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Bakanlığımız son bir yıldır yayın faaliyetini canlandırmaya
çalışmaktadır. Bu çabalar ilk ürünlerini vermeye başlamıştır.
Önümüzdeki dönemde çalışmalarımızın daha da hız ve derinlik
kazanacağı ve dış politika yayınları alanında Bakanlığımızın,
araştırmacılarımızın ve kamuoyumuzun ihtiyaçlarını karşılayacak
bir düzeye doğru ilerleyeceğimiz ümit ve inancındayız.
Bu faaliyete süreklilik kazandırabilmek için Stratejik
Araştırmalar Merkezimiz yanında bir Tarihi Araştırmalar
Merkezi oluşturma aşamasındayız. Bakanlığımız kütüphanesi ise
son bir yıl içinde büyük emekle yeni bir mekanda modem bir
düzene kavuşturulmuş, bilgisayar donanımlarıyla zengin bir bilgi
bankası ve dokümantasyon merkezine dönüştürülmeye başlan
mıştır.
Bu çabalarımız çerçevesinde sürekli bir belgesel yayma
duyulan ihtiyaç, özellikle uluslararası ilişkilerde yaşanmakta olan
değişimlerin ışığında büyüyerek artmıştır. Bu ihtiyaca cevap vere
bilmek amacıyla, yayını uzun yıllar önce sona ermiş olan
"Belleten"in Cumhuriyetimizin 75. yıldönümünde "Dışişleri
Güncesi" adı altında yeni ve güncel bir yaklaşımla aylık olarak
yayımlanmaya başlanmasına karar verilmiştir.
"Dışişleri Güncesi"nin elinizdeki Ekim 1998 tarihli bu
sayısı bu tarihi yıldönümünde ülkemizin dış politika gündemini
yansıtmaktadır.
"Dışişleri Güncesi"nin sayfaları fiili hizmet yıllarını geride

DIŞİŞLERİ GÜNCESİ- Ekim l 99S

t

I

bırakan Bakanlığımız mensuplarının yorum ve anılarına da açık
bulunmaktadır. Böylece kuşaklar arasında bağ kurmayı ve
yayınımızı zenginleştirmeyi amaçlamaktayız.
Dışişleri Bakanlığı olarak, Günce'nin Cumhuriyetimizin
75. yıldönümünü kutladığımız günlerde yayım hayatına başla
masından mutluluk duymaktayız. Ümidimiz Günce'nin yayınının
kesintisiz sürmesi ve geçen zamanla artacak değeriyle aranan bir
kaynak haline gelmesidir.

KorkıfetZ^feîrfANIR

Büyükelçi
Müsteşar

%
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1 Ekim 1998
*

Sayın Cumhurbaşkanımızın
konuşması.

$

Sayın
Cumhurbaşkanımızın
ziyaretleri hakkında bildiri.

TBMM

açış

Makedonya

* Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi Sayın
Korkmaz Haktanır’ın Dış Politika Enstitüsü
tarafından düzenlenen konferansta yaptıkları
konuşma.

2 Ekim 1998
*

Sayın Cumhurbaşkanımızın Makedonya'ya
haraketinden önce Esenboğa Havaalanında
Basma yaptıkları açıklama.

*

Sayın
Cumhurbaşkanımızın
Makedonya
ziyareti sırasında, heyetlerarası görüşmeler
sonrası basma yaptıkları açıklama.

*

Sayın
Cumhurbaşkanımızın
Makedonya
Cumhurbaşkanı
Sayın
Kiro
Gligorov
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tarafından onuruna verilen yemekte yaptıkları
konuşma.
* Türkiye ve Makedonya Cumhurbaşkanlarının
Kosova konusundaki ortak açıklamaları.
$ Türkiye ve Makedonya Cumhurbaşkanlarının
Kosova konusundaki ortak bildirileri.
* Müsteşarımız Sayın Büyükelçi Korkmaz
Haktanır'ın Dışişleri Bakanlığı Akademisi'nde
yaptıkları konuşma.
* Orta Doğu Barış Süreci hakkında açıklama.

5 Ekim 1998
# Dışişleri Bakanı Sayın İsmail Cem'in Suriye
ile ilişkiler konusundaki beyanları.

6 Ekim 1998
* Mısır Arap Cumhuriyeti Devlet Başkanı Sayın
Hüsnü Mübarek'in ziyareti.
* Türk Harb-İş Sendikası ile ABD Hava
Kuvvetleri arasındaki toplu iş sözleşmesinin
imzalanmasına ilişkin açıklama

7 Ekim 1998
$ AB Genel İşler Konseyi'nin
konusundaki açıklamasına cevap.
lv
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* Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Necati
Utkan'ın
Haftalık
Olağan
Basın
Toplantısından alıntılar

8 Ekim 1998
* Dışişleri Bakanı Sayın İsmail Cem'in
İstanbul'daki BAB Başkanlar komitesi
Toplantısına katılımı.
__

•

* Kosova bunalımına ilişkin açıklama.

8-9 Ekim 1998
•

___

* Iran Dışişleri Bakanı Dr. Kamal Harazi'nin
Ankara'yı ziyareti.

11 Ekim 1998
* Mısır Dışişleri Bakanı Sayın Amr Moussa'nm
Ankara’yı ziyareti hakkında açıklama.

12-13 Ekim 1998
s

Antalya’da Güneydoğu Avrupa Ülkeleri
(GDAÜ) Devlet ve Hükümet Başkanları Zirve
Toplantısı.
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13 Ekim 1998

* Kosova'da NATO'nun alabileceği önlemlere
ilişkin açıklama.

14 Ekim 1998
* Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Elçi
Sermet Atacanlı'nın Haftalık Olağan Basın
Toplantısından Alıntılar.
* Fransa’nın Dış Ticaretten Sorumlu Devlet
Sekreteri'nin ziyareti.

15 Ekim 1998
$ Sayın
Cumhurbaşkanımızın
Estonya
Cumhurbaşkanı Lennart Meri’yi karşılama
töreninde yaptıkları konuşma.
# Sayın
Cumhurbaşkanımızın
Estonya
Cumhurbaşkanı Lennart Meri ve Eşi onuruna
verdikleri
akşam yemeğinde
yaptıkları
konuşma.
* Türkiye'nin anti-personel kara mayınlarına
(APKM)
ilişkin
görüşleri
hakkında
açıklaması.
$ Emekli Büyükelçiler için düzenlenen tören.

vı
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16 Ekim 1998

* Suriye'nin Ortak Komitelerin toplanmasına
ilişkin açıklamasına cevap.
$ Belarus Dışişleri Bakanı
Sayın
Antonoviç'in Türkiye'yi ziyareti.

İvan

* Dışişleri Bakanı Sayın İsmail Cem'in
İstanbul'da "Ekonomik ve Parasal Birlik:
Euro'nun Muhtemel Etkileri ve Beklentileri"
konulu konferansa katılımı.

19 Ekim 1998
* Türkiye ve Suriye heyetleri arasında özel
güvenlik toplantısına ilişkin açıklama.
* Gürcistan'daki
açıklama.

isyan

hareketine

ilişkin

* Kosova bunalımına ilişkin NATO Konsey
kararı konusunda yapılan açıklama.
* Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ile
Belarus
Dışişleri
Bakanlığı
Arasında
Enformasyon Değişimi Alanında İşbirliği
Protokolü.

20 Ekim 1998
* Türk ve Rus Dışişleri Bakanlıkları arasındaki
olağan siyasi istişarelerle ilgili açıklama.
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Türkiye-Suriye arasındaki
toplantısıyla ilgili açıklama.

özel

güvenlik

$ Dışişleri Bakanı Sayın İsmail Cem'in TürkiyeSuriye arasındaki özel güvenlik toplantısıyla
ilgili açıklaması.
* Türkiye-Suriye arasındaki
toplantısının Tutanağı.

özel

güvenlik

* Karadeniz Ekonomik İşbirliği Dışişleri
Bakanları XII. Toplantısına ilişkin açıklama.

21 Ekim 1998
* Türkiye-ABD arasında Karma Ekonomik
Komisyon toplantısı ve ortak bildirinin
imzalanması.
* ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Stuart
Eizenstat'm basın açıklaması.
* Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Necati
Utkan'm Haftalık Olağan Basın Toplantısı.

22 Ekim 1998
Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman Demirel'in
8. Avrupa Birliği-Türkiye Gazeteciler
Konferansının açılışında yaptıkları konuşma.
* Çek Cumhuriyeti, Macaristan ve Polonya'nın
NATO'ya
katılım
protokollerinin
onaylanmasına dair kanun tasarısının TBMM
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Genel Kurulunda görüşülerek kabul edildiğine
ilişkin açıklama.
* Karadeniz
Ülkeleri
Deniz
Kuvvetleri
Komutanları toplantısına ilişkin açıklama.

23 Ekim 1998
* İsrail ile Filistin arasında
anlaşmaya ilişkin açıklama.

imzalanan

24 Ekim 1998
* 24 Ekim Birleşmiş Milletler Günü vesilesiyle
Dışişleri Bakanı Sayın İsmail Cem tarafından
yayınlanan mesaj.
* Dışişleri Bakanı Sayın İsmail Cem'in Hazar
petrolleri konusunda yaptıkları açıklama.
GKRY-Yunanistan ortak tatbikatına ilişkin
açıklama.
* Türkiye-Suriye arasında imzalanan Tutanakla
ilgili açıklama.

26 Ekim 1998
# The New York Times'da Stephen Kinzer
imzalı, "Turkey Places New limits on Oil
Tanker Traffic in Bosporus" adlı makale.
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28 Ekim 1998

* Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman Demirel'in
Cumhuriyet'in 75. Yıldönümü vesilesiyle
ülkemize gelen yüksek düzeyli konuklara
verdikleri yemekte yaptıkları konuşma.
* Dışişleri Bakanı Sayın İsmail Cem'in ABD
Dışişleri Bakam'mn Hazar Havzası Enerji
Kaynakları
Baş
Danışmanı
Richard
Morningstar ile Bakü-Ceyhan boru hattı
hakkındaki görüşmesi.
* AB Bakanlar Konseyi toplantısı sırasında
Yunanistan'ın
dağıttığı belgeye
ilişkin
açıklama.
* Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Necati
Utkan'ın Haftalık Olağan Basın Toplantısı.

29 Ekim 1998
* Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman Demirel'in
Cumhuriyet Bayramı mesajı.
* Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman Demirel'in
Cumhuriyet
Bayramı
resepsiyonunda
yaptıkları konuşma.
*

Cumhuriyetimizin 75. Yılı yabancı konuklar
kutlama programı.

* Cumhuriyetin 75. Yılı Kutlamalarına katılan
yabancı heyet başkanlarının listesi.
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& Azerbaycan,
Gürcistan,
Kazakistan,
Özbekistan ve Türkiye arasında Ankara
Deklarasyonu'nun imzalanması.
• •

#

"Türkmenistan ve Türkiye Cumhuriyeti
arasındaki
Hazar-Geçişli
TürkmenistanTürkiye-Avrupa Gaz Boru Hattı Projesinin
(HGB) İfası ve Türkmenistan'dan Türkiye
Cumhuriyeti'ne Doğal Gaz Satışına İlişkin
Anlaşma"nm imzalanması.

» Cumhuriyetimizin 75. Kuruluş yıldönümü
münasebetiyle Dışişleri Bakanlığı tarafından
hazırlanan
"Turkey,
Crossroads
of
Civilization" adlı kitabın yayınlanması.

30 Ekim 1998
# Bakanlığımızda idari konularda yapılan
yeni düzenlemeler.
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SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN
TBMMNİN 20. DÖNEM 4. YASAMA YILININ
AÇILIŞINDA YAPTIKLARI KONUŞMANIN DIŞ
POLİTİKAYA İLİŞKİN BÖLÜMÜ
(TBMM, 1 Ekim 1998 Perşembe, 15:00)
Değerli milletvekilleri,
Kararlı ve dinamik bir yaklaşımla gerekli reformları
gerçekleştirdiğimiz takdirde, Türkiye'nin önümüzdeki yüzyıla
damgasını vuracak ilk on ülke arasına girmesine kimse engel ola
mayacaktır. Büyük projeler büyük hayal gücü ister ve büyük
hedefler etrafında birleşmeyi gerektirir. Esasen, büyük milletlerin
ufukları da hayalleri de geniş olmak zorundadır. Dünya enerji
kaynaklarının yambaşında yeralan, üç denizi ve üç kıtayı birbirine
bağlayan, dünyadaki en güçlü ordulardan birine sahip olan,
dünyayla rekabet edebilen Türkiye, hayallerini gerçeğe
dönüştürebilme kudretine sahiptir.
Türkiye'nin ulusal çıkarları genel olarak Batı, özel olarak
Avrupayla ilişkilerini sağlam ve karşılıklı bir ortaklık temelinde
ve ortak gelecek perspektifinde geliştirmesini, buna paralel
olarak, Orta Doğu ve Balkanlar ile Hazar, Karadeniz ve Akdeniz
Havzalarmı da içine alan geniş bir coğrafyanın istikrar ve
barışının korunmasında, ekonomik refahının arttırılmasında
nazım bir rol oynamasını gerektirmektedir. Bir başka deyişle, ta
rihi, coğrafyası ve ekonomik potansiyeli stratejik önceliklerini de
tayin etmektedir.
Türkiye'nin etrafında tarihten devraldığı birçok sorun mev
cuttur. Ancak, yine tarihin karşımıza çıkardığı fırsatlar da büyük
tür. Türkiye'nin hasımları vardır, ancak dostları da vardır.
Dünyada yalnız olduğumuz gibi bir kaygıya hiçbir şekilde kapıl
[1]
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mamıza gerek yoktur. Türkiye, güçlü ekonomisi, üstün savunma
gücü ile kendisine karşı husumet içinde olanlara karşı yeterince
caydırıcılığa sahiptir. Bu özellikleriyle dostluğu aranan bir
ülkedir.
Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkiler, mevcut konjonktürel sorunlara rağmen Türkiye'nin dış politika öncelikleri
arasındaki önemini ve belirleyici yerini işgal etmektedir.
Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne tam üyelik hedefi iki yüzyıla yak
laşan bir çağdaşlaşma sürecinin bir neticesi olan kendi özgür ter
cihidir. Bu çerçevede, milli menfaatlerimiz ve geleceğe yönelik
vizyonumuz Avrupa ile ilişkilerimizi sağlam bir ortaklık
temelinde geliştirmemizi gerektirmektedir. Bu hedef, Türkiye'nin
stratejik vizyonunun ayrılmaz bir parçasıdır.
Türkiye, bütünleşmiş demokratik Avrupa idealine
bağlılığını kararlılıkla sürdürecektir. Burada vurgulamak iste
diğim husus, bu ortak ideale bağlılığın herşeyden önce
Türkiye'nin kendi menfaatlerinin bir gereği olduğudur. Esasen,
Türkiye'nin Avrupa Birliğine tam üye olması Avrupa'nın da kendi
menfaatinedir. Zira, tarih, Türkiye'siz bir Avrupa'nın ve
Avrupa'sız bir Türkiye'nin düşünülemeyeceğini ortaya koymak
tadır. Ancak, Lüksemburg Zirvesi kararlarıyla Avrupa Birliği
Avrupa tarihinin seyrini değiştirmeye kalkışmıştır. Bu zirvede ta
rihe karşı yapılmış olan haksızlık ve Türkiye'ye yönelik ayrım
cılık Türk halkını incitmiştir. Bu ayrımcılığa karşı 14 Aralık 1997
tarihli hükümet açıklamasıyla gereken tepki gösterilmiştir.
Türkiye bu tepkisinde yalnız da kalmamıştır. Türkiye'ye karşı
haksızlık yapıldığı kanaati, Avrupa'daki dostlarımız tarafından
olduğu kadar Amerika Birleşik Devletleri tarafından da paylaşıl
maktadır. Burada gözden kaçırılmaması gereken en önemli husus
Türkiye'nin Avrupa Birliği bağlamındaki uzun soluklu mücade
lesinde yalnız olmadığı gerçeğidir. Türkiye'nin çoğulculuğu esas
alan bir anayasal demokrasiler dayanışması olan Avrupa'da ve
dünyada dostları vardır.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin içine girdiği tıkanık
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lığın sürmesi tabiatıyla arzu edilmeyen bir durumdur. Türkiye
Avrupa Birliği ile olan müktesebatmın doğurduğu haklarını
sonuna kadar müdafaa edecektir. Ancak, bunu yaparken bir
büyük devletten beklenen vekar ve serinkanlılığı sergileyeceği
hususunda da kimsenin bir şüphesi olmaması gerekir. Türkiye
hisleriyle değil, aklıyla ve sorumluluk duygusu içinde hareket
eder. Uzun bir tarihi sürecin doğal sonucu olarak ortaya çıkmış
tarihsel bir tercihin konjonktürel dalgalanmalarla değişmesi
sözkonusu olmaz. Türkiye, haklarını savunarak, paylaşılan değer
ler zemininde ve ortak gelecek perspektifinde Avrupa ile beraber
yürümeye devam edecektir.
Türkiye'nin 1963 tarihli Ankara Anlaşması'nın bir gereği
olarak Avrupa Birliği ile tamamlamış olduğu gümrük birliği,
ülkemizin küresel ekonomide yaşanmakta olan krizden ola
bildiğince az oranda etkilenmesinde belirleyici rol oynamıştır,
gümrük birliği iyi işletilebildiği takdirde Türkiye'nin, bu kriz
sırasında kendisine yeni ve güvenilir yatırım alanları arayan ulus
lararası sermaye için önemli bir cazibe merkezi olmasına katkıda
bulunabilir. Esasen, ikibuçuk yılı aşan uygulama, ekonomimizin
gümrük birliğinin getirdiği yeni rekabet şartlarına başarıyla uyum
sağladığını göstermektedir. Avrupa Birliği ile gümrük birliği
sayesinde ekonomik bütünleşme yolunda her iki tarafa da önemli
kazanımlar sağlamış bulunan ilişkilerimizin, bütün veçheleriyle
daha da geliştirilmesini mümkün kılacak bir ortamın vakit geçi
rilmeksizin tesisi Türk ekonomisinin sağlıklı büyüme perspek
tifleri açısından önem taşımaktadır. Bu itibarla, gümrük birliği'nin
derinleştirilmesinin ve bu bağlamda, hizmet ticaretinin
serbestleştirilmesi başta olmak üzere, yeni açılımların dikkatle
değerlendirilmesinin önem taşıdığına inanıyorum.
Küresel ekonominin geleceği açısından dikkatle üzerinde
durulmasında yarar gördüğüm bir husus da Avrupa ekonomik ve
parasal birliğinde yaşanan gelişmelerdir. Bu gelişmelerin başında
Avrupa'da euro'nun tek para birimi olarak kabul edilmesi ve ortak
Avrupa Merkez Bankasının resmen faaliyete başlamış olması
gelmektedir. Bu gelişmeler, ülkemizin 21. Yüzyıldaki kalkınma

[3]

DIŞİŞLERİ GÜNCESİ-

Ekim 1998

ve ekonomik büyüme çabalarının bekası açısından kamuoyumuz
ca dikkatle takip edilmesi gereken, tarihsel mahiyette hadise
lerdir.
Avrupa ekonomik ve parasal birliğinin 1996'dan itibaren
kademeli olarak yürürlüğe girmesiyle birlikte üye ülkelerin
Maastricht kriterlerine uyum çabalarının bir sonucu olarak,
Avrupa pazarı Güneydoğu Asya'da başlayan ve Rusya'daki
gelişmelerle küresel boyut kazanan krizden nisbeten daha az et
kilenmiştir. Bunda Maastricht şablonunun ekonomik ve fınansal
dengesizlikler karşısında birlik içindeki ekonomik ve parasal
istikrarı ve uyumu korumaya matuf mekanizmaları önemli rol
oynamıştır. Dış ticaretinin yüzde yetmişini Avrupa Birliği ile
yapan Türkiye de gümrük birliği yoluyla bu pazarın dinamik
lerinden yararlanmaktadır. Türkiye'yi diğer gelişmekte olan
pazarlardan farklı kılan Avrupa ile gümrük birliğidir. Dolayısıyla
Türkiye, böylesine bir ortaklık bağıyla ve gelecek perspektifiyle
içiçe olduğu Avrupa'daki ekonomik ve siyasi gelişmelere bigane
kalamaz. Birgün mutlaka Avrupa Birliği'nin tam üyesi olacağımız
düşüncesiyle kendimizi AB standartlarına hazırlamaya devam
etmeliyiz. Sadece Avrupa Birliği'nin genişlemeyle ilgili saptadığı
kriterleri değil, parasal birlikle ulaştığı aşamayı da ulaşılması
gereken bir hedef olarak almalıyız.
Kalkınmış, demokrat, müreffeh, büyük Türkiye, bu he
deflere ulaştığında Avrupa Birliği'nin "de facto" üyesi olacaktır.
Böylelikle, tarihiyle, coğrafyasıyla ve yaşam tarzıyla bir Avrupa
ülkesi olan Türkiye'nin önündeki mesele bu "de facto" durumun
hukuken tescilinden ibaret kalacaktır. Bunun da er ya da geç
gerçekleşmesini hiç kimse engelleyemeyecektir. Ulusal he
deflerin gerçekleşmesi bazen beklenenden daha uzun bir zamanı
gerektirebilir. Ancak önemli olan, seçilen hedefin isabetli olması,
bu hedef etrafında toplumsal bir seferberlik bulunması ve gereken
sebatın gösterilmesidir.
Türkiye'nin hedefleri bellidir. Bu hedeflere ulaşmamızı
sağlayacak yöntemler de bellidir. Bu bağlamda, tüm dikkatimizi
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ve gayretimizi ülkemizin kalkınmasına, demokrasimizin daha da
güçlendirilmesine ve her alanda çağdaş dünyayla buluşmaya tek
sif etmeliyiz. Bu, herhangi bir şarta bağlı olmaksızın, toplumumuzun üzerinde tarihsel bir mutabakata vardığı vazgeçilmez bir
hedeftir. Avrasya'nın kalbinde yer alan bölgesel bir güç ve büyük
bir Avrupa devleti olan Türkiye, ulusal onurunu ve gururunu da
koruyarak hak olarak gördüğü Avrupa Birliği tam üyeliği hedefi
doğrultusunda yoluna kararlılıkla devam edecektir.
Avrupa ülkeleriyle ikili ilişkilerimizin Lüksemburg Zirvesi
sonrası ortaya çıkan olumsuz havadan etkilenmemesi için azami
ihtimam ve dikkat gösterilmektedir. Fransa ve Ispanya'ya bu yıl
içinde gerçekleştirdiğim resmi ziyaretler bu ülkelerle ilişkileri
mizin daha da ileriye götürülmesi bakımından son derece yararlı
olmuştur.
•

Birkaç gün önce yapılan demokratik yarış neticesinde
Almanya'da yeni bir hükümet iktidarı devralmak üzeredir.
Başbakanlığı üstlenecek olan Gerhard Schröder'e içten başarı
dileklerimi iletmek istiyorum. İki milyonu aşkın vatandaşımızın
yaşadığı, en büyük ticaret ortağımız olan dostumuz Almanya ile
siyasi ilişkilerimizin yanlış anlamalara meydan vermeyecek bir
zeminde yürütülmesi hayati önem taşımaktadır. Almanya'da
seçimler sonrasında oluşacak yeni hükümet ile yeni bir diyalog
başlatılarak iki ülkeyi ilgilendiren bütün konuları karşılıklı olarak
açık kalplilikle ele almamızda yarar görüyorum.
ABD ile aramızdaki ortak çıkar, ilgi ve eylem alanları her
geçen gün daha da genişlemektedir. ABD ile stratejik ortaklığımız
karşılıklı yarar zemininde gelişmektedir. Bu işbirliğimizin
ekonomik boyutunun daha da zenginleştirilmesinde yarar görü
yoruz.
iki komşu ve müttefik ülke olan Türkiye ve Yunanistan'ın
iyi ilişkiler içinde olmalarında karşılıklı menfaatleri vardır. İki
ülke arasındaki işbirliğini geliştirmenin yolu bellidir. Türkiye ve
Yunanistan'ın, bir yandan tek taraflı eylemlerden kaçınıp, birbir
lerinin Ege'deki hayati çıkarlarına saygı göstermeleri, diğer yan
[5]
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dan ortaklaşa ciddi bir uzlaşma süreci başlatmaları gerekmektedir.
Esasen Türkiye her zaman bu doğrultuda girişimler yapan ve öne
riler sunan taraf olagelmiştir. Geçtiğimiz Şubat-Mart aylarında
Yunanistan'a iletilen, ancak bu ülke tarafından reddedilen önerile
rimiz bu bağlamda son örneği teşkil etmektedir. Türkiye ve
Yunanistan arasındaki sorunların çözüme kavuşturulmasının iki
ülke arasında diğer alanlarda mevcut işbirliği olanaklarının Türk
ve Yunan halkları yararına geliştirilmesi yolunu açacağına içten
likle inanıyoruz.
Kıbrıs sorununda önemli bir evreye girmiş bulunmaktayız.
AB-Lüksemburg zirvesi kararı Ada'daki çözüm arayışlarının
parametrelerini tamamen değiştirmiştir. Bu çerçevede, Türkiye ve
KKTC de Ada'da iki ayrı ve eşit halk ile devletin varlığının ka
bulünü müzakerelerin devamı için esas alan bir yaklaşım benim
semiş ve buna paralel olarak aralarındaki ilişkilerin derinleşti
rilmesini hedefleyen bir sürece işlerlik kazandırmışlardır. Bu
çerçevede yürürlüğe konulan projelerle KKTC'nin ekonomik
kalkınmasına yönelik kapsamlı bir seferberlik başlatılmıştır. Bu
ortak çabanın semeresinin alınmaya başlandığını memnuniyetle
gözlemliyoruz. Geçen Temmuz ayında KKTC'ni ziyaretim
sırasında Ada'ya su nakline başlanmış, Kıbrıs Türk halkının ha
yati bir meselesi çözüm yoluna sokulmuştur. Önümüzdeki
dönemde de KKTC ile her alandaki dayanışma ve işbirliğimizin
artarak güçlendirilmesine yönelik uygulamalar sürdürülecektir.
Yunan/Rum tarafının ağır silahlanma kampanyası ve
gerginliği tırmandırmaya yönelik girişimleri Ada'da ve Doğu
Akdeniz'de barış ve istikrarı tehdit etmeye devam etmektedir. Bu
faaliyetlerin uluslararası alanda da artan ölçüde endişe ve tepkiye
yol açtığını müşahede ediyoruz. Türkiye, Kıbrıs'a ilişkin olarak
üstlenmiş bulunduğu ahdi ve tarihi sorumluluklar doğrultusunda
Ada'da ve bölgede barış ve istikrarın bozulmasına müsaade
etmeyeceğini tüm dünya kamuoyu önünde kararlı bir şekilde
ortaya koymuştur. Silahlanma girişimlerini pazarlık kozu olarak
kullanma çabalarına kesin bir tavırla karşı çıkılmıştır. Kendi
topraklarımızın ve KKTC'nin güvenliğini her koşulda sağlamak
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için gerekli önlem leri alm aya devam ed e c eğ iz .

Kıbrıs'ta gelişmelerin tehlikeli bir mecraya girdiği bu
dönemde Kıbrıs Türk tarafı fevkalâde önemli bir açılım gerçek
leştirmiştir. KKTC Cumhurbaşkanı Sayın Denktaş, soruna kalıcı
bir çözüm bulunması amacıyla iki devlet arasında bir konfe
derasyon kurulması önerisinde bulunmuştur. Tarafımızdan da
bütünüyle desteklenen bu öneri çözüm çabalarını gerçekçi bir
zemine oturtacak, Kıbrıs sorununun çözüm yollarının önünü aça
cak tarihi bir fırsat teşkil etmektedir. Kıbrıs'ta eşitlik temelinde bir
ortaklığı ve kalıcı bir barışı gerçekten arzu eden tüm ilgili tarafları
bu tarihi fırsatı gereğince değerlendirmeye davet ediyorum.
Değerli milletvekilleri,
Önümüzdeki yüzyılın yeni enerji coğrafyasını da kapsayan
Avrasya'nın yeni, çağdaş ve modem ulaşım ağları, yeni enerji
nakil hatları ve telekomünikasyon bağlarıyla dünya pazarlarıyla
bütünleşmesi yönünde geçtiğimiz kısa müddette herbiri tarihsel
mahiyet taşıyan gelişmeler yaşanmıştır. Bugün gelinen aşamada,
Avrasya'nın dünya ekonomisiyle bütünleşmesi yönündeki çabalar
nihayet çok taraflı somut projelere dönüşmektedir.
Bunların en çarpıcısı, hiç şüphesiz, Avrasya'daki petrol ve
doğal gaz kaynaklarının dünya pazarlarına "Hazar Geçişli DoğuBatı Enerji Koridoru " olarak adlandırılan ve Bakü-Ceyhan boru
hatlarıyla Türkiye üzerinden geçen enerji nakil hatlarıyla ulaştırıl
ması konusunda ortaya çıkan uluslararası mutabakattır. BaküCeyhan'ın, ana enerji boru hattı olmasına ilişkin nihai kararın
önümüzdeki günlerde alınması beklenmektedir. Bakü'ye 7-8
Eylül tarihlerinde yaptığım ziyaret sırasında Azerbaycan
Cumhurbaşkanı Sayın Haydar Aliyev'in bu konudaki kararlı tutu
munu bir kez daha müşahede etmekten memnuniyet duydum.
Hazar Geçişli Doğu-Batı Enerji Koridorunun gerçekleşme
si açısından önemli bir diğer gelişme de Türkmenistan
Cumhurbaşkanı Sayın Saparmurat Türkmenbaşı'nın gönderdiği
bir mektupla ülkesinin bu projenin inşasına süratle başlanmasına
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onay verdiğini bana resmen bildirmesi olmuştur. Böylelikle
Türkiye ile ABD'nin öncü ve ortak girişimleriyle geliştirilen "ana
enerji boru hattı " somut bir gerçekliğe dönüşmektedir. ABD'nin
bu projenin gerçekleşmesi için verdiği destek ve finansman
garantisi önemli bir fırsattır. Projenin inşaatına bu yılın sonundan
evvel başlanması yönünde tüm gayretler sarfedilmektedir. Hazar
Geçişli Doğu-Batı Enerji Koridoru ve Bakü-Ceyhan, bölgede
enerji güvenliğini teminat altına alacak, gelişmiş dünya pazarları
na en kolay, ekonomik ve istikrarlı ulaşım imkanı sağlayacak
yegâne projedir.
Bu projenin hayata geçirilmesiyle Türkiye 21.yüzyılın
küresel enerji haritasının tam ortasında yeralacak bir merkez ülke
olmaktadır. Geçtiğimiz günlerde ABD'nin Houston şehrinde
toplanan ve enerji pazarlarının önümüzdeki 50 yıl içindeki
gelişim yönünün ele alındığı 17. Dünya Enerji Konferansı'nda,
ülkemizin de içinde yeraldığı yeni enerji coğrafyasının küresel
ekonomi açısından önemi bir kere daha vurgulanmıştır. Bu kon
feransın en önemli tesbitlerinden biri, 20 yıl içinde dünya enerji
tüketiminin yüzde 50 artacağı hususu olmuştur. Bu tüketim
artışını karşılayacak yeni kaynaklar Avrasya'da bulunmaktadır.
Dinamik bir enerji pazarı olan Türkiye bu kaynakların gerek tüke
timinde, gerek gelişmiş pazarlara ulaştırılmasında anahtar ülke
konumundadır. Bu vasıflarıyla bir terminal ülkedir. Bu bağlamda,
ülkemizde enerj i sektörünün özelleştirilmesi yönünde son zaman
larda atılan adımların Dünya Enerji Kongresi'nin sonuç bildir
gesinde yeralan hedefler manzumesiyle uyum içinde olduğunu da
özellikle belirtmek isterim. Bu noktada, ülkemizin enerji günde
mindeki en önemli sorunlardan biri olan uluslararası tahkim
hususuna dikkatlerinizi çekmekte yarar görüyorum. Bu konuda
gerekli düzenlemelerin yapılması için Dünya Enerji Kongresinde
de üye ülkelere çağrıda bulunulmuştur. Enerji konusunda imtiyaz
ve tahkim, yeni yapılacak yatırımlar için önemli bir engel olmaya
devam etmektedir. Bu hususta gerekli anayasal düzenlemelerin
yapılması yönünde yüce Meclisin dikkatini çekiyorum.
Tarihi İpek Yolu’nun yeniden canlandırılması projesi de

DIŞİŞLERİ GÜNCESİ-

Ekim 1998

[8]

keza Bakü'de 7-8 Eylül 1998 tarihlerinde gerçekleştirilen "İpek
Yolu Zirvesi" yle bir hayal olmaktan çıkmış, elle tutulur bir
gerçeklik halini almıştır. Başta ABD ve Avrupa Birliği ülkeleri
olmak üzere 33 ülkenin ve 13 uluslararası kuruluşun katıldığı
İpek Yolu Zirvesi'nin Bakü'de düzenlenmiş olması dahi başlı başı
na önemli ve o derecede de anlamlı bir hadisedir. Bu zirve, Hazar
Havzası’nın ve Orta Asya'nın açık denize çıkışı olmayan devlet
lerinin uluslararası pazarlarla bütünleşmeleri açısından önemli
bir dönüm noktasını teşkil etmektedir.
Tarihi İpek Yolu bir ticaret yolu olmanın yanısıra, fikirleri
ve duyguları bir yerden diğerine taşıyan bir kültür yolu da olmuştur. Bugün, ipek Yolu, birleştirdiği insanlar için yeni fırsatları,
yeni potansiyelleri ve yeni umutları beraberinde getirerek dünya
sahnesine bir kez daha çıkmaktadır, ipek Yolu'nun canlandırıl
ması, 21. Yüzyılın en önemli barış projesi olmaya adaydır. Bu
proje, Asya ve Avrupa halklarının birbirleriyle kucaklaşmasını
sağlayacaktır. Tüm bu gelişmeler Türkiye'nin soğuk savaş son
rasında geliştirdiği Avrasya vizyonuyla örtüşmekte, öncülüğünü
yaptığı somut işbirliği projelerinin hayata geçirilmesini mümkün
kılmaktadır. Bakü-Ceyhan boru hattı, Kars-Tiflis demiryolu,
Doğu Karadeniz otoyolu, İstanbul'a da bağlanacak olan VamaÜsküp-Durres otoyolu İpek Yolu'nun fiziki altyapısının en hayati
parçalarını oluşturmaktadır. Böylelikle, tarih boyunca uluslararası
ticaret güzergahlarını birleştiren bir köprü olan Türkiye'nin bu
özelliği daha da belirginleşmektedir. Neticede, Hazar, Karadeniz
ve Akdeniz, insanları birbirinden ayıran değil, birbirlerine
bağlayan denizler haline gelmektedir.
•

İpek Yolu Zirvesi ABD'nin yanısıra, artık Avrupa Birliği
ülkelerinin de Avrasya coğrafyasına önem atfetmeye başladık
larını göstermiştir. Zirve'de, Avrasya'nın dünyayla alternatif ve
çağdaş ulaşım koridorları, telekomünikasyon bağlantıları ve ener
ji nakil hatlarıyla bütünleşmesi gerektiği hususunda toplantıya
katılan ülkelerin büyük çoğunluğu arasında ortaya çıkan muta
bakat bölgemizdeki barış, istikrar ve ortak refahın tesisine de
katkıda bulunacaktır.
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Avrasya'nın dünyayla bütünleşmesi sürecinde bir diğer ta
rihi gelişme de Karadeniz Ekonomik İşbirliği'nin Temel Şartının
üye ülkelerin devlet ve hükümet başkanları tarafından bu yılın 45 Haziran'ında Yalta'da imzalanmış olmasıdır. Böylelikle,
Karadeniz Havzasını oluşturan ekonomiler arasında ortak bir
serbest ticaret alanı oluşturulması ve Karadeniz'in bir barış havza
sı haline dönüştürülmesi yönünde, bundan on yıl önce tahayyül
dahi edilemeyecek büyük bir adım atılmıştır. Türkiye ayrıca,
Balkanlar ile Orta ve Doğu Avrupa'daki ülkelerle ikili serbest
ticaret anlaşmaları aktederek de Avrasya'da geniş bir serbest
ticaret alanı yaratılmasına öncülük etmektedir.
Avrasya'nın 21. yüzyılın dünya siyasi ve ekonomik güç
denklemlerinde oynayacağı rol, Türkiye'ye şimdiden yeni sorum
luluklar ve görevler yüklemektedir. Zira, Avrasya'daki ülkeler
kendilerine model olarak çağdaş, laik, demokrat Türkiye'yi
seçmişlerdir.
Bu ülkelerin önemli bir kısmı 11 milyon kilometrekarelik
muazzam bir coğrafyada yaşayan büyük Türk dünyasının men
suplarıdır. Türk dünyası Avrasya'nın somut bir gerçeğidir.
Türkiye, Türk dünyasını biraraya getiren, var eden, güçlendiren
ve ona anlam kazandıran değerlerin, kültür zenginliklerinin ve
tarih mirasının korunmasında üzerine düşen sorumlulukları tarih
ve gelecek bilinciyle yerine getirmektedir. Bu yıl beşincisini idrak
ettiğimiz ve Kazakistan'ın yeni başkenti Astana'da 8-10 Mayıs
1998'de gerçekleştirilen "Türkçe Konuşan Ülkeler Devlet
Başkanları Zirveleri" kardeş ülkeler arasındaki dayanışmanın ve
işbirliğinin kalıcı bir kurumsal yapıya kavuşturulmakta olduğu
nun göstergesidir. Türkiye'nin bu ülkelerin gençlerine sağlamış
olduğu öğrenim imkanları Türk dünyasının 21. yüzyıldaki çağ
daşlaşma projesinin temelini teşkil etmektedir. Avrasya'nın
kalbinde ülkemizin maddi ve manevi katkılarıyla yükselmekte
olan Kazakistan'daki Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi ile
önümüzdeki Kasım ayı içinde açılışını bizzat yapacağım
Kırgızistan'daki Manas Üniversitesi birer abide eser olarak Türk
dünyasının ortak malı olacaktır. Böylelikle, yeni bir çağın
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eşiğinde Türk dünyasını oluşturan halklar ortak gelecek, çağ
daşlık ve demokrasi vizyonunda yeni bir dayanışmanın ve kader
birliğinin temellerini atmaktadır.
Türkiye'nin öncü girişimleri Avrasya'nın muhtelif böl
gelerinde birbirlerinden kopuk cepler halinde yaşayan Türk
dünyası mensupları arasında yeni dayanışma ve işbirliği köprü
lerinin kurulmasına da katkıda bulunmaktadır. Gagoğuzlar, Kırım
Türkleri, Ahıska Türkleri ve komşu ülkelerdeki Türk azınlıkları
bulundukları ülkelerle Türkiye arasında dostluk köprüsü oluştur
maktadırlar. Türkiye'nin arzusu soydaşlarımızın bulundukları
ülkelerin sadık vatandaşları olarak huzur, refah ve mutluluk
içinde yaşamalarıdır. Bu yıl Moldova'ya ve Ukrayna'ya yaptığım
ziyaretlerde Gagoğuz Yeri'ne ve Kırım Özerk Bölgesi’ne de
giderek Türkiye'nin tarih ve kültür bağlarıyla bağlı olduğu
kardeşlerine destek ve yardımlarını esirgemeyeceğini bir kere
daha teyid ettim. Yaptığım konuşmalarda, bulundukları ülkelerde
demokrasinin yaşamasının kardeşlerimiz açısından da bir teminat
olduğunu vurguladım.
Türkiye'nin Avrasya'daki itibarının ve imajının her zaman
yüksek tutulması en önemli önceliğimiz olmalıdır. Bu nedenle,
Türkiye'nin 21. Yüzyıla girerken yapısal reformlarını tamamla
ması, dünyayla her alanda bütünleşmesi, eğitim, sağlık, çevre
alanlarında gelişmiş ülkelerle aynı standartlara ulaşması sadece
kendi insanının esenliği ve refahı açısından değil, Avrasya'nın
barış ve istikrarı açısından da önem arzetmektedır.
Avrasya'nın parlak geleceğinde Rusya Federasyonu ile
stratejik bir ortak olarak birlikte çalışmaya hazırız. Bu ülkenin
istikrar ve dünyayla uyum içinde olmasında bölgemizin olduğu
kadar Türkiye'nin de yüksek çıkarları vardır. Son dönemde
Rusya'da meydana gelen çalkantıları dikkatle takip ediyoruz.
Geçen yıl toplam dış ticaret hacmimiz 12 milyar dolara, taahhüt
işlerimiz 10 milyar dolara ulaşan ve ülkemize 1 milyon turist
gönderen Rusya'nın içinden geçmekte olduğu kriz, büyük ölçüde
serbest piyasa ekonomisine tekabül eden siyasi ve hukuki

[11]

