözlemci Üye statüsü kazandığımız 34 üyeli Amerika Devletleri Örgütü’nün (OAS) 6 
Haziran 1999 tarihinde Guatemala'da yapılan 29uncu Olağan Genel Kurul toplantısında, ülkemizi Meksiko 
Büyükelçimiz temsil etmiştir. Aynca, Kasım 1999'da Brüksel'de yapılan NATO Latin Amerika ve Karayipler Uzman 
Grubu Toplantısına ALGY Şube Müdürü Emre Yunt katılmıştır.

Latin Amerika ülkelerinde 1999 yılı içindeki en önemli siyasi gelişmeleri, Venezuela'da meydana 
gelen anayasa değişikliği ile Aıjantin, Şili ve Guatemala’da yapılan seçimler teşkil etmiştir. Venezuela Devlet Başkam 
Chavez'in Aralık 1998'de yapılan başkanlık seçimlerini kazanmasının ardından başlattığı girişimle oluşturulan kurucu 
meclis tarafından hazırlanan yeni anayasa, Aralık 1999'da halkoyuna sunularak kabul edilmiştir. Arjantin’de Ekim 
ayında yapılan Devlet Başkanı seçimlerini, "Peronist" Cumhurbaşkam Menem'itı anayasa uyannca seçimlere yeniden 
katılamamasının ardından siyasi rakipleri tarafından oluşturulan "Allianza" cephesi adayı ve Buenos Aires 
Belediye Başkam Femando De la Rua ~ kazanmıştır. Şili'de 12 Aralık 1999 tarihinde yapılan 
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde hiç bir aday seçilmek için gerekli oyu sağlayamamıştır. 16 Ocak 2000 tarihinde yapılan 
ikinci tur oylamada iktidardaki koalisyon partileri (Hristiyan Demokrat ve Sosyalist Parti koalisyonu) adayı Ricardo 
Lagos Devlet Başkanı seçilmiştir. Guatemala'da Kasım ve Aralık aylarında iki turlu olarak yapılan seçimleri, 
Guatemala İhtilalci Cephesi Başkanı Portillo kazanmıştır.
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1999 yılında ayrıca iki önemli zirve toplantısı gerçekleşmiştir. 33 Latin Amerika veKarayip ülkesi ile 15 
Avrupa Birliği üyesinin Devlet ve Hükümet Başkam düzeyinde biraraya geldiği, 28-21) Haziran 1999 tarihlerinde 
Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde yapılan "Latin Amerika-Karayipler-Avrupa Birliği Birinci Zirvesi"ni. 16-17 
Kasım 1999 tarihlerinde Havana'da düzenlenen ve İspanya ile Portekiz'i 21 Latin Amerika ülkesiyle biraraya getiren 
"IX. İbcro-Amerika Zirvesi" izlemiştir. Her iki zirve de Büyükelçiliklerimizce izlenmiştir.

2. ABD

A. Ziyaretler:

a) Douglas Bereuter başkanlığında ABD Kongresi mensuplarından oluşan bir heyet, 18-21 Şubat 1999 
tarihleri arasında Türkiye'de temaslarda bulunmuştur.

b) ABD Genelkurmay II. Başkanı Orgeneral Joseph Ralston, 21 Nisan 1999 tarihinde ülkemize 
günübirlik bir ziyaret gerçekleştirmiş ve askeri yetkililerimizle temaslarda bulunmuştur.

c) Sayın Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel, Sayın İsmail Cem'in de dahil olduğu bir heyetle birlikte, 
22-27 Nisan tarihleri arasında Vaşington'da düzenlenen NATO Zirvesi'ne katılmak üzere ABD’ye 
gitmiştir. Ziyaret sırasında, NATO konularımn yanısıra ikili ilişkiler bağlamında da yoğun ve 
verimli temaslar gerçekleşmiş, Sayın Cumhurbaşkanımız, başta ABD Başkanı Clinton olmak 
üzere ABD'li yetkililerle biraraya gelerek, ilişkilerin ikili ve çok taraflı yönlerini ayrıntılı olarak 
gözden geçirme olanağı bulmuştur.

d) 5-8 Mayıs 1999 tarihlerinde düzenlenen Türk-Amerikan îş Konseyi Yıllık Konferansına Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Prof. Dr. Ziya Aktaş, Savunma Sanayii Müsteşarı Sayın Yalçın 
Burçak ve çok sayıda üst düzeyli yetkili katılmış, konferans çerçevesinde ülkemizi tanıtıcı faaliyetler 
gerçekleştirilmiştir.

e) ABD Avrupa Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral John Jumper, 7-8 Haziran 1999 tarihlerinde 
ülkemizi ziyaretle bir dizi temasta bulunmuştur.

i) 21-22 Haziran 1999 tarihlerinde İstanbul'da, "Assembly of Turkish-American 
Associations/AT A A" ve Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı/TESEV tarafından "Turkish-US 
Partnership in the Year 2000 and Bcyond" konulu bir seminer düzenlenmiş, seminere 
Bakanlığımız yetkilileri, ABD Dışişleri ve Savunma Bakanlıklarından temsilciler, 
akademisyenler ve gazeteciler iştirak etmiştir.

g) ABD Savunma Bakanı William S. Cohen, 14-15 Temmuz 1999 tarihlerinde ülkemizi ziyaretle, Sayın 
Başbakanımız, Başbakan Yardımcısı Sayın Devlet Bahçeli ve Sayın Milli Savunma Bakanımızla 
görüşmelerde bulunmuştur.

h) Oniki TBMM Milletvekilinden oluşan bir heyet, "Çenter for Democracy" adlı kuruluşun davetlisi 
olarak, 18-23 Temmuz 1999 tarihleri arasında ABD'ye bir ziyarette bulunmuş; Yönetim, Kongre, IMF ve 
Dünya Bankası yetkilileriyle biraraya gelmiştir.

i) Demokrasi, İnsan Hakları ve Çalışmadan Sorumlu ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Harold Koh,
29 Temmuz-6 Ağustos 1999 tarihleri arasında ülkemizi ziyaretle Hükümet yetkililerimizle biraraya 
gelmiştir.

j) ABD Genelkurmay Başkanı Henry Shelton, 17 Ağustos 1999 tarihinde ülkemize günübirlik bir
ziyarette bulunarak, Sayın Genelkurmay Başkanımız ve Sayın Milli Savunma Bakanımız ile biraraya 
gelmiştir.

k) ABD Dışişleri Bakanı Madeleine Albright, depremden hasar gören bölgelerde incelemelerde
bulunmak üzere, 5 Eylül 1999 tarihinde ülkemize gelmiş ve bu vesileyle Sayın Bakanımızla bir 
görüşme gerçekleştirmiştir.

1) ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Marc Grossman, 15-16 Eylül I999 tarihlerinde 
ülkemizi ziyaret ederek. Sayın Başbakanımız, Başbakan Yardımcısı Sayın Devlet Bahçeli, Sayin 
Bakanımız ve Sayın Milli Savunma Bakanımız ile görüşmelerde bulunmuştur.
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m) Sayın Bakanımız, Birleşmiş Milletler’in 54. Genel Kurul çalışmalarına katılmak üzere gittiği 
ABD'de, 23 Eylül 1999 günü ABD Dışişleri Bakanı Albright ile biraraya gelmiştir.

n) Sayın Başbakanımız, 27 Eylül - 1 Ekim 2000 tarihleri arasında, Başkan Clinton'un davetlisi 
olarak ABD'ye resmi bir çalışma ziyaretinde bulunmuştur. Ziyaret sırasında, 1997 yılında ilan 
edilen "Beş Bölümlü Gündem" (enerji, ekonomi ve ticaret, savunma ve güvenlik, bölgesel işbirliği, 
Kıbrıs) çerçevesinde yürütülen Türk-Amerikan ilişkilerinin, küresel değişiklikler ve bölgesel 
gelişmeler doğrultusunda "Stratejik Ortaklık" niteliği taşıdığı açıklanmıştır. Sayın Başbakanımız, 
Vaşington’da Başkan Clinton ve Yardımcısı Al Gore ile görüşmüş, çeşitli çevrelerle temas etmiş, 
aynca New York'ta da temaslarda bulunmuştur.

o) Devlet Bakanı Sayın Şükrü Sina Gürel, 11-13 Ekim arası Kanada bölümü olmak üzere, 9-18 Ekim 
1999 tarihleri arasında ABD ve Kanada'yı ziyaret ederek, yerel Türk dernek temsilcileriyle biraraya 
gelmiştir.

p) Kültür Bakanı Sayın Îstemihan Talay, depremden etkilenen vatandaşlarımız yararına 
düzenlenen bir etkinliğe katılmak ve temaslarda bulunmak üzere, 27-31 Ekim 1999 tarihleri arasında 
ABD'yi ziyaret etmiştir.

r) Ana Muhalafet Lideri ve Fazilet Partisi Genel Başkanı Recai Kutan, 30 Ekim-6 Kasım 1999 
tarihleri arasında ABD'yi ziyaret ederek, ABD Dışişleri yetkilileri, sivil toplum kuruluşları ve akademi 
çevreleriyle temaslarda bulunmuş, son olarak Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ile bir görüşme 
gerçekleştirmiştir.

s) ABD Başkam Clinton, son iki günü AGİT İstanbul Zirvesi marjında olmak üzere, 14-19 Kasım 1999 
tarihleri arasında ülkemize bir ziyarette bulunmuş, Ankara'da Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın 
Başbakanımız ile görüşmüş, TBMM Genel Kurulu'nda bir konuşma yapmıştır.

t) Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Orgeneral Cumhur Asparuk, 9-16 Aralık 1999 tarihlerinde 
ABD'yi ziyaret etmiş ve yerel Türk demekleri temsilcileriyle biraraya gelerek görüşmelerde 
bulunmuştur.

B. İmzalanan Belgeler:

a) "Ticaret ve Yatırım İlişkilerinin Geliştirilmesine İlişkin Aıüaşma" (TIFA)
Sözkonusu anlaşma, Sayın Başbakanımızın ABD'ye yaptığı ziyaret çerçevesinde 29 Eylül 
1999 tarihinde imzalanmıştır. Anlaşma, iki ülke arasındaki ticaret ve yatırım olanaklarının artırılması 
amacını gütmekte olup, 11 Şubat 2000 tarihinde Nota teatisi yoluyla yürürlüğe girmiştir.

b) "Belbaşı Tesisinin Kapanması ve Yeni Bir Sismik Araştırma İstasyonu’nun Faal Hale Getirilmesi ile 
İlgili Anlaşma"

Ortak savunma faaliyetleri kapsamında ABD unsurlarının kullanımına izin verilen TSK tesislerihden 
biri olan ve işletme sorumluluğu ABD unsurlarınca üstlenilmiş bulunan Belbaşı Sismik Araştırma 
İstasyonu'nun idaresinin Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'ne 
devrini öngören anlaşma, ABD Başkanı Clinton'un ziyareti esnasında, 15 Kasım 1999 tarihinde parafe 
edilmiştir. Anlaşma bilahare 8 Şubat 2000 tarihinde imzalanmış olup, onay işlemleri sürmektedir.

Tesisin Rasathaneye devri ülkemizin sismik gözlem yeteneğine önemli bir kazanç getireceği gibi, 
Tesis, ülkemiz ile Birleşmiş Milletler arasında daha sonra imzalanacak ayn bir anlaşmayı 
takiben, Nükleer Denemelerin Kapsamlı Yasaklanması Antlaşması çerçevesinde oluşturulması 
öngörülen küresel sismik gözlem ağının kilit istasyonlarından biri konumuna gelecektir.

c) "Afet ve Olağanüstü Hal Önleme ve Yönetim İşbirliği Niyet Protokolü"

ABD Başkanı Clinton'un ziyareti sırasında 15 Kasım 1999 tarihinde imzalanan sözkonusu 
Protokol, deprem felaketinden sonra alınacak önlemler ve yeniden yapılanma faaliyetleri kapsamında 
ABD ile işbirliğine yönelik bir anlaşmadır. Protokol, 19 Ocak 2000 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak 
yürürlüğe girmiştir.
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3. KANADA 

A) Ziyaretler:

a) Kanada Başbakanı Jean ' Chrétien, İstanbul’da düzenlenen AGÎT Zirvesi’ne katılmak üzere
17-19 Kasım 1999 tarihlerinde ülkemize gerçekleştirdiği ziyaret marjında, deprem felaketi sonrasında
Kanada ekiplerinin faaliyet gösterdiği Adapazarı iline günübirlik bir ziyarette bulunmuştur Sakarya
Valisi tarafından karşılanan Başbakan Chrétien, depremden zarar gören bölgelerde incelemelerde
bulunmuş, ayrıca İstanbul’da Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Başbakanımızla da birer görüşme 
gerçekleştirmiştir.

b) Devlet Bakanı Sayın Şükrü Sina Gürel, 11-13 Ekim arası Kanada bölümü olmak üzere, 9-18 Ekim
1999 tarihleri arasında ABD ve Kanada’yı ziyaret ederek yerel Türk dernek temsilcileriyle biraraya 
gelmiştir.

e) Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Orgeneral Cumhur Asparuk, 16-19 Aralık 1999 tarihlerinde 
Kanada’yı ziyaret etmiş ve yerel Türk dernekleri temsilcileriyle biraraya gelerek görüşmelerde 
bulunmuştur.

4. ARJANTİN

A. Ziyaretler: -
• * .

a) Arjantin İçişleri Bakanı Carlos Corach, 26 Şubat-6 Mart 1999 tarihlerinde ülkemize özel bir ziyarette 
bulunmuştur. - •

b) Türkiye-Arjantin Karma Ekonomik Komisyonu Birinci Dönem Toplantısı, 27-28 Temmuz 1999 
tarihlerinde Buenos Aires’te yapılmıştır. BDTM Müsteşarı Yavuz Ege başkanlığında bir heyetimizin

. katıldığı toplantı sonucunda, KEK I. Dönem Protokolü imzalanmıştır.

c) Arjantin CITEFA (TÜBİTAK’ın karşıtı) kurumundan dört kişilik bir uzman heyeti, ikili 
işbirliği konularım ele almak üzere, 18-23 Ekim 1999 tarihlerinde ülkemizi ziyaret etmiş ve 
TÜBİTAK, Savunma Sanayii Müsteşarlığı ve TAI’de temaslarda bulunmuştur.

9

d) Arjantinli serbest gazeteciler Marcos Jolly 22-27 Ekim 1999, Marcus Luis Caruso da 14-21 Kasım 
1999 tarihlerinde ülkemizi ve KKTC’yi ziyaret etmişlerdir.

e) Sabancı Holding-Duponl ortaklığı DUSA’nın Aıjantin’deki şirket ve fabrikaları, 15 Kasım 1999 
tarihinde açılmıştır.

B. imzalanan Belgeler:

a) Türkiye-Arjantin Karma Ekonomik Komisyonu Birinci Dönem Toplantısı Protokolü (imza: 28 
Temmuz 1999, onay: 29 Ağustos 1999)

5. BELİZE

A. İmzalanan Belgeler:
*

a) Vize Muafiyet Anlaşması (26 Şubat 1999)

6. BOLİVYA
•  ^

A. imzalanan Belgeler:
•  * •  ̂ *• % .

•  * •

a) Siyasi istişare Mekanizması kurulması, Nota teatisi ile onaylanmıştır. (6 Eylül 1999)

7. BREZİLYA

A. Ziyaretler:

a) Brezilya Kara Kuvvetleri Komutanlığından bir Yarbay, 22-26 Mart 1999 tarihlerinde ülkemizde 
düzenlenen bir toplantıya katılmıştır.
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b) Sabancı Holding-Dupont ortaklığı DUSA'nın Brezilya'daki şirket ve fabrikaları, 18 Kasım 1999 
tarihinde açılmıştır.

w !

c) Brezilya Rekabet Kurumu ile ülkemiz Rekabet Kurumu arasında, Kasım 1999'da bir işbirliği 
protokolü imzalanmıştır.

8. DOMİNİK CUMHURİYETİ 

A. Ziyaretler:

a) Ekonomik ve ticari olanakları tesbit amacıyla BDTM, KOSGEB ve Bakanlığımızdan birer 
temsilciden oluşan bir heyet, 27-28 Nisan 1999 tarihlerinde Dominik Cumhuriyeti'nde temaslarda 
bulunmuştur.

9. EL SALVADOR

A. İmzalanan Anlaşmalar:

a) Vize Muafiyet Anlaşması (15 Şubat 1999)

10. GUATEMALA 

A. Ziyaretler:

a) Guatemala'nın ülkemize akredite edilen Kahire Büyükelçisi, Cumhurbaşkanımıza 
güven mektubunu sunmak üzere, 23-29 Kasım 1999 tarihlerinde ülkemizi ziyaret etmiştir.

11. JAMAİKA 

A. Ziyaretler:

a) Ekonomik ve ticari olanakları tesbit amacıyla BDTM, KOSGEB ve Bakanlığımızdan birer 
temsilciden oluşan bir heyet, 25-26 Nisan 1999 tarihlerinde Jamaika'da temaslarda bulunmuştur.

12. KOSTA RİKA

A. Ziyaretler:
• . ’ - . f f

a) Ekonomik ve ticari olanakları tesbit amacıyla BDTM, KOSGEB ve Bakanlığımızdan birer 
temsilciden oluşan bir heyet, 17-18 Mayıs 1999 tarihlerinde Kosta Rika'da temaslarda bulunmuştur.

^ . • . m

b) Kosta Rika ile siyasi istişareler, 2 Kasım 1999'da San Jose'de yapılmış; istişarelerde ülkemizi 
Meksiko Büyükelçimiz Ergün Pelit temsil etmiştir.

B. İmzalanan Belgeler:

a) Vize Muafiyet Anlaşması (9 Mart 1999)

13. KÜBA

A. Ziyaretler:

a) Ekonomik ve ticari olanakları tesbit amacıyla BDTM, KOSGEB ve Bakanlığımızdan birer 
temsilciden oluşan bir heyet, 22-23 Nisan 1999 tarihlerinde Küba'da temaslarda bulunmuştur.

- v .

b) Küba Uluslararası Basın Merkezi Direktörü Büyükelçi Reinaldo Calvial, Basın, Yayın ve 
Enformasyon Genel Müdürlüğü'nün davetlisi olarak, 21 Mayıs-1 Haziran 1999 tarihlerinde ülkemizi 
ziyaret etmiştir.

c) Türkiye-Küba II. Dönem KEK Toplantısı, 28-29 Haziran tarihlerinde Ankara'da
düzenlenmiştir. Toplantıya Devlet Bakam Sayın îrtemçelik ile birlikte Eşbaşkanlık eden Küba 
Hafif Sanayi Bakam Jesus Perez Othon, beraberindeki heyet ile birlikte ülkemizi ziyaret etmiştir.
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d) Küba Ticaret Odası, CUBALSE, AL1MPORT gibi dış ticaret kuruluşlarının
temsilcilerinden oluşan bir heyet de, eşzamanlı olarak ülkemizi ziyaret ederek, ihraç mallanınız ve 
ekonomimiz hakkında yerinde bilgi edinmiştir.

e) Küba Dış Ticaret Bakanlığının dört yetkilisi, giderleri TOBB tarafından karşılanmak üzere 
Haziran-Temmuz 1999 döneminde TÖMER’dc Türkçe öğrenim görmüştür.

i) Küba, Eylül ayında düzenlenen 68inci Uluslararası İzmir Fuan'na Dış Ticaret Bakan Yardımcısı 
başkanlığında bir heyetle katılmıştır.

g) Sayın Bakanımız, 21-23 Ekim tarihlerinde Küba’ya resmi bir ziyarette bulunmuştur. Ziyaret
sırasında, ülkelerimiz arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmasının onay 
belgeleri teati edilmiştir.

h) Tarım Bakanımız Prof.Dr. Hüsnü Yusuf Gökalp, 5-10 Aralık 1999 tarihlerinde Küba'yı 
ziyaret etmiş; bu vesileyle Tarımsal İşbirliği Protokolü imzalanmıştır.

B. imzalanan Belgeler:

a) Türkiye-Küba Karma Ekonomik Komisyonu II. Dönem Protokolü (imza: 29 Haziran 1999, 2 Kasım 
1999 tarih ve 23864 nolu Resmi Gazete)
b) Kültürel, Eğitimsel ve Bilimsel İşbirliği Anlaşması (imza: 29 Haziran 1999)

c) Turizm İşbirliği Anlaşması (imza: 29 Haziran 1999, onay: 4 Ağustos 1999)
/  -  S *

d) Tarımsal İşbirliği Protokolü (imza: 7 Aralık 1999, 2 Mart 2000 tarih ve 23981 sayılı Resmi 
Gazete)

14. MEKSİKA 

A. Ziyaretler:

a) Ekonomik ve ticari olanakları tesbit amacıyla BDTM, KOSGEB ve Bakanlığımızdan birer 
temsilciden oluşan bir heyet, 10-15 Mayıs 1999 tarihlerinde Meksika'da temaslarda bulunmuştur.

b) İstanbul Ticaret Odası (İTO) Genel Sekreter Yardımcısı ile AB Şubesi'nden bir Uzman 
Yardımcısı, 30 Mayıs-8 Haziran 1999 tarihlerinde Meksika'yı ziyaretle, ikili ticaret imkanlarını 
tesbit amacıyla temaslarda bulunmuşlardır. İTO heyetinde ayrıca üç işadamımız da yeralmıştır.

c) Sayın Bakanımız, BMGK çalışmaları vesilesiyle bulunduğu New York'ta Meksika Dışişleri Bakanı 
Rosario Green ile bir görüşme yapmıştır.

15. PANAMA 

A. Ziyaretler:

a) Dışişleri Bakanımız, 20 Ekim 1999 tarihinde Panama'dan transit geçişi sırasında, Panama Dışişleri 
Bakan Vekili Harmodio Arias ile bir görüşme yapmıştır.

16. PERU

A. Ziyaretler:

a) Peru'nun Türkiye'ye de akredite Büyükelçisi Gilbert Chauny, 7-8 Haziran 1999 tarihlerinde
istişarelerde bulunmak üzere Ankara'ya gelmiştir.

✓

17. ŞİLİ

A. Ziyaretler:

a) Şili Madenler Bakanı, 14-16 Şubat 1999 tarihlerinde İstanbul'u özel olarak ziyaret etmiştir



b) Şili donanması Eğitim Gemisi "Esmeralda", 22 Ağustos 1999'da İstanbul limanına resmi bir 
ziyarette bulunmuştur. 17 Ağustos depremi sonrasında yapılan bu ziyaret, depremzedelere yardım 
amacı da üstlenmiştir.

c) Turizm Bakanımız Sayın Erkan Mumcu, Eylül ayı sonunda Santiyago’da gerçekleştirilen Dünya 
Turizm Örgütü Genel Kurul toplantısına katılmak üzere Şili*yi ziyaret etmiştir.

d) Şili'nin başkenti Santiyago'da yaklaşık on yıldan beri faaliyet gösteren ve ana, ilk ve orta öğretim 
bölümlerinden oluşan sekiz sınıflık "Atatürk Koleji"ne TİKA bütçesinden 3.000 ABD doları katkıda 
bulunulmuştur.

18. VENEZUELA

A. Ziyaretler:

a) Ekonomik ve ticari olanakları tesbit amacıyla BDTM, KOSGEB ve Bakanlığımızdan birer 
temsilciden oluşan bir heyet, 29 Nisan-1 Mayıs 1999 tarihlerinde Venezuela’da temaslarda 
bulunmuştur.

b) Sayın Bakanımız, 17-20 Ekim 1999 tarihlerinde Venezuela'ya resmi bir ziyarette bulunmuştur. 
Ziyaret sırasında, Turizm İşbirliği Anlaşması ile Resmi Pasaportlar için Vize Muafiyeti Anlaşması 
imzalanmıştır.

B. İmzalanan Belgeler:

a) Turizm İşbirliği Anlaşması (imza: 18 Ekim 1999)

b) Resmi Pasaportlar için Vize Muafiyeti Anlaşması (imza: 18 Ekim 1999)



ULUSLARARASI SİYASİ KURULUŞLAR GENEL MÜDÜR YARDIMCILIĞI 
(UKGY)

1.1999 Yılı içindeki gelişmeler:

Türkiye’nin mensubu bulunduğu Batı Avrupa ve Diğerleri Grubu’ndaki rotasyon çerçevesinde, BM’nin 
temel organları arasında yer alan Ekonomik ve Sosyal Konseyi’nde (EKOSOK) 1997 yılında başlayan üyeliği 31 
Aralık 1999 tarihi itibariyle sona ermiştir. Türkiye, EKOSOK’un yemden üyesi olacağı 2004 yılına kadar, adıgeçen 
Konsey’in çalışmalarına gözlemci olarak katılabilecek, ancak oy kullanma hakkına sahip olmayacaktır.

•  •    * 1  t  1  - p  •  ^

Ülkemiz 1997 yılında başlayan Uyuşturucu Maddeler Komisyonu (Commission on Narcotic Drugs) üyeliği 
çerçevesinde anılan Komisyon’da bu yıl da etkin faaliyetlerini sürdürmüştür. Türkiye ayrıca, 1999 yılı Ocak ayından 
itibaren, 4 yıllık bir dönem için Kadının Statüsü Komisyonu (Commission on the Status of Women) , Sosyal 
Kalkınma Komisyonu (Commission on Social Development) ve Hükümet Dışı Örgütler Komitesi (Committee oıı 
Non-Governmental Organizations) üyesidir.

1999 yılı Mayıs ayında EKOSOK’ta yapılan seçimlerde, Uluslararası Uyuşturucu Denetim Kurulu’na 
(International Narcotics Control Board) Hükümetimizce aday gösterilen Büyükelçi Nüzhet Kandemir seçilmiştir. 
Aynı seçimlerde UNICEF Yönetim Kurulu’na seçilen Türkiye 1 Ocak 2000 tarihinden itibaren UNICEF Yönetim 
Kurulu üyesi olacaktır. '

BM Uyuşturucu Maddeler Komisyonu’na (UMK) bağlı olarak çalışmakta olan Orta ve Yakın Doğu’da 
Uyuşturucu Ticaretiyle Mücadele Altkomisyonu’nun (OYUTAK), 01-05 Şubat 1999 tarihlerinde Hindistan’ın 
Lucknow kentinde yapılan 34. Dönem Toplantısına katılmmıştır. Toplantıda tarafımızdan da desteklenen, 
uyuşturucu ve psikotrop maddelerin yasadışı yapımında kullanılan aramaddelerin uluslararası ticaretinin denetimine 
ilişkin Karar kabul edilmiş ve OYUTAK 35. Dönem Toplantısı’nın Türkiye’de yapılması kararlaştırılımşür.

* • .  .  ~ r -

BM Uyuşturucu Maddeler Komisyonu ’ nun 16-25 Mart 1999 tarihlerinde Viyana’da yapılan 42. Dönem 
Toplantısına katılmmıştır. Toplantıda, ülkemiz ve Hindistan tarafından ortaklaşa sunulan 'Tıbbi ve Bilimsel 
ihtiyaçlara Yönelik Uyuşturucu Madde Talebi ve Arzı” ve “Haşhaş Tohumu Ticaretinin Uluslararası Denetimi” 
başlıklı Kararlar kabul edilmiştir.

BM Suçun Önlenmesi ve Ceza Adaleti Komisyonu tarafından Sımraşan Örgütlü Suçlarla Mücadele 
Sözleşmesi (SASMUS) ile eki protokollerin metinlerini hazırlamak üzere kurulan Ad Hoc Komite’nin 1999 yılı 
içerisinde Vilyana’da yapmış olduğu 6 ayrı toplantıya katılmmıştır.

Mart ayının sonlarına doğru patlak veren Kosova krizi boyunca ülkemizden bölgeye giden insani yardım 
malzemelerinin ve bölgeye yönelik yardım faaliyetlerinin eşgüdümü konusu UKGY bünyesinde yürütülmüştür. Sözkonusu 
yardım faaliyetleri çerçevesinde Kızılay tarafından Arnavutluk ve Makedonya’da 5’er bin kişilik çadır kamplar kurulmuş, 
Elbasan ve Boyane kamplarında yaklaşık 10.000 mülteci misafir edilmiştir. Temmuz 1999 itibariyle her iki kampın 
faaliyetlerine son verilmiştir. Öte yandan ülkemiz Kosova’daki savaştan etkilenen mültecilerden 20 binini kabul edeceğini 
açıklamış bu çerçevede Türkiye’ye 22 Mart - 2 Temmuz 1999 tarihleri arasında 17.746 Kosovalı mülteci gelmiş bunların 
7.701 ’i Kırklareli Gaziosmanpaşa Mülteci Kampı’nda misafir edilmişlerdir. Türkiye, Kızılay aracılığıyla Arnavutluk'a 110 
TIR, 5 uçak, Makedonya’ya 52 TIR, 2 uçak dolusu insani yardım malzemesi göndermiştir.

17 Ağustos ta meydana gelen Marmara ve 12 Kasım’da meydana gelen Düzce depremlerinin ardından Dairemiz 
bünyesinde kriz merkezi oluşturulmuştur. Marmara depremi akabinde 43 ülkeden toplam 2463 arama-kurtarına personeli, 
19 ülkeden sağlık ekibi, 57 ülkeden tıbbi malzeme ülkemize gelmiştir. Marmara depreminin ardından ülkemize toplam 90 
ülke insani yardım malzemesi göndermiştir. Düzce depreminin ardından ise 32 ülkeden arama-kurtarma ekibi gelmiştir. Bu 
deprem sonrasında ülkemize insani yardım malzemesi gönderen ülkelerin sayısı 52’ye ulaşmıştır.

23 Ağustos - 15 Eylül 1999 tarihleri arasında Pekin’de düzenlenen Evrensel Posta Birliği (UPU) 22. Kongresi 
sırasında 7 Eylül tarihinde yapılan seçimlerde ülkemiz UPU İşletme Konseyi ve Yürütme Konseyi’/ıe seçilmiştir.

Hükümetimiz, Rusya Federasyonu Çeçenistan Cumhuriyet i’nde 1999 Eylül ayından beri devam etmekte olan
çatışmalar sonucunda zarar gören ve evlerini terkederek civar bölgelere sığınmak zorunda kalan masum sivil halkın acil
ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı olmak amacıyla, Kızılay aracılığıyla sağladığı yardım malzemelerinden ilk partiyi
25 Kasım 1999 tarihinde Türk Hava Kuvvetlerine ait bir uçak ile Vladikavkaz’a, ikinci partiyi 25 Aralık 1999’da kara 
yoluyla Gürcistan'a sevketmiştir.
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Aralık 1999 tarihinde Venezuela’da meydana gelen sel felaketi’nin ardından Hükümetimiz, Kızılay aracılığıyla bu 
ülkeye 50.000 ABD Dolan nakdi yardım karan almıştır. Sözkonusu yardım 2000 yılı başında anılan ülke makamlarına 
tevdi edilmiştir.

22 Aralık 1999 tarihinde Cezayir’de meydana gelen deprem felaketinin ardından Kızılay aracılığıyla bu ülkeye 
10.000 ABD Dolan nakdi yardımda bulunulması öngörülmüş ve sözkonusu yardım 2000 yılı başında tevdi edilmiştir.

2.Ziyaretler

a) Dışişleri Bakanı Sayın İsmail Cem başkanlığında bir heyetimiz Birleşmiş Milletler (BM) 54. 
Genel Kurulu genel görüşmelerine katılmak üzere 18-27 Eylül 1999 tarihleri arasında New York'u 
ziyaret etmiştir. Sayın Bakan Genel KuruTa hitaben bir konuşma yapmış ve çeşitli ikili ve çok taraflı 
görüşmelerde bulunmuştur.

b) BM Genel Sekreteri Kofi Annan, AGİT İstanbul Zirvesi’ne katılmak ve akabinde resmi
temaslarda bulunmak üzere 17-23 Kasım 1999 tarihlerinde ülkemize bir ziyaret gerçekleştirmiştir.Genel
Sekreter Annan, sözkonusu Zirve sonrasında 19 Kasım 1999 günü, 17 Ağustos’ta vukubulan deprem
bölgesine gitmiştir. 21 Kasım’da Ankara’ya gelen Genel Sekreter 22 Kasım günü Sayın Cumhurbaşkanı
ve Sayın Meclis Başkanı tarafından kabul edilmiş, Sayın Başbakan’la bir görüşme yapmıştır. Sözkonusu
görüşmelerde ağırlıklı olarak BM konularıyla Kıbrıs, Irak ve Avrupa Birliği-Türkiye ilişkileri ele 
alınmıştır.

c) Uyuşturucuyla mücadele etmekte olan makamlarımıza teknik ve mali yardım yapılmasını 
öngören Türkive-UNDCP II. İşbirliği Projesi ile ilgili temaslarda bulunmak üzere üstdüzey bir UNDCP 
heyeti 31 Ekim-7 Kasım 1999 tarihlerinde ülkemizi ziyaret etmiştir.

d) Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Genel Direktörü Brunson McKinley 5-8 Aralık 1999 tarihleri 
arasında ülkemizi ziyaret etmiştir. Sözkonusu ziyaret bir IOM Genel Direktörü’nün ülkemizi ilk 
ziyaretidir. Mckinley ziyaret sırasında MGSY Büyükelçi Faruk Loğoğlu, ÇSGM Büyükelçi Metin 
Ömekol, KOGM Büyükelçi Erkan Gezer ve İçişleri Bakanlığı yetkilileri ile görüşmelerde bulunmuştur.

3.imzalanan belgeler

a ) kurumlanmıza 1.220.000 Dolar mali ve tekn 
:ylül 1999 tarihinde Ankara’da imzalanmıştır

b ) 30 Kasım 1994 tarih ve 94/6169 sayılı “Türkiye’yç İltica Eden Veya Başka Bir Ülkeye İltica
Etmek Üzere Türkiye’den İkamet İzni Talep Eden Münferit Yabancılar İle Topluca Sığınma Amacıyla
Sınırlarımıza Gelen Yabancılara Ve Olabilecek Nüfus Hareketlerine Uygulanacak Usul Ve Esaslar
Hakkında Yönetmelik”in 4. maddesine değişiklik getiren 98/12243 sayılı yönetmelik değişikliği 13 Ocak
1999 tarih ve 23582 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Böylelikle ülkemize
sığınma veya iltica amacıyla gelen yabancılar için resmi makamlarımıza başvuru süresi 5 günden 10 güne 
çıkarılmıştır.

• • * % •

c ) Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Afet İşleri Genel Müdürlüğü ile ABD Federal Acil Durum 
Yönetimi İdaresi (FEMA) arasmda “Doğal ve Doğal Olmayan Teknolojik Afetleri Önleme ve Müdahale 
Etme Alanında İşbirliği Niyet Protokolü” 15 Kasım 1999 tarihinde Ankara’da imzalanmıştır. Anılan 
Protokol, 10 Aralık 1999 tarih ve 99/1372 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla onaylanmış, 19 Ocak 2000 
tarihli ve 23938 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

d ) 1 Mayıs - 10 Haziran 2000 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenecek Uluslararası
Telekomünikasyon Birliği (ITU) Dünya Radyokomünikasyon Konferansı (WRC) ve
Radyokomünikasyon Genel Kunulu’nun (RA) ülkemizde düzenlenmesine ilişkin Hükümetimiz ile ITU
Genel Sekreterliği arasındaki Ev Sahibi Ülke Anlaşması Türk Telekom A.Ş. Genel Müdürü ile
Uluslararası Telekomünikasyon Birliği Genel Sekreteri arasında 16 Aralık 1999 tarihinde Cenevre’de 
imzalanmıştır.

e ) Uyuşturucu Maddelere Dair 1961 Tek Sözleşmesi’nin Tadiline İlişkin 1972 tarihli Protokol’u 
onaylamamız için bir Kanun Tasarısı TBMM’ne sunulmuştur
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f )  Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) Kuruluş Yasası ve Sözleşmesi’nin onaylanması 
TBMM tarafından 4.11.1999 tarihinde 4471 sayılı kanunla uygun bulunmuş ve anılan Kuruluş Yasası ve 
Sözleşme onaylanmak üzere 20.12.1999 tarihinde Başbakanlığa sevkedilıniştir.

g )  Uydular Aracılığıyla Haberleşme Avrupa Teşkilatı (EUTELSAT) Sözleşmesi ve İşletme
Anlaşması nda yapılan değişikliklerin onaylanması TBMM tarafından 4.11.1999 tarihinde 4474 sayılı •
kanunla uygun bulunmuş ve sözkonsu değişiklikler onaylanmak üzere 2000 yılı başında Başbakanlığa 
sevkedilıniştir.

h ) Uydular Aracılığıyla Haberleşme Uluslararası Teşkilatı (INTELSAT) Sözleşmesi ve İşletme
Anlaşması’nda yapılan değişikliklerin onaylanması TBMM tarafından 4.11.1999 tarihinde 4475,4476 ve
4472 sayılı kanunlarla uygun bulunmuş ve sözkonusu değişiklikler onaylanmak üzere 2000 yılı başında 
Başbakanlığa sevkedilmiştir.

i ) Uydular Aracılığıyla Deniz Haberleşmesi Uluslararası Teşkilatı (INMARSAT) Sözleşmesi ve
İşletme Anlaşması’nda yapılan değişikliklerin onaylanması TBMM tarafından 4.11.1999 tarihinde 4469
sayılı kanunla uygun bulunmuş ve sözkonusu değişiklikler onaylanmak üzere 2000 yılı başında 
Başbakanlığa sevkedilmiştir.

j ) Evrensel Posta Birliği (UPU) Kuruluş Yasası Beşinci Ek Protokolu’nun onaylanması TBMM
tarafından 4.11.1999 tarihinde 4473 sayılı kanunla uygun bulunmuştur.
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AVRUPA KONSEYİ VE İNSAN HAKLARI GENEL MÜDÜR YARDIMCHAĞI

A. İnsan Hakları ( AKGY-I)

vl A) 1999 yılı ABD İnsan Hakları Raporu 25 Şubat 2000 tarihinde yayınlanmıştır. Sözkonusu raporun hazırlık
 ̂ safhasında ABD Büyükelçiliğimden gelen bilgi taleplerine zamanında cevap verilmiş ve sözkonusu raporlar hakkındaki 

hassasiyetimiz dile getirilmiştir.

^  B) ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından ilk kez Şubat 2000’de yayınlanan “1999 Yılı Uluslar arası Din Özgürlüğü
Raporu”nun hazırlık çalışmaları çerçevesinde ABD Büyükelçiliğimden gelen bilgi talepleri karşılanmıştır.

X  C) ABD Dışişleri Bakanlığı’nda İnsan Haklarından Sorumlu Bakan Yardımcısı Harold Hongju Koh 29 Temmuz-6
Ağustos 1999 tarihleri arasında ülkemize gelerek Ankara, İstanbul, Şanlıurfa, Mardin ve Diyarbakır’da resmi ve gayrıresmi 
temaslar gerçekleştirmiştir. Koh, Başbakan Sayın Bülent Ecevit ve Başbakan Yardımcısı Sayın Devlet Bahçeli’nin yamsıra 
Dışişleri Bakanı, Adalet Bakanı, İnsan Haklarından Sorumlu Devlet Bakam, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu 
Başkanı ve Emniyet Genel Müdür Vekili ile görüşmeler yapmıştır.

D) Birleşmiş Milletler İnsan Haklan Komisyonu 55. Dönem Toplantılan 23 Mart-30 Nisan 1999 tarihleri arasında 
düzenlenmiştir. Daha önceki yıllarda olduğu gibi Türkiye tarafından sunulan “İnsan Hakları ve Terörizm” başlıklı karar 
tasansı kabul edilmiştir. Irkçılık karar tasarısının gerek yazımı, gerek müzakeresinde aktif rol alınmıştır. Aym şekilde 
Göçmen İşçilerle ilgili karar tasansının hazırlanmasında önemli katkılarda bulunulmuştur.

E) ABD Dışişleri Bakanlığı’nda Uluslararası Dini Özgürlüklerden Sorumlu Büyükelçi Robert A. Seiple 13-14 Aralık 
1999 tarihlerinde Ankara'da Diyanet İşleri Başkanı Sayın Mehmet Nuri Yılmaz, TBMM İnsan Haklarını İnceleme 
Komisyonu Başkanı Sayın Sema Pişkinsüt, Bakanlığımız yetkilileri ve sivil toplum örgütleriyle temaslarda bulunmuştur.

F) TBMM İnsan Haklan İnceleme Komisyonu (İHİK) Başkanı Sema Pişkinsüt 31 Ocak-3 Şubat 1999 tarihleri 
arasında Norveç ve İsveç’i ziyaret etmiştir. İHİK üyeleri 14-17 Aralık 1999 tarihleri arasında Almanya’yı ziyaret etmiş ve 
birçok resmi temasta bulunmuşlardır.

A  G) Birleşmiş Milletler’in Siyasi ve Medeni Haklar Sözleşmesi ile Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar
Sözleşmesi’nin imzalanması için gerekli çalışmalar tamamlanmış ve Bakanlar Kurulu kanun istihsali için Başbakanlığa 
yazı yazılmıştır.

Birleşmiş Milletler İnsan Haklan Komisyonu’na bağlı Dini Hoşgörüsüzlük Özel Raportörü Abdelfattah Amor 1-9 
ık 1999 tarihleri arasında ülkemizi ziyaret etmiştir. Adıgeçen, Anayasa Mahkemesi Başkam, Yargıtay Başkam, 

Danıştay Başkam, Adalet Bakam, İçişleri Bakanı, İnsan Haklanndan Sorumlu Devlet Bakanı, Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, 
Diyanet İşleri Başkanı, TBMM İnsan Haklanm İnceleme Komisyonu Başkan Vekili, Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşan, 
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili’yle görüşmeler gerçekleştirmiş, Diyarbakır ve Mardin’de de gaynresmi 
temaslarda bulunmuştur. Raportöre ilave bilgi talep ettiği bütün konular hakkında bilgi sağlanmıştır.

İ) Birleşmiş Milletler İnsan Haklan Komisyonu’na bağlı Zorla veya İrade Dışı Kaybolmalar Çalışma Grubu,
İşkence, Dini Hoşgörüsüzlük, Yargısız ve Keyfi İnfazlar, Yargıç ve Avukatlann Bağımsızlığı, Düşünce ve İfade 
Özgürlüğü, Zorla Kaybolmalar, Keyfi Tutuklamalar ve Kadınlara Karşı Şiddetin Önlenmesi Özel Raportörlerinin acil işlem 
mesajlannda yeralan iddialar hakkında ilgili kurumlanmızdan bilgi talebinde bulunularak alınan cevaplar çalışma 
gruplanna ve raportörlere gönderilmiştir.

J) 1503 sayılı gizli prosedür çerçevesinde yapılan şikayet bildirimlerini inceleyen BM Ayrımcılığın Önlenmesi ve 
\  Azınlıkların Korunması Alt Komisyonu’na bağlı Bildirimler Çalışma Grubu 27. dönem toplantılarını 19-30 Temmuz 1999 

tarihleri arasında gerçekleştirmiştir. Sözkonusu toplantıda ülkemizi ilgilendiren 3 şikayet bildirimi Temmuz 2000’de 
yapılacak toplantılara kadar askıya alınmıştır. 1998 yılında Çalışma Grubu’nda askıya alınmış olan İşkence ve 
Rehabilitasyon Merkezleri’ne dönüştürülen İnsan Haklan Vakfı şubelerinin kapatılmasına ilişkin şikayet bildirimi ise, jif  
Çalışma Grubu’nun gündeminden düşürülmüştür.

K) Kanada ile 1998 yılında başlayan insan hakları alanındaki işbirliği temaslanna devam edilmiştir. Bu çerçevede 
Kanada, cezaevleri ve güvenlik personelimizin eğitimi hususundaki taleplerimize olumlu yanıt vermiş ve Kanada 
Uluslararası Kalkınma Ajansı (CIDA) ile Adalet ve İçişleri Bakanlıklanmız ile Jandarma Genel Komutanlığımız 
yetkililerinin karşılıklı ziyaretleri sonucunda, Emniyet örgütleri arasında ve Adalet Bakanlığımız ile Kanada Ceza ve 
Islahevi Teşkilatı (Correction Canada) arasında birer işbirliği projesi hazırlanmıştır. Anılan iki projenin yürürlüğe girmesi 
için finansman hususunda CIDA bünyesindeki onay sürecinin tamamlanması beklenmektedir.

t\
\
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7 L) İstanbul'da gerçekleştirilen AĞIT Zirvesi sırasında Dairemiz mensuplarınca sivil toplum örgütlerinin
koordinatörlüğü üstlenilmiştir.
M) Güneydoğu Avrupa İstikrar Paktı’nın Demokratikleşme ve İnsan Haklarına ilişkin 1. Çalışma Masası’nin
faaliyetlerinin koordinasyonu dairemizce yürütülmektedir. Bu çerçevede düzenlenen konferans ve toplantılara ülkemizden
uzmanların katılması veya mahallinde görevli memurlarımızca izlenmesi sağlanmış ve Paktın çalışmalarına aktif destek 
verilmiştir. )

N) Dairemiz mensuplarınca, insan hakları eğitimi çerçevesinde çeşitli resmi kurumlar tarafından düzenlenen seminer
ve konferanslara katilinmiş, Türkiye’deki ve dünyadaki insan haklan uygulamaları konusunda bilgi verilmiştir.

U) ' Birleşmiş Milletler Irkçılık ve Irk Ayrımcılığıyla Mücadele On Yıllık Eylem Programı Gönüllü Katkı Fonu’na 
10000 ABD Doları, işkence Mağdurları Gönüllü Fonu’na ise 5000 ABD Doları katkıda bulunulmuştur.
•  •

U) Dairemiz, özellikle batılı ülkeler ve çeşitli sivil toplum kuruluşları tarafından gündeme getirilen Türkiye’ye 
yönelik insan haklan ihlalleri iddialannın yakın takipçisi olmuş, bu meyanda çok taraflı ve ikili temaslar çerçevesinde 
ülkemizde insan haklan alanında yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirme faaliyetini sürdürmüştür.

B. Avrupa Konseyi ( A K G Y -II)

a). 1999 yılı içindeki gelişmeler:

Dairemizin görev alanına giren konularda ülkemiz açısından 1999 yılı içinde meydana gelen önemli gelişmeler; 
Avrupa İşkencenin Önlenmesi Komitesi (AİÖK), Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi’nde Denetim Süreci ve Irkçılık ve 
Hoşgörüsüzlüğe Karşı Avrupa Komisyonu (ECRİ) olmak üzere 3 ana başlık altında özetlenebilir:

( i ) Avrupa İşkencenin Önlenmesi Komitesi ( AİÖK)

Avnıpa İşkencenin Önlenmesi Komitesi (AİÖK) ile ülkemiz arasındaki ilişkiler 1999 yılı içinde de 
olumlu bir seyir izlemeye devam etmiştir. Ülkemizde cezaevlerinde 1999 yılı içinde yaşanan olaylarda 
AİÖK yapıcı tutumunu sürdürmüş, yetkisi ve görev alanında bulunmasına rağmen ülkemize ad-hoc
ziyaret yapmamış, “fact finding mission” gönderme girişiminde bulunmamış, buna karşılık, herhangi bir

• «•

talep olmamasına rağmen, tesis edilen işbirliği anlayışı çerçevesinde tarafımızdan AIOK’ne olaylar 
hakkında kapsamlı bilgi aktarılmıştır.

•

Esas itibariyle gizli olan ve Hükümet’in izni olmaksızın kamuoyuna açıklanamayan AIOK raporlarının, 
bu raporlara tarafımızdan verilen yanıtlar ile birlikte gizliliğinin kaldırılarak kamuoyuna açıklanması 
uygulamasına 4 Aralık 1998 tarihinden itibaren başlamamız, AİÖK ve genel olarak tüm Avrupa Konseyi 
çevrelerinde memnuniyetle karşılanmış idi. Raporların ve yanıtlarımızın gizliliğinin kaldırılması ile 
tarafımızdan ülkemizde insan hakları alanında gizlenecek bir hususun bulunmadığı ve esasen 
Hükümetimizin insan haklarına saygının yaygınlaştırılması için tüm gayreti kararlılıkla sarfettiği 
gerçekleri ortaya konmuş olmaktadır.

AİÖK’nin 5-17 Ekim 1997 tarihlerinde ülkemize yapmış olduğu ziyarete ilişkin raporu ve rapora ilişkin 
görüşlerimizin gizliliğinin kaldırılması Başbakanlığın onayı ile uygun bulunmuş ve rapora ilişkin nihai 
görüşümüzü oluşturan “izleme raporu” 16 Aralık 1999 tarihi itibarıyla yayınlanmıştır.

Bu uygulamanın ve mevcut olumlu işbirliğinin sürdürülmesini teminen, AÎÖK’nin 27 Şubat - 3 Mart 
1999 tarihlerinde ülkemize (İmralı, İstanbul ve İzmir) yaptığı ziyarete ilişkin mektubunun da gizliliği, 
Hükümetimizin verdiği izin ile kaldırılmıştır.

AİÖK, uluslararası kuruluşlara üyeliğimizle üstlendiğimiz ahdi yükümlülüklerin gereği olarak ÖcalanT
ziyaret eden tek uluslararası organ olmuştur. Avrupa Konseyi’nin işkence konusunda uzman birimi olan

•  •  •

AIOK’nin 27 Şubat - 3 Mart 1999 tarihleri arasında ülkemize yaptığı yukarıda mezkur ziyarete ilişkin 
mektubunun tutuklu sanık Öcalaıı’la ilgili bölümünde, adıgeçenin fiziki sağlık durumunun iyi olduğu, 
kötü muameleye maruz kalma riskinin bulunmadığı ve tutukluluk koşullarının “yüksek standartlı” olduğu 
gibi olumlu unsurlar yer almıştır. Mektupta yer alan bu objektif tesbitler ve Öcalan’ın işkence gördüğü 
yolunda yapılan yanlış propagandayı nakzedici ifadeler, amlan mektubun gizlilik derecesinin tarafımızdan 
kaldırılmasını müteakip, dış kamuoyunun dikkatine sunulmak suretiyle asılsız iddia ve suçlamaların 
önünün alınması sağlanmıştır. Böylelikle, bazı çevrelerin maksatlı olarak ortaya attıkları iddiaların 
gerçekle bağdaşmadığı, bizzat Avrupa Konseyi’nin yetkili organı tarafından belgelenmiş olmaktadır.



( ii ) AKPM Denetim Komisyonu

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi’nin (AKPM) üye ülkelerin taahhüt ve yükümlülüklerine riayet edip 
etmediklerinin incelenmesi amacıyla 1995 yılında oluşturduğu denetim mekanizması çerçevesinde, Genel 
Kurul’un 25 Nisan 1996 tarihli oturumunda kabul edilen tavsiye karan uyannca Türkiye AKPM 
denetimine alınmıştır.

AKPM Denetim Komisyonu’nun Türkiye raportörleri Macar parlamenter Andras Barsony ve AvusturyalI 
parlamenter Walter Schwimmer ülkemizin tabi tutulduğu denetim süreci çerçevsinde 1996-1998 yıllan 
arasında ülkemizi dört kez ziyaret etmişlerdir. Raportörler tarafından hazırlanan ve ülkemize 
gerçekleştirilen ziyaretlere ilişkin tesbitlere yer verilen “Türkiye’nin taahhüt ve yükümlülüklerini yerine 
getirmesi” başlıklı “bilgi raporu” ilgili kanunlarımızdan alman görüşler ışığında Hükümetimiz tarafından 
cevaplanmış, Hükümet görüşümüz, TBMM’de temsil edilen siyasi partilerin bilgi raporu hakkındaki 
görüşleri ile birlikte AKPM Türk Heyeti Başkanlığı tarafından Denetim Komisyonu’na iletilmiştir.

Hükümetimiz ve siyasi partilerin görüşleri ile birlikte yayımlanan bilgi raporu AKPM Ocak 1999 Genel 
Kurul’u sırasında ele alınmıştır. Ancak belgenin “bilgi, raporu” olması nedeniyle görüşme sonucunda 
herhangi bir karar alınmamıştır.

*  * L *

( iii ) Irkçılık ve Hoşgörüsüzlüğe Karşı Avrupa Komisyonu ( ECRİ )

Avrupa Konseyi tarafından 1994 yılında ırkçılık, yabancı düşmanlığı, antisemitizm ve hoşgörüsüzlükle 
mücadele çalışmaları çerçevesinde kurulan ve her ülke için ayn bir rapor düzenleyen ECRİ (Irkçılık ve 
Hoşgörüsüzlüğe Karşı Avrupa Komisyonu - European Commission Against Racism and Intolérance) 
1999 yılında Türkiye için de bir ulusal ülke raporu hazırlamıştır. Sözkonusu rapor, ECRİ Türkiye Ulusal 
İrtibat Görevlisi Prof. Baskın Oran tarafından incelenmiştir. Adıgeçen tarafından hazırlanan görüş ve 
önerilerimizi içeren metin ECRİ’nin Türkiye raporuna eklenmiştir. Türkiye ülke raporu ECRI’nin Haziran 
1999 Genel Kurulu’nda kabul edilmiş, görüş ve önerilerimizi içeren metin de raporun ekinde yer almıştır. 
ECRI’nin sözkonusu Türkiye ülke raporu 09.11.1999 tarihinde kamuya açıklanmıştır.

b) Ziyaretler

Sayın Müsteşar Yardımcımız 6-7 Mayıs 1999 tarihlerinde Budapeşte’de gerçekleştirilen 104. Avrupa Konseyi 
Bakanlar Komitesi toplantısına, Sayın Bakanımız 4 Kasım 1999 tarihinde Strazburg’da gerçekleştirilen 105. Avrupa 
Konseyi Bakanlar Komitesi toplantısına katılmışlardır.

c) İmzalaan Belgeler

( i ) Ev Hayvanlarının Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesi (125 No. Tu Sözleşme)
Sözleşme’nin imzaya açılış tarihi: 13 Kasım 1987
Ülkemiz tarafından imzalandığı tarih: 18 Kasım 1999

•  • j  • » • • # * f  f

( i i ) Çocuk Haklarının Kullanılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi (160 No. Tu Sözleşme)
Sözleşme’nin imzaya açılış tarihi: 25 Ocak 1996
Ülkemiz tarafından imzalandığı tarih: 9 Haziran 1999

( i i i ) Avrupa Konseyi’nin Ayrıcalık ve Dokunulmazlıklarına İlişkin Genel Anlaşma’ya Ek 6 No. Tu 
Protokol (162 No.’lu Sözleşme)
Sözleşme’nin imzaya açılış tarihi: 5 Mart 1996 
Ülkemiz tarafından imzalandığı tarih: 15 Şubat 1999

( i v ) b-1999 yılı içinde onaylanan Avrupa Konseyi Sözleşmeleri

Avrupa Arkeolojik Mirasın Korunması Gözden Geçirilmiş Sözleşmesi (143 No. Tu Sözleşme)
Sözleşme’nin imzaya açılış tarihi: 16 Ocak 1992
Ülkemiz tarafından onaylandığı tarih: 29 Kasım 1999
Yayınlandığı Resmi Gazete’nin tarih ve sayısı: 13 Ekim 1999 - 23845

( v ) 1999 yılı içinde onay süreci başlayan Avrupa Konseyi Sözleşmeleri
.  •  • * •

Motorlu Taşıtlar Zorunlu mali Sorumluluk Sigortasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi (29 No. Tu Sözleşme) 
Sözleşme’nin imzaya açılış tarihi: 20 Nisan 1959 Ülkemiz tarafından imzalandığı tarih: 26 Haziran 197 
Yayınlandığı Resmi Gazete’nin tarih ve sayısı: 11 Kasım 1999 - 23873
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Avrupa Insau Hakları Mahkemesi ( A K G Y - III )

Avrupa insan Haklan Sözleşmesi nın (A1HS) çeşitli maddelerinin ihlal edildiği gerekçesiyle Avrupa İnsan Haklan
Mahkemesi (AİHM) nezdinde ülkemiz aleyhinde açılan ve 1999 yılı itibariyle yaklaşık 400(1 kişiyi içeren davaların sayısı
yıl sonunda 909'a ulaşmıştır. AİHM 1999 yılı sonu itibariyle ülkemizle ilgili olarak açılan 45 davayı aleyhimize ve 4’nü dc
lehimize sonuçlandırmıştır. Böylece 1998 sonu itibariyle aleyhimize sonuçlanan toplam dava sayısı 28 iken, bu sayı 
1999’da 45’e ulaşmıştır.

» •  . . .  -

Ülkemiz aleyhine AİHM önünde bulunan önemli bazı davalarla ilgili olarak 1999 yılında meydana gelen 
gelişmeler aşağıda özetlenmiştir.

a) Loizidou Davasına İlişkin Gelişmeler

GKRY Ti Bayan Loizidou’nun Gime'de bulunan taşınmaz mallarını Temmuz 1974’den itibaren, Türk Silahlı 
Kuvvetleri’nin (TSK) Adadaki varlığı nedeniyle kullanamadığını ve bu mallarına ulaşmasımn da TSK tarafından 
önlendiğini ileri sürerek Avrupa İnsan Hakları Komisyonu’na (AÎHK) 1989 yılında yaptığı ve AÎHM’nin önce 1996’da 
ihlal kararı ile sonuçlandırdığı ve bilahare 1998 de de ülkemizi tazminat ödemeye mahkum ettiği kararının uygulanması 
konusu 1999 yılında da Avrupa Konseyi (AK) Bakan Delegeleri Komitesi’nin gündeminde yer almaya devam etmiştir. 22 
Haziran 1999 tarihinde, o zamanki AK Bakanlar Komitesi Dönem Başkanı İzlanda Dışişleri Bakanı Sayın Bakanımıza 
muhatap bir mektup göndererek, AIHM’nin Loizidou kararının ne zaman ve ne şekilde icra edileceğini sormuştur. Sayın 
Bakanımızın cevabi mektubunda, Loizidou kararının özel niteliğine işaret edilerek, Mahkeme kararının bu dönemde 
uygulanmasının BM çerçevesinde soruna çözüm arayışlarının başarıya ulaşma şansını yok edeceği belirtilmiştir. Bilahare, 
AK Bakan Delegeleri Komitesi, 6 Ekim 1999 tarihinde Türkiye’nin AİHM tarafından hükmedilen tazminatı ödemesi 
gerektiği yolunda bir ara karar tasarısını kabul etmiştir.

b) AİHM’ne Yapılan IV. Rum Başvurusu

GKRY tarafından ülkemiz aleyhine AİHK’na yapılan IV. Rum Başvurusuna ilişkin rapor anılan Komisyon 
tarafından 4 Haziran 1999 tarihinde kabul edilmiş ve raporda, kayıp şahıslar, yerinden edilmiş kişilerin mesken ve mülkiyet 
hakları, KKTC’deki Rumların yaşam hakları konularında, AİHS’nin 2,3,5,8,9,10,13 ve 14. maddeleriyle mülkiyet hakkını 
koruyan. Sözleşmeye Ek 1 No’lu Protokol’ün 1. ve 2. maddelerinin ülkemiz tarafından ihlal edilmiş olduğu sonucuna 
varılmıştır. Sözkonusu rapor, bilahare AİHS hükümleri çerçevesinde GKRY ve AÎHK tarafından AİHM’ne intikal 
ettirilmiştir.

c) Türkiye Aleyhine Danimarka’nın AİHM’ne Yaptığı Devlet Başvurusu

Danimarka vatandaşı da olan Kemal Koç’un Temmuz 1996’da Türkiye’de gözaltına alındığı sırada işkenceye tabii 
tutulduğu iddiasıyla Danimarka Hükümeti’nin Ocak 1997‘de ülkemiz aleyhine AİHK’na yaptığı başvuruya ilişkin olarak 
27 Nisan 1999 tarihinde Strazburg’da yapılan duruşmayı müteakiben, AİHM 8 Haziran 1999 tarihinde aldığı bir kararla 
başvuruyu, Kemal Koç’un kötü muameleye uğradığı ve Türkiye’de gözaltında bulunan kişilere uygulanan muamelelerin 
yaygın bir uygulama olduğu gerekçesiyle kabuledilebilir” bulmuştur. AİHM’nin bu kararını müteakiben başvurunun 
“esas” yönünden incelenmesi aşamasına geçilmiştir.

d) Refah Partisinin Kapatılması Kararı İle İlgili Olarak AİHK’na Yapılan Başvuru

22 Mayıs 1998 tarihinde Refah Partisi’nin kapatılması kararı ile ilgili olarak Refaiı Partisi, Necmettin Erbakan, 
Şevket Kazan ve Ahmet Tekdal’m Avrupa İnsan Haklan Komisyonu’na (AÎHK) yaptıklan ve daha sonra birleştirilen ve 
AÎHK'nun görevinin 30 Kasım 1999 tarihi itibariyle sona ennesi nedeniyle AİHM’ne intikal eden başvurunun 
“kabuledilebilirlik” aşamasına ilişkin görüşlerimiz 1 Eylül 1999 tarihinde AİHM’ne verilmiştir.