DIŞİŞLERİ GÜNCESİ-

Ekim 1998

altyapının kurulmasıyla ilgili sancıların ürünüdür. Rusya'nın bu
krizi kısa zamanda aşacağına inanıyoruz. Başbakan Primakov'un
kurduğu yeni hükümetin bu doğrultuda toparlayıcı bir rol oyna
masını bekliyoruz. Rusya'ya bu zor döneminde yardımcı olmaya
hazır olduğumuzu bir kere daha vurgulamak istiyorum.
Kafkaslar'da kalıcı bir barışın sağlanması, uluslararası
meşruiyetin tesisine bağlıdır. Kardeş Azerbaycan'ın topraklarının
beşte biri üzerindeki işgalin devam etmesi ve 1.5 milyon Azeri
kaçkınının çilesinin halâ sona ermemiş olması, Türkiye'nin
Ermenistan ile ilişkilerini geliştirmesinin önündeki tek engeldir.
Ermenistan'ı bir kere daha uluslararası hukukun gereğini yerine
getirmeye
davet ediyorum. Ermenistan Cumhurbaşkanı
Koçaryan ile Yalta'da yaptığım görüşmede bu hususun altını
özellikle çizdim. Kendisine tarihten husumet çıkarmanın
Ermenistan'a hiçbir yarar getirmeyeceğini de hatırlattım.
Cumhurbaşkanı Shevardnadze'nin liderliğinde kalkınma
hamlelerini büyük bir hızla sürdüren ve demokrasisini
güçlendiren Gürcistan ile yakın dostluk ve komşuluk ilişkileri
miz her alanda hızla gelişmektedir. Gürcistan'ın huzur ve istikrarı
bizim için hayati öncelikli bir konudur. Gürcistan ile işbirliğimizi
iyi komşuluk sorumluluğuyla ve ortaklık dayanışmasıyla daha da
ileriye götürmeye kararlıyız.
Değerli milletvekilleri,
Birlikte yaşanmış uzun bir tarihin neticesi olarak,
günümüzde bünyesinde azınlık bulundurmayan tek bir Balkan
ülkesi bile yoktur. Ortak tarihimizin bizlere mirası olan bu durum,
artık çatışma kaynağı olmaktan çıkartılmalıdır. Bu da, ancak
anayasal demokrasilerin gelişip güçlenmesiyle mümkündür.
Bölgemizde kalıcı barışa ancak bu zeminde ulaşılabilir. Zira, bir
kere daha vurgulamak istiyorum ki, demokrasi, farklı dil, din ve
etnik orijinden halkların korkudan ve baskıdan uzak, aynı ülke
içinde ve aynı bayrak altında yaşayabilecekleri tek yönetim
biçimidir. Dolayısıyla, demokrasiye sahip çıkmak, barışa sahip
çıkmak demektir. Etnik ayrımcılığa dayanan milliyetçilik,
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demokrasinin de barışın da önündeki en büyük tehdittir.
Demokratik vatandaşlık kimliğinin hayata geçirilmesiyle farklı
kültürler arasındaki çatışmalar önlenebilir. Aksi takdirde, etnik
temizlik gibi belalar Balkanlar'ı tehdit etmeye devam edecektir.
Birkaç ay evvel Amavutluk'a yaptığım ziyaret sırasında bu görüş
lerimizi bir kere daha ortaya koydum. Yarın gideceğim
Makedonya'da da aynı mesajları vereceğim.
Türkiye, barış ve ortak refah vizyonu doğrultusunda
Balkanlar'da demokratik bir dayanışmayı ortaya çıkaracak
yapıların güçlendirilmesine katkıda bulunmaktadır. BosnaHersek'te uygulanan etnik temizlik kampanyaları sırasında
olduğu gibi Kosova'daki gelişmelerin kaygı verici boyutlara ulaş
ması karşısında da aynı kararlı tutumu izliyoruz. Uluslararası
toplumu da bu yönde sorumluluklar üstlenmeye davet ediyoruz.
Nitekim son olarak, Amavutluk'a yaptığım ziyaretin akabinde
Uluslararası Temas Grubu üyesi ülkeleri ile bölge ülkelerinin
devlet ve hükümet başkanlarına bir mektup göndererek
Kosova'da akan kanın durdurulması için neler yapılması gerek
tiğine ilişkin görüşlerimi bildirdim. Bu mektuplarıma aldığım
cevaplardan uluslararası toplumun Bosna-Hersek'teki adaletini
Kosova'da tekrarlamayacağı izlenimini aldım. BM Güvenlik
Konseyi'nde 23 Eylül günü kabul edilen 1199 sayılı karar bu
izlenimimi doğrulamaktadır. Kosova konusunda savunduğumuz
görüşlerle paralellik arzeden ve BM Şartı'nın VII. Bölümü
çerçevesinde alınmış olan BM Güvenlik Konseyi'nin bu kararını
memnuniyetle karşılamakta ve desteklemekteyiz. Türkiye,
Kosova'daki bütün etnik grupların meşru haklarını güvence altına
alacak, BM, Avrupa Konseyi ve AGÎT ilkelerine dayalı, çoğulcu
ve katılımcı bir demokrasinin tesisine imkan verecek bir çözümün
sağlıklı, adil ve kalıcı olacağına inanmaktadır. Yugoslavya yöneti
cilerinin Güvenlik Konseyi kararındaki uyarıları dikkate almasını
ve bir an önce kendisinden beklenen somut adımları atmasını
talep ediyoruz.
Balkanlar'daki çok taraflı işbirliği çabalarında da aktif rol
oynamaktayız. Bu yıl Bulgaristan ve Romanya Cumhurbaşkanları
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ile birlikte Antalya'da gerçekleştirdiğimiz üçlü zirveye bu
bağlamda değinmek istiyorum. Önümüzdeki günlerde ise, yine
Antalya'da düzenlenecek Balkan Zirvesi'nin bölgemizde barış ve
istikrarın kurulmasına katkı sağlamasını temenni ediyorum.
Değerli milletvekilleri,
Orta Doğu Barış Süreci’nde yaşanan tıkanıklık bölgede
kalıcı, kapsamlı ve adil bir barışa ulaşılmasına yönelik umutları
ortadan kaldırma tehlikesini de beraberinde getirmektedir. Barış
sürecinin akamete uğramaması Doğu Akdeniz’in istikrarı açısın
dan da hayati önem taşımaktadır. Filistin Devlet Başkanı Sayın
Yasser Arafat resmi konuğum olarak ülkemize 31 Temmuz 1998
tarihinde gerçekleştirdiği ziyaret sırasında, ülkesinin ABD'nin
barış sürecini yeniden canlandırmak amacıyla getirdiği son öne
rileri desteklediğini, ancak İsrail'in bu önerileri kabule yanaş
madığını dile getirmiştir. Sayın Arafat, ülkemizin Orta Doğu'da
oynadığı ağırlıklı rol çerçevesinde, başta ABD ve İsrail olmak
üzere uluslararası kamuoyu nezdinde barış sürecinin kurtarılması
amacıyla girişimde bulunmamızı da talep etmiştir.
Sayın Arafat’ın bu talebi doğrultusunda ABD, İngiltere,
Fransa, Rusya ve AB dönem Başkanı Avusturya Devlet ve
Hükümet Başkanlarına birer mektup göndererek barış sürecinin
yeniden canlandırılmasına ilişkin görüşlerimizi bildirdim ve
Sayın Arafat'ın kaygılarını aktardım.
Daha önce bir çok kez tekrarladığım gibi, Orta Doğu Barış
Süreci herkes için altın bir fırsat teşkil etmektedir. Bu fırsatın
heba edilmemesi gerekir. Türkiye, Orta Doğu'da kalıcı, adil ve
kapsamlı bir barış isteyen tüm ülkelerin hem Filistinlilerin sıkın
tılarının hafifletilmesi için gayret göstermeleri hem de Orta Doğu
Barış Süreci'nin Îsrail-Filistin kanalının bir an önce canlandırıl
ması için elden gelen herşeyi yapmaları gerektiğine inanmaktadır.
Türkiye, bu yönde tüm ülkelerle işbirliği yapmaya, bu yöndeki
yapıcı girişimleri desteklemeye ve bunlara katkıda bulunmaya
hazırdır. Bu bağlamda, ABD'nin getirdiği son önerilerin, sürecin
bekası açısından dikkatle değerlendirilmesi gerektiğine inanıyo
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rum. Bu çerçevede, ABD'nin önerileri zemininde Vaşington'da
yapılan son görüşmelerde İsrail ile Filistin arasındaki görüş
ayrılıklarının kapatılmakta olduğuna dair haberleri memnuniyetle
karşılıyorum.
Türkiye'nin, Filistin ve İsrail ile yakın ve dostane ilişkileri
her geçen gün gelişmektedir. Gerek kardeş Filistin halkı gerek
İsrail ile gelişen ilişkilerimiz Orta Doğu Barış Süreci'ndeki
tıkanıklıkların aşılmasında etkin bir rol oynamamızı mümkün kıl
maktadır. Filistinli kardeşlerimiz İsrail ile diyalogumuzun
gelişmesinin barış sürecine katkı sağladığını kendileri ifade
etmektedirler. Bu itibarla, Türkiye-İsrail ilişkilerini bahane
ederek Arap kardeşlerimizi Türkiye'ye karşı kışkırtmaya çalışan
Suriye gibi ülkelerin bu davranışı dostça değildir.
Esasen Suriye, Türkiye'ye karşı açık bir husumet politikası
izlemektedir. PKK terör örgütüne aktif destek sağlamayı
sürdürmektedir. Tüm uyarılarımıza ve barışçı açılımlarımıza rağ
men hasmane tutumundan vazgeçmeyen Suriye'ye karşı muka
belede bulunma hakkımızı saklı tuttuğumuzu, sabrımızın taşmak
üzere olduğunu bir kere daha dünyaya ilan ediyorum.
Türkiye, komşu ve kardeş Irak'ın uluslararası toplum ile
arasındaki sorunları çözüme kavuşturmasını samimiyetle arzu
etmektedir. Ancak bu, Irak yönetiminin ilgili BM Güvenlik
Konseyi kararlarına tam olarak riayet etmesiyle mümkün olacak
tır. Bu da maalesef henüz gerçekleşmemiştir. Bu durumun neden
olduğu Kuzey Irak'taki otorite boşluğu Türkiye için ciddi güven
lik sorunları ortaya çıkarmaktadır. Bu boşluktan yararlanarak
Kuzey Irak'ta yuvalanan PKK terör örgütüyle mücadele
Türkiye'nin yüksek güvenlik çıkarlarıyla ilgili bir konudur ve
hayati öncelik taşımaktadır. Kuzey Irak'taki Kürt grupların kendi
aralarındaki sorunların çözümü için ülkemizin öncülüğüyle
başlatılan Ankara Süreci bölgede istikrar sağlamayı hedeflemek
tedir. Son olarak Kuzey Irak'taki Kürt grupların ABD aracılığıyla
Vaşington'da vardıkları mutabakatta Ankara Süreci ilkelerine atıf
ta bulunulması, PKK terör örgütünün Kuzey Irak'ta barınmasına
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izin verilmeyeceğinin, Türk sınırının ihlal edilmesine engel olu
nacağının taahhüt edilmesi memnuniyet vericidir. Bununla
beraber, mutabakatın Türkiye'nin katılımıyla hazırlanmadığının
da vurgulanmasında yarar vardır. Vaşington'da varılan mutabakat
ta bundan sonraki ilk toplantının Türkiye'de yapılacağı da
öngörülmüştür. Bu gelişme tarafımızdan dikkatle izlenecektir.
Dörtyüz yıldır değişmeyen ortak bir sınırı paylaştığımız
İran ile ilişkilerimizin iyi komşuluk sorumluluğu, içişlerine karış
mama ilkesi ve karşılıklı yarar zemininde geliştirilmesi, bölge
barış ve istikrarı açısından önem taşımaktadır. Güvenlik konu
larında mevcut işbirliği mekanizmalarının verimli bir şekilde
işletilmesi halinde İran ile işbirliğimiz daha da güçlendirilebilecektir.
Orta Asya'nın istikrarı açısından da hayati bir önem taşıyan
Afganistan'daki durumu dikkatle ve yakından takip etmeye
devam ediyoruz. Kardeş Afgan halkının yıllardır çektiği acıların
sona ermemiş olmasından üzüntü duyuyoruz. Afganistan soru
nuna askeri yoldan bir çözüm olmadığına inanıyoruz. Sorunun
ancak ve ancak Afganistan'daki tüm etnik grupların katılacağı
geniş tabanlı bir ulusal uzlaşı hükümetiyle hal yoluna girebile
ceğini düşünüyoruz. İran Cumhurbaşkanı ve Pakistan
Başbakanına birer mektup göndererek, bu iki noktanın asgari
müştereğimiz olduğuna inandığımızı belirttim ve bu çerçevede
Afganistan'daki gruplara ortak bir çağrıda bulunmamızı teklif
ettim.
Türkiye, bölgesel işbirliğinin uluslararası barış , istikrar ve
refahın anahtarı olduğuna yürekten inanmaktadır. Bu bağlamda,
birbiriyle etkileşim halindeki bölgesel işbirliği hareketleri içinde
öncü ve aktif bir rol oynamaktadır. Karadeniz Ekonomik İşbirliği
(KEİ), Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (ECO) ve D-8 oluşumlarını
bölgemizin ortak refahının arttırılmasına ve geleceğin barışına
katkıda bulunan girişimler olarak değerlendiriyoruz. Mayıs ayın
da Kazakistan'ın Almatı şehrinde katıldığım ECO zirvesinde
kabul edilen Almatı Deklarasyonu ve Haziran ayında
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Ukrayna'nın Yalta şehrinde katıldığım tarihi zirvede imzalanan
KEİ Temel Şartı bu girişimlerin somut başarılara dönüşmekte
olduğunu bir kere daha göstermiştir. D-8 çerçevesinde de somut
projeler geliştirilmektedir. Bütün bunlar Türkiye'nin gelişen
pazarlarla gelişmiş ekonomiler arasındaki köprü rolünü ortaya
koymaktadır.
İslam Konferansı Örgütü (İKÖ) İslam dünyası ile dayanış
ma ve işbirliğimizde aktif rol oynadığımız bir zemindir. Başkanı
olduğum İKÖ Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi
(İSEDAK) vasıtasıyla İslam ülkelerinin kalkınma yolunda birlik
te atabilecekleri ortak adımların saptanmasında yönlendirici bir
faaliyetimiz bulunmaktadır. Kasım ayında ISEDAK'IN 14.
Toplantısı Türkiye'nin başkanlığında İstanbul'da yapılacaktır.
Değerli milletvekilleri,
Uluslararası ilişkiler alanında karşı karşıya olduğumuz bazı
sorunlar sınıraşan bir mahiyet taşımaktadır. Terör, organize suç,
ırkçılık, köktendincilik bu nitelikte sorunlardır. Küresel nitelik
taşıyan bu sorunlara karşı mücadelenin aynı zamanda küresel
boyutta yürütülmesi gerekmektedir. Bu bakımdan öncelikle
evrensel toplumun oluşumuna katkıda bulunan medyanın sorum
lu bir tavır sergilemesi önem taşımaktadır. Medya bu sorunlara
karşı dünya vatandaşları arasında kollektif bir bilinç gelişmesini
sağlayacak sivil diyaloglar tesis edilmesine yardımcı olmalıdır.
Demokratik toplumlarda bunu sağlamanın tek yolu basının kendi
kendini denetleme mekanizmalarıdır. Dünya Basın Konseyleri
Birliği'nin İstanbul'da yapılan 7. Uluslararasi Kongresi'nde bu
konu ele alınmıştır. İnsanlar ve toplumlar arasında kin ve nefret
tohumları saçan ve terörü teşvik eden söylemlerin yarattığı
tehdidin basın özgürlüğüyle bağdaşıp bağdaşmadığı sorusunun da
bu bağlamda tartışmaya açılmış olması olumlu bir gelişmedir.
Şiddetin hangi sebeple olursa olsun yüceltilmesinin demokratik
bir hak olup olmadığı da haklı olarak sorgulanmaktadır. Zira terör
ve şiddet en temel insan hakkı olan yaşama hakkının vahim
ihlalinden başka bir anlam taşımamaktadır. Teröre karşı küresel
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bilincin geliştirilmesi önemlidir, ancak yeterli değildir. Terör ve
diğer sınıraşan sorunlara karşı uluslararası işbirliği mekaniz
malarının güçlendirilmesine de ihtiyaç vardır. Türkiye ikili ve çok
taraflı her düzeyde gösterdiği çabalarla terör, uyuşturucu ve silah
kaçakçılığı, kara paranın aklanması ve organize suçlarla
mücadele konusunda işbirliği mekanizmalarının geliştirilmesine
katkıda bulunmaktadır. Bu çerçevede, 43 ülkeyle güvenlik işbir
liği anlaşmaları imzalanmıştır.
Bu noktada, kültürler ve uygarlıklar arası çatışmadan sözederek insanlığın ortak değerler etrafında buluşma taleplerine
sorumsuzca karşı çıkan bazı görüşler üzerinde de durmakta yarar
görüyorum. Türkiye, kuzey ile güneyi, doğu ile batıyı buluşturan
kıtalararası köprü konumuyla kültürlerin ve uygarlıkların harmonizasyonuna katkıda bulunmayı öncelikli bir görev bilmektedir.
Bunu bir kere daha dünyaya ilan etmek istiyorum.
t

Bu yıl içinde İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin ka
bulünün 50. Yıldönümünü kutlayacağız. Günümüzde, insan hak
ları artık hiçbir ülkenin içişi olarak görülmemektedir. İnsan hak
larının uluslararası denetim mekanizmaları, insanlığın kollektif
vicdanını ve evrensel hukuku temsil etmekte; insanın insan
olmaktan ötürü kazandığı vazgeçilmez hakları uluslararası
toplumun güvencesi altına almaktadır. İnsan hakları alanında her
ileri adımı yeni bir başlangıç noktası sayan Türkiye, uluslararası
denetim mekanizmalarına başlangıcından itibaren taraf olmuştur.
Bu alanda eksikliklerimiz var ise, bunların giderilmesi yönünde
gerekli irademiz de vardır. Yüce Meclis'in bu konuyla ilgili olarak
gündeminde bulunan yasa tasarılarını süratle görüşerek sonuca
bağlamasına büyük önem atfediyorum.
Türkiye, dış politikasını yürütürken sürekli olarak bir imaj
sorunuyla da uğraşmak zorunda kalmaktadır. Bu imaj sorunundan
dikkatlerimizi sadece bize hasım çevrelerin yarattığı meselelere
teksif ederek kurtulmamız mümkün değildir. Lafı sahibi çoğaltır.
Türk insanı ülkesinin imajından memnun hale geldiğinde sorun
büyük ölçüde aşılmış olacaktır. Bu da, Türkiye Cumhuriyetinin
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temelindeki, vatandaşlarını çağdaş bir devletin vatandaşı yapma
iddiasına ve medeniyetçilik kavgasına sahip çıkmakla
mümkündür. İşte bu noktada iç politika ve dış politika içiçe
geçmektedir. Dolayısıyla, sorumluluk yine bizlere düşmektedir.
Bugün karşımızdaki en önemli mesele yarının dünyasını
anlamak ve o dünyaya kendimizi en iyi şekilde hazırlamaktır. Çok
uzak olmayan bir gelecekte içinde yaşadığımız Avrasya
coğrafyası dünya ekonomisinde belirleyici bir rol oynamaya
başlayacaktır. Türkiye bu dünyanın kalbidir. Ufkumuzun en az bu
dünya kadar geniş olması gerekmektedir. Hep birlikte parlak
geleceğimize hazırlanma irademizi en güçlü biçimde ortaya koy
malıyız. Kaybedecek vaktimiz yoktur. Türkiye kalkınma
çabalarını kararlılıkla sürdürmeye; eğitimden sağlığa, çevreden
trafiğe, tarımdan sanayiye, telekomünikasyondan turizme, enerji
den ulaştırmaya, spordan kültür ve sanata kadar her alanda çağın
standartlarını yakalamaya ve dünyayla rekabet gücünü daha da
geliştirmeye mecburdur.
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SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN MAKEDONYA
ZİYARETLERİYLE İLGİLİ BİLDİRİ
Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman Demirel, Makedonya
Cumhurbaşkanı Kiro Gligorov'un resmi davetine icabetle, 2-3
Ekim 1998 tarihleri arasında bu ülkeyi ziyaret edecektir.
Cumhurbaşkanı Sayın Demirel'e, bu ziyaretinde Devlet
Bakanı Sayın Işın Çelebi, Tarım ve Köy İşleri Bakanı Sayın
Mustaşa Taşar, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Sayın
Murat Karayalçın ile yüksek düzeyli görevliler, işadamları ve
basın mensuplarından oluşan bir heyet eşlik edecektir.
Ziyaret Sayın Cumhurbaşkanının bu sıfatla Makedonya'ya
yaptığı ikinci resmi ziyareti oluşturmaktadır. Sayın
Cumhurbaşkanının ziyareti Kosova sorununun Güneydoğu
Avrupa'da barış ve istikrarı ciddi şekilde tehdit eden bir boyut
kazandığı bir zamana rastlamaktadır. Ziyaret, Türkiye'nin
Makedonya'nın bir yandan demokrasi zemininde siyasi,
ekonomik ve toplumsal gelişmesini sürdürürken, diğer yandan
uluslararası alanda sorunların diyalog yoluyla çözümüne öncelik
veren yapıcı politikalarıyla Balkanlar'da barış ve istikrarın korun
masına yaptığı katkılara verdiği desteğin ve bu ülkeyle olan ilişk
ilerine atfettiği önemin en üst düzeyde vurgulanması açısından
önemli bir fırsat teşkil edecektir.
Sayın Cumhurbaşkanımızın ziyareti vesilesiyle Türkiye'nin
Makedonya'nın Avrupa-Atlantik kuruluşlarına üyelik sürecine ve
bu çerçevede NATO üyeliğine verdiği destek bir kez daha teyid
edilecektir.
Sayın Cumhurbaşkanının Cumhurbaşkanı Gligorov ile
yapacağı görüşmelerde öncelikle iki ülke ilişkilerinin her alanda
ortaklık ve işbirliği zemininde geliştirilmesi yönünde görüş
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alışverişinde bulunulacaktır. Bu bağlamda, Türkiye'nin
Makedonya'nın kalkınma çabalarına yapabileceği katkılar ele alı
nacaktır. Bu çerçevede, Doğu-Batı Koridoru olarak da
adlandırılan 8. Koridor'un inşası ile kapsamlı bir bölgesel kalkın
ma projesi olan Vardar Projesine ilişkin somut işbirliği imkanları
değerlendirilecektir. Görüşmelerde ayrıca, iki ülke arasında bir
serbest ticaret anlaşmasının bir an evvel imzalanmasına ilişkin
hazırlıkların son durumu da gözden geçirilecektir.
Ziyaret sırasında iki ülke arasında tarımsal işbirliği
konusunda iki anlaşma ile ülkelerimizin bilimsel teşkilatları
arasında yeni bir protokol imzalanacaktır. Ayrıca, TürkiyeMakedonya Vardar Vadisi Projesi Ortak Daimi Çalışma Grubu
Birinci Dönem Toplantısı'nın protokolü de imzalanacaktır.
Sayın Cumhurbaşkam'mn Makedonya ziyareti sırasında
Kosova'daki durum tüm boyutlarıyla değerlendirilecek, iki
ülkenin Kosova'da kan dökülmesinin bir an evvel durdurulması
na ilişkin ortak tutumları bir kez daha ortaya konacaktır.
Sayın
Cumhurbaşkanımız,
ziyareti
çerçevesinde
Makedonya'nın îştip ve Manastır şehirlerini de ziyaret edecektir.
Büyük Atatürk'ün Manastır Askeri İdadisi'nden mezuniyetinin
100. yıldönümü anısına Manastır Askeri Lisesi’nde oluşturulan
Atatürk Anı Odası Sayın Cumhurbaşkanımız ve Cumhurbaşkanı
Gligorov tarafından birlikte açılacaktır.

[21]
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DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI MÜSTEŞARI SAYIN
BÜYÜKELÇİ KORKMAZ HAKTANIR’IN DIŞ POLİTİKA
ENSTİTÜSÜ TARAFINDAN DÜZENLENEN BİR
KONFERANSTA YABANCI BÜYÜKELÇİLERE
HİTABEN YAPTIKLARI KONUŞMA
Excellencies, dear colleagues,
I would like to begin by expressing our thanks to Mr. Seyfi
Ta§han, our host, for his kind introduction and for organizing this
meeting. We are fortunate to benefit from the activities of the
Foreign Policy Institute and its contribution to our thinking on
many foreign policy issues.
It is a pleasure for me and my colleagues here to participate
in this meeting of the diplomatic discussion group.
I have been asked to speak to you on the new horizons of
Turkish foreign policy. I shall try to do so as briefly, but as sub
stantively as possible, so that there will be sufficient time and
content for discussion.
Let me caution that this is not a lecture on Turkish foreign
policy in general. Therefore, issues or areas that may not be cov
ered in my remarks should not be taken as a lack of interest in
them.
The discussion topic implies that,
* Change is taking place, positive change for that matter, in
international relations,
* and that as a result of this change there is now a wider
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scope of options, a new vision, new areas of interest and new
opportunities for Turkey.
Does this also imply a new interpretation of ourselves, of
Turkey in the regional and global political and economic setting?
I would say, yes it does, to a large extent, while constants which
have helped to define the basic parameters and basic orientations
of Turkish foreign policy remain valid.
Since the end of 80s we have all been in transit from some
thing which used to be well defined and predictable to something
still evolving, still taking shape and yet to be defined in future
years.
We have a new century, a new millennium approaching,
which creates a stronger sense of fast and unavoidable movement
into the future.
It is against this background that we have been trying to
redefine our role and to reformulate our goals to be able to cope
with new challenges and new opportunities, while we preserve
the foreign policy platform resting on the ideals, principles and
considerations that have guided us through the past 75 years as a
Republic, first formulated and successfully implemented by
Atatürk and those that have followed in his footsteps.
Our historical experiences and our geostrategic location as
well as the regional and international political environment are
the elements that have always been carefully considered in the
formulation of a foreign policy based on realism, consistency and
national consensus.
The stress has been on regional and global peace and secu
rity, on stability and regional cooperation, on respect for obliga
tions arising out of international treaties, on a strong Western
vocation with credible Euro-Atlantic ties. Internally Turkey has
developed its democratic institutions and secular system as well
as an industrial base and a free market economy. Today it is in a
[23]
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position to act as a role model for many newly independent coun
tries and the Islamic world.
The Eurasian Concept
During the Cold War years Turkey's foreign policy was
inevitably focused on security concerns and defined largely in
relation to the East-West divide. That environment has changed
with its pluses and minuses. Three traumatic developments with
worldwide implications have taken place in the periphery of
Turkey, namely the Gulf Crisis, the disintegration of the Soviet
Union and the disintegration of former-Yugoslavia.
What has also changed in the meantime is the remarkable
transformation of the Turkish economy. Turkey has become today
the 17th largest and the 4th fastest growing economy in the world.
It has been acknowledged as one of the big ten emerging markets.
It is an acknowledged active player in the economic field across
a wide spectrum. For example,
* In the Caucasus and the Central Asian Republics, more
than 200 Turkish firms have undertaken projects worth 6.5 billion
dollars.
* The investment of Turkish private enterprises in the
Russian Federation alone amount to 8.5 billion dollars. The vol
ume of trade with the Russian Federation is estimated to have
reached 10 billion dollars.
* Turkish construction firms have undertaken projects
totaling 40 billion dollars and have been employing more than
50.000 people in 39 countries worldwide.
* Turkey has also become the 4th biggest donor country in
the world with respect to its GNP. During 1992 to 1996 Turkey
has provided 102 countries with 1.6 billion dollars of credit.
* It has been among the largest aid providing countries to
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the Central Asian Republics and has extended technical and edu
cational assistance including 8000 scholarships and training
opportunities.
It is as a result of the "environmental" changes as well as
the economic performance of Turkey itself and the translation of
the effects of these changes into policy options that we can speak
about new horizons for the Turkish foreign policy.
In defining Turkey's place in the world in economic, polit
ical and cultural terms we rely today on the Eurasian concept.
Attention has been focused on the Eurasian concept
through many political, economic and scholarly works. Its impor
tance is obvious. To quote from Brzezinski,
* about 75 % of the world's population lives in Eurasia
* most of the world's physical wealth is there
* it accounts for about 60 % of the world's GNP
* and about 3/4ths of the world energy resources,
* Eurasia is also the location of most of the world's politi
cally assertive and dynamic states.
What is Turkey's place and role in this setting?
In the words of Foreign Minister Cem:
"Contemporary Turkey aspires to be the leading economic
and political actor in Eurasia. We envisage an international mis
sion which is no longer peripheral and confined to the outskirts of
Europe. Our mission envisions a pivotal role in the emerging
Eurasian reality.
This is where we stand now, and for several reasons:

[25]
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1) The central stage of the next millennium, many
observers agree, will be Eurasia, defined as the territory stretch
ing from Western Europe to Western China. Given the trends in
production, communication and information technologies,
Europe and Asia will form an integrated whole interlinked and
interdependent. Both will gain substantially by being part of the
same entity. Furthermore, much of the next millennium's eco
nomic development will take place in Asia; the advent of new
energy sources and communication corridors bears witness to this
emerging reality.
2) The post Cold-War political framework witnessed the
reappearance or re-confirmation of several independent states.
Out of the multitude of those "new" states, almost all-in the
Balkans, in the Caucasus or in Central Asia- are those with whom
Turkey shares a mutual history, religion or language. This pro
vides Turkey with a new international environment of historical
and cultural dimensions. Furthermore, these new nation-states
quickly embarked upon the task of rebuilding their economies as
well as opening them to foreign investment and competition.
Turkey, as a long-standing actor in these geographies, has become
a vital partner in their economic restructuring.
3) This strategic change corresponds with a new con
sciousness in Turkey. The role of a snared history and of parallel
cultural characteristics is highlighted and put into practice in all
spheres of our foreign policy. It is worthwhile to note that there
are twenty-six countries with which we shared for centuries a
common history, a common state and a common fate. This back
ground provides for strong economic relationships and a unique
platform for political co-operation. In this vast socio-political
geography, Turkey, having the most dynamic economy, most
advanced armed forces and the longest running democracy, has
optimal conditions to contribute to stability and to enjoy the
opportunities presented by the new "Eurasian Order". By virtue of
its historical and cultural attributes and its privileged double-iden
tity, European as well as Asian, Turkey is firmly positioned to
become the strategic "Centre of Eurasia".
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A Bridge or a Terminal
In defining Turkey's place between Europe and Asia, we
often employed the symbolism of being a bridge between differ
ent continents, regions and cultures. While this may still be valid
in certain aspects, it is no longer sufficient. The strong expecta
tion is that Turkey will become a terminal rather than a bridge.
The rapid increase in demand for energy imports resulting
from Turkey's considerable GDP growth is projected to continue
to rise sharply. Turkey has to ensure that its supply is secure. In
this context, the energy resource development of the Caspian Sea
region offers excellent opportunities.
Turkey is not only the most attractive market in the region,
but is also well placed to serve as an energy bridge and terminal
between East and West on the one hand and between north and
south on the other. Turkey's geographic location and the prevail
ing political and economic circumstances make it the most secure,
environmentally safe and independent export outlet for the
region's oil and gas.
The proven oil reserves of Azerbaijan, Kazakhstan and
Turkmenistan in the Caspian Basin are 2.2 billion ton in total.
This figure is 8.7 trillion m3 for natural gas reserves correspon
ding to 1 /3 of the world natural gas reserves. From the year 2000
onwards, it is estimated that there will be 100-150 million tons of
oil export capacity per year from the region for a minimum peri
od of 20 years, and 90 billion m3 gas export for up to 100 years.
Our "Caspian-Mediterranean oil pipeline project" which
envisages the transportation of Azeri and Kazakh oil via pipeline
overland directly to the Mediterranean at the Turkish port of
Ceyhan terminal offers a capacity of 45 mtpa (25 mtpa for Azeri
and 20 mtpa for Kazakh oil to be transported). Its length is 2.5002.700 km (Bakii-Ceyhan 1.700 km). The estimated cost is $2,22,4 billion.
Our project does not constitute an alternative to the already
[27]
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existing Russian pipeline system, but it is an additional comple
mentary export possibility for the new production in the Caspian
basin.
Turkey buys annually 6 billion cubic metres of natural gas
from Russia on the basis of the 1984 natural gas agreement. It is
planned to increase this volume to 30 billion cubic metres by the
year 2010 through augmenting the existing capacity of the
Western route and laying one or two new pipelines across the
Black Sea and the Caucasus. According to the Agreement on the
Transportation of Russian Natural Gas via Black Sea which was
signed during Prime Minister Chernomyrdin's visit to Turkey on
15 December 1997, 30 billion m3 of Russian natural gas will be
transferred to Turkey from the Russian Federation by 2007.
The Silk Road/ Transport corridors
We know that in ancient Asia minor the Silk Road was the
main artery of the caravan routes, linking Europe and Asia. We
are also aware that important links along the silk road were
repeatedly changed, for that reason we have a large network of
roads in Turkey which are known to be the parts of the ancient
silk road. Today, after the emergence of new independent states,
Turkey's position as a natural link between continents has gained
more relevance.
We have developed projects for the restoration of the Silk
Road. In this context, Turkey has already taken steps for the con
struction of a new "Eastern Black Sea Highway" which will
upgrade the link between the TRACECA road corridor and the
Pan-European transport network. Furthermore, implementation of
projects for "The İstanbul rail tube tunnel" and "Kars-Tbilisi rail
way", two projects that will enable an unbroken link between Asia
and Europe via Turkey, are underway. These projects are also an
integral part of the Black Sea ring corridor which has become an
extension of Pan-European corridors since the Helsinki
Conference identified the Black Sea region as a Pan-European
transport area. Similarly, the "8. Corridor" between Varna and
DIŞİŞLERİ GÜNCESİ-
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Durres with a link to Istanbul is an integral project within the gen
eral framework of the Europe-Caucasus-Asia transport network.
Thus, the three seas, namely, the Caspian Sea, the Black Sea and
the Mediterranean Sea, will connect the peoples of the region to
one another rather than divide them apart from each other.
Southeastern Anatolia Project (GAP)
The Southeastern Anatolia Project is the biggest regional
initiative of Turkey. It covers an area of 75.000 square km. The
total cost of the project is estimated at over 32 billion US dollars
which is being financed purely from domestic sources. 12,5 bil
lion US dollars have already been invested.
The main parts of the project are the Atatürk Dam which is
the 9th biggest dam in the world and the Şanlıurfa Irrigation
System, consisting of two tunnels.
After the completion of the project a total of 1,7 million
hectares of land will be added to Turkey's total irrigated area,
which means a 50 percent increase.
With the production of 27 billion kw/h electrical energy,
the total electrical energy will be increased by one third.
This will lead to an important increase in agricultural pro
ductivity. This will also increase the production of agro-based
industries. The region is expected to be the agro-center of the
Middle East. The agricultural development will contribute to the
development of transportation, telecommunication, trade and
construction. The investments in turn will increase the rate of
employment in the area.
With the completion of the project, the contribution of the
region to the GNP will register an increase of 4 to 5 times.
In addition to our efforts in the economic field, we also
made a strong effort to contribute to the reduction of tensions and
[29]
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prevention of conflicts in potential crisis areas. In this context,
* Turkey has been involved in peacekeeping and peace
enforcement operations in Somalia, Iraq and Kuwait, Georgia,
Bosnia-Herzegovina and Albania.
* We have helped to launch the project of "Southeast
European Multilateral Peace Force" with the aim of contributing
to peace and stability in Europe and encouraging good-neighbor
ly relations among the Balkan countries.
* Balkan cooperation is an important foreign policy objec
tive and we shall soon be hosting the summit meeting in Antalya,
following the Ministerial meeting we had earlier this year in
Istanbul. While we seek greater cooperation in this region, we
have to note that there are political problems to be resolved.
*The same considerations apply to the situation in the
Caucasus. We have been active in the OSCE Minsk Group seek
ing to settle the Azerbaijani-Armenian conflict over NagornoKarabakh.
* Turkey has been a strong supporter of the Middle East
Peace Process and is the only regional country which participates
in the Temporary International Presence in Hebron (TIPH) upon
the request of both the Palestinian and Israeli sides.
Our relations with all the coutries of the Middle East are
always high on the Turkish foreign policy agenda.
We wish to see the reintegration of Iraq with the interna
tional community through the implementation of the Security
Council resolutions. Here, I should emphasize the importance
Turkey attaches to the territorial integrity and sovereignty of Iraq.
* Turkey has proposed to host a U.N. sponsored Peace
Conference with the participation of all concerned to find a peace
ful solution to the Afghan crisis. Recently we have appointed a
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coordinator for Afghanistan.
* With regard to southern Caucasus and Central Asia, I
wish to mention our special bonds with most of these countries.
Turkey enjoys a special relationship with the Central Asian
Republics and Azerbaijan, emanating from ties of shared historic,
cultural and linguistic affinities. Turkey has provided economic,
commercial, technical and cultural support to these countries on a
bilateral basis and has also encouraged them to establish bilateral
and multilateral relations with the rest of the international com
munity. In this connection it has worked to assist their participa
tion in regional and international organizations. In our endeavors
we also reached out to Tajikistan and Georgia.
So far I have dwelled on Turkey's initiatives and policies
towards its adjacent areas. We have been recently trying to focus
attention on different regions of the world.
One example is our relations with the Latin American
countries. Turkey is now involved in an effort to expand its rela
tions with the Latin American countries in all fields, and in par
ticular in the economic and cultural areas. With the countries of
this vast region we are exploring avenues to expand our commer
cial relations which at present have a volume of about one billion
dollars. For this purpose, at the beginning of September, our
Ambassadors accredited to Latin American countries and related
public and private sector representatives have come together and
exchanged views on steps to be taken. We believe that our prime
Minister's recent visit to Mexico and our Foreign Minister's envis
aged visits to Brazil, Chile and Argentina will help accelerate the
momentum gained during the last couple of years.
Recently Turkey has also given new impetus to its relations
with the countries of the African continent. Taking into consider
ation the fact that Turkey has the accumulation of technology,
know-how and experience needed by most African countries, it
has already taken initiatives aiming to develop a long term coop[31]

DIŞİŞLERİ GÜNCESİ-

Ekim 1998

eration with these countries. It is worth noting that the response
we have received is positive and encouraging. We are determined
to build on the existing economic relations with these countries
with whom our trade volume is already over 3 billion dollars and
where contractual obligations assumed by 60 Turkish companies
are over 16 billion dollars.
In addition to these new openings, Turkey continues to fur
ther promote its already existing partnership with the West in gen
eral, and the U. S. and Europe in particular. This policy which
reflects Turkey's Western orientation finds its expression in the
enhanced partnership developed with the US and the Customs
Union established with the EU.
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SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN MAKEDONYA’YA
HAREKETİNDEN ÖNCE ESENBOĞA HAVAALANINDA
BASINA YAPTIKLARI AÇIKLAMA
"Aziz dostum Cumhurbaşkanı Kiro Gligorov'un davetlisi
olarak dost ve kardeş Makedonya'ya iki günlük resmi bir ziyarette
bulunmak üzere hareket ediyorum. Devlet Bakanı Sayın Işın
Çelebi, Devlet Bakanı Sayın Rüştü Kazım Yücelen, Tarım ve
Köyişleri Bakanı Sayın Mustafa Taşar, TBMM Dişişleri
Komisyonu Başkanı Sayın Murat Karayalçın ile yüksek düzeyli
görevliler, işadamları ve basın mensuplarından oluşan bir heyet
bana ziyaretimde refakat etmektedir.
o
z
i

Türkiye ile Makedonya birbirlerine uzun ve ortak bir tarihten ve müşterek değerlerden beslenen samimi dostluk duygularıyla bağlıdır. Halklarımız her zaman birbirlerine yakın muhab- ü
bet duyguları içinde olmuşlardır. Sadık birer Makedonya vatan2
LU
_J
daşı olan Makedonya Türkleri ile Makedonya kökenli vatan
l/>
daşlarımız ülkelerimiz arasında bir dostluk köprüsü teşkil ederek
'u>
ilişkilerimizin dayandığı zemini daha da güçlendirmektedir.
0
Türkiye, Güneydoğu Avrupa’nın kalbinde yer alan önemli
bir bölge ülkesi olan Makedonya’nın bağımsızlık, egemenlik ve
toprak bütünlüğünün korunmasına, demokrasisini güçlendirme
sine, istikrar içinde ekonomik gelişmesini sürdürmesine ve ulus
lararası toplumla bütünleşme çabalarına bugüne kadar verdiği
desteği bundan böyle de vermeye devam edecektir.
Sayın Gligorov ile yapacağımız görüşmelerde ekonomi,
ulaştırma, ticari, kültürel ve askeri alanlarda işbirliğimizi daha
ileri götürmenin yollarını araştıracağız. Ziyaretim, Kosova soru
nuna ilişkin olarak benzer kaygıları taşıyan Türkiye ile
Makedonya’nın ortak tutumlarını bir kez daha ortaya koymaları
na önemli bir vesile teşkil edecektir.
[33]
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Ziyaretim sırasında Makedonya Meclis Başkanı,
Başbakanı ve siyasi parti temsilcileriyle de görüşeceğim.
Ziyaretim Türkiye'nin Makedonya'nın kalkınma çabalarına
yaptığı katkıların daha da arttırılmasını mümkün kılacak yeni
işbirliği ve ortaklık imkanlarının tesbiti açısından da yararlı ola
caktır. Cumhurbaşkanı Gligorov ile yapacağımız görüşmelerde
Varna'yı Üsküp üzerinden Adriyatik'teki Durres'e bağlayacak
olan ve “Batı-Doğu Koridoru” olarak anılan yol projesi ile
Makedonya'nın büyük önem verdiği Vardar Projesine Türk
müteşebbislerinin yapabileceği katkılar üzerinde de duracağız.
Ayrıca, ziyaretim sırasında Makedonya ile bir Serbest Ticaret
Anlaşması imzalanmasına ilişkin çalışmalar son aşamasına geti
rilecektir. Ziraat Bankası'nın çok yakında Üsküp'te bir şube aça
cağını da bu vesileyle muhataplarıma bildireceğim.
Ziyaretim sırasında İştip ile Büyük Atatürk'ün genç bir
subay olarak eğitim gördüğü Manastır şehrine de gideceğim.
İçinde bulunduğumuz yıl Atatürk'ün Manastır Askeri İdadisi'nden
mezuniyetinin 100. yıldönümüdür. Bu vesileyle, Manastır Askeri
Müzesindeki Atatürk Anı Odası'nın açılışını da yapacak olmaktan
büyük memnuniyet duyuyorum.
Ziyaretimin Türk-Makedon işbirliğinin ve dayanışmasının
daha ileriye götürülmesine hizmet edeceğine inaniyorum."
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SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN MAKEDONYA
ZİYARETİ SIRASINDA HEYETLER ARASI
GÖRÜŞMELER SONRASI BASINA YAPTIKLARI
AÇIKLAMA
Türkiye Cumhurbaşkanı olarak Makedonya'yı ikinci defa
ziyaret etmekten memnuniyet duyuyorum.
Ziyaretim iki ülke arasında Cumhurbaşkanı düzeyinde
beşinci, Türkiye'den Makedonya'ya üçüncü resmi ziyareti oluş
turmaktadır.
Sadece son bir yıl içinde Türkiye ile Makedonya arasında
biri Cumhurbaşkanı, biri Başbakan, altısı bakan düzeyinde olmak
üzere üst seviyede karşılıklı sekiz ziyaret yapılmıştır.
Türkiye ile Makedonya arasında aktedilmiş 33 adet ikili
anlaşma mevcuttur. Tüm bu rakamlar ilişkilerimizin ulaştığı
düzeyi göstermek bakımından anlamlıdır.
Türkiye, dost ve kardeş Makedonya ile ilişkilerine özel bir
önem atfetmektedir.
Birlikte yaşanmış uzun tarihten ve ortak kültürümüzden
güç alan ilişkilerimiz devletlerimiz arasında karşılıklı saygı ve
güvene, halklarımız arasında sevgi ve anlayışa dayanmaktadır.
Gururla ifade etmeliyim ki, Makedonya ile Türkiye arasındaki
dayanışma her alanda gelişip güçlenmektedir. Türk halkı herhan
gi bir ayrım gözetmeksizin tüm Makedon Ulusunu kucaklamak
tadır.
Bölgesel ve uluslararası konulara barışçı yaklaşımlarımız,
sorunların diyalog yoluyla çözümlenmesi yolundaki kararlı
tutumlarımız bizi birbirimize daha da yakınlaştırmaktadır. Bu
sağlam zemin üzerinde işbirliğimiz hemen her alanda daha da
[35]
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ileriye götürmek için birlikte gayret sarfediyoruz.
Aziz Dostum Cumhurbaşkanı Sayın Gligorov'la resmi
görüşmelerimizde ikili ilişkilerimizi bu anlayışla gözden
geçirdik.
Siyasi ilişkilerimizin mükemmel düzeyde olduğunu bir
kere daha birlikte tespit ettik.
• •

Özellikle ekonomik ve ticari işbirliğimizi daha da arttırma
imkanlarını araştırdık. Son dönemde iki ülke hükümetlerinin bu
alanda karşılıklı olarak sarfettikleri gayretleri memnuniyetle kay
dettik. Bu çerçevede THY'nin Üsküp seferlerine başlamasının ve
Ziraat Bankası'nın Üsküp'te şube açması için yasal prosedürün
tamamlanmış olmasının ilişkilerimize büyük katkı sağlayacağı
hususunda mutabık kaldık.
Anlaşmaların imzalanmasına bağlı olarak,
Ziyaretim sırasında tarımsal işbirliği konusunda iki anlaş
ma ile ülkelerimizin bilimsel teşkilatları arasında yeni bir pro
tokol imzalanmıştır.
Ayrıca Türkiye-Makedonya arasında Vardar Vadisi Projesi
Ortak Daimi Çalışma Grubu Birinci Dönem Toplantısının pro
tokolü de imzalanmıştır.
İki ülke arasında bir serbest ticaret anlaşması imzalanması
için yürütülen çalışmaların en kısa zamanda sonuçlandırılması
hususunda görüş birliği içindeyiz.
Vardar Vadisi Projesine Türk müteahhitlerinin katılması
yönünde gerçekleştirilen çalışmaları memnuniyetle kaydettik.
Kültür ilişkilerimizde son dönemde sağlanan olumlu
gelişmelerin sürdürülmesi için neler yapılabileceği üzerinde dur
duk.
Bu yıl Türkiye Cum huriyetinin
«
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Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının
60, ve Manastır Askeri Idadisi'nden mezuniyetinin 100.
Yıldönümüdür. Yarın Manastır'da eski Askeri İdadi, yeni Askeri
Müze binasında Atatürk'ün anısını yaşatmak için, Türk ve
Makedon makamlarının işbirliği ile yapılan özel salonu açacağız.
Bu açılışın böyle bir yıldönümünde yapılması ziyaretime ayrı bir
anlam kazandırmaktadır. Ayrıca bundan 10 gün sonra, 12-13
Ekim tarihlerinde gene Manastır'da Cumhuriyetin 75. Yıldönümü
münasebetiyle Ankara Gazi Üniversitesi ile Manastır Üniversite
si tarafından "Atatürk ve Manastır" konusunda bir sempozyum
düzenlenecektir. Bu sempozyumu himayelerine aldıkları için
Cumhurbaşkanı Sayın Gligarov'a burada bir kez daha teşekkür
etmeyi borç biliyorum.
• •

• •

Görüşmelerimizde uluslararası konular ile bölgesel sorun
ları da ele aldık. Bu çerçevede, önümüzdeki 12-13 Ekim tarihlerinde Antalya'da yapılacak olan Balkan Ülkeleri Devlet ve
Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde Sayın Gligorov'la son
derece yararlı bir görüş teatisi yapma imkanı da bulduk.
• •