Başvuranlar AİHK’na yaptıklan başvuruda, kendilerine savunma hakkı tanınmadığı, tanık göstermelerine müsaade 
edilmediği, iddianamede geçmeyen bir madde ile yargılama yapılmış olduğu gerekçeleriyle AİHS’nin adil yargılama 
hakkını öngören 6. maddesine suç oluşturmayan bir eylemden ötürü cezalandırıldıktan gerekçesi ile cezalann yasallığını 
öngören 7. maddesine düşünce ve düşünceyi ifade özgürlüğü ile dernek kurma ve toplantı özgürlüğünün ihlal edildiği 
gerekçesi ile bu haklan koruyan 9, 10 ve 11. maddesine aykınlık, ayrımcılık yapıldığı gerekçesi ile hak ve özgürlüklerden 
yararlanmada ayrımcılığı yasaklayan Sözleşme’nin 14. maddesine yürürlükteki kanunlann hukuka aykırı bir şekilde Refah 
Partisi aleyhine iptal edilmiş ve kullanılmış olduğu gerekçesi ile haklann kötüye kullanımını yasaklayan 17. maddesine 
Sözleşmede öngörülen kısıtlamaların amaçlanndan saptınlmış oldukları gerekçesi ile hakların kısıtlanmasının sınırlarını 
belirleyen 18. maddesine Hâzineden tahakkuk etmiş alacaklarını alamamış ve malvarlıklarına el konulmuş olduğu 
gerekçesi ile 1 No lu Protokol ün 1. Maddesine, partinin kapatılması sonucu hür seçim hakkının ihlal edilmiş olduğu 
gerekçesi ile serbest seçim hakkını düzenleyen 1 No lu Protokol’ün 3. maddesine ve partinin kapatılmasına sebep olan iki 
üyenin yargılanıp suçsuz bulunduğu ve suçsuz bulunan veya mahkum edilen kişinin avnı suçtan dolayı yeniden 
yaslanamayacağı ilkesini öngören 7. Protokol’ün 4. maddesine aykırılık iddialarıyla AİHM’ne başvuruda bulunmuşlardır.
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e) AİHM’nin 13 İfade Özgürlüğü Davasını Sonuçlandırması

C 4

AIHM 8 Temmuz 1999 tarihinde Türkiye’ye ilişkin 13 ifade özgürlüğü davasına ilişkin kararını açıklamıştır. 
Sözkonusu 13 davanın tamamı, AİHK tarafından incelenip karara bağlandıktan sonra AİHM’ne intikal eden başvurulardır. 

AİHM’nin kararlannda, Komisyon’un Türkiye aleyhine verdiği ihlal raporlarını büyük ölçüde onayladığı görülmüştür.

Günay Arslan, Hüseyin Karataş, Haluk Gerger, Fikret Başkaya, Mehmet Selim Okçuoğlu, Münir Ceylan, Edip 
Polat, Ahmet Zeki Okçuoğlu, Kamil Tekin Sürek, Yücel Özdemir, Ümit Erdoğdu, Selami İnce başvurularını sonuçlandıran 
AİHM’nin sözkonusu kararlannda, AİHS’nin “adil yargılama hakkı” m koruyan 6., “cezalann yasallığı” na ilişkin 7. ve 

ade özgürlüğü” ne yönelik 10. maddelerinin ihlal edildiğine hükmedilmiş ve ülkemiz toplam 845.804 FF. + 1415 ABD 
Dolan tazminat ödemeye mahkum edilmiştir.

0  Sosyalist Parti Karan

Sosyalist Parti’nin 10 Temmuz 1992 tarihinde Anayasa Mahkemesi’nin karanyla kapatılması üzerine AİHK’na 
yapılan başvuruyu 25 Mayıs 1998 tarihinde sonuçlandıran ve ülkemizi AÎHS’nin “demek kurma ve örgütlenme hakkı”m 
düzenleyen 11. maddesini ihlal etmekten suçlu bulan AİHM karan ile ilgili olarak 4 Mart 1999 tarihinde AK Bakan 
Delegeleri Komitesi’nde bir ara karar kabul edilmiştir. Sözkonusu ara kararda, Türkiye’nin, Perinçek’in mahkumiyetinin 
tüm sonuçlannı alınacak önlemlerle gecikmeksizin ortadan kaldırması yükümlüğü belirtilmiştir.

g) Abdullah Öcalan Adına AİHM’ne Yapılan Başvuru

Abdullah Öcalan’ın 16 Şubat 1999 tarihinde Kenya’da yakalanarak Türkiye’ye getirilmesini takiben, HollandalI 
avukatlan (Böhler ve Prakken) ile bilahare Türk avukatı Hasip Kaplan, Öcalan adına AÎHM’ne Türkiye aleyhinde bireysel 
başvuruda bulunmuşlardır. Başvuruda AİHS’nin yaşam hakkım düzenleyen 2. maddesine, işkence yasağını düzenleyen 3. 
maddesine, özgürlük ve güvenlik hakkını düzenleyen 5.maddesine ve adil yargılanma hakkını düzenleyen 6.maddesine 
aykırılık iddialarında bulunulmuştur.

Avukatlar ayrıca, AİHM İçtüzüğünün 39. maddesi uyarınca Öcalan’ın avukatlarıyla ve uluslararası basın ve insan 
haklan kuruluşları temsilcileriyle görüşmesine izin verilmesi ve tıbbi muayeneye tabi tutulması konulannda ihtiyati tedbir 
kararı alınmasını talep etmiştir. İhtiyati tedbir talepleriyle ilgili olarak AİHM’nin Hükümetimize yönelttiği sorulara 
tarafımızdan gerekli cevaplar verilmesine rağmen, Mahkeme 4 Mart 1999’da, Öcalanin Türkiye’de adil yargılanması, 
avukatlan ile tek başına görüştürülmesi ve Mahkeme önündeki bireysel başvurunun etkili biçimde sürdürülmesini teminen 
avukat tayin edebilmesi konulannda ihtiyati tedbir karan almıştır. Mahkeme ihtiyati tedbir karanna tarafımızdan yapılan 
itirazda, bireysel başvuru henüz Hükümetimize resmen tebliğ edilmemiş olmasına rağmen bir ihtiyati tedbir karanmn 
alındığı belirtilerek, bu durumun usul ve esas açısından Mahkemenin İçtüzüğünün 39.maddesinin smırlannı aştığı ve 
Türkiye’nin savunma hakkının kısıtlandığı ifade edilmiştir.

AİHM, 4 Mayıs 1999 tarihinde Öcalan başvumsunu Hükümetimize resmen tebliğ etmiş ve 30 Haziran 1999’a 
kadar bu başvurunun kabuledilebilir olup olmadığına ilişkin Hükümet görüşümüzün bildirilmesini istemiştir. Sözkonusu 
süre Hükümetimizin talebi üzerine 1 Eylül 1999 tarihine kadar uzatılmış ve anlan tarih itibariyle görüşümüz Mahkeme’ve 
iletilmiştir. Kabuledilebilirliğe ilişkin görüşümüzde, HollandalI avukatlar tarafından yapılan başvuruda sahte yetki belgesi 
düzenlendiği, bu nedenle başvurunun geçersiz sayılması gerektiği, başvuruda ihtiyati tedbir karan alınmasını gerektirecek 
şartlann mevcut olmadığı ve Türkiye’deki yargılama süreci tamamlanmadan ihtiyati tedbir karanmn alınmış olmasının 
Mahkeme’nin Türkiye’deki yargı sistemi hakkında önyargılı davrandığım gösterdiği, Sözleşme’nin hükümlerine aykın 
olarak Türkiye’deki iç hukuk yolları tüketilmeden AİHM’ne başvurunun yapıldığı, Öcalan’m yakalanmasının ve 
tutuklanmasının hukuka uygun olduğu, tutulduğu yerin koşullarının iyi durumda bulunduğu, yakınları ve avukatlanyla 
serbestçe görüşebildiği ve savunma hakkını serbestçe kullanabildiği, DGMTerin yapısında gerçekleştirilen değişiklikle 
yargının bağımsızlığı konusunda ileri sürülen son itirazların da ortadan kalktığı ve sanığın adil ve aleni bir yargılamaya tabi 
tutulduğu savunulmuştur.

Bu görüşlerimize, Öcalan’m HollandalI avukatı Böhler ile Türk avukatı Hasip Kaplan 2 Kasım 1999 tarihinde 
“karşı görüş” belirtmişlerdir. Karşı görüşlerinde avukatlar AİHS hükümleri ve içtihadı ile sınırlı kalmamış, hukuki 
görüşlere ilaveten, PKK tezlerini AİHM önüne getirmek suretiyle başvuruyu siyasallaştırmak istemişlerdir.

Diğer taraftan Ankara 2 No’lu Devlet Güvenlik Mahkemesi’nin (DGM) 29 Haziran 1999 tarihinde Türk Ceza 
Kanununun (TCK) 125.maddesi uyarınca verdiği ölüm cezasının sanık avukatlarınca temyiz edilmesini müteakip, dava 
dosyası Yargıtay 9. Dairesi tarafından incelenmiş, sanık avukatlarının müdafaaları da alındıktan sonra yapılan inceleme 
sonucunda ölüm cezası kararı anılan Ceza Dairesi tarafından onanarak 25 Kasım 1999 tarihinde kesinleşmiştir.
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Ocalan ın olum cezasının Yargıtayca onanmasını takiben 30 Kasıın 1999 tarihinde AİHM ihtiyati tedbir karan 
İ  l  r" başvurusunun kabulaüldMİırlık ve esasa ilişkin aşamalarının etkili bir şekilde incelenebilmesi için
Kt™ n n ^ r i l  i  cezasının, l"faz edilmemesini tenunen Hükümetimizden gerekli tüın önlemlerin alınmasını istemiştir

Intl' müteakiben Sayın Başbakanımız tarafından 30 Kasım 1999 tarihinde yapılan açıklamada, 
a gıtay m kcsm hukmu vermiş olmasına rağmen, yargı sürecinin tam olarak sonuçlanmadığı, “karar tashihi” istemi için

ifâde edüm^şür " Z ‘ edlgl belırlllıniş ve Wg> kararı Hükümetimize intikal ettiğinde konunun değerlendirileceği

d ? Cal1aAn’!n ayukat,an 24 Arallk 1999 tarihinde karar düzeltme talebinde bulunmuş, Yargıtay Cumhuriyet 
Başsavcılığı 30 Aralık 1999 tarihinde sözkonusu karar düzeltme talebini reddetmiştir.
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ULUSLARARASI GÜVENLİK İŞLERİ GENEL MUDURLUGU

A. ULUSLARARASI GÜVENLİK İŞLERİ GENEL MÜDÜR YARDIMCILIĞI
( U N G Y )

1.1999 Yılı İçindeki Gelişmeler:

Kosova’ya düzenlenen NATO hava harekatı, NATO öncülüğündeki Uluslararası Kosova Gücü nün (KFOR) 
Kosova’da konuşlandırılması, NATO’nun kuruluşunun 50. yıldönümü vesilesiyle Vaşington’da düzenlenen Zirve, Çek 
Cumhuriyeti, Macaristan ve Polonya’nın NATO’ya üye olmaları ve zamanın NATO Genel Sekreteri Javier Solona’mn 
ülkemize gerçekleştirdiği ziyaret, Genel Müdür Yardımcılığımız görev alanına giren konularda 1999 yılının başlıca 
gelişmelerini teşkil etmiştir. ■

a) NATO’nun Genişlemesi: '

8 Temmuz 1997 tarihinde Madrid’de düzenlenen NATO zirvesinde, Çek Cumhuriyeti, Macaristan ve Polonya 
İttifaka katılım müzakerelerine davet edilmişlerdi. Bunu izleyen hazırlık süreci sonunda bahsekonu üç ülke NATO’ya 
üyeliklerine ilişkin onay belgelerini Vaşington Anlaşmasının depozitör ülkesi olan ABD’ne 12 Mart 1999 tarihinde 
iletmişler ve İttifaka katılmışlardır.

b) NATO Genel Sekreteri Javier Solana’nm Ülkemizi Ziyareti:

NATO Genel Sekreteri Javier Solana bir çalışma ziyareti için 18 Mart 1999 tarihinde ülkemize gelmiştir. Genel 
Sekreter Solana ziyareti sırasında. Sayın Bakanımız, Milli Savunma Bakanı Hikmet Sami Türk, TBMM Başkam Hikmet 
Çetin ve Cumhurbaşkanımız Süleyman DemirelTe görüşmüştür. Kosova sorunu, Vaşington Zirvesinin hazırlıkları, bu 
bağlamda özellikle Stratejik Konsept ve İttifakın “açık kapı politikası” ve Avrupa Güvenlik ve Savunma Kimliğinin 
geliştirilmesi ile Türk-Yunan ilişkileri ve terörizm, görüşmelerde ele alınan başlıca konulan oluşturmuştur.

c) NATO’nun Kosova’da Düzenlediği Hava Harekatı ve KFOR’un Konuşlandırılması:
#

Kosova sorununa bir çözüm bulmak amacıyla uluslararası toplumun baskısıyla Yugoslavya Federal Cumhuriyeti 
(YFC) ve Kosovalı Amavutlann liderleri arasında Rambouillet’de gerçekleştirilen görüşmelerin Sırp tarafının uzlaşmaz 
tutumu nedeniyle sonuç vermemesi üzerine NATO 24 Mart 1999 tarihinde YFC’ne karşı bir hava harekatı başlatmıştır.

YFC’nin 3 Haziran 1999’da G-8 ülkelerinin banş planını kabul etmesi ve Sırp biriliklerinin Kosova’dan 
çekilmesini öngören anlaşmayı imzalaması, bunu takiben lOHaziran 1999 tarihinde BM Güvenlik Konseyi’nin Kosova’da 
uluslararası askeri ve sivil mevcudiyetin tesis edilmesini öngören 1244 sayılı Kararı kabul etmesi üzerine NATO hava 
harekatı 20 Haziran 1999 tarihinde resmen sona erdirilmiştir.

NATO hava harekatımn sona ermesinin ardından NATO komutasındaki KFOR birlikleri Kosova’da 
konuşlandınlmıştır.

Türkiye, NATO’nun hava harekatına katılmış, bu amaçla NATO’ya toplam 18 adet F-16 uçağı tahsis etmiştir. 
Aynca ülkemizdeki hava üslerinden bazılarının harekat sırasında kullanılması amacıyla izin verilmiştir.

• , m

Ülkemiz tarafından KFOR’a bir tabur görev kuvveti tahsis edilmiştir. Kosova Türk Tabur Görev Kuvveti 
karargahı önce Dragaş ta,bilahare Prizren’de konuşlanmış olup, tabura bağlı olarak, Dragaş ve soydaşlarımızın yaşadığı 
Mamuşa’da birer bölük ve Üsküp’te bulunan KFOR Geri Karargahı’nın güvenliğini sağlamak üzere bir Emniyet takımı 
görevlendirilmiştir. Ekim 1999 tarihinden itibaren Türk Birliği içinde Azeri ve Gürcü takımları da görev yapmaya
başlamışlardır.

d) NATO Vaşington Zirvesi:

- Genel: 21. yüzyıla girmeden önce İttifakın en üst düzeyde gerçekleştirilen son toplantısını 23-25 Nisan 1999 
tarihlerinde aktedilen Vaşington Zirvesi teşkil etmiştir. Zirve NATO’nun hem geçirdiği adaptasyon sürecinin son aşamasım 
ortaya koymuş, hem de İttifakın 21. yüzyıla ilişkin vizyonunu belirlemiştir.

#

Zirvede ülkemiz Sayın Cumhurbaşkanımız başkanlığında bir heyetle temsil edilmiştir. Sayın Cumhurbaşkammıza 
Savın Bakanımız ve Savın Milli Savunma Bakanımız da refakat etmiştir.
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Kosova’daki durum, NATO Stratejik Konsepiinin güncelleştirilmesi ve Avrupa Güvenlik ve Savunma Kimliğinin 
AGSK) geliştirilmesi, Zirve gündeminin ağırlık konularım oluşturmuştur.

Vaşington Zirvesi NATO’mm 50 yıllık başarılı geçmişini kutlamak ve 21. yüzyıla yönelik vizyonunu dünyaya ilan 
tmek amacıyla programlanmış olmakla birlikte, Kosova’daki son trajik gelişmelerin etkisinde cereyan etmiştir. Zirvede 
osova konusunda güçlü ve NATO’nuıı kararlı tutumunu yansıtan bir bildiri yayınlanmıştır.

- Zirvede Kabul Edilen Belgeler: Zirvede üç temel belge kabul edilmiştir. Bunlar Vaşington Deklarasyonu,
*’ ncelleştirilmiş Stratejik Konsept ve Zirve Bildirisi olarak sıralanabilir.

. ' • •* L*"** • * ‘ t v * /

Kısa ve özlü bir metin olan Vaşington Deklarasyonu 23 Nisan günü 50. yıl kutlama törenleri sırasında 
evlet/Hükümet Başkanlarınca imzalanmıştır. Vaşington Deklarasyonu bir yandan İttifakın 50 yıllık geçmişindeki başarı 

izgisini ortaya koyarken, öte yandan önümüzdeki dönemde, yani 21. yüzyılda, bugüne kadar sergilediği ilkeli tutumu 
ararlılıkla sürdüreceği mesajım vermiştir. Belgede hem İttifakın temel görevlerine, hem de geçirdiği adaptasy on sürecine, 
ttifakın üzerine kurulduğu ilkelerle birlikte gereğince özlü şekilde yer verilmiştir.

Vaşington Zirvesi’nde kabul edilen güncelleştirilmiş Stratejik Konseptin NATO’yu 21. yüzyıla taşıyacak ve 
özünümüzdeki dönemin ihtiyaçlarına cevap verecek olan görev ve sorumlulukları belirleyecek bir belge olmasına özel 
önem verilmiştir. Kolektif savunma, stratejik bütünlük, güvenliğin bölünmezliği, yeterli askeri kuvvetlerin muhafazası, 
ihtiyaç duyulan bölgelerde barış zamanından itibaren ileri konuşlandırma ve transatlantik bağ gibi vazgeçilemez unsurlar 
muhafaza edilmiştir. Aynı şekilde başta kolektif savunma olmak üzere İttifakın temel görevleri de güncelleştirilmiş metne 
yansıtılmıştır. Bu temel esasların yeni güvenlik ihtiyaçlarına da cevap vermekte olduğu gerçeği güncelleştirme 
çalışmalarında gözönünde bulundurulmuştur. Bu bağlamda, İttifakın giderek artan ölçüde üstlendiği barışı koruma gibi 
Vaşington Antlaşmasının 5. maddesinden kaynaklanan yükümlülüklerin dışındaik yeni görevler de Stratejik Konseptte 
gereğince yansıtılmıştır. Ayrıca kitle imha silahlarının yayılması ve bunlara karşı konulması, terörizm gibi diğer yeni 
riskler de belgede ele alınmıştır.

Zirve Bildirisi ise, mutaden olduğu üzere İttifakın gündeminde bulunan önemli ve güncel konuların tadadı 
şeklinde hazırlanmıştır. Bu çerçevede NATO’nun genişlemesi konusu da bildiri çerçevesinde ele alınmıştır. Vaşington 
Zirvesinde “açık kapı” politikası güçlü ifadelerle vurgulanmış, Güneydoğu Avrupa ülkeleri dahil mevcut 9 aday ülkeye 
(Arnavutluk, Bulgaristan, Makedonya, Romanya, Slovcnya, Slovakya ve üç Baltık ülkesi) ismen atıfta bulunulmuştur. 
Ayrıca aday ülkeleri ileride gerçekleşebileceği varsayılan NATO üyeliklerine hazırlamak için Üyelik Eylem Planı olarak
isimlendirilen bir program benimsenmiştir.

Öte yandan, gerek Zirve bildirisinde, gerek Stratejik Konsept belgesinde Avrupa Güvenlik ve Savunma Kimliğinin 
(AGSK) geliştirilmesi hususundaki bölümler üzerinde Vaşington’da yoğun müzakereler gerçekleştirilmiştir. Sonuç olarak, 
tüm müzakereler süresince kararlılığımız son ana kadar sürdürülmüş, konunun özüne ilişkin tutumumuz muhafaza edilmiş 
ve bu yönde yaptığımız değişiklik önerilerinin önemli bölümü kabul ettirilmiştir. Alman karar uyarınca, AGSKnın 
geliştirilmesine ilişkin olarak AB’nin atacağı adımlar NATO Konseyinin kararlarına bağlanmıştır. Konunun Stratejik 
Konsepte yansıması ise İttifakın 1996 yılında aldığı AGSK’nın NATO’da geliştirilmesine dair karar yönünde olmuştur. 
Ancak, bilahare gerçekleştirilen AB Zirvelerinde AGSK bağlamında alınan kararlar Vaşington’da varılan mutabakatla tam 
uyumlu olmamıştır. Bu konudaki çalışmalar ve müzakereler halen devam etmektedir.

Vaşington’da aynca NATO-Ukravna Komisyonu (NUK) ile Avrupa-Atlantik Ortaklık Konseyi(AAOK) de Zirve 
düzeyinde toplanmıştır. NUK toplantısı sonunda bir ortak açıklama yapılmış, AAOK toplantısı sonunda ise toplantıda 
görüşmeleri özetleyen bir Başkanlık Açıklaması yayınlanmıştır.

e) Güneydoğu Avrupa Çokuluslu Banş Gücü’nün Faaliyete Geçmesi:

Kuruluş fikri 1997 yılında Türkiye tarafından gündeme getirilen ve ülkemizin yanısıra Arnavutluk, Bulgaristan, 
Makedonya, Romanya, Yunanistan ve İtalya’mn üyesi bulunduğu Güneydoğu Avrupa Çokuluslu Banş Gücü’nün dört yıl 
için Filibe/Bulgaristan’da konuşlanacak karargahı Bulgaristan Cumhurbaşkanının katıldığı bir törenle 11.9.1999 tarihinde 
açılmıştır. Bu törene, diğer ülke Savunma Bakanlan meyanında Milli Savunma Bakanı Sayın Çakmakoğlu da iştirak
etmiştir.

Üye ülkeler arasında vanlan mutabakat uyarınca. Gücün karargahının dört yıllık, komutanının ise iki yıllık 
rotasyona tabi tutulması ve gücün ilk komutanının Türk olması kararlaştınlmıştır. Buna göre, karargahın ilk yeri olarak 
Bulgaristan (Filibe) tespit edilmiş olup, bilahare sırasıyla Romanya, Türkiye ve Yunanistan'da konuşlandın iması karara 
bağlanmıştır. ’

Tugay büyüklüğündeki Gücün komutanlığına atanan Tuğgeneral Akın Zorlu da aynı tarihte görevine resmen 
başlamıştır.
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Güneydoğu Avrupa Çokuluslu Banş Gücü, BM ve AGİT mandası altında icra edilebilecek NATO veya BAB
öncülüğündeki çaüşmalann önlenmesi veya diğer barışı destekleme operasyonlan ile “Gönüllüler Koalisyonu” türü
operasyonlara, katılımcılann verecekleri karar doğrultusunda, oydaşma esasıyla herhangi bir coğrafi sınırlamaya tabi 
olmaksızın katılabilecektir.

B. AGİT, SİLAHSIZLANMA VE SİLAHLARIN KONTROLÜ 
GENEL MÜDÜR YARDIMCILIĞI( AGİT-USGY )

a). 1999 Yılı İçindeki Gelişmeler

1999 yılı içerisinde Genel Müdür Yardımcılığının görev alanına giren konularda önemli gelişmeler kaydedilmiştir. 
AGİT, 1999 yılında İstanbul Zirvesinin organizasyonu ve Zirve esnasında imzalanması öngörülen belgelerin müzakereleri 
nedeniyle son derece yoğun bir gündemle çalışmak durumunda kalmıştır. Bu bağlamda, tüm yıl boyunca süren hazırlıkların 
sonucunda AGİT Uygulamayı Gözden Geçirme Konferansı, AGİT Zirve Hazırlık Toplantısı ve AGİT Devlet veya 
Hükümet Başkanlan Zirvesi sırasıyla 7-10 Kasım; 11-17 Kasım ve 18-19 Kasım 1999 tarihlerinde Sayın 
Cumhurbaşkanımızın evsahipliğinde İstanbul’da düzenlenmiştir. AGİT İstanbul Zirvesi sırasında Avrupa Güvenlik Şartı 
(İstanbul Şartı) ve İstanbul Zirve Bildirisi kabul edilmiştir:

1 Aralık 1996 tarihinde AGİT Lizbon Zirvesinde kabul edilen görev yönergesi çerçevesinde Viyana’da yürütülen 
Avrupa’da Konvansiyonel Silahlı Kuvvetler Antlaşmasını (AKKA) uyarlama müzakereleri AGİT İstanbul Zirvesinde 
sonuçlandırılmıştır. Bu çerçevede imzalanan “AKKA Uyarlama Anlaşması” ile orijinal AKKA’mn Soğuk Savaş koşullarım 
yansıtan “Taraf Devletler Grubu”na dayalı yapısı değiştirilerek Taraf Devletler için ülke bazında sınırlamalar getirilmiş, 
Taraf Devletlerin sahip olabilecekleri silah miktarlarında indirime gidilmiş, ayrıca ülkemizin güvenliğini yakından 
ilgilendiren, içinde bulunduğumuz kanat bölgesi için ek sınırlamaları kapsayan kanat rejimi de özü itibarıyla korunmuştur. 
Keza, AKKA Uyarlama Anlaşması çerçevesinde Taraf Devletlerden bazılarının tek taraflı olarak üstlenecekleri siyasi 
bağlayıcı nitelikteki yüklenimlere dair “Nihai Senet” (Final Act) belgesi de yine AGÎT İstanbul Zirvesi sırasında Devlet ve 
Hükümet Başkanlannca kabul edilmiştir.

AKKA uyarlama müzakereleri ile paralel olarak yürütülen, AGİT ülkeleri arasındaki Güven ve Güvenlik Arttırıcı 
Önlemleri (GGAÖ) düzenleyen Viyana Belgesinin (VB) Avrupa’da değişen güvenlik koşullarına uyarlanması amacıyla 
1997 yılından bu yana yürütülen güncelleştirme ve geliştirme çalışmaları da AGİT İstanbul Zirvesi çerçevesinde 
sonuçlandırılarak “Viyana Belgesi 1999” kabul edilmiştir.

1999 yılı içinde kaydedilen bir diğer önemli gelişme, nükleer madde, malzeme ve teknolojileri konu alan ihracatın 
denetim altına alınması amacıyla faaliyet gösteren Zangger Komitesine 8 Mart 1999 tarihinde yaptığımız üyelik 
müracaatının olumlu sonuçlanması olmuştur. Komitenin 21 Ekim 1999 tarihinde Viyana’da yapılan oturumlararası 
toplantısına tarafımızdan tam üye olarak katılmmıştır.

Genel Müdür Yardımcılığımızın ilgi alanına giren konularda 1999 yılında onaylanan Antlaşmaların ve 
gerçekleştirilen üst düzeyli ziyaretlerin toplu bir listesi izleyen maddelerde sunulmaktadır.

2.Bulgaristan

( i ) İmzalanan belgeler

Türkiye ile Bulgaristan Arasında Anti-Personel Mayınların Kullanılmaması ve Ortak Sınıra Yakın 
Bölgelerdeki Anti-Personel Mayınlanıl Temizlenmesi veya İmha Edilmesi Hakkındaki Anlaşma, 22 Mart 
1999, Sofya
(30.12.1999 tarih ve 23922 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir)

••c. Nükleer Denemelerin Kapsamlı Yasaklanması Antlaşması (NDYA) Örgütü

( i ) Ziyaretler

NDYA Örgütü Geçici Teknik Sekretaryası 
zivareti, 24-28 Kasım 1999

( i i ) İmzalanan Belgeler

Tarafımızdan 24 Eylül 1996 tarihinde imzaya açıldığı ilk gün imzalanan Antlaşmanın onay işlemleri ilgili 
 t7" i t7______ • i. _ r\ıo ««.«i, Dûrmi n vavınlanmasıvla. ülkemiztsaicanıar Kurulu Kararının zö.ız.ıvyy tann ve 10 sayııı j ^ «------ —-•

açısından tamamlanmıştır. Ülkemiz NDYA’nın yürürlüğe girmesi için onayı gereken 44 ü e arasın a
bulunmaktadır.
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d. Avrupa’da Konvansîyonel Silahlı Kuvvetler Antlaşmasını Uyarlama Anlaşması

AĞIT İstanbul Zirvesi kapsamında 18 Kasım 1999 tarihinde imzalanmıştır. Anılan Antlaşma 30 Taraf 
Devletçe onay işlemlerinin tamamlanmasından sonra yürürlüğe girecektir.

•  ı ^

e. AĞIT ülkeleri arasındaki Güven ve Güvenlik Arttırıcı Önlemleri düzenleyen Viyana Belgesi 1999

AGİT İstanbul Zirvesi kapsamında 18 Kasım 1999 tarihinde kabul edilmiştir.
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ORTADOĞU GENEL MUDUR YARDIMCILIĞI 
(OAGY-I)

1. 1999 Yılı İçindeki Gelişmeler 

Orta Doğu Banş Süreci:

17 Mayıs İsrail genel seçimlerinde Başbakan seçilen Ehud Barak'ın göreve başlamasıyla Banş Süreci'ndeki 
tıkanıklık aşılmıştır.

4 Eylül'de, Wye Memorandumunun uygulanması amacıyla hazırlanan Sharm El Sheikh Memorandumu 
imzalanmıştır.

Sharm El Sheikh Memorandumumdan duyulan memnuniyet, 6 Eylül'de Bakanlığımızca yapılan bir 
açıklamayla ifade edilmiştir.

İsrail-Filistin Nihai Statü Görüşmeleri, 13 Eylül'de açılmıştır.

15 Eylül tarihinde, Bakanlığımızca yapılan bir açıklamayla, taraflar arasında Nihai Statü Görüşmeleri’nin 
başlatılmasından duyulan memnuniyet ifade edilmiştir.

El Halil'de Geçici Uluslararası Mevcudiyet (TIPH)'in Koordinasyon Toplantısı 9 Kasım'da Ankara'da yapılmıştır.

İsrail ile Suriye arasındaki barış görüşmelerinin ilk turu 15-16 Aralık tarihlerinde Washington'da 
yapılmıştır.

•  * • 
Israil-Suriye görüşmelerinin başlamasından duyulan memnuniyet Bakanlığımızca yapılan açıklamayla ifade

edilmiştir.

2. İSRAİL

A) Ziyaretler

a) İsrail Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Eitan Ben-Tsur'un Siyasi İstişareler için ülkemizi ziyareti. 
(4 Mart 1999)

b) TBMM Başkam Sayın Hikmet Çetin'in İsrail ziyareti. (9-10 Mart 1999)

c) Sayın Cumhurbaşkanımızın İsrail'i ziyareti. (14-15 Temmuz 1999)

d) İsrail Başbakanı ve Savunma Bakanı Ehud Barak'ın ülkemizi ziyareti. (25 Ekim 1999)

e) Turizm Bakam Sayın Erkan Mumcu'nun İsrail ziyareti. (21-24 Kasım 1999)

3. MISIR

A) Ziyaretler

a) Sayın Müsteşanmız Korkmaz Haktanır’ın Ortak Komite Toplantısı için Mısır'ı ziyareti 
(24-26 Mart 1999)

b) Sayın Cumhurbaşkanımızın Mısır ziyareti. (26 Temmuz 1999)

c) Devlet Bakanı Sayın Ramazan Mirzaoğlu'nun Mısır ziyareti. (16-18 Kasım 1999)

B) imzalanan belgeler

a) Türkiye-Mısır Dışişleri Bakanlıkları Arasında İşbirliği Protokolü (26.07.1999'da 
imzalanmış, 12 Eylül 1999 tarihli ve 23814 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.)

b) Türkiye-Mısır Sağlık ve Tıp Alanında İşbirliği Anlaşması (26.07.1999'da imzalanmış, 14 Eylül 
1999 tarihli ve 23816 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır)
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c) Türkiye-Mısır Suçla Mücadelede İşbirliği Anlaşması (26.07.1999'da imzalanmış, 19 Eylül 1999 
tarihli ve 23821 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.)

d) Mısır Arap Cumhuriyeti'nden Türkiye Cumhuriyeti'ne Doğal Gaz İhracatına İlişkin Protokol
(26.07.1999)

e) Türkiye-Mısır Serbest Ticaret Anlaşması İmzalanmasına İlişkin Deklerasyon (26.07.1999)
I • * • •

f  * •

f) Türkiye-Mısır Gümrük İdarelerinin Karşılıklı Yardımlaşmasına İlişkin Anlaşma 
(26.07.1999'da imzalanmış, 24 Şubat 2000 tarihli ve 23974 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanmıştır.)

g) T C. Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı ile MAC Tarım Bakanlığı Arasında Tarım Alanında Teknik, 
Bilimsel ve Ekonomik İşbirliği Protokolü (26.07.1999'da imzalanmış, 13 Ocak 2000 tarihli ve 23932 
sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.)

4. ÜRDÜN 

A) Ziyaretler

a) Sayın Cumhurbaşkanmızm ve Sayın Bakanımızın Merhum Ürdün Kralı Hüseyin'in cenazesi 
vesilesiyle Ürdün'ü ziyareti. (8 Şubat 1999)

b) Sayın Cumhurbaşkanımız, 16 Temmuz'da Filistin Yönetimi'ne yaptıkları ziyaretin ardından Akabe'ye 
uğrayarak, Kral Abdullah'la görüşmüştür.

5. SURİYE

A) Ziyaretler

a) Suriye Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Dr. Selim Yassen’in ülkemizi ziyareti.
(22-23 Mart 1999)

b) Suriye Turizm Bakanı Dr. Danho Dawoud'un ülkemizi ziyareti. (9-11 Ağustos 1999)
%

c) Suriye Sanayi Bakanı'nın ülkemizi ziyareti. (24 Ağustos 1999) -
•  •  *

B) imzalanan belgeler

a) Türkiye-Suriye Karma Ulaştırma Komisyonu Mutabakat Zaptı (28 Nisan 1999'da 
imzalanmış, 11 Temmuz 1999 tarihli ve 23752 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.)

b) IV. Turizm Karma Komisyon Toplantısı Protokolü (11 Ağustos 1999'da imzalanmış, 10 Aralık 
1999 tarihli ve 99/13777 sayılı Bakanlar Kumlu Karanyla onaylanmıştır).

6. FİLİSTİN
• '  * ■ ■ ■ .  >  •

A) Ziyaretler
* •  **

a) Filistin Devlet Başkanı Yasser Arafat'ın ülkemizi ziyareti. (5 Nisan 1999)

b) Sayın Cumhurbaşkanımızın Filistin Yönetimi’ni ziyareti. (16 Temmuz 1999)
•  •  ’ ;

B) imzalanan belgeler

a) Turizm İşbirliği Anlaşması (16 Temmuz 1999'da imzalanmış, 21.9.1999'da Bakanlar Kumlu karanyla 
onaylanmıştır.)
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ORTADOĞU GENEL MÜDÜR YARDIMCILIĞI 
(OAGY-H)

1.1999 Yılı İçindeki Gelişmeler

Irak'ın Kuveyt'i 1990 yılında işgali üzerine başlayan Körfez Savaşının sonuçları çerçevesinde olağanüstü 
koşullar içinde bulunan Irak bu durumunu 1999 yılında da sürdürmüştür. Irak halkının ambargo nedeniyle çektiği 
sıkıntının hafifletilmesi amacıyla 1996 yılından beri uygulamaya konulan ve Irak'a, altışar aylık devrelerle gıda, ilaç ve 
temel gereksinim maddeleri temin etmek için belirli miktarda petrol ihracatı imkanı tanıyan BM Petrol Karşılığı 
Gıda Programının uygulaması 1999'da devam etmiştir. Bu açıdan en önemli gelişme 17 Aralık 1999 tarihli ve 1284 
sayılı BMGK kararıyla bu program çerçevesinde Irak'm ihraç edebileceği petrole ilişkin miktar sınırlandırılmasınm 
kaldırılması olmuştur. Irak'ın BMGK kararları çerçevesinde kitle imha silahlarından arındırılması programını 
denetleyen BM Özel Komisyonu’yla işbirliğini 1998 yılı sonunda donduran Irak, 1999'da bu tutumunu sürdürmüştür. 
BMGK Irak konusunda 1999 yılı boyunca genel kapsamlı yeni bir karar hazırlamakla meşgul olmuş, sonuçta, çetin 
müzakereler sonucunda 1284 sayılı karar üzerinde mutabakat sağlanabilmiştir. Bu karar Irak sorununun çözümüne ilişkin 
yeni uluslararası parametreleri ortaya koymuştur. Türkiye-Irak ilişkileri de 1999 yılında Irak'a ilişkin BM Güvenlik 
Konseyi kararlarının çizdiği çerçeve aşılmadan, kontrollü biçimde devam ettirilmiştir. Irak'a uygulanan BM ambargosu 
nedeniyle Irak'tan sonra en fazla ekonomik kayıplara maruz kalan ülke olan Türkiye'nin bu zararlarının telafisi 
amacıyla BM Şartı'nın 50. maddesi kapsamında BM Yaptırımlar Komitesi'ne 1996 yılında yaptığı başvuru 1999 içinde 
güncelleştirilmiştir. TBMM, Irak'm ülkemizi hedef alan eleştirilerine neden olan Kuzeyden Keşif Harekatı 
kapsamında İncirlik Üssünün ABD ve İngiliz uçaklarınca kullanımına Türkiye tarafından verilen izni Haziran ve Aralık 
1999'da iki kez uzatmıştır.

Iran, 1997 yılında iktidara gelen reform yanlısı Cumhurhurbaşkanı Hatemi'nin getirdiği dış dünya ile entegrasyon 
politikasını, "detente" ve uygarlıklararası diyalog söylemlerini 1999 yılında sürdürürken, liberaller ile tutucular 
arasındaki iktidar mücadelesi ülke içinde her kurumda varlığım hissettirmiştir. Demokrasi ve laiklik anlayışları ile 
devlet-din ilişkilerine bakışları açısından farklı sistemlere sahip olan İran ile Türkiye'nin ilişkileri 1999 yılında inişli- 
çıkışlı bir seyir izlemiştir. Bununla birlikte Hatemi'nin ılımlı politikaları ikili ilişkilerin belli alanlarında olumlu etkilerini 
de hissettirmiştir.

Körfez İşbirliği Konseyi üyesi altı ülke olan BAE, Bahreyn, Oman, Katar, Kuveyt ve Suudi Arabistan ile Yemen'de 
genel olarak iç istikrar hüküm sürmüştür. İran'ın bu ülkelere açılım politikası çerçevesinde İran Cumhurbaşkanı 
Hatemi’nin Suudi Arabistan'ı ziyareti önemli bir gelişmeyi oluşturmuştur. Suudi Arabistan ve Kuveyt dışındaki 
diğer KİK üyelerinin Irak konusunda ılımlı bir politika izleme arayışı içinde oldukları görülmüştür. 1999'un son 
günlerinde Katar Emiri’nin Bahreyn'i ziyareti, aralarında sımr sorunları bulunan bu iki ülke ilişkilerinin 
geleceğine ilişkin olumlu bir adım teşkil etmiştir. Türkiye'nin bu ülkelerle ilişkilerinde son yıllarda sağlanan 
gelişme, ivmesini 1999 yılında da sürdürmüştür.

2. IRAK

A. Ziyaretler:

a) Irak Başbakan Yardımcısı Tank Aziz 15-16 Şubat günlerinde ülkemizi ziyaret etmiştir.

b) OAGM Büyükelçi Türkekul Kurttekin başkanlığındaki bir heyetimiz Irak-Türkiye Siyasi 
Danışmalannın 7. turu kapsamında 12-14 Nisan tarihlerinde Bağdat'ta temaslar 
gerçekleştirmiştir.

c)DTM Müsteşar Yardımcısı Üstün Güven başkanlığındaki bir heyetimiz Bağdat 
Uluslararası Fuanmn açılışı vesilesiyle 30 Ekim-2 Kasım tarihleri arasında Bağdat'ı 
ziyaret etmiştir.

#

d) Irak Dışişleri Bakanlığı Kıdemli Müsteşan Nouri Ahveis 8. tur Siyasi Danışmalar 
çerçevesinde 3-10 Aralık günlerinde Ankara’yı ziyaret etmiştir.

3. İRAN

a) TBMM eski Başkam Hikmet Çetin 29 Ocak-1 Şubat günlerinde Tahran ve Tebriz'i ziyaret etmiştir.

A. Ziyaretler:
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b) Iran Dışişleri Bakan Yardımcısı Enıinzade Türkiye-İran Siyasi İstişareleri çerçevesinde 
3 -4 Şubat tarihlerinde ülkemizi ziyaret etmiştir.

c) 17 Ağustos Depremi dolayısıyla Sağlık Bakanı Ferhadi Cumhurbaşkanı Hatemi'nin Özel 
Temsilcisi sıfatıyla 30-31 Ağustos tarihlerinde ülkemizi ziyaret etmiştir.

d) Müsteşar Büyükelçi Korkmaz Haktan.r 17-18 Ekim tarihlerinde Tahran'ı ziyaret etmiştir.
•  s  ı

e) İran Dışişleri Bakanlığı Batı Asya Genel Müdürü Mohabali 12 Kasım günü Ankara'da 
OAGM Büyükelçi Kurttekin'le görüşmüştür.

f) içişleri Bakanlığı Müsteşarı Saim Çotur, İranlı karşıtı Bolandiyan'la 28-29 Aralık 
günlerinde Tahran’da görüşmüştür.

B. imzalanan Belgeler

a) Altıncı Yüksek Güvenlik Komisyonu Toplantısı Mutabakat Zaptı. 13 Ağustos 1999

4. BAHREYN, BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ, KATAR, KUVEYT, OMAN ve YEMEN
* #

A. Ziyaretler

a) Devlet Bakanı Sayın Şükrü Sina Gürel Bahreyn Emiri'nin vefatı üzerine 10 Mart'da 
Bahreyn'e taziye ziyareti yapmıştır.

b) Sayın Cumhurbaşkanımız 2 Nisan günü Katar'a resmi bir ziyaret gerçekleştirmiştir.

c) Sayın Cumhurbaşkanımız 3 Nisan günü Bahreyn'e resmi bir ziyaret yapmıştır. (Bahreyn 
Emiri'nin vefatı nedeniyle taziye ziyareti olarak anılmıştır)

d) Oman Kraliyet ailesinin önde gelen üyelerinden Bakan rütbeli Dışişleri Bakanlığı Genel
Sekreteri Prens Haithaın bin Tank Al Said 3-7 Mayıs tarihlerinde Ankara'yı ziyaret etmiştir.

e) Sayın Bakanımız 24-25 Ağustos günlerinde Kuveyt’i ziyaret etmiştir.

f) 17 Ağustos depreminden sonra Körfez işbirliği Konseyi'nin ülkemize 400 milyon dolar
tutannda proje finansmanı kredisi taahhüt etmesi üzerine Devlet Bakanı Mehmet

Keçeciler, Sayın Cumhurbaşkanımn Özel Temsilcisi sıfatıyla Ekim ve Kasım aylarında
Suudi Arabistan, BAE, Kuveyt, Bahreyn, Oman ve Katar'a teşekkür ziyaretlerinde 
bulunmuştur.

g) Katar Dışişleri Müsteşarı Al Attiyah Siyasi Danışmalar çerçevesinde 12 Kasım tarihinde 
Ankara'ya bir ziyaret gerçekleştirmiştir.

•  .  ' • • •  ■ • •

B. imzalanan Belgeler
•  % „ *% •

a) Bahreyn:

İstanbul Sanayi Odası ile Bahreyn Ticaret ve Sanayi Odası arasında Ekonomik İşbirliği Anlaşması 
22 Eylül.

b) Katar:

Dışişleri Bakanlıkları Arasında Düzenli Siyasi İstişareler Yapılmasına İlişkin Protokol. Doha, 2 Nisan
c) Oman:

Ortak Komite (KEK) I. Dönem Toplantısı Tutanakları. Ankara, 30 Nisan.

Sivil Havacılık Anlaşmasında Değişiklikler İçeren Protokol. Muskat, 21 Eylül.

Ortak Komite (KEK) II. Dönem Toplantısı Tutanakları. Muskat, 21 Eylül.

Tarım Alanında İşbirliği Mutabakat Muhtırası. Muskat, 21 Eylül.-Kültür, Eğitim, Enformasyon, Spor 
ve Gençlik işbirliği Mutabakat Muhtırası. Muskat, 21 Eylül.
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AFRİKA VE İKÖ GENEL MÜDÜR YARDIMCILIĞI 
( A İK Y )

1. AFRİKA ÜLKELERİ İLE İLİŞKİLERİMİZDE 1999 Yılı İçindeki Gelişmeler

Bilindiği üzere, Afrika'ya Açılım Politikamız ile ilgili olarak 1998 Haziran ayında Afrika'da bulunan 
Büyükelçilerimiz ile kamu ve özel sektör temsilcilerinin katılımıyla yapılan bir dizi toplantıdan sonra Afrika'ya 
Açılım Eylem Planı hazırlanmış ve Ekim 1998 tarihinden itibaren uygulanmaya konmuştur.

\  • • * T ~  . • ’ •

m

1999 yılında Afrika'ya Açılım Eylem Planının uygulanmasına devam edilmiş ve Afrika ülkeleri ile 
ilişkilerimizin geliştirilmesi açısından gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda belirli bir mesafe alınmış bulunmaktadır.

Afrika ülkeleriyle temaslann ve karşılıklı ziyaretlerin önemli etkiler yarattığı gözlemlenmiştir. 
Karşılıklı heyet ziyaretleri yapılan ülkelerle dış ticaret hacmimizin önemli ölçülerde artış kaydetmiş olması dikkat 
çekicidir. Bu husus Afrika'ya Açılım Politikamızın daha etkili uygulanması halinde Afrika ülkeleriyle ekonomik ve ticari 
ilişkilerimizin önemli ölçülerde artabileceğini göstermektedir.

Afrika’ya Açılım Eylem Planının uygulanması çerçevesinde Afrika ve İKÖ Koordinatörü Büyükelçi
Numan Hazar başkanlığında ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör temsilcilerinin yeraldığı heyetler,
Etyopya (2-9 Nisan 1999), Sudan (21-24 Nisan 1999), Mısır (6-10 Haziran 1999), Güney Afrika Cumhuriyeti (1-3
Kasım 1999) ve Zimbabwe'yi (3-6 Kasım 1999) ziyaret etmiştir. Afrika ülkelerine yapılan diğer ziyaretler aşağıda 
maruzdur:

2. CEZAYİR

A) Ziyaretler

a) Cezayir Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi Amar Bendjama'nm Sayın Cumhurbaşkanımızın 
Cezayir ziyaretinin hazırlık çalışmaları kapsamında Ankara’ya yaptığı ziyaret 7-10 Ocak 1999

%

a) Sayın Cumhurbaşkanımızın Cezayir ziyareti, 25-26 Ocak 1999

3. GAMBİYA

A) Ziyaretler

a) Gambiya Dışişleri Bakanı Dr. Mamadou Lamine Sedat Jobe'nin ziyareti, 11-15 Ocak 1999

4. TUNUS

A) Ziyaretler

a) Milli Savunma Bakanı Hikmet Sami Türk'ün Türkiye-Tunus 4. Ortak Askeri Komite Toplantısı 
vesilesiyle Tunus'u ziyareti, 10-12 Mart 1999

B) İmzalanan Belgeler

a) Toplantı sonunda mutabık kalman hususların yeraldığı bir "Tutanak" imzalanmıştır.

5. MALİ CUMHURİYETİ

A) Ziyaretler

a) Devlet Bakanı Sayın Haşan Gemici'nin Mali ziyareti, 14-19 Mart 2000

B) imzalanan belgeler

a) Devlet Bakam Sayın Haşan Gemici'nin ziyareti vesilesiyle Türkiye ile Mali arasında "Ticaret, 
Ekonomik, Teknik ve Bilimsel İşbirliği Anlaşması" imzalanmıştır.
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6. MALİ CUMHURİYETİ

A) Ziyaretler

a) Mali Jandarma Komutanı Albay Naiıuıy Toure'nin ziyareti, 9-12 Mayıs 1999

B) İmzalanan belgeler

a) Ziyaret vesilesiyle "Mali Cumhuriyeti Jandarma Personelinin Jandarma Genel Komutanlığınca
Türkiye'de Eğitilmesine Dair Protokol" imzalanmıştır. 7 Haziran 1999 tarih 99-13026 sayılı
Bakanlar Kurulu Kararıyla onanan sözkonusu protokol 11 Temmuz 1999 tarih ve 23752 sayılı resmi 
gazetede yayınlanmıştır. ,

7. SUDAN

A) Ziyaretler ^

a) Sudan Dışilişkiler Bakanı Dr. Mustafa Osman İsmail’in, Sayın Bakanımız İsmail Cem'in davetine 
icabetle ülkemizi ziyareti 8-11 Mart 1999

B) imzalanan belgeler

a) Ziyaret vesilesiyle Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ile Sudan Dışilişkiler Bakanlığı 
arasında siyasi danışma mekanizması kurulmasını öngören "İşbirliği Protokolü" imzalanmıştır.

8. SUUDİ ARABİSTAN

A) Ziyaretler

a) Devlet Bakanı Mehmet Keçecilerin Afrika'ya Açılım Politikamız çerçevesinde İslam 
Kalkınma Bankasınla yapılabilecek işbirliği imkanlarının araştırılması amacıyla Cidde'yi ziyareti 11-15 
Aralık 1999

B) imzalanan belgeler

a) Ziyaret vesilesiyle İslam Kalkınma Bankası yetkilileriyle yapılan müzakereler sonucunda 
Mutabakat Zaptı imzalanmıştır.

1. İslam Konferansı Örgütü ile İlişkilerimizde 1999 Yılı İçindeki Gelişmeler

Kuruluşundan bu yana üyesi bulunduğu İslam Konferansı Örgütü ile ilişkilerimizin geliştirilmesine atfedilen 
önem çerçevesinde Türkiye 1999 yılında örgütün çalışmalarına aktif olarak katılmıştır. Her yıl düzenlenen ÎKÖ Dışişleri 
Bakanlan Konferansının hazırlık çalışmaları kapsamında 18-21 Nisan 1999 tarihleri arasında Cidde'de yapılan 
Yüksek Düzeyli Memurlar Toplantısına Afrika ve İKÖ Koordinatörü Büyükelçi Numan Hazar başkanlığında 
Bakanlığımız mensuplanndan oluşan bir heyet ile iştirak edilmiştir.

2. A) Ziyaretler

a) 26. İslam Dışişleri Bakanlan Konferansı: 28 Haziran-1 Temmuz 1999 tarihleri arasında Burkina 
Faso'nun başkenti Ouagadougou’da düzenlenen Konferansa Devlet Bakam Sayın Mehmet Keçeciler 
başkanlığında bir heyet ile iştirak edilmiştir.

•  • *

B) imzalanan belgeler

a) Türkiye’nin de önemli katkılarıyla hazırlanan İKÖ Uluslararası Terörizmle Mücadele 
Sözleşmesi Konferansta kabul edilmiştir.

3. A) Ziyaretler .

a) Dışişleri İslam Konferansı Örgütü Dışişleri Bakanları Yıllık Eşgüdüm Toplantısı 1 Ekim 1999
tarihinde New York'ta gerçekleştirilmiştir. Toplantıya Sayın Bakanımız İsmail Cem başkanlığında bir 
heyetle iştirak olunmuştur.
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BALKANLAR GENEL MUDUR YARDIMCILIĞI
( BAGY) -  .

L 1999 yılı içerisindeki gelişmeler

Yugoslavya Federal Cumhuriyeti (YFC) ve Kosovalı Arnavutların liderleri uluslararası toplumun baskısıyla 
Kosova sorununa bir çözüm bulmak amacıyla, 6 Şubat 1999 günü Rambouillet’de biraraya gelmişlerdir. İkinci tur 
görüşmelerin sona erdiği Mart ayında Sırp tarafının uzlaşmaz tutumu nedeniyle bir sonuç elde edilemeyince, NATO 24 
Mart 1999 tarihinde YFC’ye karşı hava harekatı başlatmıştır.

YFC, 3 Haziran 1999’da G-8 ülkelerinin banş plamnı kabul etmiş ve Sırp birliklerinin Kosova’dan çekilmesini 
öngören anlaşmayı imzalamıştır. Bunu takiben, 10 Haziran tarihinde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) 
Kosova’da uluslararası askeri ve sivil mevcudiyetin tesis edilmesini öngören 1244 sayılı Kararı kabul etmiş ve 20 Haziran 
günü NATO harekatı resmen durdurulmuştur.

NATO harekatının bitmesini takiben 1244 sayılı BMGK karan çerçevesinde, BM Kosova Misyonu (UNMIK) 
kurulmuştur.

Belgrad Büyükelçiliğimiz, NATO harekatının başlamasıyla 1999 Mart ayında güvenlik nedeniyle geçici olarak 
tahliye edilmiş, harekatın son ermesiyle Haziran ayı sonunda yeniden faaliyete geçmiştir.

Sayın Bakanımızın 17-18 Temmuz 1999 tarihlerinde Kosova’yı ziyareti sırasında, Priştine ve Prizren'deki Türk 
Eşgüdüm Büroları açılmıştır.

t

Bosna-Hersek (B-H) te, Dayton Banş Anlaşması’mn (DBA) imzalandığı tarihten beri yönetimi uluslararası 
hakemliğe bırakılmış olan ve her iki entite için stratejik önemi haiz Brcko, 5 Mart 1999 tarihinde alınan bir kararla “özel
statüye sahip bir şehir ’ olarak ilan edilmiş ve yönetimi her iki entitenin yetki alanı dışında tutularak, uluslararası gözetim 
altında çok etnili bölge hükümetine bırakılmıştır.

Bosna Hersek Cumhurbaşkanlığı Konseyi üyeleri, 15 Kasım 1999 tarihinde DBA'nın dördüncü yıldönümü
vesilesiyle bulunduklan New York'ta bir bildiri yayımlamışlardır. Bildiride, DBA'ya bağlılık teyid edilerek, dört yılda
kaydedilen olumlu gelişmeler sıralanmış, bu meyanda, entiteler arası işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla çeşitli alanlarda 
mutabık kalınmıştır.

Hırvatistan Cumhurbaşkanı Tudjman’ın 10 Aralık 1999 tarihinde vefat etmesi üzerine, ilk turu 24 Ocak’ta, ikinci
turu ise 7 Şubat 2000 tarihinde gerçekleştirilen seçimler sonucunda, Merkez Koalisyonu'nun ortak adayı ve Yugoslavya
Sosyalist Federal Cuınhuriyeti'nin son Cumhurbaşkanı, Hırvat Halk Partisi (HNS) lideri Stipe Mesiç Cumhurbaşkanlığı 
görevine seçilmiştir.

Slovenya Ulusal Meclisi dış politika konusunda 17 Aralık 1999 tarihinde bir bildiri kabul etmiştir. Bildiride,
istikrar, iyi komşuluk ilişkileri, AB, NATO, OECD ve BAB üyelikleri, BM, OSCE, DTÖ, CEFTA ve EFTA'da aktif
faaliyet gösterilmesi, Merkezi Avrupa Girişimi (MAG) içinde ve İtalya-Macaristan’la yürütülen üçlü girişim çerçevesinde
işbirliğinin artırılması, İstikrar Paktı’nde aktif rol üstlenilmesi ve diğer ülkelerle ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi
ülkenin dış politikasının önde gelen unsurları olarak sıralanmış, eski Yugoslavya'nın halefıyeti meselesinin çözümünün
uluslararası hukuk çerçevesinde sürdürüleceği, Hırvatistan’la olan sınır sorununun çözümünde mevcut tüm yasal ve siyasal
araçların kullanılacağı; ayrıca, Slovenya’daki İtalyan azınlığın sahip olduğu haklara, İtalya’daki Sloven azınlığın da sahip 
olması konusunda ısrarcı olunacağı vurgulanmıştır.

2. Yugoslavya Federal Cumhuriyeti

A. Ziyaretler

a) Sayın Bakanımız, 17-18 Temmuz 1999 tarihlerinde Kosova'yı ziyaret etmiştir.

b) Sayın Cumhurbaşkanımız, 15 Ekim 1999 tarihinde Sayın Genelkurmay Başkanı ve 
Sayın Milli Savunma Bakam ile birlikte Kosova’ya bir ziyarette bulunmuşlardır.



3. Bosna-Hersek

A. Ziyaretler

a) B-H Cumhurbaşkanlığı Konseyi üyesi İzetbegovic, Eylül 1999’da özel bir vesileyle ülkemize gelerek. 
Çınarcık ta görev yapmakta olan B-H Sahra Hastanesi'ni ve depremzedeleri ziyaret etmiştir.

b) Sayın Cumhurbaşkanımız, B-H Cumhurbaşkanlığı Konseyi'nin davetine icabetle 6-7 Aralık 1999 
tarihlerinde B-H'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirmişlerdir.

B. imzalanan belgeler ‘ -

a) Sayın Cumhurbaşkanımızın ziyareti sırasında, "Türkiye Cumhuriyeti ile B-H Bakanlar Kurulu 
Arasında Kültür Merkezlerinin Kuruluşu ve İşleyişi Hakkında Protokol" i m z a l a n m ış t ı r

4. Hırvatistan

A. Ziyaretler

a) Hırvatistan eski Cumhurbaşkanı Franjo Tudjman, 10-12 Şubat 1999 tarihlerinde ülkemize resmi bir 
ziyaret gerçekleştirmiştir.
t  %
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b) Ülkemiz ile Hırvatistan Dışişleri Bakanlıkları arasında siyaset planlama istişareleri. 15 Eylül 1999 
tarihinde Ankara'da gerçekleştirilmiştir. Görüşmelerde, uluslararası konularda görüş alışverişinde 
bulunulmuştur.

c) Sayın Bakanımız, 1-2 Kasım 1999 tarihlerinde Hırvatistan'a resmi bir ziyaret gerçekleştirmiştir.

d) Sayın Cumhurbaşkanımız, 10 Aralık 1999 tarihinde vefat eden Hırvatistan Cumhurbaşkanı Tudjman'ın
cenaze töreni ile yeni Cumhurbaşkanı Stipc Mesic'in 18 Şubat 2000 tarihinde Zagreb'de düzenlenen 
veınin törenine bizzat katılmışlardır.

B. imzalanan belgeler
i

Franjo Tudjman'ın ülkemizi ziyareti sırasında aşağıdaki belgeler imzalanmıştır:

a) ” Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hırvatistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Bitki Koruma Alanında İşbirliği Anlaşması";

b ) " Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hırvatistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Vetenerlik Sahasında İşbirliği Anlaşması” ;

c ) " Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hırvatistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Gümrük Hizmetleri Alanında İşbirliği ve Karşılıklı Yardımlaşma Anlaşması";

d ) " Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hırvatistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Hukuki ve Ticari Konularda İşbirliği Anlaşması";

e ) " Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı ile Hırvatistan 
Cumhuriyeti Bilim ve Teknoloji Bakanlığı Arasındaki İşbirliği Mutabakat Muhtırası".

/
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5. ARNAVUTLUK

A. Ziyaretler

a) Arnavutluk Başbakanı Pandeli Majko 2-3 Mart 1999 tarihlerinde ülkemize resmi bir ziyarette 
bulunmuştur. Bu ziyaret, Arnavutluk’un demokrasiye geçeşinin ardından Sosyalist Parti’li bir Başbakanın 
ülkemize yaptığı ilk ziyareti teşkil etmiştir.

Ziyaretin diğer bir önemi, Kosova sorununa çözüm bulma çabalarının kritik bir döneminde, 
Arnavutluk’un bu konuda görüşlerinin ilk elden öğrenilmesine, Kosova’ya ilişkin politikamızın temel 
ilkelerinin ve özellikle bölgede yaşayan ve sayılan yaklaşık altmış bini bulan Türk azınlığın temel hak ve 
özgürlüklerden en ileri düzeyde faydalanmalarına atfettiğimiz önemin Arnavutluk tarafına en üst düzeyde 
iletilmesine ve bu görüşlerimizin ve hassasiyetimizin Kosova’lı Arnavut yetkililerine aktarılmasını 
beklediğimizi vurgulanmasına fırsat vermiş olmasıdır.

b) Sayın Cumhurbaşkanımız, Kosova krizi bağlamında 10-11 Nisan tarihlerinde Amavutluk’u ziyaret 
etmiştir.

6. BULGARİSTAN

A. Ziyaretler

a) Sayın Cumhurbaşkanımız 22-23 Mart 1999 tarihlerinde Bulgaristan’a resmi bir ziyaret 
gerçekleştirmiştir. Ziyaret sırasında “Ortak Sınırın Kara Mayınlarından Arındırılmasına İlişkin Anlaşma” 
iki ülke Dışişleri Bakanları tarafından imzalanmıştır.

Sayın Cumhurbaşkanımız Bulgaristan’a son olarak 4-6 Temmuz 1995 tarihlerinde resmi bir ziyarette 
bulunmuşlardır. Bu ziyaret, Cumhurbaşkanı Stoyanov’un 28-30 Temmuz 1997 tarihlerinde Türkiye’ye 
yapmış olduğu ve ikili ilişkilerdeki dönüşümün başlangıcı olarak değerlendirilebilecek ziyareti iade 
mahiyetinde olmuştur. Dolayısıyla bu ziyaret, bir anlamda, Türk -  Bulgar ilişkilerindeki köklü 
değişiklikleri de tescil etmiştir.

b) Bulgaristan Dışişleri Bakanı Nadejda Mihaylova 13-14 Ekim 1999 tarihlerinde ülkemize resmi bir 
ziyaret gerçekleştirmiştir.

Bulgaristan Dışişleri Bakam Nadejda Mihaylova, Sayın Bakanımızın 13-14 Mayıs 1998 tarihlerinde 
Bulgaristan'a yapmış olduğu resmi ziyareti iade etmiştir. Çeşitli çok taraflı toplantılar vesilesiyle 
Türkiye’ye gelmiş olmasına rağmen, bu ziyaret, Bakan Mihaylova’nın ülkemizi ilk resmi ziyareti 
niteliğini taşımaktadır.

7. MAKEDONYA

A. Ziyaretler

a) Sayın Bakanımız 1 Aralık 1999 tarihinde Makedonya’yı ziyaret ederek, ikili görüşmelerde bulunmuş
ve Makedon meslekdaşı ile birlikte restorasyonu tamamlanan Harabati Baba Tekkesinin açılışını 
yapmıştır.

8. ROMANYA

A. Ziyaretler

a ) Romanya Cumhurbaşkanı Emil Costantinescu 6-7 Temmuz 1999 tarihlerinde ülkemizi ziyaret etmiştir. 
Ziyaret sırasında, iki ülke arasında “Konsolokluk Anlaşması”, “Sosyal Güvenlik Sözleşmesi”, “T.C. 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Romanya Sosyal Koruma Bakanlığı Arasında Ortak İşbirliği 
Protokolü”, “19. Dönem Türkiye -  Romanya Karma Ekonomik Komisyonu Toplantısı Protokolü” ve 
“Türkiye Bilimsel ve Teknik araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile Romanya Ulusal Bilim, Teknoloji ve 
İnovasyon Ajansı arasında Bilim ve Teknolojide İşbirliği Anlaşması” imzalanmıştır.



9. GÜNEYDOĞU AVRUPA ÜLKELERİ İŞBİRLİĞİ SÜRECİ

Güneydoğu Avrupa Ülkeleri (GDAÜ) İşbirliği Süreci çerçevesinde Dışişleri Komisyonları Başkanları kurucu 
toplantısı 8-11 Şubat 1999 tarihlerinde Ankara’da düzenlenmiştir.

Türkiye-Romanya-Bulgaristan Cumhurbaşkanları arasında her yıl yapılmakta olan üçlü zirve toplantısının 
üçüncüsü 11-12 Mart 1999 tarihlerinde Romanya’nın Sinaia kentinde düzenlenmiştir.

Bu toplantı sırasında Cumhurbaşkanları üçlü ve çok taraflı konularda, bu meyanda Güneydoğu Avrupa’da istikrar
ve güvenlik, Vaşington Zirvesi öncesinde NATO’nun genişlemesi ve Kosova sorunu konularında görüş alışverişinde
bulunmuşlar, Antalya Zirvesi’nden bu yana meydana gelen gelişmeleri ele almışlardır. Toplantıda. Cumhurbaşkanları
tarafından "Üçlü Serbest Ticaret Bölgesi Kurulmasına İlişkin Ortak Bildiri” imzalanmış ve Sayın Turizm Bakanımız,
Bulgaristan Ulaştırma Bakam Kraus ve Romen karşıtı tarafından “Üçlü Turizm İşbirliği Anlaşması” imzalanmıştır. Zirve
sonunda Ortak Bildiri (Sinaia Deklarasyonu) ile Kosova sorunu ve NATO’nun genişlemesine ilişkin ortak açıklamalar 
yayınlanmıştır.

Kosova krizi sonrası Balkanlarda kalıcı istikrarın sağlanması, bölgenin yeniden imar edilmesi ve refahının 
artırılması, demokrasinin bölge ülkelerinde geliştirilmesi ve güvenliğin tam anlamıyla tesis edilmesinin yanısıra bölge 
ülkelerinin Avrupa -  Atlantik kurumlanyla bütünleşmelerine yardımcı olunması düşünçesinden hareketle ortaya atılan 
İstikrar Paktı (İP), 10 Haziran 1999 tarihinde Köln Dışişleri Bakanlan Toplatısı’nda kabul edilmiş ve Paktın hayata 
geçirilmesi amacıyla 29-30 Temmuz 1999 tarihlerinde Saraybosna’da bir Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı 
düzenlenmiştir. Ülkemizin Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından temsil edildiği Saraybosna Zirvesi sonunda bir Ortak 
Deklarasyon kabul edilmiştir.

% • •  •  _  • ^

GDAU işbirliği Süreci çerçevesindeki Dışişleri Bakanları Toplantısı 2 Aralık 1999 tarihinde Bükreş’te yapılmıştır.

İstikrar Paktı Özel Koordinatörü Bodo Hombach 15-18 Aralık 1999 tarihlerinde ülkemizi ziyaret etmiştir.

Türkiye Müteahhitler Birliği ve DEİK tarafından verilen iki ayrı çalışma yemeğinde iş çervreleriyle görüş 
alışverişi gerçekleştirme imkanı bulan Hombach’ın bu ziyaret, İstikrar Paktı’nm hayata geçirilmesi ve özellikle ekonomik 
alanda yeniden imar faaliyetlerine (II. Çalışma Masası) Türk firmalarının katılımı bağlamında birinci elden bilgi alınmasına 
ve görüş alışverişinde bulunulmasına olanak tanıdığı için son derece yararlı olmuştur.



DOĞU AVRUPA ÜLKELERİYLE İLİŞKİLER GENEL MÜDÜR YARDIMCILIĞI 
( DAGY)

1. RUSYA FEDERASYONU

A. Ziyaretler:

a) Dışişleri Bakanlıkları arasındaki olağan siyasi istişareler çerçevesinde Müsteşar Yardımcısı 
Büyükelçi Aydın Şahinbaş 17-18 Haziran 1999 tarihlerinde Moskova'yı ziyaret etmiştir.

b) Devlet Bakanı Sayın Abdulhaluk Çay 10-12 Ağustos 1999 tarihleri arasında Moskova'yı 
ziyaret etmiştir.

c) Başbakanımız Sayın Bülent Ecevit 4-6 Kasım 1999 tarihlerinde RF Başbakanı Putin’in davetine 
icabetle Rusya Federasyonu'nu ziyaret etmiştir.

d) AGİT İstanbul Zirvesi münasebetiyle RF' Devlet Başkanı Yeltsin 16-17 Kasım 1999 tarihlerinde 
ülkemizi ziyaret etmiştir.

B. imzalanan Belgeler:

a) Terörle Mücadele Alamnda İşbirliğine Dair Ortak Deklerasyon. (5 Kasım 1999, Moskova)

b) Diplomatik Pasaportlardan Vizenin Kaldırılması Anlaşması (5 Kasım 1999, Moskova)

c) Türk-Rus Hükümetlerarası Kartna Ekonomik Komisyonu Protokolü. (5 Kasım 1999, Moskova)

d) Veterinerlik Alamnda İşbirliği Anlaşması. (5 Kasım 1999, Moskova)
e) Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü ile Itar-Tass arasında işbirliği Protokolü. 
(5 Kasım 1999 ,Moskova)

2. UKRAYNA

A.Ziyaretler:

a) Sayın Genelkurmay Başkammız Orgeneral Hüseyin Kıvnkoğlu 3-5 Mayıs 1999 tarihlerinde 
Kiev'i ziyaret etmiştir.

•  f  * * * '  •
•  •

b) AĞIT İstanbul Zirvesi münasebetiyle Ukrayna Devlet Başkam Kuchma 17-19 Kasım 1999 
tarihleri arasında ülkemizi ziyaret etmiştir.

B. Anlaşmalar:

a) Ticari Denizcilik İşbirliği Protokolü (30 Nisan 1999, Kiev)

b) İşadamları ve Kamyon/Otobüs Şoförleri için İki Yıla Kadar Müteaddit Giriş Vizesi Verilmesine 
Dair Nota Teatisi (7 Eylül 1999,Kiev)

3. BELARUS

A. Ziyaretler:
0

a) Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko, AGİT İstanbul Zirvesi münasebetiyle 18-19 Kasım 1999 
tarihlerinde Türkiye'ye gelmiştir.

4. MOLDOVA
0 0 f  •

a) Gökoğuz Yeri Başkam Georgiy Tabunchik 4-9 Şubat 1999 tarihleri arasında ülkemizi ziyaret 
etmiştir.

A. Ziyaretler:
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b) Sayın Cumhurbaşkanımız, Türkeximbank tarafından Moldova’ya tahsis edilen kredi desteğiyle 
yürütülmekte olan Gagoğuz Yeri'ne içme suyu götürülmesi projesinin ilk etabının tamamlanması 
vesilesiyle düzenlenecek törene katılmak amacıyla, 17 Haziran 1999 günü beraberinde Devlet 
Bakanı Sayın Abdulhaluk Çay, Milli Eğitim Bakanı Sayın Metin Bostancıoğlu'nun da yeraldığı bir 
heyetle Moldova'ya bir günlük çalışma ziyareti gerçekleştirmiştir.

c) Moldova Cumhurbaşkanı Petru Luchinski, AGİT İstanbul zirvesi münasebetiyle 17-19 Kasım 1999 
tarihinde ülkemizi ziyaret etmiştir.

d)-Gökoğuz Yeri Başkanı Dimili Croitor 13-17 Aralık 1999 tarihleri arasında ülkemize bir ziyaret 
gerçekleştirmiştir.
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DENİZCİLİK HAVACILIK GENEL MUDUR YARDIMCILIĞI
( DHGY)

I- TÜRK-YUNAN İLİŞKİLERİNDE 1999 Yılı İçindeki Gelişmeler

Türkiye, Ege’den kaynaklanan bütün sorunların, Yunanistan ile görüşmelerle kalıcı, adil ve ortak rızaya 
dayanan bir şekilde barışçı çözüme kavuşturulması yönündeki çabalanm 1999 yılı içinde de sürdürmüştür.

Şubat 1999’da terör örgütü PKK’nın lideri Öcalan’m Kenya'da Yunanistan'ın himayesindeyken 
yakalanması, gergin seyreden Türk-Yunaıı ilişkilerinde derin bir krize yol açmıştır. Kriz, Yunanistan'ın geri adım 
atmasıyla yatışmış, gelişmelerden doğrudan sorumlu Bakanlar istifaya zorlanmış ve Türkiye'nin girişimiyle Yunanistan 
teröre karşı işbirliği hususunu da içeren bir diyalog süreci başlatmayı kabul etmiştir. Sayın Bakanımız, yeni karşıtı 
Yorgo Papandreou'ya 24 Mayıs 1999 tarihinde bir mektup göndererek, terörle mücadele konusunda bir ikili anlaşma 
yapma önerisinde bulunmuştur.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Papandreou, 25 Mayıs 1999 tarihli yamtında, iki taraf arasında kültür, turizm, 
çevre, suçla mücadele, ekonomik işbirliği ve çevre sorunları gibi bir dizi konuda yeniden işbirliği başlatılmasını 
önermiş, örgütlü suçla, uyuşturucu kaçakçılığıyla, yasadışı göçle ve terörizmle mücadelenin hem 
Yunanistan, hem de Türkiye için öncelik teşkil ettiğini ve bu alanlarda işbirliğinin bir gereklilik olduğunu 
belirtmiştir.

Sayın Bakanımız ve Yunanlı karşıtı Papandreou, 30 Haziran 1999 tarihinde New York'ta yaptıkları 
görüşmede, iki ülke arasında turizm, çevre, kültür, organize suçlar, uyuşturucu kaçakçılığı, yasadışı göç ve 
terörizmle mücadele, ticaret ve Güney Doğu Avrupa-Baîkanlar-Karadeniz-Akdeniz forumlarında işbirliği 
konularında toplantılar düzenlenmesini kararlaştırmışlardır.

Türk-Yunan ilişkileri açısından gergin girilen 1999 yılı, Haziran 1999 ayından itibaren Yunanistan'ın diyalog 
önerilerimize olumlu karşılık vermesi ve Marmara/Atina depremlerinin iki ülke halklarında yarattığı sempati ve 
dayanışma duygularının katkısıyla olumlu bir dönemin başlangıcına tanıklık etmiştir. Bu yeni dönemde, ikili 
işbirliğinin geliştirilebileceği alanlar üzerinde yoğunlaşılmış, sorun alanlarına girilmemiştir.

Sayın Başbakanımız, AGİT İstanbul Zirvesi sırasında Yunanistan Başbakanı Simitis ile 18 Kasım 1999 
tarihinde biraraya gelmiştir. Görüşme, tarafların tutumlarına ilişkin görüş alışverişine imkan vermiştir.

Sayın Bakanımız, Türk basınına 30 Kasım 1999 tarihinde yazılı bir açıklama yaparak, iki komşu ve müttefik 
ülkenin aralarındaki sorunları karşılıklı kabul edilebilir yollardan aşarak Ege'yi bir dostluk ve barış denizine 
dönüştürmelerinin mümkün olduğunu belirtmiştir. Açıklamada, Ege'de tek taraflı hareketlerden uzak durulmasının, 
tahrik ve tehditten kaçınılmasının, karşılıklı kaygı ve çıkarların dikkate alınmasının, güven ve güvenlik ortamı 
oluşturulmasının gerekliliği vurgulanmış, Türkiye'nin bu yönde ortak çalışmaya hazır olduğu ifade olunmuştur.

Yunanistan Dışişleri Bakam Papandreou ve Sayın Bakanımızın 2000 yılı başında gerçekleştirdikleri 
karşılıklı ziyaretler ile mevcut sürecin daha da güçlendirilmesine katkıda bulunmuştur. Bu ziyaretler sırasında, terör ve 
örgütlü suçla mücadele, turizm, çevre, yatırımların korunması, ticari ve ekonomik işbirliği, bilimsel ve teknik 
işbirliği, gümrük alanında karşılıklı idari yardımlaşma, denizcilik alanında işbirliği ve kültür işbirliği 
anlaşmaları imzalanmıştır.

2.TÜRK BOĞAZLARINDA SEYİR, CAN, MAL VE ÇEVRE GÜVENLİĞİNİN ARTTIRILMASI ÇALIŞMALARI

Türk Boğazlannda seyir, can, mal ve çevre güvenliğinin arttırılması çabaları çerçevesinde 1999 yılı 
içerisinde aşağıdaki hususlarda ilerleme kaydedilmiştir:

a) Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) 'nde Türk Boğazlarına İlişkin Görüşmelerin Sona Erdirilmesi:

Türk Boğazlan'nda seyir, can, mal ve çevre güvenliğini sağlamak amacıyla hazırlanan Boğazlar Tüzüğü ile
Denizde Çarpışmayı Önleme Tüzüğü (COLREG) 10. Kuralı uyarınca, gemilerin Boğazlardan geçişlerinde uymakla
yükümlü olacakları Trafik Ayırım Şemaları (TSS) 1994 yılında yürürlüğe girmiştir. Türk Boğazlannda TSS tesis
edilmesi, 1995 yılında gerçekleştirilen 19. IMO Genel Kurul Topİantısı'nda da onaylanmıştır. Toplantıda aynca,
TSS’lere ilave olarak benimsenen "Kural ve Tavsiyeler "de, Türkiye'nin TSS'lere uyamayan büyük gemilerin Boğazlardan
geçişi sırasında, seyir güvenliğinin sağlanması amacıyla, çift yönlü trafiği askıya alarak, tek yönlü trafik uygulayabileceği 
belirtilmiştir.



Bu gelişmeyi takiben, Boğazlan kullanmakta olan bazı ülkeler, siyasi/ekonomik saiklerlc Boğazlardaki 
rotalandırma sisteminin değiştirilmesini sağlamak ve konuyu sürekli olarak IMO gündeminde tutmak amacıyla 1996
yılından itibaren yoğun bir çaba içine girmiştir.

Aralık 19%'da düzenlenen IMO Deniz Güvenliği Komitesi (MSC) 67. Dönem Toplantısında, Türk 
Boğazlarındaki trafik düzeninin gözden geçirilmesi amacıyla bir çalışına başlatılması, Türkiye'nin itirazına 
rağmen kararlaştırılmış, sözkonusu karar uyarınca ’’Gemi Rotalandırma Çalışma Grubu" oluşturulmuş, sözkonusu 
grubun çalışmaları sonucunda, bir dizi olumsuz tavsiye içeren bir rapor hazırlanmıştır. Türkiye, raporun tümüne 
itiraz etmiştir. Türkiye/ Türk Boğazlarındaki trafik düzeninin değiştirilmesi yönünde IMO'da sürdürülen çabalara 
kararlılıkla karşı koymuş, ancak gerek IMO'da, gerek ikili düzeyde işbirliğine açık olduğunu ve Boğazlarda 
emniyetin sağlanması için gerekli tedbirleri kendi insiyatifı ile alacağım açıklamıştır.

1998 yılında düzenlenen MSC 69. Dönem Toplantısında, heyetimizin girişimlerinin destek bulması sonucu, 
olumsuz nitelikteki sözkonusu raporun değerlendirmeye alınması önlenerek, Gemi Rotalandırma Çalışına Grubu'nda 
Türk Boğazlarında çevre ve seyir güvenliğini bütün veçheleriyle ele alan yeni bir rapor hazırlanması kararlaştırılmıştır.

Mayıs 1999'da düzenlenen IMO Deniz Güvenliği Koınitesi’nin (MSC) 71.Dönem Toplantısında Türk 
Boğazları ve Boğazlara ilişkin olarak IMO bünyesinde hazırianmakta olan rapor en önemli gündem maddelerinden birini 
teşkil etmiştir.

MSC-71 Toplantısında, Rusya Federasyonu, Yunanistan ve GKRY'nin aleyhte tutumlarına rağmen, 1994 
yılından itibaren Türk Boğazları’nda uygulanmakta olan trafik düzeninin rotalandırma sisteminin etkin ve başarılı 
olduğu; güvenliğin arttırılmasına ve kaza riskinin azaltılmasına önemli şekilde katkıda bulunduğu üye ülkelerin 
çoğunluğu tarafından kabul edilmiş ve Türk Boğazlan konusunun tüm veçhelerinin görüşülmesine son verilmesi 
karan alınmıştır. Bu kararın alınmasında Türkiye'nin izlediği yapıcı ve işbirliğine açık tutumun yanısıra, Türk 
Hükümeti’nin Boğazlarda seyir güvenliğinin arttınlması amacıyla başta Gemi Trafik Hizmetleri (Vessel Trafik 
Service-VTS) sistemi kunılması olmak üzere muhtelif tedbirler almak konusundaki kararlılığı da rol oynamıştır.

Türk Boğazları konusunda MSC-71 toplantısında alman bu karar, 1999 yılı içerisinde yapılan Konsey ve 21. 
Genel Kurul toplantılarında da teyid edilmiştir.

b) VTS Sistemi ve Diğer Teknik Donanım:

Yıl içinde, Boğazlarımızda seyir güvenliğinin arttırılması için bazı fiziki tedbirler alınması (römorkör 
alımı, kılavuzluk hizmetlerinin geliştirilmesi vb.) yönünde ilgili kuruluşlarımızın çalışmaları sürmüştür. Ayrıca, 
Boğazlarda radar destekli bir VTS (Vessel Traffıc System) kurulması konusunda 1998 Aralık ayında açılan uluslararası 
ihaleye beş firma katılmıştır. İhalenin sonuçları Ekim 1999 ayı içerisinde ilan edilmiş ve ABD'nin Lockheed Martin 
firması ihaleyi kazanmıştır. Sistemin 2001 yılı ortalarına kadar hizmete girmesi öngörülmektedir.

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 tçin Uluslararası Bir Fon Kurulmasına Dair Sözleşme"ye 
(FUND) katılmamız yıl içinde TBMM komisyonlarınca onaylanmıştır.

3. DİĞER DENİZCİLİK KONULARI:

A. Çok Taraflı Konular:
,  „ , • t ' 0 • t ' •

a) Türkiye’nin IMO Konseyine Seçilmesi

Uluslararası Denizcilik Örgütü’nün (IMO) 15-26 Kasım 1999 tarihleri arasında Londra'da düzenlenen 21. 
Genel Kurul Toplantısı çerçevesinde, IMO Konseyine ilk kez aday olan Türkiye geçerli 124 oydan 76'smı kazanarak 
Konsey üyeliğini kazanmıştır.

IMO Genel Kurui toplantıları iki yılda bir düzenlenmekte ve her Genel Kurul'da iki senelik süre için Konsey
seçimleri yapılmaktadır. Türkiye, Konsey seçimlerine C kategorisinden adaylığını koymuş ve IMO tarihinde 
Konsev'e ilk adaylığında seçilen ikinci ülke olmuştur.
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Türkiye, Uluslararası Denizcilik Örgütü'nün kurucu üyelerinden biri olup, 1958 yılından buyana örgüt 
faaliyetlerine etkin bir şekilde katılmaktadır. Konsey üyeliğimiz, denizcilik alanında, denizlerde seyir ve çevre 
güvenliği başta olmak üzere Türkiye'yi de yakından ilgilendiren birçok önemli konunun görüşüldüğü uluslararası 
bir platformda Türkiye'ye daha fazla söz hakkı sağlayacak, örgütün çalışmalarına daha aktif olarak katkıda bulunmamıza 
olanak tanıyacak, ayrıca uluslararası denizcilik camiasında itibarımızı arttıracaktır.

b) Karadeniz Arama-Kurtarma Anlaşması

27 Kasım 1998 tarihinde Ankara'da düzenlenen Diplomatik Konferansla "Karadeniz'e Sahildar 
Ülkeler Arasında Denizde Arama Kurtarma Konusunda İşbirliği Anlaşması" imzalanmıştır. Sözkonusu Anlaşma 
bugüne kadar Türkiye (03.03.1999) ve Bulgaristan tarafından onaylanmıştır.

Anlaşma hükümleri uyannca ülkelerin ulusal SAR bölgelerini sınırlandırmak amacıyla ikili veya çok 
taraflı protokoller imzalamaları öngörülmektedir. İkili Protokol imzalanması amacıyla 1999 yılı içinde Rusya 
Federasyonu ve Bulgaristan nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmuştur.

B. İkili Konular:

a) Bulgaristan:

Türkiye-Bulgaristan Sahil Güvenlik Anlaşması

6-10 Eylül 1999 tarihlerinde İstanbul'da yapılan sahil güvenlik işbirliği görüşmelerinde taslak bir Sahil 
Güvenlik İşbirliği Anlaşması metni üzerinde genel olarak mutabakata varılmıştır. Anlaşma Aralık 
1999 ayında Sofya'da yapılan ikinci tur müzakerelerde parafe edilmiştir. Anlaşmamn 2000 yılı içerisinde 
iki ülke İçişleri Bakanları tarafından imzalanması öngörülmektedir.

b) Gürcistan:

Türkiye-Gürcistan Sahil Güvenlik Anlaşması

13 Mart 1998 tarihinde imzalan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gürcistan Hükümeti
Arasında Karadeniz'deki Deniz Alanlarından Sorumlu Yetkili Makamların İşbirliğine Dair
Anlaşma"nın uygun bulunduğuna ilişkin Kanun, 5 Ağustos 1999 tarihli Resmi Gazetede 
yayımlanmıştır.

c) Romanya:

Romanya Sahil Güvenlik Görüşmeleri

15 Temmuz 1992'de imzalanan "Romanya İçişleri Bakanlığı ile Türkiye İçişleri Bakanlığı
Arasında Sahil Güvenlik Alanında İşbirliğine İlişkin Sözleşme" nin uygulanmasına yönelik olarak iki 
ülkenin ilgili kurumlan arasında karşılıklı ziyaretler çerçevesinde Türk heyeti 8-12 Mart 1999 tarihleri 
arasında Romanya'ya ziyarette bulunmuştur.

d) Ukrayna

i) Ukrayna Sahil Güvenlik Görüşmeleri

"Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Hükümeti arasında Karadeniz'deki Yetki Alanlanndan 
Sorumlu Yetkili Makamlann İşbirliğine Dair Anlaşma" uyannca iki ülke sahil güvenlik yetkilileri 
arasında ikinci tur görüşmeler 17-20 Kasım 1999 tarihlerinde Odesa'da gerçekleştirilmiştir.

ii) Türkiye-Ukrayna Sahil Güvenlik Anlaşması

12 Şubat 1998 tarihinde Kiev'de imzalan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Hükümeti 
Arasında Karadeniz'deki Deniz Alanlanndan Sorumlu Yetkili Makamlann İşbirliğine Dair Anlaşma", 
1999 Ağustos ayı içinde TBMM'nce onaylanmıştır



e) Yunanistan:

Türkiyc-Yunanistan Denizcilik Anlaşması

Yunanistan ile başlatılan diyalog süreci çerçevesinde Türkiye-Yunanistan Deniz Taşımacılığı
Anlaşması, 1999 Kasım ve Aralık aylarında Ankara ve Atina'da yapılan görüşmelerde ele 
alınmıştır. J /

4 SİVİL HAVACILIK ALANINDA FAALİYETLER:

1999 yılı içerisinde Türkiye Cumhuriyeti ile Japonya ve Oman Sultanlığı arasında mevcut İkili Hava 
Ulaştırma Anlaşmalarımın günün şartlarına göre tadil edilebilmelerini teminen müzakereler yapılmış ve görüşmeler 
sonucunda mutabakata varılan sonuçlar birer "Memorandum of Understanding" belgesi altında imzalanmıştır.

Uluslararası hava taşıyıcılarının sorumluluklarına dair 1929 tarihli Varşova Sözleşmesi ve ilgili 
protokollerinin güncelleştirilerek konsolide edilmesi amacıyla, 10-28 Mayıs 1999 tarihlerinde Montreal'de 122 ülke ve 
11 uluslararası kuruluştan temsilcilerin katılımıyla gerçekleşen Diplomatik Konferansın sonucunda yeni bir hukuk 
belgesi olan Montreal Sözleşmesi ile Nihai Senedi 28 Mayıs 1999 günü imzalanmıştır. Sözkonusu Sözleşmeye 
Türkiye de taraf olmuştur.
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KUZEY DOGU AKDENİZ GENEL MUDUR YARDIMCILIĞI 
( KD GY )

1. TÜRKİYE VE KKTC İLİŞKİLERİNDE 1999 YILI GELİŞMELERİ

20 Ocak 1997, 20 Temmuz 1997 ve 23 Nisan 1998 tarihli Ortak Deklarasyonlarla somutlaştırılan ülkemiz 
ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki işbirliğinin bütünleşme temelinde her alanda çeşitlendirilmesi 
ve derinleştirilmesi yolundaki politikanın yürürlüğe konulması amacıyla başlatılan kapsamlı çalışmalar 1999 yılında 
da sürdürülmüştür. İki ülke ilişkilerinde yakınlaşma ve yapısal uyum sağlanması amacıyla anlaşma ve protokoller 
akdedilmiş, gerekli hukuki, idari ve teknik düzenlemeler büyük ölçüde hayata geçirilmiştir.

Türkiye ile KKTC arasındaki ilişkilerin her alanda derinleştirilmesine yönelik tedbirlerin belirlenmesi 
ve uygulanmasını izlemek üzere kurulmuş olan Ortaklık Konseyi'nin üçüncü toplantısı 19 Temmuz 1999 
günü Lefkoşa'da düzenlenmiştir. Toplantıda kabul edilen kararlar Ortak Bildiri ile açıklanmıştır. Bildiride, iki ülke 
arasında Ortak Ekonomik Alan tesisine yönelik çalışmaların nihai aşamaya geldiği vurgulanarak, KKTC'nin alt yapı 
sorunlarına çözüm getirerek ekonomik kalkınmasının önünü açacak projelerin ivedilikle hayata geçirilmesi üzerinde 
görüş birliği sağlandığı bildirilmiştir.

1999 yılı içerisinde de ikili ziyaret ve temaslara ağırlık verilmiş, başta Başbakan, Dışişleri Bakanı ve 
çeşitli Bakanlar düzeyinde KKTC’ne yapılan üst düzey ziyaretlerle ilişkilere ivme kazandırılmıştır. Keza 
KKTC’ten ülkemize, Cumhurbaşkanı Sayın Denktaş'm yamsıra Başbakan ve Bakanlar düzeyinde ziyaretler 
gerçekleştirilmiştir.

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 25. yıldönümü münasebetiyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde
düzenlenen kutlamalara Sayın Başbakanımız beraberinde yüksek düzeyli bir heyetle iştirak etmişlerdir. Bu ziyaret
vesilesiyle yapılan Ortak Açıklamada Türkiye ve KKTC’nin Kıbrıs konusundaki ortak tutumları dünya kamuoyu önünde
bir kez daha teyid edilmiş, KKTCne her alanda sağladığımız desteği sürdürme konusundaki kararlılığımız ortaya 
konulmuştur.

2. 1999 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ

A. Ziyaretler

a) Sayın Bakanımızın 6 Şubat 1999 günü KKTC'yi ziyareti

b) Sayın Müsteşar’ın 11-14 Haziran 1999 tarihlerinde KKTC'yi Ziyareti

c) Sayın Başbakanın 20 Temmuz kutlamaları vesilesiyle yliksek düzeyli bir heyetle birlikte 
gerçekleştirdiği KKTC ziyareti

d) KKTC Başbakanı Sayın Derviş Eroğlu'nun 1-5 Eylül 1999 tarihlerinde deprem bölgelerini ziyareti

e) KKTC Cumhurbaşkanı Sayın Rauf R. Denktaş'm 15-16 Eylül 1999 tarihlerinde ülkemizi ziyareti

f) KKTC Dışişleri ve Savunma Bakanı Sayın Tahsin Ertuğruloğlu'nun 20-25 Eylül tarihlerinde 
gerçekleştirdiği Türkiye ziyareti

g) Sayın Müsteşar'm 20-23 Kasım 1999 tarihlerinde KKTC'yi ziyareti
  •

B. imzalanan Belgeler:

a) 3 Kasım 1999 tarihinde Lefkoşa'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Orman Bakanlığı ile Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Tanm ve Orman Bakanlığı Arasında Yardım ve İşbirliği Protokolü".
17.12.1999 tarih ve 13785 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile onaylanmıştır.

b) 15 Mayıs 1999 tarihinde Gime’de imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı ile Kuzey 
Kıbns Türk Cumhuriyeti Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Arasında Düzenlenen Girne Öğretmen 
Evi'nin İsletilmesi ve Yönetimi ile ilgili İşbirliği Protokolü"» 22 Haziran 1999 tarih ve 13010 sayılı 
Bakanlar Kurulu Karan'yla onaylanmıştır.

c) 30 Haziran 1999 tarihinde Lefkoşa'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlı&ı ile Kuzey Kıbns Türk Cumhuriyeti Çalışma İskan ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
Arasında İşbirli&i Protokolü"nün onay işlemleri devam etmektedir.
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d) 19 Temmuz 1999 tarihinde Lefkoşa'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Knzp.y 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İki Ülke Vatandaşlarına İlave Kolaylıklar 
Şahlanmasına İlişkin Anlaşmadın Uygun Bulunduğuna Dair 03.11.1999 tarih ve 4465 sayılı Kanun,
11.11.1999 tarih ve 23873 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmıştır. Sözkonusu Anlaşma'mn onay 
işlemleri, 06.12.1999 tarih ve 13783 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile tarafımızca tekemmül ettirilmiş
bulunmaktadır.

e) 22 Temmuz 1994 tarihinde Lefkoşa'da imzalanan "Çevre Alanında İkili İşbirliği Anlaşması" 
çerçevesinde "1999-2000 Yılı için Ortak Çalışma Programı". 23 Temmuz 1999 mrihinHp i

Mezkur

te'de yayınlanarak
Kuzey

A nlaşm asının yürürlük süresi, 23 Eylül 1999 tarihinde son bulmuş, mezkur Anlaşma'mn geçerliliği, 
müteakip 5 yıllık süreyi kapsayacak şekilde uzatılmıştır.

g) 23 Ekim 1998 tarihinde Ankara'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticari İlişkilerin Düzenlenmesi Hakkında Uygulama Anlaşması"nın 
onay süreci devam etmektedir.

h) Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki 3 Ocak 1997 tarihli "Ekonomik 
İşbirliği Protokolü" ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne taahhüt edilen 250 Milyon ABD Doları 
tutarındaki kredinin 4. ve son dilimine ilişkin olarak 3 Haziran 1999 tarihinde imzalanan 20 Milyon 
ABD tutarındaki "Kredi Anlaşması" ve "Ek Mektup", 21 Haziran 1999 tarihinde Bakanlar Kurulu'nca 
onaylanmıştır.

I) 1 Aralık 1988 tarihinde yürülüğe giren "Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrs Türk 
Cumhuriyeti Arasında Sosyal Güvenlik Anlaşması"mn tadili için başlatılan çalışmalar sonucunda 
8 Ocak 1998 tarihinde Ankara'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti Arasındaki Sosyal Güvenlik Anlaşması ile ilgili Ek Anlasma"mn Uygun Bulunduğuna 
Dair 30.07.1999 tarih ve 4430 sayılı Kanun 05.08.1999 ve 23777 sayılı Resmi Gazete'de 
yayınlanmıştır. Sözkonusu Ek Anlaşma'mn Bakanlar Kurulu'nun 12.10.1999 tarih ve 13498 sayılı 
Karan ile onaylanması ve 25.11.1999 tarih ve 23887 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmasıyla 
onay işlemleri tarafımızdan tamamlanmış bulunmaktadır. Öte yandan anılan Anlaşma,
29.03.1999 tarihinde KKTC Cumhuriyet Meclisi tarafından onaylanmış ve Karar 07.04.1999 
tarihinde KKTC Resmi Gazetesinde yayımlanmıştır. 16 Aralık 1999 tarihinde nota teatisinin 
gerçekleştirilmesiyle yürürlük işlemleri de tamamlanmıştır. Balısekonu Anlaşma, 1 Ocak 2000 
tarihi itibariyle Anlaşma'mn sonundaki Geçici Madde'nin öngördüğü üzere yürürlüğe girmiş olacaktır.

i) "Ekonomik İşbirliği Protokolü'nc Ek Protokol", 14.12.1999 tarihinde Ankara'da imzalanmıştır.
Sözkonusu Ek Protokol, Bakanlar Kurulu'nun 20.12.1999 tarih ve 13782 sayılı Kararı ile 
onaylanmıştır.

k) Ekonomik İşbirliği Protokolü'ne Ek Protokol kapsamında KKTC'ye 20 milyon ABD Doları 
tutarında para transferini öngören "Kredi Anlaşması". 28.12.1999 tarihinde Ankara'da
imzalanmış ve Bakanlar Kurulu'nun 30.12.1999 tarih ve 13871 sayılı Kararı ile
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ÇOK TARAFLI EKONOMİK İŞLER GENEL MÜDÜR YARDIMCILIĞI
(ÇEGY)

• V  • 0 •  %

1. KARADENİZ EKONOMİK İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ ( KEİ)
0  #

A. Toplantılar

a) 13. Dışişleri Bakanlan Toplanüsı (1 Mayıs 1999, Tiflis, Gürcistan)
b) KEİ Çevre Bakanlan Konferansı (23-24 Eylül 1999, Selanik)
c) 14. KEİ Dışişleri Bakanlan Toplanüsı (27 Ekim 1999, Selanik)
d) KEİ Devlet veya Hükümet Başkanlan Gaynresmi Zirve Toplantısı (17 Kasım 1999. İstanbul)

2. EKONOMİK İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI (EİT)
.  V '

A. Toplantılar

a) • EİT 9. Bölgesel Planlama Konseyi Toplantısı (19-23 Şubat 1999, İstanbul)
b) EIT 9. Bakanlar Konseyi Toplanüsı (21 Mayıs 1999, Bakü)

3. D-8 İŞBİRLİĞİ 

A. Toplantılar

a) D-8 6. Komisyon Toplantısı (26-27 Ocak 1999, İstanbul)
b) D-8 2. Zirve Toplantısı (1-2 Mart 1999, Dakka)

4. İSEDAK

A. Toplantılar

a) İSEDAK 15. Toplantısı (4-7 Kasım 1999, İstanbul)



GENEL VE İKİLİ EKONOMİK İŞLER GENEL MÜDÜR YARDI MCILĞI 
( EİGY)

1. İmzalanan Belgeler

Anlaşma/Protokol Adı imza Tarihi Resmi Gazete Tarih 1 
ve Sayısı

A. HIRVATİSTAN

a) Türkive-Hırvatistan Veterinerlik Sahasındaki İşbirliği Anlaşması
10.02.1999 10.04.1999/23662

b) Türkive-Hırvatistan Bitki Koruma ve Karantina Alanında İşbirliği Anlaşması 10.02.1999 - 10.04.1999/23662

e) Türkive-Hırvatistan Gümrük İdareleri Arasında Karşılıklı İşbirliği Anlaşması 10.02.1999 10.04.1999/23662

d) Türkiye ile Hırvatistan Arasında Hırvatistan’ın Altyapısının Geliştirilmesi Hususund 
İşbirliği Protokolü

14.05.1999 11.08.1999/23752

e) Türkive-Hırvatistan Karma Ekonomik Komisyonu II. Dönem Toplantısı Protokolü 14.09.1999

B. BULGARİSTAN

a) Türkive-Bıılgaristan 17. Dönem Karma Ulaştırma Komisyonu Protokolü
29.09.1999

b) Türkiye-Bulgaristan-Romanya Arasında Üçlü turizm işbirliği anlaşması 11.03.1999 12.07.1999/23753

c) Türkiye-Bul Kari starı Ortak Sanayi Çalışma Grubu IV. Dönem Toplantısı Protokolü 06.10.1999 28.02.2000/23978-

C. ROMANYA

a) Türkiye-Romanya Karayolu Taşımacılığı Karma Komite Toplantısı Protokolü

06.10.1999

b) Türkiye-Romanya Karma Ekonomik Komisyonu 19.Dönem Protokolü 06.07.1999 29.11.1999/23891 1

D. POLANYA

a) Türkiye-Polonya Gümrük Hizmetleri Alanında İşbirliği ve Karşılıklı İdari Yardım 
Anlaşması

04.10.1999

E. SLOVEN YA

a) Türkiye-Slovenya Karma Ekonomik Komisyonu II. Dönem Toplantısı Protokolü

22.10.1999 11.02.2000/23961

F. ÇEK CUMHURİYETİ

a) Türkiye-Cek Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte — 
Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması

12.11.1999

'

1
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G. ÇİN HALK CUMHURİYETİ 1

a) Türkiyc-ÇHC Turizm Karma Komisyonu I. Toplantısı (11-16 Mayıs 1996) 
Protokolü.

14.05.1999

b) Dıs Ticaret Müsteşarlım ile Cin Halk Cumhuriyeti Dıs Ticaret ve Ekonomik İşbirliği 1 
Bakanlığı Arasında Ticari İştişare Mekanizması Kurulmasına dair Mutabakat Zaptı 1

12.03.1999

j H. SİNGAPUR

a) Türkiye-Singapur Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte 
Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması

09.07.1999

•

İ. JAPONYA

a) Tiirkıve-Japonya Arasında Bozüvük-Mekece Otovol ve İstanbul Boğazı Tüpgeçit 
İnşaatı Projelerinin Finansmanı için sırasıyla 29.367.000.000 ve 12.464.000.000 Japon 
Yeni olmak üzere toplam 41.831.000.000 Japon Yeni tutarında Kredi Anlaşması

17.09.1999 15.02.2000/23965

b) Türkiye-Japonya 23.6 milyar Japon Yeni Tutarında Emtia Kredisi Anlaşması 22.12.1999 18.01.2000/23937

J. FİLİPİNLER

a) Türkiye-Filipinler Ekonomik ve Teknik İşbirliği Anlaşması

22.02.1999

Türkiye-Filipinler Cifte Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaşması 07.05.1999
•

b) Türkiye-Filipinler Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması. 22.02.1999

K  MALEZYA

a) Türkiye-Malezva Arasında Savunma Sanavii İşbirliği Mutabakat Muhtırası

29.09.1999
10.12.1999’da 

yürürlüğe girmiştir.

L. TAYLAND

a) Türkiye-Tayland Karma Ekonomik Komisyonu 2. Dönem Toplantısı Mutabakat 
Zaptı

1 25.03.1999 1 04.06.1999’de 
Bakanlar Kurulu 

tarafından 
onaylanmıştır.

M. İNGİLTERE

a) Türkiye-İngi itere İkili İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı

13.05.1999

b) Türkiye’de meydana gelen Deprem Felaketi dolayısıyla İngiliz Hükümetince tahsis 
edilen toplam 52 Milyon Dolarlık Krediye ilişkin anlaşma.

10.02.2000

N. İSPANYA

a) Türkiye-İspanya Ekonomik ve Mali İşbirliği Mutabakat Zaptı çerçevesinde 
İspanya’dan sağlanan toplam 410 Milyon Dolarlık kredinin KOBİTer için tahsisi.

30.11.1999 5.03.2000/23984



b) Türkive-İspanva Ekonomik vc Mali İşbirliği Mutabakat Zaptı çerçevesinde 
Ispanya’dan sağlanan toplam 410 Milyon Dolarlık kredinin 60 Milyon Dolarlık 
kısmının Deprem Felaketi dolayısıyla yapılan çalışmalara ayrılması.

30.11.1999

c) Türkive- İspanya Ekonomik vc Mali İşbirliği Mutabakat Zaptı çerçevesinde 
İspanya’dan sağlanan toplam 410 Milyon ABD Dolarının 10 Milyon Dolarlık 
bölümünün Aliağa -Cumaovası Demiryolu elektrifikasyonu çalışmaları için tahsisi.

04.06.1999

O. BANGLADEŞ

a} Türkive-Banelades Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte 
Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması

31.10.1999

P. ALMANYA ' y '  "

a) Türkive-Almanya İşbirliği Konsey Toplantısı 6.Dönem Toplantısı

05.11.1999

R BELÇİKA

3) TfırViyp’He meydana gelen Deprem Felaketi dolayısıyla Belçika Hükümetince tahsis 
edilen 52.058 Euro ve 3.718.403 Euro’ya ilişkin anlaşma. -

17.01.2000



YURTDIŞI TANITIM GENEL MUDUR YARDIMCILIĞI
( TAGY)

1. Ziyaretler
•  •

Ülkemizin yurtdışmdaki çok yönlü ve kapsamlı tanıtım etkinlikleri çerçevesinde özellikle ABD 
kongre üyeleri, stafferlar ile diğer resmi kurum ve özel kuruluş yetkililerinin Türkiye'yi ziyaretleri 
devamlı olarak teşvik edilmekte, ziyaretçi heyet mensuplarının ülkemizde resmi makamlar, işve 
akademik çevrelerle temasları sağlanmakta ve turistik unsurları da içeren ziyaret programlan 
düzenlenerek, ülkemiz ve gündemindeki konularla ilgili olarak birinci elden bilgi almalannın 
sağlanmasına çalışılmaktadır.

Öte yandan ABD dışındaki ülkelerden de yönetim, parlamento, basın, akademik gruplar ve sivil 
toplum kuruluşlan gibi çevrelerden Türkiye’ye ziyaretler ve temaslar teşvik edilerek bu ülkelerle Türkiye 
arasında karşılıklı anlayışın geliştirilmesine ve Türkiye'nin ilk elden tanıtılmasına yönelik gayretler 1999 
yılı içerisinde de sürdürülmüştür.

2. İlanlar

PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcaîan’ın Roma'da tutuklanmasını müteakip adıgeçen ile emrindeki
terörist örgütün gerçek kimlik ve eylemlerinin genelde dünya, özelde de Avrupa kamuoyunun dikkatine etkili
bir şekilde getirilebilmesi amacıyla Bakanlığımızın öncülüğünde ve maddi katkısıyla bir ilan kampanyası
gerçekleştirilmiştir.

Bu çerçevede hazırlanan Öcalan ve örgütünün işlediği cinayetlere, terör eylemlerine, uyuşturucu kaçakçılığına, 
kaçak işgücü transferine dikkat çeken ilanlar aşağıda belirtilen gazetelerde, değişik başlıklarla yayınlatılmıştır:

a). "Bu Şırıngayı Durduralım" başlıklı TOBB. DEİK, MTO, İKV imzalı ilan;
La Stampa ve La Repubblica, II Sole-24 Ore, Corriere della Sera La Repubblica, II Messaggero, II Giomale 
gazetelerinde;

b). "Bu Kurşunu Durduralım" başlıklı ve yine TOBB, DEİK, MTO, İKV imzalı ilan;
Corriere della Sera, II Giornale, II Messaggero, La Stampa, II Sole-24 Ore gazetelerinde;

Giornale
TÜRK

Zeitung gazetesinde;
TÜRK

e) "Ingiltere Halkına Dostça bir Çağın" başlıklı, TÜRK- İŞ, DİSK, TESK, TOBB, imzalı ilan The Times, 
Sunday Telegraph ve The Daily Telegraph gazetelerinde;

f). "Avrupa Halkına Dostça bir Çağın" başlıklı, TÜRK-İŞ, DİSK, TESK, TİSK, TOBB imzalı ilan International 
Herald Tribüne gazetesinde;

g). "Romen Halkına Dostça bir Çağın" başlıklı, TÜRK-İŞ, DİSK, TESK, TİSK, TOBB imzalı ilan Romenia 
Libera gazetesinde yayınlattınlmıştır.

Diğer taraftan, Abdullah Öcalan'ın tutuklanması akabinde PKK terör örgütü ve yandaşlarının ülkemiz
turizmini baltalamaya yönelik geniş kapsamlı bir kampanya başlatma çabalannın bertaraf edilmesi ve bu husustaki
endişelerin giderilebilmesi amacıyla Bakanlığımız tarafından, başta Avrupa basını olmak üzere uluslararası
basın yayın organlannda TOBB, TÜRSAB ve TUROB imzalı ilanlar verilmiştir. İngilizce, Almanca, Fransızca,
İtalyanca, Hollandaca ve Rusça hazırlanan sözkonusu ilanların yayınlandıkları gazetelerin isimleri ile yayın tarihleri 
şöyledır:



Frankfurter Algemeine Zeitung 15 ve 22 Nisan 1999
Suddeutsche Zeitung 6 ve 13 Nisan 1999
Sunday Telegraph 11 ve 18 Nisan 1999
The Times 5 ve 12 Nisan 1999
International Herald Tribune 10 ve 14 Nisan 1999
Le Monde * 10 ve 17 Nisan 1999
Corriere della Sera 12 ve 17 Nisan 1999
Kurier 9 ve 16 Nisan 1999-
De Telegraaf 5 ve 10 Nisan 1999
Komsomolskaya Pravda 8 ve 15 Nisan 1999
Izvestia 7 ve 14 Nisan 1999

Bunlara ilaveten, Boğazlardan petrol taşımacılığının tehlikelerine dikkat çekmek amacıyla 10 sivil 
toplum örgütümüzün imzasıyla bir ilan hazırlanmış ve aşağıdaki gazetelerde yayınlattırılmıştır:

The Washington Post 5 Mayıs 1999
The New York Times 9 Mayıs 1999
The Wall Street Journal 14 Mayıs 1999
Financial Times 19 Mayıs 1999
Lloyds List 22 Mayıs 1999

Ayrıca, Yunanistan'ın Batı Trakya'daki soydaşlarımıza muamelesinin dünya kamuoyunun dikkatine 
getirilmesi amacıyla hazırlanan, Almanya'da kain "Federation of Western Thrace Turks in Europe" imzalı ilan 27 Mart 
1999 tarihli "The Times" gazetesinde yayınlattırılmıştır.

• •

3. Ödül, Madalya ve Nişanlar

1999 yılı içinde Atatürk Uluslararası Barış Ödülü’nün yanı sıra beş Devlet Nişanı, bir Liyakat Nişanı'yla beş 
Dışişleri Üstün Hizmet Plaketi tevdi edilmiştir. '

a) Atatürk Uluslararası Barış Ödülü: Dünya barışına, 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 sözkonusu ödül 1999 
yılında Azerbaycan Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'e tevcih edilmiştir.

b) Devlet Nişanı: Türkiye ile mensup olduğu devlet arasında dostça ilişkilerin geliştirilmesini ve 
milletlerin yakınlaşmasını sağlayan ülkelerin Devlet Başkanlanna verilen söz konusu nişan 1999 yılında Hırvatistan 
Devlet Başkanı Franjo Tudjman, Gürcistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Eduard Shevardnadze, Romanya 
Cumhurbaşkanı Emil Coııstantinescu, ABD Başkanı William Jefferson Clinton ve Finlandiya Cumhurbaşkanı Martti 
Ahtisaari’ye tevdi edilmiştir.

c) Liyakat Nişanı: İlim ve sanatta Türkiye'nin uluslararası alanda tanıtılması ve yüceltilmesini 
sağlayan yabancı kişilere verilen sözkonusu Nişan 1999 yılında Türkmen yazar Oraz Yağmur’a verilmiştir.

d) 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 
yabancı, tüzel ve/veya gerçek kişiler ile Dışişleri Bakanlığı görev ve sorumluluk alanına giren diğer konularda 
takdire şayan hizmetleri görülen özel ya da tüzel kişilere bu takdirin bir simgesi olarak verilen sözkonusu plaket 
1999 yılında Clıa Hak Koo, Syed Yousuff ile Albert de Vidas^a tevdi edilmiştir.

4. Yayınlar

Gerek ülkemizin genel olarak tanıtımında kullanılabilecek güncel ve kapsamlı yayınlara duyulan
ihtiyaçtan, gerek Türkiye'nin uluslararası kamuoyunun dikkatine getirmesi gereken sorunlardan hareketle 1999
yılı içinde yayın çalışmalarım ağırlık verilmiştir. Genel Müdürlüğümüzün 1999 yılı içinde hazırlanmasını,
bastırılmasını ve dağıtımım gerçekleştirdiği yayınlar şunlardır: "Holiday News" başlıklı tatil gazetesinin yanısıra,
"PKK Files", "A Myth of Error", "Greece and PKK Terrorism", "Greece and PKK Terrorism-IT", "Setting the Record
Straight on Pontus Propaganda", "A Europe Whole and Free", "Turkish Foreign Policy". "Democracy in Turkey". 
"Human Rights in Turkey," "Turkish Culture".



•   •  • •     • •  •  _  • •  • •

IKILI KÜLTÜREL İŞLER GENEL MÜDÜR YARDIMCILIĞI
( İKGY)

1. 1999 YILI İÇİNDEKİ GELİŞMELER

Yabancı ülkeler ile kültür, eğitim ve bilim alanlarındaki ikili ilişkilerimizin ve işbirliğimizin tesis edilmesi,
sürdürülmesi ve geliştirilmesine yönelik çalışmalara Genel Müdür Yardımcılığımızca 1999 yılında da devam
edilmiştir. Bu çerçevede, Batı, Orta ve Doğu Avrupa, Kuzey Amerika, Balkanlar, Kafkasya, Orta Asya ve Orta Doğu
ülkeleri ile kültür, eğitim ve bilim alanlarındaki ilişkilerimiz ve işbirliğimiz yoğun olarak sürdürülmüştür. Ayrıca, 1998
yılında Bakanlığımızca başlatılan Afrika, Güney Amerika ve Uzak Doğu gibi yeni coğrafyalara açılım politikası
doğrultusunda anılan bölge ülkeleri ile kültür, eğitim ve bilim alanlarındaki ilişkilerimizin geliştirilmesini teminen 1999
yılında çeşitli girişimlerde bulunulmuş ve önemli adımlar atılmıştır. Buna ilaveten, Türkiye ile Yunanistan arasında 1999
Temmuz ayında başlatılan ve halen devam etmekte olan "Yeni Diyalog Süreci" kapsamında, özellikle 1999
yılının ikinci yarısında iki ülke arasında kültür, eğitim ve bilim alanlarındaki ilişkilerin geliştirilmesine yönelik yoğun bir 
çalışma süreci içine girilmiştir.

İkili kültürel ilişkilerimizin hukuki çerçevesini oluşturmak üzere 1999 yılında çeşitli ülkeler ile "Kültür 
İşbirliği Anlaşmaları" akdedilmiş ve kültürel etkinliklerin uygulama esaslarını belirlemek amacıyla "Kültür 
Değişim Programlan" imzalanmıştır. Aynca, Kültür İşbirliği Anlaşmamızın mevcut olmadığı ülkeler ile bu tür 
Anlaşmaların akdedilmesi, Anlaşma'nın bulunduğu durumlarda da uygulamaya yönelik Kültür Değişim 
Programlan imzalanması doğrultusundaki çalışmalar da yoğunlukla sürdürülmüştür.

1999 yılı içinde Küba ve Vietnam ile "Kültür İşbirliği Anlaşması", İsrail ve Slovenya ile "Kültür
Değişim Programı", Rusya Federasyonu'na bağlı Başkortostan Cumhuriyeti ile "Kültürel İşbirliği Protokolü", Oman
Sultanlığı ile "Kültür İşbirliği Mutabakat Zaptı" akdedilmiş, aynca, birçok ülke ile kültür, eğitim ve bilim 
alanlarında çeşitli belgeler imzalanmıştır.

2 KARŞILIKLI ZİYARETLER VE İMZALANAN BELGELER

A. ALMANYA

Kültür Bakanı Sayın M. İstemihan T AL AY, 12-16 Ekim 1999
tarihlerinde Frankfurt'ta düzenlenen "51. Frankfurt Kitap Fuan"nı ziyaret etmek üzere 15 Ekim 1999 tarihinde 
Almanya'ya bir ziyarette bulunmuştur.

B. ABD

.14 Haziran 1994 tarihinde Ankara'da imzalanmış olan ve geçerlik süresi 14 Haziran 1999 tarihinde sona 
eren "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti Arasında Bilimsel ve 
Teknolojik işbirliğine İlişkin Anlaşma" Vaşington Büyükelçiliğimiz ile ABD Dışişleri Bakanlığı arasında 
gerçekleştirilen Nota teatisi yoluyla 14 Haziran 1999 tarihinden itibaren beş yıl süreyle yenilenmiştir.

C. AVUSTURYA
#

Avusturya 
Monika KALIŞTA

etmektedir) Dr.

Kasım - 2 Aralık 1999 tarihlerinde ülkemm ziyaret ederek, Ankara, Eskişehir ve İstanbul'da ilgili makamlarımızla 
kültürel işbirliği konusunda temaslarda bulunmuş, Avusturya'nın ülkemizde düzenlediği kültürel etkinliklere katılmış, 
Türkiye’deki Avusturya kuruluşlarında incelemelerde bulunmuştur.

Ç. BOSNA-HERSEK

"Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bosna-Hersek Bakanlar Kurulu Arasında Kültür Merkezlerinin
Kuruluşu ve işleyişi Hakkında Protokol" 6 Aralık 1999 tarihinde Saraybosna'da 9. Cumhurbaşkanı Sayın
Süleyman DEMÎREL ile Bosna-Hersek Cumhurbaşkanlığı Konseyi Boşnak Üyesi Aliya İZETBEGOVİÇ 
tarafından imzalanmıştır
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D. BULGARİSTAN

Milli Eğitim Bakanı Sayın Metin BOSTANCIOĞLU 5-8 Aralık 1999 tarihlerinde Bulgaristan Başbakan 
Yardımcısı ve Eğitim ve Bilim Bakanı Vesselin METODİEV'in davetlisi olarak Bulgaristan’a resmi bir ziyarette 
bulunmuş, görüşmeler sırasında bir "Mutabakat Zaptı” imzalanmıştır.

E. CEZAYİR

9. Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman DEMÎREL'iıı 25-26 Ocak 1999 tarihlerinde Cezayir’e gerçekleştirdikleri 
resmi ziyarete katılan Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Kemal GÜRÜZ ilgili Cezayirli yetkililer ile 
temaslarda bulunmuştur.

F. ÇEK CUMHURİYETİ

Dönemin Kültür Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. O. Tekin AYBAŞ, Avrupa Körler Birliği (EBU) Genel 
Kurul Toplantısına katılmak üzere 23-28 Kasım 1999 tarihlerinde Çek Cumhuriyeti'ni ziyaret etmiş ve 25 Kasım 1999 
tarihinde Prag'da Çek Kültür Bakanlığı Müsteşarı Bayan Alexandra WUNSCHOVA ile ikili kültürel ilişkiler konusunda 
bir görüşme yapmıştır.

* ,  •

G. FİLİPİNLER

9. Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman DEMIREL'in 21-23 Şubat 1999 tarihlerinde Filipinler’e gerçekleştirdikleri 
resmi ziyarete katılan Yükseköğretim Kumlu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Kemal GÜRÜZ, Filipinler Yükseköğretim Kumlu 
Başkanı ile Tarım, Enformasyon Teknolojisi, Tıp, Deniz Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında işbirliğini öngören bir 
"Mutabakat Muhtırası" imzalamıştır.

BL GÜRCİSTAN

"Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü ile Gürcistan Devlet Arşivi 
Arasındaki 1999-2000 Yıllarına Ait İşbirliği Protokolü" 16 Temmuz 1999 tarihinde Ankara'da imzalanmıştır.

İ. HIRVATİSTAN

a) Hırvatistan Cumhurbaşkanı Franjo TUDJMAN'm 10-12 Şubat 1999 tarihlerinde Türkiye'ye 
gerçekleştirdiği resmi ziyaret sırasında 10 Şubat 1999 günü Ankara'da "Türkiye Cumhuriyeti 
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ile Hırvatistan Cumhuriyeti Bilim ve Teknoloji Bakanlığı 
Arasında İşbirliği Mutabakat Muhtırası" imzalanmıştır.

b) Kültür Bakanı Sayın M. İstemihan T ALAY Zagreb'de düzenlenen "Osmanlı Sanatının Hâzineleri 
Sergisi"nin 14 Ekim 1999 günü gerçekleştirilen açılışını yapmak ve bu vesileyle ikili kültürel ilişkilerin 
durumunu ele almak amacıyla, Hırvatistan Kültür
Bakanı Bozo BISKUPIC'ın davetlisi olarak, 13-15 Ekim 1999 tarihlerinde Hırvatistan'ı ziyaret 
etmiştir.

L HOLLANDA

Bakanlığı Müsteşarı Prof Dr. O. Tekin AYBAŞ, Lahey'de 
14-15 Ekim 1999 tarihlerinde Hollanda’yı zivaret etmiştir.

J. İNGİLTERE

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Kemal GÜRÜZ görüşme ve temaslarda bulunmak üzere
11-12 Nisan 1999 tarihlerinde İngiltere'yi ziyaret etmiştir.

K. İRLANDA
• * '  * v

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof Dr. Kemal GÜRÜZ 15-17 Nisan 1999 tarihlerinde İrlanda’ya bir 
çalışma ziyaretinde bulunmuştur.
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L. İSRAİL

a) "Türkiye Cumhuriyeti ile İsrail Devleti Arasında 1999-2001 Yılları İçin Eğitim, Bilim ve Kültür 
İşbirliği Programı" 14 Ocak 1999 tarihinde Ankara'da imzalanmıştır.

b) Kültür Bakanı Sayın M. İstemihan T ALAY, Kudüs'te düzenlenen İstanbul Türk ve İslam Eserleri 
Müzesi'ne ait "Osnmiı TürkHalılan Sergisinin 16 Mart 1999 günü Kudüs İsrail Müzesinde açılışı 
vesilesiyle, dönemin İsrail Kültür, Eğitim ve Spor Bakam Yitzhak LEVY'nin davetlisi olarak, 15-17 Mart 
1999 tarihlerinde İsrail'i ziyaret etmiştir.

M. JAPONYA

Japonya Hükümetince, 1999 yılı için Kayseri Erciyes Üniversitesi'ne hibe edilmesi 
kararlaştırılan ve anılan Üniversite'nin Japon Dili ve Edebiyaü Bölümü'nde Japonca Dil Laboratuarı kurulması için 
kullanılması öngörülen 41 milyon Yen'in tahsisine ilişkin Anlaşma 19 Ağustos 1999 tarihinde Ankara'da Sayın 
Bakanımız ile dönemin Japonya Dışişleri Bakanı Masahiko KOMURA tarafından mektun teatisi voluvla imzalanmıştır

N. KATAR

Arşivleri Genel Müdürlüğü ile Katar Devi
X Mart 1999 tarihinde Doha’da imzalanmıştır

O. KIRGIZİSTAN

a) Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkam Prof. Dr. Kemal GÜRÜZ başkanlığındaki bir heyetimiz
6-9 Ocak 1999 tarihlerinde Kırgızistan’ı ziyaret ederek, üst düzey Kırgız yetkililer ile Bişkek'deki
"Türk-Kırgız Manas Üniversitesi" bünyesinde bir Tıp Fakültesi ve Hastane kurulması konusunda 
temaslarda bulunmuştur.

b) Yükseköğretim Kurulu bünyesinde bulunan bazı matbaa makina ve teçhizaün Türk-Kırgız Manas 
Üniversitesi'ne devredilmesine ilişkin Protokol, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sayın Askar AKAEVin 
ülkemize yapmış olduğu resmi ziyaret sırasında 1 Temmuz 1999 tarihinde Ankara'da im z a l a n m ış t ı r  
Bahiskonusu "Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü 
Bünyesinde Kurulmuş ve Faaliyetine Devam Etmekte Olan Matbaa Makine ve Teçhizatın 
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi'ne Devredilmesi ile İlgili Protokol" T.C. Bakanlar 
Kurulu'nun 14 Temmuz 1999 tarihli ve 99/13163 sayılı Kararıyla onaylanarak yürürlüğe girmiştir.

O. KÜBA

"Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Küba Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kültürel, Bilimsel ve Eğitim 
işbirliği Anlaşması" 29 Haziran 1999 tarihinde Ankara'da imzalanmıştır. Anılan Anlaşma, Bakanlar Kurulu'nun 
20 Temmuz 1999 tarihli ve 99/13154 sayılı Kararıyla onaylanmış ve 17 Ağustos 1999 tarihli ve 23789 sayılı Resmi
Gazete'de yayınlanmıştır. Bahiskonusu Anlaşma Küba tarafınca da onaylanmasını müteakip yürürlüğe girmiştir. - 

P. MACARİSTAN

Milli Eğitim Bakanı Sayın Metin BOSTANCIOĞLU
24-26 Haziran 1999 tarihlerinde Budapeşte'de gerçekleştirilen "Eğitim Bakanlan Konferansına katılmak üzere 
Macaristan'ı ziyaret etmiştir.

R. MAKEDONYA

"Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü ile Makedonya Cumhuriyeti
Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Arasındaki 1999-2002 Yıllarına Ait İşbirliği Protokolü" 19 Ekim 1999 tarihinde 
Üsküp'te imzalanmıştır.

S. OMAN

"Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Oman Sultanlığı Hükümeti Arasında Kültür, Sanat, Eğitim, 
Enformasyon, Gençlik ve Spor İşbirliği Mutabakat Zaptı" 21 Eylül 1999 tarihinde Muskat’ta imzalanmıştır.
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Ş. ROMANYA

a) Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile Romanya Ulusal Bilim,
Teknoloji ve İnovasyon Ajansı arasında 6 Temmuz 1999 tarihinde Ankara'da "Bilim ve Teknolojide 
İşbirliği Anlaşması'’ imzalanmıştır.

b) ’’Mecidiye Kemal ATATÜRK Müslüman İlahiyat ve Pedagoji Lisesi’nin Çalışma 
Şartlarıyla İlgili Protokol”, 22 Aralık 1999 tarihinde Bükreş'te imzalanmıştır. Türkiye ve Romanya 
Milli Eğitim Bakanlıkları arasında imzalanan bahiskonusu Protokol mucibince Köstence Ovidius 
Üniversitesi bünyesinde ”Kemal ATATÜRK Pedagoji Koleji” kurulması kararlaştırılmıştır.

T. RUSYA FEDERASYONU BAŞKORTOSTAN CUMHURİYETİ

Dönemin Kültür Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. O. Tekin AYBAŞ, Ufa'da düzenlenen bir sempozyuma 
katılmak üzere 4-7 Ekim 1999 tarihlerinde Rusya Federasyonu Başkortostan Cumlıuriyeti'ni ziyaret etmiştir. 
Bahiskonusu ziyaret sırasında ”Türkiye Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı ile Rusya Federasyonu Başkortostan 
Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı Arasında Kültürel İşbirliği Protokolü” 6 Ekim 1999 tarihinde Ufa’da 
imzalanmıştır.