Bu bağlamda bölgesel güvenlik ve Kosova'daki durum
üzerinde özellikle durduk. Bu konuda yayınladığımız ortak bildiri
iki ülkenin tutumlarının birbirlerine çok yakın olduğunu açıkça
ortaya koymaktadır. Bu, Uluslararası toplumun yaklaşımıyla da
uyum içindedir. Sorunun daha fazla tırmanmadan, Uluslararası
toplumun katıkısıyla ve bütün tarafların katılacağı bir diyalog
yoluyla, süratle çözüm sürecine girmesini arzuluyoruz.
Etnik temizlik denen ve insanlık suçu olan çağdışı uygula
manın Bosna'dan sonra bu kez Kosova'da cereyan etmesi kaygı
vericidir. Kosova'da kan dökülmesinin bir an evvel durdurulması
gerekmektedir. BM Güvenlik Konseyi'nin 23 Eylül'de kabul ettiği
1199 sayılı karar bu yönde atılmış önemli bir adımdır. Bugün
yayınladığımız ortak açıklamada bu kararı desteklediğimizi
beyan ettik.
Diğer taraftan Kosova'daki durumun daha da kötüleşmesi
halinde bundan ilk ağızda etkilenecek ülkelerin başında
[37]
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Makedonya'nın geldiğini de biliyoruz ve dost Makedonya'nın bu
konudaki kaygılarını gayet iyi anlıyoruz.
Bu vesileyle Makedonya'nın istikrarının muhafazasına
büyük önem atfettiğimizi, Makedonya'ya bağımsızlığına kavuş
masından bu yana verdiğimiz desteği sürdürmeye kararlı olduğu
muzu, ayrıca Makedonya'nın Avrupa-Atlantik kurumlarına katıl
ma gayretlerini desteklemeye devam edeceğimizi de vurgulamak
isterim.
m

Ziyaretimin bana, Makedonya'nın Sayın Gligorov'un
dirayetli önderliğinde kısa zamanda kaydettiği ilerlemeyi bizzat
görme fırsatını bahşetmiş olmasından ötürü de ayrıca mutluyum.
1995 Temmuz'undaki ziyaretim sırasında Makedonya ciddi sıkın
tılar ve güçlüklerle karşı karşıyaydı. Bugün bunların bir çoğunun
aşılmış olduğunu görüyorum. Makedonya'nın ekonomide makro
düzeyde istikrarı sağlamış ve gelişme sürecini başlatmış bulun
ması, serbest piyasa ekonomisine geçişte mesafe alması ve bu ay
sonunda tüm siyasi partilerin katılmasıyla ülkenin üçüncü genel
seçimini yapacak olması önemli gelişmelerdir. Makedonya'nın
demokrasi zemininde, barış ve istikrar içinde kalkınmasını
sürdürmesine büyük önem atfeden ve bunun için elinden gelen
desteği veren dost ve kardeş bir ülkenin Cumhurbaşkanı olarak bu
durumdan büyük mutluluk duyuyorum.
Sonuç olarak görüşmelerimizin geniş bir yelpaze içinde
cereyan ettiğini, ele aldığımız hemen her konuda hemfikir
olduğumuzu birlikte tespit ettiğimizi ve ziyaretimin son derece
yararlı sonuçlar verdiğini vurgulamak istiyorum. "
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SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN
MAKEDONYA CUMHURBAŞKANI SAYIN KİRO
GLİGOROV TARAFINDAN ONURUNA VERİLEN
YEMEKTE YAPTIKLARI KONUŞMA
(Meclis Tören Salonu, 2 Ekim 1998, Cuma, Saat:20.50 )

Sayın Cumhurbaşkanı,
Sayın Bayan Gligorov,
Değerli Konuklar,
Güzel ülkeniz, dost ve kardeş Makedonya'yı yeniden
ziyaret etmekten büyük memnuniyet duyuyorum. Şahsım ve
ülkem hakkında ifade ettiğiniz nazik sözlere ve zarif misafirper
verliğinize en içten teşekkürlerimi ifade etmek isterim.
Makedonya'yı her ziyaretimiz bizler için kendi vatanımıza
gelmekten farksızdır.
Birlikte yaşanmış ortak tarihimiz ve bölgemizin ortak gele
ceğini birlikte inşa etme irademiz kardeş ülkelerimiz arasında
bugün fevkalade seviyede bulunan ilişkilerimizin temel
dayanaklarıdır. Ülkemizde yaşayan Makedon kökenli Türk vatan
daşları ile ülkenizde yaşayan Türk kökenli Makedon vatandaşları
da aramızdaki dostluk ve kardeşlik köprüsünün en sağlam ayak
larıdır. Türkiye Makedonya'nın en yakın dostudur; iyi gününde
de, kötü gününde de yanında olmaya devam edecek, desteğini
hiçbir zaman esirgemeyecektir.
Bundan üç yıl önceki ilk ziyaretimde Makedonya ciddi
sıkıntılarla karşı karşıya bulunuyordu. Serbest piyasa ekonomi
sine geçişin yarattığı kaçınılmaz bazı sorunlar, iyi komşuluk iliş
kileri anlayışıyla bağdaşmayan ve çözümü sizin elinizde olmayan
bazı uygulamalar nedeniyle daha da ağırlaşmıştı. Bugün zat-ı

[39]

DIŞİŞLERİ GÜNCESİ-

Ekim 1998

alilerinin dirayetli yönetimi altında bu sorunların büyük ölçüde
geride kalmış olduğunu görmekten memnuniyet duyuyorum. Bu
kısa süre içinde ekonomide istikrarı sağlamış, kalkınma yolunda
hızlı adımlar atmış ve dünya ekonomisiyle bütünleşme yönünde
de önemli mesafe almış olmanızdan gurur duyduğumu ifade
etmek isterim.
Makedonya çoğulcu demokrasinin hayata geçirilmesinde
de başarılı olmuştur. Kısa bir süre sonra gerçekleştireceğiniz
üçüncü genel seçimlere ilişkin sürecin tüm siyasi partilerin
katılımıyla ve büyük bir siyasi olgunluk içinde yaşanıyor olması
demokrasinizin kaydettiği aşamayı göstermektedir. Bu olumlu
gelişmeleri takdirle izliyor ve Makedonya'nın başarısından sadece
mutluluk duyuyoruz. Esasen, Türkiye'nin Makedonya'nın esenliği
ve iyiliğinden başka bir emeli yoktur ve dostluğu ebedidir.
Makedonya'nın, bir yandan demokrasi zemininde siyasi,
ekonomik ve toplumsal gelişmesini sürdürürken diğer yandan
uluslararası alanda sorunların diyalog yoluyla çözümüne öncelik
veren yapıcı politikalarıyla bölgede barış ve istikrarın korunması
na katkıda bulunması ayrıca takdire şayandır.
Sayın Cumhurbaşkanı,
Ülkenize üç yıl önce yaptığım ziyaret sırasında Bosna
Hersek'te tam manasıyla bir insanlık dramı yaşanıyordu.
Uluslararası toplum, gecikmeyle de olsa Bosna'daki dramın
Dayton Barış Anlaşmasıyla noktalanmasını sağlayabildi. Ancak,
bugün bölgemizde, sonuçları itibariyle Bosna'dan daha da vahim
olabilecek bir başka krizle karşı karşıya bulunmaktayız. İnsanlığa
karşı bir suç olan etnik temizlik Kosova'da tekrarlanmaktadır.
Buna seyirci kalamayız. Uluslararası toplum bu kere daha dikkatli
olmak zorundadır. Bu bağlamda, Birleşmiş Milletler Güvenlik
Konseyi'nin 23 Eylül 1998 tarihinde kabul ettiği 1199 sayılı kararı
Kosova halkının korkudan ve baskıdan uzak biçimde yaşamasını
sağlayacak gerekli koşulların yaratılması için doğru yönde atılmış
bir adım olarak görüyoruz. NATO üyesi bir bölge ülkesi olan
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Türkiye, uluslararası toplumun üzerinde mutabık kalacağı her
türlü barış misyonuna katılmaya hazırdır.
Kosova'daki durum, bölgemizin güvenliği için ciddi bir
tehdit ve acil bir sorundur. Zat-ı alinizin 1996 yazında Türkiye'yi
ziyaretleri sırasında, daha henüz Kosova krizi ortada yokken,
yaptığımız ortak açıklamayla uluslararası kamuoyunu muhtemel
tehlikelere karşı uyarmış, Kosova için geçerli olacak çözüm para
metrelerini daha o zaman ortaya koymuştuk. Maalesef aradan
geçen zaman bizim o günkü endişelerimizde ne kadar haklı
olduğumuzu acı bir şekilde göstermiştir. Bugün bir kere daha
uyarılarımızı tekrarlamak durumunda kalmış olmamız esef veri
cidir. Uyarılarımızın bu defa sonuç alıcı olmasını ve taraflar
arasında diyalogun bir an önce başlamasını temenni ediyorum.
Türkiye, Kosova'daki krizin daha da tırmanmasından önce
likle ve en çok etkilenebilecek ülkelerin başında Makedonya'nın
geldiğinin bilinci içindedir. Ülkenizin istikrar ve güvenliği ile
toprak bütünlüğünün korunmasına her zaman büyük önem vermiş
olan Türkiye, Makedonya'nın özel durumunu ve meşru
endişelerini çok iyi anlamakta ve krizden etkilenmemek için sarfettisiniz çabalara destesini sürdürmektedir.
Sayın Cumhurbaşkanı,
Bugün yaptığımız son derece yararlı görüşmelerde ülkele
rimizi ilgilendiren ikili ve bölgesel konuları tüm yönleriyle göz
den geçirdik. Siyasi ilişkilerimiz mükemmeldir. Ekonomik ve
kültürel ilişkilerimizde de son dönemde bazı kaydadeğer
gelişmeler sağlanmaya başlanmıştır. Özellikle müteşebbisleri
mizin Makedonya pazarına duydukları ilginin artmakta olması
ilişkilerimizin somut projelere yansıtılması açısından umut veri
cidir. Uluslararası ve bölgesel konulardaki görüş alışverişimiz de
son derece yararlı olmuştur. Her iki ülkede de ilişkilerimizi daha
da ileriye götürmek, karşılıklı yarar zemininde her alanda
geliştirmek için gerekli siyasi irade mevcuttur.
Mevcut işbirliğimizin, halklarımız arasındaki dayanışma
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ve dostluğu pekiştirerek gelişmeye devam edeceğine ve ülkenize
gerçekleştirmekte olduğum bu ziyaretin Türkiye-Makedonya
ilişkilerine yeni bir ivme kazandıracağına yürekten inanıyorum.
Öte yandan, yarın Manastır'ı ziyaretimiz sırasında Türkiye
Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün Manastır
Askeri İdadisi'nden mezuniyetinin 100. Yıldönümünde, Atatürk
Anı Odası'nın açılışını birlikte yapacak olmamız da bu ziyare
time ayrı bir anlam kazandıracaktır.
Sayın Cumhurbaşkanı,
Bu toprakların bir evladı olan ve Makedonya'nın iklimin
den aldıklarını eşsiz güzellikteki şiirlerine yansıtan, Türkçenin
büyük şairi Yahya Kemal bir şiirinde,
"Üsküp ki

şardağında devamıydı Bursa'nın...

diye sesleniyordu. Gerçekten de birbirlerine çok benzeyen bu
şehirleri ziyaret ettiklerinde Türkler ve Makedonlar kendilerini
evlerinde hissederler. Bu iki güzel ve revnaklı şehrin hikayeleri
kardeş milletlerimizin tarih içindeki ortak kaderlerini ve gönül
birlikteliklerini de anlatır. Türkiye ve Makedonya ortak tarih
lerinin ve kültürlerinin köklü zemininde geleceğin inşasında da
kader birliği etmeye kararlıdırlar.
Bu vesileyle zat-ı âlinizi en kısa zamanda Türkiye'de mi
safir etmekten memnuniyet duyacağımı da belirtmek istiyorum.
• •

Ülkelerimiz arasındaki dayanışmanın her geçen gün daha
da güçleneceğine olan inancımı bir kez daha tekrarlayarak kade
himi zat-ı alilerinin ve bayan Gligorov'un sağlığına, TürkMakedon dostluğunun ve kardeşliğinin parlak geleceğine ve
kardeş Makedon halkının refahı ve mutluluğuna kaldırmak isti
yorum.
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••

TÜRKİYE VE MAKEDONYA
CUMHURBAŞKANLARININ KOSOVA KONUSUNDAKİ
ORTAK AÇIKLAMALARI
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel
ve Makedonya Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Kiro Gligorov,
bölgenin olduğu gibi tüm Avrupa'nın da barış ve istikrarını
tehlikeye düşürecek boyutlara ulaşan Kosova'daki duruma
ilişkin derin kaygılarını ifade etmişlerdir.
Bu vesile ile, iki Cumhurbaşkanı, Haziran 1996'da
Ankara'da yayımlanan Ortak Bildiride olduğu gibi, bir kez daha,
Kosova sorununun, acilen, barışçı yollarla ve Yugoslavya Federal
Cumhuriyeti'nin toprak bütünlüğü çerçevesinde çözümlen
mesi gerektiğine işaret etmişlerdir. Kosova'ya, tüm azınlıkların
etnik, dini ve kültürel özelliklerine saygı duyan, meşru hak
larını güvence altına alan, demokratik, çoğulcu ve katılımcı
yönetimi temel alan bir statünün tanınması gerektiği hususunda
görüş birliğine varmışlardır.
Bu amaçla iki Cumhurbaşkanı, öncelikle bölgedeki şid
det olayları ile kan dökülmesinin durdurulması ve YFC
makamları ile ulusal Türk azınlığı dahil bütün Kosovalıların
temsilcilerinin önkoşulsuz ve özlü müzakerelere ivedilikle
başlamaları gerektiğini vurgulamışlardır.
Bu anlayışla iki Cumhurbaşkanı, bölge ülkeleri başta
olmak üzere uluslararası toplumun çabalarını ve BM Güvenlik
Konseyi'nin 23 Eylül 1998 tarih ve 1199 sayılı kararını
desteklemektedirler.
Cumhurbaşkanları, ayrıca, sorunun bölgesel niteliğini de
gözönünde tutarak, Kosova sorununun halledilmesinde bölgesel

[43]

DIŞİŞLERİ GÜNCESİ-

Ekim 1998

işbirliğinin teşviki ve güçlendirilmesi amacıyla, bölge ülkeleri ile
Temas Grubu arasında daha yakın bir işbirliğinin gereksi
nimine işaret etmişlerdir.
iki ülke Cumhurbaşkanları, çok sayıdaki mülteci ve yer
lerinden edilmiş kişilerin durumunun, sorunun bölgedeki barış ve
istikrarı olumsuz etkilediğine ve kış ayları öncesinde bu kişi
lerin karşılaşacağı insani sorunların vahametine işaret
etmişlerdir. Bu nedenle, bu kişilerin öncelikle evlerine
dönebilmeleri ve insani yardımın ihtiyaç sahiplerine zamanında
ve bölgesel eşgüdüm halinde ulaştırılması hususlarında YFC
makamlarınca yakın işbirliği sağlanması gerektiğini vur
gulamışlardır. Türkiye ve Makedonya Cumhurbaşkanları bu
hususta katkıda bulunmaya hazır olduklarını ifade etmişlerdir.
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s eMm m®
JOINT STATEMENT
Mr. Suleyman Demirel, President of the Republic of
Turkey and Mr. Kiro Gligorov, President of the Republic of
Macedonia, expressed their deep concern over the situation in
Kosovo that has acquired dimensions which seriously endan
ger peace and stability both in our region and the whole Europe.
The two Presidents take this opportunity to reaffirm their
commitment to the immediate settlement of the Kosovo crisis
by peaceful means and within the territorial integrity of the
Federal Republic of Yugoslavia, as they underlined in their Joint
Declaration issued in Ankara in June 1996. They agreed that a
status which envisages a pluralistic and participatory democracy
in Kosovo where ethnic, religious and cultural identities of
all minorities are respected and their legitimate rights are
ensured, should be granted.
To this end, the two Presidents emphasized that vio
lence and bloodshed in the region should be stopped and
unconditional and meaningful negotiations between the FRY
authorities and the representatives of all Kosovans, including the
national Turkish minority should be immediately resumed.
On this understanding, the two Presidents support the
efforts of the international community, in particular those of the
countries of the region and welcome the UN Security Council
Resolution 1199 of September 23, 1998.
Taking into account the regional nature of the issue, and
with the aim of promoting and strengthening the regional coop
eration for resolving the Kosovo issue, the two Presidents also
pointed out the necessity of closer cooperation among the coun
tries of the region and the Contact Group.
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The Presidents of the two countries pointed to the
adverse impacts of the situation of great number of refugees and
displaced persons on peace and stability in the region and to the
gravity of humanitarian problems that these people will face
before the advent of winter. For these reasons, they underlined
the importance of securing close cooperation of the FRY
authorities, in providing the immediate return of those people to
their homes, distributing the humanitarian aid to the people in
need in time and in a manner of regional coordination. The
Presidents of Turkey and the Macedonia expressed their readiness
to make direct contribution to this end.
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TÜRKİYE VE MAKEDONYA
CUMHURBAŞKANLARININ KOSOVA KONUSUNDAKİ
ORTAK BİLDİRİLERİ
Makedonya Cumhurbaşkanı Kiro Gligorov ve Türkiye
Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, bölgenin olduğu gibi
tüm Avrupa'nın da barış ve istikrarını tehlikeye düşürecek boyut
lara ulaşan Kosova'daki durumun sürekli olarak olumsuz
gelişmesinden dolayı derin kaygılarını ifade etmektedirler.
Bu vesile ile iki Cumhurbaşkanı, Haziran 1996 ayında
Ankara'da yayımlanan Ortak Bildiride olduğu gibi bir kez daha,
Kosova sorununun, acilen, barışçı yollarla, Yugoslavya Federal
Cumhuriyeti’nin toprak bütünlüğü korunarak halledilmesinin
gerektiğine işaret etmektedirler. Görüşmeler yoluyla Kosova'ya,
Yugoslavya Federal Cumhuriyeti çerçevesinde, kendi etnik, dini
ve kültürel özelliklerine saygı duyularak, Kosova'daki tüm
azınlıkların yasal haklarını temin ederek, demokratik, çoğulcu
ve insan haklarına saygı duyan bir statünün tanınması
gerekmektedir.
Bu amaçla iki Cumhurbaşkanı, öncelikle bölgedeki şid
det olayları ile kan dökülmesinin durdurulmasının ve YFC
makamları ile ulusal Türk azınlığı dahil Kosova'da yaşayan tüm
azınlıkların da katılımlarıyla, Kosova'daki Amavutlar ile
Yugoslav makamları arasında acil ve özlü görüşmelerin
başlamasının gerektiğini vurgulamaktadırlar.
Bu çerçevede iki Cumhurbaşkanı, uluslararası toplu
luğun çabalarını ve BM Güvenlik Konseyi'nin 23 Eylül 1998
tarih ve 1199 sayılı kararını desteklemektedirler.
Cumhurbaşkanları ayrıca, sorunun bölgesel niteliğini de
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gözönünde tutarak, Kosova sorununun halledilmesinde bölgesel
işbirliğinin teşviki ve güçlendirilmesi amacıyla, bölge ülkeleri ile
Temas Grubu arasında daha yakın bir işbirliğinin gereksi
nimine işaret etmişlerdir.
•

_

iki ülke Cumhurbaşkanları, çok sayıdaki mülteci ve yer
lerinden edilmiş kişilerin, bölgedeki barış ve istikrarı olum
suz etkilediğini ve kış ayları öncesi bu insanların karşılaşa
cağı insani sorunlara işaret etmektedirler. Bu nedenle kendileri,
uluslararası topluluk, insani yardım örgütleri ve özellikle bölge
ülkelerinden insani yardımların bu kişilere ulaştırılması ve
kendi evlerine dönebilmeleri için şartların yaratılması hususun
da Yugoslavya Federal Cumhuriyeti makamları ile yakın bir
işbirliğinin ve koordinasyonun gerektiğine işaret etmekte
dirler. Makedonya Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti, bu
hususa doğrudan katkıda bulunmaya da hazır olduklarını ifade
etmektedirler.
Makedonya Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti,
önümüzdeki günlerde Antalya Türkiye'de düzenlenecek olan
Güneydoğu Avrupa Ülkeleri Devlet ve Hükümet Başkanları
Zirvesinde, insani yardımın zamanında muhtaç olan insanlara
ulaştırılabilmesini teminen bölge ülkelerinin insani yardım
faaliyetlerinin koordine edilmesi imkanlarının görüşülmesini
önermektedirler.
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S EMM w m
JOINT COMMUNIQUE
Mr. Kiro Gligorov, President of the Republic of
Macedonia and Mr Suleyman Demirel, President of the Republic
of Turkey, express their deep concern because of continuous
negative development of the situation in Kosovo that has
acquired dimensions which seriously endanger peace and stabili
ty both in our region and that of whole Europe.
In this context, the two presidents, as they did also in their
Joint Declaration, announced in Ankara in June 1996, state once
more their commitment for quick resolving of the Kosovo cri
sis by peaceful means and guarantee of the territorial integrity of
the Federal Republic of Yugoslavia (FRY). Through negotia
tions, Kosovo should obtain such status within the FRY
Yugoslavia that shall be based on democracy, pluralism and
respect of human rights and shall secure the legitimate rights of
all nationalities in Kosovo, by taking into consideration their
ethnic, religious and cultural differences.
To this end, the two presidents emphasize that it is neces
sary, above all, to stop the violence and bloodshed in the region
and start urgent fundamental talks between the Yugoslav author
ities and the representatives of the Kosovo Albanians, with active
participation of all nationalities that live in Kosovo, meaning also
the representative of the Turkish nationality.
In this context, the two presidents support the efforts
of the international community and welcome the Resolutions
of the UN Security Council no 1199 of 23 September, 1998.
Considering the regional significance of the issue, and in
order to push and strengthen the regional cooperation for resolv
ing the Kosovo issue, the two presidents pointed out the neces
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sity of closer cooperation among the countries of the region
and members of the Contact Group.
The presidents of the two countries conclude that the great
number of refugees and displaced persons has negative influ
ence on the general peace and stability of the region and point
out the humanitarian problems facing those persons, before the
arrival of winter. Hence they underline the significance of close
cooperation and coordinated action with the authorities of the
Federal Republic of Yugoslavia, so that these persons are secured
with the necessary humanitarian aid by the wider international
community, humanitarian organizations and particularly by coun
tries of the region and for creating conditions for their return to
their homes. The Republic of Macedonia and the Republic of
Turkey express their willingness to give also direct contribution
on this level.
The Republic of Macedonia and the Republic of Turkey
propose that possibilities should be considered, at the forth
coming Summit of Heads of States and Governments of the
Countries of South-East Europe in Antalya, the Republic of
Turkey, for coordinating activities of the countries of the region
with regard to humanitarian aid, striving for its coordinated
realization and due delivery to persons in need.

DI§i$LERi GUNCESi
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MÜSTEŞAR SAYIN BÜYÜKELÇİ KORKMAZ
HAKTANIR' NIN DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI
AKADEMİSİNDE YAPTIKLARI KONUŞMA
Excellencies
Distinquished Academics
Dear Young Colleagues
Ladies and Gentlemen
Today marks the conclusion of the 7. Diplomatic Training
Program For Junior Diplomats from friendly countries organized
by the Turkish Ministry Of Foreign Affairs.
This year we had 35 junior diplomats from 17 different
countries. Bangladesh, Cibuti, Ethiopia, Gambia, Ghana and
Sudan participated for the first time.
This brought the total number of junior diplomats who had
diplomatic training in Turkey to 315. All these programs are con
ducted on assistance basis, entire costs being covered by the
Turkish Government.
We intend to continue our training programs. We wish to
develop their contents and increase their efficiency. In this respect
we certainly need your cooperation and assistance. Please do not
fail to inform your authorities and us about your impressions,
ideas and suggestions so that we can use this feed-back in arrang
ing future programs.
It is also my hope and belief that through this, you could be
helpful to your authorities to nominate the most appropriate can
didates to participate the courses in the coming years.
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On this occasion, I would like to share with you some of
my thoughts regarding the necessity and importance of diplomat
ic training in today's world, that is the reasons why we carry out
such a program and what is expected of it.
We all live in a global village which is getting ever smaller
day by day thanks to the advances in communication and trans
portation technologies. Nations of the world are getting closer to
each other, cooperation based on and necessitated by interde
pendence gradually replaces rivalry and competition in interna
tional relations.
Yet, in this new era after the end of the Cold War, relations
among nations get more and more complex, requiring better
equipped diplomats to cope with the problems of the present.
Intensified and diversified relations between the nations of
the world, global issues which need concerted efforts by the inter
national community as a whole necessitates a new breed of
diplomats with additional qualities and skills.
Thus, today's diplomat should have a broader vision and
perspective, a better understanding of the mentality and problems
of others alongside with his own, an ability to carry out efficient
inter-cultural communication.
I believe, these are some of the essential elements for
today's young diplomats and they are what we aim to achieve in
our multi-cultural, multi-national and multi-religious training
program here in Turkey.
In the course of this five-week intense training program, I
am confident that you did benefit not only from the lectures you
attended but also from each other, that is from the interaction
among yourselves as well as the environment you lived in Turkey.
During your stay in our country, you also had a chance to
see life in Turkey, to visit some interesting places as Capadocia,
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Istanbul to learn a lot about its history, culture, economy and its
people. You now have a better understanding of what Turkey is
and what it stands for.
Furthermore, in the course of the program, I am confident
that each one of you have established personal links and bonds of
friendship with others, be it your lecturers, hosts and your fellow
colleagues. When you go back home, you will take with you
everything you acquired here, knowledge, experience, personal
contacts, all of which will help you in discharging your duties at
your respective foreign services in a more efficient way.
Here you have represented your own country, your own
people and culture. Back at home, I do hope that each one of you
will be a representative of Turkey in your country, constituting a
human bridge of friendship and cooperation between our coun
tries, contributing to the enhancement and expansion of our rela
tions.
Before concluding my remarks, I would like to express my
most sincere thanks to all those in Turkish Agency for
Cooperation and Development (TÎKA), Public Administration
Institute for Turkey and the Middle East (TODAÎE) for their
untiring effort to realize this very successful training program and
the faculty members of the Middle East Technical University
which provided most of the lecturers.
Finally, I wish to congratulate my young colleagues and
wish them all the happiness and success both in their private lives
and official duties, reiterating my conviction that they would be
returning home fully equipped and all desirous to further
strengthen the already existing bridges of friendship between our
countries.
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ORTA DOĞU BARIŞ SÜRECİ HAKKINDA AÇIKLAMA

Türkiye, Orta Doğu Barış Süreci'nin önündeki tıkanıklık
ların aşılması ve Îsrail-Filistin kanalının yeniden canlandırılması
yönünde sürdürülen son çabaları ve İsrail ve Filistinliler arasın
daki görüş ayrılıklarının daralmakta olduğu ve bir çözüme çok
yaklaşılmış bulunulduğu yönündeki haberleri büyük bir mem
nuniyetle karşılamaktadır.
Türkiye, bu yönde ABD tarafından sürdürülen gayretlerin
başarıya ulaşması ve Barış Süreci'nin tekrar rayına oturtulmasını
desteklemekte, tarafları, bölgemiz için büyük önem taşıyan Barış
Süreci'nin geleceği için doğan bu fırsatı kaçırmamaya tekrar
çağırmaktadır.
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DIŞİŞLERİ BAKANI SAYIN İSMAİL CEM’İN SURİYE
İLE İLİŞKİLER KONUSUNDAKİ BEYANLARI

"...Türkiye'ye yönelik bölücü teröre Suriye'nin verdiği
destek konusunda, Dışişleri Bakanlığımız, yapması gereken her
şeyi gerçekleştirmektedir.
Şiddet ve terör, hiç bir mazeretle, gerekçeyle mazur göste
rilemez; Suriye'nin şiddete ve teröre verdiği destek mazur görüle
mez. Her toplumun, her ülkenin, teröre karşı kendi savunma
hakkı mevcuttur. Türkiye, durumun gereğini elbette yapacaktır.
Bunu yapabilecek güce ve birikime, inanca ve cesarete Türkiye
elbette sahiptir.
Dışişleri Bakanlığı olarak, biz durumu şöyle değer
lendirmekteyiz.
1) Türkiye, Suriye'nin bölücü teröre para, silah ve lojistik
desteğine son vermesi için gerekli diplomatik girişimleri sürdür
müştür. 1998'in Şubat ayında Katar'ın başkenti Doha'daki İslam
Konferansı sırasında, Suriye Dışişleri Bakanıyla bizzat görüştüm.
Bölücü şiddetin Türkiye'ye saldırılarının Suriye bağlantısıyla
ilgili soruna diplomatik çözüm bulmanın gereğini, durumun
vehametini, kendisine anlattım. Bir anlayış zemini oluşturul
masının ve bu zemin üzerinde teröre son verilmesinin tarafımız
dan beklendiğini söyledim. Bir çalışma yapılmasını önerdim.
2) Bu öneri bağlamında, Bakanlığımızın üst düzeydeki bir
yetkilisi Şam'a gitti, görüşmeler yaptı. Suriye'nin Dışişleri Bakan
Yardımcısı Ankara'ya geldi. Biz, son derece dikkatli, ölçülü ama
kararlı bir ilkeler metninin kabulü için önerimizi anlattık. Bu gi
rişimimiz, öteki Arap ülkelerin bazılarından teşvik görmüşse de,
Suriye'den yankı alamamıştır. Bugüne kadarki tecrübemiz,
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geçmişteki tüm diplomatik girişimlerin sonuçsuz kalmış
olduğudur. Suriye'nin bugün bile Türkiye'nin tutumunu İsrail ben
zeri etkenlere bağlamaya ve böylece öteki Arap ülkelerini yanılt
maya, kışkırtmaya yeltenmesi, onun hala birşey anlamadığının
delilidir. Türkiye'nin tek bir konusu vardır, o da, Suriye destekli
teröre son vermektir. Çözülmesi gereken tek sorun, Suriye'nin
teröre desteğinin son bulunmasıdır.
3)
Bu durumda, bizim yaptığımız tahlil şudur: En azından
bugün gelinmiş bulunan nokta bakımından, diplomasinin önü
Suriye tarafından tıkanmıştır. Diplomasinin önünü Suriye tıkadı
diye, önerilerimizi cevapsız bıraktı diye elimizi kolumuzu
bağlayıp Suriye'nin keyfinin olmasını beklememiz, bölücü şid
detin Suriye destekli saldırılarına rıza göstermemiz, bunu kader
bellememiz elbette söz konusu olamaz. Türkiye'nin, uygulama ile
bütünlenmeyen boş sözlere kanacak lüksü ve zamanı yoktur.
Buna ihtiyacı da yoktur."
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TÜRK HARB-İŞ SENDİKASI İLE
ABD HAVA KUVVETLERİ ARASINDAKİ TOPLU İŞ
SÖZLEŞMESİNİN İMZALANMASINA İLİŞKİN
AÇIKLAMA
Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait askeri tesislerdeki ABD iş
yerlerinde, Türk Harb-İş Sendikası ile ABD Hava Kuvvetleri
arasında, toplu iş sözleşmesi alanında bir süredir devam eden
uyuşmazlığın çözümlendiği ve taraflar arasında 7 Ekim 1998 ta
rihinde bir toplu iş sözleşmesi imzalanacağı öğrenilmiştir.
Toplu sözleşme müzakerelerinde tarafları tatmin eden bir
anlaşmaya varılmış olması, uyuşmazlığın biran önce yasal kural
lar çerçevesinde çözümlenmesi için başından beri çaba harcayan
Bakanlığımızca memnuniyetle karşılanmaktadır.
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AB GENEL İŞLER KONSEYİ'NİN GENİŞLEME
KONUSUNDAKİ AÇIKLAMASINA CEVAP

AB Genel işler Konseyi'nin genişleme konusundaki 5
Ekim 1998 tarihli sonuç bildirisinin "Kıbrıs"a ilişkin bölümü,
tüm ikazlarımıza rağmen AB'nin, geçen yıl Lüksemburg'da
aldığı kararın Kıbrıs müzakere süreci üzerindeki yıkıcı etki
lerini kaale almamakta ısrar ettiğini göstermektedir.
AB, Kıbrıs Türk halkının 1959-60 Antlaşmalarından
doğan, eşitlik, eşit egemenlik, kurucu ortaklık haklarını yok
farzetmeye, Kıbrıs Rum tarafının uluslararası hukuka aykırı tek
taraflı başvurusunu ileri götürmeye, bu şekilde Ada'yı nihai
bölünmeye sürüklemeye kararlı görünmektedir.
Sonuç bildirisinde, uluslararası hukuka aykırı bir şekilde
Kıbrıs Rum tarafının Ada'daki iki halk adına tasarrufta bulu
nabileceği yanlışında ısrar edilmekte ve Kıbrıs Türk halkına hala
bir azınlık statüsü biçilmeye çalışılmaktadır.
AB Genel İşler Konseyi'nin bu bildirisi, KKTC'nin,
Kıbrıs sorununa ancak bir konfederasyon temelinde çözüm
bulunabileceği yolundaki görüşünde ne kadar haklı olduğunu bir
kez daha ortaya koymuştur.
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DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZCÜSÜ BÜYÜKELÇİ
NECATİ UTKANTN HAFTALIK OLAĞAN BASIN
TOPLANTISINDAN ALINTILAR
SORU : Mısır Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek,
Cumhurbaşkanımızın Suriye konusunda yaptığı açıklamalar
doğrultusunda ne getirdi?
CEVAP
:
Sayın
Hüsnü
Mübarek'in
Sayın
Cumhurbaşkanımızla heyetler halinde yaptıkları görüşmelerden
sonra Cumhurbaşkanlığının yaptığı açıklamayı biliyorsunuz.
Aynı konuda bugün öğleden sonra TBMM'inde Sayın Başbakan
bir konuşma yapacak ve bu ikisi arasında açıklama niteliğinde bir
bilgi vermemizin pek yararlı olacağını zannetmiyorum. Dünkü
Cumhurbaşkanlığı açıklaması ve bugün öğleden sonra Meclis'te
yapılacak konuşmalar herhalde konuya daha fazla açıklık getire
cek.
SORU : Meclis'in hükümete savaş başlatma izni vereceği
doğru mudur?
CEVAP : Herhalükarda bugün yapılacak görüşmeler bu
yönde bir görüşme değil. Fakat askeri müdahale sözkonusu
olduğu her ahvalde, -mesela Kosova konusu da öyle- bu konuda
hükümete yetki verilmesi olağan bir uygulamadır ve bu şimdiki
halde Kosova konusu da gündemdedir.
SORU : Suriye ile uzun süredir büyük problemler vardı.
Sadece PKK konusu 14 yıldır devam eden bir problemdi. Neden
bugünlerde sabrımız taştı? Sabrımızın taşmasına neden olan
somut bir gelişme mi var veyahut bölgesel gelişmelerden yola
çıkarak böyle bir neticede mi sabrımız taşıyor?
CEVAP : Bu soru, bundan bir ay önce, üç ay önce veya
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bundan 1 hafta, iki ay sonra sorulmuş olsa gene geçerli bir soru
olacak. Bunun tabii ki bir birikimle kesinlikle alakası var. Bunun
ortaya çıkması dediğim gibi, daha önce de olsa, daha sonra da
olsa aynı soruyu davet edebilirdi. O bakımdan bir özel durum
sözkonusu değil. Gerçekten de bir birikimin sonucu. Ama hatır
lanacak olursa son zamanlarda artan ölçüde Suriye'nin PKK terör
örgütüne sağladığı destek su yüzüne çıkmıştır. Eğer sadece bu
yılın son birkaç ayı itibariyle düşünecek olursak, Temmuz
1998'de iki İngiliz parlamenterin Şam'da Öcalan ile görüştükleri
ortaya çıkmıştı. Ağustos'ta bir Ispanyol heyetinin ziyareti
sözkonusu olmuştu. Eylül ayında İtalya'dan bazı milletvekilleri ki sonradan "Sözde Sürgünde Kürt Parlamentosu" girişimini
yürütmüşlerdir- yine Şam'da Öcalan'la görüştüklerini belirt
mişlerdi. Ekim ayında da bazı Rus parlamenterlerin aynı
temasları yaptıkları gözlemlenmişti. Kaldı ki, diyalog çabaları
çerçevesinde Suriye'ye en son olarak iletilmiş olan ilkeler bildirisi
çerçevesinde yapılmış olan tekliflerimiz de cevapsız kalmıştır.
Dolayısıyla gerek Sayın Mübarek'in yapmakta olduğu girişim,
gerek diğer ülkelerden, çeşitli ülkelerden bu konuya gösterilen
ilgi ve gelen teklifler nazar-ı itibara alındığında, burada önemli
olanın Suriye'ye bir mesaj verilmesi olduğu açıkça ortaya çık
maktadır. Herhalükarda çok açıkça ifade edeyim ki, bu bir Arap
sorunu değildir. Bu doğrudan doğruya Türkiye ile Suriye arasın
da ikili bir sorundur.
SORU : Meclisten Kosova için çıkacak bir askeri müdahale
yetkisi, Suriye için kullanılabilir mi?
İkincisi sorum da, Arap devletlerinden Türkiye'ye yönelik
tepkileri ve Türkiye'nin müdahale olasılığını nasıl değerlendiri
yorsunuz? Bu konuda yorum yapar mısınız?
CEVAP : Meclis'in bu konularda vereceği yetki her konu
için ayrı ayrı olmaktadır. Arap ülkelerinin gösterdikleri tepkilere
gelince, genel olarak Arap dayanışması çerçevesinde Suriye'ye
verebilecekleri desteğin teröre destek olgusuna bir onay niteliği
taşımaması tabii ki çok önemlidir. Bizim için önemli olan odur ve
herkes için önemli olan odur. Aksi bir durum bütün dünyanın
kabul ettiği terör olgusuna karşı geliştirilen ilkelere aykırı düşe
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cek bir tutum olur. Dolayısıyla bu iki konu arasında kesinlikle
ayrım yapmak gerekir.
SORU : Son dönemlerde ilişkilerimizi oldukça
geliştirdiğimiz İsrail'in tavrıyla ilgili bir yorumda bulunabilir
misiniz? Özellikle iki ülke arasında ortaya çıkan gerginlikten
sonra sınırdaki askeri faaliyetlerini azaltmasını da gözönüne
alarak.
CEVAP : Çok açık bir şekilde ifade etmek istiyorum.
Türkiye-Suriye ilişkilerinin Türkiye'nin İsrail'le ilişkileriyle bir
bağlantısı bulunmamaktadır. Suriye'nin bu konuyu bir nevi Arap
dünyasının dikkatini çekmek amacıyla istismar ettiği her zaman
görülmüştür. Sorunun temelinde Suriye'nin Türkiye'ye karşı PKK
terör örgütüne verdiği destek yatmaktadır ve bu destek kalktığın
da elbette ki ilişkilerin normalizasyonu mümkün olacaktır.
SORU : Güneydeki NATO tatbikatı ne kadar süre devam
edecek. Oraya Türkiye kuvvetlerinin katılımı nedir? Kuzey Irak
sınırında herhangi bir askeri konuşlandırma mevcut mudur?
CEVAP : NATO tatbikatı bitmek üzere. Bir sene önce plan
lanmıştı, açıklanmıştı. Tamamen NATO çerçevesinde bir tatbikat.
Türk kuvvetleri tabii o tatbikata katılmaktadır.
SORU : Türkiye ile İtalya arasındaki problemle ilgili her
hangi bir gelişme var mı? Varsa neler? Bazı yorumlar yapılıyor,
İtalya'daki son toplantı ile Suriye krizi arasında bir bağlantı ola
bileceği biçiminde. Bu toplantının bardağı taşıran son damla
olduğu, dolayısıyla Türkiye'nin belki bu tür gelişmeleri önlemek
için Suriye ile ilişkilerini bu kadar gerginleştirdiği biçimde.
Bunlara katılıyor musunuz?
CEVAP : Biliyorsunuz Roma Büyükelçimiz Sayın İnal
Batu halen Ankara'da bulunuyor. Kendisiyle yapılmakta olan
değerlendirme toplantıları sonuçlanmadı. Önün için İtalya'daki
durumla ilgili olarak daha önceki buluşmalarımızda konuştuk-
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larımızdan daha yeni bir unsur ortada henüz mevcut değil. Elbette
ki sözde "Sürgünde Kürt Parlamentosu"nun -ki PKK yönetiminin
bir kuruluşu olduğu herkes tarafından biliniyor- İtalya'da bilinen
şartlarda toplanabilmiş olması Türkiye ile İtalya arasında önemli
bir sorun yaratmıştır. Fakat bunu bu kadarıyla "bardağı taşıran son
damla" diye tarif etmek o kadar doğru olmaz, ama o damlalardan
biri olduğu da muhakkak. Eğer isimleri konusunda yanılmıyor
sam, bu Roma'daki toplantının başlıca düzenleyicilerinden olan
İtalyan Komünist Yeniden Kuruluş Partisi milletvekilleri Şam'da
Öcalan'la 10 Eylül günü görüşmüşlerdir ve bunu gerek PKK'lılar
gerek kendileri büyük bir hoşnutlukla ve iftiharla bütün dünyaya
açıklamışlardır.
SORU : Sözde "Kürt Parlamentosu"nun İtalya'da toplan
masının ardından bu girişimin öncüleri açıklamalarıyla diğer
Avrupa ülkelerine de bu girişimi yayacakları belirtisini verdiler.
İlk hedefleri de zannediyorum Brüksel-Belçika. Bu yönde
Türkiye'nin ne tür girişimleri var Avrupa ülkeleri nezdinde
engellemeye yönelik?
CEVAP : Biliyorsunuz biz bu tür girişimler olduğu zaman
görüşlerimizi bildirirken ve uyarılarımızı yaparken bunu tek bir
noktaya yönelmiş uyarılar şeklinde takdim etmiyoruz. Bu tür gi■ rişimlere muhatap olabilecek bütün ülkeleri kapsadığını da söylü
yoruz. O açıdan genel bir tutumumuz ve uyarımız var. Elbette
burada akılda tutulması gereken başlıca husus şu: Ne yapılırsa
yapılsın, nasıl toplantılar tertiplenirse tertiplensin, yaklaşımların
gerek bütün ülkelerin uymakta oldukları uluslararası hukuk pren
sipleri açısından, -BM çerçevesinde olsun AGÎT çerçevesinde
olsun- gerek bizimle olan ikili taahhütleri açısından, teröre destek
anlamına gelebilecek bir hareket teşkil etmemesi önemli. Hiçbir
şekilde ne bizim tarafımızdan hatta ne de diğer ülkeler ve ulus
lararası kuruluşlar tarafından kabul edilmemesi gereken bir husus
olması önemli. Bunun sadece hatırlanması, bu sorunların çözümü
için yeterli olacaktır.
SORU : 12-14 Ekim tarihlerinde Antalya'da bir toplantı
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gerçekleşecek. Türkiye her defasında Kosova'da yaşanan Sırp
vahşetini kınamıştı ve bu toplantıya Yugoslava da davetli. Bu
arada bir askeri müdahale de sözkonusu Kosova'ya. Kosova'ya
böyle bir askeri müdahale sözkonusuyken ve Türkiye de Kosova
konusundaki kınamalarını dile getiriyorken Yugoslavya'nın bu
toplantıya davet edilmesinin nedenini açıklayabilir misiniz?
CEVAP : Bu toplantı Güneydoğu Avrupa Ülkeleri Dışişleri
Bakanları şeklinde de olabilen, Hükümet ve Devlet Başkanları
düzeyinde, Zirve şeklinde de olabilen bir süreç ve bu sürecin
içinde kimler olduğu belli. Bunlardan bir tanesi de Yugoslavya.
Yugoslavya bu değindiğiniz 12-14 tarihleri arasında Antalya'da
yapılacak zirveye hazırlık mahiyetinde İstanbul'da yapılmış olan
Dışişleri Bakanları toplantısına da katıldı ve ondan önceki
Dışişleri Bakanları ve Zirve toplantılarına da katıldı.
Yugoslavya'nın dolayısıyla orada bir yeri var. Bu açıdan doğal
karşılamak lazım. Fakat tabii ki bu toplantılar çerçevesinde
Kosova sorunu ortaya çıktığında, gündeme geldiğinde, diğer
katılımcılarla Yugoslavya arasında bir fikir ayrılığı ortaya çıkıyor
ve bu fikir ayrılığını giderebilmek için de -İstanbul toplantısında
olduğu gibi- ayrı bir başkanlık bildirisi veya ayrı bir mutabakat
metni hazırlanması gerekebiliyor.
SORU : Önümüzdeki toplantıda Kosova'ya ilişkin ayrı
mutabakat zaptının yeniden çıkması mümkün mü? Daha önceden
böyle bir plan var mı?
CEVAP : Hayır. Şimdi Kosova'daki durum gelişiyor bili
yorsunuz. NATO'daki teknik düzeydeki hazırlıklar ve kararlar
adamakıllı ileri bir aşamaya geldi. Dolayısıyla günbegün gelişen
olaylar sözkonusu ve NATO yöntemlerine göre belirlenmiş bir
senaryo içinde ilerliyor bunlar. Herkesi, bizi de ilgilendiren konu
lar. O bakımdan Zirve sırasında bu konuya nasıl değinilecek, ne
şekilde bir karar metni çıkabilecek, bunu şimdiden söylemek
mümkün değil. Fakat bu konuları da izleyen siyasi direktörler,
zirvenin hazırlıklarını yapmakla görevli bütün ülkeleri temsil
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eden siyasi direktörler, yarından itibaren çalışmalarına başlaya
caklar. Hem Kosova konusundaki gelişmeleri izleyerek hem de
bu konunun diğer yönlerini ele alarak ve günü gününe de izlemek
suretiyle gelişmeleri, sonuç bildirgesinde bu konunun nasıl ele
alınabileceği ortaya çıkacak.
SORU : Vaşington görüşmelerinden sonra Mesut Barzani
ve Celal Talabani'nin Ankara'ya gelmeleri sözkonusuydu özellik
le Mesut Barzani'nin. Ne oldu? O konuda kesin bir tarih var mı
veya çoktan dönmüşler midir Irak'a?
CEVAP : Kesin tarih yok ama bu toplantıların olacağı belli.
SORU : Talabani gelecek mi?
CEVAP : Kasım için öngörülüyor.
SORU: 5 Ekim'de AB Bakanlar Konseyi Toplantısında bir
tartışma oldu Rum kesiminin üyelik müzakerelerine başlayıp
başlamayacağı konusunda. Herhalde sonunda 10 Kasım'da
başlayacağı yolunda bir karar alınmış. Toplantı sırasında bazı
tartışmalar olmuş. Fransa anlaşılan karşı çıkmış. Bu toplantı
hakkında görüşleriniz nedir? Bir de Türkiye bu toplantı öncesi
Türkiye'nin görüşüne yakın olan ülkelerle herhangi bir temas
yaptı mı ?
CEVAP : Komisyon üyeleriyle burada teknik düzeyde
temaslar yapıldı. Fakat AB Konseyi'nin sonuç bildirisine gelince,
orada AB Genel İşler Konseyi genişleme konusunu ele alırken,
sonuç bildirisinde, Kıbrıs'a ilişkin bir bölüm koydu. Konsey’in
tüm ikazlarımıza rağmen AB'nin geçen yıl Lüksemburg'da aldığı
kararın Kıbrıs müzakere süreci üzerindeki yıkıcı etkilerini dikkate
almamakta ısrar ettiğini gösteriyor. AB böyle yapmakla Kıbrıs
Türk halkının 1959-60 Antlaşmalarından doğan eşit egemenlik,
kurucu ortaklık haklarını yok farzetmeye, Kıbrıs Rum tarafının
uluslarası hukuka aykırı tek taraflı başvurusunu ileri götürmeye,
bu şekilde adayı nihai bölünmeye sürüklemeye kararlı gibi
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gözüküyor. Sonuç bildirisinde, uluslararası hukuka aykırı olduğu
bilinmesine rağmen, Kıbrıs Rum tarafının Ada'daki iki halk adına
tasarrufta bulunabileceği yanlışında ısrar edilmektedir. Böyle
yapılması, Kıbrıs Türk halkına hala bir azınlık statüsü biçilmeye
çalışılması, Kıbrıs Türk tarafının bir toplum statüsüyle müzakere
sürecine katılabileceğinin vurgulanmaya devam edilmesi, Kıbrıs
sorununa bulunacak çözümün, katılım anlaşmasının tüm adada
uygulanmasına imkan vereceği kaydından bahsedilmesi bu
yargıyı ortaya çıkarmaktadır. Dolayısıyla AB Genel işler
Konseyi'nin son bildirisi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin,
Güney Kıbrıs Rum Yönetiminin AB süreci devam ettiği müd
detçe Kıbrıs sorununa ancak bir konfederasyon temelinde çözüm
bulunabileceği görüşünde ne kadar haklı olduğunu bir kez daha
ortaya koymuştur.
•
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KOSOVA BUNALIMINA İLİŞKİN AÇIKLAMA
Kosova bölgesinde devam eden ve bölge güvenliğini tehdit
eden çatışmaların, uluslararası toplumu bu soruna müdahil olma
sınırına getirdiği kamuoyumuzun malumudur.
Kosova bunalımı ve olabilecek yansımaları dolayısıyla
Yugoslavya Federal Cumhuriyeti'nin (YFC) içinde bulunacağı
genel güvenlik ortamını gözönüne alan Bakanlığımız, yurtdışına
seyahat edecek vatandaşlarımız ile YFC üzerinden Avrupa'ya
taşımacılık yapan Türk taşımacılık şirketlerinin, bir süre için,
YFC yerine diğer güzergahları kullanmalarını tavsiye etmektedir.
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MISIR DIŞİŞLERİ BAKANI SAYIN AMR MOUSSA'NIN
ANKARA'YI ZİYARETİ KONUSUNDA AÇIKLAMA
Sayın Cumhurbaşkanımız ile Mısır Arap Cumhuriyeti
Cumhurbaşkanı arasında 10 Ekim günü yapılan telefon
görüşmesinde mutabık kalındığı üzere, Mısır Dışişleri Bakanı
Sayın Amr Moussa 12 Ekim 1998 Pazartesi günü Ankara'yı
ziyaret edecektir.
Konuk Bakan ziyareti sırasında Sayın Cumhurbaşkanımız
tarafından kabul edilecektir.
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12-13 EKİM 1998 TARİHLERİNDE ANTALYA'DA
YAPILACAK OLAN GÜNEYDOĞU AVRUPA ÜLKELERİ
(GDAÜ) DEVLET VE HÜKÜMET BAŞKANLARI
ZİRVE TOPLANTISI
GDAU işbirliği Süreci nedir?
Güneydoğu Avrupa Ülkeleri (GDAÜ) İşbirliği Süreci
Türkiye, Yunanistan, Bulgaristan, Romanya, Arnavutluk,
Makedonya ve Yugoslavya Federal Cumhuriyeti arasındaki
bölgesel çoktaraflı işbirliğini düzenleyen bir oluşumdur.
Bosna-Hersek ile Hırvatistan gözlemci olarak sürece katılmak
tadırlar.
Bu işbirliği süreci çerçevesinde ilgili ülkelerin Dışişleri
Bakanları düzenli olarak yılda bir kez bir araya gelmekte,
bölgesel iyi komşuluk, güvenlik, istikrar ve işbirliği ilişkileri ile
ilgili değerlendirmelerde bulunmaktadırlar. Bu toplantılara her
yıl bir ülke evsahipliği yapmakta, bu ülke aynı zamanda sürecin
dönem başkanı olarak faaliyet göstermektedir.
Dışişleri Bakanları toplantılarında görüşülecek konu
ların saptanması ve toplantı hazırlıkları siyasi direktörler
düzeyinde yılda dört kez düzenlenen toplantılarda ele alın
maktadır. Dönem başkanlığını yürüten ülke, yıl içinde bir de
Devlet ve Hükümet Başkanları düzeyinde zirve toplantısı
düzenlemektedir.
GDA Ü İşbirliği sürecinin tarihçesi:
GDAÜ İşbirliği sürecinin "Balkan Çok Taraflı İşbirliği"
adıyla ve 1988 yılında altı Balkan ülkesinin Dışişleri
Bakanlarının Belgrad’da bir araya gelmeleriyle başladığını ileri
sürmek mümkündür. Müteakip Dışişleri Bakanları toplantısı da
DIŞİŞLERİ GÜNCESİ-
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1990 yılında Tiran'da yapılmıştır. Ancak bu süreç eski
Yugoslavya'nın dağılması ve Bosna-Hersek'te başgösteren savaş
nedeniyle akim kalmıştır.
Bosna-Hersek'te savaşın sona ermesi ve Dayton Barış
Anlaşması'nın imzalanması Balkanlarda işbirliği ve kalıcı barışı
tesis etmeyi hedef alan Bölgesel İşbirliği Süreci'nin yeniden
canlandırılmasına zemin hazırlamıştır.
Bu çerçevede 6-7 Temmuz 1996'da Sofya'da, 9-10 Haziran
1997'de Selanik'te, 8-9 Haziran 1998'de de İstanbul'da olmak
üzere Balkan Dışişleri Bakanları toplantılarına
devam
edilmiştir. Sofya toplantısından itibaren, "Güneydoğu Avrupa"
tabiri "Balkan" deyiminin yerine ve daha sık olarak kullanılmaya
başlanmıştır.
Selanik'te yapılan Dışişleri Bakanları toplantısı sonun
da "Güneydoğu Avrupa işbirliği Süreci"nde zirve toplan
tıları yapılması fikri ortaya atılmış, Dışişleri Bakanları toplan
tısını düzenleyen ülkenin bir de Devlet ve Hükümet
Başkanları Zirvesi düzenlemesi fikri benimsenmiştir.
ilk zirve 3-4 Kasım 1997 tarihlerinde Girifte düzen
lenmiştir.
1998 yılında sürecin
dönem
başkanlığının
Türkiye'ye geçmesi ile de, ülkemizde bir Dışişleri Bakanları
toplantısı (İstanbul, 8-9 Haziran 1998) düzenlenmiş ve zirve
hazırlıklarına başlanmıştır. Zirve 12-13 Ekim 1998 tarihlerinde
Antalya'da düzenlenecektir.
• •