U. SLOVENYA
\

Slovenya Dışişleri Bakan Yardımcısı Tanja Orel STURM 
23-26 Mayıs 1999 tarihlerinde ülkemizi ziyaret etmiştir. Bahiskonusu ziyaret sırasında 25 Mayıs 1999 tarihinde 
Ankara'da ’’Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Slovenya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 1999-2003 Yılları İçin 
Eğitim, Kültür ve Bilim Alanlarında İşbirliği Programı” imzalanmıştır.

Ü. SUDAN

’’Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü ile Sudan Cumhuriyeti Milli 
Arşiv Bürosu Arasında 1999-2002 Yıllarına Ait İşbirliği Protokolü” 19 Aralık 1999 tarihinde Hartum’da 
imzalanmıştır.

V. VİETNAM

’’Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kültürel, 
Bilimsel ve Eğitim İşbirliği Anlaşması” 28 Ekim 1999 tarihinde Ankara'da imzalanmıştır. Anılan Anlaşma 
Bakanlar Kurulu'nun 7 Haziran 2000 tarihli ve 2000/839 sayılı Kararıyla onaylanmıştır. Anlaşma, Vietnam Hükümeti 
tarafından da onaylanmıştır. ^

Y. YUNANİSTAN

a) Türk-Yunan Kültür Komitesi 29 Temmuz 1999 tarihinde Atina'da, 15 Eylül 1999 
tarihinde Ankara'da ve 25 Ekim 1999 tarihinde Atina'da olmak üzere üç defa toplanmıştır.

b) Spordan Sorumlu Devlet Bakanı Sayın Fikret ÜNLÜ 11 Kasım 1999 tarihinde
Atina'da yapılan Tofaş-Panatlıinaikos basketbol maçını izlemek üzere 10-12 Kasım 1999 tarihlerinde 
Yunanistan’ı ziyaret etmiştir.

c) TCDD Genel Müdürlüğü ile TRT Çocuk ve Gençlik Vakfı tarafından ortaklaşa düzenlenen 
proje çerçevesinde oluşturulan ’’Dostluk Treni” 10-12 Kasım 1999 tarihlerinde Yunanistan’ı 
ziyaret etmiştir. Basın mensuplarının yanısıra başta TRT ve TCDD Genel Müdürleri olmak üzere üst 
düzey bürokratların bulunduğu anılan tren sözkonusu ziyaret çerçevesinde Selanik, Atina, Drama ve 
Gümülcine’yi ziyaret etmiştir.

d) Tü
yapılmıştır.

Ankara'da

•  # 

ihtisas kuruluşlarının temsilcilerinin de katılımıyla gerçekleştirilen bahiskonusu toplantı vesilesiyle.
Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyelerinden ve Kandilli Rasathanesi Müdürü Prof. Dr. Ahmet Mete IŞIKARA ile
Atina Ulusal Teknik Üniversitesi'nden Profesör Atıtonia MOROPOULOU temaslarda bulunmuşlar ve iki
üniversite arasındaki işbirliği kapsamında kısa vadede yürürlüğe konulabilecek ortak projelere ilişkin bir Mutabakat 
Muhtırası imzalamışlardır.
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3. OSMANLI DEVLETİ’NİN 700. KURULUŞ YILDÖNÜMÜ ÇERÇEVESİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN 
ETKİNLİKLER

UNESCO'nun 1997 Ekim ayında yapılan 29. Genel Kurul Toplantısında, "Osmanlı Kültür ve Bilim 
Mirasının 700. Yıldönümü ve Bu Mirasın Uluslararası Yönleri"nin 1999 yılında tüm dünyada düzenlenecek etkinliklerle 
kutlanması kararlaştırılmıştır.

Osmanlı Devleti'nin 700. Kuruluş Yıldönümü kutlamaları çerçevesinde Bakanlığımızca 1999 yılı içinde 24 
ülkede 46 bilimsel veya kültürel etkinlik gerçekleştirilmiştir. Bidayette öngörülmüş olan etkinliklerin büyük bir bölümü 
17 Ağustos 1999 tarihinde ülkemizde meydana gelen deprem felaketi nedeniyle iptal edilmiş, bazıları ise 2000 yılına 
ertelenmiştir.

Osmanlı Devleti'nin 700. Kuruluş Yıldönümü Kutlamaları çerçevesinde bilimsel veya kültürel 
etkinliklerin gerçekleştirildiği ülkeler aşağıda kayıtlıdır:

Aıjantin, Avusturya, Almanya, Azerbaycan, Belçika, Belarus,
Brezilya, Çek Cumhuriyeti, Fas, Fransa, Hırvatistan, Hollanda, Japonya, Kırgızistan, Macaristan, Makedonya, 
Meksika, Romanya, Slovenya, Slovakya, Sudan, Şili, Venezuela.

Osmanlı Devleti'nin 700. Kuruluş Yıldönümü Kutlamaları çerçevesinde Bakanlığımızca 1999 yılında 
planlanmış ve gerçekleştirilmiş bulunan etkinliklerin dökümü aşağıda yer almaktadır:

A, Bilimsel Etkinlikler

a) "ATATÜRKÇÜLÜĞÜN Kökeni, Etkisi ve Güncelliği" adlı kitabın Rusça baskısının tanıtımını yapmak üzere, İKGY- 
I Daire Başkanı Dr. Menter ŞAHİNLER 20-23 Nisan 1999 tarihlerinde Minsk'e gitmiş ve Minsk Avrupa Beşeri Bilimler 
Üniversitesi ve Cumhurbaşkanlığı Yönetimi Diplomasi Akademisinde, "OsmanlI'dan Türkiye Cumhuriyeti'ne" 
konulu iki konferans ve ayrıca Köln'de bir konferans vermiştir.

b). Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. İlber ORTAYLI 27-29 Nisan 1999 
tarihlerinde Osmanlı tarihine ilişkin olarak Minsk Devlet Üniversitesi'nde ve Avrupa Beşeri Bilimler Üniversitesi'nde 
Rusça dilinde 4'er saatlik ders programı gerçekleştirmiştir.

c). Osmanlı Devleti'nin 700. Kuruluş Yıldönümü vesilesiyle Azerbaycan Bilimler Akademisi'nde düzenlenen bilimsel 
toplantıya Türk Tarih Kurumu asli üyesi Prof.Dr. Mehmet İPŞİRLİ katılmıştır.

d) Prof. Dr. İrfan Ünver NASRATTINOĞULLARI 16 Ağustos 1999 tarihinde Prag'da düzenlenen bir 
konferansta, "Osmanlı Devleti'nin 700. Yıldönümünde Osmanlı'mn Avrupa'ya Etkileri" konulu bir bildiri sunmuştur.

e). Bişkek’te 19-22 Ağustos 1999 tarihlerinde düzenlenen sempozyuma Prof. Dr. Önder GÖÇGÜN ile Prof. Dr. 
Recep BİLGİNER katılmışlardır.

f). 28 Ekim 1999 tarihinde Paris'te Fransız Mimarlık Akademisinde "Osmanlı Mimarisinde SİNAN Döneminden
Günümüze Mimarlık Sanatı" konulu bir konferansa, Mimar SİNAN Üniversitesi Eski Rektörü Prof. Muhteşem GİRAY 
iştirak etmiştir.

g) Paris Anadolu Kültür Merkezi'nde 29 Ekim 1999 tarihinde "Osmanlı Devleti'nden Türkiye Cumhuriyeti'ne" konulu 
bir panel düzenlenmiştir. Sözkonusu panele ülkemizden bilim adamları iştirak etmişlerdir.

h). ATATÜRK'ün ölümünün yıldönümü münasebetiyle ve "ATATÜRKÇÜLÜĞÜN Kökeni, Etkisi ve 
Güncelliği" adlı kitabın Makedonca baskısı vesilesiyle Bakanlığımız İKGY-I Daire Başkanı Menter ŞAHİNLER, 8- 
11 Kasım 1999 tarihlerinde Üsküp ve Manastır’da birer konferans vermiştir.

i). Prof.Dr. Türkkaya ATAÖV, 2-4 Aralık 1999 tarihlerinde Hartum'da düzenlenen bir panelde, "Osmanlı Devleti'nin 
Afrika'ya Etkileri" konulu bir bildiri sunmuştur.

j). Prof. Baskın ORAN, 16 Aralık 1999 tarihinde Lyon'da "İmparatorluktan Cumhuriyet'e Türkiye'de Devlet ve 
Din İlişkileri" konulu bir konferans vermiştir.

*

B) Kültürel Etkinlikler
x

a. Devlet Sanatçısı Şefika KUTLUER 5-14 Nisan 1999 tarihlerinde Slovak Filarmoni Orkestrası eşliğinde "Türk 
Marşı"mn da yer aldığı bir CD kaydı gerçekleştirmiştir.

t
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b. Devlet Sanatçısı Şefika KUTLUER, 18 Nisan 1999 tarihinde Minsk Devlet Filarmoni Konser Salonunda orkestra 
eşliğinde bir konser vermiş ve dünyada ilk kez olmak üzere MOZART'ın "Türk Marşı"nı orkestra ve flüt için 
uyarlanmış şekliyle seslendirmiştir. Bu konserde Türk Müziğinin Klasik Batı Müziğine olan etkisi ortaya konulmuştur.

c. Osmanlı Devleti'nin 700. Kuruluş Yıldönümü vesilesiyle 4 Mayıs - 15 Ağustos 1999 tarihlerinde Fransa'da Versay 
Sarayı'nda "Versay’da Topkapı: Osmanlı Sarayı Hâzineleri" adlı bir sergi düzenlenmiştir. Sözkonusu serginin resmi 
açılışı 4 Mayıs 1999 günü 9. Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman DEMİREL ile Fransa Cumhurbaşkanı Jacques 
CHIRAC'ın katılımlarıyla gerçekleştirilmiştir.

ç. "Versay'da Topkapı: Osmanlı Sarayı Hâzineleri" adlı serginin açılışı vesilesiyle ünlü piyanist Fazıl SAY tarafından 
bir resital verilmiştir.

d. "Versay’da Topkapı" Sergisi süresince Bczmara Grubu ve Kudsi ERGÜNER Topluluğu tarafından geleneksel Türk 
Müziği konserleri gerçekleştirilmiştir.

e. "Versay'da Topkapı" Sergisi vesilesiyle "Galerie La Fayette" mağazalarında Osmanlı dönemini simgeleyen el sanatları 
ürünleri satışa sunulmuştur.

f.Halkoyunlan, Klasik Müzik ve Osmanlı giysileri gösterilerinden oluşan "Turquie: La Belle" topluluğu, Orta 
Avrupa turnesi çerçevesinde, 2 Mayıs 1999 tarihinde Köstence'de, 3 Mayıs 1999 tarihinde Bükreş'te, 5 Mayıs 1999 
tarihinde Budapeşte'de, Mayıs 1999 tarihinde Viyana'da, 10 Mayıs 1999 tarihinde Bratislava’da ve 12 Mayıs 1999
tarihinde Zagreb'te gösteriler gerçekleştirmiştir.

g. Devlet Sanatçısı piyanist Verda ERMAN 20 Mayıs 1999 tarihinde Bonn’da bir resital vermiştir.
ı  " • • * * * . • » 9

h. Ebru sanatçısı Nedim SÖNMEZ'e ait eserlerden oluşan bir sergi 1999 Haziran ayında Amsterdam ve 
Utrecht'te gerçekleştirilmiştir. _

ı.26 Mayıs - 6 Haziran 1999 tarihlerinde Köstence'de gerçekleştirilen Kukla Tiyatrosu Festivali'ne iki sanatçımızın 
katılımı sağlanmıştır.

i. Köstence Kukla Tiyatrosu Festivali sırasında Tülin AKTAR'ın Karagöz-Hacivat resim sergisi düzenlenmiştir.

j. 18-22 Haziran 1999 tarihlerinde Hollanda’da düzenlenen Tilburg Festivali'ne 6 sanatçıdan oluşan bir Klasik Türk 
Müziği topluluğu gönderilmiştir.

k. Dinçer SÜMER'in "Beni Dünya Kadar Sev" adlı tiyatro oyunu 13-15 Haziran 1999 tarihlerinde Frankfurt'ta, 16-17 
Haziran 1999 tarihlerinde Köln'de, 18-20 Haziran 1999 tarihlerinde Brüksel'de ve 21-22 Haziran 1999 tarihlerinde 
Rotterdam'da sahneye konulmuştur.

1.20-25 Haziran 1999 tarihlerinde Fas’ta düzenlenen uluslararası halk oyunları festivaline bir halk oyunları 
topluluğu ile iştirak edilmiştir.

m. Halkoyunları, Klasik Müzik ve Osmanlı giysileri gösterilerinden oluşan "Turquie: La Belle" topluluğu 6-21 
Haziran 1999 tarilüerindeki Güney Amerika turnesi çerçevesinde Meksika, Venezuela, Şili, Arjantin ve Brezilya'da
gösteriler gerçekleştirmiştir.

n. Romanya'nın Galati şehrinde 24-29 Haziran 1999 tarihlerinde düzenlenen Kültür Haftası'na, Sümer Halıcılık'tan Genel 
Müdür Yardımcısı Yılmaz ÖZKAN ile Tedarik İkmal Müdürü Erdal YILMAZ refakatinde, hat, oymalı yazma, sedefli 
ahşap, halı ve lavanta kesesi koleksiyonlarından oluşan bir sergi ile iştirak edilmiştir.

o. Hat ve minyatür sanatçısı Ömer Faruk ATABEK'e ait sergi Almanya'da 27 Ağustos - 15 Eylül 1999 tarihlerinde
Dormagen'de ve 20-25 Eylül 1999 tarihlerinde Düsseldorfta sergilenmiştir.

ö. Piyanist Ayşegül SARICA 15 Ekim 1999 tarihinde Tokyo'da bir resital vermiştir.

p. Ressam Ozan SAĞDIÇ ve Oğuz SAGDIÇ'ın "Osmanlı ve Türkiye" konulu sergileri 2-9 Kasım 1999 tarihlerinde
Rotterdam'da gerçekleştirilmiştir. Devlet Sanatçısı Gülsin ONAY 18 Kasım 1999 tarihinde Slovakya'da Kosice 
Filarmoni Orkestrası ile bir konser vermiştir.

r. Fotoğraf sanatçısı İbrahim DEMİREL 17-28 Aralık 1999 tarihlerinde Macaristan'ın çeşitli şehirlerinde bulunan 
Osmanlı İmparatorluğu döneminden kalma türbe, cami, minare, hamam, mezar taşları gibi eserlerin fotoğraflarını, bilahare 
sergilenmek üzere çekmiştir.
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TARAFLI KÜLTÜREL İŞLER GENEL MUDUR YARDIMCILIĞI 
(ÇKGY)

1. AKDENİZ FORUMU:

Türkiye’nin 1999 yılında dönem başkanlığını yürüttüğü Akdeniz Forumu kültürel ve Sosyal Çalışma Grubu’nun 
VIII. Toplantısı 26-27 Kasım 1999 tarihlerinde Antalya’da yapılmıştır. Sözkonusu toplantıya Fas, Fransa, İspanya, İtalya. 
Malta, Mısır, Portekiz, Tunus, Türkiye ve Yunanistan temsilcileri katılmışlardır.

2. UNESCO :

A. Lahey

Büyükelçi Turlıan Fırat’ın başkanlığında
UNESCO

B. 26 Haziran-1 Temmuz 1999 tarihleri arasında Budabeşte’de UNESCO tarafından düzenlenen Dünya Bilim 
Konferansı’na KİGM Büyükelçi Metin Göker’in başkanlığında bir heyetle katılmmıştır.

C. 26 Ekim 17 Kasım 1999 tarihlerinde Paris’te düzenlenen 30. UNESCO Genel Konferansı’na UNESCO nezrindeki
Daimi Temsilcimiz Büyükelçi Turhan Fırat’ın başkanlığında Kültür Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Fikret Nesip Üçcan’m 
da katıldığı bir heyetle katılmmıştır.

3. TÜRKSOY:

TÜRKSOY üyesi ülkelerin Kültür Bakanlarından oluşan TÜRKSOY Bakanlar Konseyi 13. Dönem Toplantısı 30
Kasım-01 Aralık 1999 tarihleri arasında Ankara’da yapılmıştır. Toplantıya Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan
Türkmenistan, KKTC, Başkortostan, Tataristan, Gagauz Yeri, Hakasya, Tiva’dan katılım olmuştur. Saha-Yakut’tan bir 
heyet ise misafir olarak toplantıya iştirak etmişlerdir.



KONSOLOSLUK GENEL MUDUR YARDIMCILIĞI 
(KOGY)

1.1999 YILI İÇİNDEKİ GELİŞMELER

1999 yılında aşağıda kayıtlı ülkelerle mutad olduğu üzere konsolosluk görüşmeleri yapılmış, bu ülkelerle 
konsolosluk alanında ortaya çıkan sorunların ez az seviyeye indirilmesine çalışılmış ve aşağıda belirtilen belgeler 
imzalanmıştır .

2. A Z E R B A Y C A N

A. Ziyaretler

a) 23-25 Haziran 1999; KOGM Büyükelçi Erkan Gezer Başkanlığındaki Türk Heyetinin
1.Dönem Konsolosluk Görüşmeleri amacıyla Bakii'yü ziyareti.

b) 8-12 Kasım 1999; Azerbaycan Adalet Bakan Yardımcısı Aydın Kasımov'un Adalet Bakanlığı Ceza ve 
Tevkifevleri Genel Müdürü’nün davetlisi olarak Ankara'yı ziyareti.

  m ____  ,

B. imzalanan Belgeler

25 Haziran 1999 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti 
arasında Ankara ve Bakü'de "Karşılıklı Arsa Tahsisine İlişkin Protokol" imzalanmıştır.

3 . A L M A N Y A  F E D E R A L  C U M H U R İ Y E T İ  

A. Ziyaretler

. a) KOGM Büyükelçi Erkan Gezer Başkanlığında Türkiye-Almanya Konsolosluk Görüşmeleri (29-30 
, Ocak 1999 - Ankara)

b) KOGM Büyükelçi Erkan Gezer Başkanlığındaki Türk Heyetinin Türkiye-Almanya Adli 
Yardımlaşma ve 10 Mart Mutabakatı Hakkında Görüşmeler için Bonn’u ziyareti (9-10 Kasım 1999- 
Bonn)

c) Almanya Çalışma ve Sosyal Düzen Bakanlığı Müsteşarı Dr. Wegner Tegtmeier’in Türkiye'ye ziyareti 
(31 Ağustos-2 Eylül 1999)

d) Alıiıanya Çalışma ve Sosyal Düzen Bakanlığı Parlamenter Devlet Sekreteri Gerd Andres'in 
Türkiye'yi ziyareti (19-21 Eylül 1999)

e) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı müsteşarı Fikri Şahin'in Almanya'yı ziyareti 
(15-19 Kasım 1999)

4. A M E R İ K A  B İ R L E D İ K  D E V L E T L E R İ  

A. Ziyaretler

a) Devlet Bakanı Sayın Prof.Dr. Şükrü Sina GUREL'in ABD'yi ziyareti (9-18 Ekim 1999)

5. A VU S T U R  YA
•    ^  • •  . *

A. imzalanan Belgeler

a) Türkiye-Avusturya Sosyal Güvenlik Anlaşmasını tadil eden yeni Sosyal Güvenlik Anlaşması 28 
Ekim 1999 tarihinde Viyana'a imzalanmıştır .
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6. B E L I Z E

A. imzalanan Belgeler

a) 16 Şubat 1999 tarihinde, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Belize milli Pasaport Hamillerinin 
Vizeden Muaf Seyahatlarına İlişkin Anlaşma” imzalanmıştır.

7. B O S N A - H  E R S E K  C U M H U R İ Y E T İ

A. İmzalanan Belgeler

a) 28 Aralık 1999 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bosna-Hersek Bakanlar Kurulu
arasında "Ankara ve Saraybosna’da Diplomatik Temsilciliklerin Yerleşimine İlişkin Protokol" 

. imzalanmıştır.

8. Ç İN  H A L K  C U M H U R İ Y E T İ

A. Ziyaretler

a) 5-7 Temmuz 1999; KOGM Büyükelçi Erkan Gezer'in başkanlığındaki Türk Heyeti Birinci 
Dönem Konsolosluk Görüşmeleri nedeniyle Pekin’i ziyareti etmiştir.

B. İmzalanan Belgeler

20 Eylül 1999 tarihinde, "Türk Hava Yollan ve Çin Hava Yollan Mürettabatına Birbirlerinin Ülkesine 
Yapacakları Düzenli Seferlerde Vize Muafiyeti Tanınmasına İlişkin Anlaşma" imzalanmıştır.

9. D A N İ M A R K A

A. İmzalanan Belgeler

a) Türkiye-Danimarka Sosyal Güvenlik Sözleşmesini tadil eden yeni Sosyal Güvenlik Sözleşmesi ve 
İdari Anlaşma 13 Aralık 1999 tarihinde Kopenhag'da imzalanmıştır.

10. EL S A L V A D O R

A. imzalanan Belgeler

a) 15 Şubat 1999 tarihinde, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile El Salvador Cumhuriyeti Hüküme 
Arasında Milli Pasaport Hamillerinin Vizeden Muaf Seyahatlarına İlişkin Anlaşma" imzalanmıştır.

11. F İ L İ P İ N  L E R

A. imzalanan Belgeler

a) 22 Şubat 1999 tarihinde "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Filipinler Cumhuriyeti Hükümeti
Arasında Diplomatik, Hususi, Resmi, veya Hizmet Pasaportları Hamillerinin Giriş Vizelerine İlişkin 
Anlaşma" imzalanmıştır.

12. F R A N S A

A. Ziyaretler

a) Fransa İç Güvenlik Yüksek İncelemeler Enstitüsü Heyetinin Türkiye'yi ziyareti 
(31 Ocak-7 Şubat 1999)

13. G Ü R C İ S T A N

A. Ziyaretler

a) 29-30 Nisan 1999; tarihlerinde Gürcistan Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk İşleri Genel Müdürü 
Zaur Gamsakhurdas'nın Konsolosluk Görüşmeleri nedeniyle Ankara'yı ziyareti.
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b) 21-22 Aralık 1999; KOGM Büyükelçi Erkan Gezcr'in başkanlığındaki Tüık Heyetinin
Konsolosluk Görüşmeleri maksadıyla Tiflis'i ziyareti.

B. İmzalanan Belgeler

a) 14.07.1997 tarihinde Tiflis'te imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti ile Gürcistan Cumhuriyeti 
Arasında Sınır Sözleşmesi", Onay Belgelerinin 04.03.1999 tarihinde Ankara'da değişimi ile yürürlüğe
girmiştir.

14. H I R V A T İ S T A N

A. İmzalanan Belgeler

a) 10 Şubat 1999; "Türkiye-Hırvatistan Arasında Hukuki ve Ticari Konularda Adli Yardımlaşma 
Anlaşması". 9-11 Şubat 1999 tarihlerinde Hırvatistan Cumhurbaşkanı Franjo Tudjınan'm ülkemize 
vnntıpı zivaret sırasında iki ülke Adalet Bakanlan arasında imzalanmıştır.

15. İ N G İ L T E R E

A. Ziyaretler

Büyükelçi Erkan Gezer Başkanlığında 
1999 - Ankara)

B. İmzalanan Belgeler

a) Türkiye-İngiltere Sosyal Güvenlik Sözleşmesini tadil eden yeni Sosyal Güvenlik Sözleşmesi 
Sağlık Bakımı Hakkında Protokol 20 Aralık i 999 tarihinde Londra’da imzalanmıştır.

16. İ R A N

ve
.  <£ 

L) cü
i 1  ■

cc

A. Ziyaretler

a) 12-13 Nisan 1999 Ankara, İran Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk İşleri Genel Müdürü Mahmoud 
Beyat başkanlığındaki İran Heyetinin Konsolosluk Görüşmeleri vesilesiyle Ankara yı ziyareti.

17. K A N A D A

A. Ziyaretler

a) Devlet Bakam Prof.Dr. Şükrü Sina Gürel'in Kanada'yı ziyareti (9-18 Ekim 1999)

18. K O S T A  R İ K A

A. İmzalanan Belgeler

1 1999 tarihinde,’’Türkiye Cumhuriyeti ile Kosta Rika Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Hamillerinin Vizeden Muaf Seyahatlanna İlişkin Anlaşma” imzalanmıştır.

19. M A C A R İ S T A N

A. Ziyaretler

a) 7-8 Nisan 1999; KOGM Büyükelçi Erkan Gezer Başkanlığındaki Türk Heyetinin Konsolosluk 
Görüşmeleri için Budapeşte'yi ziyareti.

20. P O L O N Y A

A. Ziyaretler

a) 13-14 Mayıs 1999; KOGY Sayın Murat Oğuz'un başkanlığındaki 
Konsolosluk Görüşmeleri nedeniyle Varşova'yı ziyareti.
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21. R O M A N Y A

A. Ziyaretler

a) 25-26 Ocak 1999; KOGM Büyükelçi Erkan Gezer Başkanlığındaki Türk Heyetinin
Konsolosluk Görüşmeleri çerçevesinde Bükreş'i ziyareti.

b) 7-11 Haziran 1999; Romanya Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Dairesi Başkanı Petre 
Catrinıuc'un başkanlığındaki Romanya Heyetinin Konsolosluk Anlaşması çalışmalan nedeniyle 
Ankara'yı ziyareti.

B. İmzalanan Belgeler

a) Konsolosluk Sözleşmesi: 6 temmuz 1999 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti adına Müsteşar Yardımcısı 
Büyükelçi Aydın Şahinbaş, Romanya adına Dışişleri Devlet Sekreteri Mihai Razvan Ungureanu 
tarafından imzalanmıştır:

b) "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Arasında sosyal Güvenlik Sözleşmesi"
6 Temmuz 1999 tarihinde Ankara'da imzalanmıştır.

Anılan sözleşmenin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair Kanun Tasansı TBMM'nin 7 Mart 
2000 tarihli Genel Kurulunda kabul edilerek, Resmi Gazete'nin 12 Mart 2000 tarihli ve 23991 sayılı 
nüshasında yayınlanmıştır.

c) "Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Romanya Çalışma ve Sosyal 
Koruma Bakanlığı Arasında Ortak İşbirliği Protokolü" 6 Temmuz 1999 tarihinde Ankara'da 
imzalanmıştır.

22. R U S Y A  F E D E R A S Y O N U

A. Ziyaretler

a) 14-15 Eylül 1999; Rusya Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk İşleri Genel Müdürü Nikolay İvanoviç'in 
başkanlığındaki Rus Heyetinin Konsolosluk Görüşmeleri nedeniyle Ankara'yı ziyareti.

B. imzalanan Belgeler

a) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında Diplomatik Pasap 
Hamillerinin Vizeden Muaf Seyahatlerine İlişkin Anlaşma" 5 Kasım 1999 tarihinde imzalanmıştır.

23. S L O V E N Y A

A. imzalanan Belgeler

a) 29 Kasım 1999 tarihinde, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Slovenya Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Diplomatik, Hususi, veya Hizmet Pasaport Hamillerine Uygulanan Vizelerin Karşılıklı 
Olarak Kaldırılmasına İlişkin Anlaşma" imzalanmıştır.

24. T Ü R K M E N İ S T A N

A. imzalanan Belgeler

a) 23 Aralık 1999 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti ile Türkmenistan Cumhuriyeti Hükümetleri
arasında Ankara ve Aşkabad'da "Diplomatik Temsilciliklerin Yerleşimine İlişkin Protokol" 
imzalanmıştır.

25. U K R A Y N A

A. Zivaretler

a) 20-23 Nisan 1999; KOGM Büyükelçi Erkan Gezer'in başkanlığındaki
Ukrayna Hukuki ve Ticari Konularda Adli Yardımlaşma Anlaşması" mi 
ziyareti.
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b) 23-24 Mart 1999; KOGM Büyükelçi Erkan Gezer'in başkanlığındaki Türk Heyetinin
Konsolosluk Görüşmeleri nedeniyle Kiev'i ziyareti.

B. İmzalanan Belgeler

a) 7 Eylül 1999 tarihinde "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında İki Ülkenin İş Adamlarına ve Sürücülerine Karşılıklı Olarak Vize Kolaylığı Tanınmasına 
İlişkin Anlaşma" imzalanmıştır. .

26. V E N E Z U E L A

A. İmzalanan Belgeler

a) 18 Ekim 1999 tarihinde, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Venezuela Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Diplomatik, Özel ve Hizmet Pasaport Hamillerinin Vize Gerekliliğinden Muaf tutulmasına 
Dair Anlaşma" imzalanmıştır.
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İSM AİL CEM

DIŞİŞLERİ BAKANLARI 

GÖREVLERİNE BAŞLAYIŞ VE AYRILIŞ TARİHLERİ
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DIŞİŞLERİ BAKANI 

İSMAİL CEM’İN 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 yaptı. 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 İstanbul’dan, 1995 Seçimlerinde Kayseri’den Milletvetili 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)
• Avnupa 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

>  ı

“Türkiye’de Geri Kalmışlığın Tarihi”
“Türkiye Üzerine Yazılar”
“12 Mart”
“TRT’de 500 Gün”
“Siyaset Yazılan” .
“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 evledir. İpek ve Kerim adlannda iki çocuk babasıdır.



IV. BÖLÜM
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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Necati Utkan'm Yunanistan'ın FIR Hattı İle
İlgili Olarak Kendisine Yöneltilen Bir Soruya Verdiği Cevap

05 Ocak 1999

SORU - Geçtiğimiz günlerde Yunan basınında, Yunanistan'ın Atina FIR’ı içerisindeki hava trafik hizmeti 
sorumluluğunu gereği gibi yerine getirememesi nedeniyle bu sorumluluğun Roma ve İstanbul Hava Trafik Kontrol 
Merkezlerine devredilebileceği, LATA’nın, bu çerçevede, Atina FIR'ının değiştirilmesi amacıyla ICAO'ya başvurması 
tehlikesinin bulunduğu yolunda haber ve yorumlar yer almıştır. Bu konudaki görüşlerinizi öğrenebilir miyiz?

CEVAP - Yunanistan'ın Atina FIR'ı içerisindeki teknik sorumluluklarını yerine getiremediği doğrudur. Bu, yeni 
ortaya çıkmış bir mesele değildir. Uluslararası sivil havacılık kuruluşlarının belgelerine bakıldığında, bu sorunun 
1980'lerden önce bile var olduğu ve Yunanistan'ın yıllardır teknik yetersizliklerden dolayı Atina FIR'ı içerisinde gerekli 
hizmeti veremediği belirlenmiştir. Nitekim, Yunanistan’ın avnıpa hava trafiğinin sadece % 7'sine hizmet vermesine 
rağmen, avnıpa trafiğindeki gecikmelerin % 30'undan sorumlu olduğu kaydedilmektedir. Yunanistan, hava trafik radar 
sistemini, uluslararası havacılık camiasının ısrarlı tutumuna rağmen, halen devreye sokamamıştır.

Ancak, Yunanistan ICAO tarafından kendisine verilmiş teknik bir hizmet olan FIR sorumluluğunu istismar 
etmekten de vazgeçmemektedir. Uluslararası hukuku ihlal ederek, FIR'ı adeta egemenlik sahası gibi göstermeye 
çalışmaktadır.

Nitekim. Yunanistan Savunma Bakam Tzohatsopoulos'un 2 Aralık 1998 tarihli ANA Bülteninde yer alan "Atina 
FIR'ını füzelerle donatacağı" yolundaki Türkiye'yi tehdit eden beyanı da Yunanistan'ın FIR'a yönelik sağlıksız ve 
uluslarararası hukukun ihlali niteliğindeki yaklaşımının yeni bir örneğidir.

Her fırsatta Türkiye'nin "FIR ihlali"nde bulunduğu gibi sivil havacılık alanında yeri olmayan mesnetsiz iddialarda 
bulunarak, Türkiye'nin Ege'nin uluslararası hava sahasındaki faaliyetlerini hukuka aykın şekilde engellemeye çalışan 
Yunanistan, aslında, Atina FIR'ı içerisinde üzerine düşen hava trafik hizmetlerini dahi yerine getirmekten acizdir.

FIR içindeki sorumlulukların yerine getirilemediği hallerde, hava trafik sorunlarının giderilebilmesi için önlemler 
alınması ve gerekirse sorumluluğun başka bir hava trafik hizmet birimine aktarılması uluslararası sivil havacılık kuruluşu 
ICAO'nun yetki ve sorumluluğundadır.

Bu çerçevede, radar dahil her türlü teknik donamma sahip Türk sivil havacılık birimleri, mevcut görevlerini 
aksatmadan tüm Ege'de hava trafik hizmetini standartlara uygun şekilde verebilecek yetenektedir.

Bakanlığımız Sözcüsünün FER Konusundaki Açıklamsma 
Yunan Tatafınca Gösterilen Tepkilere Dair Soruya Cevabı

08 Ocak 1999

SORU - Bakanlık Sözcüsünün 5 Ocak 1999 tarihinde Atina FIR'ı konusunda yaptığı açıklamaya, Yunan tarafının 
basınına da geniş şekilde yansıyan tepkilerine ilişkin görüşleriniz nelerdir?

CEVAP - Yunanistan'ın Atina FIR'ı içerisindeki teknik sorumluluklarını yerine getiremediği 5 Ocak 1999
tarihindeki açıklamamızda belirtilmişti. Nitekim, Yunan tarafimn basına yansıyan tepkileri açıklamamızda kayıtlı bilgi ve
görüşleri tümüyle teyid etmiştir. Özellikle, Yunan Sivil Havacılık yetkilileri Atina FIR'ındaki ciddi sorunların varlığını 
kabul etmişlerdir.

Yunan tarafimn açıklamalarında soruna tamamen teknik bir veçhe verilmek istendiği ve teçhizat eksikliğinin kısa 
sürede giderileceğinin belirtildiği dikkati çekmektedir.

Oysa, meselenin esası, teknik aksaklıkların da ötesinde, zihniyet çarpıklığı ile personel yetersizliği ve 
ehliyetsizliğinde yatmaktadır.

Yunanistan'ın, FIR hizmet sorumluluğunu gereği gibi yerine getirebilmesi için, her şeyden önce zihniyet
değişikliği yaparak, FIR'ı bir egemenlik sahası gibi mütalaa etmek şeklindeki temelden yoksun, uluslararası hukuka aykırı 
ve kabul edilemez anlayışını terketmesi zaruridir.
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Ayrıca, Yunanistan'ın, Türkiye'nin Ege'nin uluslararası hava sahasında diğer uçuşların güvenliğiyle ilgili her türlü 
önlemi almak suretiyle ve Yunan makamlarından hiç bir hizmet talebinde bulunmaksızın gerçekleştirdiği askeri uçuşlarla, 
gereksiz yere ve siyasi amaçlarla, uzun yıllardır uğraşırken, Atina FIR'ı ile ilgili asli vecibelerini gözardı ettiği bir gerçektir. 
Uluslararası hava trafik hizmetleri gibi, insanların can ve mal varlığını ilgilendiren hayati bir konuda, her ne nedenle olursa 
olsun aksaklık veya hataların uluslararası camia tarafından kabul edilmesi mümkün değildir. Bu itibarla, Türk Sivil 
Havacılık birimlerinin, Atina FIR'ı trafik kontrol birimlerinin görevlerini üstlemneye hazır olduğunu teyid etmek isteriz.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Necati Utkan’ın Kendisine 
Yöneltilen Bir Soruya Verdiği Cevap

17 Ocak 1999

SORU: Yunan Dışişleri Sözcüsü Reppas 7 Ocak'ta, Atina FIR sorumluluklarını bir egemenlik anlayışı şeklinde 
yorumlayan ve Ege'nin uluslararası hava sahasını adeta Yunanistan'ın münhasır yetki alanı gibi gösteren yine bazı 
iddialarda bulundu. Bu konudaki görüşleriniz nelerdir?

CEVAP: Evet, maalesef bu dayanaksız görüşlerin devam ettiği, Yunan Dışişleri Sözcüsünün 7 Ocak 1999 
tarihindeki açıklamalarından anlaşılmaktadır. Bu açıklamaların, bir yandan sorunu bulandırmaya, diğer yandan da konuyu 
kabul edilemez görüş ve iddialarla saptırmaya yönelik oiduğu açıktır.

Yunanistan, Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü’nün öngördüğü esas ve kuralları gözardı ederek, Atina FIR'ında 
sivil hava trafiğini yıllardır aksatan, sivil uçuşların güvenliğini tehlikeye sokan, sivil hava yollarının uçuş masraflarını 
yükselten zihniyetinin, eksiklik ve hatalarının sıkıntısını yaşamaktadır.

Ayrıca, sözkonusu açıklamalar, uluslararası hukuka, anlaşmalara ve IC AO kurallarına aykın olarak, Yunanistan'ın 
FIR’ı bir egemenlik sahası gibi gören yanlış tutumunu da bir kez daha ortaya koymaktadır.

Bilindiği gibi, Yunanistan'ın uluslararası hukuku, ICAO karar ve kurallarını ihlali yeni bir vakıa değildir. Bu ülke,
büyük bölümü uluslararası hava sahasını içeren Atina FIR'ı dahilinde, tek taraflı düzenlemelerle hava koridorları ilanı veya
mevcutların değiştirilmesinde kendisini tek başına yetkili makam gibi gömmektedir. Oysa, Yunanistan'ın böyle bir hakkı 
yoktur.

Reppas yukarıda değinilen açıklamasında hava koridorlarına da ^eğinmektedir. Yunanistan’ın bu konudaki sicili 
de kötüdür. Hemen hatırımıza, Yunanistan’ın, 1981 yılında, Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü kural ve usullerine aykırı 
olarak, tek taraflı bir kararla, Ege'de uluslararası hava sahasının yanısıra Türk hava sahasından da geçen G-18 tanıtma 
işaretli hava koridorunun güzergahında değişiklik yapma teşebbüsü gelmektedir. Yunanistan, sırf siyasi amaçlarla, Ege'de 
Kuzeyden Güneye Türkiye'nin yaklaşık 50 mil açığından geçen anılan koridoru, Limni adası üzerinden geçirmek üzere 
Doğuya kaydırmıştır. Bu şekilde, koridoru, sivil uçakların ilave yakıt harcamalarını da gerektirecek şekilde uzatmıştır. 
Türkiye'nin itirazı sonucunda, ICAO Konseyi, 1985 yılında, Türkiye'nin görüşleri doğrultusunda, bu "oldu bitti"yi 
reddetmiş ve "Yunanistan'ın, sözkonusu koridoru eski güzergahında ve doğru hat şeklindeki uygulamasına en kısa zamanda 
geçilmesi için gerekli önlemleri alınasım" kararlaştırmıştır.

Bu karar, Yunanistan'ın Ege'nin uluslararası hava sahasında FIR. sorumluluğu altında sürdürdüğü keyfi, hukuk ve 
kuraldışı tutumuna karşı ICAO Konseyi'nin İhtan niteliğindedir.

Ancak, Ege’de FIR sorumluluklarını dahi yerine getiremeyen Yımanistan, ICAO Konseyi'nin bağlayıcı nitelikteki 
bu kararını da, uluslararası hukuku tammayan, keyfi tutumunu sürdürerek, yıllardır uygulamaya koymaktan kaçınmıştır. 
Böylece Yunanistan, Türkiye'nin Ege hava sahasındaki askeri eğitim faaliyetini kısıtlamaya çalışmasının yanında, hergün 
yüzlerce sivil uçağı da uzun bir güzergahtan uçmaya zorlamaktadır.

Yunanistan'ın ICAO kuralları ve usulleriyle ilgili bir iddiada bulunmadan önce, bu yükümlülüğünü yerine 
getirmesi gerekir.
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SORU: Yunanistan'ın son zamanlarda, kendisine andlaşmalarla bırakılmamış bazı adacık ve kayalıkları kapsayan 
alanlarda askeri tatbikatlar dahil muhtelif faaliyetlerde bulunduğu gözlenmektedir. Bu konudaki görüşlerinizi alabilir 
miyiz?

CEVAP: Geçmişte çeşitli vesilelerle kamuoyuna duyurduğumuz üzere, Ege'de egemenliği uluslararası 
andlaşmalarla Yunanistan'a verilmemiş ada, adacık ve kayalıkların statüsünün, bu ülke tarafından fiili durumlar yaratılarak 
ve tek taraflı eylemlerle değiştirilmesine teşebbüs edilmesi tarafımızdan kabul edilemeyeceği gibi, bu adacık ve 
kayalıkların egemenliği konusunda uluslararası hukuk açısından da bir sonuç doğurmaz.

Yunanistan, bu eylemlerine dayanarak bugün de gelecekte de sözkonusu formasyonlar üzerinde hiçbir hak iddia 
edemez. Yunanistan'ın bu faaliyetleri Ege'de gerginliği arttırıcı niteliktedir. Yunanistan'ın tek taraflı ve gayrimeşru 
eylemlerden kaçınması önem taşımaktadır.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Necati Utkan'in Yunanistan'ın Ege'deki
Faaliyetlerine İlişkin Olarak Kendisine Yöneltilen Bir Soruya Verdiği Cevap

17 Ocak 1999

Kosovalı Arnavutların Sırplar tarafından katledildiğine dair haberlere ilişkin Açıklama

17 Ocak 1999

Türkiye 45 masum Kosovalı Arnavutun Sırplar tarafından hunharca katledildiği yolundaki haberlerden derin kaygı 
duymuştur. Öte yandan, bu vahşet haberleri Türk halkında büyük infial uyandırmıştır.

Türkiye, kaynağı ve amacı ne olursa olsun, her türlü baskı ve şiddet eylemine kesinlikle karşıdır ve bu eylemleri 
insanlığa karşı işlenmiş suç olarak görmektedir. Söz konusu katliamı da bu çerçevede değerlendiriyor ve şiddetle kınıyoruz. 
Katliamla ilgili araştırma ve kovuşturmanın biran önce yapılmasını ve bu insanlık suçunun faillerinin yargılanıp 
cezalandı nlmalarını bekliyoruz.

Durumun vahameti ve olayın soydaşlarımız dahil Kosova'da yaşayan bütün ulusal toplulukları tedirgin edecek 
nitelikte olması dolayısıyla, Sayın Bakanımız, konuyu Birleşmiş Milletler ve NATO Genel Sekreterlerinin yanısıra AGİT 
Dönem Başkammn dikkatine getirerek, son gelişmelere ilişkin kaygı ve görüşlerimizi iletmiş; ayrıca, sorunun Birleşmiş 
Milletler Güvenlik Konseyinde de ivedilik ve öncelikle görüşülmesini önermiş, bu katliamların sona ermesi için gerekli 
önlemlerin alınması yolunda çağnda bulunmuştur.

Bu vesileyle, Kosova sorununun barışçı yollardan çözümüne büyük önem verdiğimizi ve bu beklentimizin daha 
fazla zaman yitirilmeksizin karşılanması gerektiğini anımsatmakta yarar görmekteyiz.

Terörbaşmın Roma'dan Ayrılmak Zorunda Kalmasına İlişkin Açıklama 

17 Ocak 1999

1. Terörbaşmın, bir süredir barındığı Roma’da da tutunamayarak bu ülkeden ayrılmak zorunda kaldığı İtalyan 
Hükümeti tarafından açıklanmıştır

2. Türkiye’nin terörle kararlı mücadelesi sonucunda, terörbaşı Suriye’den çıkartılmış, Moskova’da kalması 
önlenmiştir.

3. Terörbaşı, Roma’yı terör merkezi yapmak istemiş ve Avrupa’da bölücü terör için geniş destek arayışına
çıkmıştır. Bu çabalar da, tarafımızdan boşa çıkartılmıştır. Terör örgütünün gerçek ve çirkin yüzü Batı Avrupa kamuoyunda 
nihayet anlaşılmaya başlanmıştır.

4. Türkiye, bir hukuk devleti olarak, terörizmle mücadelede uluslararası işbirliği açısından konuya yaklaşmış, 
terörbaşmın adalet önünde hesap vermesini istemiştir. Buna karşılık İtalyan makamlarının, yarattıkları bu meselenin 
içinden çıkamayarak, hukuk ve adaletin gereklerine uygun davranmadıkları görülmüştür.
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• 5. Türkiye’nin, hukukun uygulanmasını ısrarla istemesine rağmen, İtalyan makamları, kendi başlarına aldıkları bir 
kararla, terörbaşının Roma’yı terketmesine imkan sağlamışlardır.

6. Türkiye, kararlı tutumunu aynen sürdürecektir. Terörbaşı adaletten kaçamayacaktır.

7. Gelişmelerin gerektirdiği tüm girişimler, Devletimizin diğer birimleriyle koordinasyon içinde 
gerçekleştirilmektedir.

Yunan Yönetiminin Yunanistan’daki Osmanlı-Türk Eserlerinin 
Onanını Konusundaki Tutumuna İlişkin Açıklama

19 Ocak 1999

Yunan Yönetimi'nin başta Batı Traky a olmak üzere Yunanistan'ın birçok bölgesinde, zamanın ve doğa şartlarının 
etkisiyle yıkılmaya yüz tutmuş Osmanlı-Türk eserlerinin onanmı konusunda gösterdiği kasıtlı ilgisizlik nedeniyle pek çok 
eser yıkılarak ortadan kalkmıştır. Gümülcine’de Yunan Yönetimi tarafından yıkılıp ortadan kaldırılması yoluna gidilen 
Poşpoş Tekkesi, 1993 yılında yakılan Dedeağaç Camii, Selanik, Kavala, îskeçe, Rodos ve Midilli'de aynı şekilde tahrip 
edilerek ortadan kaldırılması yoluna gidilen birçok tarihi esere ait hatıralar henüz belleklerdeki yerlerini korurken, bu defa 
Selanik'teki Hamzabey Camii'nin Yunan Devleti tarafından ortadan kaldırılma aşamasına gelindiği üzüntüyle öğrenilmiştir.

_  Anılan cami, Yunan basın haberlerine göre, ilgisizlik ve bürokrasi nedeniyle çökmek üzeredir. Bu olay Selanik'in 
1997 Avrupa Kültür Başkenti olduğu bir dönemde cereyan etmiştir. Bu gerçek, Selanik'in Avrupa Kültür Başkenti olarak 
ilan edilmesinin ancak siyasi baskılar ve mülahazalarla mümkün olabildiğini, gerçek bir kültürel anlayış düzeyine 
erişilmedikçe kentlere verilen bu tür unvanların Yunanistan bakımından bir yanıltmadan ileri gitmediğini ortaya 
koymaktadır.

Yunanistan'ın, ülkesindeki Türk-Osmanlı uygarlığının bugüne kadar kalabilmiş izlerini sistemli bir politika 
çerçevesinde yok etmekte olduğu bilinmektedir. Türkiye ile mevcut 500 senelik ortak tarihin ve kültürel eserlerin bu tür 
bilinçli politikalarla yok edilmeye çalışılması yanlıştır ve uygarca bir davranış değildir. Temennimiz, Yunanistan'ın tarihi 
kültür miraslarını dahi rahat bırakmayan bu zihniyetten bir an önce kurtulması ve ülkelerimiz arasmda dostluk ve işbirliği 
anlayışının yeniden filizlenmesine imkan tanıyacak bir olgunluğa ulaşmasıdır.

PKK Terör Örgütü Elebaşısı île İlgili Olarak Rusya 
Federasyonu Başbakanı Primakov”un M esajına İlişkin Açıklama

22 Ocak 1999

Bakanlığımızı bugün (22 Ocak) ziyaret eden Rusya Federasyonu Büyükelçiliği Elçi-Müsteşar’ı, PKK terör örgütü 
elebaşısı ile ilgili olarak, Rusya Federasyonu Başbakanı Primakov’un Sayın Başbakanımıza muhatap mesajını getirmiştir.

Mesajda, terör örgütü elebaşısının, yapılan araştırmalar sonucunda Rusya topraklarında bulunmadığının anlaşıldığı 
ifade edilmektedir.

RF Hükümetinin vaki girişimlerimiz üzerine konunun süratle üzerine eğilerek araştırmaların sonucu hakkında bilgi 
vermesi şüphesiz memnuniyetle karşılanmakla birlikte, mahut kişinin İtalya'dan ayrıldıktan sonra izlediği güzergah ve 
halen saklandığı ülke konusunda inceleme ve araştırmalara devam edilmektedir.

Terör örgütü elebaşısının adalet önünde hesap vermesi esastır.

Güney Asya, Uzak Doğu ve Pasifik’e Açılım Konulu Toplantılara İlişkin Açıklama 

24 Ocak 1999

Türkiye’nin Güney Asya, Uzak Doğu ve Pasifik bölgesi ülkeleriyle ilişkilerinin her alanda geliştirilmesi amacıyla
yürütülmekte olan çalışmalar çerçevesinde, Bakanlığımızca, 25-31 Ocak 1999 tarihleri arasmda ülkemizin bölge ülkeleriyle
ilişkilerinin tüm yönlerini kapsayacak "Güney Asya, Uzak Doğu ve Pasifik’e Açılım” konulu bir dizi toplantı 
düzenlenecektir.
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Avustralya, Bangladeş, Çin Halk Cumhuriyeti, Endonezya, Filipinler, Güney Kore, Hindistan, Japonya, Malezya, 
Pakistan, Singapur, Tayland, Vietnam ve Yeni Zelanda’da görev yapan 14 Büyükelçimiz ile Taipei Türk Ticaret Ofisi 
Temsilcimiz, toplantılara katılmak üzere Ankara’ya gelecektir.

Toplantılara ilgili Bakanlıklarımız ve diğer kamu kuruluşları ile özel sektör temsilcileri ve bölge ülkelerinin 
ülkemizdeki Fahri Konsolosları da iştirak edecektir. ,

Sözkonusu toplantılara iştirak edecek olan Büyükelçilerimiz, Milli Savunma Bakanlığı’m, Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığı’nı ve Dış Ticaret Müsteşarlığı’nı da ziyaret edecekler; aynca GAP’da incelemeler yapacaklardır.

Türkiye ile Bölge ülkeleri arasında dostane ilişkilerin bulunması, ülkemizin Güney Asya, Uzak Doğu ve Pasifik 
Bölgesi ile siyasi ekonomik, ticari, bilimsel ve kültürel ilişkilerine ivme kazandırılması için uygun bir zemin 
oluşturmaktadır.

Toplantıların amacı, ilgili Bakanlık ve Kamu kuruluşları ile özel sektörün katkılarıyla bölgenin kapsamlı bir 
portresinin elde edilmesi ve bölge ülkeleriyle gelecekte yapacağımız işbirliğinin esaslannı belirleyen bir eylem planının 
hazırlanmasıdır.

26-27 Ocak 1999 Tarihlerinde D-8 İşbirliğinin İstanbul'da Yapılacak 
VI. Komisyon Toplantısına İlişkin Açıklama

Türkiye'nin daveti üzerine İran, Pakistan, Bangladeş, Malezya, Endonezya, Mısır ve Nijerya'nın katılımıyla 22 
Ekim 1996 tarihinde İstanbul'da düzenlenen "Kalkınmada İşbirliği Konferansı" ile hayata geçen D-8 işbirliğinin VI. 
Komisyon Toplantısı 26-27 Ocak 1999 tarihlerinde Dışişleri Bakanlığı Ekonomik İşlerden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı 
Büyükelçi Mithat Balkan başkanlığında İstanbul'da yapılacaktır. Toplantıya, D-8 üyesi ülkelerin Dışişleri Bakan 
Yardımcıları katılacaktır.

Sözkonusu toplantı vesilesi ile Dışişleri Bakanı İsmail Cem bir öğle yemeği verecek ve bir konuşma yapacaktır.

D-8 işbirliğinin başlatılmasındaki amaç, büyük bir ekonomik potansiyele sahip, geniş bir nüfusu ve coğrafi alanı 
temsil eden sekiz gelişmekte olan ülke arasında her alanda ekonomik işbirliğini geliştirmek ve dünya ekonomik dengesinin 
yeniden oluşumu çabalarında birlikte söz sahibi olmalarını sağlamaktır.

D-8 işbirliğinin dönem başkanlığı halen ülkemizde bulunmaktadır. D-8 İkinci Zirve Toplantısı, 1-2 Mart 1999 
tarihlerinde Dakka'da yapılacaktır. Sözkonusu zirve toplantısı'nda ülkemiz, dönem başkanlığını Bangladeş'e devredecektir.

26-27 Ocak 1999 tarihlerinde düzenlenecek VI. Komisyon toplantısında Dakka Zirvesi hazırlıkları ele alınacaktır.
« _ . • .   .

D-8 işbirliğinin VI. Komisyon toplantısında, Dakka Zirvesi ile eş zamanlı olarak bir iş konseyi kurulması
olanakları araştırılacaktır.

. D-8 işbirliğinin öncelikli projeleri; su kültürü ve kıyı balıkçılığı, tarım uçağı projesi, yoksulluğun giderilmesi ve 
insan kaynaklarının geliştirilmesi, sınai ve teknolojik veri bankası ağı kurulması, uluslararası ticaret ve pazarlama şirketi 
kurulması, kırsal kalkınma, sağlık, tanm, finans, bankacılık ve özelleştirme'dir.

Toplantıda, ülkemizin koordinatörlüğünde yürütülen sanayi ve sağlık çalışma gruplarında elde edilen gelişmeler 
konusunda bilgi verilecektir. Aynca, tarafımızdan önerilen çevre konulannın D-8 İşbirliğine dahil edilme konusu da 
değerlendirilecektir. D-8 işbirliğinin, sanayi ve sağlık çalışma gruplannın öncelikli projeleri olan sırasıyla "Tanm Uçağı 
Projesi" ile "AIDS Önleme ve Kontrol Programı" çalışma gruplannda önemli gelişmeler kaydedilmiştir.

"Tanm Uçağı" nın prototipinin TUSAŞ tarafından üretilmesi kararlaştınlmıştır. "Tanm Uçağı"nm iş paylaşımına 
ilişkin esaslan, 11 Kasım 1998 tarihinde Ankara'da TUSAŞ tesislerinde yapılan Sanayi Çalışma Grubu toplantısında 
belirlenmiştir. Uçağın ilk deneme uçuşunun 1999'un son çeyreği içinde yapılması öngörülmektedir.

"AIDS Önleme ve Kontrol Programı"mn çalışma grubu toplantısı, 19-22 Ekim 1998 tarihlerinde Ankara'da 
düzenlenmiştir. Mısır, İran, Malezya, Endonezya ve ülkemizin katıldığı sözkonusu toplantıda üye ülkelerin AIDS 
konusundaki deneyimleri ve yeni gelişmeler hakkında bilgi alışverişinde bulunulmuştur.
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Ülkemiz, coğrafi konumundan ve sahip olduğu geniş ekonomik ilişkilerden kaynaklanan birikimini dost ülkelerle 
paylaşmak ve dünya barışına bu suretle katkıda bulunmak istemektedir. D-8 girişimi sürdürülerek, öngörülen projelerin 
hayata geçirilmesinde yarar görülmektedir.

İskeçe Müftüsü Mehmet Emin Aga Hakkında Alınan 17 Ay Hapis Cezası Kararına İlişkin 
Açıklama 

29 Ocak 1999

Batı Trakya Türk Azınlığının seçtiği İskeçe Müftüsü Mehmet Emin Aga hakkında 1996 yılında yayınladığı dini 
içerikli mesajlar nedeniyle, atanmış müftünün makam ve yetkisini gaspetmiş olduğu iddiasıyla açılan davanın 27 Ocak 
1999 günü Lamia İstinaf Mahkemesinde görülen duruşmasında Aga'nm 17 ay hapis cezasına çarptırıldığı öğrenilmiştir.

Yunanistan, iskeçe Seçilmiş Müftüsü'nü hapis cezasına çarptırmak suretiyle 1913 tarihli Atina Andlaşmasını bir 
kez daha ihlal etmiş bulunmaktadır. Yunanistan ayrıca, 590/77 sayılı yasayla Yunan Kilisesine tanıdığı, metropolitleri, 
2456/20 sayılı yasayla da Yahudi Cemaatine tanıdığı hahamlarını seçme hakkını Türk azınlığından esirgeyerek, Batı 
Trakya’daki soydaş azınlığa diğer vatandaşlara tanınan hakların tamamının tamnacağını amir Lozan Antlaşmasının 
40.maddesini de ihlal etmiş ve ayırımcılık yapmış olmaktadır.

Yunanistan'ın Batı Trakya Türk Azmlığı'na yönelik bu hukuk dışı ve ağır bir insan hakları ihlali oluşturan 
uygulamasını kınıyoruz.

iskeçe Seçilmiş Müftüsü ve Batı Trakya Türk Azmlığı’mn diğer öndegelenlerinin uluslararası andlaşmalar hilafına 
adli takibata uğratılarak sindirilmeye çalışılmasına hukuk ve insan haklarından yana olan herkesin karşı çıkması lazımdır. 
Yunanistan’ı, Batı Trakya Türk Azınlığı’nın haklarına saygı göstermeye davet ediyoruz.

Terör Örgütü Başının Avrupa Birliği Üyesi Bir Ülkeye Sığınma Çabalarına İlişkin Açıklama 

1 Şubat 1999

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

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

Hatırlanacağı üzere, hükümetimiz komşu bir ülkenin terörbaşma barınak sağlamasının düşmanca bir hareket olarak 
algılanacağını açıklamıştı.

2) Terörbaşımn, ellerine silah verip teröriste eylemlere sürdüğü çocukları karanlık bir akıbetle başbaşa bırakıp firar 
ettikten sonra, PKK’mn uyuşturucu madde kaçakçılığı, kara para aklama, haraç alma gibi gaynmeşrû yollardan topladığı 
paralarla özel uçaklar, avukatlar tutup Avrupa’da kendisine güvenli bir gelecek hazırlama peşinde koşmaya başladığı ve sırf 
kişisel çıkarlarını gözeten bir uğraş içine girdiği âşikârdır. Bu uğraşıda terör elebaşısının uyuşturucu kaçakçısı örgütlü suç 
şebekelerinden ve mafyadan himaye görmekte olduğu bilinmektedir.
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3) Terör örgütünün işlediği çok sayıdaki cinayet ve diğer suçların birinci derecedeki sorumlusu olan terörbaşının 
bazı Avrupa ülkelerinde bannak bulmak yolunda vaki girişimlerinden, bize intikal eden bilgilere göre, şu ana kadar sonuç 
alamadığı anlaşılmaktadır.

Tüm Avrupa ülkelerinden bu kişinin adaletten kaçmak i â  saklandığı yerin süratle tesbit edilerek tutuklanmasını 
ve işlediği suçların hesabını vermek üzere adalete teslim edilmesini bekliyoruz.

Birleşmiş M illetler Güvenlik K onseyi’nde Irak’la İlgili Sorunlar 
Konusunda Mutabakata Varılmasına İlişkin Açıklama

3 Şubat 1999

memnuniyetle karşılamıştır.

un istişarelerden sonra, Irak'la ilgili sorunlar 
Ocak 1999 eünü bir mutabakata varılması

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

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

Gümülcine Başkonsolosluğumuz Binasının Yakınında Patlayan
•  ___

Bombaya ilişkin Basın Açıklaması

9 Şubat 1999

Dün (8 Şubat) akşam geç saatlerde Gümülcine Başkonsolosluğumuz binasının karşısındaki inşaatta b 
patlamıştır. Başkonsolosluğumuz binası ve personeli patlamadan herhangi bir zarar görmemiş, ancak, bombayı eti 
getirmeye çalışan Yunan Polis Teşkilatına mensup bomba uzmanı patlama sırasında yaralanmıştır.

Kısa süre önce yaptığımız iki açıklamayla, Yunan makamlarını, Yunanistan’daki Türk diplomatlarım 
muhtemel terör eylemlerine karşı tedbir almaları için uyarmıştık.

Olayla ilgili olarak, bu sabah, Ankara’daki Yunanistan Büyükelçiliği Elçi Müsteşarı Bakanlığımıza davet 
olaydan duyduğumuz üzüntü ve endişe aktarılmış, olayın faillerinin en kısa zamanda yakalanarak, adal< 
çıkartılmasını beklediğimiz bildirilmiş, Yunan ilgili makamlarından olayla ilgili olarak yapılacak soruşi 
sonuçlanndan bilgi talep edilmiştir.

Yunanistan Büyükelçiliği Müsteşarı, Yunan Hükümetinin bu sabah yaptığı bir açıklama ile olayı kınadığıı 
faillerinin yakalanması ve adalete teslimi için gerekenin yapılacağım, Yunanistan'daki Türk temsilciliklerinin k< 
için gerekli tedbirlerin alınacağım bildirmiştir.

sonuçlar vereceğini daha iyi anlayacağı ümit edilmektedir.
politikasının

Türk Dışişleri Bakanlığı, olay sırasında yaralanan Yunan Polis kuvvetlerine mensup bomba uzmanına acil şifalar
diler.
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S-300 Füzelerinin Girit Adasına Konuşlandırılmasına ilişkin Açıklama

10 Şubat 1999

Rum/Yunan basını Güney Kıbns Rum Yönetimi ile Yunanistan Savunma Bakanlan arasında S-300 füzelerinin 
Girit Adasına konuşlandınlmalanna imkan sağlayacak anlaşmanın Atina'da imzalandığını açıklamıştır.

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

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

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

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

Türkiye, kendisine ve Kuzey Kıbns Türk Cumhuriyeti’ne yönelik hiç bir tehdidi karşılıksız bırakmayacaktır. Bu 
amaçla gereken tedbirleri almaya devam edecektir.

Dışişleri Bakanlığı Müsteşannın Mısır’a Yapacağı Ziyarete İlişkin Açıklama 
12 Şubat 1999

Dışişleri Bakanlığı Müsteşan Büyükelçi Korkmaz Haktanır, Mısır Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'in 5-6 Aralık 
1998 tarihlerinde ülkemize yaptığı ziyaret sırasında teşkil edilmesi kararlaştınlan Türkiye-Mısır Ortak Komitesi'nin Yüksek 
Düzeyli Memurlar başkanlığında Mısır'da düzenlenecek ilk toplantısına katılmak üzere, beraberinde bir heyetle, 16-19 
Şubat 1999 tarihleri arasında Mısır'ı ziyaret edecektir.