Özellikleri ve daha önceki "Balkan" girişimlerinden
farkı nedir?
1996'da Sofya Dışişleri Bakanları toplantısı ile başlayan
süreç çeşitli açılardan bölgesel işbirliğine yeni bir özellik
kazandırmıştır:
1988'deki ilk Dışişleri Bakanları toplantısı halen devam
etmekte olan Soğuk Savaş döneminin bir ürünü idi. Bu toplantıda
[69]
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bir araya gelen ülkelerin ikisi NATO üyesi, ikisi Varşova Paktı
üyesi, biri bağlantısız, biri de hiç bir gruplamaya sığdırılamayan bir ülke idi. 1996'da ise bölgedeki siyasi, ekonomik ve
ideolojik farklılıkları oluşturan duvarlar artık ortadan kalkmıştır.
Bölgede siyasi coğrafya değişmiş, yeni bağımsızlığını
kazanan ülkeler tarih sahnesine çıkmışlardır. Bölge ülkelerinin
hemen hepsinin Avrupa ile bütünleşme arzusu içinde oldukları,
Avrupa
kuruluşlarına
üye
olmayı hedefledikleri,
demokratik, çoğulcu siyasi yapılara kavuşarak pazar ekonomisi
uygulamaya yönelik bir atılım içine girdikleri görülmektedir.
Soğuk savaşın sona ermesi merkezi ve doğu Avrupa'ya
barış ve istikrarlı bir ortam getirirken bunun Balkanlar'a tesiri
son derece kanlı olmuştur. Yugoslavya'nın dağılması ve siyasi
coğrafyanın değişimi Dayton Barış Anlaşması'nın imzalan
masıyla, bir ölçüde, tescil edilmiş gibi görünmektedir. Yeni
ortamda canlandırılan bölgesel işbirliği süreci de bu yeni
koşullardan mülhem olduğu için hem nitelik hem nicelik fark
lılıkları taşımaktadır.
Bölge ülkeleri Balkanlar'ın geçmiş tarihini unutmak,
ileriye bakmak istemektedirler. Bölge'nin "Balkan"lı ismi yerine
"Güneydoğu Avrupa" olarak anılmaya başlanması hem bu
geçmişin unutulması hem Avrupa'ya ait olmanın tescili olarak
algılanmaktadır.
işbirliği hangi alanları kapsamaktadır?
Selanik Dışişleri Bakanları toplantısında kabul edilen
eylem planına göre, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci;
-siyasi işbirliğinin güçlendirilmesi,
-ekonomik işbirliğinin geliştirilmesi,
-çevre korunmasıyla ilgili ortak eylem planı hazırlanması,
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-insani,
geliştirilmesi,

sosyal

ve

kültürel

alanlarda işbirliğinin

-adalet, organize suçlarla mücadele, terörizm, uyuşturucu
ve silah kaçakçılığının ortadan kaldırılması konusunda işbir
liğinin geliştirilmesi,
- Güneydoğu Avrupa'da diğer bölgesel işbirliği girişim
leri ile eşgüdüm sağlanması,
- GDAÜ işbirliği sürecinin izleme
(follow-up)
mekanizması oluşturulması hususları üzerinde yoğunlaşacaktır.
Türkiye'nin yaklaşımı, sürecin dış politikamızdaki
yeri ve önemi:
Türkiye bölge ülkeleriyle ikili ilişkilerin gelişti
rilmesinin yanısıra GDAÜ çoktaraflı işbirliğinin de bölge
mizde istikrar ve güvenliğe önemli katkıda bulunacağı
düşüncesindedir. 1988'de Belgrad'da yapılan Dışişleri Bakanları
toplantısına, Helsinki Nihai Senedi ve AGÎK ilke ve standardlarınm
bölgemizde
de
yaygınlaştırılması
ve
güçlendirilmesi amacıyla katılan Türkiye, çoktaraflı işbirliği ile
ikili ilişkilerin geliştirilmesini birbirini bütünleyici olarak
değerlendirmektedir.
GDAÜ İşbirliği Süreci'nin 1996 yılından
itibaren
yeniden canlandırılmasını da Türkiye olumlu karşılamıştır.
Dayton Barış Anlaşması ertesinde bölgenin istikrara ve kalıcı
bir barışa ulaşabilmesi için Royaumont, SECİ gibi yeni gi
rişimler ortaya atılmışsa da, GDAÜ İşbirliği Süreci bölge
ülkelerinin kendi aralarında geliştirdikleri ve
kendi
dinamikleri olan bir girişim olduğu için Güneydoğu Avrupa'da
bölgesel işbirliğinin odak noktası olarak görülmektedir.
Türkiye 1998'de dönem başkanlığını yürüttüğü GDAÜ
işbirliği sürecine olumlu ve yapıcı katkılarda bulunmuştur. 1997
Kasım'ında Girit'te yapılan ilk Devlet ve Hükümet Başkanları
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toplantısında siyasi işbirliğinin daha düzenli
istişareler
yapılarak güçlendirilmesini temin maksadıyla önerdiğimiz üç
ayda bir siyasi direktörler toplantısı yapılması önerisi kabul
görmüştür. Türkiye bu yıl düzenlediği siyasi direktörler
toplantısında sürecin kaydettiği gelişmeleri ve ileriye yönelik
hedefleri ortaya koyan bir siyasi direktörler raporu çıkarıl
masını da sağlamış, bu rapor 8-9 Haziran 1998 tarihinde İstan
bul'da yapılan Dışişleri Bakanları toplantısı sırasında Bakanlar
tarafından onaylanmıştır.
İstanbul'da yapılan Dışişleri Bakanları toplantısı sırasın
da Yugoslavya Dışişleri Bakam'mn da mevcut bulunduğu bir
ortamda Kosova sorununun tartışılmış olması toplantının en
önemli başarılarından biri olarak değerlendirilmiştir.
Antalya zirvesi, GDAÜ İşbirliği Süreci'nin ikinci zirve
toplantısıdır. Bu toplantıda bölgesel işbirliği, bölgesel ve ulus
lararası güvenlik meseleleri ve uluslararası ekonomik durum
konularının ele alınması öngörülmektedir.
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KOSOVA’DA NATO’NUN ALABİLECEĞİ
ÖNLEMLERE İLİŞKİN AÇIKLAMA
Kosova'da Şubat ayında başlayan çatışmalar ile tırmanan
krizin bölgenin istikrarı ve güvenliğini tehdit edici bir aşamaya
gelmesi üzerine başta Birleşmiş Milletler ile bölge ülkeleri ve
Temas Grubu olmak üzere uluslararası toplum krizin aşılması ve
soruna barışçı yollarla bir çözüm bulunması için yoğun girişim
lerde bulunmuştur. Ancak bölgedeki durumun kötüleşmesi ve
çatışmalar sonucunda mülteci ve yerlerinden edilmiş duruma
düşen Kosovalı sayısının yüz binlerle ifade edilmeye başlamasıy
la, son çare olarak, Kosova'ya yönelik bir askeri müdahale ihti
mali gündeme gelmiştir. Bu çerçevede, NATO Daimi Konseyi'nin
13 Mayıs 1998 tarihli toplantısında, NATO'nun alabileceği askeri
önlemlere ilişkin olarak İttifak bünyesinde NATO askeri makam
larının da katkısıyla çalışmaların başlatılmasına karar verilmiştir.
NATO'nun bu doğrultuda alabileceği çeşitli önlemlerin
çerçevesi 28-29 Mayıs 1998 tarihlerinde Lüksemburg'da gerçek
leştirilen NATO Dışişleri Bakanları İlkbahar toplantılarında
çizilmiş, NATO Savunma Bakanları ise 11 Haziran 1998 günü
Brüksel'de aldıkları kararla İttifak askeri makamlarını, hava
operasyonları dahil, tüm harekat seçeneklerini içerecek bir çalış
ma yapmakla görevlendirmişlerdir.
Bu çalışmalar neticesinde, Birleşmiş Milletler Güvenlik
Konseyi'nin 23 Eylül 1998 tarih ve 1199 sayılı kararı üzerine,
Kosova'da icra edilebilecek sınırlı ve aşamalı hava harekatına
ilişkin kuvvet teşkiline yönelik Harekat İkazı (ACTWARN) 24
Eylül 1998 günü, kuvvet teşkili çalışmalarına ilişkin Harekat
Talebi (ACTREQ) ise 1 Ekim 1998 tarihinde NATO Konseyi
tarafından onaylanmıştır.
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Bilindiği üzere, NATO'da Kosova'ya yönelik bir askeri
müdahale ihtimalinin kuvvet kazanması sonucunda, olası bir
NATO harekatı doğrultusunda oluşturulacak "Müşterek Güç"e
ülkemizin de iştirakini teminen, lüzumu, şumülü ve hududu
Hükümetçe tayin edilmek üzere Türk Silahlı Kuvvetlerinin yurtdışına gönderilebilmesi için gerekli yetkinin Bakanlar Kuruluna
verilmesini öngören Başbakanlık tezkeresi 8 Ekim 1998 günü
TBMM tarafından görüşülerek oybirliği ile kabul edilmişti.
Son olarak, olası bir harekatın başlatılabilmesini teminen,
NATO askeri makamlarına gerekli siyasi talimatı veren Harekat
Emri (ACTORD) bugün (13 Ekim) NATO Konseyi tarafından
Türkiye'nin de katılımıyla kabul edilmiştir.
Türkiye'nin Kosova sorununa ilişkin görüş ve çabaları
hakkında önceki açıklamalarımızla kamuoyumuza bilgi ve
rilmişti. Halen Antalya'da yapılan Güneydoğu Avrupa ülkeleri
Devlet ve Hükümet Başkanları zirve toplantısında da sorunun
barışçı çözümü için yoğun temas ve girişimlerimiz sürdürülmek
tedir.
Yukarıda kayıtlı girişimlerden somut sonuç alınması, YFC
tarafının uluslararası toplumun beklentilerine olumlu karşılık ver
mesine ve etkin bir biçimde önlemler alarak bunları ivedilikle ha
yata geçirmesine bağlı olacaktır. Harekat emrinin verilmiş olması
muvacehesinde, barışçı çözüm yollarının tüketilmek üzere olduğu
bir gerçektir. Bir bölge ülkesi olan Türkiye, YFC'nin bu son
derece kritik dönemi son şans olarak değerlendirip, barışçı çözüm
yollarını ivedilikle kabul etmesini ve böylece bir askeri harekata
gerek bırakmamasını içtenlikle temenni etmektedir.
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DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZCÜ YARDIMCISI
ELÇİ SERMET ATAÇANLI'NIN HAFTALIK OLAĞAN
BASIN TOPLANTISINDAN ALINTILAR
SORU : Apo'nun son durumu hakkında bilgi alabilir miyiz?
Birçok iddia var kendisiyle ilgili. Şuraya gitti, buraya gitti,
Suriye'den ayrıldı. Şimdi Apo son durumda sizin düşünceniz
olarak nerede veya ne yapıyor, gitti mi?
CEVAP : Suriye konusunda bütün soruları alalım da ister
seniz ondan sonra cevaplayalım.
SORU : Madem o konuyu konuşacağız, Amr Musa'nın
mesajı konusunda ayrıntı verebilir misiniz?
SORU: İran Büyükelçisi dün akşam Cumhurbaşkanı
tarafından kabul edilmiş. İran'dan yeni bir girişim mi var? Ne
oluyor?
SORU: Suriye'nin denetlenmesiyle ilgili olarak, Suriye
sözlerini tutmuyor mu şeklinde endişeler var. Türkiye'nin istediği
cevap geldi mi? Ayrıca bir ortak komite oluşturulması gündemde
sanıyorum. Bu nedir, biraz açar mısınız?
SORU: Eski bir anlaşmanın tekrar yaşama geçirilmesi
sözkonusuymuş. Güvenlik anlaşması. Bu mümkün müdür?
Suriye nasıl yaklaşıyor?
CEVAP : Suriye konusundaki bu sorulara genel bir cevap
vereyim. Suriye ile yaşanan son gerginlik konusundaki gelişme
ler aslında büyük ölçüde kamuoyumuzun bilgisi dahilinde
cereyan ediyor. Biliyorsunuz Türkiye'nin Suriye'de örgütlenmiş
bulunan bir terör örgütü mensupları ve bu örgütün lideriyle ilgili
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olarak Türk kamuoyunun da artan hassasiyetini dikkate alarak
son dönemde ortaya koyduğu bazı görüşler var. Bunları burada
tekrar etmenin yararı yok.
Bildiğiniz gibi, bu gerginliğin ortaya çıkmasını takiben
başta Mısır ve İran olmak üzere çeşitli ülkelerden bu meselenin,
bu gerginliğin, daha büyük bir tırmanmaya yol açılmadan önüne
geçilebilmesi için bazı temenniler ve çabalar oldu. Bu çerçevede
hatırlarsınız Mısır Cumhurbaşkanı Sayın Mübarek önce Şam ve
Ankara'ya bir ziyaret yaptı. Bilahare İran'dan Dışişleri Bakanı
düzeyinde iki ülkeye yönelik benzer bir iyi niyet girişimi vaki
oldu. Daha sonra yine Mısır Dışişleri Bakanı Ankara'ya geldi. Bu
arada bazı mesaj teatileri oldu. Cumhurbaşkanı ve Dışişleri
Bakanı düzeylerinde bazı telefon görüşmeleri oldu. Bütün bu
görüşmeler sırasında bizim bu konudaki görüşlerimiz açıklıkla
muhataplarına iletildi. Bu iletilen görüşlerin Suriye'ye de aynen
iletilmiş olduğunu varsayıyoruz. Bizim görüşümüz, Suriye'nin
eğer Türkiye ile bu gerginliğe bir son vermeyi ve bu gerginliğin
daha büyük boyutlara ulaşmasını engellemeyi gerçekten arzu
ediyorsa, terör örgütüne vermiş olduğu desteğini açık ve net bir
şekilde, hiçbir soru işaretine meydan bırakılmadan kesmesi
gerektiğidir. Bu arada, Sayın Cumhurbaşkanımızın en son olarak
Sayın Amr Musa'yı kabulünden sonra verdiği beyanatı hatırlat
mak istiyorum. Bildiğiniz gibi, Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın
Musa'nın getirmiş olduğu, iletmiş olduğu hususların incelemeye
değer olduğunu, bizim bu incelemeyi dikkatle yerine getire
ceğimizi ifade etti. Sayın Bakanımız da bu mealde beyanlarda
bulundular. Şu sıralarda bulunduğumuz nokta bu. Biz de ilgili
makamlarımızla beraber ulaşmış bulunduğumuz bu noktadaki
durumu değerlendiriyoruz. Suriye tarafından bu endişelerimiz,
taleplerimiz ne derecede dikkate alınacak, bunu yakından takip
ediyoruz. Bunların, bu gelişmelerin bizi şüphesiz tam olarak tat
min etmesi gerekmekte. Sorunun çözümü, Suriye ile aramızda
yaşanan bu gerginliğin aşılmasının tek yolu Suriye'nin
Türkiye'nin bu endişelerini ve taleplerini tam olarak karşıla
masından geçmektedir. Bunun da böyle olup olmadığını veya
böyle olup olmayacağını, tahmin ediyorum önümüzdeki günlerde
göreceğiz.
SORU : Türkiye'nin beklentisi, Suriye'nin terör örgütüne
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verdiği desteği açık ve net bir şekilde, hiçbir yoruma meydan
bırakmayacak haliyle kesmesi. Gelen mektupta bunun taahhüdü
mü var?
CEVAP : Gelen mektup derken hangi mektup?
SORU : Amr Musa'nın son ziyaretinde getirdiği mesajda ve
İkincisi, Mısır ve İran başta olmak üzere çeşitli ülkelerin krizin
daha fazla tırmanmadan önüne geçilebilmesi için çaba gösterdiği
ni söylediniz. Bizim bildiğimiz Mısır ve İran. Bunun dışında
başka benzer gayretlerde bulunan ülkeler var mı?
CEVAP : Mısır, İran ve Türkiye üst düzey yetkilileri
arasında bu gerginliğin sona erdirilmesine yönelik olarak teati
edilen mesajların içeriği hakkında benim birşey söylemem doğru
olmaz. Bu mesajların içeriği tarafımızdan hassasiyetle değer
lendirilmektedir. Dediğim gibi, zaten Türkiye'nin üzerinde dur
duğu noktalar bellidir ve bu noktaların hayata geçirilip geçi
rilmediğini de önümüzdeki kısa dönemde göreceğiz veya
görmeyeceğiz.
SORU : Olumlu değerlendirildiğine göre bir taahhüt var
değil mi?
CEVAP : Sayın Cumhurbaşkanımız bize iletilen hususlarda
olumlu olarak değerlendirilebilecek noktalar bulunduğuna işaret
ettiler. Ben bunun ötesine geçmek istemiyorum.
Diğer ülkelerin girişimlerine gelince, şu anda sadece Mısır
ve İran'dan böyle ziyaretler düzeyine intikal eden girişim oldu
biliyorsunuz. Öteki ülkeler de gerek kamuya yaptıkları açıkla
malarda gerek bizimle yaptıkları görüşmelerde bu gerginlikten
tabiatıyla endişe duyduklarını ve bu gerginliğin daha fazla art
madan sona erdirilmesini ümit ettiklerini ifade ediyorlar. Buna
karşılık biz de bunun hangi çerçevede gerçekleşebileceği
konusundaki bilinen görüşlerimizi kendilerine teyit ediyoruz.
SORU : Suriye'nin Türkiye'nin somut adım beklentisine
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cevap vermesi için, bizim taleplerimize net bir cevap ortaya koy
ması için beklediğimiz bir süre, bir zaman dilimi var mı?
CEVAP : Basında bazı zaman süreleri dile getirildi. Böyle
bir süre olmadığını galiba Sayın Başbakanımız da ifade ettiler.
Ama tabiatıyla Türkiye'nin ve Türk kamuoyunun beklentisi, artık
Suriye'nin terör örgütüne vermekte olduğu desteğin sona
erdirilmesi için zamanın daralmakta olduğu merkezinde.
SORU : Sizdeki bilgilere göre Abdullah Öcalan hala
Suriye'de mi, Suriye sınırları dışında mı?
CEVAP : Milli Savunma Bakanımız böyle bir izlenim doğ
duğunu ifade ettiler. Onun ötesinde bizde bir bilgi yok. Tabii bu
izlenimin çeşitli şekillerde teyit edilmesi gerekir ve bizim iste
diğimiz de, değindiğiniz hususa ilaveten Suriye'nin terör örgütüne
yönelik tüm desteğinin sona erdirilmesidir.
SORU : Gerçekten Suriye ile yaşanan kriz bir ara savaşın
eşiğine kadar gelinmesine neden oldu ve şu anda ortalık sütliman
olmuş. Musa'nın getirdiği mesaj, içeriğini söylemiyorsunuz ama,
bunu sağlayacak nitelikte bir mesaj mıydı? Gerçi Sayın Bakan,
Antalya'da ihtiyatlı olmak gerektiğini açıkladı, ama mesaj
sayesinde bu sıcak çatışma olasılığı ortadan kalktı mı?
CEVAP : "Ortalığın sütliman olduğu" yorumu size ait. O
yoruma Türkiye'de katılmayacak pek çok kişi olabilir. Biz sadece
mesajda olumlu bazı unsurlar olduğuna dikkati çektik. Bunun
ötesinde Türkiye-Suriye ilişkilerinin önümüzdeki dönemde ala
cağı seyir, Suriye'nin bu konuda Türkiye'nin taleplerine hangi
ölçüde karşılık vereceğiyle yakından bağlantılı olacak.
• •

SORU : Abdullah Ocalan'm Suriye dışına çıkmış olması
veya çıkarılmış olması ve başka bir ülkeye gitme ihtimali, bizim
Suriye'den olan beklentilerimizi bir şekilde karşılanmaya baş
landığı yönünde mi değerlendiriliyor, yoksa bu kendi mecramda
meydana gelen bir hadise olarak mı değerlendiriliyor?
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CEVAP : Bütün bu gelişmeleri topluca, bir bütünlük içinde
değerlendirmek gerekir. Bunlar henüz bir söylentiden ibaret.
SORU : Amr Musa'nın Ankara'dan ayrılmasından sonra
Suriye'den bir mesaj geldi mi bize? Özellikle denetimle ilgili
olarak biz mesaj gönderdik mi, onun yanıtı geldi mi?
CEVAP : Biliyorsunuz Suriye'den doğrudan bir mesaj yok.
Sadece bu konuda yardımcı olmaya gayret sarfeden Mısır ve Iran
yetkilileri aracılığıyla bize ulaşan bazı hususlar var. Yine biraz
önce söylediklerimi tekrarlayacağım. Bu noktaları değerlendiri
yoruz. Ümit ederiz ki, Türkiye'nin hassasiyetleri Şam yetkilileri
nezdinde de yankı bulmuştur ve bizim bu endişelerimizi gidere
cek adımları atacaklardır.
SORU : İran'dan bu çerçevede yeni bir girişim mi var?
CEVAP : Yeni bir girişim yok. Sadece İran
Cumhurbaşkanının Sayın Cumhurbaşkanımıza muhatap bir
mesajı var. O mesaj da İran Dışişleri Bakanının daha önce
Türkiye'ye ve Şam'a yaptığı ziyaretlerde dile getirilen hususlar
paralelinde, İran'ın bu sorunun daha fazla tırmanmaya yol
açmadan bir sonuca ulaşılmasına katkı amacı çerçevesinde bir
mesajdır.
SORU : Suriye Dışişleri Bakanı Faruk El Şara'nın İsmail
Cem ile görüşeceği doğru mu?
CEVAP : Böyle bir görüşme gündemde yok bugün
itibariyle.
SORU : Artık Türkiye Mısır'ı bir arabulucu olarak kabul
ediyor mu?
CEVAP : Bu konudaki sorulara Sayın Bakanımız çok açık
lıkla cevap verdi. Biliyorsunuz, arabuluculuk kelimesi diploma
side hukuki, teknik veçheleri olan bir kavramdır. Dolayısıyla
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bizim bu girişimlere, gerek Mısır'ın gerek İran'ın girişimlerine
bakış açımız iki komşu ülke arasındaki bu gerginliğe bir son ve
rilmesini amaçlayan çabalara katkıya yönelik bir iyi niyet gi
rişimidir.
SORU : Bu gelen mesaj ve bundan öncekiler genel olarak
sadece terörle mi ilgili, yoksa Türkiye ve Suriye arasındaki mev
cut diğer problemleri içeriyor mu?
CEVAP : Suriye ile bizim şu andaki tek konumuz terör
konusudur. Gündemdeki tek maddemiz, görüşülecek olan ve
Suriye'nin karşılık vermesi gereken konu terör konusudur.
SORU : Dün Antalya'da Simitis ortak basın toplantısında
şunu söyledi: "Yunanistan başka ülkelerin içişlerine karışmaz.
Diğer ülkelerin askeri müdahalelerine taraf değildir ve ayrıca
demokratik bir düzen çerçevesinde düşünce özgürlüğünün
yaşandığı bir yerdir." Bir yerde bunu, biz kendi aramızda
konuşurken, Türkiye'ye yönelik bir eleştiri olarak algıladık. Siz
böyle görüyor musunuz?
CEVAP : Ben üstüme almıyorum.
SORU : Peki, PKK'nın faaliyetleri konusunda da
"Yunanistan'da hiçbir üssün olmadığını ve de sadece demokratik
ortamdaki düşünce özgürlüğü kapsamında olabilecek bazı şey
lerin meydana geldiğini" söyledi. Buna inanıyor musunuz?
CEVAP : Terör örgütünün Yunanistan'daki mevcudiyeti ve
faaliyetleri konusunda şikayetlerimiz var. Bu şikayetlerimizi
zaman zaman kamuoyuyla paylaştık, zaman zaman da Yunan
hükümeti nezdinde dile getirdik. Bu konuda Sayın Simitis'ten
biraz daha farklı düşündüğümüzü söylemek isterim.
SORU : Bu Kuzey Irak'taki gelişmeler çerçevesinde daha
önce Barzani ve Talabani'nin, daha sonra Barzani'nin Ankara'ya
geleceği söyledi. Geçen hafta geleceği söyleniyordu, ya da bize
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öyle yansıdı. Barzani geliyor mu? Ne zaman gelecek? Bununla
ilgili bilgi.
Bir de eğer takip eden soru olmazsa İtalya ile ilişkilerde bir
gelişme var mı?
CEVAP : Daha önce de ifade ettiğimiz gibi, Sayın
Barzani'nin Türkiye'ye bu ay içinde gelmesi sözkonusudur.
Kendisi bildiğim kadarıyla halen Avrupa'da bulunmaktadır.
Kuzey Irak'a dönerken Türkiye'ye uğrayacaktır, ama ne zaman
uğrayacağı konusunda henüz belirlenmiş bir tarih yok.
İtalya ile ilişkiler konusunda ise, bildiğiniz gibi
Büyükelçimiz Ankara'da bulunmaktadır. Çeşitli istişarelerde
bulunmaktadır. Ortaya çıkan hassasiyetin nedenlerini ve bizim bu
konudaki görüşlerimizi biliyorsunuz. Onun ötesinde İtalya ile iliş
kilerimizde bu aşamada bunun dışında bir gelişme yok.
SORU : Bu son günlerde Bakü-Ceyhan'la ilgili çıkan olum
suz söylentiler hakkında ne söylemek istiyorsunuz?
CEVAP : Bu konuda gerek Sayın Cumhurbaşkanı gerek
Sayın Enerji Tabii Kaynaklar Bakanı gayet açık beyanlarda
bulundular. Bakü-Ceyhan Boru Hattı Türkiye'nin önem verdiği
bir projedir. Biz bu projenin gerçekleşmesine atfettiğimiz önemi
sürdürüyoruz. Bu projenin Hazar Bölgesi petrollerinin dünya
pazarlarına ulaştırılmasında en güvenli ve ekonomik olarak en
uygun yolu teşkil ettiğine inanıyoruz. Bu konuda yıllardır
izlediğimiz politikayı da azimle sürdürüyoruz. Bunun gerçekleşe
ceğini bekliyoruz.
Başka konu yoksa ben bir-iki noktayı size duyurayım.
Sayın Bakanımız gene şu sıralarda Fransa'nın Dış
Ticaretten Sorumlu Devlet Sekreteri ile bir görüşme yapıyor.
Bir nokta da, yarın, yani 15 Ekim Perşembe günü saat
19.00'da Ankara Palas Devlet Konukevinde bir tören düzen
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lenecek ve bu törenle Sayın Bakanımız Türkiye Cumhuriyeti'ne
uzun ve değerli hizmetler vermekte olan 47 emekli
Büyükelçimize, vefat etmiş olan iki Büyükelçimizin yakınlarına
Dışişleri Bakanlığı armalı bir gümüş tabak sunacaktır. Törende
Sayın Büyükelçilerin eşleri de hazır bulunacaktır. Bu konuyu da
bilginize sunmak istiyorum.
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SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN
ESTONYA CUMHURBAŞKANI LENNART MERİ Yİ
KARŞILAMA TÖRENİNDE YAPTIKLARI KONUŞMA
(Cumhurbaşkanlığı Köşkü, 15 Ekim 1998 Çarşamba,Saat: 13.45)
Estonya Cumhurbaşkanı aziz dostum Sayın Lennart
Meri'ye ve Sayın Bayan Meri'ye ülkemize hoşgeldiniz diyorum.
Kendilerini Türkiye'de ikinci defa ağırlamaktan büyük mem
nuniyet duyuyorum.
Türkiye ve Estonya arasındaki ilişkilerin temeli 1924 yılın
da imzalanan dostluk ve işbirliği anlaşmasına dayanmaktadır.
Araya giren uzun ve karanlık yılların neden olduğu ayrılığa rağ
men halklarımız birbirlerine karşı sıcak muhabbet hisleri besle
meye devam etmişlerdir. Türkiye bu dönemde Estonya ile
dayanışmasını herzaman kararlılıkla sürdürmüştür. Estonya'mn
1991 yılında bağımsızlığını yeniden kazanmasından sonra ikili
ilişkilerimiz her alanda memnuniyet verici bir düzeyde gelişmeye
başlamıştır.
Estonya'mn bağımsızlığını yeniden kazanmasından bu
yana gerçekleştirdiği reformları takdirle izliyoruz. Türkiye
Estonya'mn Avrupa-Atlantik kurumlarına katılma arzusunu en
güçlü biçimde destekleyen ülkelerin başında gelmektedir.
Bu ziyaret sırasında ilişkilerimizi daha da ileriye götürme
imkanlarını Sayın Cumhurbaşkanı Meri ile birlikte araştıracağız.
Siyasi ilişkilerimizdeki olumlu gelişmeleri ekonomik ve ticari
ilişkilerimize de yansıtmanın yolları üzerinde duracağız. Estonya
ile işbirliğimizi genişletebileceğimiz birçok yeni alan bulunmak
tadır. İki ülke arasında kısa bir süre önce yürürlüğe giren serbest
ticaret anlaşması ticaret hacmimizin süratle gelişmesine ve Baltık
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Denizinden Karadeniz’e uzanan yeni bir serbest ticaret alanının
oluşmasına katkıda bulunacaktır.
Sayın Cumhurbaşkanı Meri ile ayrıca her iki ülkeyi
ilgilendiren güncel, bölgesel ve uluslararası konuları da ele ala
cağız. Bu çerçevede, Avrupa'da meydana gelen gelişmeler
konusunda da görüş alışverişinde bulunacağız.
Ziyaretin ülkelerimiz arasındaki ilişkilere yeni bir boyut ve
ivme kazandıracağı yönündeki inancımı yinelerken, aziz dostum
Sayın Cumhurbaşkanı Meri ile Sayın Bayan Meri'ye ve beraber
lerindeki heyet üyelerine tekrar hoşgeldiniz diyorum.
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SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN
ESTONYA CUMHURBAŞKANI LENNART MERİ VE EŞİ
ONURUNA VERDİKLERİ AKŞAM YEMEĞİNDE
YAPTIKLARI KONUŞMA
(Cumhurbaşkanlığı Köşkü, 15 Ekim 1998, Perşembe, Saat:20.00)
Sayın Cumhurbaşkanı,
Sayın Bayan Meri,
Değerli Konuklar,
Zat-ı devletleri aziz dostumu ve muhterem refikalarını
Türkiye'de bir kez daha ağırlamaktan büyük bir memnuniyet
duyuyorum. Güzel ülkenize Haziran 1997'de gerçekleştirdiğim
ziyaretin hatıraları sıcaklığını hala korumaktadır. Aralarındaki
mesafeye rağmen, Türkiye ve Estonya birbirlerine kalpleriyle
yakın olan iki dost ülkedir.
Esasen, ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin tarihi 1920'li yıl
lara uzanmaktadır. Estonya'nın işgaliyle birlikte araya giren uzun
yıllar ülkelerimizin birbirlerine karşı olan muhabbetini azalt
mamış, aksine Türkiye zor dönemlerinde her zaman Estonya ile
dayanışma içinde olmuştur.
Ülkenizin bağımsızlığını yeniden kazanmasından bu yana
ilişkilerimizin tekrar geliştirilmesi doğrultusunda, birlikte, süratli
adımlar attık. Estonya ve Türkiye Cumhurbaşkanları olarak
gerçekleştirmiş olduğumuz karşılıklı üst düzey ziyaretler ortak
geleceğimizin inşasına belirleyici katkılar sağlamıştır. Gururla
ifade etmeliyim ki, ikili ilişkilerimiz her geçen gün daha ileri git
mektedir. İlişkilerimizin her alanda daha da pekiştirileceğine olan
inancım tamdır. Bugün zat-ı alileriyle yapmış olduğumuz samimi
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ve verimli görüşmelerde bu hedefi paylaştığımızı müşahede
etmekten memnuniyet duyduğumu belirtmek isterim.
Sayın Cumhurbaşkanı,
Ziyaretiniz Avrupa'da ve bölgemizde önemli siyasi ve
ekonomik gelişmelerin yaşandığı bir döneme rastlamakta olması
açısından da önem taşımaktadır. Özellikle Rusya'da yaşanan son
ekonomik ve siyasi çalkantıları Estonya gibi biz de dikkatle takip
ediyoruz. Avrasya'nın parlak geleceğinde stratejik bir ortak
olarak birlikte
çalışmaya
hazır olduğumuz
Rusya
Federasyonu'nun istikrarım korumasında ve dünyayla uyum
içinde olmasında bölgemizin olduğu kadar Estonya ve
Türkiye'nin de yüksek çıkarları vardır. Rusya'nın içinden
geçmekte olduğu kriz, büyük ölçüde serbest piyasa ekonomisine
tekabül eden siyasi ve hukuki altyapının kurulmasıyla ilgili
sancıların ürünüdür. Rusya'nın bu krizi kısa zamanda aşacağına
inanıyoruz. Yeni Rus Hükümetinin bu doğrultuda toparlayıcı bir
rol oynamasını bekliyoruz. Rusya'ya bu zor döneminde yardımcı
olmaya hazır olduğumuzu bu vesileyle bir kere daha vurgula
makta yarar görüyorum.
••

___

Estonya'mn kısa sayılabilecek bir sürede Avrupa kurumlarıyla bütünleşmek amacıyla gerçekleştirdiği kapsamlı reform
ları takdirle izliyoruz. Estonya'mn, AB tarafından tam üyelik
müzakereleri açılacak beş ülke arasına dahil edilmesiyle bu
dönüşümün başarıyla tamamlanması bakımından tayin edici bir
aşamaya ulaşılmıştır. Estonya'mn yakın bir gelecekte Avrupa
Birliği'ne tam üye olarak katılacağına inanıyorum. Bu bağlamda,
Türkiye'nin, Estonya'mn NATO'ya katılma isteğini ve bu yöndeki
gayretlerini en fazla destekleyen ülkelerin başında geldiğini de
ifade etmek istiyorum. Madrid Zirvesi'nde kararlaştırılan açık
kapı politikasına bağlı olan Türkiye, genişleme sürecinin
devamından yanadır.
Sayın Cumhurbaşkanı,
Ziyaretiniz ülkelerimiz arasında gelecek vaadeden bir
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ekonomik ve ticari ortaklığın kurulması açısından da önem taşı
maktadır. Ülkelerimiz arasında siyasi alanda mevcut olumlu ve
yapıcı havanın ekonomik ve ticari ilişkilerimize de süratle yansı
masını içtenlikle temenni ediyoruz. Geçtiğimiz Temmuz ayında
yürürlüğe giren Türkiye-Estonya serbest ticaret anlaşması ticari
ilişkilerimizin geliştirilmesi açısından fevkalade önemli rol
oynayacaktır. Aramızda oluşturacağımız serbest ticaret uygula
masının bölgemizdeki diğer ülkelere de emsal teşkil edeceğine
inanıyorum. Bölgemizdeki diğer ülkelerle de benzer anlaşmalar
aktedilmesi suretiyle Baltık Denizi ve Karadenizi birleştiren yeni
bir serbest ticaret alanı kendiliğinden ortaya çıkmış olacaktır.
Ekonomideki küreselleşme olgusu teşebbüs ruhunu ve
yaratıcılığı teşvik etmektedir. Günümüzde artık ülkeler arasında
ki ekonomik ilişkilerin gelişmesindeki temel itici güç müteşeb
bislerdir. Bu bağlamda, kurulmasını öngördüğümüz TürkiyeEstonya İş Konseyi'nin ticari ilişkilerimize hız kazandırılması
bakımından önemli imkânlar yaratacağı şüphesizdir.
Sayın Cumhurbaşkanı,
Değerli misafirler,
Yeni bir yüzyıla girmeye hazırlandığımız tarihi bir geçiş
döneminde milletlerimizin barış, istikrar ve güvenlik içinde daha
mutlu ve müreffeh yarınlara kavuşmaları yolunda harcadığımız
çabaların başarıya ulaşacağına olan inancım tamdır. Ülkelerimiz
arasında gelişen işbirliği ve dostluk ilişkileri, Baltık Denizinden
Karadeniz ve Akdenize uzanan yeni bir barış ve refah havzasının
inşasına katkıda bulunacaktır. Ortak geleceğimizi birlikte inşa
ederken paylaşılan değerler zemininde ve ortak kader vizyonunda
buluştuğumuza yürekten inanıyorum.
Türkiye-Estonya dostluğunun ve ilişkilerinin daha da
güçlenmesi dileğiyle kadehimi, zat-ı alilerinin ve Bayan Meri'nin
sağlık ve mutluluğuna, dost Estonya halkının refah ve esenliğine
kaldırıyorum.
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TÜRKİYENİN ANTİ-PERSONEL KARA MAYINLARINA
(APKM) İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ HAKKINDA
BASIN AÇIKLAMASI
Bilindiği gibi, anti-personel kara mayınlarının yayılmasını
önlemeye yönelik gayretlerin önemli bir parçası Birleşmiş
Milletler Genel Kurulunun 1993 yılından beri almakta olduğu
anti-personel kara mayınlarının (APKM) ihracatına moratoryum
uygulanması yönündeki kararlardır. Mezkur kararlar ışığında
ülkemiz esasen uzun bir süredir mayın ihraç etmemiş olmakla bu
moratoryumu fiilen uygulamış ve 17 Ocak 1996 tarihinde tek
taraflı olarak ve yenilenebilir üç yıllık bir süre için tüm APKM
ihracatına ve bu tür mayın transferlerine kapsamlı moratoryum
ilan etmiştir.
Anti-personel kara mayınlarının topyekün yasaklanmasına
ilişkin Ottava Sözleşmesinin 40 ülke tarafından onaylanması ve
1 Mart 1999 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olması
muvacehesinde Türkiye, uluslararası toplumun APKM'lerden
kaynaklanan kayıpların önlenmesi yönündeki gayretlerine katkı
da bulunma kararlılığının ve bu alandaki uluslararası düzen
lemelerin insani amaçlarını paylaştığının yeni bir göstergesi
olarak sözkonusu moratoryumu süresinin sona ermesini bekleme
den bitim tarihinden itibaren üç yıl daha uzatma kararı almıştır.
Türkiye, Silahsızlanma Konferansı bünyesinde APKM ile
ilgili olarak gösterilen çabalara başından beri destek ve katkı
sağlamaktadır. Ülkemiz aynı zamanda ikili düzeyde de bazı
komşu ülkelerle mayından arındırılmış sınır bölgesi ihdası
konusunda temaslarda bulunmaktadır.
• •

• •

*

Ote yandan, uluslararası camianın bu konudaki duyarlılığı
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na ve atılan olumlu adımlara rağmen mayınların çeşitli terörist
örgütlerce ayırım yapılmadan kadın ve çocuklar dahil herkesi
hedef alabilecek şekilde kullanılmaya devam olunması esef veri
ci bir durum olarak dikkat çekmektedir.
Moratoryumu uzatma kararımızın APKM'lerin küresel
düzeyde topyekün yasaklanması yönündeki çabalara katkıda
bulunacağına inanıyoruz.