Mısır makamlanyla yapılacak görüşmelerde, ikili ilişkiler ve bölgeyi ilgilendiren konularda görüş alışverişinde 
bulunulacaktır.

Avusturalya New South Wales Eyaleti Parlamentosuna 
Sözde Ermeni Soykırımı İle İlgili Bir Plaketin Yerleştirilmesine İlişkin Açıklama

16 Şubat 1999

Avusturalya New South Wales Eyaleti Yasama Meclisi’nitı 29 Nisan 1998 tarihli oturumunda kabul edilen karar
doğrultusunda, sözde Ermeni soykırımı ile ilgili bir plaketin, 8 Şubat 1999 tarihinde Parlamento’ya yerleştirildiği 
öğrenilmiştir.

•  * • •  •  •  &  •  •  r  •

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

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

Tarihi gerçeklerin siyasi mülahazalarla tahrif edilerek bir ulusun itham altında bırakıldığı, bu uygulamanın, en
başta Avustralya'da yaşayan Türk toplumunu rencide ettiği ve bu ülkedeki çeşitli gruplar arasındaki uyumu bozabileceği 
ortadadır.
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DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI
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Bu gelişme, geçmişte Sidney Başkonsolusloğumuzu ve şoförünü şehit etmiş olan Ermeni teröristleri mazur ve 
haklı görme eğilimini güçlendirici ve bundan cesaret alacak bazı unsurları benzer saldırılar gerçekleştirmeye 
yöneltilebilecek niteliktedir.

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

Öte yandan, bu kabil tahrikar davranışların Türkiye’nin tarihi gerçeklere dayalı haklı tutumu üzerinde bir etkisinin 
olmayacağı da bilinmelidir.

Bölücü Terör Örgütü Elebaşısının Türkiye’ye Getirilişine İlişkin 
Başbakan Sayın Bülent Ecevit Tarafından Yapılan Basın Açıklaması

16 Şubat 1999

Değerli Gazeteci Arkadaşlarım,

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

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

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

Sözlerimi bitirmeden önce Abdullah Öcalan'm nasıl yakalandığına ilişkin kısa bir haber de vermek isterim, 
ayrıntılara giremem. Fakat şunu söyleyebilirim ki, ÖcaJan kendisi dahil hiç kimsenin canı incitilmeden yakalandı. 12 
gündür değişik kıtalarda, ülkelerde sürdürdüğümüz yoğun ve sessiz izleme sonucunda yakalandı. Türkiye'de bu operasyonu 
bilen sadece 10 yetkili vardı. Hiçbir haber sızmadı. En küçük bir sızma olsa operasyon sonuç veremezdi. Bu operasyon 
Genelkurmay'ımızla MIT’in tam bir uyum içinde çalışmaları sayesinde başarıldı. Kendilerine tebriklerimi ve şükranlarımı 
sunuyorum. Güç bir iş başarıldı, bundan sonrası bağımsız yargının yetki alanındadır.

Allah milletimizi ve bütün insanlığı terörden ve savaşlardan korusun.

Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Tofig Zülfigarov’un 
Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı İsmail Cem’in Davetine

•    •

icabetle Türkiye’yi Ziyaretine ilişkin Açıklama

17 Şubat 1999

Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakam Tofig Zülfigarov Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Saym İsmail 
Cem’in davetine icabetle 15-17 Şubat 1999 tarihleri arasında Türkiye’ye resmi bir ziyarette bulunmuştur.

Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakam Tofig Zülfigarov bu ziyareti münasebetiyle Türkiye Cumhuriyeti
Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman Demirel ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Hikmet Çetin tarafından da kabul 
edilmiştir.
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Türkiye ve Azerbaycan Dışişleri Bakanlan arasında yapılan görüşmeler iki ülke arasında mevcut geleneksel 
dostluğa, kardeşliğe ve karşılıklı anlayışa uygun, samimi bir ortamda cereyan etmiş, görüşmelerde ikili ilişkilerin ve 
işbirliğinin daha da geliştirilmesi imkanlan ele alınmış, her iki ülkeyi ilgilendiren bölgesel ve uluslararası sorunlar üzerinde 
de kapsamlı bir görüş alış verişinde bulunulmuştur.

Görüşmelerde, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki dostluğu ve çok taraflı işbirliğini geliştirme azmi bir kez daha 
teyid edilmiş ve ilişkilerin Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman Demirel ile Azerbaycan Cumhuriyeti 
Cumhurbaşkanı Sayın Haydar Aliyev arasında 5 Mayıs 1997 tarihinde Ankara’da imzalanmış olan “Türkiye Cumhuriyeti 
ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasındaki Stratejik İşbirliğinin Derinleşmesine İlişkin Deklarasyon” temelinde ileriye 
götürülmesi kararlılığı yinelenmiştir.

Taraflar uluslararası ve bölgesel sorunların uluslararası hukuk kurallarına ve bu çerçevede özellikle devletlerin 
egemenliğine, bağımsızlığına, toprak bütünlüğüne saygı ve sınırların kuvvet yolu ile üeğiştirilemezliği ve içişlerine 
karışmama ilkelerine uygun bir şekilde çözüme kavuşturulmasının gerekliliğinin altını çizmişlerdir.

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

Taraflar Azerbaycan-Ermenistan ihtilafının AGİT Lizbon Zirvesinde kabul edilmiş olan üç ilke esas alınarak 
çözüme kavuşturulması gerektiğinin önemine işaretle ihtilafın çözümlenmesi konusundaki AGİT Minsk Grubu 
Eşbaşkanlannın çabalarının daha etkin kılınması gerektiğini belirtimişlerdir.

— . • • ı ,***.■ ♦

Taraflar bölge ülkelerinde barış, istikrar ve güvenliğin temini için ortak çaba göstermenin ve bölge ülkelerinin 
aralarındaki çatışmaları barışçı yollardan çözmelerinin ve ortak geleceklerini birlikte inşaa etmelerinin önemini 
belirtmişler, Kafkasya Bölgesinde barış ve güvenliğin henüz tesis edilmemiş olduğunu vurgulayarak Ermenistan’ın giderek 
artan miktarda askeri malzeme ve teçhizat edinmesinin bölgede istikrarın tesis edilmesine olumlu katkıda bulunmayacağı 
konusundaki kaygılarım dile getirmişler ve bölgenin silahlanmasından kaçınılması gereğini vurgulamışlardır.

güçlendirilmesinin zaruriliğini vurgulamışlardır.
ortak

Türkiye Cumhuriyeti, Azerbaycan’ın NATO ile ilişkilerini daha da geliştirmek yönündeki çabalarına ve bu 
meyanda Avrupa-Atlantik Ortaklık Konseyi’nin faaliyetlerine ve Güçlendirilmiş Barış İçin Ortaklık Programına daha etkin 
surette katılımına, Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin NATO üyesi ülkelerin silahlı kuvvetleriyle karşılıklı kullanılabilirlik 
seviyesine ulaştırılması doğrultusundaki gayretlerine desteğini artırarak devam ettirilecektir.

Türk tarafı Azerbaycan’ın Avrupa Konseyi’ne üye olmak için gösterdiği çabalan desteklediğini açıklamıştır.

Türk tarafı Azerbaycan’ın siyasi, ekonomik ve sosyal alanda göstermekte olduğu gelişme ve aşamalardan, 
Azerbaycan’daki demokratikleşme sürecinin derinleşmesinden memnun olduğunu ve bunun desteğini belirtmiştir.

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

Taraflar, 29 Ekim 1998 tarihinde Azerbaycan, Gürcistan, Kazakistan, Özbekistan ve Türkiye Cumhurbaşkanları üe 
Amerika Birleşik Devletleri Enerji Bakam tarafından Ankara’da imzalanmış olan Ankara Deklarasyonunun hükümlerinin 
devamlı olarak gerçekleştirilmesinin vazgeçilmez bir şart olduğunu bildirmişlerdir. Bu çerçevede, Karadeniz ve Akdeniz 
kıyılarının, Türk Boğazlanmn doğal çevresinin korunmasına ilişkin çabaların sürdürülmesinin önemine işaret ederek, enerji 
kaynaklarının dünya pazarlarına boru hatlanyla taşınmasının, özellikle Türk Boğazlannda artması muhtemel tanker 
trafiğinin ortaya çıkaracağı can, mal, çevre ve seyir güvenliğine yönelik ilave tehlike ve tehditlerin ortadan kaldırılması için 
zaruri olduğunu vurgulamışlardır.

Taraflar, tarihi İpek Yolu’nun canlandırılması amacıyla 8-9 eylül 1998 tarihlerinde Bakü’de yapılmış olar Avrupa- 
Kafkasya-Asya Uluslararası Konferansının önemini vurgulayarak her iki ülkenin Avrupa-Kafkasya-Asya Koridorunun 
geliştirilmesinde oynadıkları vazgeçilmez role işaret etmişlerdir.
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Taraflar, ikili ekonomik ve ticari ilişkierinin daha da geliştirilmesine dair inançlarını teyid ederek uygulamada 
ortaya çıkan çeşitli sorunları ivedilikle çözüme kavuşturmak ve karşılıklı yatırımları artırmak amacıyla somut adımlar 
atmak ve gerekli önlemleri almak konusunda mutabık kalmışlardır.

Azerbaycan tarafı Türkiye Cumhuriyeti’nin Azerbaycan’a sağladığı insani yardımlardan duyduğu memnuniyeti 
dile getirmiş ve bu yardımların daha da artırılmasına verdikleri Önemi vurgulamıştır.

Taraflar, kültür ve bilim alamnda varolan işbirliğinin daha da geliştirilmesinin önem taşıdığım kaydetmişler ve bu 
doğrultuda atılacak adımların iki kardeş ülke halkları arasında varolan bağlan daha da derinleştireceği hususunda görüş 
birliğine varmışlardır.

Taraflar, iki devlet arasında siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel ilişkiyerin geliştirilmesini amaçlayan anlaşma ve 
protokollerde yer alan kararlann uygulanmasının yakından izlenmesini ve buna yönelik tedbirler alınmasını
kararlaştırmışlardır.

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

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Tofig Zülfıgarov Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı İsmail Cem’ı Azerbaycan’a 
resmi bir ziyarette bulunmaya davet etmiş ve bu davet memnuniyetle kabul edilmiştir.

Terör Örgütü PK K tarafından Batı Avrupa Ülkelerindeki İsrail, 
ABD, Kenya ve Yunanistan Gibi Ülkelerin Diplomatik Temsilciliklerine 

Yapılan Saldırılara İlişkin Açıklama 

18 Şubat 1999

Terör örgütü PKK tarafından Baü Avrupa ülkelerindeki İsrail, ABD, Kenya ve Yunanistan gibi ülkelerin 
diplomatik temsilcilikleri ile diğer kuruluşlarına karşı düzenlenen saldırılar ve şiddet olayları infial uyandırmaktadır. Batı 
Avrupa’daki Türk temsilciliklerine, kuruluşlarına ve vatandaşlarına karşı aynı çerçevede yöneltilen tehditler ve 
gerçekleştirilen eylemler de büyük tepki ile karşılanmaktadır.

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

Bu yaklaşımımız doğrultusunda terör örgütünün insanlık dışı bu îür saldırılarını takbih etmek suı 
ülkelerin bütün yabancı misyon ve kuruluşların güvenliklerinin en etkili biçimde sağlanmasını beklemekteyiz.

Temennimiz, teröre karşı, zaman geçirmeden bütün ülkelerin işbirliği ruhu ile hareket ederek bu so 
çözümne yönelik önlemleri almaya başlamalarıdır.

PKK Terör Örgütü Eleşası Öcalan'ın Avukatı Böhler He ilgili Açıklama 

18 Şubat 1999

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

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

r /  .

Adıgeçen avukatın, ülkemizde binlerce masum inşam katleden, uyuşturucu kaçakçılığı haraç toplama ve insan 
ticareti gibi örgütlü suç faaliyetleriyle terörist eylemlerini finanse eden PKK’mn militanlığına soyunmasının, Batı Avrupa 
ülkelerinde yaşayan vatandaşlarımızca protesto edilmesini sağlamak amacıyla, dış temsilciliklerimize gerekli talimat 
verilmiştir.
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Avukat Böhler'in, Öcalan'ın Kenya'da yakalanarak 16 Şubat 1999 günü ülkemize getirilmesinin hemen ardından, 
avukatlık firmasının diğer ortaklan olan Koppen ve Frakken ile birlikte, Türkiye gelmeyi planladığı öğrenilmiştir. 
Adıgeçenin, bu şekilde ülkemize gelerek, geçtiğimiz yıl Nevruz kutlamalanna katılmak bahanesiyle Diyarbakır'da PKK 
yandaşlanyla birlikte propaganda eylemlerine kanşan İtalyan vatandaşı Di no Frisullo örneğinde olduğu gibi, provokatif 
davranışlara girişmeyi amaçladığı değerlendirilmektedir.

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

Sonuçta, Avukat Böhler'in avukatlık firmasının diğer ortaklan Koppen ve Prakken ile birlikte, 16 Şubat 1998 
akşamı KLM havayollanna ait bir uçakla İstanbul'a gelmek istemesi üzerine, anılan şahıslann Türkiye'ye sokulmamalarını 
teminen, keyfiyet ilgili makamlanmıza iletilmiştir. Nitekim 16 Şubat 1999 akşamı İstanbul Atatürk havaalanına gelen 
adıgeçen kişiler, ülkemize girişlerine izin verilmeyerek, Hollanda'ya geri gönderilmişlerdir.

Avukat Böhler'in Türkiye'ye girişine izin verilmemesi karannın alınmasında, adıgeçenin militan geçmişi ve RAF 
mensubiyeti, PKK yandaşı ve ajanı olarak hareket etmesinin kamu düzeni bakımından taşıdığı sakınca ile, sözkonusu 
durumu dolayısıyla adıgeçenin mevzuatımız uyarınca da avukatlık faaliyetleri yapmasına esasen imkan bulunmadığı 
hususları belirleyici olmuştur.

Türkiye’de Yargının Bağımsızlığına İlişkin Bilgi Notu

18 Şubat 1999

¡.Türkiye Cumhuriyeti, kuvvetler ayrılığı prensibine göre yönetilen demokratik, laik bir sosyal hukuk devletidir. 
Buna göre, yasama, yürütme ve yargı erkleri birbirinden ayrılmıştır. Nitekim, Anayasamızın "yasama yetkisi" başlıklı 7'nci 
maddesi, "yürütme yetkisi ve görevi" başlıklı 8'inci maddesi ve "yargı yetkisi" başlıklı 9’uncu maddesi bu üç erkin 
tamamen birbirinden bakımsız sekiıde kullanıldığını Göstermektedir

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

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

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

4. Yargının bağımsızlığına herkesin saygı göstermesi gerekir. Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün kurum ve kuruluşları
bu hususa azami riayet etmeye itina göstermekte olup, aynı saygının yabancı çevrelerce de gösterilmesini beklemektedir.
Bu nedenle, Türkiye Cumhuriyeti, yargının bağımsızlığına yönelik herhangi bir etki ve müdahaleye müsamaha 
etmeyecektir.
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Terörist Ocalan'ın Adaletin Önüne çıkarılması konusu ile ilgili Bakanlık Açıklaması 

| |  20 Şubat 1999

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

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

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

Terörbaşının yargılanmasıyla birlikte terör örgütüne bazı yabancı ülkelerce ve yabancı çevrelerce sağlanmış 
işbirliklerinin, yapılmış maddi ve mali yardımlann, uyuşturucu ticaretinden alınmış paylann, sorumlularıyla birlikte hukuk 
ve adalet önüne getirilmesi, teşhir edilmesi imkanı bulunacaktır.

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

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

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

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

AB'nin Terörbaşı’nm Yakalanması Konusunda
•  ___

Yaptığı Açıklamaya ilişkin Basın Açıklaması

23 Şubat 1999

Dün (22.02.1999) Avrupa Birliği, terörbaşının yakalanıp adalete teslim edilmesi konusuyla ilgili bir
açıklama yapmıştır. Sözkonusu açıklama üzerine aşağıdaki görüşlerimizin kamuoyuna duyurulmasında yarar 
görülmektedir:

1.Türkiye’nin toprak bütünlüğüne ve Türk insanının canına, malına kasteden terör örgütünün suç ortağının bir
Avrupa Birliği ülkesi olduğu açıkça ortaya çıkmıştır. Sözkonusu ülke suçüstü yakalanmış ve suçunu itiraf etmek zorunda 
kalmıştır.
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2.Hal böyle iken, AB’nin bu suç ortaklığı konusunda suskun kalmasını, savunduğu hukuk devleti ilkesiyle 
bağdaştırmak mümkün değildir. AB’den herşeyden önce beklenen, uluslararası hukuku utanç verici bir şekilde ihlal eden 
üyesinden hesap sormaktır. Bunu yapmadıkça AB’nin inandırıcılığı büylik bir yara almış olarak kalacaktır.

3.Türkiye bir hukuk devletidir. Uluslararası hukuki yükümlülüklerine bağlıdır. Türk yargısı bağımsızdır. 
Türkiye’de yargılama adil ve saydamdır. Türkiye’de duruşmalar ilke olarak açıktır; hakim kararına bağlı olarak, Türk ve 
yabancı herkes izleyebilir. Türkiye’nin bağımsız mahkemelerinin sorgulanmasını kabul etmemiz mümkün değildir. AB’nin 
duruşmaları izlemek üzere gözlemci gönderilmesi yönündeki düşüncesi bağımsız yargının işine müdahale etmek, bağımsız 
yargıyı etkilemeye çalışmak çabalarını, tasvip ve teşvik etmek anlamına gelmektedir. Hukuk devleti ilkesine aykırı olan bu 
tutum da kabul edilemez.

4.Öte yandan çeşitli Avrupa ülkelerinde meydana gelen son olaylar bazı Avrupa ülkelerinde teröre karşı 
mücadelede yıllardır süren tavizlerin ve ihmallerin sonucudur. Son olaylardan bütün AB üyesi ülkelerin gerekli sonuçlan 
çıkartmış olduklarım ümit ediyoruz.

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

ö.Bakanlığımızın 20 Şubat tarihli açıklamasının ve Başbakanımızın 21 Şubat günü düzenledikleri basın 
toplantısının tutanaklanmn bütün AB üyelerince incelenmesi gerektiği düşünülmektedir.

Eğer AB ve bütün AB ülkeleri uluslararası terörizmle mücadele alanında üstlerine düşenleri yaparlarsa, bunun 
Türkiye-AB ilişkilerine olumlu yansımaları olacaktır.

♦ #   •

D-8 işbirliğinin ikinci Zirve Toplantısına ilişkin Açıklama

24 Şubat 1999

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

Zirveye Cumhurbaşkanımız Sayın Süleyman Demirel başkanlığında bir heyetle katılınacaktır.

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

D-8 işbirliğinin dönem başkanlığı halen ülkemizde bulunmaktadır. Cumhurbaşkanımız, dönem başkanı sıfatıyla 
zirvenin açılış konuşmasını yapacaklar ve dönem başkanlığım Bangladeş'e devredeceklerdir. Sayın Cumhurbaşkammız 
daha sonra heyet başkanı sıfatıyla bir konuşma daha yapacaklardır.

Sayın Cumhurbaşkanımızın Zirveye katılacak D-8 üyesi ülkelerin Devlet/Hükümet Başkanlan ile ikili 
görüşmelerde bulunması öngörülmektedir.

•  • •

D-8 işbirliğinin başlatılmasındaki amaç, büyük bir ekonomik potansiyele sahip, geniş bir nüfusu ve coğrafi alanı
temsil eden sekiz gelişmekte olan ülke arasında her alanda ekonomik işbirliğini geliştirmek ve dünya ekonomik dengesinin 
yeniden oluşumu çabalarında birlikte söz sahibi olmalarını sağlamaktır.

Komisyon Toplantısı sırasında nihai hale getirilecek karar tasarıları ile Bakanlar Konseyinin raporunun 
değerlendirileceği Zirv e sonunda bir Dakka Deklarasyonu yayınlanacaktır.

Komisyon ve Bakanlar Konseyi toplantıları sırasında ayrıca, D-8 çerçevesinde çeşitli alanlarda sürdürülmekte olan 
işbirliği faaliyetleri gözden geçirilecektir.

D-8 İşbirliğinin öncelikli projeleri; su kültürü ve kıyı balıkçılığı, tarım uçağı projesi, yoksulluğun giderilmesi ve
insan kaynaklarının geliştirilmesi, sınai ve teknolojik veri bankası ağı kurulması, uluslararası ticaret ve pazarlama şirketi 
kurulması, kırsal kalkınma. sa£lık. tanm. finans bankacılık ve frrallectirmeHir

Toplantıda, ülkemizin koordinatörlüğünde yürütülen sanayi ve sağlık çalışma gruplarında elde edilen gelişmeler 
konusunda bilgi verilecektir.
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D-8 işbirliğinin, sanayi ve sağlık çalışma gruplarının öncelikli projeleri olan sırasıyla "Tarım Uçağı Projesi" ile 
"AIDS Önleme ve Kontrol Programı" çalışına gruplarında önemli gelişmeler kaydedilmiştir.

"Tarım Uçağı"nın prototipinin T Al tarafından üretilmesi kararlaştırılmıştır. "Tarım Uçağı"nın iş paylaşımına 
ilişkin esasları, 11 Kasım 1998 tarihinde Ankara’da TAİ testlerinde yapılan Sanayi Çalışma Grubu toplantısında 
belirlenmiştir. Uçağın ilk deneme uçuşunun 1999'un son çeyreği *^nde yapılması öngörülmektedir.

"AIDS Önleme ve Kontrol Programının çalışma gnıbu toplantısı, 19-22 Ekim 1998 tarihlerinde Ankara'da 
düzenlenmiştir. Mısır, İran, Malezya, Endonezya ve ülkemizin katıldığı sözkonusu toplantıda üye ülkelerin AIDS 
konusundaki deneyimleri ve yeni gelişmeler hakkında bilgi alışverişinde bulunulmuştur.

• •  - • _

D-8 Üçüncü Zirve Toplantısının gelecek sene Kahire'de yapılması öngörülmekte olup, zirvenin kesin tarihi ve yeri 
Dakka Zirvesinde belirlenecektir.

« •  |

Ülkemiz, coğrafi konumundan ve sahip olduğu geniş ekonomik ilişkilerden kaynaklanan birikimini dost ülkelerle
paylaşmak ve dünya barışına bu suretle katkıda bulunmak istemektedir.

D-8 girişiminin sürdürülerek öngörülen projelerin hayata geçirilmesinde yarar görülmektedir.

D-8 ülkelerinin bazıları son ekonomik krizden önemli ölçüde etkilenmiştir. Bu toplantıda bu kirizin etkileri ve 
alman önlemler konusunda görüş teatisi yapılacak, üye ülkeler tecrübelerini paylaşacaktır.

Turkiye-Gürcistan Ortak Bildirisi

26Şubat1999

Gürcistan Cumhurbaşkam Sayın Eduard Shevardnadze Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman 
Demirel'in davetine icabetle 26-27 Şubat 1999 tarihlerinde Türkiye'ye resmi bir ziyarette bulunmuştur.

Taraflar arasındaki görüşmeler Türkiye ve Gürcistan arasındaki yakın dostluk ve komşuluk ilişkilerinin yarattığı 
sıcak ve samimi atmosfer içinde cereyan etmiştir.

Taraflar Türkiye ile Gürcistan arasındaki mükemmel düzeyde olan ilişkilerin çok yönlü olarak daha da 
geliştirilmesi imkanlarını ele almış, iki ülke arasındaki işbirliğinin derinlik kazandırılarak daha da güçlendirilmesi üzerinde 
durmuş, bölgesel ve uluslararası meselelere ilişkin olarak da kapsamlı görüş alış verişinde bulunmuşlardır.

Taraflar Türkiye ile Gürcistan arasındaki işbirliğinin yalnız iki ülke için değil, aynı zamanda Kafkasya bölgesinin 
istikran ve refahı için de son derece önem taşıdığım vurgulamışlardır. Bu meyanda Gürcistan Cumhurbaşkanı Sayın Eduard 
Shevardnadze’nin öncülüğünü yaptığı Kafkasya'da Banş Girişiminin önemi bir kez daha ifade edilmiş ve Türk tarafı bu 
girişime verdiği güçlü desteği bir kez daha teyid etmiştir.

Taraflar Abhazya sorunu dahil olmak üzere bölgedeki tüm ihtilaflann egemenlik, toprak bütünlüğü ve sınırlann 
değişmezliği ilkeleri çerçevesinde banşçı yollardan çözüme kavuşturulmasının önem taşıdığım bir kez daha 
vurgulamışlardır.

Bu meyanda Türk tarafı Gürcistan'ın karşılaştığı ihtilaflann ülkenin toprak bütünlüğü ve siyasi birliği içerisinde 
çözümlenmesi yönünde Gürcistan’a verdiği desteği bir kez daha teyid etmiştir.

Taraflar 28 Ocak 1999 tarihinde yapılan Avrupa Konseyi Parlamenter Assamblesi toplantısında Gürcistan'ın 
Avrupa Konseyine üye olmak üzere davet edilmesi yönünde alınan karardan memnuniyet duyduklarını ifade etmişlerdir. 
Taraflar iki ülke arasındaki işbirliğinin başta Birleşmiş Milletler ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı olmak üzere tüm 
uluslararası örgütlerde daha da geliştirilmesi üzerinde mutabık kalmışlardır.

Taraflar Karadeniz Ekonomik İşbirliği çerçevesinde yürütülen yakın işbirliği konusunda memnuniyetlerini ifade 
etmişler ve Karadeniz Ekonomik İşbirliği’nin bölgesel bir örgüte dönüşmesinin Karadeniz bölgesinin ekonomik açıdan 
kalkınmasına, banş ve istikrannın korunarak güçlendirilmesine ivme kazandıracağını vurgulamışlardır.

Taraflar, uluslararası ilkeler doğrultusunda Karadeniz Havzasının bir banş işbirliği bölgesine dönüştürülmesi için 
güvenlik ve çok yönlü işbirliği alanında sürdürülen çabalann önemini vurgulamışlardır.

Taraflar, NATO Banş İçin Ortaklık Programı çerçevesindeki yapıcı işbirliği de dahil olmak üzere iki ülke 
tarafından güven ve güvenliği artırmak için atılan adımlan memnuniyetle vnrinılamıdnrHır
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Taraflar terörizmin masum insanları hedef alan, en temel insan hakkı olan yaşama hakkına tecavüz eden, 
demokrasi ve uluslararası güvenliğe, bölge ülkelerinin refahına ve istikrarına ciddi bir tehdit olduğunu vurgulayarak 
terörizm ile mücadele konusunda ikili işbirliği çalışmalarında bulunmayı taahhüt etmişlerdir. Aynca taraflar bu konuda 
uluslararası topluma da çağnda bulunarak, dünyada barış, istikrar ve demokratik gelişmeleri tehdit eden terörizme karşı 
ortak mücadele için daha yakın ve etkin işbirliği yapılmasını talep etmişlerdir.

Taraflar Güney Gürcistan’dan 1944 yılında zorla göç ettirilenlerin Gürcistan'a dönüşlerinin sağlanmasına ilişkin 
işbirliği imkanları hususunda görüş alış verişinde bulunmuşlar ve bu konudaki danışmaları sürdürmeyi kararlaştırmışlardır.

Taraflar, Türkiye ile Gürcistan arasındaki askeri alandaki ilişkilerin geliştirilmesinin önemini vurgulayarak, iki 
ülkenin ilgili kurumlan arasında artan temas ve işbirliğinden duydukları memnuniyeti dile getirmişlerdir.

Taraflar, Türkiye-Gürcistan ortak sınınmn barış, dostluk ve işbirliğini temsil eden örnek bir sınır olması 
konusundaki iradelerini teyid etmişler ve Gürcistan sınırîannın Gürcistan Birliklerince korunması sürecinin olumlu bir 
şekilde ilerlemesinden duyduklan memnuniyeti ifade ederek sınır korunması konularında iki ülke arasındaki işbirliğinin 
daha da artırılması için çalışmaların devam ettirilmesi hususunda mutabık kalmışlardır.

Taraflar Türkiye ile Gürcistan arasında ilave bir ulaştırma kanalı tesis ederek iki ülke arasındaki ilişkilerin yalnızca 
ekonomik açıdan değil, kültürel ve insani yönlerden de daha da geliştirilmesine ve bölgesel işbirliğinin teşvik edilmesine 
önemli katkılarda bulunacak Çıldır-Aktaş sınır kapısının açılması için çalışmaların sürdürülmesi konusunda mutabık 
kalmışlardır. Çıldır-Aktaş sınır kapısının bir an önce açılmasını arzu eden Taraflar, sınırın Gürcistan tarafında kalan yol 
yapım çalışmalarında kullanılacak karşılıklı olarak kabul edilebilir şartlar ile uygun finansman olanaklarını araştırmak 
üzere mutabık kalmışlardır.

Taraflar iki ülke arasındaki potansiyeli yansıtmaktan uzak olan ekonomik ilişkilerin daha da geliştirilmesi 
hususunda mutabık kalmışlardır. Bu meyanda iki ülke arasındaki ticaretin çeşitlendirilmesinin önemine değinmişler ve 
karşılıklı olarak yatırımcılar ve işadamlarını teşvik edici kararların uygulamaya geçirilmesinin büyük önemi haiz olduğunu 
vurgulamışlardır.

Taraflar Türkiye-Gürcistan Karma Ekonomik Komisyonu’nun ikinci toplantısının mümkün olan en kısa süre içinde 
yapılmasının ve Türk-Gürcü İş Konseyi’nin muntazam olarak toplanmasının ikili ekonomik ilişkilerin daha da geliştirilmesi 
ve ticaret hacminin artırılması için önem taşıdığını belirtmişlerdir.

Taraflar iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin daha da derinleştirilmesi açısından, Çifte Vergilendirmenin 
Önlenmesi Anlaşmasının önemini vurgulayarak, sözkonusu anlaşmanın bir an önce sonuçlandırılması için çalışmaların 
hızlandın İması hususunda mutabık kalmışlardır.

Taraflar, tarihi İpek Yolu’nun canlandırılmasının iki ülke ilişkilerinin yanısıra bölgenin kalkınma ve refahına 
yapacağı katkıya işaret ederek, bu alanda mevcut işbirliğinin artırılması için ortak çaba göstereceklerini beyan etmişlerdir.

Taraflar, Avrasya Ulaştırma Koridorunun önemli bir bölümünü oluşturan Kars-Tiflis demiryolu projesine ilişkin 
inşaat ve rehabilitasyon çalışmalarını hızlandırmak amacıyla finansman kaynaklan yaratmak yolundaki ortak arzulannı 
ifade etmişlerdir.

belirtmişlerdir.

;ı projesi ile Batum Havalimammn tevsii ve ortak 
arasındaki ekonomik ilişkilere ivme kazandıracağını

Taraflar Hazar Havzası ve Orta Asya enerji kaynaklannın boru hatlanyla dünya piyasalanna ulaştırılmasının 
önemini vurgulayarak, bu alandaki projelerinin gerçekleştirilmesinin bölge ülkelerinin siyasi istikrarının pekiştirilmesine ve 
bölge halklannın refahının artmlmasına katkıda bulunacağım belirtmişlerdir.

Bu meyanda taraflar 29 Ekim 1998 tarihinde Ankara'da Türkiye, Gürcistan, Azerbaycan, Kazakistan ve 
Özbekistan Cumhurbaşkanları tarafından imzalanan Ankara Deklarasyonunun Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattının 
gerçekleştirilmesi açısından önemli bir adım teşkil ettiğini vurgulamışlardır. Bu bağlamda, Taraflar, Bakü-Tiflis-Ceyhan 
Boru Hattının mümkün olan en kısa sürede hayata geçirilmesi için gerekli tüm şartların oluşturulmasını teminen ilgili 
makamlarına gereken talimatı vermeyi taahhüt etmişlerdir. Taraflar, Bakü-Supsa hattını Bakü-Tiflis-Ceyhan'a bir alternatif 
olarak değerlendirmediklerini bir kez daha teyid etmişlerdir.

Taraflar Hazar geçişli olarak doğalgaz boru hattı inşaatı ile ilgili konsorsiyumun kurulmasını memnuniyetle 
karşıladıklarını ifade ederek bölge ülkeleri için bu projenin önemini vurgulamışlardır.
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Bu çerçevede, Karadeniz ve Akdeniz kıyılarının, Türk Boğazlarının doğal çevresinin korunmasına ilişkin çabaların 
sürdürülmesinin önemine işaret ederek, enerji kaynaklarının dünya pazarlarına boru hatlanyla taşınmasının, özellikle Türk 
Boğazlarında artması muhtemel tanker trafiğinin ortaya çıkaracağı can, mal, çevre ve seyir güvenliğine yönelik ilave 
tehlike ve tehditlerin ortadan kaldırılması için zaruri olduğunu vurgulamışlardır.

-  ✓ . . ‘ %

Taraflar, kıyıdaş oldukları Karadeniz’in ekolojik dengesinin bozulmasını önlemek amacıyla ikili ve bölgesel 
düzeyde ve iyi komşuluk sorumluluğu içinde çalışmalarını sürdürmektedirler. Taraflar ayrıca, smıraşan Çoruh Nehri'ne 
ilişkin iki ülkenin teknik kuruluşları arasında olumlu bir işbirliğinin sürdürülmekte olduğunu memnuniyetle ifade
etmişlerdir.

Taraflar, iki ülke haklan arasındaki karşılıklı anlayış ve etkileşimi artırmak amacıyla iki ülke arasındaki mevcut 
kütürel değişim programının uygulanması, kültürel mirasın karşılıklı tanıtılması, arşivlerde, müze ve araştırma 
merkezlerinde iki ülke uzmanlannın araştırma yapabilmeleri, kültür merkezlerin açılması konulannda çalışmalann 
sürdürülmesi hususunda mutabık kalmışlardır.

Gürcistan Cumhurbaşkanı Sayın Eduard Shevardnadze şahsına ve Gürcistan heyetine gösterilen misafirperverliğe 
teşekkür etmiş ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman Demirel'i Gürcistan'da görmekten büyük 
memnuniyet duyacağım dile getirmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman Demirel sözkonusu daveti 
memnuniyetle kabul ettiğini belirtmiştir.

İşbu Ortak Bildiri, Ankara’da 26 Şubat 1999 tarihinde Türk ve Gürcü dillerinde ikişer nüsha olarak düzenlenmiş 
olun, her iki metin de avnı derecede geçerlidir.

SÜLEYMAN DEMİREL EDUARD SHEVARDNADZE
TÜRKİYE CUMHURİYETİ GÜRCİSTAN CUMHURİYETİ
CUMHURBAŞKANI CUMHURBAŞKANI

Üç PKK’lı M ilitanın Yunanistan’a Getirilmesi İle İlgili Soruya Verilen Cevap 

26 Şubat 1999

Üç PKK’lı kadın militamn Yunanistan’ın Nairobi Büyükelçiliğinden Atina’ya getirilmesine ve bunlardan ikisine 
siyasi sığınma sağlanmasına ilişkin sorulara Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Sermet Atacanlı tarafından verilen 
cevap: '

’’Yunanistan’ın bu davranışı, şimdiye kadar terörizme verdiği destek sonucunda içine düştüğü durumdan gerekli 
dersleri henüz çıkarmadığım ve kendisini kanun dışı bir devlet durumuna sokan tutumunu sürdürme hevesi içinde 
bulunduğunu göstermektedir.

Yunanistan’ın idrak etmesi gereken husus, terörizme verdiği destek konusunda inkar kapısının artık kapanmış 
olduğudur. Terörizme açık destek veren bir ülke olduğunu Yunanistan kendi davranışlarıyla uluslararası alanda tescil etmiş
bulunmaktadır.

Türkiye Yunanistan'la her zaman normal ilişkiler ve diyalog sürdürme arzusu içinde olmuştur. Ancak Yunanistan 
bunun tam aksini yapmıştır. Yunanistan'ın tutumu uluslararası davranış ilkeleri ve uluslararası hukuk ile bütünüyle 
çelişmektedir. Normal ilişkilere en büyük engel Yunanistan'ın terörizme verdiği destektir ve bu desteğin sürdürülmesinin 
uluslararası toplum tarafından kabulü mümkün değildir. Yunanistan, normal ilişki içinde olunabilecek bir ülke haline 
gelebilmek için terörizmle bağlarını kesin biçimde ve derhal koparmalıdır.
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TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı M urat Karayalçm’ın 
Fransa Millet Meclisi Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı'nın 

İfadelerine Karşı Yaptığı Açıklamaya İlişkin Bilgi Notu

09 Mart 1999

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Sayın Murat Karayalçın'm Fransa Millet Meclisi Dış İlişkiler Komisyonu 
Başkanı'nın ifadelerine karşı açıklaması aşağıda yer almaktadır:

’’Dost ve müttefik ülke Fransa’nın Millet Meclisi Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Sayın Jack Lang'm 28 Şubat 
1999 tarihinde Europe 1 radyo istasyonunun Basın Klubü programında, ülkemiz ile ilgili ifadelerini üzüntüyle öğrendim.

Türkiye, yıllardır terörle mücadele eden, bu bağlamda büyük kayıplar vermiş ve acı çekmiş bir ülkedir. 1984 
yılından bu yana silahlı terör eylemlerini sürdüren PKK, Kürt kökenli vatandaşlarımız da dahil, çocuk, kadın, yaşlı on 
binlerce insanın ölümünden sorumlu, aynı zamanda uyuşturucu kaçakçılığı, insan ticareti gibi organize suçlar da işleyen 
tehlikeli bir terör örgütüdür. Sanırım Jack Lang bu gerçeği yadsıyamaz.

Öcalan'm yakalanmış olması kuşkusuz terörizmle mücadelede önemli bir aşama teşkil etmiştir. Konu bundan 
böyle bağımsız yargıya intikal etmiş bulunmaktadır. Herkesin yargının vereceği karan saygıyla beklemesi gerekir.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, yurttaşlar arasında dil, din, ırk, mezhep, cinsiyet, siyasi düşünce farkı
gözetmemektedir. Türkiye’de herkes hiç bir ayınm gözetilmeksizin bütün temel hak ve özgürlüklerden ve her türlü 
imkandan eşit olarak yararlanmaktadır.

Dolayısıyla, yukanda belirtilen gerçekler gözardı edilmek suretiyle verilen demeçler bir anlam ifade 
etmemektedir. Ancak, dost ve müttefik ülkelerdeki bazı çevrelerin terörü kınamak, terörizme karşı işbirliği ruhu ile hareket 
etmek yerine, gerçekleri saptırarak ülkemiz aleyhinde beyanlarda bulunmalan esefle karşılanmaktadır."

BM Kadının Derlemesi Bölümü Başkanlığına Prof. Dr. 
Ertürk'ün Getirilmesine İlişkin Açıklama

10 Mart 1999

1976’da Birleşmiş Milletler (BM) Ekonomik ve Sosyal Konseyi’nin Genel Kurul tarafından onaylanan bir kararıyla
kurulmuş olan Kadının İlerlemesi için Uluslararası Araştırma ve Eğitim Enstitüsü (International Research and Training
Institute for the Advancement of Women-INSTRAW) Dominik Cumhuriyeti'nde faaliyet göstermekte ve New York'ta BM
Sekretaryası nezdinde bir görevli ile temsil edilmektedir. Yönetim Kurulu’nda bir Türk uzmamn yeraldığı INSTRAW
Başkanlığı 1997 Ekim ayından bu yana Orta Doğu Teknik Üniversitesi öğretim üyelerinden Prof.Dr. Yakın Ertürk 
tarafından yürütülmektedir.

BM Kadının Statüsü Komisyonu’nun 42. Dönem toplantılarının 1 Mart 1999 tarihindeki açılış oturumunda Prof. 
Yakın Ertürk’ün BM Kadının İlerlemesi Bölümü Başkanlığına getirildiği açıklanmıştır.

Kadımn ilerlemesi Bölümü'nün görev alanı, kadın haklan, siyasi ve iktisadi alanda kadının ilerlemesi, kadınlann
durumlan ile ilgili araştırmalann yönlendirilmesi ve hazırlanması, BM sisteminin tüm plan ve programlanna kadm-erkek
eşitliği yaklaşımının yerleştirilmesi ve bu konulann BM'in en üst düzeyde izlenmesi ve eşgüdümü gibi konuları 
kapsamaktadır.

BM’in önemli konulanyla görevli üst düzeyli böyle bir göreve ilk kez bir Türk kadınının getirilmiş olması 
memnuniyet vericidir.
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—  —  •
Çek Cumhuriyeti, M acaristan ve Polonya'nın NATO'ya Katılmalarına ilişkin Açıklama 

13 Mart 1999

Çek Cumhuriyeti, Macaristan ve Polonya 22 Mart günü ABD'nin İndependence kentinde yapılan bir törenle 
NATO'ya katılmışlardır.

X

Törende, Çek Cumhuriyeti, Macaristan ve Polonya Dışişleri Bakanlan ülkelerinin üyelik onay belgelerini 1949 
Vaşington Antlaşmasının saklayıcısı sıfatıyla ABD Dışişleri Bakanı Albright'a tevdi etmişlerdir. Böylelikle, 1997 Temmuz 
ayında Madrid'de yapılan NATO Zirvesi'nde anılan ülkeler için başlatılan İttifaka üyelik süreci tamamlanmış olmaktadır.

TBMM'nin bahsekonu üç ülkenin İttifaka katılımlarına dair protokollerin onaylanmalannın uygun bulunduğuna 
dair kanunlan 21 Ekim 1998 tarihinde kabul ettiği ve tüm müttefiklerin onay işlemlerini sonuçlandırmalarım müteakip 
NATO Genel Sekreterinin anılan üç ülkeye birer davet mektubu gönderdiği hatırlanacaktır.

Her üçü ile yakın, yapıcı ve dostane ilişkiler içinde olduğumuz Çek Cumhuriyeti, Macaristan ve Polonya'nın 
İttifaka katılarak müttefikimiz olmaları memnuniyetle karşılanmaktadır.

Dışişleri Bakanı İsmail Cem'in NATO Genel Sekreteri 
Solana İle Görüşmesinde Basma Yaptığı Açıklama

18 Mart 1999

Efendim, NATO Genel Sekreteri Sayın Javier Solana'ya ev sahipliği yapmaktan gurur duymaktayız. Sayın Solana 
ile NATO meselelerinde, Avrupa'nın güvenliği konularında her zaman temasımız, diyalogumuz olmaktadır ve her zaman 
karşılıklı bir anlayış ve karşılıklı bir güven içinde NATO sorunlarını tartışmaktayız, görüşmekteyiz.

Bugünkü toplantımızın iki temel konusu var. Bunları biz görüşmeye başladık. Şimdi devam ediyoruz, ilk 
görüştüğümüz konu Kosova ve Kosova'daki görüşmelerin kurtarılması, çıkmazdan kurtarılması ve bir anlaşmanın, 
uzlaşmanın, Rambouillet sürecinin devamı şu sıra Paris'te. Bu Paris'teki görüşmelerde böyle bir uzlaşmaya ulaşılması.

Biz, Türkiye olarak NATO içinde girmiş olduğumuz angajmanlara, girmiş olduğumuz taahhütlere elbette sadıkız 
ve taahhütlerimizin gereğini yerine getirmekteyiz, yerine getireceğiz. Bunu bu konuşmalarımız sırasında ben de Sayın 
Solana'ya anlattım. Sayın Solana son gelişmeler hakkında bilgi verdi.

Ayrıca, biz Türkiye olarak bir son dakika değişim olmaz ise, yarın Bükreş'te Balkan Sürecini oluşturan ülkelerin 
dışişleri bakanlarıyla bir toplantı yapmaktayız. Bu toplantıda, Yugoslavya katılmayacağım belirtti Balkan Zirvesi ülkeleri 
içinden, fakat diğer ülkeler Arnavutluk Dışişleri Bakanının bir başka yerde olması muhtemel, ancak biz Balkan Zirvesi 
ülkeleri olarak, şu sıra dönem başkanı olan Romanya Dışişleri Bakam Pleşu'nun organizasyonuyla Bükreş'te bir araya 
geleceğiz. Konuyu gözden geçireceğiz. Görüşmelerde ortaya konan metin önerisine desteğimizi getireceğiz.

İkinci önemli konu, ki burada ben Sayın Solanatyı basınımızın önünde de kutlamak istiyorum, Vaşington'da 
yapılacak olan ve NATO'nun 50. yıldönümüne denk gelecek olan Zirve toplantısı. Bu Zirve toplantısı aynı zamanda 
NATO'nun önümüzdeki yüzyıla nasıl hazırlandığım tartışacak, dünyamızda beliren yeni tehlikeleri görüşecek, NATO'nun 
ve Avrupa güvenliğinin şekillenmesini dikkate alacak, NATO'nun genişleme süreci üzerinde görüşler ortaya konacak ve
NATO'nun önümüzdeki yüzyıla dönük hattı harekatı dünyanın değişen yeni koşullarında tekrar belirlenecek.

•  • %
•  .  .

Türkiye olarak bizim görüşlerimizi Sayın Solana'ya da sundum. Şöyle özetlenebilir: Biz NATO'nun yenileşmesini, 
yenilenmesini destekliyoruz ama bu yenileşmenin NATO'nun asli görevi olan, asli işlevi olan bir savunma örgütü özelliğini 
hiçbir zaman unutmaması gerektiği görüşündeyiz. Yani NATO, ortak bir savunma örgütüdür ve bu niteliğini korumalıdır. 
Bu niteliğinden uzaklaşmamalıdır. Bu düşüncemiz var.

Öte yandan, Avrupa'nın yeni bir güvenlik yapılanmasına ihtiyaç duyduğu bir dönemdeyiz. Bu güvenlik 
yapılanması ile NATO'nun içiçe geçen müşterek meseleleri ve birlikte oluşturmaya çalıştıkları çözümler var. Burada biz 
Türkiye olarak Avrupa'nın bir kolektif güvenlik anlayışı geliştirmesine olumlu bakmaktayız. Fakat bunun gelişebilmesi için 
bütün Avrupa ülkelerinin eşit şekilde ve tam olarak bu beraberliğin içinde yer almalarım da bir ön koşul olarak 
görmekteyiz. Bu da ikinci bir yaklaşımımız ve gene bu bağlamda, terörizm konusunda -ki onu daha henüz konuşamadık- 
bu terörizmin NATO'nun asli bir ilgi alanı olduğu, zira günümüzde uluslararası terörizmin ülkelerin toprak bütünlüğüne 
yönelik amaçlar güttüğünü, sonuçlar almaya çalıştığını ve terörizm konusunda gelişen, yenileşen NATO’nun çok daha fazla 
dikkatli olması gerektiğini, bunu daha görüşemedik, fakat bilahare belirteceğim.
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Nihayet, Vaşington'da ortaya çıkacak NATO adına, dolayısıyla her üye ülke adına ortaya konacak metnin bu 
belirttiğimiz temel hassasiyetlerle uyumlu olmasımn önemine de bu görüşmelerde işaret etmekteyiz.

Sonuç olarak, biz NATO'nun yenileşmesinden yanayız. Avrupa kollektif güvenlik kimliğinin oluşmasını olumlu 
karşılamaktayız ve bütün bu sürece Türkiye olarak evet, yenileşmeden, yenilikten yanayız ama dikkatle, özenle ve bazı 
noktalarda biraz da muhafazakar denebilecek bir yaklaşımla eğilmekteyiz. Bütün bu zor koşullar, zor şartlar, güç 
denklemleri de bü>1ik bir ustalıkla en iyi noktaya götürmekte olan Sayın Genel Sekretere tekrar teşekkür etmek istiyorum 
çalışmaları nedeniyle ve kendisinin söyleyecekleri için kendisine sözü bırakıyorum.

•  •

Afganistan Iç Savaşa Çözüm Bulma Çabalarına ilişkin Açıklama

19 Mart 1999

Afganistan'da devam eden iç savaşa banşçı yollardan çözüm bulma arayışları çerçevesinde Kuzey Afganistan 
İttifakı ile Taleban'ın temsilcilerinin 11-14 Mart 1999 tarihleri arasında BM Afganistan Özel Misyonu'nun gözetiminde 
Aşkabad'da biraraya gelerek, ateşkes ilanı, esir değişimi, geniş tabanlı hükümetin tesis edilmesi ve seçimlerin yapılması 
konularını görüşmelerini Türkiye memnuniyetle karşılamaktadır.

Türkiye, ötedenberi, Afganistan sorununa savaş yoluyla çözüm bulunamayacağını savunmakta; kalıcı banş ve 
istikrarın tesisinin ancak tüm Afgan gruplarının üzerinde uzlaşmaya varacakları geniş tabanlı bir hükümetin kurulması 
yoluyla mümkün olabileceğini vurgulamaktadır.

Türkiye, BM Afganistan Özel Misyonu'nun gayretleri ve Türkmenistan makamlarının katkılarıyla Aşkabad'da 
düzenlenen bu toplantının Afganistan'da barışın tesis edilmesi yolunda bir başlangıç oluşturmasını temenni etmektedir.

    •  _

NATO Harekatına ilişkin Basın Açıklaması

24 Mart 1999

Kosova sorununun barışçı yollardan çözülmesi yönünde bugüne kadar sürdürülen yoğun diplomatik girişimlerin 
sonuçsuz kalması üzerine, NATO Genel Sekreteri Solana, NATO Konseyi'nden aldığı yetki uyarınca, SACEUR'e 
Yugoslavya Federal Cumhuriyeti'ne karşı askeri harekatın birinci aşamasım uygulama emrini vermiştir.

Türkiye, hem Balkanlar bölgesinde banş ve istikrarın sağlanmasına atfettiği önem hem de bölge ile tarihi, insani
ve kültürel bağları nedeniyle sorunun banşçı yollardan çözülmesi yönünde yoğun çaba sarfetmiştir. Ancak Belgrad
yönetiminin, uluslararası toplumun ve Kosova halkının tümünün beklentilerini karşılama hususunda bugüne kadar
işbirliğine yönelik bir tutum takınmadığı görülmüştür. Öte yandan, Kosova’da giderek artan şiddet olaylan ve bunun
sonucunda yerlerinden edilmiş kişi ve mültecilerin sayısının artması, soruna ciddi bir insanlık dramı niteliğini de 
kazandırmıştır. "

Türkiye, Kosova bunalımının bu boyutlara ulaşmış olmasını üzüntü ile karşılamakta ve yakın gelecekteki olası 
gelişmelerden kaygı duymaktadır. Yugoslavya Federal Cumhuriyeti'nin tutumu NATO tarafından aşamalı askeri 
seçeneklere başvurulmasını kaçınılmaz hale getirmiştir. Bir NATO üyesi olan Türkiye, NATO Konseyi'nin aşamalı askeri 
önlemlere ilişkin kararını desteklemektedir. Bu kritik aşamaya gelinmiş olmasına rağmen, Belgrad yönetiminin sağduyulu 
davranarak, uluslararası toplumun beklentilerine olumlu yanıt vermesi en samimi temennimizdir.

Kosova Krizine ilişkin Basın Açıklaması

24 Mart 1999

akşam (24 Mart) Yugoslavya'ya yönelik 
ırüsmede, Kosova krizi ile ileili eelismel*

2. Sayın Bakanımız ayrıca, Kosova'da ortaya çıkması muhtemel insani sorunların göğüslenmesi amacıyla, birkaç 
gün önce Bükreş'te Güneydoğu Avrupa Dışişleri Bakanlan Toplantısı'nda Türkiye'nin önerisi üzerine bir görev grubu 
kurulduğunu söylemiştir. Bu grubun harekete geçmesi için gerekli girişimleri Güneydoğu Avrupa Ülkeleri İşbirliği Süreci 
Dönem Başkanı Romanya nezdiııde bugün yaptığımızı anlatmıştır. Sayın Albright bu girişime destek beyan etmiştir.
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3.Daha sonra, Yunanistan Dışişleri Bakanı Papandreou, Güneydoğu Avrupa Süreci çerçevesinde Sayın Bakanımızı 
aramış ve sözkonusu insani görev grubunun faaliyete geçmesine ve insani konularda Güneydoğu Avrupa ülkeleri arasında 
işbirliği yapılmasına dair görüşlerini belirtmiştir.

Dışişleri Bakanı Sayın İsmail Cem'in Kosova Konusunda Basın Mensuplarına Yaptığı Açıklama

25 Mart 1999

Efendim. Hoşgcldiniz

Kosova'daki son olaylar konusunda bilgi sunmak istiyorum. Türkiyemizin yaklaşımını da kısaca özetlemek 
istiyorum. Önce olayın Türkiye açısından önemini vurgulamak düşüncesindeyim. Bir defa Kosova bizim açımızdan, 
Türkiye'nin açısından tarihimizin bir parçasıdır. Kosovalılar Amavutuyla, Türküyle tarihi paylaştığımız, kültürü 
paylaştığımız, inancı paylaştığımız insanlardır ve biz Kosova’nın Bosna olmaması için ciddi bir siyaset izledik. Türkiye 
olarak konuyla her aşamada çok yakından ilgilendik. Gelişmeleri belli ölçüde etkilemeye çalıştık ve Batı Avrupa'nın 
konuya daha yakından bakması, daha iyi görmesi, anlayabilmesi yolunda emek sarfettik. Ayrıca Türkiye olarak, 
Romanya'da yapılan "Balkan Ülkeleri Dışişleri Bakanları Olağandışı ToplaniısTnda Arnavutluk ve Makedonya'ya bir 
insani yardım organizasyonunu önerdik ve o organizasyon şimdi harekete geçti. Balkan Zirvesinin Dönem Başkam 
Romanya'da toplantılar yapılıyor. Ülkelerin Büyükelçileri toplanıyor ve bir insani yardım organizasyonu gerçekleşiyor. 
Türkiye olarak, biz Bosna'da olduğu gibi Kosova'da da bizim tarihimizin bizim kültürümüzün, paylaştığımız bir kültürün, 
paylaştığımız bir tarihin, paylaştığımız bir inancın izlerinin, varlığının kazınmasına imkan tanıyan bir yaklaşım içinde 
olduk ve bu doğrultuda bir politika izledik. Türkiye konunun barışçı çözümü için bütün taraflarca uzlaşılarak, bir barışçı 
çözüme varılması için gayret gösterdi ve bu çerçevede etkili olmaya çalıştı ve gene bu bağlamda Kosova'da bütün 
insanların, bütün ayrı kaynaktan gelen insanların, ama elbette Kosova’dakı Türk azınlığın haklarını korumaya uğraştı. 
Olabilecek yeni şekillenmelerde Kosovalı Türklerin haklarının güvence altına alınması için uğraş verdi ve bir ölçüde de bir 
mutasavver şekillenme çerçevesinde bunun yer almasını sağlayabildi. Ancak bütün bu barışa dönük çabalar, uzlaşılarak 
varılacak sonuca dönük çabalar sonuç vermedi ve şimdi yeni bir durum karşısındayız. Bu yeni durumun biran önce bir 
çatışma halinden kurtulması ve bir uzlaşma platformuna gelebilmesi için Türkiye olarak biz çabamızı, çalışmamızı devam 
ettirmekteyiz. Ayrıca konunun bütün muhtemel gelişmelerini dikkatle izliyoruz. Başbakanlığımızda bir eşgüdüm merkezi 
oluştu. Bizim de katılımımızla Bakanlığımızda sürekli olarak olayı izleyen değişik birimlerden arkadaşlarımız oluşturduğu 
bir özel kurul çalışmaya başladı. Konuyla ilgili olarak taraflarla, NATO'daki müttefiklerimizle temaslarımızı devam 
ettirmekteyiz. Dün Sayın Albright aradı ve gelişmeler, muhtemel gelişmeler üzerinde konuştuk. Biz Türkiye'nin 
yaklaşımlarından bir kez daha sözettik. Elbette Türkiye ciddi bir ülke, ciddi bir dış politika sahibi, ciddi bir ülke olarak 
taahütlerinin sahibidir. NATO içinde birlikte alınmış kararların ortak sahibidir ve kararlılığı devam etmektedir Gene 
Türkiye olarak biz, biran önce bu çatışmaların sona ermesini ümid etmekteyiz ve barışçı bir çözüm yolunun oluşabilmesini 
beklemekteyiz, istemekteyiz. Bu sabah önce Yugoslavya Maslahatgüzarı-Büyükelçi Belgrad'ta olduğundan- görüşme 
talebinde bulundu, onu kabul ettim. Daha sonra Rusya Büyükelçisi görüşme talebinde bulunmuştu, kendisini de kabul ettim 
ve bu görüşmelerde Yugoslav tarafı, Yugoslav Cumhuriyeti temsilcisi tahmin edilebileceği gibi durumun kendilerinde 
yarattığı hassasiyeti ve kendi görüşlerini anlattı ve NATO'nun başlamış bulunduğu bu harekatı durdurması düşüncelerini 
dile getirdi. Rusya Büyükelçisi ile genel bir değerlendirme yaptık. Geniş bir değerlendirme yaptık. Rusya elbette çok 
önemli bir konumda. Biz Rusya'nın bu önemli konumuna işaret ettik ve ben kendisine Rusya'nın hem Temas Grubu'nda yer 
almak, bütün bu görüşmeleri yönlendiren, hazırlayan Temas Grubu'nun üyesi olmak hem de Sırbistan üzerinde belli bir 
etkinliğe sahip olmak gibi iki özelliği bulunduğunu ve bu özelliklerini durumu daha sertleştirmeye gitmemesi için, durumu 
daha sertleşmemesi için banş sağlanması doğrultusunda kullanabilmesi gerektiğini anlattım. Büyükelçi bana Rusya'nın 
yaklaşımlarım ve Rusya'da oluşan rahatsızlığı anlattı ve Rusya ile Türkiye'nin ilişkilerinin son dönemde özellikle hızla 
olumlu yönde gelişmekte olduğuna her ikimiz de atıfla bulunduk. Türkiye açısından ben de onu belirttim. Rusya önemli bir 
ülkedir. Rusya ile gelişen iyi ilişkilerimizin devamlılığı bizim dış politikamızın öncelikleri arasında yer alan önemli bir 
husustur. Bugün açıklandı, 1300 Kosovalı Türk memleketimize geldi ve aile yakınlarının yanına ulaştırıldı. Bizim 
insanlarımız Kosova'daki insanlarımız elbette bizim kendilerine çok şey borçlu olduğumuz, tarihin yadigan olan 
insanlanmızdır. Biz kendilerinin kendi topraklarında olmalarını, kendi topraklarına sahip çıkmalarını her zaman isteriz. 
Ancak gerçekten çok büyük sıkıntı altında memleketimize Türkiyemize gelenlere de ailelerinin yanında kalmaları için her 
türlü yardımı, Türkiye'de bir nefes alabilmeleri için her türlü kolaylığı sağlarız. Sonuç olarak, Türkiye bu çok zor mesele 
karşısında kendi menfaatlerinin sahibidir. Dışişleri Bakanlığımız ciddiyetle her gelişmeyi değerlendirmektedir. Türkiye'nin 
güvenliği açısından, Türkiyemizin, insanımızın güvenliği açısından dikkatle, hiçbir riske girmeden, öncelikle Türkiyemizin 
ve insanımızın menfaatini gözeterek her türlü önlemi almaktayız. Öncelikle düzen açısından olaya yaklaşmaktayız ve bu 
tutumumuzu devam ettireceğiz.
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CEVAP: Efendim, Yunan Dışişleri Bakanı dün gece benim bir önerimle Romanya'da başlattığımız ve Balkan 
ülkeleri işbirliği organizasyonunun Makedonya ile Amavutluk’a insani yardım götürülmesi projesine ilişkin aradı ve bu 
konuda kendisinin de talimat verdiğini, çalışmaların ne aşamada olduğunu, ne yapılabileceğini sordu ve bu bağlamda 
konuştuk. Yani Balkan zirvesi ülkelerinin bir insani yardım çalışmasına ilişkindi.

SORU: Rusya Büyükelçisi ile yaptığınız görüşmeye geri dönersek, Yeltsin'in bir açıklaması vardı: "Teknik yardım 
olarak, askeri güç kullanma hakkımız saklıdır". Böyle bir endişe var mıdır? Olaya müdahil olması hangi koşullarda olur? 
Ya da bu konudaki görüşleriniz nelerdir?

CEVAP: Efendim şu aşamada ben sadece olan üzerinde konuşmak istiyorum. Olabilecekler üzerine değil. Rusya 
NATO ile olan ilişkilerini adeta dondurduğunu açıkladı. Bana göre bu talihsiz bir gelişme. Çünkü NATO ile Rusya'nın 
ilişkilerinin donması değil, tam aksine gelişmesi dünya barışının ve dolayısıyla Türkiye'nin menfaatine, ama bundan sonra 
olabilecekler o ayrı. O konuda birşey söylemek istemiyorum.

SORU: Şu aşamada Türkiye olarak bir girişiminiz olacak mı? Şu aşamada gelinen noktada taraflar arasında 
yapmayı düşündüğünüz bir diplomasi olayı olacak mı?

CEVAP: Diğer sorulan da alayım lütfen.

SORU: Albright ve Papandreou'nun dışında bir telefon görüşmeniz oldu mu, olacak mı? Sizin aramayı 
düşündüğünüz bir yerler var mı, ya da Dışişleri Bakanlan var mı?

SORU: Efendim Sayın Lebedev Türkiye de dahil olmak üzere NATO ülkeleri liderlerine bir mesaj getirdiğini 
zannederim, yukanda da size de iletti. Bu mesajı sormamızda bir sakınca var mı?

SORU: "Hiçbir riske girmeden" dediniz. Şu ana kadar Türk uçaklan daha çok savunmaya yönelik uçuyordu. Türk 
uçaklan hava saldmlanna katılacak mı?

%

SORU: İncirlik'ten kalkan uçakların operasyona katıldıkları yönünde söylentiler var. Bu konuda bilgi alabilir
miyiz?