[891
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DÜZENLENEN TÖREN
Türkiye Cumhuriyeti'ne uzun ve değerli hizmetler vermiş
47 emekli Büyükelçimize ve vefat etmiş 2 Büyükelçimizin yakın
larına, 15 Ekim 1998 günü saat 19.00'da Ankara'da, Devlet
Konukevinde düzenlenen törenle Sayın Bakanımız tarafından
Dışişleri Bakanlığı armalı gümüş tabak sunulmuştur. Törende
Sayın Büyükelçilerin eşleri de hazır bulunmuşlardır.
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SURİYE’NİN ORTAK KOMİTELERİN
TOPLANMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMASINA CEVAP
Suriyeli yetkililerin, içinde bulunulan krize yol açan sorun
ları çözümlemek yanında iki ülke arasında mevcut diğer sorun
ların da ele alınması amacıyla 1992'de kurulmuş bulunan ortak
komitelerinin toplanması için Türkiye'ye öneride bulunduklarına,
buna yanıt beklediklerini ifade ettiklerine ilişkin beyanlarına
basın haberlerinde yer verilmiştir.
İçinde bulunulan ortamda Türkiye'nin gündeminde olan tek
konu PKK terörüne sağlanan destekten ibarettir. Şu sırada
Türkiye, Suriye'nin teröre desteğine fiilen son verip vermediğini
somut bir şekilde görmek istemektedir.

[91]
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BELARUS DIŞİŞLERİ BAKANI SAYIN İVAN
ANTONOVİÇ'IN TÜRKİYE'Yİ ZİYARETİ

____

•

Belarus Dışişleri Bakanı Sayın Ivan Antonoviç, Dışişleri
Bakanı Sayın İsmail Cem'in daveti üzerine 17-20 Ekim 1998 ta
rihlerinde ülkemize resmi bir ziyaret yapacaktır.
_

•

____

_

Konuk Bakan, 17-18 Ekim 1998 tarihlerindeki İstanbul'da
iş çevrelerimizle yapacağı temasları müteakip, aynı akşam
Ankara'ya geçecektir.
Belarus Dışişleri Bakanı Sayın Antonoviç, 19-20 Ekim
1998 tarihlerinde Ankara'daki resmi temasları çerçevesinde
Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman Demirel ve Başbakan Sayın
Mesut Yılmaz tarafından kabul edilecektir.
•

Dışişleri Bakanı Sayın İsmail Cem ile Konuk Bakan arasın
da yapılacak resmi görüşmelerde ikili ilişkilerin yanısıra bölgesel
ve uluslararası konular ele alınacaktır. Konuk Bakan, ayrıca
Devlet Bakanı ve KEK Eş-Başkanı Sayın Güneş Taner ile de
görüşmede bulunacaktır.
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TÜRKİYE VE SURİYE HEYETLERİ ARASINDA
ÖZEL GÜVENLİK TOPLANTISINA İLİŞKİN
AÇIKLAMA
Türkiye ve Suriye heyetleri arasında bugün başlamış olan
özel güvenlik toplantısı halen sürmektedir.
Görüşmelere 20 Ekim Sah günü devam edilecektir.

[93]
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GÜRCİSTAN’DAKİ İSYAN HAREKETİNE
İLİŞKİN AÇIKLAMA
Silahlı bir grubun 19 Ekim tarihinde Gürcistan'da bir isyan
hareketi başlattığını üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.
Türkiye'nin Kafkasya ve Gürcistan'ın istikrarına ve Gürcistan'ın
siyasi birliği ve toprak bütünlüğüne atfettiği önemi bu vesileyle
bir kez daha vurgulamak isteriz. Komşumuz Gürcistan'ın iç
istikrarını bozmayı amaçlayan bu olayın ivedilikle çözümlenerek
barış ve istikrarın sağlanmasını temenni etmekteyiz.
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KOSOVA BUNALIMINA İLİŞKİN NATO KONSEY
KARARI KONUSUNDA YAPILAN AÇIKLAMA
Kosova'da Şubat ayında başlayan bunalımın bölge barışını
tehdit eder bir nitelik kazanması üzerine, NATO Konseyi 13 Ekim
1998 tarihinde BM Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 1199 sayılı
kararma 96 saatlik süre içerisinde uyulmaması halinde
Yugoslavya Federal Cumhuriyeti'ne (YFC) yönelik sınırlı ve aşa
malı bir hava harekatı başlatılmasını kabul etmişti.
Bu arada 16 Ekim günü yeniden toplanan NATO Konseyi,
ABD Özel Temsilcisi Büyükelçi Holbrooke ile YFC
Cumhurbaşkanı Milosevic arasında yapılan müzakerelerde
kaydedilen önemli ilerlemeler ile YFC Cumhurbaşkanının ulus
lararası toplumun beklentilerini karşılama sözü çerçevesinde
YFC'ye tanınan 96 saatlik süreyi 27 Ekim 1998 tarihine kadar
uzatmıştır.
Kosova'daki olayların biran önce durdurularak, bölgede
barışın yeniden tesis edilmesi amacıyla Büyükelçi Holbrooke
tarafından YFC Cumhurbaşkanı Miloseviç ile sürdürülen
temasları ve NATO Konseyi'nin ahiren almış olduğu uzatma
kararını memnuniyetle karşılamaktayız.
Diğer taraftan, BMGK'nın 1199 sayılı kararının uygulan
masının NATO tarafından havadan ve AGİT tarafından karadan
denetlenmesine ilişkin anlaşmaları da desteklemekteyiz.
Tarafların, 27 Ekim tarihine kadar kendilerine tanınan bu
ek süreyi, uluslararası toplumun beklentilerinin tam olarak
karşılanmasını teminen en iyi biçimde değerlendireceklerini ve
bölgemizin hakettiği barış ve istikrar ortamına kavuşması için
üzerlerine düşen tarihi sorumlulukları gereğince yerine getirerek,
Kosova'daki krizi bir NATO müdahalesine gerek kalmadan
barışçı yollarla çözeceklerini ümit etmekteyiz.
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TÜRKİYE CUMHURİYETİ DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI İLE
BELARUS CUMHURİYETİ DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI
ARASINDA ENFORMASYON DEĞİŞİMİ ALANINDA
İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ
Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ve Belarus
Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı; bundan böyle "Taraflar" olarak
anılacaktır,
Her iki Dışişleri Bakanlığı arasındaki işbirliğini geliştirme
amacıyla,
aşağıdaki hususlarda mutabık kalmışlardır:
Madde 1.
Taraflar, ülkelerindeki siyasi ve ekonomik durum ve ayrıca
dış politikaları hakkında, kamuya yönelik bilgi değişiminde
bulunmakta mutabık kalmışlardır.
Madde 2.
Taraflar, kendi ülkelerindeki siyasi ve ekonomik program
lar, Devlet Başkanlarının ulusa seslenişleri, dış politika, ekonomi
ve yabancı ekonomik kuruluşların faaliyetlerine ilişkin yasal
düzenlemeler hakkında parlamentolarında kabul edilen yasalar ve
yapılan beyanatlar ile iç ve dış siyasetle ilgili diğer kamuya yöne
lik belgeler dahil olmak üzere, ülkelerindeki önemli olaylara
ilişkin kamu açıklamaları hakkında bilgi değişiminde bulunurlar.
Madde 3.
Tarafların her biri, diğer Tarafça aksi belirlenmemişse, ve
rilen belgeleri uygun gördükleri şekilde kullanırlar.
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Madde 4.
Taraflar, bu Protokol uyarınca, ikili işbirliği ve ayrıca
müştereken ilgi duyulan diğer konular üzerinde danışmalar
düzenlerler.
Madde 5.
Taraflar, üst düzeydeki ikili resmi ziyaretler için bilgi
sağlamakta yardımcı olurlar.
Madde 6.
İşbu Protokol, imzalandığı tarihte yürürlüğe girer.
Protokol'ün yürürlük süresi beş yıldır.
Bu sürenin hitamında, Protokol'ün yürürlük süresi kendi
liğinden müteakip beş yıl için daha uzar. Taraflardan her biri,
yürürlük süresinin hitamından üç ay öncesine kadarki bir tarihte,
diğer Tarafa yazılı bildirimde bulunarak, Protokol’ün sona
erdirilmesini isteyebilir.
19 Ekim 1998 günü, bütün metinler eşit şekilde geçerli
olmak üzere, Türkçe, Rusça ve İngilizce dillerinde ikişer nüsha
halinde Ankara'da imzalanmıştır.
İSMAİL CEM

İVAN İ. ANTONOVİÇ

TÜRKİYE CUMHURİYETİ BELARUS CUMHURİYETİ
DIŞİŞLERİ BAKANI
DIŞİŞLERİ BAKANI
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PROTOCOL
ON CO-OPERATION IN THE FIELD OF EXCHANGE OF
INFORMATION BETWEEN THE MINISTRY OF
FOREIGN AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF TURKEY
AND THE MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS OF
THE REPUBLIC OF BELARUS
The Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Turkey
and the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Belarus
further of referred to as the "Parties",
with a view to enhancing cooperation between the two
Ministries,
have agreed as follows:
Article 1.

»

The Parties agree to exchange information for public dis
semination, on the political and economic situation of their
respective States, as well as on their foreign policies,
Article 2.
The parties shall exchange information on the public state
ments issued on important events in their respective States,
including the political and economic programmes, the addresses
of the Head of State to the Nation, the laws or addresses of the
Parliament concerning foreign policy, economy, the legal condi
tions set for activities of foreign economic entities and other pub
lic documents of the kind of domestic and foreign political char
acter.
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Article 3.
Each of the Parties shall have the right to use the obtained
documents at its own discretion, unless specified otherwise by the
other party.
Article 4.
The Parties in accordance with this Protocol shall hold con
sultations on the issues of bilateral cooperation, as well as other
subjects of mutual interest.
Article 5.
The Parties shall render assistance in providing information
for the bilateral state visits at high level.
Article 6.
This Protocol shall enter into force on the day of its signing
and shall be valid in the course of five years.
Upon the expiration of its term, the validity of this Protocol
shall be automatically prolonged for the following five years.
Each of the Parties may terminate the validity of this Protocol by
sending a written notification to the other Party to this end, not
later than three months before the date of its expiry.
Done in Ankara on October 1998 in two copies in Turkish,
Russian and English, all texts being of equally authentic. In case
of divergence of interpretation, the English text shall be the oper
ative one.
ISMAIL CEM

IVAN I. ANTONOVICH

MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS
OF THE REPUBLIC OF TURKEY

MINISTER OF FOREGIN
AFFAIRS OF THE
REPUBLIC OF BELARUS
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TÜRK VE RUS DIŞİŞLERİ BAKANLIKLARI
ARASINDAKİ OLAĞAN SİYASİ İSTİŞARELERLE
İLGİLİ AÇIKLAMA

Türk ve Rus Dışişleri Bakanlıkları arasındaki olağan siyasi
istişareler bu yıl 22-23 Ekim 1998 tarihlerinde Moskova'da
gerçekleştirilecektir.
Dışişleri Bakanlığı Müsteşar İkili Siyasi İşler Yardımcısı
Büyükelçi Mehmet Ali İrtemçelik ile Rusya Federasyonu
Dışişleri Bakan Yardımcısı Victor Posovalyuk arasında yapıla
cak olan istişarelerde, esas itibariyle ikili ilişkiler ele alınacaktır.
Bir önceki olağan ikili istişareler, 12-13 Eylül 1997 ta
rihlerinde yapılmıştır.
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TÜRKİYE-SURİYE ARASINDAKİ ÖZEL GÜVENLİK
TOPLANTISIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Türkiye-Suriye yetkilileri arasındaki özel güvenlik toplan
tısı devam etmekte olup, çalışmalar sonuçlanmamıştır.
Ankara'da bu akşam Sayın Dışişleri Bakanımızın başkan
lığını yapacağı üst düzey bir toplantıda, sözkonusu görüşmelerin
gidişatı ilgili makamlarımız arasında değerlendirilecektir.
Basından gelen bilgi talepleri üzerine bu açıklamanın
yapılmasında yarar görülmüştür.

[101]
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DIŞİŞLERİ BAKANI SAYIN İSMAİL CEM'İN, TÜRKİYE
VE SURİYE ARASINDA YAPILAN ÖZEL GÜVENLİK
TOPLANTISINA İLİŞKİN AÇIKLAMASI
Türkiye ve Suriye Yetkililerinin katılımıyla gerçekleşen
Özel
Güvenlik
Toplantısının
sonuçları
hakkında
Dışişleri
Bakanı
•
İsmail Cem, bir açıklama yapmıştır.
_

•

___

Dışişleri Bakanı İsmail Cem, varılan mutabakatla ilgili
olarak şunları söylemiştir:
"...Türkiye ve Suriye arasındaki Özel Güvenlik Toplantısı
tamamlanmış ve üzerinde mutabakata varılan metin, heyet
başkanları Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Uğur Ziyal ve
Tümgeneral Adnan Badr Al Hassan tarafından iki ülke adına
imzalanmıştır.
Gizliliği olmayan bu metin, basma sunulacaktır.
Metinden görüleceği üzere, Suriye, Türkiye'nin güvenlik
kaygılarını cevaplamaya dönük taahhütlere girmiştir.
Suriye'nin bu taahhütlerini yerine getirmesini ve uygula
masını dikkatle izleyeceğiz.
Suriye'nin Özel Güvenlik Toplantısındaki yaklaşımı bu
aşamada memnuniyet vericidir. Aynı yapıcı yaklaşımın uygula
mada sürdürülmesi beklenmektedir.
• •

Özel Güvenlik Toplantısının sonuçları, bugün (20 Ekim
Salı, 1998), Dışişleri Bakanlığında yapılan bir değerlendirmede
ele alınmıştır. Değerlendirmeye, ilgili makamların üst düzey yet
kilileri katılmış ve Özel Güvenlik Toplantısının sonuçları hakkın
da görüş birliği olduğu tespit edilmiştir".
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TUTANAK

Toplantıda Türk tarafı, gelinen noktada ilişkilerde yaşanan
gerginliğin giderilebilmesi için Mısır Cumhurbaşkanına sunulan
Türk taleplerini tekrarlamıştır (bu belge Ek:2'dedir). Ayrıca, Türk
tarafı, MAC aracılığıyla Suriye'den aldığı ve aşağıdaki taahhütleri
içeren cevabı hatırlatmıştır:

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI
KÜTÜPHANESİ

Mısır Arap Cumhuriyeti (MAC) Cumhurbaşkanı Sayın
Hüsnü Mübarek, İran Cumhurbaşkanı Sayın Seyid Mohammed
Hatemi adına İran Dışişleri Bakanı Kemal Harrazi ve MAC
Dışişleri Bakanı Amr Moussa tarafından Suriye adına getirilen
mesajların ışığında, terörizmle mücadele işbirliği konusunu
görüşmek üzere, isimleri ilişik listede (Ek:l) kayıtlı Türk ve
Suriye Heyetleri 19-20 Ekim 1998 tarihlerinde Adana'da biraraya
gelmişlerdir.

1.
Öcalan şu andan itibaren Suriye'de değildir ve kesinlikle
Suriye'ye girmesine izin verilmeyecektir.
2 .Dışarıdaki PKK unsurların Suriye'ye girmesine izin ve
rilmeyecektir.
3. PKK kampları şu andan itibaren faaliyette değildir ve
kesinlikle faaliyete geçmelerine izin verilmeyecektir.
4. Birçok PKK'lı tutuklanmış ve adalete sevkedilmişlerdir.
Listeleri mevcuttur. Suriye bu listeleri Türk tarafına tevdi etmiştir.
Suriye tarafı yukarıdaki hususları teyid etmiştir. Bunlara
ilaveten taraflar aşağıdaki hususlarda da mutabık kalmışlardır.

1.
Suriye, topraklarından kaynaklanan ve Türkiye'nin
güvenlik ve istikrarını bozmaya yönelik hiçbir faaliyete karşılık
lılık ilkesi çerçevesinde izin vermeyecektir. Suriye, toprakları
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üzerinde, özellikle PKK'nın silah, lojistik malzeme ve parasal
destek teminine ve propaganda yapmasına müsaade etmeyecektir.
2. Suriye PKK'nın terörist bir örgüt olduğunu kabul
etmiştir. Ülkesinde, diğer terör örgütleri meyanında, PKK ve tüm
yan kuruluşlarının bütün faaliyetlerini yasaklamıştır.
3. Suriye ülkesinde PKK'nın eğitim ve barınma amaçlı
kamp ve diğer tesisler oluşturmasına ve ticari faaliyetlerine izin
vermeyecektir.
4. Suriye PKK mensuplarının üçüncü bir ülkeye geçişleri
için ülkesini kullanmasına müsaade etmeyecektir.
5. PKK terör örgütünün elebaşısının Suriye topraklarına
girmemesi için bütün tedbirleri alacak, sınır kapılarını bu yolda
talimatlandıracaktır.
Taraflar, yukarıda değinilen tedbirlerin etkili ve şeffaf bir
biçimde uygulanmaları yönünde bazı mekanizmalar oluşturmayı
kararlaştırmışlardır.
Bu bağlamda;
a) İki ülke üst düzey güvenlik yetkilileri arasında derhal ve
doğrudan telefon hattı tesis edilecek ve kullanılmaya başlanacak
tır.
b) Taraflar yekdiğerinin diplomatik temsilciliklerine ikişer
özel görevli atayacaklar ve bu görevliler Misyon Şefleri tarafın
dan bulunulan ülke makamlarına takdim edileceklerdir.
c) Türk tarafı, terörle mücadele bağlamında, güvenliği art
tırıcı tedbirlerin ve bunların etkinliğini denetlemek üzere, bir sis
temin kurulmasını Suriye tarafına önermiştir. Suriye tarafı, bu
öneriyi makamlarının onayına sunacağını ve neticesi hakkında en
kısa zamanda bilgi vereceğini belirtmiştir.
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d) Türk ve Suriye tarafları, Lübnan'ın da muvafakatinin
alınması kaydıyla, PKK terörüyle mücadele konusunu üçlü
çerçevede ele almaya kararlaştırmışlardır.
e) Suriye tarafı, bu tutanakta sözü edilen hususların uygu
lanması ve somut sonuçların sağlanması için gerekli tedbirleri
alacağını taahhüt etmiştir.
Adana, 20 Ekim 1998
Türk Heyeti Adına

Suriye Heyeti Adına

Büyükelçi Uğur Ziyal
Dışişleri Bakanlığı
Müsteşar Yardımcısı

Tümgeneral Adnan Badr Al Hassan
Siyasal Güvenlik
Başkanı
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MINUTES
(UNOFFICIAL TRANSLATION)
In the light of the messages conveyed on behalf of Syria by
the President of the Arab Republic of Egypt, H.E. Mr. Hosni
Mubarak and by the Iranian Foreign Minister H.E. Mr. Kamal
Kharrazi on behalf of the Iranian President H.E. Mr. Seyid
Mohammed Khatemi and by the Foreign Minister of the Arab
Republic of Egypt H.E. Mr. Amr Moussa, the Turkish and Syrian
delegations whose names are in the attached list (annex 1) have
met in Adana on 19 and 20 October 1998 to discuss the issue of
cooperation in combating terrorism.
In the meeting the Turkish side repeated the Turkish
demands presented to the Egyptian President (annex 2) to elimi
nate the current tension in their relations. Furthermore, the
Turkish side brought to the attention of the Syrian side the reply
that was received from Syria through the Arab Republic of Egypt,
which entails the following commitments :
• •

1. As of now, Ocalan is not in Syria and he definitely will
not be allowed to enter Syria.
2. PKK elements abroad will not be permitted to enter
Syria.
3. As of now PKK camps are not operational and definite
ly will not be allowed to become active.
4. Many PKK members have been arrested and have been
taken to court. Their lists have been prepared. Syria presented
these lists to the Turkish side.
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The Syrian side has confirmed the above mentioned points.
Furthermore, the sides also have agreed on the following points:
1. Syria, on the basis of the principle of reciprocity, will not
permit any activity which emanates from its territory aimed at
jeopardizing the security and stability of Turkey. Syria will not
allow the supply of weapons, logistic material, financial support
to and propaganda activities of the PKK on its territory.
2. Syria has recognized that the PKK is a terrorist organi
zation. Syria has, along with other terrorist organizations, prohib
ited all activities of the PKK and its affiliated organizations on its
territory.
3. Syria will not allow the PKK to establish camps and
other facilities for training and shelter or to have commercial
activities on its territory.
4. Syria will not allow PKK members to use its country for
transit to third countries.
5. Syria will take all necessary measures to prevent the
chieftain of the PKK terrorist organization from entering into
Syrian territory and will instruct its authorities at border points to
that effect.
Both sides have agreed to establish certain mechanisms for
the effective and transparent implementation of the measures
mentioned above.
In this context;
a) A direct phone link will immediately be established and
operated between the high level security authorities of the two
countries.
b) The Sides will appoint two special representatives each
to their diplomatic missions and these officials will be presented
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to the authorities of the host-country by the heads of mission.
c) The Turkish side, within the context of combating ter
rorism, has proposed to the Syrian side to establish a system that
will enable the monitoring of security enhancing measures and
their effectiveness. The Syrian side has stated that it will present
this proposal to its authorities for approval and will reply as soon
as possible.
d) The Turkish and Syrian sides, contingent upon obtaining
Lebanon's consent, have agreed to take up the issue of the combat
against PKK terrorism in a tripartite framework.
e) The Syrian side commits itself to take the necessary
measures for the implementation of the points mentioned in this
"Minutes" and for the achievement of concrete results.
Adana, October 20,1998
For the Turkish Delegation

For the Syrian Delegation

Ambassador Uğur Ziyal
Ministry of Foreign Affairs
Deputy Under-Secretary

Ambassador Major General
Adnan Badr Al-Hassan
Head of Political Security Affairs
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KARADENİZ EKONOMİK İŞBİRLİĞİ
DIŞİŞLERİ BAKANLARI XII. TOPLANTISINA İLİŞKİN
AÇIKLAMA
Karadeniz Ekonomik İşbirliği (KEİ) olağan
Dışişleri Bakanları toplantılarının onikincisi 22 Ekim 1998 tari
hinde, son altı ay için KEİ Dönem Başkanlığını üstlenmiş
bulunan Bulgaristan'ın evsahipliğinde Sofya'da düzenlenecektir.
Anılan toplantıya Devlet Bakanı Sayın Şükrü Sina Gürel
başkanlığında bir heyetle katılmacaktır.
KEİ Dışişleri Bakanları XII. Toplantısı'na hazırlık amacıy
la 20-21 Ekim 1998 tarihlerinde Yüksek Düzeyli Memurlar
Toplantısı da Sofya'da 20-21 Ekim 1998 tarihlerinde yapılacaktır.
KEİ Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda, geçtiğimiz altı ay
içinde
gerçekleştirilen faaliyetlerin değerlendirilmesi
ve
çalışma grubu toplantılarında alman tavsiye kararlarının
Bakanlar tarafından incelenmesi ve onaylanması öngörülmekte
dir.
Toplantıda KEİ Örgütü'nün hukuki belge/metinleri
değerlendirilecek, KEİ üyesi ülkeler arasında işbirliğinin
geliştirilmesi imkanları aranacak, bu çerçevede, III. İçişleri
Bakanları Toplantısı, Turizm, Çevre, Ulaşım, KOBİ'ler, Sınai
istatistikler Çalışma Gruplarının toplantıları ile KEİ ile Dünya
Ticaret Örgütünce ortaklaşa düzenlenen toplantının sonuçları
hakkında görüş alışverişinde bulunulacaktır.
•

•

Toplantıda ayrıca, ülkemizin önerisi olarak ortaya çıkan
KEİ Katılımcı ülkeleri tarafından da benimsenen Çalışma
Grupları için koordinatör ülke belirlenmesi konusu da görüşüle
cektir. Ülkemiz, KEİ Sekretaryasına Bankacılık ve Finans,
İletişim, Bilim ve Teknoloji, Turizm ve Ulaşım alanlarında
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koordinatör ülke olma amacıyla başvurmuştur.
Selanik'te kain KEİ Ticaret ve Kalkınma Bankasının
Evsahibi Anlaşmasının Yunan Hükümeti ile KEİ Sekretaryası
arasındaki imza töreninin de yapılacağı toplantı sırasında ayrı
ca KEİ İş Konseyi'nin
yeniden yapılandırılması,
KEİ
Parlamenter Asamblesinin kararlarının gözden geçirilmesi,
KEİ'ne gözlemci üyelik
başvuruları
konularının
değer
lendirilmesi öngörülmektedir.
4-5 Haziran 1998 tarihlerinde Yalta'da düzenlenen ve
KEİ Şartı'nın imzalandığı Zirve Toplantısından sonraki ilk
Dışişleri Bakanları Toplantısı olma özelliğini taşıyan bu
Toplantı'dan sonra Dönem Başkanlığı Gürcistan'a devredilecektir.
•
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JOINT COMMUNUQUE OF THE TURKEY-US
JOINT ECONOMIC COMISSION MEETING
The Turkey-U.S. Joint Economic Commission (JEC) held
its fifth annual meeting in Ankara on October 20-21, 1998. The
Turkish delegation was chaired by Dr. Yavuz Ege, Undersecretary
of Foreign Trade. The U.S. delegation was chaired by
Ambassador Stuart Eizenstat, Undersecretary for Economic,
Business and Agricultural Affairs in the Department of State. The
Commission carried out its work in two working groups. The
Working Group on Investment, Finance and Energy was headed
by Mr. Ciineyt Sel, Deputy Undersecretary of Treasury and Ms.
Karen Mathiasen, Director, Department of Treasury; the Working
Group on Trade, Agriculture and Environment was headed by Mr.
Tuncer Kayalar, Deputy Director General of Agreements,
Undersecretariat of Foreign Trade and Mr. James Schroeder,
Deputy Undersecretary, Department of Agriculture. The delega
tions included representatives of numerous agencies from each
government.
Discussions built on the work achieved during and subse
quent to the previous meetings of the JEC, which have been held
annually since 1993. The participants affirmed the close and
cooperative relations between Turkey and the United States and
emphasized their mutual commitment to strengthen their eco
nomic and commercial ties. The U.S. side emphasized its contin
ued support for Turkey's economic growth and prosperity.
The parties undertook a comprehensive review of their eco
nomic relations and discussed prospects for further development
and cooperation. They agreed that economic and commercial ties
will become an increasingly important part of the overall bilater
al relationship, and that the private sector in each country will
play an important role in this process.
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The parties agreed that the growth potential of the Turkish
economy is a source for further expansion of commercial ties.
Recognizing Turkey's potential, the U.S. delegation re-affirmed
its designation of Turkey as a big emerging market. The two sides
reviewed the commitments made during the fourth JEC, and
noted with pleasure that many of the commitments had been met.
The parties also examined the pattern of bilateral trade and invest
ment, and noted with satisfaction that bilateral trade has increased
50 percent since 1993.
The U.S. side emphasized the importance of agricultural
trade to the U.S. economy, and registered its concern about the
ban on live cattle imports. The U.S. delegation expressed its hope
that the cattle import ban could be lifted without further delays.
The Turkish side has stated its serious intention to resolve the
matter in the shortest possible time. The U.S. also expressed con
cern about import tariff levels on a number of agricultural prod
ucts. The Turkish side explained its criteria in setting tariffs and
noted that the tariff levels on the concerned agricultural products
were much lower than the WTO bound rates.
Both sides noted the progress on bilateral cooperation in
Turkey's licit poppy production program. The two delegations
also discussed other areas for potential cooperation in agriculture.
*

The parties noted with satisfaction that Turkey has made
further improvements in its intellectual Property Rights regime in
1998. The two sides discussed areas where additional strengthen
ing might be made in the laws and their enforcement, including
measures to address remaining benchmarks. The U.S. agreed to
take recent improvements in Turkey's IPR regime into considera
tion in evaluating requests to augment Turkey’s GSP benefits.
The U.S. side noted that a strong IPR regime is essential to ensure
Turkey's future prosperity.
The Turkish delegation noted the importance of textile
exports to its economy. In that regard, both parties recognized that
the U.S. had agreed in April 1998 to extend further flexibility on
DI§i§LERi GONCESi- Ekim
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textile quotas in several categories of importance to Turkey.
Turkey expressed its appreciation for this flexibility, and request
ed further flexibility in two categories. The U.S. side noted it for
consideration.
The Turkish delegation stated its concern over the applica
tion of countervailing and anti-dumping duties on some Turkish
products. The U.S. side explained the regulatory process, and pro
vided the Turkish delegation with information on how Turkey can
participate in these reviews.
The Turkish side requested that the specific issue of "lead
level" regulations and pertaining procedures which impede
Turkish raisin exports be reviewed and revised by the relevant
U.S. authorities to find a mutually satisfactory solution. The U.S.
side undertook to convey the request to the relevant agency in
Washington, D.C.
The Turkish side expressed its concerns about the negative
effects of the U.N. Sanctions on Iraq on the Turkish economy. The
U.S. side recognized that the U.N. Sanctions have affected the
Turkish economy. Both sides agreed to work within the frame
work of the U.N. to adress these concerns.
The parties agreed that one of the most important steps
Turkey can take to solidify the bilateral partnership is to strength
en its economy. The two delegations discussed the status of
Turkey's economic reform program and recent economic trends.
The U. S. commended the Government of Turkey for its still in
managing the economy in the context of a difficult global finan
cial environment. The Turkish side presented a review of the main
indicators of the Turkish banking industry which is the dominant
sector within the financial system and the main aspects of the new
draft act covering all financial institutions except those acting in
capital markets. The U.S. side appreciated the thorough explana
tion provided by the Turkish side of the financial sector. The U.S.
side noted its belief that further steps on banking sector reform to
maintain confidence. The U.S. side noted that Turkey has made
[113]
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significant progress on its privatization program this year, despite
the challenges of the international economy and expressed hope
that the momentum would continue. The parties discussed means
to encourage greater participation from U.S. firms in this effort.
The two sides exchanged views on the draft agreement
related to OPIC's operations in Turkey and agreed to continue
negotiations. The U.S. delegation briefed the Turkish delegation
on its plans to open a joint TDA/OPIC/EXIM office in Ankara
soon to facilitate U.S. trade and investment with Turkey.
The U. S. side welcomed progress made in structural
reform legislation such as the new tax law and draft bills in the
social security and financial sector.
The U.S. delegation congratulated Turkey on its continued
progress in fighting money laundering. The two sides discussed
means to improve cooperation in this field.
Noting that historic decisions will be taken over the next
several weeks regarding the transport of Caspian basin oil and gas
to world markets, the parties discussed concrete steps to realize
Baku-Ceyhan as the first step to create an East-West Eurasian
energy transportation corridor. The U.S. reaffirmed its strong
commitment to Baku-Ceyhan, the main oil export pipeline from
the Caspian. The Turkish delegation briefed the U.S. delegation
on developments regarding trans-Caspian gas. Both sides reaf
firmed their commitment to realize the development of this proj
ect.
Both sides favourably noted the significant progress made
under the Energy Framework Agreement, discussed in detail at
the fourth JEC. Under this agreement, over the last year, the par
ties already held five sessions of a joint working group that has
reinforced a strong bilateral partnership on energy development.
During the JEC, the U.S. side congratulated Turkey for
concluding the first four power generation contracts under the
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Build Operate model on October 8. The two sides reaffirmed their
commitment to move forward rapidly to further expand invest
ments in Turkey's electric power sector. The U.S. side expressed
its opinion that Turkey considers adopting a dispute resolution
that would facilitate the international financing of these projects.
The parties discussed the difficulties in the legal framework relat
ed to concession projects. The Turkish side gave information
related to the progress on this issue. It is understood by both gov
ernments that a dispute resolution mechanism would be consis
tent with the Constitution and/or other laws of the Republic of
Turkey. The Turkish experts informed the U.S. side of their plans
for reform in the electricity sector. The establishment of an inde
pendent regulatory authority is one element of this plan.
The U.S. and Turkey also discussed means to increase par
ticipation in the hydropower and nuclear energy sectors. Turkey
informed the U.S. delegation of the recent Council of Ministers'
Decrees. The parties discussed the prospects for concluding a
Peaceful Uses of Nuclear Power Agreement. The Turkish side
reported that the detailed written comments on the U.S. draft had
been concluded and would shortly be transmitted. The U.S. side
endeavoured to conclude its review quickly and respond soon.
The U.S. side also expressed its support for U.S. companies par
ticipation in the Akkuyu nuclear plant.
The two sides noted with pleasure that environmental
issues were again on the JEC agenda. The Turkish delegation
briefed the U.S. delegation on its National Environment Action
Plan and reviewed progress to date under the plan. The delega
tions explored where more technical assistance and cooperation
might be possible, in particular on environmental impact assess
ments, improvement of waste management, clean technologies
and energy sources and improving coastal zone management. The
two sides also discussed potential cooperation in regional envi
ronmental programs, particularly regarding the Black Sea. Both
sides recognized the importance of the United Nations
Framework Convention on Climate Change. The Turkish side
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explained its views about being deleted from the annexes of the
mentioned Convention. Both sides expressed the hope Turkey
and the U.S. could continue to work together in this regard.
The Turkish delegation explained recent steps it has taken
to meet concerns about the environmental safety of the Turkish
Straits. The United States agreed that threats to the environment
of the Straits should be avoided, and reiterated its preference for
main export pipelines instead of reliance on tankers for the export
of Caspian oil. The Turkish delegation noted that Turkey will
soon install a Vessel Traffic System. (VTS).
The United States expressed its support for the U.S. com
panies participation in this project.
The two sides agreed that it would be mutually beneficial
for experts from both sides to meet at an early date to discuss
issues involved with technical cooperation on priority environ
mental issues.
The parties discussed developments and prospects in a
number of other areas of mutual interest and concern, including:
The active bilateral program of cooperation on science and
technology;
Means to facilitate further trade and investment;
Prospects for conclusion of an Open Skies Aviation treaty;
Both parties expressed satisfaction with the results of the
fifth JEC meeting. They agreed on the benefit of sustaining a
bilateral dialogue on economic and commercial issue at a senior
level. They agreed that the next meeting of the JEC, will take
place in Washington next year at a mutually agreed date.
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Signed in Ankara on October 21, 1998
FOR THE GOVERMENT OF
THE REPUBLIC OF TURKEY

FOR THE GOVERMENT OF
THE UNITED STATES OF
AMERICA

Dr.A.Yavuz EGE
Undersecretary of Foreign Trade
Head of Delegation

Amb. Stuart EIZENSTAT
Under Secretary of State
Department of State
Head of Delegation

Mr. Cüneyt SEL
Deputy Undersecretary of Treasury

Mr. James SCHROEDER
Deputy Undersecretary
Department of Agriculture
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PRESS STATEMENT BY
UNDERSECRETARY STUART EIZENSTAT
October 21, 1998
I am delighted to be back in Turkey. My last visit was in
1994, when I was the U.S. Ambassador to the European Union
and was asked by then-Assistant Secretary Holbrooke to be the
Administration's point-person in working with the Government of
Turkey to encourage the European Parliament to ratify the Turkey
Customs Union. While Turkey has still not received the grant
monies to which it is entitled, the Customs Union has helped inte
grate the Turkish economy into Europe.
Today, I am here leading the U.S. delegation to the fifth
meeting of the U.S.-Turkey Joint Economic Commission. The
importance that we attach to our economic relationship with
Turkey is demonstrated by the fact that we have over 20 repre
sentatives of more than a half dozen U.S. agencies on our delega
tion. Turkey is truly one of the most strategic partners of the
United States. President Clinton and PM Yılmaz have agreed on
a five part strategic relationship that covers energy cooperation,
trade and investment, mutual security interests, cooperation in
providing regional stability to this critical part of the world, and
working on Aegean issues. The Joint Economic Commission
brings together all of the trade, investment, and environment
issues encompassed in this strategic relationship.
It is clear from our Joint Economic Commission meeting which concluded today - that U.S.-Turkish economic relations
have advanced to a new stage of development as Turkey
approaches its 75th anniversary as a republic, a memorable date
which we join you in celebrating. Since the "JEC" began five
years ago, our total bilateral trade has doubled to $6 billion per
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year, while Turkey's exports to the United States have more than
doubled. In the first seven months of this year, Turkey's exports
to the U.S. are up by 25 percent. Over the last 15 years, Turkey
has had a higher growth rate than any other OECD country.
Foreign investment in Turkey would create additional high-pay
ing jobs, but unfortunately remains at a relatively low level. I am
encouraged that the number of permits issued to U.S. companies
dramatically increased last year. But even more U.S. investments
would flow into Turkey if practices common to financing of
major projects around the world were permitted, such as adequate
dispute resolution mechanisms, rights for lenders to cure default
in order to protect their loans, clarity on exclusivity in distribution
projects, and protection from changes in law. Additionally, impor
tant messages would be sent if an updated OPIC agreement were
signed and a Peaceful Uses of Nuclear Power Agreement negoti
ated.
Today, I witnessed with Minister Ersiimer the signing of
concession agreements for two new gas-fired power plants spon
sored by American companies. We discussed in the JEC what
additional steps our governments might take to accelerate project
implementation. Both governments share the desire to focus our
attention to move forward on additional Turkish-American part
nerships.
There is no more important economic issue for Turkey and
for our bilateral partnership, than energy. We are pleased to be a
growing part of the power plant projects to satisfy the enormous
demand for energy which Turkey will have well into the 21 st cen
tury. We share a strategic interest in bringing the vast energy
resources of the Caspian and Central Asia to world markets
through Turkey via a new East-West Energy Transportation
Corridor. An important component of that corridor will be the
Baku-Ceyhan pipeline, and our joint commitment in seeing that
project become a reality remains unwavering. Press speculation
that the energy companies involved in bringing Caspian and
Central Asian oil to market have decided upon routes other than
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Baku-Ceyhan is premature and misleading. Any solution has to
be sensitive to the environmental and safety limitations of the
Turkish Straits, and we are looking forward to a decision shortly
on the implementation of vessel traffic system. Overall, BakuCeyhan offers the best option from environmental, economic and
strategic standpoints. We are prepared to do everything we can to
work with the Government of Turkey to make it a reality.
Likewise, as part of the East-West Energy Transportation
Corridor, it is also critical to develop a gas pipeline from
Turkmenistan across the Caspian to reliably supply the huge nat
ural gas requirements of Turkey. We are pleased by the progress
that the governments of Turkey and Turkmenistan are making in
this regard.
We are meeting at a time of unprecedented financial turbulance and uncertainty that has roiled global financial markets. It is
vital to recognize that Turkey's economic team has been taking
the right steps during this tough period. Turkey has had disci
plined management of its fiscal and monetary policy, kept its
reserves strong, handled its Central Bank balance sheet in a trans
parent way, and paid its debts. It is important for Turkey to con
tinue to distinguish itself from those countries that have failed to
meet its financial commitments and pursued policy choices that
have led to an erosion of confidence, so that Turkey will be
looked at as Turkey. To maintain market confidence in the cur
rent difficult environment, it is imperative that Turkey sustain the
momentum of its structural reform program, stay the course on its
IMF targets, and strengthen and depoliticize its financial sector.
I would like to commend the Turkish authorities for their
commitment to implementing Turkey's anti-money-laundering
law.
As I mentioned at the outset, we have seen impressive
progress in our bilateral trade agenda. Trade in manufacturing
goods is proceeding apace, and we are pleased to be able to pro
vide additional flexibility in our textile quotas in early 1998. We
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are not pleased, however, by Turkey's continued ban on the
import of live cattle from the United States, whose cattle are dis
ease-free. This has been an issue of great concern to us during this
JEC meeting. If this ban is not corrected, we will have no choice
but to seek consultations in the WTO. We have exhausted every
other avenue. I would hope that the same openness and under
standing of the economic principles governing world markets,
which led to a recent reduction in cotton tariffs, will also result in
the lowering of tariffs on grains and oil seed products, while
Turkey has achieved significant improvements in its intellectual
property regime, remaining deficiencies in patent and copyright
protection should be remedied soon.
I would like to applaud Turkey's growing environmental
consciousness as demonstrated by its National Environmental
Action Plan. In my bilateral meetings with senior ministers and
NGOs, I have also been impressed with their commitment to deal
with the problem of climate change and to lower the rate of
growth of greenhouse gas emissions by substituting natural gas,
hyroelectric power, and nuclear energy for soft coal as well as
through an innovative tree planting effort by the NGO TEMA.
We accept Turkey's concern that one voluntary goal of the
Climate Convention -stabilization of emission at 1990 levels- is
inappropriate for Turkey. We believe the Kyoto Protocol last year,
however, should encourage Turkey to rethink its approach to both
the Climate Convention and the Protocol. Few OECD countries,
including the United States, succeeded in the emission stabiliza
tion goal. After January 1, 2000, this goal will no longer be rele
vant.
Given Turkey's current actions and future plans to improve
its fuel and energy efficiency, Turkey could adopt a growth target
for greenhouse gas emissions that would complement both its
economic and environmental objectives. This would enable
Turkey to ratify the Framework Convention and sign the Kyoto
Protocol, and benefit from flexibility mechanisms like intema-
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tional emissions trading and project-based joint implementation,
increasing the pool of resources available to support Turkey's
clean energy development plans. Such an approach allows the
power sector to expand and greenhouse gas emissions to increase,
but at lower rate than would otherwise be the case. Turkey's cur
rent policies to substitute gas, hydroelectric and nuclear, for coal,
would already permit achievement of this goal. Turkey, as an
OECD member, should not be on the sidelines in dealing with the
supreme environmental challenge of the 21st century - climate
change.
In addition to the JEC sessions, I have also had a number
of important bilateral meetings, including with Central Bank
Governor Erçel, State Minister Taner, State Minister Gürel, State
Minister Çelebi, Environment Minister Aykut, Minister of Energy
and Natural Resources Ersümer, and Foreign Minister Cem.
In closing, I would like to thank my friend, Under
Secretary Ege, and his staff at the Foreign Trade Ministry, for
hosting this fifth meeting of the Joint Economic Commission. In
thanking you all for coming out today, I would like to reiterate our
congratulations to the people of Turkey on the 75th anniversary
of your republic.