SORU: Sayın Bakan Amerikan Başkamnm bir açıklaması var. Bu "Kosova'da yaşanan kriz iki Nato üyesi olan 
Türkiye ile Yunanistan arasında çatışmaya yol açabilir" diye bu konuda herhangi bir şey söyleyebilir misiniz?

CEVAP: Türkiye'nin bir girişimi oldu mu, olacak mı? Türkiye'nin sürekli girişimi var. Bizim Büyükelçiliklerimiz 
merkezimizden. Bakanlığımızdan verdiğimiz talimatlarla NATO ülkelerinde bu konuda Türkiye'nin düşüncesini aktardılar. 
Bu işi, bu olayı, bu banşı çözüm yolunda etkilemeye çalıştık ve çalışıyoruz. Bu konuda bir çabanın içindeler. Barışçı yönde 
etkilemeye çalışıyoruz. Fakat kararlılığımız da devam ediyor. Türkiye şu dönemde artık herkesin gördüğü bir taahhütte 
bulunduysa, bir konuda bir söz söylemişse o sözünün gereğini yapıyor. Bu anlayışımız çerçevesinde, bu kararlılık 
çerçevesinde, NATO üyesi olarak bizim de katıldığımız bir kararın çerçevesinde biz konunun bir barışçı sonuca gitmesi 
için girişimde bulunmaktayız.

Lebedev'in verdiği, Rusya Büyükelçisinin verdiği mesaj veya yazılı bir mesaj falan değil. Size demin sözüne 
ettiğim Rusya'nın bu konuya biran önce çatışmaların durup barışçı bir platformda çözüm arama eğilimi isteği, yani onun 
sözünü getirdi.

Bizim uçaklarımız daha çok bir savunma anlayışı içinde görev yapıyorlar. Bu anlayışın dışına çıkılacağı yolunda 
herhangi bir belirti veya işaret yok. Yani bizim uçaklarımızın fonksiyonu bir bombardıman fonksiyonu değil bir savunucu, 
savunma işlemi fonksiyonu oluyor.

incirlik'ten uçak kalkıp gittiği konusunda hiçbir bilgi bize ulaşmış değil.

Son olarak, hakikaten bu çok soruluyor, onu da söyleyeyim. Clinton'un bazı konuşmalannda bir Türkiye- 
Yunanistan savaşına Kosova olayı yol açabilir mi? Tabii Clinton'ın değerlendirmesine birşey demem, kendi 
değerlendirmesi. Ama Yunanistan'la Türkiye'nin Kosova meselesinden dolayı bir savaş haline gelmesi, ancak Yunanistan'ın 
NATO'dan ayrılıp Sırbistan'ın yanına geçip NATO'yla savaşması halinde belki sözkonusu olur. Bunu da doğrusu 
beklemiyorum.
Teşekkür ederim.

SORU: Yunan Dışişleri Bakanı ile telefon görüşmesi yaptınız, ayrıntısını alabilir miyiz?
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• A ♦

Belgrad Büyükelçiliğimiz Personelinin Tahliyesine ilişkin Açıklama

Son gelişmeler muvacehesinde Belgrad Büyükelçiliğimizin personeli 25 Mart 1999 günü öğleden sonra tamamen 
tahliye edilmiş olup. Büyükelçiliğimizin faaliyetleri geçici olarak durdurulmuştur.

26 Mart 1999

• •    .  '

Kosova'daki Duruma ilişkin Bilgi Notu

2 Nisan 1999

Rambouillet ve Paris görüşmelerinden de bir sonuç alınamaması üzerine NATO 24 Mart 1999 akşamı YFC'ye 
karşı aşamalı hava harekatım başlatmıştır.

Türkiye, NATO'nun amlan harekat kararma katılmış ve onayını vermiştir. NATO yükümlülüklerimiz çerçevesinde 
NATO'ya bu amaçla belli sayıda uçak ta tahsis edilmiştir (Toplam 11 uçak).

NATO harekatı ile birlikte Sırpların Kosova'da etnik temizlik politikalarına hız vermeleri sonucu sorunun insanı 
boyutu giderek dramatik bir nitelik kazanmaya başlamıştır.

27 Mart gecesi hava harekatının ikinci aşamasına geçilmiştir. Bu çerçevede özellikle Kosova'daki YFC ağır 
silahlarının vurulmasına başlanmıştır. Aynı gece bir ABD F-117 A uçağı Sırplar tarafından vurularak düşürülmüştür. 
Düzenlenen operasyonla uçağın pilotu kurtarılmıştır.

Harekatın ikinci safhasına geçilmesiyle birlikte, Kosova'daki Sırp tank ve ağır silahlan hedef alınmaya devam 
edilmiş, ilk defa olarak Amerikan A-10 uçaklan da harekatta kullanılmaya başlanmıştır. Yugoslav savunma sanayii de 
hedefler arasına alınmıştır. YFC'nin lojistik ve ikmal hatlan tedricen kesilmektedir.

Miloseviç'in RF Başbakanı Primakov ile yaptığı görüşmede ortaya attığı bombalamanın durması, ondan sonra 
Kosova'da kuvvet indirimine gidilebileceği ve siyasi çözüm için görüşmelere başlanabileceği yolundaki önerisi, NATO 
hava harekatının sona ermesi için gereken şartların çok gerisinde bulunmuştur.

Sırp saldırılan özellikle Kosova'nın kuzeyi ile merkezi bölgelerde yoğunlaşmış, başta başkent Priştina olmak üzere 
Mitroviça, Suva Reka, Djakoviça, Prizren, Peç (İpek) ve Orahovaç saldmlardan etkilenmiştir.

Sırp saldınlanna ve etnik temizlik hareketine muvazi olarak Arnavutluk ve Makedonya istikametindeki göç 
hareketi yüzbinlerle ifade edilir hale gelmiştir.

Priştine'de bulunan TRT ekibi ve 29 Mart günü Sırp güvenlik güçlerinin saldınsına uğramıştır. Hafif yaralanan 
TRT mensuplan Üsküp Büyükelçiliğimize sığınırken olay Bakanlığımızca kınanmıştır.

Bakanlığımızdan yapılan 30 Mart tarihli açıklamada, Kosova'da YFC makamlannca girişilen etnik temizlik ve 
toplu kıyım haberlerinden duyulan derin kaygı vurgulanmıştır. Aynca, Kosova'da uygulanan ve demografik yapıyı 
değiştirmeyi amaçlayan etnik temizlik ve bunu sağlamaya yönelik cinayetlerin yol açtığı büyük göç hareketinin de endişe 
ile karşılandığı kaydedilmiştir.

YFC'ne yönelik hava harekatının üçüncü aşamasına geçilmesi için NATO Konseyi 31 Mart tarihi itibariyle Genel 
Sekretere yetki vermiştir.

1 Nisan itibariyle hava harekatının üçüncü aşamasına geçilmiş ve buna göre YFC’nin tamamındaki askeri 
hedeflerin vurulmasına başlanmıştır. Buna rağmen Sırp tarafından geri adım atma eğilimi henüz görülmemektedir.

Bir kara harekatına girişilmesi hususu, bu aşamada NATO gündeminde bulunmamaktadır.

Sırp kuvvetlerinin ve paramiliter birimlerinin Kosova halkım, NATO harekatı ile birlikte hızlandırılmış etnik 
temizlik politikası çerçevesinde güneye doğru sürme eylemi devam etmektedir.

Kosova'dan Sırplar tarafından Arnavutluk ve Makedonya'ya sürülen mültecilerin kimliklerini gösterir her türlü 
evrak Sırplar tarafından alıkonulmakta, arabaların plakaları sökülmektedir. Bu kez mültecilerin Kosovalı olduklarım 
ispatlayacak her şeyin imha edildiği haberleri sistematik etnik temizlik uygulandığını göstermektedir.
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Öte yandan Milosevic'in, iç istikran hali hazırda hassas dengelere dayanmakta olan Arnavutluk ve Makedonya’yı 
da mülteci krizi vasıtası ile kaosa sokmayı hedeflediği değerlendirilmektedir.

Dışişleri Bakanımız Sam İsmail İsmail Cem, 19 Mart günü Bükreş’te yapılan GDAÜ Dışişleri Bakanlan 
toplantısına katılmıştır. Sayın İsmail Cem’in bu toplantıdaki girişimiyle Güneydoğu Avrupa Ülkeleri (GDAÜ) İşbirliği 
Süreci bünyesinde Kosovalı mültecilere insani yardımın koordinasyonu amacıyla oluşturulan ”Task Force"un Siyasi 
Direktörler toplantısı 31 Mart günü Bükreş'te yapılmıştır. Toplantıda GDAÜ ülkeleri insani yardım çerçevesinde çabalarını 
anlatmışlardır. Bu özel görev grubunun çalışmaları devam etmektedir.

Dışişleri Bakanımız Sayın İsmail Cem, aynca, 24 Mart günü ABD Dışişleri Bakam Albright, 25 Mart günü 
Makedonya Dışişleri Bakanı Dimitrov, 29 Mart günü Arnavutluk Dışişleri Bakam Pascal Milo, 1 Nisan günü ise İran 
Dışişleri Bakanı Kemal Kharazzi ile Kosova konusunda birer görüşme yapmışlardır. Bakanımız Rusya Federasyonunun 
Ankara Büyükelçisini kabul etmiş ve Büyükelçiden RF’nin YFC nezdindeki nüfuzunu kullanmasını istemiştir.

Hava harekatı devam etmekle birlikte, Beigrad yönetiminin, uluslararası toplumun haklı isteklerini kabul ederek, 
harekatın durmasını ve bir an evvel barışın tesis edilmesini sağlaması mümkün bulunmaktadır. Sorunun çatışma halinde 
kurtarılıp, barışçı yolun açılması en büyük temennimizdir.

Kosova’daki Duruma ilişkin Açıklama 

5 Nisan 1999

Kosova'daki zülüm ve toplu kıyım nedeniyle yüzbinlerce insan Arnavutluk ve Makedonya’ya kaçmaya devam 
etmektedir. Sınırlarda yığılan bu mülteciler aç, susuz ve açıkta beklemekte, bir anlamda hayatta kalma mücadelesi 
vermektedirler. Bunların arasından Türkiye’ye gelmeyi başarabilmiş olan 6,000'i aşkın mülteci ise gerek yakınlarının 
yanma gerek mülteci misafirperverliğine kavuşmuş bulunmaktadır. Aynca, her iki ülkede de onbiner kişilik birer çadırkent 
kurulması amacıyla tarafımızdan gerekli çalışmalara başlanmıştır.

Diğer taraftan özellikle, kendi nüfusunun ve dolayısıyla ekonomik gücünün çok üstünde bir mülteci dalgası ile 
karşı karşıya kalan Makedonya'nın bu sıkıntısını hafifletmek ve yaşanan bu insanlık dramını bir ölçüde azaltabilmek için, 
bölge ile tarihi, kültürel ve insani bağlarla bağlı bulunan Türkiye, mevcut imkanlarını seferber ederek 20,000 kişiye kadar 
mülteciyi ülkemize kabul etme kararını vermiş ve gerekli hazırlıklara süratle başlamıştır. Bu çerçevede ilk mülteci grubu 
bugün uçakla Çorlu havaalanına gelecektir. Mülteciler buradan, tüm hazırlıkları tamamlanan Gaziosmanpaşa Göçmen 
Misafirhanesine yerleştirilecektir.

Türkiye dost ve kardeş Makedonya'ya sıkıntılı günlerinde bu şekilde yardım elini uzatan ilk ülke olmaktan dolayı 
gurur duymaktadır. Diğer ülkelerin de süratle aynı kararlılığı göstererek Makedonya'nın mülteci yükünü hafifletmelerini 
bekliyoruz.

İtalya Başbakanı D ’Alema İtalyan Parlamentosunda Yaptığı Konuşmaya İlişkin Açıklama 

15 Nisan 1999

İtalya Başbakanı D’Alema İtalyan Parlamentosunda 13 Nisan 1999 tarihinde yaptığı bir konuşmada Türkiye’ye 
ilişkin olarak bazı anlamsız beyanlarda bulunarak ülkemizle ilgili gerçekleri anlamamakta ısrarlı olduğunu göstermiştir.

Halihazırdaki İtalyan Hükümeti iktidara geldiği günden bu yana Türkiye ile ilişkilerde üstüste hatalı davranışlar 
sergilemektedir.

Başbakan D’Alema’nın daha önce de yaptığı ve bilgi boşluklarından kaynaklandığından kuşku bulunmayan bu 
talihsiz ifadelerin Türk-İtalyan ilişkilerinin normale avdet etmesine yardımcı olmayacağı açıktır.

Ankara'daki İtalya Büyükelçisi konuya ilişkin olarak bugün Dışişleri Bakanlığına davet edilmek suretiyle,
kendisine Başbakan D ’Alema’mn gerçeğe tümüyle ters düşen sözkonusu ifadelerinin kabul edilemez niteliği vurgulanarak 
protesto edilmiştir.
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Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Sermet Atacanlı’nın Hindistan, '.
  o  •

Pakistan ve Iran Tarafından Yapılan Füze Denemeleri Konusunda 
Türkiye’nin ne Düşündüğüne İlişkin Olarak Kendisine 

Yöneltilen Soruya Verdiği Cevap

^ 15 Nisan 1999

Türkiye kitle imha silahlan ve bunları fırlatma vasıtalanmn yayılması tehlikesinin yüksek olduğu bölgelere coğrafi 
yakınlığı nedeniyle yayılmanın önlenmesi konusunda duyarlı bir politika izlemektedir.

Balkanlarda yaşamakta olduğumuz olaylar bölgesel istikrarın dünya banşı açısından ne kadar önemli olduğunu 
göstermektedir. ' '

1997 yılından bu yana Füze Teknolojisi Kontrol Rejimine taraf olan ülkemiz son fîize denemelerinin bölgede yeni 
bir silahlanma yarışma yol açmamasını temenni etmektedir.

NATO Vaşington Zirvesi Hakkında Basın İçin Bilgi Notu 

20 Nisan 1999

Soğuk Savaşın bitimini izleyen dönemde Avrupa Güvenlik Mimarisinde ortaya çıkan gelişmelere kendini hızla 
uyduran örgütlerin başında NATO gelmiştir. 1989 yılında başlayan bu değişim ve adaptasyon süreci ilk somut meyvesini 
Kasım 1991 Roma Zirvesinde İttifakın yeni Stratejik Konseptinin kabulüyle vermiş, hemen akabinde NATO’nun eski 
muhasımlanna açılma politikasını somut bir şekle dönüştüren Kuzey Atlantik İşbirliği Konseyi (KAİK) tüm eski Sovyet ve 
eski Varşova Paktı ülkelerinin de katılımıyla kurulmuştur.

KAİK’in sağladığı deneyimi geliştirmek ve daha eyleme yönelik bir içeriğe kavuşturmak düşüncesiyle Ocak 1994 
Brüksel Zirvesinde bir dizi yeni açılım belirlenmiştir. Bunların başında Barış İçin Ortaklık (BİO) programı gelmektedir.

1994 Zirvesinde ayrıca NATO’nun yeni üyeleri kabule açık olduğu duyurulmuş, kitle imha silahlarının 
yayılmasına karşı koyma girişimi başlatılmış, küçük çaplı askeri harekatlarda daha esnek ve seyyal karargah ve kuvvet 
ihtiyacını karşılamak üzere Birleşik Müşterek Görev Gücü (BMGG) konsepti geliştirilmiş, nihayet 6 Akdeniz ülkesiyle 
daha yoğun ilişkiler geliştirilmesine yönelik Akdeniz Diyalogu da ilan edilmiştir.

1994 Brüksel ile Temmuz 1997 Madrid Zirveleri arasında geçen dönem hem yukarıda belirlenen açılımların 
derinleştirilip güçlendirilmesi, hem de Rusya ve Ukrayna ile ayrı ve özel ilişkiler tesis edilmesi çalışmalarına sahne 
olmuştur. Aynı dönemde NATO’nun ilk dalga genişlemesi de belirlenmiş ve Madrid’de Çek Cumhuriyeti, Macaristan ve 
Polonya’ya İttifaka katılım müzakerelerine başlamalan çağrısı yapılmıştır.

Yukarıda özetlenen ve zirveler bağlamında sürdürülen bu çalışmaların dışında, NATO’nun yeni ortama 
uyarlanmasıyla yakından bağlantılı iki önemli gelişme ise, Yugoslavya bunalımına İttifakın müdahalesi ve NATO’nun yeni 
komuta yapısının belirlenmesi çalışmasının başlatılması olmuştur.

Yugoslavya bunalımının NATO açısından en önemli iki veçhesini, bir yandan İttifakın geleneksel NATO alanı 
dışına çıkarak, barışı koruma bağlamında da olsa “alan dışında” bir askeri harekatı üstlenmesi ve alan dışı tartışmasının 
böylece sona ermesi, öte yandan NATO’nun Avrupa-Atlantik bölgesinde çıkabilecek herhangi bir bunalıma sonuç 
alabilecek bir şekilde müdahil olabilecek tek örgüt konumunda bulunduğunun kanıtlanması teşkil etmiştir.

Yukarıda özetlenen gelişmelerle İttifak gerek iç, gerek dış adaptasyonunu önemli ölçüde tamamlamış ve önce 
Bosna Hersek’te, günümüzde ise Kosova’da vuku bulan bunalımlara yaptığı müdahalelerle Avrupa-Transatlantik 
bölgesindeki tek etkin güç olduğunu kanıtlamış olarak 21.yüzyıla girmektedir.

21.yüzyıla girmeden önce İttifakın en üst düzeyde düzenlenecek son toplantısını 23-25 Nisan 1999 tarihlerinde 
aktedilecek Vaşington Zirvesi teşkil edecektir. Zirve NATO’nun hem geçirdiği adaptasyon sürecinin son aşamasını ortaya 
koyacak, hem de İttifakın 21.yüzyıla ilişkin vizyonunu belirleyecektir.

Zirvede üç temel belge kabul edilmesi öngörülmektedir. Bunlar Vaşington Deklarasyonu, güncelleştirilmiş 
Stratejik Konsept ve Zirve Bildirisi olarak sıralanabilir.
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Kısa ve özlü bir metin olan Vaşington Deklarasyonunun 23 Nisan günü 50. yıl kutlama törenleri sırasında 
Devlet/Hükümet Başkanlannca imzalanması öngörülmektedir. Vaşington Deklarasyonunun bir yandan İttifakın 50 yıllık 
geçmişindeki başarı çizgisini ortaya koyarken, öte yandan önümüzdeki dönemde, yani 21.yüzyılda, bugüne kadar 
sergilediği ilkeli tutumu kararlılıkla sürdüreceği mesajım vermesi öngörülmektedir. Belgede heır İttifakın temel 
görevlerine, hem de geçirdiği adaptasyon sürecine, İttifakın üzerine kurulduğu ilkelerle birlikte gereğince özlü şekilde yer 
verilmesi amaçlanmaktadır.

Yukarıda da belirtildiği gibi, 1991 Roma Zirvesinde İttifak yeni Stratejik Konseptini kabul etmiştir. Halen geçerli 
ve büyük ölçüde günümüz ihtiyaçlarına da yanıt veren bir metin olan 1991 Stratejik Konsepti, doğal olarak, ara zamanda 
vuku bulan önemli gelişmeleri ve İttifakın geçirdiği yukarıda kısaca özetlenen adaptasyon sürecini yansıtmamaktadır. Bu 
bakımdan, Stratejik Konseptin yeniden yazımı değil, mevcut metnin güncelleştirilmesi sözkonusudur. Güncelleştirilmiş 
Stratejik Konseptin NATO’yu 21.yüzyıla taşıyacak ve önümüzdeki dönemin ihtiyaçlarına cevap verecek olan görev ve 
sorumlulukları belirleyecek bir belge olmasına özel önem verilmektedir. Kollektif savunma, stratejik bütünlük, güvenliğin 
bölünmezliği, yeterli askeri kuvvetlerin muhafazası, ihtiyaç duyulan bölgelerde banş zamamndan itibaren ileri 
konuşlandırma ve transatlantik bağ gibi vazgeçilemez unsurlar muhafaza edilmektedir. Aynı şekilde, başta kollektif 
savunma olmak üzere İttifakın temel görevleri de güncelleştirilmiş metne yansıtılmıştır. Bu temel esasların yeni güvenlik 
ihtiyaçlarına da cevap vermekte olduğu gerçeği güncelleştirme çalışmalarında gözönünde bulundurulmuştur. Bu bağlamda, 
İttifakın giderek artan ölçüde üstlendiği banşı koruma gibi Vaşington Antlaşmasının 5.maddesinden kaynaklanan 
yükümlülüklerin dışındaki yeni görevler de Stratejik Konsepte gereğince yansıtılmıştır. Aynca kitle imha silahlarının 
yayılması ve bunlara karşı konulması, terörizm gibi diğer yeni riskler de belgede ele alınmaktadır.

Zirve bildirisi mutaden olduğu üzere İttifakın gündeminde bulunan önemli ve güncel konuların tadadı şeklinde 
hazırlanmaktadır. Bu çerçevede NATO’nun genişlemesi konusu da bildiri çerçevesinde ele alınmaktadır. Tarafımızdan 
başta Bulgaristan ve Romanya olmak üzere Güneydoğu Avrupa ülkelerinin İttifak üyeliğine önem verildiği bilinmektedir. 
Vaşington Zirvesinde “açık kapı” politikasının güçlü ifadelerle vurgulanması, Güneydoğu Avrupa ülkeleri dahil mevcut 9 
aday ülkeye (Arnavutluk, Bulgaristan, Makedonya, Romanya, Slovenya, Slovakya ve üç Baltık ülkesi) ismen ve gerekli 
şekilde atıfta bulunulması beklenmektedir. Aynca aday ülkeleri ileride gerçekleşebileceği varsayılan NATO üyeliklerine 
hazırlamak için Üyelik Eylem Plam olarak isimlendirilen ve bu ülkelerin ihtiyaçları gözönünde bulundurularak 
hazırlanacak bir dizi faaliyeti ve devreyi gözden geçirme sürecini içeren bir program benimsenmesi öngörülmektedir.

etmek amacıyla programlanmıştır, 
edeceğine işaret etmektedir. Zirv< 
yayınlaması beklenmektedir.

yüzyıla yönelik

tutumunu

Vaşington’da aynca NATO-Ukrayna Komisyonu (NUK) ile Avrupa-Atlantik Ortaklık Konseyi (AAOK) de Zirve 
düzeyinde toplanacaktır. NUK toplantısı sonunda bir ortak açıklama yapılması öngörülmektedir. AAOK toplantısı sonunda 
ise toplantıdaki görüşmeleri özetleyen bir Başkanlık Açıklaması yayımlanacaktır.

Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısının Sözde Sürgünde 
Kürdistan Parlamentosu9nun İspanya’da Yapmak istediği 

Toplantıya İlişkin Soruya Verdiği Cevap 

21 Nisan 1999

Bilindiği gibi, PKK terör örgütünün bir yan kuruluşu olan sözde Sürgünde Kürdistan Parlamentosu (SKP), 
Ispanya'nın Özerk Bask Bölgesi Parlamentosuyla temas ederek, önümüzdeki Temmuz ayında Bask Özerk Bölgesi başkenti 
Vitoria'da Bask Bölge Parlamentosunun binalannda bir toplantı yapmak istemiş, anılan Parlamento, Madrid ve Vitoria’da 
tarafımızdan yapılan çeşitli girişimlere ve İspanyol Hükümetinin anılan toplantının yapılmasına karşı çıkan tutumuna 
rağmen 9 Şubat 1999 tarihinde, sözde SKP’nin toplantısı için binalarını tahsis etme karan almıştı. Bu karar üzerine bizzat 
Başbakan José Maria Aznar ve Hükümetin diğer bazı üyeleri, bu konunun Ispanya'nın dış politikasıyla doğrudan ilişkili 
olduğunu ve Özerk Bask Bölgesi Parlamentosunun bu konuda tek başına karar alamayacağını açıklamış ve toplantının 
önlenmesi için her türlü önlemi alacaklannı bildirmişlerdi.

•  •

Nitekim, Ispanya Hükümeti Bask Parlamentosunun sözkonusu kararına karşı İspanyol Anayasasımn 161. maddesi
uyarınca Anayasa Mahkemesine müracaat ederek, Anayasanın 97. ve 149. maddeleri gereğince İspanya'mn dış ilişkileri ve
dış politikası konusunda yetkinin merkezi Hükümete ait olduğu gerekçesiyle Bask Parlamentosu Yönetim Kurulu 
tarafından alınan kararın iotalini talen etmiştir
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Ispanya Anayasa Mahkemesi, Hükümetin açtığı Anayasaya aykırılık davasına cevaben, Özerk Bask Bölgesi 
Parlamentosunun sözde SKP'ye Temmuz ayında Vitoria’da bir toplantı yapması için binalanm tahsis etme kararım, devletin 
uluslararası ilişkilerini yürütme yetkisini ihlal ettiği gerekçesiyle 14 Nisan 1999 tarihinde askıya alarak yürütmeyi 
durdurmuştur. Anayasa Mahkemesi anılan davamn esasıyla ilgili nihai kararını sözkonusu tarihten itibaren 5 ay içinde 
verecektir.

*

Ispanya Hükümetinin Bask Parlamentosunun aldığı karara ilişkin olarak başmdan beri gösterdiği kararlı tutumu 
takdirle karşılamaktayız. Başta İspanya Başbakanı Aznar olmak üzere tüm İspanyol üst düzey yetkililerince dile 
getirilmekte olan bu kararlı tutumun sürdürüleceğini ve mükemmel düzeydeki ikili ilişkilerimizi zedeleyecek gelişmelere 
mahal verilmeveceeini ümit edivonız.

Terör Örgütü PK K ’nın Yan Kuruluşu M ED-TV’nin Yayın Lisansının İptaline İlişkin 
Açıklama 

23 Nisan 1999

Ingiliz Bağımsız Televizyon Kurumu ITC bugün yaptığı bir açıklamayla, terör örgütü PKK’mn yan kuruluşu olan 
MED-TV’ye zamanında vermiş olduğu yayın lisansım, bu sözde televizyonun yaptığı yayınlarda şiddet eylemlerini teşvik 
etmesi nedeniyle süresiz olarak iptal ettiğini bildirmiştir.

Ülkemizde şiddeti ve kan dökülmesini sürekli biçimde teşvik eden ve binlerce masum vatandaşımızın terör 
eylemlerinde hayatlarını kaybetmelerinde ağır sorumluluğu bulunan bu menfur yayın organı, aynı doğrultudaki 
yayınlarından ötürü yukarıda adıgeçen kurum tarafından daha önce de çeşitli kereler uyarılmış, cezalandırılmış ve bilindiği 
gibi 22 Mart tarihinden itibaren de 21 gün süreyle yayın faaliyetinden men edilmişti.

MED-TV’nin yayınlarını durdurmak zorunda kaldığı bu süre zarfında Türkiye’deki terör olaylarında önemli bir 
azalma gözlenmiştir. Bu durum, PKK terör örgütünün bu uzantısı hakkında Türkiye’nin yıllardan beri yaptığı ısrarlı 
ikazların ne kadar haklı olduğunu kanıtlamıştır.

Ingiliz Bağımsız Televizyon Kurumu ITC’nin, gecikmeyle de olsa, aldığı bu isabetli karan memnuniyetle 
karşılıyoruz. Aym sorumlu tutum ve anlayışın benzer durumlann yaşandığı diğer bazı Avrupa ülkelerine de örnek teşkil 
etmesini bekliyoruz.

Vaşington’da Yapılan NATO Zirvesinde Kabul Edilen 
“İttifakın Stratejik Konsepti”nin, 

Avrupa Güvenlik ve Savunma Kimliğine İlişkin 30. Maddesinin Metni 

25 Nisan 1999

Vaşington'da Yapılan NATO Zirvesinde Kabul Edilen “İttifakın Stratejik Konsepti”nin, Avrupa Güvenlik ve 
Savunma Kimliğine İlişkin 30. Maddesinin Metni aşağıdadır:

“The European Security And Defence Identity 30.The Alliance, which is the foundation of the collective defence 
of its members and through which common security objectives will be pursued wherever possible, remains committed to a 
balanced and dynamic transatlantic partnership. The European Allies have taken decisions to enable them to assume greater 
responsibilities in the security and defence field in order to enhance the peace and stability of the Euro-Atlantic area and 
thus the security of all Allies. On the basis of decisions taken by the Alliance, in Berlin in 1996 and subsequently, the 
European Security and Defence Identity will continue to be developed within NATO. This process will require close 
cooperation betw een NATO, the WEU and, if and when appropriate, the European Union. It will enable all European Allies 
to make a more coherent and effective contribution to the missions and activities of the Alliance as an expression of our 
shared responsibilities; it will reinforce the transatlantic partnership; and it will assist the European Allies to act by 
themselves as required through the readiness of the Alliance, on a case-by-case basis and by consensus, to make its assets 
and capabilities available for operations in which the Alliance is not engaged militarily under the political control and 
strategic direction either of the WEU or as otherwise agreed, taking into account the full participation of all European 
Allies if they were so to choose.”
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BM İnsan Hakları Komisyonu’nca Kabul Edilen İnsan Hakları ve Terörizm Konulu 
Karar Tasarısı Hakkında Yapılan Açıklama 

28 Nisan 1999

1. 22 Mart 1999 günü Cenevre'de başlayan Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu'nun 54’ncü Dönem
•     ___

Toplantıları sırasında Türkiye tarafından hazırlanarak sunulan "insan Haklan ve Terörizm" konulu karar tasansı, 
Komisyonun 26 Nisan 1999 günü yapılan oturumunda kabul edilmiştir.

2. Kararda, terörizmin, insan haklannın geliştirilmesi ve konınması dahil hiçbir durumda ve hiçkimse tarafından 
meşru gösterilemeyeceği, terörizmin birçok durumda demokrasi, sivil toplum ve hukukun üstünlüğü ilkesini ciddi biçimde 
ihlal ettiği, ulusal ve uluslararası çabalara karşın terörizmin insan hakları üzerinde olumsuz etkisinin devam ettiği, terörist 
gruplar tarafından gerçekleştirilen ağır insan hakları ihlallerinden ciddi kaygı duyulduğu, terörizmin, insan haklannın, 
temel özgürlüklerin ve demokrasinin yıkılmasını amaçlayan eylemlerinin kınandığı, birçok terörist örgütün, ulusal ve 
uluslararası düzeyde yasadışı silah ve uyuşturucu kaçakçılığı yapan diğer suç örgütleriyle bağlantılarının bulunduğu, 
devletlerin teröristlerin adalet önüne getirilmesi için işbirliği yapmaları gerektiği hususları yeralmıştır.

3. Karar özellikle, terörist örgütlerin insan haklan ihlallerinde oynadığı rolü ve devletlerin, teröristlerin adalet 
önüne getirilmesi için işbirliği yapmaları gerektiğini vurgulaması yönünden önem taşımakta ve terörizme karşı uluslararası 
işbirliğinin geliştirilmesi yönünde kayda değer bir aşama oluştunnaktadır.

KKTC Dışişleri ve Savunma Bakanlığrnın 29 Nisan 1999 Tarihli Açıklaması 

30 Nisan 1999

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi yetkilileri, son günlerde yaptıkları açıklamalarda, Kosova trajedisiyle Kıbns konusu 
arasında yanlış bir benzetme yaparak bu insanlık dramını kendi lehlerine istismar etmeye yeltenmektedirler. Bu gayretler, 
Kosova'da yaşanan trajedinin yegane sorumlusu, savaş suçlusu Sırp liderliğini, ilkel ve çağdışı gerekçelerle destekliyor 
olmanın ve dolayısıyla uluslararası toplum içerisinde yalnız kalmanın Rum liderliğinde yarattığı suçluluk duygusunun bir 
sonucudur.

Rum yetkililerin Kıbrıs'taki gerçekleri tahrif etmek suretiyle tarihi değiştinnesi mümkün değildir. Bölgemiz 
tarihinde etnik arındırma politikasını ilk planlayan ve uygulayan Rum liderliğidir. Ada'nm Yunanistan tarafından ilhakını 
sağlamak için Rumların 1955-1958 ve 1963-1974 döneminde Yunanistan'ın desteğiyle giriştiği saldırılar ve etnik 
temizleme uygulamaları neticesinde binlerce Kıbnslı Türk hayatını kaybetmiş, onbinlercesi mülteci durumuna düşmüş, 
yaşadıkları köyler yakılıp yıkılmış ve birçoğu Ada'dan ayrılmak zorunda kalmıştır.

Rum-Yunan İkilisinin Akritas Plam uyarınca sürdürdüğü vahşet sonucu halkımızın içine düşürüldüğü bu durum, 
dönemin Birleşmiş Milletler raporlarında nesnel biçimde kayda geçirilmiş, uluslararası medya tarafından dile getirilmiştir.

Bugün, NATO'nun Kosova'da yapmaya çalıştığını 1974 yılında, garantörlük yükümlülüklerini yerine getiren 
Anavatan Türkiye Kıbrıs'ta yapmış, gerçekleştirdiği Barış Harekatı sonucunda Ada'da huzur ve sükun sağlanarak, Rumların 
hasmane davranış ve eylemleri neticesinde 1955-1974 döneminde, bazıları üç defa olmak üzere evlerini ve topraklarım 
terketmek zorunda kalan Kıbns Türk halkı, barış ve özgürlüğüne kavuşmuştur. 1975 yılında Viyana'da varılan anlaşma 
sonucu BM gözetiminde gerçekleştirilen nüfus mübadelesi de Rum yetkililerin iddialarının aksine, gönüllülük esasına göre 
yapılmıştır. Sözkonusu anlaşma BM kayıtlarına da bu şekilde geçmiştir.

Kıbns Türk halkı kendi yaşadıklarının acı deneyimiyle bugün Kosova'da yaşanan insanlık dramını çok iyi 
anlamakta, varolma mücadalesi veren Kosova halkına devleti ve milletiyle insani yardım sevketmektedir. Güney Kıbrıs 
Rum Yönetimi ve toplumu ise, Sırpların etnik anndırma politikalarına destek vermeyi sürdürmektedir. Rum liderliğinin 
insanlık değerlerini hiçe sayan bu fanatik tutumunun, başta Avrupa ülkeleri olmak üzere tüm uygar dünya için ibret verici 
bir örnek olmasını temenni etmekteyiz.
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Avrupa Konseyi'nin 50. Kuruluş Yıldönümü Münasebetiyle Hükümet Açıklaması

05 Mayıs 1999

Bugün, Türkiye dahil 41 Avrupa ülkesinde, en eski Avrupa örgütlerinden biri olan Avrupa Konseyi’nin 50. 
Kuruluş yıldönümü kutlanmaktadır.

Türkiye’nin de üyesi olduğu bu örgütün amacı, insan haklarına saygının benimsendiği, demokratik bir Avrupa 
oluşturmaktır. Statüsü gereği, hukukun üstünlüğü, temel insan haklan ve özgürlüklerine saygı ilkelerine bağlı tüm Avrupa 
ülkeleri kuruluşa üye olabilmektedir. Bu çerçevede, Gürcistan, 27 Nisan 1999 tarihinde 41. ve en yeni üye olarak Avrupa 
Konseyi’ne katılmış bulunmaktadır. Türkiye, tarihten gelen kardeşlik ve dostluk bağlannın mevcut olduğu Gürcistan 
halkını ve bu ülkenin değerli yöneticilerini bu vesile ile kutlamaktadır. Türkiye, Gürcistan’a Konsey üyeliği sırasında da 
desteğini sürdürecektir.

Konsey bünyesinde hazırlanarak yürürlüğe konmuş, ülkemizi de çok yakından ilgilendiren önemli sözleşmelerden 
biri, 4 Kasım 1950 tarihli Avrupa İnsan Haklan Sözleşmesi’dir. Bu sözleşme, temel insan hak ve özgürlüklerinin güvence 
altına alınmasını sağlamak amacıyla oluşturulmuştur. Türkiye, bu önemli Sözleşme hükümlerinin, her türlü siyasi 
yaklaşımdan ve çifte standarttan annmış şekilde uygulanmasına büyük önem atfetmekte, bu yönde gayret sarfetmekte ve 
ancak böyle bir uygulamanın sözkonusu Sözleşme’de ve Avrupa Konseyi Statüsü’nde öngörülen amaçlann 
gerçekleşmesini sağlayabileceğine inanmaktadır.

Avrupa Konseyi Teşkilatı aynca, hukuki, sosyal ve kültürel alanlarda bugüne kadar 173 Avrupa Sözleşmesi’nin 
hazırlanmasını sağlamak suretiyle, Konsey’e üye ülkeler arasında bu alanlarda geçerli olacak ortak ilke ve normların, 
işbirliği usullerinin belirlenmesine önderlik etmiştir. Büyük bir çoğunluğuna ülkemizin de taraf bulunduğu bu Sözleşmeler, 
doğal coğrafi sınırlara dayalı Avrupa’nın hukuki, sosyal ve kültürel temelini oluşturmaktadır.

Avrupa Konseyi, 50. Yıldönümü idrak ettiği bugünlerde, eski Doğu Bloku Ülkelerindeki rejim değişikliğinden 
sonra, Avrupa’nın yapılanma sürecinde diğer uluslararası kuruluşlar gibi, işlevini ve önceliklerini yeniden belirleme 
aşamasındadır. Türkiye, Konsey’in, insan haklan alanında Avrupa’da öncü rolünün güçlendirilmesi gerektiği inanandadır. 
Avrupa kuruluşlanyla ilişkilerinde, Avrupa Konseyi’nin özgün rol, görev ve müktesebatının korunması ve geliştirilmesi ve 
bağımsız bir uluslararası kuruluş olarak, varlığını ve kuruluş gayesine uygun faaliyetlerini sürdürmesi gerektiği 
kanaatindedir.

Türkiye, Avrupa Konseyi Teşkilatına bugüne kadar önemli katkılarda bulunmuştur ve önümüzdeki dönemde de 
aynı rolü oynamaya arzulu ve kararlıdır. Türkiye, bu kuruluşla ilişkilerini Türk kamuoyunda hassasiyete yol açan saplantı 
ve dogmatik eleştirilerden arındırmayı, karşılıklı anlayış ile güvene dayanan boyutları çıkarmayı hedeflemektedir. Bu 
hedefin, bütün Konsey üyelerince benimsenmesi, Avrupa Konseyi’nin etkinliğini ve gelecekteki rolünün önemini büyük 
ölçüde arttıracaktır.

Türkiye, Avrupa Konseyi’nin, Statüsü’nde belirtilen amaçlara ulaşmak yolunda bugüne kadar sürdürdüğü 
çalışmaların gelecekte de başanyla devamını arzulamaktadır.

Yunan Hava Kuvvetleri’nin Kıbrıs’daki Tatbikatı Hakkında Açıklama 

06 Mayıs 1999

Yunan Hava Kuvvetlerince Kıbrıs adasına mücavir bölgelerde icra edilmekte olan Toksotis tatbikatı kapsamında 
iki Yunan F-16 ve iki A-7 savaş uçağı 5 Mayıs 1999 günü Güney Kıbrıs’taki Baf askeri havaalanına inme teşebbüsünde 
bulunmuş ancak iniş yapamadan bölgeden ayrılmak zorunda kalmıştır.

Geçtiğimiz yıl Baf askeri üssünün opeıasyonel hale getirilmesinden sonra Yunan savaş uçaklarının Güney 
Kıbrıs'taki askeri faaliyetleri yoğunluk kazanmış bulunmaktadır. Yunan savaş uçaklarının ada üzerinde sürdürmekte olduğu 
uçuşlar, Rum/Yunan cephesinin Kıbrıs'ta gerginliği tırmandırmakta ısrarlı olduğunu göstermektedir.

Ada’daki güven bunalımını da derinleştiren Rum/Yunan tahriklerinin, Doğu Akdeniz'deki barış ve istikran 
olumsuz yönde etkilediği açıktır.
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İtalya Başbakanının, "Öcalan'a karşı duruşmanın sürdürülme yöntemi kabul edilebilir değildir" şeklinde bir 
beyanda bulunduğu görülmüştür.

İtalya Başbakanının bir terör örgütü elebaşısını uzunca bir süre ülkesinde barındırdığı, bunun da ötesinde hukuk 
kurallarım ve bağlı bulunduğu uluslararası anlaşmaları da çiğnemek suretiyle bir teröriste çeşitli ülkelerde melce temini için 
pazarlıklara giriştiği ve neticede de ülkesinden uzaklaştırdığı henüz hafızalardan silinmemiştir.

Daha muhakeme safahatı başlamadan, önyargılı bir biçimde ve geçmişte hukuka karşı izlediği tutumu bilinen bir 
kişinin bu kabil bir beyanda bulunmuş olması şaşırtıcı görülmemektedir.

Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısının İtalya Başbakanının Öcalan
Davası İle İlgili Beyanına İlişkin Bir Soruya Verdiği Cevap

06 Mayıs 1999

NATO’nun Kosova’ya Hava Harekatına ilişkin Açıklama 

11 Mayıs 1999

1.Kosova krizi bağlamında NATO tarafından sürdürülmekte olan hava harekatı kapsamındaki NATO Askeri 
Makamlarınca yürütülen çalışmalar çerçevesinde, halen kullanılan havaalanları ve üsleri ilaveten ek üs ve havaalanı 
ihtiyacının karşılanmasını teminen müttefiklerle ve bu meyanda ülkemizle de Genelkurmay Başkanlığı kanalıyla temasa 
geçilmiştir.

2.Bu çerçevede, ön hazırlık niteliğinde olmak üzere gerekli Bakanlar Kurulu Karan istihsal olunmuş ve uygulama 
yetkisi Genelkurmay Başkanlığına verilmiştir. Ancak, sözkonusu kapsama hangi havaalanlarının dahil olacağı, bunlann 
hangi çerçevede kullanılacağı ve sözkonusu alanlara kaç uçak konuşlandırılacağı gibi hususlarda NATO’dan ülkemize 
henüz münhasır resmi bir talep yöneltilmemiştir.

3.Harekata ilişkin teknik hususlar sözkonusu Bakanlar Kurulu Kararına göre Genelkurmay Başkanlığının 
yetkisindedir.

Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Sermei Afacanlı’nın Kendisine Yöneltilen 
Ege’de Yunanistan’a Verilmemiş Coğrafi Formasyonlara İlişkin Bir Soruya Verdiği Cevap 

14 Mayıs 1999

Bugün (14 Mayıs) Bakanlığımıza davet edilen Yunanistan Büyükelçiliği Elçi-Müsteşanna, Türkiye’nin Ege’de 
egemenliği geçerli uluslararası antlaşmalarla Yunanistan’a verilmemiş coğrafi formasyonlara ilişkin görüşleri hatırlatılmış, 
fiili durumlar yaratılarak veya tek taraflı faaliyetlerle bu coğrafi formasyonların statüsünün değiştirilmesine yönelik 
girişimlerin Türkiye tarafından kabul edilmeyeceği, bu faaliyetlerin hukuken hiç bir sonuç yaratmayacağı vurgulanmış, iki 
ülke arasında gerginliği arttırabilecek bu tür tahrik ve eylemlerden kaçınılması istenmiştir.

•  •

Türkiye-Iran ilişkilerine Dair Basın Açıklaması

15 Mayıs 1999

Türkiye-Iraıı ilişkilerinde karşılıklı saygı ve içişlerine müdahaleden kaçınılması ilkesine uyulmasının önemi, 
geçtiğimiz günlerde İran Hükümetinin dikkatine getirilmişti.

Buna rağmen, İran Anayasayı Koruyucular Konseyi Genel Sekreteri Ayetullah Cenneti, 14 Mayıs günü Cuma 
Hutbesinde yaptığı konuşmada Türkiye’nin içişlerine müdahale niteliğinde bazı beyanlarda bulunmuştur.

Iran Devletinin bir ileri geleninin bu beyanları içişlerine müdahaleden kaçınılması ilkesinin açık bir ihlalini teşkil 
etmektedir ve tarafımızdan kabul edilemez niteliktedir.

235



Bu hususlar 15 Mayıs 1999 günü Dışişleri Bakanlığına davet edilen İran’ın Ankara Büyükelçisi’ne iletilerek 
Ayetullah Cenneti’nin tutumu protesto edilmiş ve bu tüı davranışların sürdürülmesinin, ilişkilerimizi gerginleştirmekten 
başka bir amaca hizmet etmeyeceğine, bunun ise iki ülke arasında iyi komşuluk ilişkilerinin geliştirilmesini 
engelleyeceğine bir kez daha dikkat çekilmiştir.

£

Cumhurbaşkanı Hatemi’nin göreve gelmesinden l'er: İran'da Türkiye’ye karşı gördüğümüz tavır değişikliğinin bu 
tür beyanatlarla gölgelenmesi üzücüdür.

İskeçe Türk B irliğ in in  Fesb Edilmesi Kararına İlişkin Açıklama

15 Mayıs 1999

Batı Trakya Türk Azınlığı’nca 1927 yılında kurulan ve sosyal amaçlı bir demek olan iskeçe Türk Birliği, adında 
“Türk” kelimesi bulunduğu gerekçesiyle 1984 yılında İskeçe Valisi’nin başvurusu üzerine İskeçe Çok Üyeli Bidayet 
Mahkemesi’nin 1986 tarihli kararıyla kapatılmıştı. Demeğin bu karar aleyhine aynı yıl açtığı istinaf davası, o günden bu 
yana yapılan ertelemeler sonucu, ancak 15 yıl sonra Trakya İstinaf Mahkemesi’nde görülmüş ve demeğin tüzüğündeki 
amaçlarım “yasalara, ahlaka ve kamu düzenine” aykın gören İskeçe Valisi’nin talebi haklı bulunarak demeğin 
feshedilmesine karar verilmiştir.

Mahkeme karannda, demeğin isminin “İskeçe ve Türk Birliği” olmasının ve tüzüğünde Batı Trakya Türklerine 
atıfla bulunulmasının “Yunanistan sınırları içinde Türkiere ait bir örgütün varolduğu izlenimi verdiği, Yunan devletinin 
sınırlan içinde faaliyet gösteren bu demeğin yabancı devletin siyasi amaçlan doğrultusunda çalıştığı, demeğin Türk 
uyruklu kişilerce kurulduğu görünümü verdiği ileri sürülerek, bu nedenle kamu düzenine aykm olduğu hükmüne vanlmış, 
demeğin adındaki “Türk” kelimesinin Türk uyruğu yerine kullanılmadığı, bir sıfat olduğu ve Türk soyundan gelen Batı 
Trakyalılan simgelediği gerçeği bile bile gözardı edilmiştir.

Bilindiği üzere, Lozan Antlaşması iki ülkenin birbirlerinin topraklanndaki azınlıklannm etnik kökenlerini tayin 
haklarına ilişkin bir kısıtlama içermemekte ve Yunanistan Türkiye’deki Azınlığını “İstanbul Rumları” olarak etnik 
kimlikleriyle tanımlamaktadır. Yunanistan, Arnavutluk’ta da bir Yunan azınlığının bulunduğunu belirtmektedir. Ayrıca, 
Yunanistan, dünyamn en uzak köşelerinde bile “Elen” soylu topluluklar keşfedebilmekte ve bu insanları yurtdışı/diaspora 
Yunanlıları olarak nitelemekte beis görmemektedir. Yunanistan’ın, kendi soyundan olduğunu iddia ettiklerine bu şekilde 
sahip çıkarken, ülkesindeki Türk azınlığın etnik kimliğini redediyor olması, içine düştüğü çelişkinin önemli bir
göstergesidir.

İskeçe Türk Birliği’nin feshedilmesi karan, Yunanistan’ın kendi azınlıklan için öngördüğü uygulamalarla çelişki 
oluşturduğu kadar, Lozan Antlaşması’nm, 1968 Türk- Yunan Kültür Protokolü’nün, BM İnsan Haklan Evrensel 
Beyannamesi’nin, AGİT Belgelerinin, Avrupa İnsan Haklan Sözleşmesi’nin başta ifade ve demek kurma olmak üzere 
temel özgürlüklere ilişkin maddelerinin ihlalini de teşkil etmektedir. Yunanistan’ın ülkesindeki Türk azınlığın etnik 
kimliğini ve demek kurma özgürlüğünü tanımadığı son olarak Ocak 1999’da yayınlanan İnsan Haklan İzleme (Human 
Rights Watch) Raporuyla da belgelenmiştir.

Batı Trakya’daki Azınlığın “Türk kimliğini haiz olmadığım mahkeme kararlanyla tescil ettirmek amacıyla alman 
İskeçe Türk Birliği’nin feshedilmesi karan, Avrupa Birliği üyesi olan ve demokratik olduğunu iddia eden Yunanistan’da 
hukukun en ölçüde siyasal amaçlara hizmet edecek şekilde kullanıldığım bir kez daha göstermek bakımından ibret 
vericidir.

PKK Terör Örgütünün Hollanda’daki Toplantdarına İlişkin Açıklama

24 Mayıs 1999

PKK terör örgütü tarafından, Hollanda’da 24 Mayıs 1999 tarihinde, tamamen bu örgi 
maksatlanna hizmet eden bir toplantı düzenlenmiştir.

Sözkonusu toplantı öncesi yapılan uyanlara rağmen, Hollanda Hükümeti’nin PKK terör örg 
yasaklamaması esefle karşılanmıştır. Terörizmle ilintili faaliyetlerin ifade veya toplantı özgürlüğü ile 
etmek mümkün değildir. Kaldı ki böyle bir yaklaşım, ülkelerin terörizmle mücadele bağlamındaki 
aykındır.
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Türkiye, hukuk kurallarına bağlı kalarak terörizmle başarılı mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir. Ancak, Tür 
Kamuoyu, insan hayatının ve özgürlüklerinin en büyük tehdidi haline gelen terörizmi teşvik edici, cesaretlendirici 
girişimlere göz yuman, imkan sağlayan ülkelerin bu tutumlarının uluslar arası hukuk ve vecibelerle uyumlu hale gelmesini 
de ısrarla istemeye devam edecektir.

Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Sermet Atacanlı’nın 
Kendisine Yöneltilen Ege’de Bulunan Coğrafi Formasyonlara 

İlişkin Bir Soruya Verdiği Cevap 

27 M ayıs 1999

Bu akşam (27 Mayıs) Bakanlığımıza davet edilen Yunanistan Büyükelçiliği Müsteşanna, Türkiye'nin, Ege'd< 
egemenliği geçerli uluslararası antlaşmalarla Yunanistan'a verilmemiş coğrafi formasyonlara ilişkin görüşleri tekrar 
edilmiş, fiili durumlar yaratılarak veya tek taraflı faaliyetlerle bu coğrafi formasyonlann statüsünün değiştirilmesine 
yönelik girişimlerin Türkiye tarafından kabul edilmeyeceği, kışkırtıcı eylem teşkil eden bu faaliyetlerin hukuken hiç bir 
sonuç yaratmayacağı vurgulanmış, iki ülke arasındaki gerginliği artırabilecek bu tür tahrik ve eylemlerden 
kaçını 1 masıistenmi şti r.

Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Sermet Atacanlı’nm 
Kendisine Ege Denizinde Coğrafi Formasyonlar Hakkında 

Yöneltilen Bir Soruya Verdiği Cevap

31 Mayıs 1999

Ege’de egemenliği uluslararası andlaşmalarla Yunanistan’a verilmemiş çeşitli ada, adacık ve kayalıklar konusunda 
kışkırtıcı adımlar atılmaması yönünde Yunanistan makamlarına gereken uyanda bulunulmuştur.

Yapılan bu uvarı ve girişimlere rağmen, Ege’de tahrik eylemlerinin sürdüğü görülmektedir.

Bir kere daha vurgulamak isteriz ki, bu konuda Yunanistan tarafından gerçekleştirilen tek taraflı eylemler ve oldu 
bittiler kabul edilemez. Ayrıca, bu gibi girişimlerin aidiyet bakımından hiçbir hukuki sonuç yaratmayacağı aşikardır.

konudur.
Coğrafi formasyonlar meselesi, diğer Ege sorunlanyla birlikte görüşmeler yoluyla çözümlenmesi gereken bir

• ___

Abhazya ihtilafının Çözümüne Katkıda Bulunmak Amacıyla 
7-9 Haziran 1999 Tarihlerinde İstanbul’da Düzenlenecek Olan Toplantıya İlişkin Açıklama

02 Haziran 1999

Birleşmiş Milletler gözetiminde yürütülen Cenevre Süreci çerçevesinde Abhazya ihtilafımn çözümüne katkıda
bulunmak amacıyla Birleşmiş Milletler, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı ile ABD, Almanya, Fransa, İngiltere ve
Rusya Federasyonu'ndan müteşekkil Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin Dostlan Grubu ülkeleri temsilcileri, Gürcistan
ve Abhazya yetkililerinin katılımıyla, Türkiye'nin evsahipliğinde 7-8-9 Haziran 1999 tarihlerinde İstanbul'da bir toplantı 
düzenlenecektir.

İstanbul Toplantısı sırasında taraflar arasında yapılacak olan görüşmelerde Abhazya ihtilafının yalnız siyasi ve 
güvenlik boyutlanmn değil, ekonomik, insani ve sosyal veçhelerinin de ele alınması ve mevcut sorunların çözüm yollarının 
araştırılması öngörülmektedir.

Türkiye, Abhazya ihtilafının çözüme kavuşturulması, mevcut diyalog mekanizmasının sürdürülmesi, acil çözüm
bekleyen sorunların ele alınması ve taraflar arasında güven ortamının tesis edilmesi açısından İstanbul Toplantısının önemli
bir fırsat olduğunu değerlendirmektedir. Abhazya ihtilafına kalıcı ve adil bir çözüm bulunması, yalnız Gürcistan'da iç
istikrar ve banşın tesisi açısından değil, bölgemizde barış, güvenlik ve refahın hakim kılınması açısından da büyük önemi
haizdir. İstanbul Toplantısının katılımcıları tarafından Abhazya ihtilafının tüm taraflarını memnun edecek bir çözüm
bulunması için gerekli çabaların gösterilmesi ve İstanbul Toplantısının başanlı bir şekilde sonuçlanması en büyük 
temennimizdir.



Abhazya ihtilafı Konusunda Not

04 Haziran 1999

Abhazya sorunu Gürcistan sınırlan içinde Abhazya’nın statüsünü belirlenmesi konusundan Kaynaklanmaktadır.

Gürcistan’ın 1991 yılında bağımsızlığını kazanmasının ardında kabul ettiği anayasada Abhazya'm statüsüne 
değinil memesi sonucunda 1992 yazında Abhazya'da Gürcistan birlikleri ile ayrılıkçı güçler arasında çatışmalar başlamıştır. 
27 Temmuz 1993 tarihinde taraflar arasında bir ateşkes anlaşması imzalanmış ve anlaşmanın uygulanmasını denetlemek 
üzere BM Gürcistan Askeri Gözlemci Misyonu (UNOMIG) kurulmuştur. UNOMIG'de 5 gözlemci subayımız görev 
yapmaktadır. BDT Barışgücü de tarafların talebi üzerine Haziran 1994'de Abhazya'da konuşlandırılmıştır.

Etnik çatışmalar sonucu Abhazya’da önemli bir mülteci sorunu ortaya çıkmış oiup Gürcülerin büyük bir bölümü 
Abhazya'dan kaçmak zorunda kalmıştır. UNOMİG'in tahminlerine göre, Abhazya'da halen yaklaşık 230.000 kişi 
bulunmakta, bunun 90.000’ini Abhazlar, 50.000'iniErmenilcr, 40.000'ini Ruslar, 40.000'ini Gürcüler, 3000'ini Rumlar ve 
7000'ini diğer gruplar oluşturmaktadır.

İç savaştan önceki dönemde Abhazya'mn etnik yapısı aşağıda yer almaktadır:

Gürcü
Abhaz
Rus
Ermeni
Diğer

239.872 (% 45.7)
93.267 (% 17.2)
90.000 civarında _ (% 16,5)
76.541 (% 14.6)

<% 6 )

Birleşmiş Milletler ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı ile diğer uluslararası platformlarda alman kararlarda 
Abhazya İhtilafının Gürcistan’ın toprak bütünlüğü, bağımsızlığı ve siyasi birliği ilkeleri çerçevesinde çözümlenmesi 
gerektiği vurgulanmakta ve tarafların biran önce sözkonusu ihtilafa barışçı bir çözüm bulmaları çağnsında 
bulunulmaktadır.

Taraflar arasındaki siyasi müzakereler 1997 yılından bu yana Cenevre Süreci çerçevesinde BM Genel Sekreteri'nin 
Özel Temsilcisi Büyükelçi Liviu Bota’mn gözetiminde, RF ile AGİT temsilcilerinin de katılımıyla sürdürülmektedir. 
Müzakerelere Rusya Federasyonu "Facilitator’’ sıfatıyla Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin Dostları Grubu içinde 
iştirak etmektedir. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Dostlan Grubunun diğer üyeleri olan ABD, Fransa, İngiltere ve 
Almanya'da anılan toplantılara katılmaktadır

Birleşmiş Milletler gözetiminde yürütülen Cenevre Süreci çerçevesinde Abhazya ihtilafının çözümüne katkıda 
bulunmak amacıyla Birleşmiş Milletler, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı ile ABD, Almanya, Fransa, İngiltere ve 
Rusya Federasyonu'ndan müteşekkil Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin Dostları Grubu ülkeleri temsilcileri, Gürcistan 
ve Abhazya yetkililerinin katılımıyla, Türkiye’nin evsalıipliğinde 7-8-9 Haziran 1999 tarihlerinde İstanbul'da bir toplantı 
düzenlenecektir.

İstanbul Toplantısı sırasında taraflar arasında yapılacak olan görüşmelerde Abhazya ihtilafıma yalnız siyasi ve 
güvenlik boyutlarının değil, ekonomik, insani ve sosyal veçhelerinin de ele alınması ve mevcut sorunların çözüm yollarının 
araştırılması öngörülmektedir.

Türkiye, Abhazya ihtilafının çözüme kavuşturulması, mevcut diyalog mekanizmasının sürdürülmesi, acil çözüm 
bekleyen sorunların ele alınması ve taraflar arasında güven ortamının tesis edilmesi açısından İstanbul Toplantısının önemli 
bir fırsat olduğunu değerlendirmektedir. Abhazya ihtilafına kalıcı ve adil bir çözüm bulunması, yalnız Gürcistan'da iç 
istikrar ve barışın tesisi açısından değil, bölgemizde barış, güvenlik ve refahın hakim kılınması açısından da büyük önemi 
haizdir. İstanbul Toplantısının katılımcıları tarafından Abhazya ihtilafının tüm taraflarını memnun edecek bir çözüm 
bulunması için gerekli çabaların gösterilmesi ve İstanbul Toplantısının başarılı bir şekilde sonuçlanması en büyük 
temennimizdir.
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Fransa’nın Grenoble Şehrinde Açdan Ermeni Anıtına İlişkin Açıklama 

08 Haziran 1999

Fransa’da Grenoble Belediyesi tarafından 5 Haziran 1999 tarihinde bir sözde Ermeni soykırımı anıtı açılmıştır.

Bahsekonu amtın açılacağının öğrenilmesi üzerine ilgili temsilciliklerimiz tarafından Fransız makamları nezdinde 
gerekli girişimlerde bulunulmuştur.

Sözde soykırım amtı dikilmesi girişiminin Türkiye ve Türklere karşı düşmanlık hislerini körükleyici olduğu ve 
ilgili ülke ile ilişkileri bozmayı hedeflediği açıktır.

Bu iddialar tarihin tahrif edilmesinden yola çıkmaktadır. Yıllardır yerli ve yabancı araştırmacıların istifadesine 
açık olan Osmanlı Arşivlerinde Türk ve yabancı bilim adamları tarafından yapılan araşürmalar bu iddiaların herhangi bir 
kanıttan yoksun olduğunu ortaya koymuştur.

I

toplumlararası
uyum ve eşitliği bozucu etki yapmaktadır

oynamasının bölgede barış, refah ve istikrara
olumlu yönde bir

_  •

Kosova Krizinin Çözüm Yoluna Girmesine ilişkin Basın Açıklaması

11 Haziran 1999
% •

Yugoslavya Federal Cumhuriyeti (YFC) makamlarının geçen hafta kendilerine sunulan barış planını kabul 
etmelerinin ve NATO ile YFC askeri yetkilileri arasında Kosova’ya bir uluslararası güvenlik gücü konuşlandırılmasına 
ilişkin anlaşmanın imzalanmasının ardından, YFC birliklerinin Kosova’dan çekilmeye başlaması, NATO'nun hava 
harekatını askıya alması ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'niıı (BMGK) 10 Haziran günü Kosova konusundaki 
kararı kabul etmesiyle, Balkanlar'da ve Avrupa'da barış ve istikran ciddi şekilde tehdit eden ve bir milyonu aşkın kişinin 
mülteci ve yerlerinden edilmiş kişi durumuna düşmesiyle bü\ük bir insanlık dramına dönüşmüş olan Kosova krizinin 
çözüm yoluna girmiş olmasından büyük memnuniyet duymaktayız.

NATO harekatı bu şekilde amacına ulaşmış ve NATO üyesi ülkelerin bağlı olduklan değerleri titizlikle savunma 
kararlılıklan beklenen sonucu vermiş bulunmaktadır.

Türkiye, bir bölge ülkesi olarak, bu soruna barışçı yollarla ve bölgede yaşayan ulusal Türk azınlığı dahil, tüm 
toplulukların çoğulcu, katılımcı ve demokratik bir sistem içerisinde bütün hak ve özgürlüklerden eşit olarak yararlanmasını 
güvence altına alacak ve kapsamlı bir özerklik sağlayacak bir çözüm bulunmasını başından beri arzu etmiş ve bu 
doğrultuda tüm uluslararası forumlarda büyük gayret göstermiş, sorumlu bir NATO üyesi ülke olarak harekatın başarısına 
önemli bir katkıda bulunmuş, insani sorunların hafifletilmesinde de öncü bir rol oynamış ve bu konuda maddi ve manevi 
hiçbir fedakarlıktan kaçınmamıştır.

Barış planımn kabulü, askeri anlaşmanın imzalanması ve BMGK kararının kabulüyle Kosova'da yeni bir dönem 
başlamaktadır. Bu yeni dönemde, YFC makamlarının yükümlülüklerini tam olarak yerine getireceklerine, bu şekilde 
mültecilerin ve yerlerinden edilmiş kişilerin güvenli bir şekilde evlerine dönmelerine imkan verecek bir ortamın süratle 
sağlanacağına, Kosova'da barış ve huzurun süratle tesis edileceğine, yaraların sarılmaya başlanacağına ve Kosova halkının 
beklentilerini karşılayacak bir siyasal düzenlemeye bir an önce varılacağına inanıyor; Kosovalı Arnavut grupların da bu 
doğrultuda ve BMGK kararma uygun bir biçimde hareket edeceklerini ümit ediyoruz.

Kosova'da başlayan bu yeni dönemde pek çok güçlüklerin aşılması gerekecektir.

Türkiye, Kosova'da siyasi çözüm çabalarına ve düzenlemelerine bugüne kadar olduğu gibi aktif katkıda 
bulunmaya devam edecektir. Öte yandan, ülkemiz, bölgenin güvenliği ve istikrarı, yeniden yapılanması ve ekonomik 
refahına yönelik tüm çalışmalara da etkin olarak katılmayı öngörmektedir.
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Gagoğuz Yerı’ne içme Suyu Götürülmesi Projesinin 
İlk Etabının Tamamlanması Vesilesiyle Düzenlenecek Törene İlişkin Açıklama

15 Haziran 1999

Sayın Cumhurbaşkanımız, Türkeximbank tarafından Moldova’ya tahsis edilen kredi desteğiyle yürütülmekte olan 
Gagoğuz Yeri’ne içme suyu götürülmesi projesinin ilk etabının tamamlanması vesilesiyle düzenlenecek törene katılmak 
amacıyla, 17 Haziran 1999 günü beraberinde Devlet Bakanı Sayın Abdulhaluk Çay, Milli Eğitim Bakam Sayın Metin 
Bostancıoğlu ve üst düzey bürokratlar ile iş ve basın dünyamızın temsilcilerinden oluşan bir heyetle Moldova'ya bir günlük 
çalışma ziyareti gerçekleştireceklerdir.

Sayın Cumhurbaşkanımızın 25-26 Haziran 1998 tarihlerinde Moldova'ya yaptıkları resmi ziyaret sırasında 
Moldova Cumhurbaşkanı Lucinschi ile temelini attıkları proje, Gagoğuz Yeri’nin Komrat, Çadır-Lunga ve Vulkaneşti 
şehirlerine içme suyu götürülerek, dost ve kardeş Gagoğuz halkının en büyük sorunlarından birini ortadan kaldırmayı 
amaçlamaktadır. Bir Türk inşaat şirketi tarafından gerçekleştirilmekte olan projenin ilk etabımn tamamlanmasıyla 17 
Haziran günü yapılacak törenle Gagoğuz Yeri’nin başkenti olan Komrat'a içme suyu verilecektir.

Sayın Cumhurbaşkanımız ayrıca, Kongaz Köyünde tahsis edilen bir binada Milli Eğitim Bakanlığımızın 
katkılarıyla eğitime başlayacak olan Süleyman Demirel Anadolu Lisesi’nin açılışını da yapacaklardır. Bu vesileyle, iki ülke 
arasında eğitim alanında bir protokol imzalanacaktır.

Sözkonusu ziyaret çerçevesinde Sayın Cumhurbaşkanımızın Moldova Cumhurbaşkanı Petru Lucinschi ile 
yapacakları görüşmelerde, olumlu bir seyir izleyen ikili ilişkilerimiz ile ortak ilgi alanına giren bölgesel ve uluslararası 
konularda görüş teatisinde bulunulması da öngörülmektedir.

— —  #  _  • • •
G-8 Zirvesi Sonunda Yayınlanan Ortak Açıklamadaki Kıbrıs ile ilgili ifadelere ilişkin Açıklama

21 Haziran 1999

Köln’de yapılan G-8 Zirvesi sonunda yayınlanan Ortak Açıklamada Kıbrıs konusuna da yer verildiği görülmüştür. 
G-8 bu çerçevede, BM Genel Sekreteri'nden Kıbrıs'taki tarafları 1999 sonbaharında görüşmelere davet etmesini talep etmiş 
ve Kasım ayında yapılacak AGİT’teki Zirvesine kadar bir sonuç alınması ümidini dile getirmiştir.

Kıbrıs sorununa bir çözüm bulunması için taraflar şimdiye kadar çok sayıda görüşme yapmışlardır. Haksızca 
gaspettiği uluslararası tanınmışlık avantajından yararlanan Kıbrıs Rum tarafı tüm bu görüşmelerde çözümü engelleyen taraf 
olmuş, başarısız geçen her müzakere süreci Kıbrıs'taki güvensizlik ortamını biraz daha arttırmış, bölünmeyi derinleştirmiş, 
gerilimi yükseltmiştir.

Kıbrıs Rum tarafının, Lüksemburg zirvesi ile başlayan AB ve dolayısıyla Yunanistan ile bütünleşme süreci, başta 
egemen eşitlik olmak üzere, Kıbrıs'ta bir çözüm için üzerinde mutabık kalman parametreleri ortadan kaldırmış, Türk-Yunan 
dengesini bozmuş ve müzakere sürecini büsbütün çıkmaza sokmuştur.

Nitekim Kıbrıs Rum tarafı, Avrupa Birliğinin kendisine sağladığı avantajlı konumdan yararlanarak, Ada'ya ileri 
teknoloji ürünü saldın silahları getirmeye, Yunanistan’a askeri hava ve deniz üsleri kurmaya, Türkiye'ye yönelik PKK 
terörizmine destek vermeye yönelik bir gerilim politikasını sürdürebilmiş ve ara bölgede güven arttırmayı amaçlayan basit 
askeri önlemlerin alınması yolunda BM Genel Sekreteri'nden gelen önerileri dalü reddetme cesaretini göstermiştir.

Kıbrıs'ta parametreler Ada’daki gerçekler temeline oturtulmadan ve mevcut güvensizlik ortamı yok edilmeden 
başlatılacak bir müzakere sürecinin başarı şansı olmayacağı düşüncesindeyiz. Bu bağlamda, KKTC Cumhurbaşkanı 
Dentaş’ın serdettiği görüşler ve yaptığı konfederasyon önerisi, Türkiye ile Kıbrıs Türk halkı arasındaki değişmez dayamşına 
temelinde tarafımızdan tümüyle desteklenmektedir.

Kıbrıs'ta bugün adanın iki halkını temsil eden iki eşit, egemen ve demokratik devlet vardır. Kıbrıs sorununa bir 
çözüm, üçüncü taraflarca değil, ancak bu iki devlet arasında bulunduğu ve Türkiye ile Yunanistan arasındaki dengeleri 
koruduğu takdirde kalıcı olabilir. Bunun için yapılması gereken belirli vadeler koyarak tarafları görüşmeye zorlamak değil, 
bunca zaman müzakerelerde niye başarı kazamlamadığınm nedenlerini doğru teşhis etmek ve sonuç alıcı bir müzakere için 
gerekli zeminin ve ortamın oluşmasına yolu açmaktır. Bu ise KKTC'nin varlığının kabulünden geçmektedir.
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Kosova Hakkında Açıklama

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) 10 Haziran 1999 tarih ve 1244 sayılı Karan uyannca 
Kosova’dan Sırp askeri, güvenlik ve paramiliter kuvvetlerinin çekilmesi ve bunun sonucunda NATO’nun hava 
bombardımanının durdurulduğunu resmen açıklaması üzerine Birleşmiş Milletler bölgenin geleceğine yönelik olarak 
üzerine düşen sorumluluklan yüklenmeye başlamış, bu çerçevede BM Kosova Geçici Yönetim Misyonu oluşturulmuştur.

Sözkonusu “BM Kosova Geçici Yönetim” Kosova’nın idari ve ekonomik yapılanmasında öncü rol oynayacaktır.

BM Genel Sekreteri 1244 sayılı BMGK Kararının uygulanmasında kendisine yardımcı olabilecek hükümet ve 
kuruluşlarla sürekli damşabilmek için aralarında Türkiye’nin de bulunduğu “Genel Sekreterin Kosova Dostlan” adı alünda 
bir danışma grubu kurmaya karar vermiştir.

Sürekliliği olması öngörülen bu grupta 12 ülke ve 3 uluslararası kuruluşa yer verilmiştir. Sözkonusu ülkeler 
Türkiye’nin yamsıra ABD, Almanya, Çin Halk Cumhuriyeti, Fransa, Hollanda, İngiltere, İtalya, Japonya, Kanada, Rusya 
ve Yunanistan’dır. Aynca AB, AGİT ve İKÖ’nün davet edilmesi öngörülmektedir.

Sözkonusu grubun 30 Haziran günü New York’la yapılacak ilk toplantısında BM Genel Sekreteri Kofi Annan 
Dışişleri Bakanımızı davet etmiştir.

Bölgeyle yakın tarihi, kültürel ve inşam bağları bulunan Türkiye’nin anılan grupta yer alması, hükümetimizin 
Kosova konusunda bugüne kadar izlediği dengeli ve yapıcı politikanın bir sonucu olarak değerlendirilmektedir.

Bilindiği üzere Türkiye, Kosova’nın geleceği ile ilgili görüşmelerde bölge ülkelerinin tecrübesinden de 
yararlanılması gerektiğini başından beri savunmuştur.

Türkiye, Kosova’da ve dolayısıyla bölgede barış ve istikrarın yerleşmesi için üzerine düşen her türlü sorumluluğu 
yerine getirmeye devam edecektir.

25 Haziran 1999

Yunanistan Dışişleri B akanf nm Cevabi Mektubu Hakkında Basın Açıklaması 

26 Haziran 1999

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakam İsmail Cem, 24 Mayıs 1999 tarihinde Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo 
Papandreu’ya bir mektup göndererek özetle şu hususlan belirtmişti:

Türk-Yunan ilişkilerinin önündeki temel engel, Türkiye’ye yönelik terörizmle Yunanistandaki bağlantılar ve 
terörizme verilen destekler olarak görülmektedir.

Bu engelin aşılması için, iki ülke arasında terörle mücadele amaçlı ikili bir anlaşma yapılması gereklidir.

Böyle bir anlayışın benimsenmesi ve somut olarak uygulamaya girmesi, başlıca sorunların ele ahnacağı bir 
uzlaşma planının başlatılmasına imkan tanıyabilecektir.

Yunanistan Dışişleri Bakam’mn 25 Haziran 1999 tarihli cevabi mektubu, 26 Haziran 1999 günü Yunanistan’ın
Ankara Büyükelçisi tarafından elden tevdi edilmiştir. Sözkonusu cevabi mektupta özetle şu hususlara yer verilmiş olduğu 
görülmektedir:

Yunanistan, Türk-Yunan ilişkilerinin önünün açılması arzusunu paylaşmaktadır. Bu amaçla aşağıdaki alanlarda 
diyalog önermektedir.

-Turizm
-Çevre
-Kültür
-Örgütlü suç, uyuşturucu kaçakçılığı, yasadışı göç ve terörizm 
-Ticaret
-Bölgesel işbirliği.
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Yunanistan, terörizm konusunda, her iki ülkenin de taraf olduğu uluslararası anlaşmalar çerçevesinde terörizmle 
mücadele etmek için mümkün olan bütün işbirliği imkanlarının araştırılmasına herhangi bir engel olmadığını 
kaydetmektedir.

Yunanistan, zikredilen bütün alanlarda, işbirliğinde sağlanacak ilerlemenin ışığında, ikili ve hatta çok taraflı 
anlaşmaların sonuçlandınlabileccğini belirtmektedir.

Yunanistan Dışişleri Bakanı’nın cevabi düşünceleri tarafımızdan değerlendirilmiştir:

Türkiye, terörizm ve bağlı konularda en kısa zamanda yüksek düzeyli görevliler arasında ortak bir toplantı 
düzenlenmesini Yunanistan’a önerecektir. Buna paralel olarak, ikili diğer bütün konularda benzer görüşmeler 
yapılabileceği belirtilecektir.

Öte yandan, Yunanistan Dışişleri Bakanı, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nce 30 Haziran 1999 günü New 
York’da düzenlenecek Kosova toplantısına Türkiye Dışişleri Bakam’nın ve kendisinin katılacağından hareketle, Türk 
muhatabıyla önümüzdeki hafta New York’da görüşmeyi arzu ettiğini, Ankara Büyükelçiliği aracılığıyla belirtmiştir. Bu 
konuda Yunan tarafına olumlu cevap verilmiştir.

İskeçe'deki Türk Azınlık Mensuplarına Ait Mezarlıklara Yapılan Saldırı İle İlgili Açıklama 

28 Haziran 1999

İskeçe’deki Aşağı Mahalle mezarlığında bulunan Batı Trakya Türk Azınlığı mensuplarına ait 14 mezar taşının 
kimliği meçhul saldırganlarca kırılmış olduğu üzüntüyle öğrenilmiştir. Batı Trakya Türk Azınlığı'mn manevi değerlerine 
karşı süregelen bu tür şiddet eylemlerini kınıyoruz.

Bu çirkin saldırının Yunan Dışişleri Bakanının iki ülke arasında kültürel alanda işbirliğinden bahsettiği bir döneme 
rastlaması da ayrıca üzüntü vericidir.

Bu saldırının faillerinin biran önce yakalanarak adalete teslim edilmesini ve bu tür eylemlerin tekerrürünün 
önlenmesi yolunda gerekli çabanın gösterilmesini bekliyoruz.

Sayın Bakanımızın BM  Kosova Geçici Yönetim Toplantısı’na Katılımına İlişkin Açıklama 

28 Haziran 1999

Birleşmiş Milletler’in oluşturduğu “BM Geçici Yönetimi”nin danışmanlığım üstlenecek grubun ilk toplantısına 
katılmak üzere, Dışişleri Bakanı İsmail Cem, BM Genel Sekreteri Kofl Annan’ın davetlisi olarak New York’a hareket 
etmiştir. "

Sözkonusu “BM Geçici Yönetimi”, Kosova’mn siyasi ve idari yapılanmasında. Ekonominin ve altyapının yeniden 
inşasında öncü işlev taşıyacaktır.

BM Genel Sekreteri, Kosova’ya ilişkin Güvenlik Konseyi Kararının uygulanmasında kendisine yardımcı 
olabilecek ülkelerin Dışişleri Bakanlarıyla sürekli danışabilmek için bu grubu oluşturmuştur.

Sürekliliği olması öngörülen bu grupta 12 ülke ve 3 uluslararası kuruluşa yer verilmiştir. Sözkonusu ülkeler 
Türkiye’nin yanısıra ABD, Almanya, Çin Halk Cumhuriyeti, Fransa, Hollanda, İngiltere, İtalya, Japonya, Kanada, Rusya 
ve Yunanistan’dır. Ayrıca AB, AGİT ve İKÖ’nün davet edilmesi öngörülmektedir.

Bilindiği üzere Türkiye, Kosova’nın geleceği ile ilgili görüşmelerde bölge ülkelerinin tecrübesinden de 
yararlanılması gerektiğini başından beri savunmuştur.

Öte yandan. Dışişleri Bakanımızın, Yunanistan Dışişleri Bakanıyla adıgeçenin talebi üzerine New York’ta bir 
görüşme yapması beklenmektedir.
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29 Haziran 1999

25 Mart 1999 tarihinde faaliyetlerine geçici olarak ara verilen Belgrad Büyükelçiliğimiz 28 Haziran 1999 günü 
Maslahatgüzar düzeyinde yeniden çalışmalarına başlamıştır.

Belgrad Büyükelçiliğimizin Yeniden Çalışmalarına Başlaması İle İlgili Açıklama

KKTC'de Bulunan ABD Menşeli Silahlar İle İlgili Açıklama 

29 Haziran 1999

Bundan bir süre önce ABD makamları ilgili ABD yasaları uyarınca Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 
bulundurulmaması gerektiği görüşüyle bazı ABD menşeli silahların durumunu gündeme getirmişler, aynı doğrultuda 
Güney Kıbrıs'taki benzeri silahlar konusunda da Yunanistan'la temasa geçtiklerini belirtmişlerdir.

ABD makamlarıyla yapılan görüşmeler ve işbirliği neticesinde sözkonusu ABD menşeli silahlar bakımından 
Kuzey Kıbrıs'taki durum KKTC makamlarının bilgisi tahtında tarafımızdan ABD yasalarıyla uyumlu hale getirilmiştir. 
ABD tarafı, aym sonucun daha geniş bir yükümlülükle karşı karşıya kalan Yunanistan bakımından Güney Kıbrıs'ta da
sağlandığım ileri sürmüşler, bütün bu gelişmelerin bir raporla yönetimce ABD Kongresi'ne iletileceğini bildirmişlerdir.

%

Olay, tamamen ABD yasalarından kaynaklanan münferii bir durum olup, sadece ilgili mevzuata tabi silahlan 
kapsamakta, diğer bir deyişle, Kıbns konusunun başka veçheleriyle bir bağlantısı bulunmamaktadır. Bu gelişme, 
Türkiye'yin KKTC'deki politik ve askeri konumuna olumsuz etki yapmamakta ve Kıbrıs Türk halkının güvenliği her zaman 
olduğu gibi Türkiye'nin etkin teminatı altında olmaya devam etmektedir.

PKK
• •

01 Temmuz 1999

PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan, yargılama sonucu idama mahkum olmuştur. İdam cezası karan 
Yargıtay’da resen temyize tabi olduğundan, hukuki süreç halen devam etmektedir.

Türk yargısı bağımsızdır. Bu itibarla, yargıya Türkiye içinde veya dışandan hiçbir müdahalede bulunulması
mümkün değildir. Böyle bir müdahaleye kalkışılması veya bu anlama gelen davranışlar içine girilmesi kesinlikle kabul 
edilemez.

Bugüne kadar yabancı çevrelerce yapılan iyi niyetli açıklamalarda yargı sürecinin adil olduğu ve Türk yasalan 
altında gerekli hukuki sürecin izlendiği teslim edilmektedir.

Imralı adasında yapılan yargılamanın çok sayıda yabancı kişi ve yabancı basın mensubu tarafından izlendiği, 
duruşmaların tamamının tüm dünyanın gözleri önünde cereyan ettiği hiç kimsenin inkar edemeyeceği bir gerçektir.

Ancak, yine bazı yabancı çevrelerin idam cezasım ön plana çıkartarak Türk yargı sistemini keyfi biçimde
eleştirmeye kalkışmaları, Türkiye’ye yönelik tehditkar imalarda bulunmaları ve Öcalan’ın idam cezası ile Türkiye’nin
Avrupa Konseyi ve AB ile ilişkileri gibi konular arasında bağlantı kurmaya yeltenmeleri yanlıştır. Bu yaklaşımları kabul 
edilemez bulmakta ve kınamaktayız.

Bugün Türk hukukunu, adaletini ve insan haklan alanındaki uygulamalannı eleştirmeye yeltenenlerin bir kısmının, 
PKK’nm elebaşısı kendi ülkelerinde iken onu yargılamak şöyle dursun, adaletten kaçırmak için Devlet vakar, ciddiyet ve 
sorumluluğuyla bağdaşması imkansız pazarlık ve tertiplere girdiklerini unutmamalan lazımdır. PKK terör örgütünün 
elebaşısının İmralı’daki duruşmalan sırasında bu ülkeleri açıkça suçlayan gözlem ve kanaatleri artık dünya kamuoyunun 
malumu olmuştur. Bunları burada hatırlatmaya ihtiyaç duymuyoruz.

Herkesi adalete ve hukuk devleti ilkesine saygılı olmaya ve tahrikkar davranışlardan kaçınmaya davet ediyoruz.
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• . _ _ ___

Dışişleri Bakanı İsmail CenTin New York Dönüşünde Ankara Esenboğa Havalanmda Basma 
Açıklaması

04 Temmuz 1999

Efendim, New York’ta öncelikle Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Kosova konusunda Dışişleri Bakanlan 
düzeyinde yaptığı toplantı için bulundum ve bu toplantı Kosova’nın geleceğine dönük neler yapılabileceği, Kosova’nın 
siyasi yapılanması, idari yapılanması, ekonomik yeniden yapılanması gibi konularda ne gibi yöntemler kullanılabileceği 
şeklinde çok geniş bir toplantı oldu, çok faydalı bir toplantı oldu. Biz tabii Türkiye’nin bu konuda karar süreçleriyle 
mümkün olduğunca iç içe bulunmasını hedeflemekteyiz ve New Yorktaki toplantı bu amaca belli ölçüde hizmet eden bir 
toplantı oldu. Kosova, her zaman tekrarladığım gibi, bizim için çok hassas bir konu, bizim çok gönülden yaşadığımız bir 
konu ve Türkiye olarak Kosova’nm ekonomik yapılanmasında yer almak için çalışmaktayız. Malum 18 milyar Dolarlık bir 
yatının öngörülmekte Kosova için ve bu yatınmla birlikte, bu kaynakla birlikte Kosova’da bir inşaat başlayacak, adeta 
yeniden inşaa edilecek ve biz Türkiye’nin bu inşaat sürecinde bulunmasını istiyoruz. Mesafede aldık bu yönde. Herhalde 
yaz sonu durumlar açıklığa kavuşacak. Savaş kazanıldı Kosova’da, ama asıl zor olan banşı kazanmak. Barışı kazanmak 
dendiğinde siyasi yapılanma büyük önem taşıyor bu siyasi yapılanma içinde bütün Kosovalıların mevcut olması gerekiyor. 
Kosova’nın bir etnik bölünmelere sürüklenmemesi icap ediyor ve bu bağlamda biz tarihsel birlikteliğimiz olan Kosova’da 
Arnavut ve Türklerle özellikle ilgilenmekteyiz. Yeniden yapılanmada, siyasi yapılanmada Kosova’da sayılan 60 bin 
dolayında hesap edilen Türk azınlığın anayasada, siyasette, demokratik süreçte mevcut olması için gereken çalışmalan da 
Türkiye olarak başlatmış bulunuyoruz.

Diğer ikinci bir konumuz, New York’ta malum Yunanistan Dışişleri Bakanı ile görüşmemiz oldu. Kendisiyle daha 
önce bir yazışmada bulunduk ve burada biz Türkiye olarak Yunanistan konusunun, Yunanistan ile görüşmemizin ancak 
terörizm konusunu açığa çıkartmakla mümkün olabileceğini ve Türkiye olarak bizim bu konuda ciddi düşüncelerimiz 
olduğunu ve bu konunun gündemden düşürülmesi gerektiğini, Yunanistan’ın bunu temizlemesi gerektiğini hep söyledik. 
Nitekim benim yazdığım mektupta da Türkiye ile Yunanistan ilişkilerinin önünün açılması için terörizm konusunda 
Yunanistan ile Türkiye’nin bu sorunu çözmeyle de ve bizim birçok ülkeyle terörle mücadele konusunda mevcut olan ikili 
anlaşmalarımız, Balkanlar boyutunda çok taraflı anlaşmalarımız, tecrübemiz ve Yunanistan’ın Türkiye ile ikili bir anlaşma 
yapmasının bu terörizm gölgesinden kurtulması için bir ilk adım olacağını biz söylemiştik. Nitekim bu yazışmalarda da 
genel çizgileriyle bu hava bizim yazılarımızda mevcuttur. Daha sonra Sayın Dışişleri Bakanından gelen cevabi mektupta 
bir ihtiyatlı adımın atılabileceği anlaşılıyordu. Nitekim o mektupta Yunanistan’ın terörizmle bağlantılı konular, ayrıca dört 
tane ayn konu turizm, çevrenin korunması, bölgesel işbirliği ve ticaret konularında ikili, hatta çok taraflı anlaşmalar 
yapmak hedefine dönük olarak görüşmeler olabileceği yazılıydı. New York’ta görüşme talebi, görüşme düşüncesi Sayın 
Papandreu’dan geldi ve bu görüşmede şu söylediğim hususları içeren bir mutabakata kendisiyle vardık. Bunu katiyen 
abartmamak, büyütmemek lazmı. Sadece doğru yönde atılmış bir adım diye görebilmek lazım. Şimdi başta terörizm olmak 
üzere ki bu bizim tabi öncelikli konumuz; beş konuda, beş a\rı konuda iki Bakanlığın arasında bir temas olacak ve bir 
çalışma yapılacak. Bu çalışmalarda da daha ileriye bir adım atılıp atılamayacağı ortaya çıkacak. Bunun da Temmuz ayı 
içinde tamamlanmasını bekliyoruz. Burada tabii şunu hiç unutmamak lazım. Yunanistan Türkiye ile ilişkilerini son yıllarda 
çok kötü götürmüştür. Türkiye’ye karşı îıasmane tutumlar içinde gözükmüştür ve bundan vazgeçilmesi, iki ülke arasında 
sağlıklı, gerçekçi, ihtiyatlı ama iyi ilişkilere yönelinmesi her iki ülkenin de menfaatinedir. Umuyoruz Yunanistanla birlikte 
bunu yapmak mümkün olsun. Ancak hep belirttiğim gibi gayet ihtiyatla meseleye yaklaşmaktayız.

Üçüncü konu ve bunu da çok önemsiyorum. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteriyle ikili görüşmemiz oldu. Genel 
Sekreterle etraflı denebilecek bir değerlendirme yaptık. Önce Kosova’yı konuştuk. Kendisi ve yardımcıları, biz Birleşmiş 
Milletler Nezdindeki temsilcimiz Büyükelçi, Türkiye’den birlikte gittiğimiz Bakanlıktan üst düzey yöneticilerimiz ve bu 
toplantıda önce Kosovayı konuştuk, daha sonra Irak meselesini konuştuk. Zaten Birleşmiş Milletler Genel Sekreteriyle 
benim tanışmam görüşmem Irak’la başlamıştı ve bundan birbuçuk yıl kadar önce böyle bir temaslarımız olmuştu. Gene 
Irak konusunu konuştuk. Irak’a ekonomik ambargonun geçici ve koşullu olarak geçici olarak kaldırılmasını doğru 
bulduğumuzu kendisine anlattık, sunduk. Bu ambargonun belli bir süre kalkması hem Irak’a bir şans tanıyabilir Birleşmiş 
Milletler kararlarına uyum göstermesi için hem Irak halkım rahatlatabilir, hem de geleceğe dönük bir umut yaratabilir. Bu 
konudaki düşüncelerimizi Genel Sekretere sunduk.

Dördüncü konu Kıbns konusuydu. Sayın Genel Sekreter Kıbrıs konusundaki düşüncelerimizi sordu. Tabii oradan 
Kıbrıs konusunda asli muhatabın Sayın Denktaş ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olduğunu belirterek bizim 
düşüncelerimizi de anlattık ve gayet yanlış bir iş yapıldığını, “Yediler” -yahut simdi Rusya’yı da katıyorlar- zaman zaman 
“Sekizler” denilen zengin ülkeler topluluğunun aleme nizam vermek çabaları çerçevesinde bu Kıbns konusunda 
oluşturduğu önerinin işi büsbütün karıştırmak, zorlaştırmak ve Kıbns bağlamında Doğu Akdeniz’i yeni tehlikelere 
açmaktan başka bir işe yaramayacağını bir kez daha Sayın Genel Sekretere anlattık ve dünya bir yandan Kosova’da bir 
etnik temizliği durdurtmak, önlemek isterken bir yandan da Kıbns’ta yeni KosovaTar yaratmamalıdır. Bu tehlikeli oyun 
oynanmamalıdır. Bunu oynamak isteyenler varsa biz Türkiye olarak bu oyunu onlara oynatmayız. Bunlan çok açık ve net 
olarak konuştuk.

✓
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Tabii şunu da ekleyeyim bu görüşmemizde de zaten atıfta bulundum ben. Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin 
yaklaşımlarıyla, o G-8 denilen ayrıca Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararının -ki o karar Sekizlerin kararının bir 
sureti, kopyası olmuştur- bu ikisinin arasında çelişki vardır, fark vardır. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri gerçekten bir 
anlayış ortamı, bir uzlaşma ortamı bulmak için yıllardır çalışmaktadır. Birçok sözü, birçok girişimi bizim tasvibimizi 
almasa bile iyi niyetinden şüphe edilemez. Nitekim son bir yıl içinde bu çabalar yoğunlaşmıştır Genel Sekreterin çabalan. 
Olumlu, bazı küçük de olsa özellikler zaman zaman kendini göstermiştir. Ancak Güvenlik Konseyi’nin son karan bütün bu 
olumluluklan adeta bir hamlede yok etmiştir ve Kıbrıs’ta yeni herkesin başına çıkacak dertlerin ilk adımı özelliği taşımıştır. 
Bunlann olmayacağını, bunlan oldurtmayacağımızı Genel Sekretere bir kez daha sunma imkanını buldum. 15-20 yıl 
öncesinin Güvenlik Konseyi karanyla 25 yıl öncesi Güvenlik Konseyi karanyla 2000’li yıllann Kıbrıs’ına 
yaklaşılmayacağım anlattım. Eskimiş karar, eskimiş yaklaşımla Kıbrıs’a Birleşmiş Milletler yöneldikçe hiçbirşey 
değişmez, hiçbirşey olmaz. Mevlana’nm bir sözü vardır. “Dünle beraber gitti cancağzım, ne kadar söz varsa düne ait şimdi 
yeni şeyler söylemek lazım”. Kıbrıs’ta bunun herkes tarafından bilinmesi gerekiyor. Karşımıza temcit pilavı gibi 20-25 
yılın öncesinin kararlarını çıkarmasınlar. Bunlar eskimiştir, bunlar kullanılamaz ve Kıbrıs’ta Kuzey Kıbns Türk 
Cumhuriyetinin kimliği, kişiliği, hakkı hukuku eşit şekilde tanınmadan hiçbir yere varılamayacağını bir kez daha her kez 
görecektir.

Teşekkür ediyorum. Biraz uzun oldu ama siz kısaltırsınız.

SORU: Sayın Bakan bir sorum olabilir mi acaba? Yunan Dışişleri Bakanı ile görüşmeniz ile ilgili olarak. Daha 
önce de Davos’da da bir müzakere süreci yaşanmıştı, ve benzer kararlar alınmıştı, ancak bir sonuç çıkmadı?

CEVAP: Hayır ben temel konularda mutabakata vardık demedim. Konu başlıktan bunlar. Bu konularda ikili 
anlaşmalar yapılıp yapılamayacağını iki Bakanlığın üst düzey yöneticileri bir araya gelip değerlendirecek. Yani bir çerçeve. 
Ben gerçekçiyim. Umutlu veyahut umutsuz değilim. Bakacağız, göreceğiz zaman içinde anlayacağız. Bundan ibaret.

Teşekkür ederim.

• •

PKK Terör Örgütü Yandaşlarının Roma Büyükelçiliğimiz Ekonomi ve Ticaret Müşavirliğini 
İşgali İle İlgili Açıklama 

06 Temmuz 1999

PKK terör örgütünün yardakçısı bir grup İtalyan vatandaşı bugün Roma Büyükelçiliğimiz Ekonomi ve Ticaret 
Müşavirliğini işgal ederek, Müşavirliğimiz görevlilerini bir süre rehine almışlardır.

Italyan Hükümeti’nin, yurdumuzda binlerce masum vatandaşımızın katlinden sorumlu bir terör örgütü ve onun 
elebaşısı hakkında bugüne kadar izlediği tahrikkar tutumun, İtalya’daki PKK yandaşlarının, can ve mal güvenliği bu ülke 
makamlarının görev anlayışı ve sorumluluğuna tevdi edilmiş bulunan Türk temsilciliklerine tecavüze kalkışabilecek 
cesareti kendilerinde bulmalarında başlıca etkeni teşkil ettiği inancındayız.

Olayı ve müsebbiplerini şiddetle kınıyor ve protesto ediyoruz. İtalyan Hükümeti’nden, ülkesindeki Türk 
temsilcilikleri, kuruluşları ve vatandaşlarına karşı bu gibi şiddet eylemlerinin tekerrürüne meydan verilmemesini 
saelavacak tüm tedbirleri almasını beklivoruz.

Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC Ortak Açıklaması 

20 Temmuz 1999

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Rauf Denktaş'ın vaki davetine icabetle, Türkiye 
Cumhuriyeti Başbakanı Sayın Bülent Ecevit 20 Temmuz 1999 günü Kuzey Kıbns Türk Cumhuriyeti'ne resmi bir ziyarette 
bulunmuştur.

Başbakan Sayın Bülent Ecevit'e bu ziyaretinde Başbakan Yardımcısı ve Eneıji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Saym 
Cumhur Ersümer, Dışişleri Bakam Saym İsmail Cem, Devlet Bakanı Sayın Şükrü S.Gürel, Devlet Bakanı Saym Prof. Dr. 
Tunca Toskay, Devlet Bakam Saym Haşan Gemici, Milli Savunma Bakanı Sayın Sabahattin Çakmakoğlu, Turizm Bakanı 
Sayın Erkan Mumcu, Dışişleri Bakanlığı Müsteşan Sayın Büyükelçi Korkmaz Haktanır ve Başbakanlık Müsteşar 
Yardımcısı Sayın M. Selçuk Polat refakat etmiştir.



Başbakan Sayın Bülent Ecevit ve beraberindeki yüksek düzeyli heyet 20 Temmuz 1999 tarihinde Barış ve 
Özgürlük Bayramımn 25. Yıldönümü kutlamalarına iştirak etmişlerdir.

Bu ziyaret sırasında Başbakan Sayın Bülent Ecevit, KKTC Cumhurbaşkanı Sayın Rauf Denktaş, KKTC Başbakanı 
Sayın Derviş Eroğlu ve KKTC Hükümet üyeleri ile danışma ve görüşmelerde bulunmuştur.

Yapılan görüşmelerde taraflar;

Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında kabul edilmiş bulunan 20 Ocak 1997, 20 
Temmuz 1997 ve 23 Nisan 1998 tarihli Ortak Açıklamalarda yer alan unsurları teyid ederek,

İki ülke arasındaki ilişkileri her alanda geliştirme ve derinleştirme yönündeki karşılıklı arzu ve azimlerini 
yineleyerek,

G-8 ülkelerinin Köln zirvesinde Kıbrıs konusunda yaptıkları açıklama, BM Genel Sekreteri'nin iyi niyet görevine 
ilişkin raporu ve BM Güvenlik Konseyi'nin 1250 sayılı kararının ışığında bir durum değerlendirmesi yapmışlar ve 
aşağıdaki ortak görüş ve kararlarının kamuoyuna açıklanmasını yararlı görmüşlerdir:

- Bugün Kıbrıs Türklerine büyük acılar çektirmiş olan karanlık bir dönemin kapanmasının 25'inci yıldönümüdür.

- Büyük özverilerle bu günlere ulaşan Kıbrıs Türk halkı kendi özgür, bağımsız ve egemen devletinin çatısı altında, 
kendi geleceğinin sahibi olarak yaşamanın değerini çok iyi bilmektedir. Bu uğurda hayatlarım veren aziz şehitlerimizi 
saygıyla anmakta, gazilerimize şükranlarımızı sunmaktayız.

- Hiç bir zaman o karanlık günlere dönülmesi, böyle tehlikeli bir gelişmeye kapıyı aralayacak herhangi bir oldu
bittiye göz yumulması sözkonusu olmayacaktır. Bu yöndeki hayallerin bütünüyle terk edilmesi gerekir.

Türkiye ve Kuzey Kıbns Türk Cumhuriyeti bu husustaki kararlılıklarının ve duyarlılıklarının herkes tarafından 
bilinmesini ve geçmişten farklı olarak Türk tarafının görüşlerinin dikkatle değerlendirilmesini istemektedirler.

Kıbns adasında banşın bir daha sarsılmaması, adamn iki halkının esenliği ve güvenliği kadar Doğu Akdeniz'in 
istikrarı açısından da yaşamsal bir önem taşımaktadır.

- Bunun güvenceye alınmasının yolu, mevcut gerçeklerin tanınması ve Kuzey Kıbrıs'taki Türk devleti ile Güney 
Kıbrıs'taki Rum devleti arasında bir banş anlaşmasına vanlmasıdır.

- Kıbrıs Türk halkına karşı 36 yıldır yapılan haksızlıklar zinciri artık kırılmalıdır.

- Ada'nın iki halkının ayrı ayrı sahip bulundukları kendi kaderini belirleme haklarını kullanarak birlikte kurdukları 
1960 Cumhuriyetini Kıbnslı Rumlar 1963 yılında önceden planlanmış silahlı saldırılarla yıkmış ve Kıbns Türk halkını yok 
etmeye çalışmışlardır.

- Bu tarihten sonra Kıbrıs'ta adanın iki eşit halkını temsil etmeye ve Kıbns'ın tümü için karar almaya ehil ve yetkili 
ortak bir devlet, parlamento, hükümet ve yönetim kalmamıştır.
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- Kıbns Türk lıaikı, Kıbnslı Rumlann silah zoruyla kendi haklarını ve ortak cumhuriyetin Unvanlarını 
gasbetmesini hiçbir zaman kabul etmemiş, Rum saldın ve baskılarına karşı yıllarca direnmiş, yaşam mücadelesini 
sürdürürken kendi öz yönetimini ve neticede kendi devletini kurmuştur.

- Yunanistan'ın Kıbns’ı ilhak etmek amacıyla 1974 yılında adada bir askeri darbe düzenlemesi üzerine Türkiye 
1960 Garanti Antaşması çerçevesinde gerçekleştirdiği barış harekatı ile bu yasa dışı eylemi durdurmuş, Kıbns Türk halkım 
toplu kıyımdan ve onbir yıldır süren ağır baskılardan kurtarmıştır.

- 1974 sonrasında Kıbns'ta sonu gelmez çatışma ve kan dökümü dönemini sona erdiren iki kesimli yeni bir zemin 
oluşmuştur. Bunun yarattığı sükunet ortamı adanın iki halkının kendi topraklan üzerinde kendi devlet yapılan altında 
yaşamalanna ve 1963 sonrasında oluşan sorunlara çözüm aramaya başlamalanna olanak sağlamıştır.

- Türk tarafı Kıbrıs'taki güvenlik ortamını kalıcı kılacak ve sonınlan anlaşmaya dayalı bir uzlaşmaya kavuşturacak 
yeni bir düzenleme için yıllarca yapıcı ve ciddi önerilerde bulunmuş, kapsamlı uzlaşı çerçevelerinin oluşturulması için 
iyiniyetle emek harcamıştır. Rum tarafı bu çabalara samimi hiçbir katkıda bulunmamış, Kıbns Türk tarafına karşı 
yaklaşımını değiştinnemiş, geçersiz iddia ve saplantılannı terk etmemiştir.

- Kıbrıs'taki sorunların 36 yıldır aşılamamasının temelinde Rum tarafının Kıbrıs'ı bir Y unan adasına dönüştürme 
saplantısından vazgeçmemesi ve bu bağlamda, hiçbir meşruluk taşımayan sıfat ve iddialanm sürdünne çabası yatmaktadır. 
Rum tarafının bu olumsuz ve maceracı tutumu sürdürmesinde öncelikle Yunanistan'ın ağır sorumluluğu bulunmaktadır.
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- Rum tarafının bu iddialarının hiçbirinin yasal ve haklı bir dayanağı veya meşru bir amacı olmadığı, saldırgan bir 
nitelik taşıdığı ve uluslararası anlaşmaları açık biçimde ihlal ettiği çok belirgindir.

- Bu saldırgan politikaların uzantısı olarak Kıbrıs Türk halkına karşı her alanda ahlak dışı ambargolar 
uygulanmaya kalkışılması ve uluslararası alanda bir propaganda savaşı sürdürülmesi hiçbir şekilde mazur gösterilemez ve
kabul edilemez.

- Avrupa Birliği, Kibns Rum tarafıyla üyelik müzakereleri başlatarak çok hatalı bir yola sapmıştır. Adamn iki 
halkı ve Türkiye ile Yunanistan arasında 1960 Anlaşmaları ile kurulan ve güvence altına alınan dengelerin yok sayılması 
mümkün değildir ve uluslararası hukuk açısından geçersizdir. AB'nin tüm ciddi itiraz ve uyanlarımıza karşın attığı bu 
sorumsuzca adım o tarihe kadar oluşturulan uzlaşma çerçevesini ve parametrelerini tahrip etmiş, güven bunalımını 
derinleştirerek iki tarafı birbirinden daha da uzaklıştırmıştır.

- Rum tarafım tüm ada adına müzakere yapmaya yetkili gören ve Kıbns Türk halkının eşit siyasal statüsünü ve 
egemenlik haklannı hiçe saymaya kalkışan böyle bir yaklaşım tümüyle geçersizdir ve sonuçsuz kalmaya mahkumdur. 
Kıbnslı Rumlar ve Avrupa Birliği adamn geleceğinin böyle bir yaklaşım üzerine bina edilemeyeceğini anlamalıdırlar.

- Avrupa Birliği’nde bu yönde başlamış olan uyamş ve bilinçlenme memnuniyet verici, ancak yetersizdir. Birlik 
saptığı hatalı yoldan dönme iradesini gösterebilmeli ve Rum tarafıyla Kıbrıs adı altında sürdürülen müzakereler 
durdurulmalıdır.

- Zira Avrupa Birliği'nin üyelik yolunda yaktığı yeşil ışık Rum tarafına yanlış ümitler vermiş ve tehlikeli bir 
gerilim politikası izlemeye teşvik etmiştir. Rum yönetimi yıllardır Güney Kıbns'a ileri teknoloji ürünü silahlar ithal 
etmekte, Yunanistan’a tahsisli askeri hava ve deniz üsleri kurmakta ve Yunanistan'la birlikte Türkiye'ye karşı PKK 
terörizmine açık destek vermektedir. Bunlar adada ve Doğu Akdenizde gerilimi arttıran ve herhangi bir müzakere sürecinin 
önünü tıkayan kabul edilmez davranışlardır.

- Türkiye'nin anavatan ve garantör ülke olarak Kıbrıs Türk halkına yönelik ahdi sorumlulukları, uluslararası 
anlaşmalardan kaynaklanan haklan ve Kıbns adası üzerinde ulusal güvenlik çıkarlan vardır. 1960 Garanti ve İttifak 
Antlaşmalannm doğrudan veya dolaylı olarak aşmdınlınasma hiçbir koşul altında izin verilmeyecektir. Kıbns adasında ve 
Doğu Akdeniz'de 1960 anlaşmaları ile kurulan Türk-Yunan dengesi, özellikle Avrupa Birliği'nun Rum tarafıyla 
ilişkilerindeki gelişmeler gözönünde tutularak siyasi, askeri, ekonomik ve diğer tüm alanlarda titizlikle korunacaktır.

- Uluslararası toplum içinde geçmişin hatalanm idrak ederek, Kıbns'taki durumu sağlıklı bir bakış açısından 
değerlendiren ve anlaşmaya dayalı bir uzlaşmayı samimiyetle arzu eden kesimler bulunduğunu biliyoruz. Geçmiş bir çok 
deneyimin gösterdiği gibi, güven verici bir sonuç alınması için zorunlu şartlar ve zemin oluşturulmadan başlatılan 
görüşmeler başarısızlığa uğramakta, her başarısızlık adada güvensizlik ve gerilimi derinleştirmekte ve iki tarafı birbirinden 
koparmaktadır.

- İki taraf arasında statü eşitliği kabul edilmeden, Kıbns'taki iki halkı temsil eden eşit ve egemen iki devletin 
mevcut olduğu, bu iki devletten birinin diğerinin üzerinde egemenlik ve otorite iddiasında bulunamayacağı yeterli hukuki 
ve siyasi açıklıkla ortaya konulmadan yeni bir müzakere sürecinin başlatılmasına olanak bulunmayan bir noktaya 
gelinmiştir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ayn egemen varlığının kabul edilmesi, adamn iki devleti arasında 
anlaşmaya dayalı bir uzlaşmamn anahtarı durumuna gelmiştir.

- Ada’daki gerçeklerden kaçınılmasının Rum tarafı dahil kimseye bir yaran yoktur. Yeni bir Kıbns ancak bu 
gerçekler üzerine kurulabilir. Üçüncü taraflar ancak Kıbnslı Rumlan bu yönde teşvik ettikleri ve saplantılannı terk 
etmelerini sağlayıcı bir tutum takmdıklan takdirde Kıbns'ta banşın korunmasına ve daha da sağlamlaştınlmasına katkıda 
bulunmuş olurlar. Anlaşmaya dayalı bir uzlaşma ancak adadaki iki devlet arasında serbestçe müzakere edildiği, adadaki iki 
halkın anavatanlan Türkiye ile Yunanistan arasındaki dengeyi koruduğu ve iki taraf arasındaki sorunlan kapsamlı ve 
karşılıklı olarak kabul edilebilir uzlaşılara bağladığı takdirde kalıcı olabilir.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Rauf Denktaş’ın 31 Ağustos 1998 tarihinde yaptığı Kıbns 
Konfederasyonu önerisi adanın iki halkı ve iki devleti arasında eşitlik ve egemenlik temelinde anlaşmaya dayalı kalıcı bir 
banşın kapışım açacak bir çerçeve çizmektedir. Amaç Kıbns adasında ve Doğu Akdeniz’de banşı bir daha sarsılmayacak 
biçimde güvenceye almak ise, Kıbns Konfederasy onu önerisinin büyük dikkat ve ciddiyetle değerlendirilmesi gerekir.

Türkiye ile Kuzey Kıbns Türk Cumhuriyeti arasındaki bağlar en yüksek düzeyde karara bağlanan bütünleşme 
hedefinde geliştirilecek ve derinleştirilecektir. Kuzey Kıbns Türk Cumhuriyeti’nin ekonomik kalkınmasını süratlendirerek 
sürdürebilmesi için önem taşıyan projeler yürürlüğe konarak sonuçlandınlacaktır. İki ülke arasındaki ortak çıkarlann bütün 
yönleriyle korunması amacıyla Türkiye ile Kuzey Kıbns Türk Cumhuriyeti arasında önümüzdeki dönemde bir özel ilişki 
anlaşması imzalanacaktır.
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Türk ve Yunaıı Dışişleri Bakanlıkları Arasındaki Mutabakat He ilgili Açıklama

22 Temmuz 1999

Türk ve Yunan Dışişleri Bakanlarının 30 Haziran 1999 tarikinde New York’ta yaptıkları görüşmede vardıkları 
mutabakat uyarınca Türk ve Yunan tarafları ikili ilişkileri ilgilendiren 6 konuyu ele almaya karar vermişlerdir.

Buna göre, "turizm”, "çevre”, "ticaret”, "kültür", "bölgesel işbirliği” ve "örgütlü suç, uyuşturucu kaçakçılığı, 
yasadışı göç, terörizm" konularında iki ülke Dışişleri Bakanlıklarından yetkililerin biraraya gelmesi; bu çerçevede, ilk üç 
konunun 26-27 Temmuz 1999 tarihlerinde Ankara'da, "kültür”, "bölgesel işbirliği" ve "örgütlü suç. uyuşturucu kaçakçılığı, 
yasadışı göç ve terörizm" konularının ise 29-30 Temmuz 1999 tarihlerinde Atina'da düzenlenecek toplantılarda ele alınması
kararlaştırılmıştır.

• • • •

PKK Terör Örgütü Elebaşısı Ocalan İle ilgili Olarak, Avrupa rarıanu  
Dün Kabul Ettiği Karar İle İlgili Bir Soruya Verilen Cevap

23 Temmuz 1999

Soru : Avrupa Parlamentosu'nun dün kabul ettiği karar hakkında ne düşünüyorsunuz?

Cevap : PKK terör örgütü elebaşısı Öcalan ile ilgili olarak, bazı uluslararası kuramların, yargı sürecinin henüz 
devam ettiğini görmezlikten gelerek ve birtakım olmayan hususları da ileri sürmek suretiyle, tavsiye kararları aldıkları
görülmektedir.

Türkiye, bu kurumlanıl esas itibariyle terörizmle mücadele konusunda etkili ve kararlı bir yaklaşım 
sergilemelerinin daha yararlı olacağı düşüncesindedir.

Kuvvetler ayırımı bulunan ülkelerde bağımsız yargı organlarının çalışmalarına ve kararlarına müdahalede 
bulunmak olanak dışıdır.

Türkiye'de yargı süreci hukuk kurallarına bağlı olarak, yasaların öngördüğü çerçevede adil, açık ve şeffaf bir 
şekilde işlemektedir. Demokrasinin ve insan haklarının temel taşlarından birini teşkil eden adli makamlara ve onların 
aldıkları kararlara ancak saygı göstermek gerekir.

Bunu aşan tek taraflı iddiaların ise ters etki yapına dışında bir işlevi bulunmamaktadır. Dolayısıyla Avrupa 
Parlamentosu'nun kararını dikkate almak mümkün değildir.

İstanburdaki Rum Mezarlığı’na Zarar Verilmesine İlişkin Açıklama 

27 Temmuz 1999

26 Teımnuz gecesi İstanbul Kurtuluş Bayır Sokak’ta bulunan Rum Mezarlığı’na giren kimliği meçhul kişilerin 
bazı mezar taşlarına zarar verdikleri üzülerek tespit edilmiştir.
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Hangi ülkede cereyan ederse etsin, manevi değerlerimize aykırı bu tür çirkin eylemler tarafımızdan kınanmaktadır. 
Sözkonusu eylemin faillerinin bulunarak yargı önüne çıkartılması ve benzeri eylemleri tekerrürünün önlenmesi için 
mümkün olan her çabanın kararlı bir şekilde gösterileceği tabiidir.

İran Topraklarının Bombalandığı Yönündeki İddialara İlişkin Açıklama 

29 Temmuz 1999

İran makamlarının 18 Temmuz 1999 tarihinde Türk Hava Kuvvetleri uçaklarının İran-Irak hudut bölgesinde İran 
hava sahasını ihlal ederek, İran topraklarını bombaladığına ilişkin iddiasını incelemek üzere oluşturulan heyetimiz, bu 
inceleme gezisini tamamlayarak Türkiye’ye dönmüştür.



Heyetimiz İran tarafının gösterdiği üç noktada incelemelerde bulunmuştur. Bunlardan birisinin İran topraklan 
dışında kuzey Irak’ta yer aldığı yapılan teknik ve harita çalışmaları sonucunda anlaşılmıştır.

Heyetimiz, İran ziyareti sırasındaki gözlem ve tespitleri ile İran tarafının gösterdiği her üç noktadan alınan toprak 
ve metal numuneleri üzerinde yapılacak tahliller sonucunda raporunu hazırlayacaktır.

Sonuçlan İran tarafına iletilecek olan bu raporla durum açıklığa kavuşmuş olacaktır.

Afganistan’daki Çarpışmalar İle İlgili Açıklama

06 Ağustos 1999

Çeşitli kaynaklardan edinilen bilgilerden, Taleban kuvvetlerinin Kabil’in kuzeyinde ve Kuzey Afganistan'ın çeşitli 
bölgelerinde başlattıklan askeri harekat neticesinde çarpışmalann yeniden şiddetlendiği ve ciddi ölçüde can ve mal 
kaybının meydana geldiği anlaşılmaktadır.

Öte yandan, bahsekonu çarpışmalar sırasında çok sayıda sivilin evlerini terketmek zorunda bırakıldıkları ve açlık 
ve hastalık tehlikesiyle karşı karşıya bulundukları öğrenilmiştir.

Afganistan’da savaşan taraflar ile Afganistan’a komşu ülkelerin temsilcilerinin katılımıyla 19 Temmuz 1999 
tarihinde Taşkent'te düzenlenen ”6+2” Grubu toplantısı sonucunda yayımlanan Taşkent Bildirisi'nde yeralan barışçı çözüm 
önerilerinin üzerinden henüz çok kısa bir zaman geçmişken çarpışmaların yeniden başlaması ve bunun yol açtığı insani 
sorunlar tarafımızdan derin bir endişeyle karşılanmaktadır.

Çatışmalara bir an önce son verilmesi için çağrıda bulunmakta ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin 
Afganistan Özel Temsilcisinin bu yöndeki çabalanın desteklemekteyiz.

Aynca, ”6+2” Grubu üyelerinin, çarpışmalara acilen son verilmesi ve yerleşim bölgelerini terketmiş sivil halka bir 
an önce insani yardım ulaştırılması için gerekli girişimlerde bulunmalanm temenni etmekteyiz.

Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Sermet Afacanlı’nın 
Çeçenistan’daki Çatışmalarla İle İlgili Bir Soruya Verdiği Cevap 

10 Ağustos 1999

Kuzey Kafkasya’da, Çeçenistan ile Dağıstan arasındaki sınır bölgesinde son günlerde yoğunlaşan çatışmalan ve 
bunun yol açtığı insancıl sorunları endişe ile izlemekteyiz.

Bölgenin barış ve huzurunu daha da sarsan bu çatışma ve şiddet ortamının bir an önce son bulmasını ve bölgede 
esasen kırılgan olan istikrarın daha da derin yaralara yol açılmadan yeniden tesis edilmesini temenni ediyoruz.

Dışişleri Bakanı İsmail Cem’in ABD’nin Kıbrıs Konusunda 
Bir Çözüm Planı Hazırladığına İlişkin Basın Haberleri Hakkmdaki Açıklaması 

16 Ağustos 1999

Son zamanlarda bazı basın ve yayın organlarında ABD’nin Kıbns konusunda bir çözüm planı hazırladığı, bu planı 
önümüzdeki sonbahar aylarında ortaya koyacağı ve Kıbrıs konusuna bu plan çerçevesinde bir çözüm bulmayı amaçladığı 
yönünde haberler yeralmaktadır. Daha çok Kıbrıs Rum kesiminden kavnaklanan bu haberlere eöre Kıbrıs Rum

alınması sağlanacaktır.
statüsünün
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Türkiye’nin Kıbrıs konusunda bir uzlaşıya varılması hususundaki yaklaşımları bellidir. Çözümün adadaki 
gerçeklerden yola çıkılarak bulunması ve iki ayrı, eşit ve egemen devletin varlığının kabul edilmesi ilkesine dayanması 
esastır. Bu bağlamda, Kıbrıs’ta bulunacak uzlaşma ile Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne 12. Aday ülke olarak kabul edilmesi 
birbirlerinden tamamıyla ayrı iki konudur. Türkiye Kıbns konusuyla AB ile olan ilişkileri arasında hiçbir zaman bağ 
kurmamıştır. Keza, Türkiye’nin Avrupa Birliği’nde herhangi bir konuma ulaşmak için milli davası olan Kıbrıs’ı pazarlık 
konusu yapması hiçbir şekilde sözkonusu olamaz.

    • •  ____

Deprem Felaketi Üzerine Türkiye'ye Yardım Talebinde Bulunan
« •  •  •

Ülkelerin Arama ve Kurtarma Ekiplerinin Çalışmaları ile ilgili Açıklama 

17 Ağustos 1999

Ülkemizde bugün (17 Ağustos) sabaha karşı meydana gelen deprem felaketi üzerine, gerek yardım talebimize 
cevap veren gerek yardım teklifinde bulunan ülkelerin arama ve kurtarma ekipleri bu akşam saatlerinden itibaren İstanbul’a 
ulaşmaya başlamışlardır. Sözkonusu ekipler deprem alanlannda enkaz altında kalan felaketzedelerin yerlerinin tesbit 
edilmesi ve kurtarılmasında tecrübe sahibi özel donanımlı uzmanlardan, bu amaçla özel eğitilmiş köpeklerden 
oluşmaktadır. Ekipler ayrıca arama ve kurtarma sırasında yararlanacakları teçhizatı da beraberlerinde getirmektedirler.

İstanbul’a ulaşan arama ve kurtarma ekipleri derhal depremden zarar görmüş olan bölgelere sevk edilmektedir.

Bu çerçevede Almanya, İsviçre, İsrail, Rusya, Azerbaycan, Avusturya ve Yunanistan’dan gönderilen arama ve 
kurtarma ekipleri deprem bölgelerinde çalışmalarına başlamış bulunmaktadır.

Ayrıca, ABD, İngiltere, Fransa, Japonya, İsveç, Macaristan ve Bulgaristan’dan beklenen arama ve kurtarma 
ekiplerinin de bu gece ve yarın İstanbul’a gelmeleri beklenmektedir.

Deprem Felaketi Dolayısıyla Ülkemize Yardım Elini Uzatan Ülkelere Türkiye'nin Teşekkürü 

23 Ağustos 1999
■ w

Ülkemizde meydana gelen deprem felaketinin ilk gününden itibaren, kamuoyumuza her gün açıklandığı üzere, çok 
sayıda yabancı ülke, arama-kurtarma ekipleri, sağlık personeli, seyyar hastane ve acil ihtiyaç duyulan insani yardım 
malzemesi göndermek suretiyle Türkiye'ye yardım elini uzatmıştır. Tüpraş yangınım söndürmek için de pek çok ülke 
yangın söndürme ekipleri ve teçhizatı göndermiştir.

Depremin yol açtığı büyük insani sorunları ve hasarı dikkate alan uluslararası toplum, milletçe müteşekkir 
olduğumuz bu yardımları halen bütün hızıyla sürdürmektedir. Ülkemize gönderilen arama-kurtarma ekipleri ile doktor ve 
sağlık personeli, milli çabalarımıza güç katarak, pek çok insanımızın hayatının kurtarılmasında ve yaralılarımıza tıbbi 
bakım sağlanmasında etkili olmuştur.

Bu ekipler felaketin ilk şokunun atlatılmasında hiçbir zaman unutmayacağımız hizmetler vermişlerdir.
•  •

Türkiye ilk günden itibaren yardımların kaynağı açısından hiçbir ayının gözetmemiştir. Ülkemize gelen bütün 
yardım ekiplerinin çalışmalarının ne kadar süreceği de, bulundukları bölgelerdeki ihtiyaç ve gelişmelere göre, kendi 
değerlendirmelerine bırakılmıştır.

Bazı dış basın ve yayın organlarında bu ekiplerle ilgili olarak gerçek durumu yansıtmayan ve mesnetsiz iddialara 
dayanan yayınlar yapıldığı üzüntü ile görülmektedir. Karşı karşıya bulunduğumuz olayın vahameti, bu tip yanlış izlenim 
uyandırıcı yayınlar yapılmasından kaçınılmasına büyük özen gösterilmesini gerekli kılmaktadır. Üzünütü ile karşıladığımız 
bu yayınlara son verilmesini bekliyoruz. Ülkemize yapılan uluslararası yardımların yabancı ülke ve uluslararası kuruluşlara 
sunduğumuz ve bundan sonra belirecek ihtiyaçlara göre sunacağımız ihtiyaç listeleri üzerinden devam edeceğini ümit 
etmekteyiz.

Bu ağır doğal afet karşısında bize yardım elini uzatan bütün ülkelere tekrar teşekkür etmeyi bir borç biliyoruz.
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Ülkemize Gelen Yabancı Yardım Ekiplerinden Gümrük Vergisi Alındığına ilişkin Bilgilere Dair 
Açıklama 

24 Ağustos 1999

Marmara bölgesinde meydana gelen son deprem felaketi nedeniyle Türkiye’ye gelen yabancı kurtarma ekiplerinin 
beraberlerinde getirdikleri teçhizat ile yabancı ülke ve kuruluşlar tarafından Türkiye’ye gönderilen yardım 
malzemelerinden gümrük vergisi adı altında bir tahsilat yapılmamaktadır. Bu dumm Devlet Bakanı Sayın Mehmet 
Keçeciler tarafından da teyit edilmiş bulunmaktadır.

%

Türkiye’ye Deprem Felaketi Sonrasında Yapılan Yardımlara ilişkin Açıklama 

24 Ağustos 1999

Türkiye’nin uğradığı deprem felaketi karşısında çok sayıda yabancı ülke ve uluslararası kuruluş, insani 
dayanışmanın en güzel örneklerini vererek, ilk baştan itibaren ülkemize yardım elini uzatmışlardır. Arama-kurtarma 
ekipleri, sağlık personeli, seyyar hastane, yangın söndürme ekip ve teçhizatı, acil ihtiyaç duyulan malzemeler dahil olmak 
üzere, yapılan bu yardımlar yoğun bir biçimde sürmektedir.

Dışişleri Bakanlığınca kamuoyumuza hergün düzenli olarak duyurulan bu yardım akışı, göğüslemekte olduğumuz 
bu büyük felaketin ilk acılarının hafifletilmesi ve ulusal imkan ve çabalarımızın takviyesi bakımından fevkalade yararlı 
olmaktadır. Kadirşinas halkımız yabancı ülke ve kuruluşlarca gösterilen bu sıcak ve şefkatli dayanışmayı her zaman 
şükranla yadedecektir.

Türkiye, dışarıdan gelen yardımların kaynağı açısından ayırım gözetmemekte, ihtiyaçlanmızı içeren listeler 
belirlenerek, bunların karşılanmasından memnuniyet duyacağımız bildirilmektedir. Ülkemize gelen yabancı yardım 
ekiplerinin çalışmalarının ne kadar süreceği ise faaliyetlerinin seyrine göre ayarlanmaktadır.

Ulusumuzun bu zor anında hepimizin sorumlu ve ölçülü davranması, acılarımızın sarılmasına yönelik gayretlerin 
başarısı bakımından vazgeçilmez bir koşuldur. Bu itibarla, yabancı ülkeler ve kuruluşlar hakkında, hangi sebeple olursa 
olsun, gerçeklerle bağdaşmayan iddia ve asılsız haberlerin ortaya atılması olumsuz etki yapacak, herşeyden önce, 
insanımızın kendisine yardım edenlere karşı beslediği olumlu hissiyatla çelişecektir.

Bu vahim felaketin sonuçlarını göğüslemek için yanımıza gelerek bize destek olan ve yardım elini uzatan bütün 
ülkelere tekrar teşekkür ediyor ve bu hepimizi yücelten dayanışmanın süreceğini ümid ediyoruz.

• •

Ülkemize Gelen insani Yardım Ekiplerinin Çabalarına ilişkin Açıklama 

24 Ağustos 1999

Dışişleri Bakanlığı, ülkemizdeki son deprem felaketi üzerine arama-kurtarma ve diğer insani yardım faaliyetlerine 
katılan tüm yabancı ekiplere Ankara’daki Büyükelçilikleri aracılığıyla iletilmek üzere, Türk halkının minnettarlık 
duygularını belirten bir ifadeyi içeren gümüş birer tabak hazırlatmıştır.