DIŞİŞLERİ GÜNCESİ-

1998

[122]

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZCÜSÜ BÜYÜKELÇİ
NECATİ UTKAN'IN HAFTALIK OLAĞAN
BASIN TOPLANTISI
SORU : Adana Tutanağıyla ilgili bir soru sormak istiyo
rum. Orada denetleme konusundaki maddelerin üçüncüsünde çok
açık bir şekilde Türkiye'nin bir mekanizma önerdiği, ama Şam'ın
onayına ihtiyaç duyulduğu için heyetin imza atmadığı söyleniyor.
Şam eğer bu öneriyi geri çevirirse ne olacak? Birinci sorum bu.
Yani güvenlik mekanizmasından söz ediliyor ve bu öneriye
Şam'ın onayına sunulduktan sonra cevap vereceklerini bildiri
yorlar. Şam bu mekanizmayı kabul etmediğinde ne olacak?
İkincisi de bu belge Suriye eğer PKK'yı desteklemeye
devam ederse Türkiye için meşru müdafa gerekçesi olarak sayıla
bilecek mi? Teşekkür ederim.
CEVAP : Tutanakta bahsettiğiniz bölümün üç unsuru var.
Birincisi, iki ülke üst düzey güvenlik yetkilileri arasında derhal ve
doğrudan telefon hattı tesis edilecek ve kullanılmaya başlanacak
tır.
İkincisi, taraflar yekdiğerinin diplomatik temsilciliklerine
ikişer özel görevli atayacaklar ve bu görevliler Misyon Şefleri
tarafından bulunulan ülke makamlarına takdim edilecektir.
••

Uçüncüsü, Türk tarafınca terörle mücadele bağlamında
güvenliği arttırıcı tedbirleri ve bunların etkinliğini denetlemek
üzere bir sistemin kurulması Suriye tarafına önerilmiştir. Suriye
tarafı bu öneriyi makamlarının onayına sunacağını ve netice
hakkında en kısa zamanda bilgi vereceğini belirtmiştir.
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Şimdi bu belge ortaya çıktığından beri, bu konuda değer
lendirme çalışmaları yapıyoruz. Bu sabah da Adana'dan dönen
heyetimizle biraraya geldik. Son derecede önemli olan belgenin
her yönüne baktık. Burada denetleme sistemi önerisi bir genel
çerçeve oluşturmaktadır. Fakat esas itibariyle bu sistem ilk başta
ki iki unsurun temeli üzerine kurulacaktır. Yani doğrudan doğruya
irtibat ve atanan görevlilerin çalışma yöntemlerini, düzenlerini
belirleyecek bir genel çerçeve olarak düşünülmüştür. Bu genel
çerçevenin içi uygulamayla doldurulacaktır. Dolayısıyla, bunun
ne şekilde işleyeceğine dair Suriye makamlarının yaklaşımlarını,
görüşlerini belirlemek anlamına gelmektedir. Bu da çok süratle
yapılacaktır ve neticelendirilecektir çok kısa bir süre içinde. Yani
bu belli başlı iki öğesi (a) ve (b) paragrafında sayılan sistemin
genel çerçevesini belirleyecek olan ve tabiatıyla dünkü tek günlük
toplantıda, evvelki günkü ve dünkü toplantılarda, belirlenmesi
mümkün olmayan bir husus olduğu için öyledir. Yoksa ne metnin
bütünlüğüne herhangi bir şekilde zarar vermektedir ne de varılmış
olan anlayışın önemini herhangi bir şekilde zedelemektedir.
İkincisi, bu belge işi bitiren değil, aslında başlatan bir
mutabakat olarak düşünülmelidir. İkna edici işaretler kesinlikle
alınmıştır. Tabii ki şimdi bu izlenecektir ve burada öngörülen
mekanizmalar faaliyete geçirilecektir. Dolayısıyla bu belgeyi iki
ülke arasında giderek pekişecek güven ortamının sağlanmasında
önemli bir merhale olarak kabul etmek gerekmektedir.
Burada, Türkiye için olduğu kadar Suriye için, Türk halkı
için olduğu kadar Suriye halkı için hayırlı bir neticenin alınmış
olduğu, daha fazla refaha, istikrara, mutluluğa ve barışa doğru bir
kapının aralanmış olduğunu umuyoruz. İki ülke açısından bu kapı
bugüne kadar kapalıydı. Çünkü taraflardan biri kapıyı kapalı tut
makta idi. Şimdi aralanan kapının ardına kadar açılmasını, gelişe
cek olan, pekişecek olan bu güvenlik ortamı bazında sonuna
kadar açılmasını temenni ederiz.
Aslında, burada Suriye bir zafer kazanmıştır. Suriye teröre
karşı bir zafer kazanmıştır. Terör olgusunu bertaraf etme aklı seli
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mini göstermenin zaferini kazanmıştır. Suriye yönetiminin
böylece aklın ve vicdanın yolunu takip etme kararlılığını çok açık
bir şekilde izhar etmiş olmasını memnuniyetle kaydediyoruz.
Nihayet öyle görünüyor ki, sağduyu, saplantılara galebe çalmıştır.
Bu, sevinilecek bir gelişmedir.
Türkiye açısından aynı şekilde terörle mücadelemiz çok
önemli bir merhale kaydetmiştir. Bunun önce iki ülkeye müsbet
yansımaları olması içten bir beklentimizdir. Hem iki ülkeye,
sonra bölgemize ve tüm uluslararası camiaya müspet yansımaları
olacak bir gelişmedir.
Bu mutabakatın nasıl uygulamaya geçeceği konusu
tarafımızdan izlenecek olan ve bu mutabakatta öngörülmüş olan
mekanizmalar da derhal faaliyete geçirilecek olan unsurlardır.
Böylece bu yönde daha ileri adımlar atılabilirse, Türkiye'nin
Suriye ile olan ilişkilerini çağdaş normlar çerçevesine oturtmak
da mümkün olacaktır. Suriye'nin geçmişteki tutumu dolayısıyla
ve bundan sonra tekerrür etmeyeceğini umduğumuz tutumu
dolasıyla yaraladığı elimiz, bu yaralar kapandığında kendisine bir
dostluk eli olarak uzanmayı beklemektedir. Aynı şekilde, bu
davranışıyla Suriye de bize dostluk elini uzatmıştır. Eğer varılan
mutabakat çerçevesinde herşey gelişirse, biz elbetteki bu eli
sıkarız. Bu neticenin elde edilmesine katkıda bulunan öncelikle
Mısır ve İran'a, bu konuda ilgi gösteren, katkı yapmaya gayret
gösteren diğer Arap ve Müslüman ülkelere ve bütün kardeş
ülkelere de bu vesileyle teşekkürlerimizi ve takdirlerimizi sun
mak istiyoruz.
Sorunuzun ikinci bölümüne gelince, bu bahsettiğim olum
lu gelişmelerin meydana gelebilmesinin ön şartı, bu mutabakatta
ifadesini bulan hususların süratle uygulamaya geçirilmesidir. Biz
bunun gerçekleşeceğine dair ikna edici işaretler aldık. Ama yine
sorunuz çerçevesinde kalarak en kötü senaryo üzerinden gidip
bunların uygulanmayacağı şeklinde bir fikre, bunların geçerliliği
ni koruyamayacağı gibi bir olasılığa yol açacak olursak, bunu
gündeme getirecek olursak, orada da söylenecek olan şudur. Bu
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safhada askeri tedbirlerimiz devam etmektedir. Bu konu çok
yakından izlenecektir ve bu mutabakatın içinde yer alan mekaniz
malar derhal harekete geçirilecektir.
SORU : Bu üçüncü mekanizma, Suriye'nin inceleyeceğini
bildirdiği mekanizmayı biraz daha detaylandırabilir misiniz? Bu
sistemden ne kastediliyor, nasıl birşey öngörülüyor?
CEVAP : Bunu iki taraf yetkili makamları teknik çerçevede
ele almaya devam edeceklerdir. Bunun içinin ne şekilde dolduru
lacağı konusundaki çalışmalar hemen başlamıştır, fakat o
mekanizmanın içinde (a) ve (b) şıklarında zikredilen iki husus da
elbetteki yer alacaktır ve bunun temelini oluşturacaktır.
SORU : Konuşurken dediniz ki "bu belge bu işi tamamiyle
bitiren değil, başlatan bir mutabakat olarak düşünülmelidir." Bu
belge Türkiye ile Suriye arasında savaşa varabilecek krizi bitiren
ama diyaloğu açan bir belge, başlatan bir belge olarak
düşünülebilir mi? Bu birinci soru.
CEVAP : Evet.
SORU : İkinci soru da Türkiye Kıbrıs'tan ve Kuzey Irak'tan
farklı olarak ilk defa bir komşu ülkeye, tabii kendi sıkıntılarından
dolayı ya da kendi yaşadığı problemlerden dolayı ama ilk defa bir
komşu ülkeye direk ve açıkça, "eğer PKK'ya desteğinizi kesmez
seniz biz bu desteği kesmenizi sağlayacağız", bu Türk dış poli
tikasında bir değişikliği mi yansıtıyor? İleriki dönemlerde de
Türkiye bu şekilde sert söylemlerle dış politikasını yürütebilir
mi?
CEVAP : Bu dış politikanın çok olağan bir uygulamasıdır.
Türkiye dış politikasının arkasına sahip olduğu gücü, gerektiği
zaman, her zaman koymuştur. Bu defa da koymuştur, daha önce
de koymuştur, bundan sonra gerekirse tekrar koyacaktır.
Siz (Reuters Muhabiri) söz almışken şöyle bir hususu vur
gulamak istiyorum. Suriye "PKK'nın terörist bir örgüt olduğunu
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••

kabul etmiştir" diyor metinde, ikinci maddesinde. "Ülkesinde
diğer terör örgütleri meyanında PKK ve tüm yan kuruluşlarının
bütün faaliyetlerini yasaklamıştır" diyor. Suriye'nin dahi PKK'nm
terörist örgüt olduğunu kabul ettiği ortamda, sizin mensup
olduğunuz Ajansın bu kavramı özenli bir şekilde bertaraf etmesi
ni ve kullanmaktan kaçınmasını yadırgadığımı belirtmek istiyo
rum.
• •

SORU: Suriye'nin topraklarında Abdullah Ocalan'ı
barındırmadığı ve gönderdiği yolundaki haberlerden sonra
Apo'nun Moskova'da olduğuna dair veya Moskova'nın banliyö
lerinde olduğuna dair haberler yoğunlaşmaya başladı. Bu para
lelde Dışişleri Bakanlığı olarak ne gibi bir açıklama yapa
bilirsiniz?
CEVAP: Abdullah Öcalan'm Suriye dışında, Rusya'da
bulunduğuna dair bilgiler biliyorsunuz ortaya çıkmıştır. Sayın
Başbakanımız bu konuda gerekli açıklamaları yapmıştır. Bu bil
giler doğrultusunda gerekli girişimlerde bulunulduğunu da ifade
etmiştir. Bu istikamette, bu çerçevede konu ilerlemektedir.
Elbetteki Sayın Başbakanın açıklamalarına, Sayın Başbakanın
verdiği bilgilere hep birlikte itibar edeceğiz ve onları izlemeye
devam edeceğiz.
SORU : Birincisi Lübnan konusunu biraz daha açabilirmisiniz? Onu öğrenmek istiyorum. İkincisi Rusya'ya Abdullah
Öcalan için bir iade dosyası, bir iade talepnamesi veya benzer
birşey ulaştırıldı mı veya bu yapılıyor mu?
CEVAP : Öcalan konusunda daha fazla görüşmek için
erken. Lübnan ile ilgili olarak, Lübnan'da da tabii bir terörizm
olgusu var. Onlar da böyle bir dertten muzdaripler. Dolayısıyla bu
mutabakatta da öngörüldüğü gibi, Lübnan devletinin de muta
bakatı alındığı takdirde üçlü çerçevede, Lübnan'ı da kapsayacak
şekilde, bu defa Lübnan'ı konu alacak şekilde terörün önlenme
sine yönelik toplantı yapılacaktır.
SORU : "Bu anlaşmanın içte ve dışta birtakım olumlu et
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kileri olabileceğini" söylediniz. İçteki olumlu etkileri ne olabilir?
Dıştaki olumlu etkileri ne olabilir? Birkaç nokta söyleyebilir
misiniz?
CEVAP : içteki olumlu etkisi çok net. Başından beri bizi
böyle bir anlaşmayı gerçekleştirmeye yönelten saikler hatırda
tutulursa içteki olumlu etkisi tabii ki onlarla ilgili doğrudan
doğruya. Yani bize uzun senelerdir çok büyük ıztıraplar çektirmiş
olan, büyük kayıplar verdirmiş olan, büyük acılara neden olmuş
olan terörün sonunu getirmek için her alanda yaptığımız mücade
lenin çok önemli bir bölümü olan bu bölüm, Suriye'nin teröre
verdiği destek bölümü, böylece inanıyorum ki bir hal yoluna gir
miştir. Umuyorum ki bir hal yoluna girmiştir. Türkiye'nin içinde
getireceği kazanım, bize sağlayacağı fayda açık. Terörün çok
büyük bir destek kaynağı böylece kurutulmuş olacak. Dediğim
gibi, herşey öngördüğümüz şekilde giderse, gitmezse de kurumuş
olacak.
Dışarıda ise, elbettekı Türkiye'nin Suriye ile varmış olduğu
böyle bir mutabakat ve bu mutabakatın işlemesi halinde oluşacak
olan güven ortamı ve bu güven ortamı üzerinde inşa etmeyi her
zaman öngördüğümüzü söylediğimiz, samimiyetle, geçmişte de
bunun kanıtlarını verdiğimiz davranışımız -ki o da iyi komşuluk
ilişkileri çerçevesinde her alanda ilişkilerimizi geliştirmek irade
sidir- hayata geçirilmiş olacak ki, bunu yalnız Türkiye ve Suriye
açısından değil, iki ülkenin insanları açısından değil, yaratacağı
yansımalar dolayısıyla bölge açısından ve bölgede yaratacağı
olumlu hava dolayısıyla daha geniş bir çerçevede olumlu
gelişmelerin başlangıcı olarak algılamak mümkün.
SORU : Bu bir askeri ve politik başarı aynı zamanda.
Diplomatik başarı. Bunun Türkiye'de şöyle bir yansıması olabilir
mi? Sivil alanda birtakım iyileştirmelere de yol açabilir mi?
Açıkçası şunu sormak istiyorum. Bu teröre karşı kazanılmış bir
başarı. Türkiye hep şeyi söyledi: "Önce terörü halledeceğiz,
ondan sonra başka önlemler alacağız." Bu sözkonusu edilen
önlemleri gündeme getirebilir mi sivil alanda da? Bunu soruyo
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rum. Böyle bir etki yaratabilir mi?
CEVAP : Tabii sorunuz geniş bir soru. Geniş anlamda bir
soru. Esas itibariyle bir iç politika sorusu. Dış politikayla kenarın
dan ucundan tabii bağlantısı var. Şunu söyleyeyim size, samimi
bir inancım olarak da söyleyeyim, Türkiye'de hepimizin zaman
zaman eleştirdiği çeşitli alanlarda bir an için terör olgusunun
tamamen yok olduğunu düşünecek olursanız, böyle bir varsayım
la bir senaryo üretecek olursanız, birden bire bunun ne kadar
önemli bir katkı yapabileceğini rahatlıkla görebileceksiniz. Terör
olgusunun mevcudiyeti dolayısıyla olamayan birçok şey var
Türkiye'de. Terör olgusunun ortadan kalkmasıyla bütün bu alan
larda gelişme beklemek son derecede doğal, sosyal bilimin de
gereği olan, sonucu olan bir husustur.
SORU : Şimdi sorun PKK'nın dış desteğiydi. Türkiye'nin
PKK ile mücadeledeki en büyük sorunu PKK'nm dışarıdan aldığı
destekti. Diyelim ki Suriye bütün mutabakatlara uydu ve desteği
ni kesti. Biliyoruz ki bu yeterli olmayacak. Çünkü Kuzey Irak'ta
ve İran'da da, hatta Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ta da PKK'nm
artmış olduğu bilinmekte. Bu çerçevede, Suriye'ye yönelik gi
rişimler ya da Suriye'den istenilenler bu diğer dış desteklerden
istenecek mi ve aynı yöntem kullanılacak mı?
CEVAP : Suriye'nin bu kapsamda şöyle bir önemi vardı:
Suriye'de terör örgütünün elebaşısı ve karargahı bulunuyordu.
Suriye pekçok konuda bu terör örgütünün faaliyetlerini kolay
laştırıcı bir rol oynuyordu. Bunları ortaya koyduk. Suriye'nin
önemi orada. Hatırlayacak olursak, biz Suriye tarafına Mısır
aracılığıyla Türkiye'nin taleplerini özetleyen bir belge ulaştır
mıştık. Bu tutanakta da ona atıfta bulunuluyor. Orada demiştik ki,
"Suriye ile ilişkilerimizin normale avdet etmesi için Suriye'nin
uluslararası ilişkilerin temel norm ve kurallarına uymasını ve
aşağıda sıralanan somut taleplerimize olumlu cevap vermesini
istiyoruz. Buna göre, Türkiye-Suriye ilişkilerinin Suriye'nin
terörizme verdiği destek nedeniyle ciddi biçimde zarar gördüğü
gerçeğinden hareketle, Suriye'nin bazı yükümlülükleri bulun
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duğunu resmen kabullenmesi ve terörist destek konusunda
bugüne kadar sürdürdüğü tutumunu terketmesini istiyoruz. Bu
yükümlülükler esas itibariyle, teröristlere destek verilmemesi,
sığınma imkanı sağlanmaması, mali yardımda bulunulmaması
hususlarında resmi bir taahhüdü içermelidir. Suriye aynı zamanda
PKK eylemcilerini tesirsiz hale getirmek üzere kontrolü altındaki
topraklarda terörist eğitim kampları kurulmasına ve işletilmesine
izin vermemelidir. PKK'ya silah temin etmemeli, lojistik
malzeme desteğinde bulunmamalıdır. PKK üyelerine sahte kimlik
kartları düzenlememelidir. Teröristlerin Türkiye'ye resmi yollar
dan girmelerine ve diğer yollardan sızmalarına sağladığı yardımı
kesmelidir. Terörist örgütün propaganda faaliyetlerine izin ver
memelidir. PKK'nın Suriye topraklarındaki tesis ve mahallerde
faaliyette bulunmasına imkan sağlamamalıdır. Teröristlerin
üçüncü ülkelerden Kuzey Irak'a ve Türkiye'ye geçişlerine imkan
tanımamalıdır. Bunlara ilaveten, Suriye'den terörizmle mücadele
kapsamındaki bütün faaliyetlerle işbirliği içinde bulunması bek
lenmektedir." Dolayısıyla bunlar da Suriye'nin bu kapsamda, bu
bağlamda taşıdığı özel önemi ortaya koyuyor. Onun için Suriye
bizim için özel bir durum ve bu özel durum gerektirdiği itinayla,
gerektirdiği dikkatle, kararlılıkla ele alınmış ve böylece dün
itibariyle gerçekten olumlu saymamız gereken bir çözüm yoluna
doğru gitmeye başlamıştır. Bu karargah faaliyetinin böylece son
bulması neticesinde bunun bölücü terör örgütünün bütün diğer
değindiğiniz faaliyetlerine önemli yansımaları olacağını bekle
mek gerekiyor.
SORU : Tutanakta önemli maddelerinden biri Suriye tarafı
Türkiye'ye birtakım listeler vermiş. Yani tutuklanan militanlarla
ilgili olarak.
CEVAP : Evet.
SORU : Acaba bu konuda ne yapılacak? Türkiye bu kişileri
isteyecek mi? Ne öngörülüyor?
CEVAP : Bu listeler dün verildi. İlgili makamlarımızın
elinde. Nasıl bir işlem yapılacağını doğrusu şu konuştuğumuz
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sırada bilmiyorum. Ama en azından bunların kim olduğu, ne
olduğu böylece ortaya çıkmış oluyor.
SORU : Şimdi bütün bu gelişmelerin PKK'ya önemli yan
sımaları olacağını söylediniz. Muhakkak olacak ama...
CEVAP : "Tahmin ediyorum" dedim.
SORU : Olduğu takdirde, benim tahminime göre de bunun
en büyük haliyle şu olabilir: Terörist eylemler, şiddete dayalı
eylemler belki son bulabilir ama o zaman da PKK'nın da muaz
zam bir siyasallaşma süreci açılabilir. ERNK zaten Avrupa'da
birçok yerde şiddetle ilgili kabul edilmediği gerekçesiyle belirli
bir akseptansa sahip. Bundan sonra atılacak olan adımlar bu
konuda ne olacak?
CEVAP : Kimin atacağı adımlar? Niye adım atalım? Ne
gerekiyorsa yapılacak tabii. Bu bizim şu andaki konumuz değil.
Bizim burada bahsettiğimiz teröre verilen desteğin son bulması.
Bu konuda çok önemli bir aşamanın gerçekleşmiş bulunması. O
ayrı bir konu olarak ortaya çıkabilir. Önce bitsin bu terör, ondan
sonra görürüz neler olacak.
SORU : Acaba Suriye'nin Hatay konusundaki alacağı
tutum nedir ve ilerideki ilişkilerimizi nasıl belirleyecek?
CEVAP : Ne Türkiye'nin ne dünyadaki başka hiçbir
ülkenin -Suriye hariç- Hatay gibi bir problemi yoktur. Hatay,
nereden bakılırsa bakılsın, BM açısından bakılsın, uluslararası
camianın herhangi başka bir penceresinden bakılsın, ikili bazda
bakılsın hiç kuşku yok ki Türkiye Cumhuriyeti topraklarının
değerli bir parçasıdır. Burada eğer bir sorundan bahsedilecekse bu
sorun sadece Suriye'yi ilgilendiren bir sorundur ve bu aşamada,
tabir caizse, folklorik olmaktan daha öteye bir önem taşımamak
tadır.
SORU : Abdullah Öcalan'm iadesine ilişkin sözlü olarak
talep yapıldığı gibi yazılı talebinin de bugün gönderileceği -Sayın
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Başbakanın söylediğine göre- biçiminde bir bilgi vardı
gazetelerin birinde. Bu yazılı başvuru yapıldı mı acaba?
CEVAP : Bilmiyorum. Şu safhada Öcalan konusunda bütün
bildiklerimizi sizinle paylaştım. Fazla birşey olmadı herhalde ama
benden bu kadar.
SORU : Do you plan to implement this policy to finish sup
port of terrorism also by other countries that you believe support
terrorism?
CEVAP : If there is such a need, certainly. But now our
focus is on Syria. Because it is important, in many respects that
we could get something really positive and hope that we will con
tinue to bring positive elements to the equation. We don't have the
same kind of problem with other countries. With other countries,
we have problems related to this main subject but in different
forms. Such as the training facilities in one neighbouring country
that you know well.
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ADDRESS BY H.E. SULEYMAN DEMIREL,
PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF TURKEY
TO THE OPENING SESSION OF THE 8TH ANNUAL
EUROPEAN UNION TURKEY CONFERENCE OF
JOURNALISTS
(Antalya, 22 October 1998, Thursday, 10.00)

Ambassador Fogg,
Distinguished Guests,
Ladies And Gentlemen,
It is a great pleasure for me to address The Eighth Annual
European Union-Turkey conference of journalists. I welcome
you all to Antalya, a city of growth and prosperity with a bright
future. Indeed, with its dynamism, its wealth and its splendor this
enchanting city is a living testament to the achievements of our
people in the past seventy-five-years-long republican history.
This year's European Union-Turkey conference of journal
ists coincides with the seventy-fifth anniversary of our republic.
The year-long celebrations have enabled us to reflect on the past
and to re-think the future in the light of that reflection. What we
see in that reflection is the strong devotion of our people to the
ideal of a united, prosperous, democratic Europe. Indeed, history
as well as a perspective of a common future bind Turkey and
Europe together into a shared political vision.
History tells us that neither a Europe without Turkey, nor a
Turkey without Europe is conceivable. However, through the
decisions of the Luxembourg summit the European Union has
attempted to change the course of the European history. The deci
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sion not to name Turkey as a candidate was in the first place an
utter discrimination against our people. At the same time, it was
an injustice to history and to the shared ideals that we defended
together during the past 50 years. That has hurt the Turkish peo
ple. We have shown our reaction to this discrimination. And, we
were not alone in our reaction. This discriminatory decision has
received strong criticisms from within as well. This has proven
once again that Turkey is not alone in its quest to become a full
member of the European Union. It has friends in Europe.
Actually, they are not only our friends but friends of a democrat
ic European project that regards cultural differences as sources of
richness and fountains of creativity. Together with the friends of
a Europe that is a union based on the solidarity of constitution
al democracies we will continue to fight the "us versus them"
discourse that is dominant in some circles in Europe regarding
Turkey's full membership to the European Union.
Therefore, despite the current problems and many chal
lenges ahead, the relationship between Turkey and the European
union continues to occupy a crucial place among Turkey's for
eign policy priorities. Turkey's EU policy is not a mirror of the
EU's strategy towards Turkey, nor should it be so. For, our free
choice to become a full member of the EU is shaped by our his
tory and geography. Our desire to integrate with Europe, which
we see as a system of values rather than a geography, is unequiv
ocal.
The continuation of the grid-lock in Turkey-European
Union relations is not of course desirable nor is it tenable. Turkey
will firmly defend its rights stipulated in all relevant instruments
between the EU and Turkey, beginning with the Ankara
Agreement of 1963. Current political fluctuations that are tempo
rary in nature cannot change the historic choice of our nation.
Turkey, while defending its contractual rights, will continue to act
in harmony with Europe on the basis of shared values and within
the perspective of a common future.
Distinguished guests,

DIŞİŞLERİ GÜNCESİ-

Ekim 1998

[134]

The two-and-a half-years-long experience proves that our
economy can adapt successfully to the new competitive condi
tions required by the customs union which Turkey has completed
with the European Union as a result of the Ankara Agreement of
1963. In fact, the customs union has been working as an insula
tion mechanism for our economy, reducing the negative effects of
the recent crisis in global markets. Both Turkey and European
Union benefit from the customs union. However, the European
Union still did not fulfill its obligations under the customs union
agreement. Therefore, I believe that both Turkey and European
Union should work together to deepen the customs union. If the
customs union can function properly, it can contribute to the
well-being of the peoples of Turkey as well as European Union.
Therefore, I believe that deepening of the customs union and in
this context, taking into consideration new proposals, primarily
liberalization of services sector merits serious attention.
With the 70 percent of its foreign trade currently realized
with the European Union, Turkey is benefiting from the dynam
ics of the single European market thanks to the customs union.
It is the customs union with Europe which makes Turkey differ
ent than the other emerging markets. Hence, Turkey will not
remain indifferent to the economic and political developments in
Europe, to which it is bound with partnership ties. We will con
tinue preparing ourselves for the EU standards with the firm
belief that one day Turkey will certainly be a full member of the
European Union. Our target is to achieve not only the criteria
determined by the European union regarding enlargement, but
also the level that it has reached through the monetary union.
Distinguished guests,
Following the Luxembourg summit we have seen some
steps by the Union clearly indicating a certain acknowledgment
of Turkey's sensitivities for the discrimination it faced in
Luxembourg. Although there has been some progress it is clear
that the British presidency did not unfortunately attain all that it,
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had set out to achieve at Cardiff. For us the most notable failure
was the lack of a direct mention of Turkey as a candidate. There
is an implied mention of Turkey as a candidate, but a direct refer
ence was carefully avoided. From the political and psychological
point of view this is a crucial point that ought to be taken into con
sideration by the European leaders.
Even at the procedural level, Turkey is still being treated
differently from the other Eastern European candidates. Their
progress —the so called "screening process" is being assessed
directly by the commission as part of the enlargement process.
Currently, a review of Turkey's progress towards membership cri
teria is being carried out.
In practical terms, there is one clear way in which we can
test whether the good will expressed at Cardiff meant anything
practical. The commission was instructed by the European
Council to find budgetary funds for projects involving Turkey. If
that happens, it will be a step forward, or perhaps I should say a
step back to normal conditions. Turkey, a member with an asso
ciation agreement, which foresees the full membership, with a
functioning customs union, and an application for membership on
the table for many years, in fact receives far less financial co
operation from the European Union than many countries that do
not have the same web of relations with the Union. I find this very
difficult to explain in any rational terms. We shall see whether the
Cardiff summit made a practical difference in this respect.
This brings us to the question of what can be done to revive
the European/Turkish relationship?
First and foremost, Turkey should be unambiguously iden
tified as a candidate country. There are already same indications
in that direction. However, they are not as clear as it should be.
What we expect is an equal treatment with the other candidates.
Turkey should have access to a time table and funds to enable it
to make the changes necessary for full membership, just as other
applicant countries do. Then, the European funds for Turkey need
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to be unblocked. Again, Cardiff made promises in this direction
we shall see if they are honoured. One can also imagine further
changes. Contacts in areas such as training, management, public
administration, and education should be intensified in a mutual
basis. Also, the European Union and Turkey should develop joint
projects in areas where Turkey is a natural partner for the EU, for
example in the Caucasus and Central Asia.
Exclusion of Turkey from the enlargement process on eco
nomic grounds defies the realities. In fact, by the economic and
industrial criteria, Turkey belongs firmly in the group of six lead
ing candidates. Recent investor comparisons show that Turkey
clearly belongs with Poland, the Czech Republic, and Hungary on
economic criteria. And, unlike those countries, Turkey already
has a full customs union with the EU.
In the last two generations Turkey has developed into an
industrial and urban society. It has done so without any financial
co-operation from the European Union after 1981. Turkey is now
one of the main external partners of the European Union for trade
and its trade with Europe is growing faster than the average rate
of intra-EU trade. Earlier this year, a World Bank report listed
Turkey as the 17th largest economy in the world with a total gnp
of $379.9 billion dollars. It is now by far the largest economy in
the Eastern Europe, Balkans, the Black Sea Basin, Caspian Basin
and the Middle East. The Turkish economy has not been affected
by the Asian crisis or by the crash in Russia, even though that
country is one of our main trading partners.
Here, let me highlight some of the strong marks of Turkey
compared to other candidate countries:
—Turkey has a fully functioning market economy and had
one long before the candidate countries of Eastern Europe.
—its ability to accept the "acquis communautaire " is well
ahead of that of the other candidates. It has a record of much
faster economic growth than the other candidates countries.
[137]
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—the Turkish economy has achieved
structural changes since 1980.

amazingly rapid

—our financial services, stock exchange and insurance
institutions are fully integrated with the global markets.
—as a global city, Istanbul has become the financial and
commercial center of Eurasia.
—the new energy geography that has emerged in the
Caspian Basin will be linked to the global markets with the new
energy pipelines that will be built through Turkey.
-the major transportation projects that constitute the infra
structure of the re-emerging silk road which is going to link
Europe and Asia once again, are already being built within
Turkey.
-Turkey has already launched a 10-year, 30 billion dollar
investment project in energy field, as well as a 30 year, 150 bil
lion dollar investment project in the defence industry.
—currently the Turkish industry exports its products to 135
countries around the world.
—the total construction projects currently undertaken by the
Turkish contractors abroad are well over 20 billion dollar. 80 per
cent of the construction projects in the Caucasus and the Central
Asian countries are being undertaken by the Turkish entrepre
neurs.
—no other candidate country has such a dynamic and prom
ising economy in Europe. Apart from all these, Turkey is deter
mined to carry out reforms in all fields, ranging from democrati
zation to social security. It is poised to face the challenges of the
twenty-first century with ardour and hope.
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Distinguished guests,
Once the developed, democrat, prosperous greater Turkey
reaches its goals and carries out its reforms, then it will be "de
facto" member of the European Union. Thus, the only problem
for Turkey which is a European country with its history, geogra
phy, and its way of life, will be a legal certification of this "de
facto" situation. And no one will be able to hinder Turkey's full
membership to the EU that would take place sooner or later. The
objectives of Turkey are known. The methods that will enable us
to reach these objectives are also known. In this context, we will
focus our attention and efforts on how to develop our country,
how to further enhance our democracy. Turkey, as a regional
power and a great European state that is located at the heart of
Eurasia will maintain its efforts towards full EU membership.
This is an indispensable objective that is shared by the over
whelming majority of our people.
Turkey and Europe are eternally linked by history, geogra
phy, shared values and a common political system. Despite the
current difficulties, I remain optimistic about the future of the
relations between Turkey and European union. We need to
embark on a genuine cooperation which will enable us to be able
to look beyond the present and start building our common
European future.
With these thoughts in mind, I wish you success in your
deliberations and a pleasant stay in our country.
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ÇEK CUMHURİYETİ, MACARİSTAN VE
POLONYA’NIN NATO’YA KATILIM
PROTOKOLLERİNİN ONAYLANMASINA DAİR KANUN
TASARISININ TBMM GENEL KURULUNDA
GÖRÜŞÜLEREK KABUL EDİLDİĞİNE İLİŞKİN
AÇIKLAMA

Çek Cumhuriyeti, Macaristan ve Polonya'nın NATO'ya
katılım protokollerinin onaylanmalarına dair kanun tasarıları dün
(21 Ekim) TBMM Genel Kurulunda görüşülerek kabul edilmiştir.
Protokollerin onaylanmasına ilişkin kanunların, Sayın
Cumhurbaşkanımız tarafından imzalanmalarını ve Resmi
Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmelerini müteakip, gerekli
onay belgeleri hazırlanarak Vaşington Anlaşması uyarınca saklayıcı ülke ABD'ne tevdi olunacaktır.
Onay işlemleri el'an Türkiye dahil 15 müttefik ülke
Parlamentosunca tamamlanmıştır.
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KARADENİZ ÜLKELERİ DENİZ KUVVETLERİ
KOMUTANLARI TOPLANTISINA İLİŞKİN AÇIKLAMA
Türkiye bilindiği gibi, Karadeniz bölgesinde barış ve
istikrarın güçlendirilmesi ve bölgesel işbirliğinin geliştirilmesi
amaçlarından hareketle 8-11 Nisan 1998 tarihlerinde Varna'da
gerçekleştirilen Karadeniz Ülkeleri Deniz Kuvvetleri
Komutanları Toplantısında Karadenize sahildar ülkeler arasında
"Karadeniz Deniz İşbirliği Görev Grubu" (BLACKSEAFOR)
adıyla bir güç oluşturulması önerisini gündeme getirmişti.
Bu bağlamda yürütülen girişimler sonucunda, ülkemizin
yanısıra Bulgaristan, Gürcistan, Romanya, Rusya Federasyonu ve
Ukrayna'dan uzmanların katılımıyla 20-21 Ekim 1998 tarih
lerinde Ankara'da bir uzman toplantısı düzenlenmiştir.
Toplantıda katılımcılar Türkiye'nin önerisini prensip
itibariyle desteklediklerini açıklamışlar ve bu önerinin hayata
geçirilmesi yönünde çalışmaları sürdürme kararı almışlardır.
Toplantıya katılan tüm ülkeler, bu tür bir güç oluşturul
masının Deniz Kuvvetleri arasında işbirliği ve birlikte çalışma
ortamına katkıda bulunarak Karadenize sahildar ülkeler arasında
ki dostluk, iyi ilişkiler ve karşılıklı güven ortamını güçlendireceği
ve bölgede barış ve istikrarın pekiştirilmesine katkıda bulunacağı
hususunda görüş birliğine varmışlar ve gücün ilk faaliyetinin 1416 Nisan 1999 tarihlerinde İstanbul'da tertiplenmesi öngörülen
Karadeniz Ülkeleri Deniz Kuvvetleri Komutanları Toplantısı
sırasında gerçekleştirilebilmesi imkanlarını araştırmaya ve gücün
oluşturulmasına yönelik çalışmalara Aralık 1998 ayma kadar
akdedilecek ikinci uzman toplantısında devam etmeyi kararlaştır
mışlardır.
Karadeniz'deki dostluk ve iyi ilişkiler ortamına yeni bir
boyut ekleyecek olan BLACKSEAFOR'un bölgesel istikrar ve
barış açısından önemli katkıları olacağı düşünülmektedir.
[141]
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İSRAİL-FİLİSTİN ARASINDA İMZALANAN
ANLAŞMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMA
Amerika Birleşik Devletlerinde bir süredir, bizzat ABD
Başkanmm katılımıyla, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile
Filistin Devlet Başkanı Yasser Arafat arasında yürütülen
görüşmelerin başarıyla sonuçlandığı ve varılan anlaşmanın Beyaz
Saray'da bugün (23 Ekim) imzalanacağı öğrenilmiştir. Orta Doğu
Barış Süreci'nin bölgede barış ve istikrarın korunması için tarihi
bir fırsat olduğunu her vesileyle vurgulayan Türkiye, doğal
olarak, sürecin önündeki tıkanıklığın aşılmasını sağlayacağını
umduğu bu anlaşmayı memnuniyetle karşılamaktadır.

X
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24 EKİM BİRLEŞMİŞ MİLLETLER GUNU
VESİLESİYLE DIŞİŞLERİ BAKANI SAYIN İSMAİL CEM
TARAFINDAN YAYINLANAN MESAJ
Dünyada ekonomik ve sosyal refahın barış, işbirliği ve
dayanışma ortamı içinde sağlanabilmesi çabalarının odak noktası
olan Birleşmiş Milletler Örgütü'nün 53. kuruluş yıldönümünü
kutlamaktan kıvanç duymaktayız.
Kuruluş Yasası'nda yeralan idealler ve hedefler
doğrultusunda faaliyet göstermekte olan Birleşmiş Milletler,
insanlığı yeni bir dünya savaşı felaketinin tekrarından korumak,
insan hakları ve temel özgürlüklerine saygıyı sağlamak ve barış
ve güvenlik içerisinde daha iyi yaşam koşullarının tesisi için
devletlerin ve uluslararası toplumun ortak iradelerinin oluştuğu
ve ortak eylem kararlarına dönüştüğü tek evrensel forum olma
özelliğini sürdürmektedir.
53 yıl boyunca insanlığa hizmet veren Birleşmiş Milletler,
hızla değişen dünya koşullarında üzerine düşen sorumlulukları
yerine getirirken başarılı faaliyetlerde bulunmuş, ancak zaman
zaman da başarısızlıklara uğramıştır. Öte yandan, dünyamızın
karmaşık sorunlarla çalkalandığı günümüzde insanlığın
Birleşmiş Milletler'den beklentilerinin artması, bu beklen
tiler karşılanmadığı sürece Örgüt'e eleştiriler yöneltilmesi
kaçınılmazdır. Bu bakımdan, Birleşmiş Milletler'in bu bek
lentileri yanıtlayabilecek imkanlara ve dinamizme kavuş
turulması her zamankinden daha fazla önem arzetmektedir.
Birleşmiş Milletler'in Yasası'ndaki hedefler doğrultusunda daha
çok mesafe katedebilecek, çağın yeni gereklerine ayak uydurarak
XXI. yüzyılı göğüslemeye hazır hale gelecek ve günümüz
koşullarının iyileşmesine katkıda bulunacak bir Örgüt olarak
uluslararası alanda hakettiği yeri alması için hem kendi içinde
başlattığı kavramsal ve kurumsal reform sürecini başarı ile
• •

[143]

DIŞİŞLERİ GÜNCESİ-

sonuçlandırması, hem de devletlerin Birleşmiş Milletler'e
gerekli her türlü katkıda bulunması gerekmektedir. Birleşmiş
Milletler'in inandırıcılığı ve bir güven kaynağı olmayı
sürdürmesi büyük ölçüde bu çabaların sonuçlarına bağlıdır.
XX. yüzyılın sonunda karşılaşılan küresel boyuttaki sorun
lar kollektif
çözümler beklemektedir. Bu çözümlerin
üretilebilmesi için Birleşmiş Milletler güçlü bir diyalog ve
müzakere forumu oluşturmakta, insanlığa sorumlulukların ve
yükün paylaşıldığı, uzlaşılara ulaşmak için gereken mekaniz
malarla donatılmış bir çerçeve sunmaktadır. Bu itibarla,
Birleşmiş Milletler'den sadece beklentilerimizi karşılamasını bek
lemeden, bu Örgüt'e hakettiği siyasi desteği vermemiz, ayrıca
gerekli beşeri ve maddi kaynakları sağlamamız, bünyesinde
işbirliği ve dayanışma için gerekli siyasi iradeyi sergilememiz
gerekmektedir.
Birleşmiş Milletler'in önünde bulunan sorunlar arasında
terörizm önemli bir yer tutmaktadır. Terörizm bir insanlık
suçudur. Ağır bir insan hakları ihlalidir. Demokrasi ve
ülkelerin toprak bütünlüğüne yönelik vahim bir tehdittir.
Terörizmin kökünün tümüyle kazınması için uluslararası
işbirliğinin şart olduğu herkesçe kabul edilmektedir. Bu durumda
Birleşmiş Milletler'den beklenen terörizme karşı uluslararası
işbirliğini güçlendirmesidir. Bir Birleşmiş Milletler üyesi
olarak Türkiye bu konuda üstüne düşeni yapmakta ve bütün
Birleşmiş Milletler üyelerinin aynı yönde gayret göstermesini
beklemektedir.
Türkiye, çoğulcu demokrasi, insan haklan ve temel
özgürlükler ile, hukukun üstünlüğü gibi yürekten bağlı olduğu
ortak değerlerin korunması; uluslarası toplumun yüzyüze
geldiği sorunların çözümlenmesi ve dünyada barış ve güvenliğin
korunması için en uygun çabaların gösterildiği yegane evrensel
örgüt olan Birleşmiş Milletler'e katkılarını sürdürecektir.
Bu çerçevede, başta barışı koruma etkinlikleri ve önleyici
diplomasi olmak üzere, uzun vadede barışın özünü oluşturan
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yoksulluğun ortadan kaldırılması, ulusal ve uluslararası alanda
sosyal adaletin tesisi, ekonomik büyümenin ve sürdürülebilir
kalkınmanın özendirilmesi, çevrenin korunması gibi dünyada
ekonomik ve sosyal refahın arttırılmasına yönelik Birleşmiş
Milletler faaliyetlerini desteklemekteyiz. Bu alanların tümünde
Birleşmiş Milletler bünyesinde yapmış olduğumuz taahhütleri
ve Birleşmiş Milletler Yasası'ndaki ideal ve hedefler doğrultusun
da kurucu üye olarak üzerimize düşen görevleri yerine getir
meye hazır olduğumuzu bu vesileyle bir kez daha yinelemek
isterim.
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DIŞİŞLERİ BAKANI İSMAİL CEM İN HAZAR
PETROLLERİ KONUSUNDA YAPTIKLARI AÇIKLAMA

•

Dışişleri Bakanı İsmail Cem, Hazar Petrollerinin taşınması
ve İstanbul Boğazı arasındaki ilişkiye dikkati çeken bir açıklama
yaptı. Dışişleri Bakanı Cem, petrol tankerlerinin İstanbul'un
insanına ve doğasına getirdiği büyük tehlikeler nedeniyle,... Türk
Boğazlarının Hazar petrollerinin taşınacağı boru hattı haline
gelmesini önlemek için uluslararası hukukun ve ulusal hukukun
çerçevesinde yapılması mümkün olan ne varsa, Türkiye yapacak
tır. Herkes bunu bilsin ve buna göre hesap tutsun" dedi.
Dışişleri Bakanı Cem'in açıklaması şöyle:
"... Halen, yılda yaklaşık 60 milyon ton petrol, tankerlerle
İstanbul Boğazından geçirilmektedir. Petrol tankerleri, yılda yak
laşık 4500 geçiş yapmaktadır. Bu rakamlar, İstanbul'u, insanını ve
doğasını tehlikeye düşürmektedir. Bu trafiğin yavaşlatılması ve
azaltılması zorunludur; bu yönde çalışmalar yapılmaktadır.
Durum böyle iken, şimdi, Hazar petrollerinin ihracına
hazırlanan şirketlerin, önemli miktarda, çıkarmayı planladıkları
petrolü Bakü-Ceyhan yoluyla değil, Supsa ve Novorosisk
üzerinden denizyoluyla, İstanbul Boğazından geçirmeyi
öngördükleri, bunun hazırlığı içinde oldukları belirtilmektedir.
Bu hesapları yapanları uyarmak istiyoruz; eklenecek petrol
miktarı şöyle dursun, halen taşınan petrolün bile Türk
Boğazlarından geçişinde 1999'dan itibaren çok zorlanacaklardır.
Türkiye, uluslararası hukukun ve kendi hukukunun sağladığı
bütün imkanları, eksiksiz kullanmaya başlayacaktır. Bunun, tüm
hazırlıkları tamamlanmaktadır. Buna göre:
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* Boğazlarda petrol taşıyan her tankerin nitelikleri tek tek
incelenecek, insanlara ve çevreye taşıdığı tehlike saptanacaktır.
Güvenlik açısından denetimin gerektirdiği zaman dikkatle kul
lanılarak, Boğazlara girişte bekletilen tankerler incelemeye alınarak bu işlemler gerçekleşecektir.
* Tankerlerin, hangi yoğunlukla ve hangi sırayla Boğazlara
girebileceği, tanker trafiğinin insan ve çevreye taşıdıkları tehlike
açısından ve Boğazlardaki yerel trafik dikkate alınarak sap
tanacaktır. Bunun, ek petrol taşımacılığı şöyle dursun, halen mev
cut olanı bile yavaşlatacağı açıktır. Bu bağlamda, günümüzdeki
"yılda yaklaşık 4500 tanker geçişinin", 1999'dan itibaren artması
değil, tam aksine, azalması söz konusudur.
* Petrol tankerlerine, Boğazları kullanan diğer yük ve
yolcu gemilerine kıyasla hiçbir öncelik tanınmayacaktır.
* Türkiye, büyük tehlike yaratan Boğazlardaki petrol
trafiğinin azaltılması amacıyla, Karadenizden taşman petrolün
ithalini sınırlayacaktır.
* Petrol tankerlerinin sigorta yükümlülüklerinin en üst dü
zeye çıkarılmasını zorunlu kılan uluslararası mevzuatın uygulan
masını Türkiye sağlayacaktır. Ayrıca, 2000 yılından itibaren,
ancak çift cidarlı petrol tankerlerinin Türk Boğazından geçmesine
izin verilmesini öngören yasal düzenleme çalışmalarına başlan
mıştır.
Hazar petrollerinin, "Bakü-Ceyhan boru hattıyla mı, yoksa,
Karadeniz ve Boğazlar üzerinden mi" Batı pazarlarına taşınacağı
na karar vermek durumunda olan petrol şirketlerinin, kararlarını
alırken, bu gerçekleri gözönünde bulundurmalarını öneririm.
Türkiye'nin doğası, ağaçları, kuşları, başka ülkelerinkinden daha
değersiz değildir. Bizim insanımızın hayatı, başka ülkelerin
insanlarının hayatından daha önemsiz değildir.
Türkiye, Türk Boğazlarındaki ekolojik sistemin, çevredeki
tarihi ve kültürel varlıkların korunması, can ve mal güvenliğinin
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sağlanması için bütün önlemleri alma hak ve kararlılığına sahip
tir. Petrol şirketleri, ileride büyük ve sürekli sorunlar karşısında
kalmak ve büyük sıkıntıya düşmek istemiyorlarsa, karar verirken
gerçekçi olmak durumundadırlar."
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GKRY-YUNANİSTAN ORTAK TATBİKATINA
İLİŞKİN AÇIKLAMA
%

Kıbrıs ve Doğu Akdeniz'de güvenlik ve istikrarı bozucu
faaliyetlerini giderek tırmandırmakta olan Güney Kıbrıs Rum
Yönetimi ve Yunanistan'ın 20 Ekim günü Güney Kıbrıs ve
Akdeniz'de başlattıkları "Nikiforos" ortak tatbikatı devam etmek
tedir. Yunanistan'dan savaş uçakları ve gemilerin de katıldığı tat
bikat, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da Türk tarafına karşı
saldırı senaryoları içermektedir.
Sözkonusu tatbikat, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin
girişimleri sonucunda Kıbrıs'ta gerginliğin düşürülmesini
amaçlayan mekik diplomasisinin başlatıldığı bir dönemde gerçekleştirilmektedir. Rum/Yunan ortaklığının sorumsuz tavrı
Birleşmiş Milletlerin Ada'da güven ortamı tesisine yönelik gi
rişimleri karşısındaki samimiyetsizliğini bir kez daha ortaya koy
makta ve bölgede gerginliği artırmaktadır. Uluslararası kamuoyu
nun bu olumsuz ve tehlikeli gidişatı gerektiği gibi değerlendire
ceğinden eminiz.
Doğrudan doğruya ülkemizin ve Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti'nin güvenliğine tehdit teşkil eden askeri hazırlıklara
karşı ise Türkiye her türlü önlemi almaktadır.
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TÜRKİYE-SURİYE ARASINDA İMZALANAN
TUTANAKLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Suriye Devlet Başkanı Hafız Esad ve Dışişleri Bakanı
Faruk El Shara'nın, 20 Ekim 1998 tarihinde Türkiye ve Suriye
arasında imzalanan Tutanağın Suriye tarafından olumlu ve den
geli bulunduğu ve uygulanacağı yolunda basına yansıyan demeç
leri tarafımızdan memnuniyetle karşılanmıştır.
Tutanağın uygulanması Türkiye-Suriye ilişkilerinin gele
ceği açısından hayati önem taşımaktadır. Türkiye, Tutanağın
uygulanmasının terörizmle mücadele konusunda Türkiye ile
Suriye arasında yeni bir işbirliği dönemi açacağı ümidindedir.
Türkiye, uygulamayı dikkatle izleyecek olup, Suriye'nin
Tutanağın imzalanmasında gösterdiği yapıcı yaklaşımı Tutanağın
uygulanmasında da sürdürmesini beklemektedir.

DIŞİŞLERİ GÜNCESİ-

Ekim 1998

[150]

TURKEY PLACES NEW LIMITS ON OIL TANKER
TRAFFIC IN BOSPORUS

,

By Stephen KINZER The New York Times

ISTANBUL, Turkey —As competition for pipeline routes
out of the oil-rich Caspian Sea basin intensifies, Turkey
announced new restrictions over the weekend on use of the
Bosporus, the strategic waterway that divides Europe and Asia.
Foreign Minister ismail Cem said 4,500 tankers passed
through last year, and the straits will not be able to handle that
number next year.
"Turkey will not grant any priority to oil tankers," Cem said
in a statement issued Saturday. "It has the right and duty to take
all measures to protect the ecological system, history, cultural her
itage and safety of those who live along the straits."
In case oil executives missed his message, Cem pointed out
that these new measures "could slow down current traffic."
Turkey's announcement was the latest move in a highstakes rivalry among regional and world powers for influence in
the volatile Caspian region.
Political pressures are mounting as major oil companies
prepare to decide where they want to lay the main export pipeline
for their Caspian crude. Policy makers in Washington and else
where believe the decision could have long-term strategic impli
cations for the region, which is made up of former Soviet states
wedged between Iran and Russia.
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Turkey and the United States are waging a last-minute
campaign to persuade oil companies to build their pipeline along
a route that would favor Western interests. Oil companies are
resisting because they say such a pipeline would cost too much to
build.
Turkish officials have evidently decided to warn oil com
panies that they cannot count on sending their tankers through the
Bosporus. Turkey says that because the 19-mile channel runs
through the center of Istanbul, which is home to more than 10
million people and increases in tanker traffic are impossible.
Last week, Clinton administration officials summoned top
oil executives from Amoco, Chevron and other companies active
in the Caspian to a meeting in Washington at which they laid out
the case for their favored pipeline. It would run from the
Azerbaijani capital of Baku, where the Caspian oil boom is cen
tered, across Georgia and Turkey to the Turkish port of Ceyhan on
the Mediterranean.
The administration favors this route because it would
strengthen Turkey while pulling Azerbaijan and Georgia away
from the Russian sphere of influence and toward the West. It
would also keep Caspian oil out of Iran and bring it to a port with
in easy sailing distance of Israel.
Both Russia and Iran oppose the Baku-Ceyhan route, and
each has offered an alternative of its own. Each bidder claims its
alternative is cheapest.
President Clinton's special envoy to the Caspian region,
Richard Morningstar, is scheduled to arrive in Istanbul on
Monday for a round of meetings at which he will press oil exec
utives to look more favorably on the Baku-Ceyhan route.
Oil executives say they want to build a pipeline along that
route, but that given low oil prices and the years it will take before
Caspian oil is flowing in large amounts, they cannot commit sev
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eral billion dollars to it immediately.
The oil companies are reportedly leaning toward building a
shorter route running from Baku to the Georgian port of Supsa on
the Black Sea. From there the crude might be shipped through the
Bosporus to the Mediterranean and the open ocean beyond.
Turkey's environmental argument dovetails neatly with its
desire to promote the Baku-Ceyhan pipeline route. If the Turks
and Americans can convince oil companies that the Bosporus is
already full to capacity, prospects for the Baku-Ceyhan pipeline
would improve. The legality of the tighter regulations that Turkey
has announced may be questionable, however. Under a conven
tion signed in 1936, Turkey has very limited power to regulate
traffic on the Bosporus.
Apparently by coincidence, Turkey's announcement came
only hours after an oil tanker collided with another vessel on the
Bosporus. No oil was spilled.
Port officials said a tanker of Turkish registry, the Osman
Bahri, reported trouble with its steering mechanism on Friday
night, and soon afterward collided with an anchored water tanker.
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CUMHURBAŞKANI SAYIN SÜLEYMAN DEMİREL’İN
CUMHURİYET İN 75. YILDÖNÜMÜ VESİLESİYLE
ÜLKEMİZE GELEN YÜKSEK DÜZEYLİ KONUKLARA
VERDİKLERİ YEMEKTE YAPTIKLARI KONUŞMA
(Cumhurbaşkanlığı Köşkü, 28 Ekim 1998,
Çarşamba, Saat:20.00)
Ekselansları Devlet ve Hükümet Başkanları,
Altesleri,
Değerli Konuklar,
Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 75. Yıldönümünde
sevincimizi ve coşkumuzu paylaşan siz değerli dostlarımıza hitap
etmekten büyük bir onur duyuyorum. Ülkemize hoşgeldiniz.
Türkiye Cumhuriyeti, çok uluslu bir büyük imparatorluğun
küllerinden bir ulusun eşitlik ve özgürlük temelinde yeniden
doğuşudur.
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu olan Mustafa Kemal
Atatürk "Yurtta Sulh, Cihanda Sulh" ilkesiyle Cumhuriyetin
temeline barışçılığı koymuştur. Geçen 75 yıl tarihimizin en uzun
barış dönemidir. Demokratik, laik, üniter bir hukuk devleti olan
Cumhuriyet sayesinde yeniden bölgesinin en güçlü ülkelerinden
biri haline gelen Türkiye bundan böyle de dünya barışının
hizmetinde olmaya devam edecektir.
Ekonomide küreselleşme ve hukuk alanında evrenselleşme
neticesinde dünya halklarının birbirlerine daha da yakınlaştığı bir
dönemde yaşıyoruz. Cumhuriyetimizin kurucuları daha bu
yüzyılın başlarında işte böyle bir dünyayı görebilmişlerdi.
Evrensel uygarlığın ortak dilini konuşabilmenin barışın anahtarı
olduğunu daha o günlerde sezmişlerdi. Onların bu vizyonu bugün
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de bizlere yol göstermeye devam etmektedir. Önümüzdeki
yüzyıla da aynı ruhla hazırlanıyoruz. Bu bağlamda, barış,
demokrasi ve kalkınmanın birbirinden ayrılmaz bir üçlü olduğu
fikrine yürekten inanıyoruz.
Hazar, Karadeniz ve Akdeniz havzalarının birbirleriyle
kucaklaştığı Avrasya coğrafyasının tam kalbinde yer alan bir
dünya devleti olan Türkiye bölgemizin ve dünyanın barış ve
istikrarına katkılarını sürdürecektir. Kuzey ile Güneyin; Doğu ile
Batının buluşma noktası olan Türkiye kültürler ve uygarlıklar
arasında köprüdür. Tarihinin ve coğrafyasının ürünü olan bu
sorumluluğun bilinci içindedir. Bu çerçevede, birlikte çalışma ve
yaşama anlayışının 21. Yüzyıl küresel barışının yol haritasını
oluşturacağına yürekten inanıyoruz. Bu inanç doğrultusunda daha
iyi bir dünya kurulması için çaba sarfetmeye devam edeceğiz.
Bu duygu ve düşüncelerle, bu anlamlı günümüzde
sevincimizi bizlerle birlikte paylaşan siz değerli konuklarımıza
tekrar hoşgeldiniz diyor, kadehimi, çatışmaların işbirliği ve
dayanışmaya dönüşeceği; umudun zafere ulaşacağı; farklı inanç,
dil, ırk, din ve uluslara mensup insanların birlikte çalışıp birlikte
yaşayacakları bir dünya için kaldırıyorum.

[155]

DIŞİŞLERİ GÜNCESİ-

Ekim 1998

DIŞİŞLERİ BAKANI SAYIN İSMAİL CEM’İN
ABD DIŞİŞLERİ BAKANI’NIN HAZAR HAVZASI
ENERJİ KAYNAKLARI BAŞ DANIŞMANI RICHARD
MORNINGSTAR İLE BAKÜ-CEYHAN BORU HATTI
HARKINDAKİ GÖRÜŞMESİ
ABD Başkanı'nın ve ABD Dışişleri Bakam'nın Hazar
Havzası Enerji Kaynakları Baş Danışmanı Richard Momingstar,
bu sabah Dışişleri konutunda Dışişleri Bakanı İsmail Cem ve
ilgili yöneticilerle kahvaltıda biraraya gelerek Bakü-Ceyhan
boru hattının siyasal hazırlıklarını görüştü.
Görüşmede, Dışişleri Bakanı İsmail Cem şu hususların
üzerinde durdu:
* Türkiye ile Türkmenistan arasında anlaşmaya varılan
Hazar Geçişli Doğalgaz Projesinin bir an önce hayata geçirilmesi
için bütün bölge ülkelerinin katkısını bekliyoruz.
* Bakü-Ceyhan Boru hattı, ekonomik bir proje olduğu
kadar, ekonomiyi belirleyen siyasal çerçeveyi de Orta Asya
ve Kafkaslar’da çizecek olan temel tercihtir. Türkiye'de bu
konuda tam bir görüş birliği vardır.
* Türkiye, bu projenin gerçekleşme sürecine ve kullanımı
na, ilgili petrol üreticisi ülkelerin ve transit ülkelerin
katılımını öngörmektedir.
* Türkiye, bu projenin gerçekleşmesinde hükümetlerin
kararlılığını en önemli unsur olarak nitelemektedir. Türkiye,
doğal olarak, Bakü-Ceyhan boru hattına petrol verecek şir
ketlerin meşru ticari kaygılarını dikkate alacaktır.
* Türkiye, İstanbul Boğazının bir petrol boru hattına
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dönüştürülmesine, insanlarının ve doğasının tehlikeye atılmasına
elbette izin vermeyecektir. Bu amaçla, uluslararası hukukun
bütün imkanlarını kullanarak her türlü güvenlik önlemini
titizlikle uygulamakta kararlıdır.
* Türkiye'nin kendisi, büyük bir petrol ve doğalgaz
tüketicisidir. Hazar kaynaklarının, Boğazlar üzerinden Batı'ya
aktarılmasını öngören bir projeye öncelik verilmesi yanlışının
yapılması halinde, Türkiye'nin ülke içi enerji yatırımlarında ve
enerji ithalatında, Hazar dışındaki kaynaklara ve üreticilere
öncelik verilmesi gerekecektir.
* Türkiye, ilgili devletlerle, üretici şirketler arasında
varılacak bir ön uzlaşmanın Bakü-Ceyhan'ın gerçekleşmesi yo
lunda önemli bir aşama olacağı kanaatindedir.
Cem-Momingstar görüşmesinde, Amerikan ve Türk
taraflarının, Bakü-Ceyhan boru hattının gerçekleşmesi yolundaki
güçlü kararlılığı ve birlikte çalışma iradesi tekrar teyid edildi.
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AB BAKANLAR KONSEYİ TOPLANTISI SIRASINDA
YUNANİSTAN’IN DAĞITTIĞI BELGEYE İLİŞKİN
AÇIKLAMA

Brüksel'de yapılan Bakanlar Konseyi Toplantısı sırasında
Yunan heyetinin basın mensuplarına ve diğer heyetlere
Türkiye'de insan hakları, Türk-Yunan sorunları ve Kıbrıs hakkın
da yakışıksız ve asılsız iddialar içeren bir belge dağıttığı öğre
nilmiştir. "Türkiye-AB ilişkileri" başlıklı belge, Yunanistan
Hükümetinin Türkiye ile ilişkilerinde sürdürdüğü hasmane ka
ralama politikasının yeni bir kanıtını oluşturmaktadır. Sözkonusu
belge, Yunanistan'ın 27 Nisan 1998 tarihinde yine bir AB
Bakanlar Konseyi toplantısı sırasında dağıttığı, gerçekleri çarpı
tan kağıtları hatırlatmaktadır. Yunanistan'ın bu ahlak dışı
davranışını kınıyoruz.
Yunanistan, Türkiye ile mevcut ciddi ikili sorunları çözmek
ve ilişkilerini geliştirmek arzu ve iradesini ortaya koyacağı yerde,
Türk-Yunan ilişkilerini ilgilendirmeyen konular da dahil her alan
daki menfi propaganda faaliyetleriyle ikili ilişkilerde gerginliği
tırmandırarak, düşmanlığı körükleyerek varlığını dahi inkar ettiği
ikili sorunları çözümsüz bırakma ve Türkiye-AB ilişkilerini bal
talama çabasını ısrarla sürdürmektedir.
Yunanistan'ın amacı bellidir. Yunanistan, her türlü diplo
matik teamülü hiçe sayarak medeni ülkeler arasındaki ilişkilerde
yeri olmayan yöntemlere başvurmak suretiyle Türkiye'nin AB ile
yakınlaşmasını önlemeye çalışmaktadır.
Türkiye
hakkında
asılsız
iddialarda
bulunan
Yunanistan'dan beklenen, dünya basınmca da ortaya konmuş
bulunduğu üzere, terör örgütlerine sağladığı desteğe son verme
sidir.
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Yunanistan'ın insan hakları sicili de parlak değildir.
Yunanistan'ın kendi toprağında yaşayan azınlıklara etnik ayırım
cılık yaptığı, ifade ve örgütlenme özgürlüklerine kısıtlamalar
getirdiği, özellikle Batı Trakya'daki Türk azınlığını vahim insan
hakları ihlallerine maruz bıraktığı çeşitli uluslararası kuruluşlarca
saptanmıştır.
Yunanistan'ın Türk-Yunan ilişkilerinde ilerleme sağlan
masını engelleyen taraf olduğu da artık gizlenmesi mümkün
olmayan bir gerçektir. Türkiye bu ilişkilerde mevcut sorunlara
çözüm bulunması için üstüne düşen bütün öneri ve açılımları yap
mıştır. Ancak, Yunanistan sorunların çözümü için diyaloga
girmekten ısrarla kaçınmakta ve birçok sorunun varlığını dahi
inkar etmektedir. Yunanistan'ın komşuluğa ve ciddi bir devlete
yakışmayan bu tutumu diğer tüm AB ülkelerince bilinmektedir.
Yunan delegasyonu dağıttığı belgede, Kıbrıs sorunu
nedeniyle Türkiye'yi eleştirmektedir. Ancak bunu yaparken
Kıbrıs'ta kendi ülkesinin yıkıcı rolünü ve ağır sorumluluğunu
unutmuş görünmektedir. Terörist Grivas'ın EOKA örgütüne
silahları Yunanistan'ın sağladığını, Kıbrıs Türk halkının bu
silahlarla kıyıma uğratıldığını, Kıbrıs'ı ilhak etmek arzusunun,
Yunanistan'ı 1974 yılında Ada'da askeri darbe yapma noktasına
getirdiğini, bizzat Makarios'un dahi BM Güvenlik Konseyinde bu
ülkeyi işgalcilikle suçladığını hatırlamak istememektedir. Tüm
uluslararası camia sadece bu gerçekleri değil, Rum/Yunan ortak
askeri doktrini çerçevesinde Kıbrıs'a ağır silahlar yığarak, S-300
füzeleri konuşlandırmaya kalkışarak, Güney Kıbrıs'ta hava ve
deniz üsleri kurarak, ortak tatbikatlarda saldırı senaryoları uygu
layarak Ada'da gerilimi asıl arttıranın Yunanistan olduğunu da
bilmektedir.
Yunanistan Kıbrıs sorunun asli sorumlusudur. Bugüne
kadar Yunanistan Kıbrıs sorununa kalıcı bir çözüm bulunması
için en ufak yapıcı bir katkıda bulunmadığı gibi BM müzakere
sürecinde ortaya çıkan tüm fırsatları heba etmekten de kaçın
mamıştır.
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Yunanistan'a tavsiyemiz, küçük oyunlar yerine medeni ve
sorumlu bir devlete yakışır şekilde sorunları bizimle görüşme
irade ve cesaretini göstermesidir. Türkiye, Yunan Hükümetine
sağduyunun bir an önce hakim olarak, bu ülkenin Türkiye ile
ilişkilerinde gereken zihniyet değişikliğine gitmesini gerekli
görmektedir.

*

/
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DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SOZCUSU BÜYÜKELÇİ
NECATİ UTKANTN HAFTALIK OLAĞAN BASIN
TOPLANTISI
BÜYÜKELÇİ UTKAN : Herşeyden önce Cumhuriyet
Bayramınızı kutlarım. Basın toplantımızı bazı açıklamalarla
başlatmak istiyorum.
Bu sabah Sayın Dışişleri Bakanı Cem ve ABD Başkanı'nın
ve Dışişleri Bakam'mn Hazar Havzası Enerji Kaynakları Baş
Danışmanı Richard Momingstar, Dışişleri konutunda Dışişleri
Bakanı İsmail Cem ve ilgili yöneticilerle kahvaltıda biraraya ge
lerek Bakü-Ceyhan boru hattının siyasal hazırlıklarını görüştüler.
Görüşmede, Dışişleri Bakanı İsmail Cem şu hususların
üzerinde özellikle durdu:
* Türkiye ile Türkmenistan arasında anlaşmaya varılan
Hazar Geçişli Doğalgaz Projesinin bir an önce hayata geçirilmesi
için bütün bölge ülkelerinin katkısını beklediğimizi ifade etti.
Bundan sonraki bölüm Bakü-Ceyhan Boru hattıyla ilgili. O
konuda da size bilgi sunuyorum. Sayın Bakan ayrıca şu hususları
bu bağlamda belirtti:
* Bakü-Ceyhan Boru Hattı, ekonomik bir proje olduğu
kadar, ekonomiyi belirleyen siyasal çerçeveyi de Orta Asya ve
Kafkaslar’da çizecek olan temel tercihtir. Türkiye'de bu konuda
tam bir görüş birliği vardır.
* Türkiye, bu projenin gerçekleşme sürecine ve kullanımı
na, ilgili petrol üreticisi ülkelerin ve transit ülkelerin katılımını
öngörmektedir.
* Türkiye, bu projenin gerçekleşmesinde hükümetlerin
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kararlılığını en önemli unsur olarak nitelemektedir. Türkiye,
doğal olarak, Bakü-Ceyhan boru hattına petrol verecek şirketlerin
meşru ticari kaygılarını dikkate alacaktır.
* Türkiye, İstanbul Boğazının bir petrol boru hattına
dönüştürülmesine, insanlarının ve doğasının tehlikeye atılmasına
elbette izin vermeyecektir. Bu amaçla, uluslararası hukukun
bütün imkanlarını kullanarak her türlü güvenlik önlemini titizlik
le uygulamakta kararlıdır.
* Türkiye'nin kendisi, büyük bir petrol ve doğalgaz tüketi
cisidir. Hazar kaynaklarının, Boğazlar üzerinden Batı'ya aktarıl
masını öngören bir projeye öncelik verilmesi yanlışının yapılması
halinde, Türkiye'nin ülke içi enerji yatırımlarında ve enerji itha
latında, Hazar dışındaki kaynaklara ve üreticilere öncelik ver
ilmesi gerekecektir.
* Türkiye, ilgili devletlerle, üretici şirketler arasında
varılacak bir ön uzlaşmanın Bakü-Ceyhan'ın gerçekleşmesi yol
unda önemli bir aşama olacağı kanaatindedir.
Cem-Morningstar görüşmesinde, Amerikan ve Türk
taraflarının, Bakü-Ceyhan boru hattının gerçekleşmesi yolundaki
güçlü kararlılığı ve birlikte çalışma iradesi tekrar teyid edildi.
Bir diğer açıklamak istediğimiz konu AB Bakanlar
Konseyi Toplantısında Yunanistan tarafından dağıtılmış olan bir
belge ile ilgili.
Brüksel'de yapılan Bakanlar Konseyi Toplantısı sırasında
Yunan heyetinin basın mensuplarına ve diğer heyetlere
Türkiye'de insan hakları, Türk-Yunan sorunları ve Kıbrıs hakkın
da yakışıksız ve asılsız iddialar içeren bir belge dağıttığı öğre
nilmiştir. "Türkiye-AB ilişkileri" başlıklı belge, Yunanistan
Hükümetinin Türkiye ile ilişkilerinde sürdürdüğü hasmane ka
ralama politikasının yeni bir kanıtını oluşturmaktadır. Sözkonusu
belge, Yunanistan'ın 27 Nisan 1998 tarihinde yine bir AB
Bakanlar Konseyi toplantısı sırasında dağıttığı, gerçekleri çarpı
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tan kağıtları hatırlatmaktadır. Yunanistan'ın bu ahlak dışı bul
duğumuz bu davranışını kınıyoruz.
Yunanistan, Türkiye ile mevcut ciddi ikili sorunları çözmek
ve ilişkilerini geliştirmek arzu ve iradesini ortaya koyacağı yerde,
Türk-Yunan ilişkilerini ilgilendirmeyen konular da dahil her alan
daki menfi propaganda faaliyetleriyle ikili ilişkilerde gerginliği
tırmandırarak, düşmanlığı körükleyerek varlığını dahi inkar ettiği
ikili sorunları çözümsüz bırakma ve Türkiye-AB ilişkilerini bal
talama çabasını ısrarla sürdürmektedir.
Yunanistan'ın amacı bellidir. Yunanistan, her türlü diplo
matik teamülü hiçe sayarak medeni ülkeler arasındaki ilişkilerde
yeri olmayan yöntemlere başvurmak suretiyle Türkiye'nin AB ile
yakınlaşmasını önlemeye çalışmaktadır.
Türkiye
hakkında
asılsız
iddialarda
bulunan
Yunanistan'dan beklenen, dünya basınmca da ortaya konmuş
bulunduğu üzere, terör örgütlerine sağladığı desteğe son verme
sidir.
Yunanistan'ın insan hakları sicili de parlak değildir.
Yunanistan'ın kendi toprağında yaşayan azınlıklara etnik ayırım
cılık yaptığı, ifade ve örgütlenme özgürlüklerine kısıtlamalar
getirdiği, özellikle Batı Trakya'daki Türk azınlığını vahim insan
hakları ihlallerine maruz bıraktığı çeşitli uluslararası kuruluşlarca
saptanmıştır.
Yunanistan'ın Türk-Yunan ilişkilerinde ilerleme sağlan
masını engelleyen taraf olduğu da artık gizlenmesi mümkün
olmayan bir gerçektir. Türkiye bu ilişkilerde mevcut sorunlara
çözüm bulunması için üstüne düşen bütün öneri ve açılımları yap
mıştır. Ancak, Yunanistan sorunların çözümü için diyaloğa
girmekten ısrarla kaçınmakta ve birçok sorunun varlığını dahi
inkar etmektedir. Yunanistan'ın komşuluğa ve ciddi bir devlete
yakışmayan bu tutumu diğer tüm AB ülkelerince bilinmektedir.
Yunan delegasyonun bu defa dağıttığı belgede, Kıbrıs
[163]

DIŞİŞLERİ GÜNCESİ-

Ekim 1998

sorunu nedeniyle Türkiye eleştirilmektedir. Ancak bunu yaparken
Yunanistan, Kıbrıs'ta kendi ülkesinin yıkıcı rolünü ve ağır sorum
luluğunu unutmuş görünmektedir. Terörist Grivas'ın EOKA
örgütüne silahları Yunanistan'ın sağladığını, Kıbrıs Türk halkının
bu silahlarla kıyıma uğratıldığını, Kıbrıs'ı ilhak etmek arzusunun,
Yunanistan'ı 1974 yılında Ada'da askeri darbe yapma noktasına
getirdiğini, bizzat Makarios'un dahi BM Güvenlik Konsey i’nde
bu ülkeyi işgalcilikle suçladığını hatırlamak istememektedir. Tüm
uluslararası camia sadece bu gerçekleri değil, Rum/Yunan ortak
askeri doktrini çerçevesinde Kıbrıs'a ağır silahlar yığarak, S-300
füzeleri konuşlandırmaya kalkışarak, Güney Kıbrıs'ta hava ve
deniz üsleri kurarak, ortak tatbikatlarda saldırı senaryoları uygu
layarak Ada'da gerilimi asıl arttıranın Yunanistan olduğunu da
bilmektedir.
Yunanistan Kıbrıs sorununun asli sorumlusudur. Bugüne
kadar Yunanistan Kıbrıs sorununa kalıcı bir çözüm bulunması
için en ufak yapıcı bir katkıda bulunmadığı gibi BM müzakere
sürecinde ortaya çıkan tüm fırsatları heba etmekten de kaçın
mamıştır.
Yunanistan'a tavsiyemiz, küçük oyunlar yerine medeni ve
sorumlu bir devlete yakışır şekilde sorunları bizimle görüşme
irade ve cesaretini göstermesidir. Türkiye, Yunan Hükümetine
sağduyunun bir an önce hakim olarak, bu ülkenin Türkiye ile
ilişkilerinde gereken zihniyet değişikliğine gitmesini gerekli
görmektedir.
Kendiliğimden yapacağım açıklamaları sona erdirmek
üzere size yeni çıkarttığımız bir belgeyi tanıtmak istiyorum.
Bakanlığımız tarafından hazırlanmış olan bu belgede Türkiye
Cumhuriyeti bütün yönleriyle anlatılmaktadır. İngilizce olarak
basılmış olan bu belgeyi toplantı sonunda sizlere dağıtacağız.
Yararlanacağınızı umuyorum. Yabancılar için hazırlanan, 29
Ekim etkinlikleri çerçevesinde ülkemizi ziyaret edecek büyük
sayıdaki heyetlere de dağıtılmak amacıyla bugüne yetiştirilen bir
belge.
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•

SORU : Rum basınında Türkiye, ABD ve İsrail'in Kasım
ayı sonlarında bir deniz tatbikatı yapacağına dair haberler var.
Ona ilişkin sizde bir bilgi var mı?
CEVAP : Yok öyle birşey.
SORU : Böyle bir tatbikat yok mu?
CEVAP : Hayır.
SORU : Bilgi mi yok, tatbikat mı yok?
CEVAP : Öyle bir tatbikat yok.
SORU : Yunanistan Meclis Başkanı geçtiğimiz günlerde
bir açıklama yaptı: "Türkiye eğer bu şekilde devam ederse askeri
varlığı er veya geç bir çatışmaya gireceğiz. Suriye'ye karşı göster
miş olduğu şantajlar bizimle aynı şeyleri yapamazlar" şeklinde
açıklama yaptı. Siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?
CEVAP : Bu sorunuza bir "off the record", bir "on the
record" cevap vereyim olur mu?
"Off the record" şu: Bu gibi beyanları değerlendirmek için
mesela Encyclopedia Britannica gibi tanınmış bir ansiklopedinin
yanılmıyorsam 16. cildini alıp "P" harfinde "Paranoid Reactions"
diye bir bölüm var orayı okursanız yeterli bilgiyi edinmiş olur
sunuz. Bu "off the record" kısmı.
"On the record" kısmı: Bu tür beyanları, üzerinde yorum
yapmaya değer görmüyorum.
SORU : Momingstar ile yapılan görüşme sırasında bir
ciddi uyarı yapıldı. Yani "Türkiye Bakü-Ceyhan boru hattının
gerçekleşmemesi halinde başka bölgelerden ithalat yapar." İyi
anladım mı ben?
_

•

CEVAP : iyi anlamışsınız.
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SORU : O zaman acaba bunu biraz açıklar mısınız? Bu çok
ciddi. Bunu ilk kez duyuyorum.
CEVAP : Şimdi burada denilen şu: Eğer netice itibariyle
şöyle bir projeye onay verilirse; ağırlık Boğazlar'a verilecektir.
Boğazlar’dan batıya doğru sevkedilecektir, gibi bir yaklaşım içine
girilirse, bir defa Boğazlar'ın bir boru hattı olamayacağını, insan
larının ve doğasının tehlikeye atılmasına izin verilmeyeceğini
zaten çeşitli vesilelerle söyledik. Burada da söylemiş oluyoruz.
Bu amaçla uluslararası hukukun bütün imkanlarını kullanarak her
türlü güvenlik önlemini titizlikle uygulamakta kararlı olduğu
muzu da bildiriyoruz. Bu işin bir yönü ve ikinci yönü, özellikle
sizin değindiğiniz yönü, orada da diyoruz ki, bütün bunlara rağ
men Boğazlar seçeneğine öncelik tanıyan bir yaklaşım ortaya
çıkarsa, böyle bir yanlış yapılırsa, o zaman biz de Türkiye'nin
ülke içi enerji yatırımlarında olsun, enerji ithalatını karşılama
konusunda olsun Hazar dışındaki kaynaklara ve üreticilere
yönelmek mecburiyetinde kalırız. Zannediyorum oldukça açık bir
ifade tarzı. Yani, böyle bir yanlışın içine girildiği takdirde
Türkiye'de başka seçeneklere başvurma hakkını hem saklı tut
maktadır, hem de bu imkana rahatlıkla sahiptir.
SORU : Seçenekler nelerdir?
CEVAP : Seçenekler diğer bölgelerden enerji gereksinim
lerini karşılaması.
SORU : Mesela?
CEVAP : Ortadoğu, Mısır, Kuzey Afrika, Endonezya,
Norveç.
SORU : Bahsettiğiniz bölgeler düşünülürken uzaklık da
gözönünde bulundurulduğunda
?
CEVAP : Olabilir tabii.
SORU : İran'la bir doğalgaz anlaşması vardı. "Türkiye
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kendi üzerine düşeni yerine getirdi" deniyordu. Hangi aşamada?
ABD'nin karşı çıktığı bir proje olarak gözüküyordu. Dolayısıyla
Bakü-Ceyhan ilgili gelişmeler çerçevesinde soruyorum.
CEVAP : Maddi olarak hazırlıkları ne noktadadır, inşaatı,
yahut inşaat planlaması nereye varmıştır doğrusu onu bilmiyo
rum. Enerji Bakanlığında muhakkak daha fazla bilgi var ama gün
demde olmaya elbette devam ediyor.
SORU : Siyasi nedenlerle bu projenin yavaşlatıldığı yolun
da bir takım söylenti diyebileceğimiz şeyler var. Bunlarda gerçek
lik payı var mı?
CEVAP : Bize öyle bir bilgi intikal etmedi. Bizim algıla
mamız, o proje ile ilgili maddi hazırlıkların programına, planına
göre yürütüldüğü şeklinde.
SORU : Sabah kahvaltıda Momingstar'ın yaklaşımı nasıl?
"Bakü-Süpsa ilk planda olsun, sonra Bakü-Ceyhan olur" mu diyor
resmi yaklaşım olarak?
CEVAP : Yok, yok. Gerçekten çok kesin bir taahhüt içinde
ler.
SORU : "Sonuçta şirketler karar verecek mi" diyor. Yoksa
kesin olacak mı?
CEVAP : Hayır. Onların üzerinde durdukları husus şu:
Tabii biliyorsunuz şirketlerin alacakları bir tavsiye kararıdır. Bu
tavsiye kararına netice itibariyle kaynağın sahibi olan ülke veya
ülkeler uyup uymamak şeklinde bir kararla geçerlilik kazandıra
caklardır. Bir defa onu hatırlamak lazım. Bu konuda gerek
Türkiye, gerek bu projeyi başından beri desteklemiş olan ABD de
gereken her türlü girişimi yapmışlardır. Bütün hazırlıkları tamam
lamışlardır. Konunu bütün veçhelerini hesaba katan, hiçbir ayrın
tıyı ihmal etmeyen bir çalışma yürütülmüştür. Dolayısıyla
bugünkü toplantıdan da benim aldığım izlenim bu konuda
Amerika'nın desteğinin kararlılıkla sürdüğü şeklindedir.
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Dolayısıyla, bir süre önce basında da rastladığımız gibi ABD'nin
bu projeye öncelik tanımaktan vazgeçtiği gibi bir yaklaşımın
katiyetle doğru olmadığı ortaya çıkmıştır ve bu sabahki
görüşmede de Sayın Momingstar'ın ağzından bu teyit edilmiştir.
Amerikan yönetiminin ilgili şirketlerle yaptıkları toplantılar da
olumlu geçmiş ve gerekli mesajları onlara da vermişler ve
Momingstar'ın buradaki temasları Sayın Cem'le yaptığı kah
valtıyla başladı, ama sonra Enerji Bakanlığıyla ve diğer makam
larla görüşmeye devam edecek. Şimdi bu arada, 29 Ekim tören
leri vesilesiyle üretici ülkelerin, bu Hazar Havzası’ndaki üretici
ülkelerin, yani Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan, Özbe
kistan ve transit ülkelerin, yani Gürcistan ve Türkiye Devlet
Başkanları da bir arada olacaklar. Burada bu ülkelerin katılımıyla
bir bildiri, bir Ankara Deklarasyonu şeklinde bir bildiri yayınlan
ması ve burada gerek Bakü-Ceyhan'm gerek diğer konuların yer
alması öngörülüyor. Bu Türkiye'nin yapmış olduğu bir öneri,
fakat üzerinde müzakeresi daha yapılamadı. Bu toplantılar vesile
siyle eğer fırsat bulunup yapılabilirse, bayram dönemi içinde
imzalanabilir. Yetişmemesi ihtimali de var tabii ama hiç değilse
böyle bir ortak iradeyi ortaya koyacak bir mesaj herhalde çıka
caktır. Ayrıca, yine bu 29 Ekim tarihinde bu vesileyle Türkiye ile
Türkmenistan arasında doğalgaz anlaşması imzalanacaktır. Bu
Hazar geçişli bir projedir ve bir satış anlaşması şeklindedir.
Bunun da imzası yapılacaktır ve nihayet eğer ertelenmezse 9
Kasım'da Konsorsiyum içindeki şirketlerin kararının ortaya çık
ması beklenmektedir. Şimdiki durum bu. Bu noktaya gelene
kadar zannediyorum yapılabilecek herşey yapıldı. Hiçbir şey
ihmal edilmedi ve konunun politik önemi olsun, ticari yaşaya
bilirliği olsun, inceden inceye hem dile getirildi, hem çalışmalar
yapıldı bu konuda. Şimdi 29 Ekim münasebetiyle ilgili ülkeler
arasında yapılacak olan temaslar önemli ve ondan sonra da eğer
ertelenmezse dediğim gibi 9 Kasım'da yapılacak olan açıklama.
Bu izlemenin tam ortasında bulunuyoruz.
• •

SORU : Ankara Deklarasyonu'na Özbekistan imza koyu
yor mu?
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CEVAP : Bunun önerisi var ortada. Fakat burada biraraya
geldikleri zaman heyetlerin görüşmesi sözkonusu. Ama çok
yoğun etkinlikler var. O arada fırsat bulunabilecek mi buluna
mayacak mı bilemiyorum. Yetiştirilmeye çalışılacak. Fakat onu
bu önümüzdeki 2-3 gün içinde izleyerek ancak öğrenebileceğiz.
SORU : Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Özbekistan'ı
saymıyor. Onun için sordum.
CEVAP : Benim edindiğim bilgiler içinde eğer ben yanlış
yorumlamadımsa, üretici ülkeler, bilinen ülkeler, Azerbaycan,
Kazakistan, Türkmenistan ve Özbekistan dört ediyor. Transit
ülkeler de iki, altı. Altı rakamı telaffuz edildiğine göre ben altıyı
başka türlü tutturamıyorum.
SORU : Şimdi diyorsunuz ki "müzakere edilmedi, sadece
Türkiye'nin bir önerisi."
CEVAP : Tabii tabii. Elbette birisinin öneri yapması lazım.
Biz önerdik ve önerirken dedik ki "29 Ekim'de Ankara'ya
geldiğinizde konuşuruz."
SORU : Onlann ilk tepkileri olumlu mu efendim?
CEVAP : Burada getirecekler. Dedik ki, "Şu öneriyi alınız,
bakınız. Üzerinde düşününüz ve Ankara'ya geldiğinizde oturalım,
konuşalım."
SORU : Bu çok lanse edildi, olacak gibi gösterildi.
CEVAP : Olacak tabii. Herhalde birşey olacak ama
dediğim gibi, ben kendimi angaje etmek istemiyorum. Ne kadar
zaman kalacak, bütün bu etkinlikler arasında bunu görüşmek için
nasıl fınalize edecek, nasıl birşey olacak? Bunları ancak bugün,
yarın öğrenebileceğiz. Öyle birşey. O teşhis doğru. Ona bir iti
razım yok. Öneri yapıldı ve dendi ki "Bakın siz bu öneriyi ince
leyin, gelin Ankara'da konuşalım." İşte o güne geldik bugün.