Aynca, sözkonusu ekiplerin önümüzdeki yıl aileleriyle birlikte ülkemize davet edilmeleri öngörülmektedir.

Güney Kıbrıs’taki Hala Sultan Tekkesi’ne Yapılan Saldırı île İlgili Açıklama 

30 Ağustos 1999

Güney Kıbrıs’ta bulunan ve sadece Kıbrıs Türk halkı açısından değil, İslam alemi için tarihi ve manevi değeri 
büyük olan Hala Sultan Tekkesi’nin şimdiye kadar adı hiç duyulmamış “Pan-Kıbns Mücadeleciler Örgütü” (POCA) 
tarafından kundaklandığı, bazı eşyaların tahrip edildiği ve caminin yangından zarar gördüğü büyük bir üzüntüyle 
öğrenilmiştir. Çağdaş uygarlık anlayışının hangi dine ait olursa olsun, bu tür kutsal yerlerin korunmasını, saygı 
gösterilmesini ve her türlü saldırıdan masun tutulmasını gerektirdiğine kuşku yoktur. Bu menfur saldırıyı kınıyoruz.
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Olayın öğrenilmesini takiben KKTC makamları tarafından Birleşmiş Milletler nezdinde gerekli teşebbüsler 
yapılmıştır.

Kutsal bir mekana yapılan bu saldırının faillerinin kısa sürede yakalanmasını ve gerekli cezaya çarptırılmasını 
bekliyoruz.

M anavgat Çayından İsrail’e Su Satışı Konusunda Açıklama

07 Eylül 1999

6 Eylül 1999 Pazartesi günü Bakanlığımızda, Müsteşar Yardımcısı Büyükelçi Mithat Balkan ile İsrail Dışişleri 
Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Yoav Biran başkanlığındaki heyetler arasında, Manavgat Çayından İsrail’e su satışı 
konusunda bir toplantı yapılmıştır.

Aynı gün öğleden sonra DSİ yetkilileri Manavgat su tedariki tesislerimizin kapasitesi ve suyun kalitesi konusunda 
bilgi vermiş, ihraç edilecek suyun maliyeti ve nakli olanakları konusunda fikir alışverişinde bulunulmuştur.

İlk görüşmelerde belirlenen genel veriler ışığında yapılacak inceleme ve değerlendirme çalışmalarım müteakip, 
tarafların sözkonusu işbirliği projesini daha somut bir biçimde ele almaları öngörülmektedir.

A tina’da Meydana Gelen Deprem Nedeniyle Türkiye’nin Geçmiş Olsun Dileklerine ilişkin 
Açıklama 

7 Eylül 1999

Başbakan Bülent Ecevit, Yunanistan’da meydana gelen deprem ile ilgili olarak bugün (7 Eylül) Yunanistan 
Başbakanı Kostas Simitis ile bir telefon görüşmesi yapmaya çalışmış, ancak telefon hatlarının yoğunluğu nedeniyle telefon 
görüşmesi gerçekleşememiştir. Bunun üzerine Başbakan Ankara’daki Yunanistan Büyükelçiliği kanalıyla Simitis c bir
geçmiş olsun mesajı göndermiştir.
Dışişleri Bakanı İsmail Cem de bugün yurt dışında bulunan Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Papandrcu’yu telefonla 
arayarak dayanışma duygularını iletmiştir. Dışişleri Bakanı Cem telefon görüşmesinde Yunanlı muhatabına deprem 
nedeniyle gerekirse Türkiye’nin her türlü yardıma hazır olduğunu ifade etmiştir.

Atina’da Meydana Gelen Depreme İlişkin Açıklama

08 Eylül 1999

Yunanistan’ın başkenti Atina’da dün meydana gelen deprem felaketini müteakip Dışişleri Bakanı İsmail Cem, 
Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Papandreu'yu telefonla arayarak Hükümetimizin geçmiş olsun dileklerini iletmiş ve 
Türkiye'nin yardım göndermeye hazır olduğunu bildirmişti.

Bundan sonra, ilgili Türk ve Yunan makamlarında yapılan temaslar sonucunda Dışişleri Bakanlığı'mızm 
eşgüdümünde gerekli hazırlıklar yapılmış ve Akut'tan (Arama Kurtarma Timi), yirmi kişilik bir arama kurtarma ekibi, Türk 
Hava Kuvvetleri’ne ait bir CN-235 uçağı ile bugün sabahın ilk saatlerinde (07.16) Atina’ya intikal etmiştir.

•  •

Mısır Arap Cumhuriyeti’nin insani Yardımlarına ilişkin Açıklama

10 Eylül 1999

Depremden ağır şekilde etkilenen Sakarya ilimizde Mısır Arap Cumhuriyeti'nin kurduğu sahra hastanesinde 
kullanılan aşılar nedeniyle bazı vatandaşlarımızda çeşitli rahatsızlıklar ortaya çıktığı yolundaki haberlerin basınımızda yer 
aldığı görülmüştür.

Konu ile ilgili olarak yapılan araştırma sonucunda, Mısır sahra hastanesi yetkililerinin, iç mevzuatımızı 
bilmemeleri nedeniyle başlattıkları bir aşı uygulamasının, Sağlık Bakanlığımız yetkilileri tarafından yapılan bilgilendirme 
sonucu durdurulduğu belirlenmiştir.
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Öte yandan, Sağlık Bakanlığı Sakarya ve İstanbul Müdürlükleri ile Adapazan'ndaki İstanbul Üniversitesi çadırına 
ve İstanbul'daki Çapa Hastanesine, böyle bir aşı uygulamasından kaynaklanan rahatsızlıktan dolayı topluca başvurular 
olduğu şeklinde bir tesbit yapılamamıştır.

Mısır sahra hastanesi yetkilileri, depremzede vatandaşlarımıza değerli sağlık yardımlarını özverili bir çalışma ile 
sürdürmektedirler. Gerek bu çalışmalar gerek Mısır Arap Cumhuriyeti'nin depremzedelere yönelik insani yardımları 
tarafımızdan şükran ve takdirle karşılanmaktadır.

• •  • •

KİK Üyesi Ülkelerin Deprem Dolayısıyla Türkiye'ye Yardım Fonu Oluşturmalarına ilişkin 
Açıklama

•  * .  . % —»

17 Eylül 1999

Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) üyesi ülkelerin, deprem felaketi nedeniyle Türkiye'ye insani yardım olarak bir 
finansman programı uygulamayı kararlaştırdıkları ve depremden zarar gören bölgelerde yeniden yapılanma ve kalkınma 
projelerini finanse etmek üzere 400 milyon ABD Dolan tutannda bir Fon oluşturduklan memnuniyetle öğrenilmiştir.

KİK Bakanlar Kurulu'nun 10-11 Eylül 1999 tarihlerinde Cidde'de yaptığı toplantıda aldığı bu karar, KİK Genel 
Sekreteri Cemil İbrahim Al-Hujeilan tarafından Dışişleri Bakanı İsmail Cem'e gönderilen bir mektupla bildirilmiştir.

29 Ekim Cumhuriyeti Bayramı Repsepsiyonuna İlişkin Açıklama

23 Eylül 1999

17 Ağustos 1999 tarihinde ülkemizde meydana gelen deprem felaketi nedeniyle bu yıl Dış Temsilciliklerimizde 29 
Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu düzenlenmemesi kararlaştınlmıştır.

• ___

Iskeçe'ye Bağlı Gökçepınar Köyü'nde Bulunan Gökçepmar
•  •  \

Camii’nin Kundaklanması İle ilgili Açıklama

01 Ekim 1999

İskeçe'ye bağlı Gökçepmar Köyü'nde bulunan Gökçepmar Camii'nde 28 Eylül 1999 gecesi bir kundaklama eylemi 
sonucu çıkan yangında minber merdiveni üzerindeki moket, Kuran'ı Kerim ve bazı hutbe kitaplarının yanmış olduğu 
üzüntüyle öğrenilmiştir.

Yunanistan Dışişleri Bakam Papandreu dün (30 Eylül) yaptığı bir açıklama ile, kundaklama eylemini kınamış, 
olayın soruşturularak faillerin yakalanması ve adalet önüne çıkartılması yolunda tüm çabanın gösterileceğini bildirmiştir.

Kundaklama olayı tarafımızdan da kınanmaktadır. Türkiye, Yunan Hükümeti'nden manevi değerleri hedef alan bu 
saldırının faillerini tespit ederek, adalet önüne çıkarmasını ve bu tür saldırıların tekerrürünü önleyecek tedbirleri almasını 
beklemektedir.

GKRY ve Yunanistan’ın Düzenlediği “Nikiforos” Askeri Tatbikatı İle İlgili Açıklama

04 Ekim 1999

Güney Kıbns Rum Yönetimi ve Yunanistan, her yıl düzenledikleri "Nikiforos” askeri tatbikatını 2 Ekim tarihinde 
başlatmışlardır. Sözkonusu tatbikat Kıbns ve Doğu Akdeniz'de güvenlik ve istikrar açısından kaygı verici bir gelişme 
olarak değerlendirilmektedir.

7 Ekim tarihine kadar süreceği bildirilen ve Yunanistan'dan savaş uçaklan ve askeri gemilerin katılımıyla 
gerçekleşen Rum-Yunan Ortak Askeri tatbikatı Kıbrıs'ta oluşturulmaya çalışılan olumlu ortama ters düşmektedir.
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Türk tarafına saldırı senaryoları da içeren bu tatbikat, Kıbrıs'ta KKTC'nin güven ve güvenlik endişelerinin ne 
kadar haklı olduğunu göstermektedir. Uluslararası kamuoyunun bu olumsuz ve talırikkar gelişmeyi gerektiği gibi 
değerlendireceğini ümit ediyoruz.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ve ülkemizin güvenliğine doğrudan tehdit teşkil eden askeri hazırlıklara karşı 
ülkemizin her türlü önlemi alması doğaldır.

AP'nun Strazburg'da Kabul Ettiği Türkiye-AB İlişkileri Konulu Karar ile ilgili bir Soruya 
Cevap 

7 Ekim 1999

Avrupa Parlamentosu'nun (AP) 6 Ekim 199 günü Strazburg'da kabul ettiği Türkiye-AB ilişkileri konulu karar 
incelenmiştir.

Sözkonusu karar hassasiyetlerimizin ve ülkemizdeki olumlu gelişmelerin AP'ca henüz yeterince 
değerlendirilemediğini göstermekle birlikte, AP’nin daha önceki çeşitli kararlarıyla karşılaştırıldığında nisbeten olumlu
yönler taşımaktadır.

Kararda "Türkiye'nin AB’ne üyeliğinim, AB'nin gelecekteki gelişmesine ve ayrıca Avrupa'da banş ile güvenliğe 
önemli bir katkı olacağı" da dile getirilmektedir. Bundan böyle AP ve AB'nin diğer kurumlarıyla ilişkilerimizin bu 
saptamaya uygun şekilde gelişmesi temenni edilmektedir.

Öte yandan AB Komisyonu, Genişlemeden Sorumlu Komiseri Verheugen'in ve Dönem Başkanı olarak Finlandiya 
Devlet Bakanı Sasi'nin AP'de yaptığı konuşmalarda, Türkiye ile ilgili olarak sergiledikleri yapıcı yaklaşımları
memnuniyetle karşılanmıştır.

Zografyon Rum Erkek Lisesi’ne Konulan Bomba İle İlgili Açıklama

07 Ekim 1999

6 Ekim 1999 gecesi İstanbul Beyoğlu İlçesi Turnabaşı Sokakta bulunan Zografyon Rum Erkek Lisesi’nin 
yemekhane penceresine kimliği meçhul kişilerce el yapımı boru tipi bir bomba konulduğu ve bombanın patlaması 
sonucunda maddi hasarın meydana geldiği büyük bir üzüntüyle tespit edilmiştir.

Rum Erkek Lisesi’ne yönelik bu saldın eylemini şiddetle kınıyoruz. Güvenlik güçlerimiz kendilerine düşen 
sorumluluklan kararlılıkla yerine getirecek, sözkonusu eylemin failleri en kısa zamanda bulunarak yargı önüne çıkartılacak 
ve benzeri eylemlerin tekerrürünün önlenmesi için mümkün olan her türlü tedbir alınacak.

AB Komisyonu İlerleme Raporuna İlişkin Açıklama 

13 Ekim 1999

AB Devlet ve Hükümet Başkanlannın Haziran 1998 Cardiff Zirvesinde kabul ettikleri karar uyarınca, Avrupa 
Birliği Komisyonu geçen yıl aday ülkeler hakkında İlerleme Raporlan hazırlamaya başlamıştır. Bu Raporların İkincisi 
bugün Brüksel'de Komisyon Başkanı Prodi tarafından açıklanmış bulunmaktadır. Türkiye, bu Raporda, bu kere, tam 
üyeliğe resmen aday gösterilmiştir.

Komisyon, Türkiye’nin tam üyeliğe hazırlanabilmesi amacıyla, 1997 Lüksemburg Zirvesinde diğer adaylar için 
yaptığı gibi, şimdi ülkemize de somut bir katılma öncesi ortaklığı stratejisi önermektedir. Bu ortaklığın aşağıdaki 
unsurlardan oluşması görüşüne yer verilmektedir:

i

-Siyasi diyalogun derinleştirilmesi ve Ortak Dış ve Güvenlik Politikası çerçevesinde AB'nin ortak tutumları ve 
faaliyetlerine ortak olunabilmesi imkanı,

-Katılma öncesi mali yardım kaynaklarının tümünün tek bir çerçeve içinde eşgüdümünün sağlanması,
-Bütün Topluluk Programlarına ve Ajanslarına tam katılma olanağı,
-AB müktesebatına uyum sağlanmasına yönelik bir ulusal program ile birleştirilmiş bir katılma ortaklığının 

oluşturulması,
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-Katılma Ortaklığının uyg 
mekanizmamn kurulması,

-Türkiye'nin mevzuat ve uy| 
sürecinin incelemesinin başlatılması.

analitik

Bu unsurlar, Türkiye'nin AB Komisyonu tarafından, artık diğer adaylar gibi, resmi aday olarak değerlendirildiğini 
göstermektedir.

AB Komisyonunun bütün bu önerilerinin AB'nin Helsinki Zirvesinde kabul edilmesi, başka bir deyişle, Türkiye'ye 
tüm unsurlarıyla resmi adaylık statüsünün tanınması, Türkiye-AB ilişkilerinde yeni bir dönem başlatacaktır.

Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Sermet Atacanlı’ya Avrupa 
Konseyi Bakan Delegeleri Komitesi’nin Loizidou Davasına 

İlişkin Kabul Ettiği Ara Karar Hakkında Yöneltilen Soruya Cevabı

13 Ekim 1999

Konunun esas tarafı olan KKTC'nce yapılan açıklamayı destekliyoruz.

Türkiye, Avrupa Konseyi Delegeler Komitesi'nin Loizidou davasına ilişkin olarak aldığı ara karara menfi oy 
kullanarak bu kararı paylaşmadığını esasen ortaya koymuştur.

Bugüne kadar Türkiye AİHM'nin Türkiye’nin muhatap olduğu tüm kararlan, içerikleri ile her zaman mutabık 
olmasa dahi istinasız uygulayagelmiştir. Ancak, Loizidou davası, mahkeme karannda bile belirtildiği gibi istisnai bir 
davadır. Dolayısıyla istisnai işlem gerekmektedir. Bir siyasi organ olarak Delegeler Komitesi'nin, davanın bu istisnai 
niteliğini anlaması beklenir.

Oysa Delegeler Komitesi bu ara karar ile Loizidou Davasını münferit bir olaymış gibi ele almış, dava konusunun 
Kıbns sorununun bir parçası olduğunu gönnezden gelmiştir.

BM Genel Sekreteri'nin son iyi niyet görev raporunda da belirttiği gibi, Kıbrıs'ta karşılıklı mülkiyet iddialarının 
tasfiyesi Kıbns sorununun ana boyutlarındandır. Loizidou ve benzer mülkiyet taleplerinin tasfiyesi Kıbns sorununa 
kapsamlı bir çözüm bulunması ile mümkün olacaktır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bu konuda önemli bir adım atmış ve 
bu sorunun mal-mülk mübadelesi ve tazminatlar yoluyla çözülmesini ve bu amaçla bir Ortak Komisyon kurulmasını 
önermiştir. Biz önerilen yolun Loizidou ve benzer davalann sonuçlandmlması için en uygun ve gerçekçi çerçeve olduğunu 
düşünmekteyiz.

.   •  »

Ermenistan Parlamentosuna Yapılan Saldırı ile  ilgili Açıklama

28 Ekim 1999

Ermenistan Parlamentosu’nun teröristler tarafından saldırıya uğraması, aralannda Ermenistan Başbakanı ve Meclis 
Başkam'mn da bulunduğu bazı kişilerin öldürülmesi ve parlamento binası içinde birçok kişinin rehin tutulması üzüntüyle ve 
kaygıyla karşılanmıştır.

Sözkonusu terör eylemi tarafımızdan şiddetle kınanmaktadır. Cumhurbaşkanımız, Meclis Başkammız, 
Başbakanımız ve Dışişleri Bakanımız konuyla ilgili olarak Ermenistan yöneticilerine başsağlığı mesajları göndermişlerdir.

Türkiye maksadı ne olursa olsun terör eylemlerinin hiçbir davaya yardımcı olmayacağına inanmaktadır. Kafkasya 
bölgesinde huzur ve banşın bir an önce tesisi için gereken olumlu ve yapıcı adımların atılmasının beklendiği bir dönemde, 
gerçekçi olmayan düşünce ve şiddet eylemlerine başvurulmasının özlenen istikran sağlamaya yardımcı olmayacağı 
düşünülmektedir.

Ermenistan'da sona erdiği bildirilen terör eylemini takiben, bu ülkedeki iç huzur ve asayişin tesisi samimi 
temennimizdir.

% *
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Devlet Bakanı Mehmet Ali Irtemçelik tarafından Ermenistan 
Parlamento Baskınında Hayatını Kaybedenlerin Cenaze Törenine

Katılım Sırasında Taziye Defterine Yazılan Metin

31 Ekim 1999

Devlet Bakanı Sayın Mehmet Ali Irtemçelik tarafından Ermenistan Parlamento baskınında hayatını kaybedenlerin 
cenaze törenine katılım sırasında 31 Ekim 1999 tarihinde Erivan'daki taziye defterine yazılan metin aşağıdadır:

"Komşu Ermenistan terörün elinden yediği çok trajik bir darbenin acısını yaşamaktadır.

Teröre, Türkiye'de ve dünyanın birçok köşesinde, çok değerli evlatlarım şehit vermiş olan Türkiye, Ermenistan'ın 
bu menfur olayla içine itildiği duygulan her ülke ve her ulustan daha iyi anlayacak konumdadır.

Ermenistan'ın derin acısı paylaşıyor, samimi başsağlığı dileklerimizi ifade etmek için burada bulunuyoruz.

Dışişleri Bakanı İsmail Cem’in Son Gelişmelere İlişkin Demeci

10 Kasım 1999

Türkiyemizi ilgilendiren bazı gelişmelerin son durumu hakkında bilgi sunmak istiyorum.

Önümüzdeki günlerin en önemli olayı, kuşkusuz, İstanbul'da toplanmakta olan AGİT (Avrupa Güvenlik ve 
İşbirliği Teşkilatı) zirvesidir. Ellidört ülkenin devlet ya da hükümet başkam bizim konuğumuz olacak. Yüzyılın bu en son 
"Zirve"sinde, kendi coğrafyamızın çok önemli konularında kararlar alınacak. Türkiyemiz bu kararlara özgün katkılarıyla ve 
sağladığı evsahipliğiyle gene önce bir işlev üstlenecek.

Avrupa Birliği’nin "Helsinki Zirvesi" yaklaşırken, durum şöyle gözükmektedir: Türkiye'nin aday olarak resmen 
tescilini ve ilanını öngördüğünü açıklayan üye ülkelerin sayısı artmıştır. Bize göre, bu, zaten gecikmiş bir karardır. Bu 
kararın alınması, hem Avrupa Birliği'nin ve Türkiye'nin yararınadır, hem de çok geniş bir coğrafyada istikrarın, barışın, 
ekonomik gelişmenin yararına olacaktır. Bununla beraber, Zirve sonuçlanmadan önce herhangi bir tahminde bulunmak 
yanlıştır. AB tüzüğüne göre, 15 üyeden birinin karşı çıkması bile, karar alınmasını önlemektedir.

Burada, bir hususa açıklık getirmek gerekebilir: Türkiye'nin muhtemel adaylığı, herhangi bir özel önkoşula bağlı 
değildir. Aynı şekilde, Türkiye'nin adaylığı halinde, özel koşullar uygulanması da sözkonusu değildir. Türkiye, bizim 
açıkça belirttiğimiz gibi, bütün diğer adaylann tabi olduğu ölçülerle değerlendirilecek ve bunları karşıladığı oranda, tam 
üyelik yolunda mesafe alacaktır. Kaldı ki, sözkonusu ölçüleri içeren "Kopenhag Kriterleri", tek başına Avrupa Birliği'nin 
ürünü değildir. Bütün insanlığın birlikte oluşturduğu, paylaştığı değerlerdir. Türkiye, zaten katkıda bulunduğu bu değerleri 
geliştirmeye devam edecektir. Avrupa Birliği'ne aday yahut üye olsa da, olmasa da...

Önümüzdeki günlerin bir başka önemli konusu Kıbns'dır. Kıbrıs'da tarafların bir araya gelmesini ve görüşmesini 
öngören Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararına ilişkin olarak, hem KKTC hem de Türkiye kendi tavırlarını 
açıklamıştır. Türkiye, ancak KKTC tarafından kabul edilebilecek özelliklerdeki önerilerinin uygulanabilir olduğunu 
dünyaya duyurmuştur. Ayrıca, Kıbrıs konusu ile Türkiye'nin AB adaylığı arasında bağ kurulamayacağı da, konunun bütün 
ilgililerine tarafımızdan açıklanmıştır. Sayın Denktaş'ın uyguladığı politikaları benimsiyoruz ve onlara tam destek 
veriyoruz.

Burada şunu eklemek istiyorum: Sayın Denktaş'ın KKTC'nin başında bulunması, hem Kıbrıs Türkleri ve Türkiye 
için bir şanstır, hem de Kıbrıs'da ortak bir çözüm arayan başkaları için. Saym Denktaş, olağanüstü birikimiyle, dirayetiyle, 
Kıbrıs davamızın en büyük güvencesidir. Türkiye olarak, Sayın Denktaş'a bütün destekleri vermekteyiz, vermeye devam 
edeceğiz.

Yunanistan'la ilişkilerimize gelince: Oluşturduğumuz ortak çalışma grupları, olumlu gelişmeler sergilemektedir. 
Bizim hassas olduğumuz terörle mücadele konusu dahil, ele alınan her konuda belirli bir düzeye gelinebilmiştir. İlk 
sonuçlar, daha kapsamlı ve derinlemesine başka çalışmaların da gündeme girebileceğini düşündürtmektedir. İhtiyatlı ama 
kararlı şekilde, karşılıklı hassasiyetler dikkate alınarak çalışmalar sürmektedir.

Çeçenistan'daki gelişmeler, bütün dünyada olduğu gibi, Türkiye'de de büyük kaygı yaratmaktadır. Durumun, 
Kafkaslar'a yayılma ve bölgesel bir istikrasızlığı başlatma tehlikesi de mevcuttur. Türkiye'nin konuya yaklaşımı açıktır.
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Türkiye, taraf olduğu uluslararası anlaşmalar ve kendi anlayışları uyarınca, ülkelerin toprak bütünlüğü ilkesinin 
savunucusudur, Rusya'nın toprak bütünlüğünü korumasını, meşru bir kaygı olarak nitelemektedir. Türkiye, gene taraf 
olduğu uluslararası anlaşmalar ve kendi anlayışları uyarınca, insan haklarının, ülkelerin bir iç meselesi değil, bütün 
insanların ortak meselesi olduğu inancındadır. Çeçen halkının, özellikle kadınların ve çocukların, mültecilerin maruz 
kaldığı felaket, bizim de yüreğimizdeki acılardır. Türkiye, bu acıların hafifletilmesi için hem siyasi, hem insani boyutta 
elinden geleni yapmaktadır, yapmaya devam edecektir.

Türkiye’nin K K TC’ye Desteği Hakkında Açıklama

15 Kasım 1999

Bilindiği üzere, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kıbrıs konusunda doğrudan müzakereler için ortamın 
uygun olmadığına dikkat çekmekte, iki tarafça da, kalıcı bir çözüme yönelik kapsamlı bir girişim için, aracıyla konuşmalar 
yoluyla müzakere zemininin hazırlanması gerektiğini ve Kıbrıs’ta ancak tam eşitlik temelinde ilerleme sağlanabileceğini
önemle vurgulamaktaydılar.

Bu görüşlerimiz en yüksek düzeyde BM Genel sekreterine iletilmiş bulunmaktaydı.

KKTC Cumhurbaşkanı Denktaş tarafından bu sabah aracıyla konuşmalar konusunda yapılan açıklamada ortaya 
konan hissiyat ve tutumu bütünüyle paylaşmakta ve desteklemekteyiz.

Türkiye ve KKTC, Kıbrıs adasında adil ve kalıcı bir uzlaşmanın nasıl sağlanabileceği konusunda geçmişin 
tecrübelerine ve bugünün gerçeklerine dayalı yapıcı, ortak görüşlere ve tutuma sahiptirler. Adada yeni bir birlikte 
yaşamamn ancak egemen eşitlik temelinde gerçekleşebileceği açıktır.

ortak
çerçevesinde güçlü destek vermeye devam edecektir.

Dışişleri Bakanı İsmail Cem’in NTV ”24 Saat” Programına Verdiği M ülakat 

16 Kasım 1999

Türkiye açısından önemli anlaşmaların imzalanacağı yüzyılın son büyük zirvesinin öncesinde ama aynı zamanda 
Kıbns açısından, AB üyeliğine adaylık açısından önemli gelişmelerin yaşanacağı bir dönemde Dışişleri Bakanı İsmail Cem 
stüdyo konuğumuz. Efendim hoşgeldiniz.

CEVAP : Hoşbulduk efendim.

SORU: Dış politika gündeminde Türkiye’yi ilgilendiren ama AGİT çerçevesinde yer almayacak konulara da 
gireceğiz, Kıbns gibi. Ama öncelikle AGİT’ten başlayalım isterseniz. Yüzyılın son büyük zirvesi İstanbul’da ve burada 
Türkiye açısmdan da önemli gelişmeler var. Başlı başına bu Zirvenin burada olması gibi. Türkiye’nin rolünü bütün bu 
çerçevede nasıl değerlendirmek lazım.

CEVAP : Şimdi tabii Zirvenin memleketimizde yapılması Türkiyemiz açısından çok önemli bir husus ve şunu da 
belirteyim; AGİT gibi 50 küsur ülkenin ancak oy birliği ile karar alabildiği bir ortamda, bir platformda Türkiye’nin teklifi, 
bu teklifte ısrarlı olması, doğan bazı karşı düşüncelere cevap verebilmesi ve sonuçta oybirliği ile İstanbul Zirvesine karar 
alınmış olması bizim açımızdan fevkalade önemli. İkincisi biz burada yüzyılın son zirvesini yaparak Türkiyemizin 
konumunu, etkinliğini, gücünü ve aynı zamanda belki de en önemlisi, misafirseverliğini dünyaya sergilemek istiyoruz ve 
bunu da umuyorum bir aksilik olmadan başarıyla tamamlarız.

SORU: Ama burada örneğin uzun zamandır konuşan Türk kamuoyunun da gündemine giren Avrasya Eneıji 
Koridoru denen bir kavram var. Bu konuda somuta giden adımlar atılıyor. Bakü-Ceyhan petrol boru hattına ilişkin bir adım 
artık burada somut olarak atılıyor. Bu aslında Türkiye’nin bundan sonra, 2000 yılında bölgede oynayacağı rolün 
somutlaşması, yani kağıdın üzerinde geçmesi oluyor, geçmiş olması anlamına geliyor.

CEVAP .Şimdi efendim çok doğru bir noktaya değindiniz. Aslında 2000 yılı, 21’nci yüzyıl, bir umut yüzyılı gibi 
tanımlarla belirleniyor. Türkiyemiz açısmdan ben biraz farklı görmekteyim. 21’nci yüzyıl, hatta 21’nci yüzyılın başlan, 
Türkiyemiz açısından sadece umudun yüzyılı değil, fakat umudun gerçekleştiği yüzyıl olacak.
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Bir ümit yüzyılı değil, ümidin hakikate dönüştüğü bir yüzyıl olacak ve h£men deyüzyrfm başfaınııfcrmımyuı um' 
bunlar gerçekleşecek ve bu gerçekleşmede de sözünü ettiğiniz konular tabii ki çok önemli. Yani Bakü-Ceyhan 
Türkiyemizin Kafkaslardaki, Orta Asya’daki ve lıatta dünyadaki konumuna çok önemli bir katkı getirecek. Türkmen 
gazının -doğalgazının- Azerbaycan üzerinden Türkiye’ye gelebilmesi gene aynı şekilde bizim açımızdan fevkalade önemli. 
Bu gelişmeleri inşallah başka olumlu gelişmeler takip edecek. Ben çok önceden bir iddia olarak ortaya koymuştum: 
Türkiye’nin 21’nci yüzyıla dünya devleti olarak girmesi bizim hedefimizdir demiştim Bakan olarak ilk basın toplantımda 
ve sanının bu söylediklerimiz gerçekleşecek.

SORU: Bu AGİT Zirvesi sırasında elbette küresel sorunlar öncelikle konuşulacak ama, bu kadar liderin biraraya 
gelmiş olmasından hareketle elbette hem bölgesel, hem de ikili sorunlar kaçınılmaz olarak gündeme gelecek. Bunların 
içinde Türkiye’yi doğrudan ilgilendirenler olduğu gibi, sınırlarında cereyan eden olaylar da var. Bu nedenle de Türkiye’nin 
dikkati burda elbette yoğunlaşacak. Bunlardan bir tanesi de Çeçenistan sorunu. Daha Zirve başlamadan önce tarafların 
gönderdiği mesajlar var. İstanbul üzerinde buluşuyor mesajlar ve bir taraf Çeçenistan konusunda geri adım atılmasını 
isteyecek, diğer taraftan Boris Yeltsin Zirvede Rus Heyetine kendisinin başkanlık edeceğini ve bu Çeçenistan konusunda 
kararlı olduklarım söylüyor. Acaba Türkiye’nin daha önce de dile getirdiği bir takım çekinceler, Rusya ile Başbakanımızın 
gezisi sırasında imzalanan anlaşmalar çerçevesinde acaba Zirve’de ne olması ve Türkiye’nin bu konudaki gelişmelere karşı 
nasıl bir tavır takınması bekleniyor?

9 /

CEVAP: Şimdi efendim biz Çeçenistan konusunda çok net bir politika ortaya koyduk. Çeçenistan konusunda iki 
boyut var. Birinci boyut Türkiye imzaladığı anlaşmalar uyarınca -ki bu anlaşmalardan birisi AGİT’tir, Öteki Avrupa 
Konseyi Anlaşması yahut Avrupa Konseyi İlkeleridir- biz ülkelerin toprak bütünlüğüne sahip çıkıyoruz. Yani bu bizim bir 
ilkemizdir ve bir memleketin toprak bütünlüğünün tartışma konusu olmasını istemiyoruz. İkinci boyut gene bizim 
imzaladığımız anlaşmalar ve kendi inancımız doğrultusunda insan hakları meselesinin hepimizin ortak meselesi olduğudur. 
Yani bir insan hakları meselesi şu veyahut bu ülkede veyahut bir başka ülkede olması, onun bizim aidiyetimizden, bizim 
aidiyetimiz altında bulunmaktan çıkması değildir. İnsan haklan hepimizin meselesidir ve insan haklan boyutuyla fevkalade 
ilgiliyiz. Bu konuda, Türkiye olarak, elimizden geleni diplomatik düzeyde, insani yardım düzeyinde yapmaktayız. Şimdi bu 
konu AGİT’te belli bir gerilime yol açabilecekmiş gibi gözüküyor. Bizim yaklaşımımız şudur: Biz bir defa ev sahibiyiz. Ev 
sahibi olarak tabii bir haklılık içinde olması koşuluyla biz gerginlikleri arttırmak değil, gidermek gibi bir işlevin de 
sahibiyiz ve AGİT’te Türkiye bu bağlamda bir rol oynayacaktır. Biz karşıt görüşlerin çok aşırıya gitmemesini taraflara 
telkin etmekteyiz. Tabii ki, elbette, herkes kendi tutumunu koyacaktır ortaya, fakat AGİT’in sadece bir Çeçenistan 
meselesinin tartışıldığı bir toplantı olmasını istemiyoruz ve yaklaşımımızı da bu şekilde dile getiriyoruz.

SORU : Ama kuşkusuz bu mesele orada ağılıklı olarak yer alacak ve konsensüs gerektiği için belki bir 
deklarasyona varmakta sorun yaratabilecek. Yani düğüm noktalarından biri Çeçenistan.

CEVAP : Tabii ki yer alacak. Ağırlıklı da olacak. Elbette. Hiç kuşkusuz. Çünkü belirttiğiniz gibi AGİT’te ancak 
bütün ülkelerin ortak katılımıyla karar alınabiliyor. Biz ev sahibi ülke olarak da bu konsensüsün oluşması için ciddi gayret 
göstermekteyiz ve burada bir işlev taşımaktayız.

SORU: Zirvede öncelikli olarak ele alınacak konulardan bir tanesi AKKA ve az önce okuduğumuz haberde de bir 
konsensüsün ortaya çıktığına ilişkin bir izlenim var. Bu konsensüsün Zirve başlamadan önce sağlanmış olması ya da 
sağlanacağının belirmesi, elbette zirvedeki havayı da, işleyişi de, atmosferi de kolaylaştıracak, rahatlatacak bir şey. Peki 
sizce gerçekten de bu böyle bir sonuca varacak ¡m, yoksa bir gerilimin gene de oluşması ihtimali var mı acaba?

CEVAP: Efendim tabii ki gerilim olması ihtimali var. Ama biz Türkiye’nin menfaati doğrultusunda mümkün olanı 
yapmaktayız. ,

SORU : Peki Rusya’nın Kafkaslar’daki silah mevcudiyetini arttırma yönündeki talebi ve bunun da şu ana kadar 
gündeme gelmiş ve bir şekilde sonuca bağlanmış olması acaba Türkiye’yi endişelendirmiyor mu? Yoksa bu konuda acaba 
Türkiye’nin de...

CEVAP : Biz bu silah indirimi konusunda çok hassasız. Zaten biz Şubat ayında Rusya ile silah indirimi konusunda 
bir mutabakata vardık. Sonra malum Rusya bir açıklama yaptı ve geçici bir süre sözünü verdiği indirimi yapamayacağını 
bildirdi. Sadece biz değiliz bunun muhatabı, bütün AGİT’e böyle bir bildirimde bulundu ve bu bildirimi de geçici bir süre 
olmak koşuluyla, makul bir süre olmak koşuluyla, AGİT tarafından kabul edildi. Şimdi durum bu. Şu anda ihtilaflı vaziyet 
yok. Tabii verdikleri sözü yerine getirecekleri varsayımıyla.

SORU: Kıbrıs konusuna da geleceğiz. Son günlerde çok hızlı, değişik kararlarların teleffiız edildiği konu oldu. 
Ama öncelikle çok kısa olarak, AGİT Zirvesi’nde ciddi biçimde ele alınacak olan, yıllardır ölü duran ama petrol boru 
hatlarının canlanmasıyla, projelerin canlanmasıyla birlikte canlanan Karabağ meselesine değinelim. Burada neler olacak? 
Bize nasıl bir tablo çizebilirsiniz?
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CEVAP: Karabağ sorunu, Türkiye açısından fevkalade önemlidir. Azerbaycan toprağı hala Ermeni birliklerinin 
işgali altındadır. Şunu da söyleyeyim, çok ayrıntıya giremem belki süre nedeniyle, ama Türkiye’nin menfaati ve 
Kafkaslardaki konumu açısından bu meselenin bir çözüme ulaşması belki de zannettiğimizden çok daha önemlidir. Bir ara 
gerçekten çözüm bulunuyor gibi oldu. Karşılıklı toprak değişiminden söz edildi. Daha sonra, Ermenistan’daki o acı 
olaydan, o cinayetlerden sonra sanki iş biraz yavaşladı. Görebildiğimiz kadarıyla hala bir gelişme beklenebilir AGÎT’te. 
Fakat bu gelişmenin düzeyi o suikast olayının öncesindeki kadar yüksek değil.

SORU : Yani belki bu suikast, bu baskın olmasaydı iki tarafın da bir şekilde pay sahibi olacağı bir yöntemle daha 
önce telaffuz edilen formüller doğrultusunda bir anlaşmanın ilk imzalarım atmamız mümkün olabilecek miydi?

CEVAP : Ondan da söz ediliyordu. Evet. Yazık oldu. Belki gene olur ama fazla bir ümit yok.

SORU: Belki bir zemin oluşturulacak. Koçaryan’ın bu yönde de bir açıklaması vardı. Kıbrıs konusuna gelirsek, siz 
de herhalde çok yoğun bir trafik içinde bulundunuz son günlerde. Tam Clinton’ın ziyareti öncesinde Kuzey Kıbrıs’tan 
gelen güzel bir haber, New York’ta dolaylı görüşmelerin başlayacağına ilişkin açıklama vardı. Ama arkasından BM Genel 
Sekreteri’nden gelen bir haber ve kararın değişmesi, Sayın Rauf Denktaş’ın bu koşullarda gitmeyeceğini söylemesi geldi. 
24 saatlik bir zaman dilimi bile değildi, bu süre içinde yine Türk tarafının New York’taki görüşmelere katılacağım dile 
getirmesi görüldü. Bunun Ankara tarafındaki seyri nasıl oldu? Bunu sizden alalım? Sanıyorum ilginçtir.

CEVAP: Bazı yanlış haberler, yorumlar da dikkati çekiyor. Yani eksik bilgiye dayanan yanlış yorumlar. 
Hatırlarsınız, Güvenlik Konseyi bir karar almıştı ve burada görüşmeye çağn yapmasını, görüşme için davetiye çıkarmasını 
Genel Sekreter’e bir görev olarak vermişti. Bunun üzerine biz Türkiye olarak yaklaşımın, bu kararın hiçbir işe 
yaramayacağım, yanlış olduğunu ilan ettik. Sayın Denktaş kendi zaviyesinden bu şekilde bir kararın uygulanması olan bir 
toplantıya katılmayacağını açıkladı ve ciddi bir diplomasi başladı. Sayın Denktaş kendi tavrını çok net ortaya koydu. Ancak 
dolaylı görüşme, ki dolaylı görüşme terimi tam anlamım vermiyor, aslında bu aracıyla konuşmadır. "Proximity talks”, 
aracıyla konuşma. Görüşme dediğiniz vakit, müzakere anlamı da çıkıyor. Ama bu bir “proximity negotiations” değildir. 
“Proximity talks” yani konuşmadır. Sayın Denktaş ancak bu şekilde sözkonusu olabileceğini söyledi. Ancak eşitlik içinde 
iki taraf...

SORU : Tarafın altı çizili olarak sanıyorum...

CEVAP : Kesinlikle. Bunu söyledi ve tabii bizim de bu düşüncelerin oluşumunda küçük bir katkımız oldu. Ve biz 
bunu açıkladık. Bunun üzerine mücadele verdik ve sonuçta Sayın Denktaş’m son derece usta, son derece birikimli 
politikasıyla olay bizim istediğimiz yere geldi. Yani Sayın Denktaş, en son BM’in Kıbrıs'taki Temsilcisiyle, aym zamanda 
Amerika’nın bu işlerle ilgili olan Temsilcisiyle konuştu. Mutabakata varıldı. Biz bu açıklamanın yapılmasını bekliyorduk. 
Çağrıyı biz açıklamaya dönüştürdük çünkü. Açıklamanın yapılmasını bekliyorduk. Hakikaten bu açıklama yapıldı. Fakat 
bir de baktık üzerinde konuşulan ve anlaşılan metnin bir hayli dışına çıkan bir açıklama yapıldı BM Genel 
Sekreterliği’nden. Bu gelince hem Sayın Denktaş, hem biz dedik ki “hayır” . Tam da o sırada Sayın Clinton Ankara’ya 
gelecek.

SORU: Acaba bu noktaya gelinmiş olması ClintonTn geldiği sıraya denk geldiği için ve Clinton’ın da bu yönde 
beklentisi olduğu için Ankara’da bir sıkıntı yarattı mı?

CEVAP: Hayır, yaratmadı. Çünkü biz bir süredir bunu çok ciddi uyguluyoruz Türkiye olarak. Bir şeye tamam 
diyene kadar çok düşünüyoruz. Ama “tamam” dediğimiz vakit de o tamam. Ondan biz de geri adım atmayız, başkasımn da 
atmasına izin vermeyiz.

Ve bu açıklama geldi, dediğim gibi biz hem Türkiye hem Kıbrıs “yok” dedik. Bu tabii belli bir telaş yarattı. Onu 
görüyoruz, izliyoruz.

SORU : Sanıyorum Amerikan heyeti de yoğun bir vakit geçirmiştir gelir gelmez.

CEVAP : Tahmin ediyorum. Amerikan heyetiyle bunu hiç konuşmadık. Fakat tahmin ediyorum, Büyükelçi, 
Amerikan Büyükelçisi bu konuyla bir hayli ilgiliydi. Sonra, çok ilginçtir, bizim basında iyi yansımadı, 1 saat mi geçti, 1,5 
saat mi geçti, tam hatırlamıyorum, Genel Sekreter ikinci bir açıklama yaptı. İkinci açıklamasında Başkan Klerides, Mr. 
Denktaş laflan çıkmış, Ekselans Kleridis ve Ekselans Denktaş laflan konmuştu. Yani bir çeşit biraz yumuşatılmıştı. Biz 
bunu gördük ve dedik ki hayır. Birincisi, bu tanımlar eski bir takım toplantılann sözcükleri, söylemi. Onun için olmaz. 
Kaldı ki biz zaten bir arayış içinde değiliz, uzlaştığımız, anlaştığımız metin olacaktır. O olmazsa da biz dünyaya açık açık...

SORU: Yani basına yansıdığı gibi “Ekselanstan” formülü de bunu...
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CEVAP: Basında şöyle çıktı, sanki “Ekselansları olunca bu iş bitti” diye. Tam aksine. O biraz da bizi kızdırdı 
açıkçası. Sonuçta, sabah 3,5-4,5’a doğru Sayın Genel Sekreter doğru açıklamayı yaptı ve orada dedi ki -ben Türkçesini tam 
kelimesi kelimesine, Türkçe itibariyle çok güzel olmamakla birlikte tekrarlayayım- dedi ki Sayın Genel Sekreter 
“Statement by the Secretaıy General on Cyprus”, “Dün Kıbns konusunda yaptığım beyanın karışıklığa yol açtığı 
anlaşılıyor. Duruma açıklık getirmek istiyorum” ve ondan sonra aynen üzerinde uzlaştığımız metin “taraflar (parties) 3 
Aralık günü New York’ta aracıyla konuşmalara başlamaya karar verdiler. Amaçlan kapsamlı bir çözümün yolunu açacak 
anlamlı müzakereler için zemin hazırlamaktır” dedi. Üzerinde uzlaşılan metin budur. Sayın DenktaşTn gerçekten büyük 
başarıyla aldığı sonuç budur ve Sayın Denktaş New York’a bu metin çerçevesinde, bu metnin parametreleri içinde ve iyi 
niyetle gitmektedir. Türkiye olarak, KKTC olarak bizim açımızdan Kıbrıs sorunu bir anlamda yoktur. Çünkü Kıbrıs’ta kan 
dökülmüyor, felaket yaşanmıyor, etnik temizlik korkusu içinde değil bizim insanlarımız. Ama eğer uzlaşıdan aktarılacak 
bir sonuç aranıyorsa. Sayın Denktaş buna iyi niyetle yaklaşıyor.

SORU: Süremiz daraldığı için hemen ben başka bir konuya geçmek istiyorum. Bunu çok kısaca 
özetleyebilirseniz...

CEVAP : Anlatabildim değil mi?

SORU: Evet, evet bu çok net oldu. Bu açıklama konusu da bu şekilde, çok ayrıntılı bir şekilde açıkçası 
yansımamıştı. 3 Aralık’ta New York’ta bu görüşmeler başlayacak. Ondan sonra Aralık ayında Türkiye’nin dolaylı olarak, 
önemli bir randevusu daha var. Bunların böyle yakın tarihlere düşmesi bir tesadüf değil aslında. AB’ne adaylık konusunda 
Kıbns müzakerelerinde dolaylı konuşmaların başlıyor olması yeterli bir ilerleme olacak mı Türkiye açısından? Yoksa 
buradan bir şeyler çıkması bekleniyor mu? Burada uzayan bir süreç mi göreceğiz Zirve’ye kadar?

CEVAP: Aslında Kıbns dediğimiz vakit, o kadar aynntılı, o kadar ciddi, o kadar riskli bir konu ki. Bunun ben 
böyle 3-5 günde sonuçlanabileceğini tahmin etmiyorum. Yani o 3-5 günde belki ilk hazırlıklar ve aracıyla konuşmaların ilk 
bölümü olabilir. Kıbns konusuyla AB’nin bizim zaviyemizden tamamen ayrı olduğunu biz hep söyledik. Yani “Kıbns’ta 
gelişme olursa, AB’ne daha yakınlaşmz” gibi görüşleri dikkate almıyoruz.

SORU : Ama önümüze fiilen bir engel olarak çıkıyor. Programımız biünek üzere efendim. Hemen Avrupa 
Güvenlik ve Savunma Kimliği üzerinde durmak istiyorum. Helsinki’de bu gündeme gelecek. Burada Türkiye açısından 
olumlu bir gelişme olması sözkonusu mu? Javier Solana’mn biraz önce söylediği gibi.

CEVAP : Efendim burada Türkiye açısından olumlu ve olumsuz diye bir şey yok. Hani bazen “Türkiye dışlandı” 
deniyor. Öyle bir dışlanma hadisesi de yok. Bu AB ülkelerinin, 15 ülkenin kendileri için bir güvenlik sistemi geliştirme 
yönündeki adımlan, arayışları. Şimdi bu olayda zannediyorum 6 ülke dışlanmış oluyor. NATO üyesi olan Polonya, Çek 
Cumhuriyeti, İzlanda, Türkiye, Norveç gibi altı ülke bunun dışında. Şimdi Avrupa Birliği bir şey yapıyor. Bu onun kendi 
meselesi. Burada Türkiye’nin ve diğer beş ülkenin, Norveç’in, İzlanda’nın dışlanması diye bir olay yok. Bunlar, bir güç 
oluşturmayı düşünüyorlar ve şu anda bu altı ülkeye söylenen “size karar mekanizmasında yer veremeyeceğiz ama sizinle 
işbirliği istiyoruz”. Olay budur. Biz bu konuda Norveç’le, İzlanda’yla temas halindeyi ve bu devam edecek. Bizim 
yaklaşımımız, bir defa bu onların kendi meselesi. Karar sürecinde yer almayacağımız bir olayda bizim katkımız da elbette 
bu düzeyimizle paralel olur. Yetkiye sahip olmadığımız bir olguda bizim katkımız da, taşıyacağımız sorumluluk da 
yetkimizin boyutuyla sınırlı olur. Kaldı ki Türkiye olarak biz NATO’nun üyesiyiz. Avrupa güvenliğinin temel birimi 
NATO’dur. NATO içindeki görevimizi de zaten yerine getirmekteyiz.

SORU: Aslında bunun içinde NATO’nun üyelerinin de bu oluşuma nasıl baktığını da hesaba katmak lazım. 
Efendim çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için.

IMO
• •

24 Kasım 1999

Uluslararası Denizcilik Örgütü'nün (IMO) 15 Kasım 1999 günü Londra'da başlayan ve halen devam etmekte olan 
21. Genel Kurul Toplantısı çerçevesinde, IMO Konsey üyeliği seçimleri 19 Kasım 1999 Cuma günü yapılmıştır. Türkiye, 
geçerli 124 oydan 76'smı alarak, ilk kez Konsey üyeliğine seçilmiştir.

Türkiye, Uluslararası Denizcilik Örgütü'nün kurucu üyelerinden biri olup, 1958 yılından buyana örgüt
faaliyetlerine etkin bir şekilde katılmaktadır. Konsey üyeliğimiz, denizcilik alanında, denizlerde seyir ve çevre güvenliğinin 
sağlanması başta olmak üzere Türkiye’yi yakından ilgilendiren birçok önemli konunun görüşüldüğü IMO’daki
konumumuzu ve katkılarımızı daha da güçlendirecektir.

; • . • * fı, ■'. i
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İskeçe Müftüsü Mehmet Emin Aga İle İlgili Mahkeme Kararma İlişkin Açıklama

02 Aralık 1999

İskeçe Seçilmiş Müftüsü Mehmet Emin Aga aleyhinde, 1998 yılında yayınladığı mesajda makam gaspında 
bulunduğu gerekçesiyle açılan davanın 1 Aralık 1999 günü, İskeçe'ye 550 km mesafedeki Lamia kentinde görülen ve 
TBMM İnsan Haklan Komisyonu Başkanı Dr. Sema Pişkinsüt başkanlığındaki bir Meclis heyeti tarafından da izlenen 
duruşmasında Müftü'nün bir kez daha 6 ay hapis cezasına mahkum edildiğini endişeyle öğrenmiş bulunuyoruz.

Lamia'daki mahkemenin, aldığı bu karar Batı Trakya Türk Azınlığı'nın haklarının yeni bir ihlalidir. İlgili Yunan 
makamlanmn Mehmet Emin Aga'ya yönelik davranışlarını, Yunanistan’ın uluslararası taahütlerine uygun hale getirmelerini 
bekliyoruz.

•  •

Çeçenistan’daki Durum ile ilgili Açıklama

12 Aralık 1999

Çeçenistan’daki dununun vahametini korumakta olması ve çatışmaların yoğunlaşacağına dair işaretler derin 
kaygılanmızı arttırmaktadır. Bu gece yansına kadar kenti terkedemeyen veya terk etmek istemeyen tüm Grozni sakinlerini 
ayınm yapılmaksınız, şiddet hareketine maruz bırakılacağına dair RF’nin yaklaşımım kesinlikle kabul edilemez buluyoruz.

Siyasi çözüm arayışım, kapıyı kapatacak ve istikrarsızlığı kalıcı hale getirecek böyle bir hareket tarzım insan 
haklan başta olmak üzere uluslararası hukukun temel ilkelerini hiçe sayan bir tutum olarak değerlendirmekte ve en güçlü 
şekilde kınamaktayız.

Siyasi çözüm arayışına katkı getirmek üzere iki gün sonra bölgeye gidecek olan AGİT Dönem Başkam’mn 
üstlendiği misy onu zorlaştıracak her türlü hareketten behamahal kaçınılmasını dilemekteyiz.

Aşın şiddete başvunnak suretiyle çözüm arayışından tümüyle vazgeçilmesini talep ediyor ve gayretlerin banşçı 
diyalog olanaklanmn araştırılması üzerinde yoğunlaştırılması için bir kez daha çağnda bulunuyoruz.

Avrupa Ortak Güvenlik ve Savunma Politikası İle İlgili Açıklama

13 Aralık 1999

Ortak
olmuştur.

Bilindiği üzere, AB bir süredir NATO'nun bir bütün olarak katılmayacağı ve AB öncülüğünde gerçekleştirilecek 
bunalım yönetimi, banşı koruma ve destekleme operasyonlanna ilişkin ihtimaliyatı esas alan ve AB'nin bu alandaki 
yeteneklerinin geliştirilmesini amaçlayan bu politikanın oluşturulmasına çalışmaktaydı. Bu defa Zirvede bu alandaki 
çalışmalarda katedilen mesafeyi ortaya koymayı amaçlayan bir ilerleme raporu Devlet ve Hükümet Başkanlannca 
onaylanmıştır.

Türkiye, mesuliyetlerinin bilincinde bir Avrupa ülkesi olarak, kıtamn güvenliğini ilgilendiren meselelerde
AvrupalIların daha fazla rol ve sorumluluk almalarını ötedenberi destekleyegelmektedir. NATO, Avrupa güvenlik ve
savunmasının temel örgütü olmaya devam etmektedir. Bu bağlamda, İttifak dayanışma ve birliğinin ve Avrupa ile Kuzey
Amerika'daki müttefikler arasında mevcut transatlantik bağın korunması önemli gördüğümüz hususlardır. Keza, şeffaflık,
kapsayıcılık ve Avrupa güvenliğinin bölünmezliğinin bu bağlamdaki çalışmalara yön vermesi gereken temel ilkeler 
olduğuna inanmaktayız.

Avrupa Güvenlik ve Savunma Kimliğinin (AGSK) geliştirilmesine, AB'nin üzerinde çalışmakta olduğu 
AOGSP'ye paralel olarak, NATO içinde de çalışılmaktadır. NATO ülkeleri Devlet ve Hükümet Başkanlannm katılımıyla, 
23-24 Nisan 1999 tarihlerinde Vaşington'da gerçekleştirilen Zirve toplantısında kabul edilen belgelerde, Türkiye gibi AB'ne 
üye olmayan Avrupalı NATO müttefiklerinin AOGSP çerçevesinde oluşacak yeni yapılara tam ve eşit katılımım temin 
yönündeki beklentilerimizi dikkate alan bir zemin yaratılmıştır. O tarihten bu yana da, gerek NATO içinde, gerek ikili 
düzeyde AB ülkeleri nezdinde bu zemin üzerinde yeni yapılara tam ve eşit katılımımızı temin edecek düzenlemelerin 
kabulünü mümkün kılacak eneıjik girişimler yapılmıştır. Çabalarımız ortak üyesi olduğumuz Batı Avrupa Birliğindeki 
(BAB) müktesebatımızın korunması ve hukuki bir temelde daha da geliştirilmesi yönünde yoğunlaşmıştır.
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Helsinki Zirvesinde onaylanan ilerleme raporunda yer alan hususlar, AOGSP çerçevesindeki yeni yapılanmada 
Türkiye gibi AB üyesi olmayan AvrupalI NATO müttefiklerinin katılımı konusunda halen AB'da hakim anlayışın bizi 
tatmin edecek nitelikten henüz uzak olduğunu göstermektedir. Önümüzdeki dönemde AGSK'nın geliştirilmesini 
ilgilendiren çalışmalara yalnızca AB değil, NATO içinde de devam edilecektir. Önümüzdeki dönemde de, katılım 
konusundaki beklentilerimizin karşılanmasına yönelik girişimlerimizi sürdüreceğiz. Haklı görüşlerimizi savunmakta ısrarlı 
olacağız. Temennimiz, AB'nin bizim durumumuzdaki AvrupalI müttefiklerin katılımı konusunda tatminkar bir düzenleme 
belirleme sağduyusunu göstermesi ve bu şekilde tesisi öngörülen NATO-AB ilişkilerinin modaliteleri üzerinde mutabakat 
sağlanmasında güçlük çekilmemesidir.

Her hal ve karda, inancımız, 1952 yılından bu yana NATO üyeliği ile Avrupa güvenlik ve savunmasına önemli 
katkılarda bulunagelen Türkiye'nin yeni yapılanma içinde hakkı olan yeri alacağı yönündedir.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin, Gümülcine Seçilmiş Müftüsü 
İbrahim Şerifin  Yunanistan Aleyhine Açmış Olduğu Davaya 

İlişkin Kararı İle İlgili Açıklama

15 Aralık 1999

Avrupa insan Haklan Mahkemesi'nin, Gümülcine seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerifin Yunanistan aleyhine açmış 
olduğu davaya ilişkin olarak 14 Aralık günü verdiği kararda, Malıkemc heyeti, Yunanistan'ı Avrupa İnsan Hakları 
Sözleşmesi'nin düşünce, inanç ve din özgürlüğünü güvence altına alan 9. ve zararın adli tazminini öngören 41. maddelerini 
ihlalden oybirliğiyle mahkum etmiştir.

Hatırlanacağı üzere, Gümülcine seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif, Yunan makamlarının Müftülük sıfatını gayri 
kanuni olarak kullandığı gerekçesiyle aleyhine açtıkları davayla ilgili olarak Yunanistan’daki iç yargı yollarını tüketerek, 29 
Eylül 1997 tarihinde Yunanistan aleyhine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurmuştu. Avrupa İnsan Hakları 
Malıkemesi, başvuruyu 26 Ocak 1999 tarihinde görüşmüş ve Avrupa İnsan Haklan Sözleşmesi'nin din, vicdan ve ifade 
özgürlükleriyle ilgili maddelerinin Yunanistan tarafından ihlali bakımından kabul edilebilir bulmuştu. Mahkeme, bu kez 
başvumyu esas açısından inceleyerek dünkü karan almıştır.

Batı Trakya Müslüman Türk Azınlığının 1913 tarihli Atina Anlaşınası'yla öngörülmüş ve 1923 tarihli Lozan 
Anlaşması'yla garanti altına alınmış bulunan dini liderlerini seçme lıakkı, 1990 yılından bu yana ihlal edilegelmektedir.

Avrupa İnsan Haklan Mahkemesi'nin bu kararının, inanç ve ibadet alanında Batı Trakya Türk Azınlığına yönelik 
olumsuz uygulamalara son verilmesini sağlayacağı ve İbrahim Şerif gibi hakkında açılan sayısız davalardan dolayı toplam 
100 aydan fazla hapis cezasına çarptırılmış bulunan îskeçe Müftüsü Mehmet Emin Aga'ya yönelik olumsuz tutumun da 
gözden geçirileceğini umuyor ve bekliyoruz.

Kıbrıs'taki BM Barış Gücü'nün Görev Süresinin Altı Ay Daha Uzatılmasına İlişkin Açıklama 

16 Aralık 1999

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 15 Aralık 1999 tarihinde Kıbrıs'taki BM Barış Gücü'nün görev süresinin 
altı ay daha uzatılmasına ilişkin bir karar kabul etmiştir.

Kararda, Türkiye'nin, Kıbns'a dair hukuki ve siyasi gerçeklere aykırı olması sebebiyle öteden beri kabul etmediği 
sözde "Kıbrıs Hükümeti" ile Güvenlik Konseyi'nin ilgili kararlarına yapılan atıflar yine muhafaza edilmiş, üstelik konuyla 
ilgisi bulunmayan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetiminin tutumu nedeniyle sürüncemede kalmaya devam eden kayıp şahıslar 
konusuna da değinilmiştir. Bu unsurların tarafımızdan kabulü mümkün değildir.

Ancak, kararın Kıbrıs meselesinin geleceği bakımından büyük önem taşıyan ve Türk tarafının görüşlerinin nihayet 
BM Güvenlik Konseyi indinde de anlayış ve teyid gördüğünü gösteren yeni bir boyutu bulunmaktadır. Asıl anlamlı olan bu 
gelişmedir.

Bu gelişme, BM Genel Sekreteri'nin Barış Gücü konusundaki raporuna ek teşkil eden "addendum"unun yeni 
içeriğidir. Bu ek raporla, Türkiye'nin, BM Barış Gücü'nün Ada'nın iki kesiminde ancak Ada'daki iki tarafın onaylarının 
olması halinde faaliyet gösterebileceği yolundaki Kıbrıs Türk tarafının tutumunu desteklediği ve bu anlayış doğrultusunda 
Kibns Türk makamlarının BM Barış Gücü'nden, Kuzey Kıbrıs'taki faaliyetlerinin modalitelerini saptamak amacıyla 
kendileriyle çalışmalarda bulunmasını talep edeceği BM belgelerinde ilk defa resmen kayda geçirilmektedir.
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BM Güvenlik Konseyi'nin bu resmi belgesiyle, Ada'da iki eşit tarafın bulunduğu, bu tarafların eşit yetki sahibi 
oldukları, bu itibarla BM Barış Gücü'nün faaliyetlerinin iki tarafın makamlarınca ayrı ayrı belirlenmesi gerekeceği kabul ve 
tescil edilmiş olmaktadır. BM Güvenlik Konseyi’nin Ada’nm gerçeklerine uygun bu çizgisinin sürmesi ve bu çizginin 
Güvenlik Konseyi çalışma ve kararlanna ileride tam olarak yansıması, Kıbns'ta çözüm arayışlarını kolaylaştıracaktır.

Marmara Denizinde Karaya Oturarak Fueloil’i Sızdıran 
“Volga Neft 248” İsimli Rus Tankerine İlişkin Açıklama 

30 Aralık 1999

29 Aralık 1999 Çarşamba günü. Ambarlı mevkiinde demirli bulunan, 126 metre boyunda, 4.440 grostonluk "Volga 
Neft 248" isimli bir Rus tankeri saat 04.00 civannda şiddetli fırtına nedeniyle sürüklenerek karaya oturmuştur. Gemi, 
gövdesinde oluşan kırık nedeniyle ortadan ikiye bölünmüş ve ön kısmı batmıştır. Gemide bulunan 15 personel hava 
muhalefetine rağmen can kaybı olmadan süratle tahliye edilmiştir.

Fueloil yüklü olan gemiden ilk aşamada 900 ton kadar fueloil sızdığı ve Marmara Denizi'nde önemli bir kirlilik 
riskine yol açtığı belirlenmiştir. Olumsuz hava koşullarına rağmen, sızan fueloilin yayılmasının engellenmesi ve 
temizlenmesine yönelik çalışmalar sürdürülmektedir.

Sözkonusu kaza, Türk Boğazlan’nm bir petrol yolu olarak kullanılamayacağı doğrultusundaki görüşlerimizi bir 
kez daha teyid etmiştir. Aynca, sözkonusu kaza Türk Boğazları’nı ve diğer deniz alanlarımızı kullanan gemilerin 
uluslararası standartlar çerçevesinde yeterliliklerine ilişkin denetimlerin giderek sıklaştırılmasının seyir, can, mal ve çevre 
güvenliğinin korunması bakımından önemini de ortaya koymaktadır. Hiçbir geminin, İstanbul’un ve halkının güvenliğini, 
çevre temizliğini ve sağlığım tehdit etmeye hakkı yoktur.
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