[169]

DIŞİŞLERİ GÜNCESİ-

Ekim 1998

SORU : (anlaşılamadı)
P.#

CEVAP : If I understood well, the first part of your ques
tion is related to some efforts of the Iranian side to resume talks
about northern Iraq.
SORU: Yes.
CEVAP: Between Iran and Turkey?
SORU : Between Iraq, between Turkey and Syria and Iran
about developments in Northern Iraq.
CEVAP : What we have on our agenda is our bilateral con
tacts with Iran. Especially concerning the question of Syria. The
question, more exactly of the support given to terrorism by Syria
and in this respect Foreign Minister Harrazi came to Ankara and
went to Damascus and it is quite possible that he will visit us once
again. But, at the best of our knowledge this context is aimed at
ending and having assurances about ending of the support to ter
rorism given by Syrians. This is the agenda as far as our context
with Iran and particularly with Mr. Harrazi.
SORU : (Kahire'de Kültür Merkezi açılması konusunda)
CEVAP : Yes. For the second part of your question, of
course we are delighted to note that this project has come to its
final stage. We certainly welcome it and we consider this project
as a new element in the framework of the relations between Egypt
and Turkey, excellent relations of friendship and cooperation
which are gaining a new momentum in the field of cultural coop
eration.
SORU : Benim anladığım kadarıyla son durumda sanki
îran üçlü müzakere istiyor.
CEVAP : Olabilir, ama bizde yok şimdi öyle bir bilgi.
Şimdiki konumuz dediğim gibi, İran'la olan bağlamda söylüyo-
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mm, İran ve Mısır gibi bir faaliyeti oldu Suriye konusunda. Onun
devamı şimdi sözkonusu. Yoksa Kuzey Irak konusunda bizim
daha çok gündemimizde olan oradaki taraflarla Ankara'da yapıla
cak olan görüşmeler. Öncelik orada. Barzani ve Talabani ile
yapılacak görüşmelerde öncelik.
SORU : Tarihi için Kasım'ın ilk haftası deniyordu.
CEVAP : (Atacanlı) Barzani'nin önümüzdeki hafta gelmesi
sözkonusu. Henüz kesin değil. Fakat muhtemeldir. Talabani'nin
de gelmesi sözkonusu olabilir ama bir tarih yok. Bunlar bizim bu
guruplarla ilgili olarak yapacağımız ikili görüşmeler
çerçevesinde.
SORU : 17 Eylül'de imzalanan anlaşmaya ilişkin olarak
gelmiyorlar mı?
CEVAP : (Atacanlı) Vaşington mutabakatını mı diyor
sunuz?
SORU : Evet.
CEVAP : (Atacanlı) Hayır. Bunlar ikili temaslar olacak.
SORU : Üçü beraber görüşmeyecekler mi?
CEVAP :(Atacanlı) Barzani'nin önümüzdeki hafta buraya
gelmesi sözkonusu. Talabani'nin de gelmesi sözkonusu ama
henüz tarihi belli değil. Bunlar ikili olarak yapacağımız görüşme
ler. Vaşington mutabakatında değinilen, birlikte yapılacak toplan
tıyla ilgili henüz belirlenen bir tarih yok.
SORU : Kıbrıslı Rum bir bayanın açtığı dava üzerine bir
Avrupa mahkemesi Türkiye'den belli bir miktar para ödemesini
istemişti. Bununla ilgili Türkiye'nin tutumunu tekrarlayabilir
misiniz?
CEVAP : Bizim bununla ilgili açıklamış olduğumuz tutu
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muzda herhangi bir değişiklik yok. Onu tekrarlamak gerekiyorsa,
hepsini tabii tekrarlamayayım, biz şunu açıkladık. Biz dedik ki
"bu Divan kararının uygulanma ve yerine getirilebilme kaabiliyeti
yoktur" dedik. Ayrıca dedik ki "Bu karar Kıbrıs'taki siyasi ve fiili
gerçekleri bütünüyle gözardı etmektedir. KKTC'nin halkını
işleyen demokratik kurum ve kuruluşların varlığını, hukuki ve
idari tasarruflarını inkar etmektedir." Ayrıca şunu da belirttik
"Mülkiyet hakkı konusunda BM müzakere süreci kapsamında
Kıbrıs Türk ve Rum tarafları arasında uzun yıllardan beri yapılan
görüşmeler sonucunda sorunun mal-mülk mübadelesi ve/veya
tazminat yoluyla çözüme kavuşturulabileceği hususunda bir
mutabakata varılmıştır. Bu 1992 tarihli fikirler dizisinde de
ifadesini bulmuştur" dedik. Bu görüşlerimizde herhangi bir
değişiklik yok. Netice itibariyle sorunun Kıbrıs Türk ve Rum
tarafları arasında mal-mülk mübadelesine ilişkin ve bizim başın
dan beri desteklediğimiz görüşme süreci kapsamında bir cevaba
kavuşabileceğini söylemiş olduk. Kararın uygulanabilirliği
olmadığı konusunda Avrupa Konseyi içinde özellikle Delegeler
Komitesi toplantıları sırasında pekçok başka delege tarafından da
dile getirilen bu yönde görüşler var. Şimdi durduğumuz nokta bu.
SORU : Avrupa Konseyi'nin işleyiş prosedüründe Türkiye
belli bir miktar tazminat ödemeye mahkum oldu. Türkiye Avrupa
İnsan Hakları Mahkemesine de gönüllü olarak imza atmış bir
ülke. Bu durumda mahkemenin kararını yerine getirmeyecek
olursa Konsey'in Türkiye'nin üyeliğini dondurma, belli bir süre,
geçici bir süre için dondurma yoluna gidebileceğini söyledi.
Türkiye'nin bu durumdaki girişimleri nedir?
CEVAP : Bu konunun ele alınacağı delegeler komitesi eğer
yanılmıyorsam toplantısını erteledi ve Aralık ayında konuyu ele
almaya karar verdi. Bir defa oradan geçmesi lazım. Orada nasıl
ele alınacağını görmemiz lazım. 18 Aralık günü ele alacak bu
konuyu Delegeler Komitesi. O zamana kadar bu tutumumuzda bir
değişiklik yok. Delegeler Komitesinde ifade edilecek diğer
görüşlere de bakmak lazım tabii. Yalnız Türkiye'nin değil, diğer
ülkelerin de nasıl bir tutum aldıklarını görmek lazım.
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SORU : Peki bu konuyla ilgili olarak Dışişleri Bakanlığına
bütün Avrupa Büyükelçilerini çağırarak belli bir rapor takdim
ettiniz. Strazburg'daki Büyükelçimizin de aynı doğrultuda gi
rişimleri olduğunu söylediniz. Bugünkü aşamada tekrar yeni
birşeyler var mı? Bugün son gün.
CEVAP : Son gün tazminatın ödenmesiyle ilgili teknik bir
ayrıntı. Fakat bu kararın görüşülmesi ve bir yeni karara bağlan
ması, Delegeler Komitesi çerçevesinde, o yapılacak olan çalışma
bir değişiklik olmazsa 18 Aralık'ta cereyan edecek. O zaman yeni
unsurlar neler olacak, Delegeler Komitesinde hangi görüşler dile
getirilecek, onlara ayrıca bakacağız.
SORU : Ben yanlış anlamadıysam "İran Dışişleri Bakanı
Harrazi'nin gelmesi muhtemel" dediniz.
CEVAP : Gündemde. Tarihi belli değil. Öyle değil mi?
(Atacanlı: Teorik olarak gündemde ama kararlaştırılmış
birşey yok tabii.)
Hatırlayacaksınız o temasları sırasında tekrar gelmesi
sözkonusu olmuştu. Dediğim gibi, dolayısıyla ilke olarak gün
demdeki yerini koruyor ama tarih konusu belli değil.
SORU : Türkiye bu aşamada kesinlikle üçlü bir toplantıya
karşı mı?
CEVAP : Karşı değil. Öyle birşey gündemde yok şu sırada.
•

SORU : Iran gündeme getirmek istiyor.
CEVAP : Oradan niye anlıyorsunuz. Bize getirmedi ki.
SORU : Getirmek istiyor.
CEVAP : Getirirse bakarız.
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S O R U : Son d ön em d e toplantılar yap ılm ad ı.

CEVAP : Hayır bizim öyle kategorik bir itirazımız yok.
Gündeme getirilirse bakarız, değerlendiririz tabii. Bizim Kuzey
Irak'a olan ilgimiz, son derecede doğal olan ilgimiz hiçbir şekilde
dikkatimizi azaltmadan sürdürdüğümüz ilgimiz devam etti,
devam ediyor. Onun için herkesle görüşüyoruz. Hangi kapsamda
ele almak gerekiyorsa o kapsamda ele alırız. Fakat önce şunu
ifade edeyim, Suriye lafı da telaffuz edildiği için söylüyorum,
Suriye ile bizim bir defa bitirilmesi gereken bir işimiz var. O da
Suriye'nin terör örgütüne ve genel anlamda terörizme verdiği
desteğin son bulması ve bunun gözle görülür, elle tutulur şekilde
denetlenebilmesi. Bu çalışmanın içindeyiz biliyorsunuz. Teknik
çalışmalar yapılıyor. Üzerinde anlaşılan hususların uygulan
masıyla ilgili olarak olumlu bazı işaretler alınmakta. Adana
Mutabakatında öngörülen teknik çalışmalar tamamlanmak üzere.
Nihayet Lübnan'ı da kapsayacak üçlü görüşmenin Kasım ayında
gerçekleştirilmesi öngörülüyor. Yani bütün bu mutabakatın içinde
yer alan unsurlar. Dolayısıyla orada Suriye ile Türkiye arasındaki
bu ikili konunun, bu ikili sorunun tam bir tatmin edici düzeyde,
tam bir hal yoluna kavuşması öncelik taşıyor. Bizim konumuz
şimdi Suriye ile. Dedik ki bu sorun tamamen halledildikten sonra
elbette tekrar normale avdet edilebilir ve iyi komşuluk anlayışı
içinde ilişkilerin geliştirilmesi her alanda mümkün olabilir. İmkan
dahiline girebilir. Bunları biliyorsunuz birkaç defa, her düzeyde
çok açık bir şekilde açıkladık. Dolayısıyla Suriye ile olan gün
demimiz tek maddeli olmaya devam ediyor.
• •

SORU : Lübnan'la Kasım'da yapılacak dediğiniz görüşme
ler?
CEVAP : Adana mutabakatının son sayfasında ilk paragraf.
SORU : Lübnan'ın onayı alınacaktı. Alındı mı?
CEVAP : Lübnan öyle bir olumlu yaklaşım içinde gözükü
yor.
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SORU : Bu görüşmeler nerede ve hangi düzeyde yapıla
cak?
CEVAP: Bilmiyorum. Kasım'da dememin sebebi o. Bütün
bu hazırlıklar yapılacak ki Kasım'da nerede, ne zaman yapılacağı
belli olsun.
SORU: İki görevli bizden Suriye'ye gidecekti.
CEVAP: Onu söylemek istedim. Adana mutabakatında
öngörülen teknik çalışmalar tamamlanmak üzeredir. O muta
bakatta teknik veya idari olarak adlandırılabilecek bütün çalış
maları kastediyorum.
SORU: Gittiler mi?
CEVAP: Bilmiyorum tam olarak atamaları hangi aşa
madadır. Ama o işin başlatıldığını biliyorum.
SORU: Suriye ile iyi komşuluk ilişkilerinin yeniden
başlatılması çerçevesinde su ile ilgili görüşmeler başlatılabilir
mi?
CEVAP: Efendim dediğim gibi, önce Suriye ile olan mev
cut sorunun aşılması gerekiyor. Önce o bir bitsin. Onun bittiği bir
ortam ortaya çıksın. O ortam içinde neyi ele almak gerekiyorsa
herşey ele alınabilir.
Biliyorsunuz geçen hafta Rusya ile müesses istişare kap
samında görüşmeler yapıldı Müsteşar Yardımcısı Sayın Mehmet
Ali îrtemçelik tarafından. O konuda derlediğim bilgileri sizinle
paylaşmak istiyorum.
ikili ilişkilerimizin tüm yönleri ve bazı bölgesel konular bu
toplantı sırasında ele alınmış, ayrıca 6 Kasım tarihinde Müsteşar
Yardımcısı Büyükelçi Loğoğlu ile yine Rusya'dan bir Dışişleri
Bakan Yardımcısının Ankara'yı ziyareti çerçevesinde bu istişare
süreci devam edecek.
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Bu yapılan görüşmeler yapıcı, olumlu ve özlü olmuştur. Bu
neticeden memnuniyet duyuyoruz. Rusya ikili ilişkileri geliştirme
ve ortak konularda işbirliği yapma hususunda siyasi iradeye sahip
olduğunu ortaya koymuştur. Biz Rusya'yı değerli bir komşu
olarak görüyoruz. Bir rakip değil, partner olarak değerlendiri
yoruz. Bu arada, tabii ki bu bağlamda herkes tarafından, sizler
tarafından da PKK'nın Rusya'daki faaliyetleri gündeme getirildi.
Bu hususta Duma'nın bazı üyelerinin önyargılı tutumları rol
oynuyor, bu da çok açıkça görülüyor. Hatırlayacaksınız yanılmı
yorsam 23 Ekim'de yaptıkları bir açıklama da var bazı Duma
üyelerinin. Bu ön yargılı çevrelerin desteği dolayısıyla bu olayda
sözkonusu ve PKK'nın elebaşısının Rusya'da bulunduğuna dair
kesin bilgiler var. Bunlar tarafımızdan ortaya kondu. Rusya
Federasyonu'nun dolayısıyla uluslararası itibarı, uluslararası
yükümlülüklerini yerine getirme iradesi, işbirliğine atfettiği önem
ve devlet ciddiyetiyle davranma kaygısı ortada durdukça
terörizmin bu çerçeve içinde yer alması mümkün değildir.
Eşyanın tabiatına aykırıdır. Dolayısıyla ortada tartışmaya açık
olmayan bir durum sözkonusudur. Çok açık bir şekilde Interpol
bülteniyle aranan bir terörist sözkonusudur. Bu vasfı şüphe
getirmeyen bir kişi sözkonusudur. Rusya Federasyonundan bu
bağlamda ciddi ve olumlu bir tavır sergilenmesini bekliyoruz.
Bu konu netice itibariyle ilişkileri geliştiren bir fırsat olarak
ileride hatırlanmalıdır. Bu konu esas itibariyle Türkiye-Rusya
ilişkilerine ait bir unsur değildir. Bu ilişkilerin çerçevesine
girmeyen yabancı bir unsurdur ve bu engel mutlaka aşılmalı ve
ilişkilerimiz bu pürüzden arındırılmalıdır. Bu sorundan kurtu
lurken ilişkilerimiz aslında bir kazanç sağlayabilmelidir ve bu
şekilde hatırlanmalıdır ileride bu olay. Dileğimiz ve beklentimiz
budur.

DIŞİŞLERİ GÜNCESİ-

Ekim 1998

[176]

CUMHURBAŞKANI SAYIN SULEYMAN DEMIRELTN
CUMHURİYET BAYRAMI MESAJI
"Aziz vatandaşlarım,
Sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum.
Hepinizin Cumhuriyet Bayramını en içten duygularla kut
luyorum.
Büyük milletimizin tarihteki en parlak başarılarından biri
olan Cumhuriyetin 75. Yılını kutluyoruz. Bu büyük günde
Cumhuriyetimizin kurucusu büyük Atatürk'ü, O'nun kahraman
silâh arkadaşlarını ve kanlarıyla bu toprakları vatan yapan aziz
şehitlerimizi ve gazilerimizi milletçe sonsuz minnet, şükran ve
rahmetle anıyoruz.
Cumhuriyet ezelden ebede akıp giden tarihimizde çok
önemli bir aşamadır.
Cumhuriyet, tarihin şafağından beri varolan milletimizin
tarih içindeki büyük yolculuğunun çok önemli bir anında ona
yepyeni bir hayatiyet kazandıran, yepyeni ufuklar açan muhteşem
bir olaydır.
Cumhuriyet, milletimizin tarih sahnesinde yeniden diri
lişinin adıdır.
Cumhuriyetimiz mana ve gücünü, milletimizin ortak irade
siyle ve büyük bir imanla gerçekleştirdiği kurtuluş mücadelesinin
eseri olmasından almaktadır, insanlık tarihi, milletlerin böylesine
sarsılmaz bir ortak iradeyle kendi kaderlerini kendi elleriyle
yazdıklarına çok nadir şahit olmuştur.
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Bizi millet olarak bir arada tutan, toplumsal bütün
lüğümüzü, dayanışmamızı sağlayan Cumhuriyet misakının
temelini, ülkesine sadakatle bağlı tüm yurttaşların eşitliği ve
özgürlüğü fikri oluşturmaktadır.
Demokratik Cumhuriyet ırk, dil, din, inanç, cinsiyet farkı
gözetmeksizin her Türk vatandaşının ortak varlığıdır. Din ve vic
dan hürriyetini teminat altına alan laiklik, yurttaşların fikirlerini
serbestçe ifade etmelerini ve yönetime katılmalarını sağlayan
demokrasi; adaleti teminat altına alan hukuk devleti
Cumhuriyetin toplumsal sözleşmesinin vazgeçilmezleridir.
Cumhuriyetin meşruiyeti ve kuvveti, ortak tarih, kader ve
amaç birliği ile vatandaşlık kimliği ilkelerine dayanır. Bu niteliği
ile Cumhuriyet geçmişten geleceğe uzanan gönüllü bir beraber
liktir. Türk insanı Cumhuriyet sayesinde teba olmaktan çıkıp
vatandaş haline gelmiş, devletin yegâne ve gerçek sahibi olmuş
tur.
Milletimiz sevinçte, kederde,
anlayışına sahip çıkmıştır. Cumhuriyet,
batılısıyla, kuzeylisiyle, güneylisiyle
demeden, kan ve gözyaşlarıyla yazdığı

zor günde ortak kader
milletimizin doğulusuyla,
kadın-erkek, yaşlı-genç
eşsiz bir destandır.

Değerli vatandaşlarım,
Cumhuriyet çağdaş hukuka dayalı bir devlet kuruluşu
olduğu kadar aynı zamanda halk için bir yaşam tarzıdır. Kadının
erkekle eşit hale gelmesini, toplumsal ve kamusal hayatta hakettiği yeri almasını sağlayan cumhuriyettir. Demokratik
cumhuriyet, Türk kadınına toplum içinde verdiği rol sayesinde
ulusal gücümüzü en az iki misline katlamıştır.
Cumhuriyet eşitlik, özgürlük ve uygarlıktır, insanlık onu
runu her şeyin üstünde tutmaktır.
Cumhuriyet, cehalete, yoksulluğa, fukaralığa, çaresizliğe
karşı verilen mücadelenin adıdır.
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Cumhuriyetin temelindeki iddia, vatandaşlarını çağdaş bir
devletin vatandaşı yapmaktır.
Cumhuriyetin çağdaşlaşma projesi sayesinde Türkiye 75
yıl gibi kısa bir sürede demokratik bir sanayi toplumu haline
gelmeyi başarmıştır. Bundan sonraki hedefimiz demokratik bir
bilgi toplumu olmaktır.
Cumhuriyet bir büyük dönüşüm, hayatın her alanını kap
sayan bir zihniyet devrimidir. Cumhuriyet dünyayla birlikte
düşünebilmek, zamanın ruhunu yakalayabilmek, evrensel uygar
lığın ortak dilini konuşabilmektir.
75 sene zarfında ülkemizin nüfusu 5 kat artarak 13 milyon
dan 65 milyona çıkmıştır. Bugün kurulduğu gündeki tüm nüfusu
kadar çocuğu bulunan milletimiz, ülkenin her köşesine okulu
götürmüştür. Keza sağlık hizmetlerini, yolu, suyu, ışığı, telefonu
ülkenin her köşesine ulaştırmıştır.
Türkiye Cumhuriyeti Devleti, dev eserler inşa etmiş, ül
keye tarihinin en mamur dönemini yaşama imkânını sağlamıştır.
Cumhuriyetin başarıları, her türlü övgünün üzerindedir.
Sevgili vatandaşlarım,
21. Yüzyıla girerken sorunlarımız vardır. Geçmişteki
başarılarımız bu sorunların hepsini aşacağımızın teminatıdır.
Demokratik Cumhuriyet 50 senedir çok partili sistemi
yürütmektedir.
Devletimizin, demokrasimizin daha iyi işlemesi, çağın şartlarına da uyarak reformlar yapılmasını gerektirmektedir. Ülke
mizin siyasi istikrar arayan bir durumdan çıkması lâzımdır.
• •

Ekonomik istikrarın sağlanması, enflasyonun kontrol altına
alınması, gelir dağılımının düzeltilmesi, halkın yaşam şartlarının
kolaylaştırılması gerekmektedir. Keza, bölgelerarası kalkınmışlık

[179]

DIŞİŞLERİ GÜNCESİ-

Ekim 1998

farklarının giderilmesi için atılan adımların sürdürülmesi icabetmektedir.
Türkiye, ekonomik kalkınmasını sürdürmeye, altyapısını
geliştirmeye devam edecektir. Bu arada sanayileşmeye, turizm ve
tarıma verilen önem sürdürülecektir. Bilhassa ulaşım, enerji ve
iletişim alanlarında darboğaz meydana gelmemesine dikkat edile
cektir.
Hukukun üstünlüğü korunarak, dirlik ve düzenliğin, huzur
ve güvenin, ülkenin her köşesinde muhafazası lâzımdır.
Türkiye terör, irtica ve örgütlü suçlar gibi sorunlarla karşı
karşıyadır. Bunların hepsini hukuk devletinin meşru zeminleri ve
yollarını kullanarak aşacaktır.
Türkiye sınırlarını, topraklarım ve millî menfaatlerini ve
haklarını koruyacak güce sahiptir. Türk Silâhlı Kuvvetleri
dünyanın en disiplinli, en iyi eğitim görmüş, en iyi teçhiz edilmiş
birkaç silâhlı gücünden biridir. Türk Silâhlı Kuvvetleri Türk mil
letinin kahramanlığının temsilcisidir. Demokrasinin ve milletin
ordusudur. Devletimiz ve milletimiz adına Türk Silâhlı
Kuvvetlerine şükranlarımı sunuyorum.
Aziz vatandaşlarım,
21. Yüzyıla girerken cumhuriyetin en önemli hedefi, eğitim
ve öğretimdir. Bilgi toplumu ancak çağdaş eğitimle yakalanabile
cektir. Sevinçle ifade edeyim ki, toplumumuzun her kesimi
eğitimin değerini çok iyi bilmekte ve bu hedefe ulaşmak için
coşkuyla katkıda bulunmaktadır.
Çağdaş üniversite, Cumhuriyetin en önemli projelerinden
bir diğeridir. Demokratik, laik Cumhuriyetin nesillerini
yetiştirmeyi sürdürecek olan üniversitelerimizin gelişmesine her
türlü destek verilmeye devam edilmelidir.
Milletimizin cumhuriyetle birlikte sağladığı en önemli
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kazanımlardan biri de sağlık projesidir. Her Türk vatandaşının
çağdaş sağlık hizmetlerinden yararlanması Cumhuriyetin başta
gelen hedefleri arasındadır.
21. Yüzyıla girerken bütün dünyada devletin işlevi
değişmiştir. Devletin ekonomik, ticari ve mali işlerin içinden
tümüyle çıkması, bu işleri vatandaşlarına bırakması ve asli görev
lerine dönmesi lazımdır.
Huzur ve güvenin eksiksiz sağlanması, güçlü bir savun
maya sahip olunması, eğitim ve sağlık hizmetlerinin herkese
ulaştırılması, adaletin tevzii, çevrenin korunması, altyapının
gelişmesi, sosyal güvenlik şemsiyesinin herkesi içine alması,
devletin asli görevleridir.
Türkiye karma ekonomiden pazar ekonomisine geçişi en
kısa zamanda tamamlamalıdır.
Özelleştirme, devletin dönülmez hedeflerinden biridir.
Türkiye'nin kalkınması için daha çok kaynağa ihtiyacı
vardır.
Piyasa şartları içerisinde milli menfaatlere uygun kay
nakları kullanmalıdır. Bunun için gerekli hukuki düzenlemeleri
yapmalıdır.
Toplumsal barış ve dayanışmayı güçlendirecek çalışmalar
sürdürülmelidir. Bu meyanda, bütün vatandaşlarımızı içine alacak
sosyal güvenlik sistemi ve sağlık sigortası kurulmalıdır.
Değerli vatandaşlarım,
Büyük Atatürk, "Yurtta Sulh, Cihanda Sulh" ilkesi ile
Cumhuriyetin temeline barışçılığı koymuştur. Geçen 75 yıl tari
himizin en uzun barış dönemidir. Türkiye bulunduğu bölgede ve
dünyada barışın korunmasına en çok hizmet eden ülkelerden
biridir. Uluslararası ve bölgesel işbirliğine içtenlikle taraftardır.
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Her türlü ihtilâfın barışçı yollardan gidilerek çözüme kavuşturul
masını savunur. Türkiye uluslararası taahhütlerine sadık bir
ülkedir.
Türkiye, yeni Avrasya coğrafyasında bir köprü rolü oyna
maktadır. Bir taraftan uluslararası anlaşmalardan doğan haklarına
uygun olarak Avrupa Birliği'ne tam üyelik hedefine yönelik
çabalarını sürdürürken, diğer taraftan öncü rol oynadığı
Karadeniz Ekonomik İşbirliği ve Ekonomik İşbirliği Teşkilatı
(ECO) gibi bölgesel işbirliği hareketleriyle münasebetlerini
geliştirmektedir.
Türkiye önümüzdeki dönemde de barışa olan inancını
koruyarak ve barışa hizmet ederek dış ilişkilerini yürütmeye
devam edecektir.
Türkiye, insan hakları ihlalleri suçlamasıyla karşı
karşıyadır. Bu eleştirilerde pek çok yanılgı, pek çok yanlış anla
ma vardır. İnsan hakları alanında uluslararası denetim mekaniz
malarının oluşumuna başlangıcından itibaren aktif katkıda bulun
muş olan Türkiye'nin, bu alanda şayet eksiklikleri var ise, bunları
giderme iradesi de vardır.
Ancak, teröre karşı demokrasi ve hukuk devleti zemininde
amansız bir mücadele yürüten Türkiye, ülkenin yönetilebilir
olmaktan çıkmamasına da özen göstermek zorundadır.
Bununla beraber, insan hakları alanında her ileri adımı yeni
bir başlangıç noktası sayıyoruz. Bu bağlamda, hukuk sisteminde
yeni düzenlemeler yapmak ve demokrasiyi daha çok geliştirmek
mecburiyetindeyiz.
Sevgili vatandaşlarım,
Cumhuriyetin kültür projesi, ulusal kültür ile evrensel
kültür arasındaki sürekli etkileşimden hareket eder. İnsanların her
alanda kendilerini geliştirme imkanlarına sahip olmaları, kültür
ve sanata ulaşabilmeleri cumhuriyetle birlikte bir yurttaşlık hakkı
haline gelmiştir.
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Cumhuriyet kültür hayatımızın zenginleşmesine daha fazla
sayıda vatandaşımızın katılmasını sağlamayı temel hedefleri
arasında tutmaya devam edecektir. Cumhuriyet, şanlı tarihimize
ve kültür mirasımıza sahip çıkmaya devam edecektir.
Bu meyanda, yurt içinde ve yurt dışındaki tarihi eserleri
mizin ve kültür varlıklarımızın korunması önem taşımaktadır.
Türkiye doğal varlıklarını koruyacaktır. Havasını ve
suyunu temiz tutacak, topraklarının erozyonla akıp gitmesini
önleyecektir. Yeşilini koruyacak ve ulusal bir seferberlik yaparak
orman varlığını arttıracaktır.
Aziz vatandaşlarım,
Cumhuriyetimizin
75.
Yıldönümünde
kalkınma
çabalarımızı aynı hızla sürdürmeye; dünya ile rekabet gücümüzü
her alanda daha da geliştirmeye milletçe kararlıyız.
Cumhuriyetin bugün bizleri ulaştırdığı seviye, hepimize
heyecan ve ümit vermeli, birlik ve beraberliğimizi pekiştirmeli,
milletçe bağımsız yaşama azmimizi yenilemelidir.
Cumhuriyetimizin en önemli özelliği, herkes tarafından be
nimsenmiş, kavranmış ve herkes tarafından kucaklanmış
olmasıdır. Bu, Cumhuriyetin ebediyete kadar varlığının en önem
li güvencesidir.
Türk milleti Cumhuriyetle mutludur.
Ve milletimiz, bugün geldiğimiz noktadan daha ileri ufuk
lara ancak Cumhuriyetle varabileceğinin bilincindedir.
Bu anlamlı günde, hep beraber el ele kenetlenelim.
Bölünmez bütünlüğümüze, demokrasimize, Cumhuriyetimizin
bizlere kazandırdığı değerlere sahip çıkalım.
Anayasal bir demokrasi olan Türkiye Cumhuriyeti, temel
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niteliklerini, hedeflerini, prensiplerini, sistemini koruyarak ve hür
ve serbest bir ülke olarak yoluna devam edecektir.
Türkiye bugün sahip olduğu ve "güçlü bir demokrasi, güçlü
bir ekonomi ve güçlü bir savunma" şeklinde ifade ettiğim "altın
üçgeni" muhafaza edecektir.
İstediğim; barıştır, birlik ve beraberliktir, bölünmez bütün
lüğümüzün muhafazasıdır.
Çağdaş, laik ve demokratik Türkiye Cumhuriyeti'nin kuru
cusu; yüce Türk Milletinin geçmişten geleceğe en değerli ışık
kaynağı, eşi bulunmaz kahraman, büyük asker ve devlet adamı
Mustafa Kemal Atatürk'ün yolunda yürümeye devam edeceğiz.
O'nun yaktığı meş'ale hiç sönmeyecek ve Türk Milleti ebe
diyete kadar O'nu kalbinde ve gönlünde yaşatacaktır.
Geçmişimizle aydınlık yarınlarımız arasındaki en önemli
köprü olan Cumhuriyet, bizi daha nice bin yıllara taşıyacaktır.
Bu duygu ve düşüncelerle, yurt içinde ve dışındaki bütün
vatandaşlarımın Cumhuriyet Bayramı'm kutluyor; hepinize sevgi
lerimi, saygılarımı, en iyi dileklerimi sunuyorum."
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CUMHURBAŞKANI SAYIN SÜLEYMAN DEMİREL’İN
CUMHURİYET BAYRAMI RESEPSİYONUNDA
YAPTIKLARI KONUŞMA
(Cumhurbaşkanlığı Köşkü, 29 Ekim 1998, Perşembe, Saat: 18.00)

Ekselansları Devlet ve Hükümet Başkanları,
Altesleri,
Değerli Konuklar,
Büyük milletimizin tarihteki en parlak başarılarından biri
olan Cumhuriyetin 75. Yıldönümünde devletimizin kurucusu,
büyük kahraman Mustafa Kemal Atatürk'ün mekânına hoşgeldiniz. Bu büyük günümüzde sevincimizi paylaşan dostlarımızla
birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz.
Cumhuriyet milletimizin ortak iradesiyle ve büyük bir
inançla gerçekleştirdiği kurtuluş mücadelesinin eseridir. Büyük
fedakârlıklarla yazılmış ebedi bir destandır.
Cumhuriyetin temelinde "Yurtta Sulh, Cihanda Sulh" ilke
si yatar. Cumhuriyet halkımız için milli irade hakimiyetinin,
adaletin, güvenliğin, zenginliğin ve barışın adıdır.
Cumhuriyet hayatın her alanını kapsayan bir büyük
dönüşümdür. Cumhuriyet dünya ile birlikte düşünebilmek,
zamanın ruhunu yakalayabilmek, evrensel uygarlığın ortak dilini
konuşabilmektir.
Cumhuriyet eşitlik, özgürlük ve uygarlıktır. İnsanlık onu
runu her şeyin üstünde tutmaktır. Cumhuriyetin çağdaşlaşma pro
jesi sayesinde Türkiye 75 yıl gibi kısa bir sürede demokratik bir
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sanayi toplumu haline gelmeyi başarmıştır. Bundan sonraki hede
fimiz demokratik bir bilgi toplumu olmaktır.
Demokratik Cumhuriyet ırk, dil, din, inanç, cinsiyet farkı
gözetmeksizin her Türk vatandaşının ortak varlığıdır. Din ve vic
dan hürriyetini teminat altına alan laiklik, yurttaşların fikirlerini
serbestçe ifade etmelerini ve yönetime katılmalarını sağlayan
demokrasi; adaletin tevziini mümkün kılan çağdaş hukuk devleti
Cumhuriyetin toplumsal sözleşmesinin vazgeçilmezleridir.
Türkiye bu niteliklerini koruyarak yoluna kararlılıkla devam ede
cektir.
Türkiye kalkınmaya, büyümeye, gelişmeye, yücelmeye ve
güçlenmeye devam edecektir.
Cumhuriyet bir yaşam tarzıdır. Cumhuriyetin en muhteşem
zaferi Türk kadınının onun sayesinde elde ettiği vazgeçilmez
kazanımlardır. Kadının toplumsal ve kamusal hayatta hakettiği
yeri almasını sağlayan Cumhuriyettir. Binaenaleyh, Cumhuriyet
Türk kadınına toplum içinde verdiği aktif ve eşit rol sayesinde
ulusal gücümüzü en az iki misline katlamıştır. Bu nitelikleriyle
Türkiye Cumhuriyeti bölgesinde bir model ülkedir.
Anayasal bir demokrasi olan Türkiye Cumhuriyeti barışçı
bir dünya devletidir. Gücünü barışın hizmetine vermiştir. Refahın
paylaşılması gerektiğine inanır. Bu anlayışla bölgesel işbirliği
hareketlerine öncülük etmektedir.
Hazar, Karadeniz ve Akdeniz havzalarının birbirlerine
bağlanması doğrultusunda önemli adımlar atılmıştır.
Türkiye Cumhuriyeti önümüzdeki yüzyılın refah ve
istikrarına katkıda bulunacak barışa katkılarını sürdürmeye karar
lıdır.
Bu duygu ve düşüncelerle, bu anlamlı günümüzde
sevincimizi bizlerle birlikte paylaşan değerli konuklarımıza tekrar
hoşgeldiniz diyor, Cumhuriyet Bayramınızı kutluyor, hepinize
sevgi ve saygılarımı sunuyorum.
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PROGRAM
28 Ekim 1998. Çarşamba
Konuk Devlet Başkanları ile Özel Temsilcilerin Ankara'ya
varışları
Konuk Devlet Başkanları Ankara Esenboğa Havalimanı Büyük
Şeref Salonunda Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman Demirel
tarafından karşılanacaklardır.
Heyetlerin otellerine (Hilton ve Sheraton) intikalleri
19.20
Otellerden Çankaya Köşküne hareket
19.30
Türkiye Cumhurbaşkanı ve Bayan Süleyman Demirel tarafından
Konuk Devlet Başkanları, Özel Temsilciler ve Eşleri onurlarına
verilecek Akşam Yemeği
Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman Demirel ve Türkçe
alfabetik sırada ilk yeri işgal eden Konuk Devlet Başkanı arasın
da nutuk teati edilecektir.
Kültürel Program
K ıyafet:

Smokin
Milli Kıyafet
Koyu renk elbise
Mess-Dress
Uzun etek

29 Ekim 1998. Perşembe
09.45
Anıt-Kabir Töreni için Konuk Devlet Başkanları ve Özel
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Temsilcileri ile Heyetleri üyelerinin otellerden hareketi

10.00
Anıt-Kabir'e varış
Yüksek Konuklar Anıtkabir'e varışlarında Ankara Valisi, Ankara
Garnizon Komutanı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı
tarafından karşılanacaklardır.

10.10
Aslanlı Yol'da Törenin başlaması
10.20
Türkçe alfabetik sırada ilk yeri işgal eden ülkenin konuk Devlet
Başkanı tarafından Atatürk'ün Kabrine çelenk konması, bir daki
ka saygı duruşunda bulunulması ve Şeref Defterinin imzalanması
Törene Konuk Devlet Başkanlan, Özel Temsilciler ve heyetleri
ile Ankara'ya akredite Diplomatik Misyon Şefleri katılacaklardır.
K ıyafet:

Frak(Siyah Yelek)
Milli Kıyafet
Koyu renk elbise
Tören Üniforması
Nişan

10.50
Konuk Devlet Başkanları, Özel Temsilciler ve Ankara'ya akredite
Diplomatik Misyon Şeflerinin Anıt-Kabir'den Türkiye Büyük
Millet Meclisine hareketi

11.00
Türkiye Büyük Millet Meclisine varış
11.20
Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman Demirel'in kutlamaları
kabul töreni
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Konuk Devlet Başkanları, Özel Temsilciler ve Ankara'ya akredite
Diplomatik Misyon Şefleri Törene katılacaklardır.
TBMM Tören Salonu.
K ıyafet:
Frak (Siyah Yelek)
Milli Kıyafet
Koyu renk elbise
Tören Üniforması
Nişan
12.00
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Bayan Hikmet Çetin
tarafından Konuk Devlet Başkanları, Özel Temsilciler ve Eşleri
onurlarına verilecek Büfe Öğle Yemeği
Ankara'ya akredite Diplomatik Misyon Şefleri de Yemeğe davet
lidirler.
TBMM Şeref Giriş Holü
12.40
Konuk Devlet Başkanları, Özel Temsilciler ve Eşleri ile
Ankara'ya akredite Diplomatik Misyon Şeflerinin Türkiye Büyük
Millet Meclisi'nden Atatürk Kültür Merkezine (Hipodrom)
hareketi
12.50
Atatürk Kültür Merkezi'ne (Hipodrom) varış ve yerlerin alınması
13.00
Resmi Geçit.
K ıyafet:

Frak (Siyah Yelek)
Milli Kıyafet
Koyu renk elbise
Tören Üniforması
Nişan
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16.00
Resmi Geçidin sona ermesi ile otellere dönüş

(j Jİ

18.15
Otellerden Çankaya Köşküne hareket
18.30-20.00
Cumhuriyetin 75. Kuruluş Yıldönümü münasebetiyle Türkiye
Cumhurbaşkanı ve Bayan Süleyman Demirel tarafından Çankaya
Köşkü'nde verilecek Resepsiyon
Resepsiyona Konuk Devlet Başkanları, Özel Temsilciler ve Eşleri
ile Heyetleri mensupları ve Diplomatik Misyon Şefleri ile Eşleri
davetlidir.
K ıyafet:

Smokin
Milli Kıyafet
Koyu renk elbise
Mess-Dress
Uzun etek

20.00
Çankaya Köşkünden Ankara Devlet Opera ve Balesi Binasına
hareket
20.15
Ankara Devlet Opera ve Balesi Binasına varış ve yerlerin alın
ması
Bale Temsiline Konuk Devlet Başkanları, Özel Temsilciler ve
eşleri ile Heyetleri mensupları ve Diplomatik Misyon Şefleri ile
Eşleri davetlidir.
20.30
"Uçarcasına" Bale Temsili
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22.00

Opera fuayesinde Supe
23.00
Otellere hareket
30 Ekim 1998. Cuma
09.00 -09.30
Otellerden Ankara Esenboğa Havalimanı'na hareket
09.30 - 10.00
Ankara Esenboğa Havalimanı Büyük Şeref Salonuna varış
Konuk Devlet Başkanlarını taşıyan özel uçakların İstanbul'a
hareketi
•

•

Konuk Heyetleri taşıyan özel THY uçağının İstanbul'a hareketi
Konuk Devlet Başkanları havaalanında Türkiye Cumhurbaşkanı
Sayın Süleyman Demirel tarafından uğurlanacaklardır.
10.40 - 11.10
Özel uçakların İstanbul Atatürk Havalimanı'na varışı
• •

•

İstanbul Atatürk Havalimanı Büyük Şeref Salonundan otellere
(Hilton, Conrad) hareket
11.10 - 11.40
Otellere varış

12.00
Öğle yemeği (özel)
13.00
Otellerden şehir turu için hareket (Sultanahmet, Ayasofya ve
Topkapı Müzeleri)
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17.00
Otellere dönüş
18.45
Otellerden Kuruçeşme'ye hareket
19.00
Türkiye Başbakanı ve Bayan Mesut Yılmaz tarafından Konuk
Devlet Başkanları, Özel Temsilciler ve Eşleri onurlarına Savarona
Yatında verilecek Resepsiyon ve Boğaz Turu
Yata Kuruçeşme İskelesinde intikal edilecektir.
İstinye Koyu'nda "Cumhuriyet" filmi gösterisi sunulacaktır.
K ıyafet:
Koyu Renk Elbise
Milli Kıyafet
Günlük Üniforma
51 Ekim 1998. Cumartesi
Devlet Başkanları ve Özel Temsilcilerin Türkiye'den ayrılışları
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PROGRAMME
Wednesday. October 28.1998

Arrival of the Heads of States and Special Envoys at Ankara
The Visiting Heads of States will be welcomed by His Excellency
Süleyman Demirel, President of the Republic of Turkey upon
Their arrival at the Grand VIP Lounge of Ankara Esenboğa
Airport.
Transfer to the Hotels (Hilton and Sheraton)
19.20
Departure for the Presidential Palace from the hotels
19.30
Dinner hosted in honour of the Visiting Heads of States, Special
Envoys and Their Spouses by His Excellency the President of the
Republic of Turkey and Mrs. Süleyman Demirel at the
Presidential Palace
Speeches will be exchanged between His Excellency Süleyman
Demirel President of the Republic of Turkey, and the Head of
State of the Nation which ranks first in Turkish alphabetical order.
Cultural Programme
Dress : Black tie
National dress
Dark suit
Mess-Dress
Long Dress
Thursday. October 29.1998
09.45
Departure of the Visiting Heads of States, Special Envoys and
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members of the Visiting Delegations from the hotels for Atatürk's
Mausoleum
10.00
Arrival at Atatürk's Mausoleum
The Visiting Dignitaries will be met upon Their arrival by the
Governor of Ankara, the Garrison Commander of Ankara and the
Mayor of Ankara.
10.10
Beginning of the Ceremony on the Alley of Lions

10.20
Wreath-laying at Atatürk's Tomb , observance of one minute's
silence and the signing of the Special Book by the Head of State
of the Nation which ranks first in Turkish alphabetical order
Visiting Heads of States and Special Envoys accompanied
byTheir Delegations as well as the Chiefs of Diplomatic Missions
accredited to Ankara will participate at the Ceremony
Dress : White Tie (Black vest)
National dress
Dark suit
Ceremonial uniform
Decorations
10.50
Departure of the Visiting Heads of States, Special Envoys and
Chiefs of Diplomatic Missions accredited to Ankara from
Atatürk's Mausoleum for the Grand National Assembly of the
Republic of Turkey

11.00
Arrival at the Grand National Assembly
Turkey
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11.20
Offering of Felicitations to His Excellency Süleyman Demirel the
President of the Republic of Turkey
Visiting Heads of States, Special Envoys and Chiefs of
Diplomatic Missions accredited to Ankara will participate at the
Ceremony.
TGNA Ceremony Hall
Dress : White Tie (Black vest)
National dress
Dark suit
Ceremonial uniform
Decorations

12.00
Buffet-Luncheon hosted in honour of the Visiting Heads of
States, Special Envoys and Their Spouses by His Excellency the
Speaker of the Grand National Assembly of the Republic of
Turkey and Mrs. Hikmet Çetin
Chiefs of Diplomatic Missions accredited to Ankara will also be
invited to the Luncheon.
TGNA Hall of Honour
12.40
Departure of the Visiting Heads of States, Special Envoys and
Their Spouses as well as the Chiefs of Diplomatic Missions
accredited to Ankara for the Atatürk Cultural Center (the City
Hippodrome)
12.50
Arrival at the ACC City Hippodrome and taking of seats
13.00
Parade
Dress : White Tie (Black vest)
National dress
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Dark suit
Ceremonial uniform
Decorations
16.00
Return to the hotels at the conclusion of the parade
18.15
Departure from the Hotels for the Presidential Palace
18.30 - 20.00
Reception hosted by His Excellency the President of the
Republic of Turkey and Mrs. Suleyman Demirel at the
Presidential Palace on the occasion of the 7 5th Anniversary of the
Proclamation of the Republic of Turkey
The Visiting Heads of States, Special envoys and Their Spouses
as well as the members of the visiting Delegations, Chiefs of
Diplomatic Missions and Their spouses will be invited to the
Reception.
Dress : Black Tie
National dress
Dark suit
Mess-Dress
Long Dress

20.00
Departure from the Presidential Palace for the Ankara State
Opera and Ballet House
20.15
Arrival at the Ankara State Opera and Ballet House and taking of
seats
The Visiting Heads of States, Special Envoys and Their Spouses
as well as the members of the Visiting Delegations, Chiefs of
Diplomatic Missions accredited to Ankara and Their Spouses will
be invited to the performance.
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20.30
Performance of the ballet "Uçarcasına" (Elation)

22.00
Late Supper at the foyer of the Opera House
23.00
Departure for the hotels
Friday. October 30.1998
09.00 - 09.30
Departure from the hotels for Ankara Esenboğa Airport
09.30 - 10.00
Arrival at Ankara Esenboğa Airport Grand VIP Lounge
Departure of the Special Aircrafts carrying the Visiting Heads of
States for Istanbul
Departure of the Special
Delegations for Istanbul

THY Aircraft carrying the Visiting

The Visiting Heads of States will be seen off at the airport by His
Excellency Süleyman Demirel, President of the Republic of
Turkey.
10.40 - 11.10
Arrival of the Special Aircrafts at Istanbul Atatürk Airport
Departure from Istanbul Atatürk Airport Grand VIP Lounge for
the hotels (Hilton and Conrad)
11.10 - 11.40
Arrival at the hotels
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12.00
Lunch (Private)
13.00
Departure from the hotels for sightseeing (Sultanahmet Mosque,
Ayasofya and Topkapi Museums)
17.00
Return to the hotels
18.45
Departure for Kuruçeşme
19.00
Reception hosted in honour of the Visiting Heads of States,
Special Envoys and Their Spouses by His Excellency the Prime
Minister of the Republic of Turkey and Mrs. Mesut Yılmaz on
board the "Savarona" Yacht
Boarding and disembarkation will take place at Kuruçeşme Pier.
♦

Cruise on the Bosphorus
Summary Presentation of the movie "Republic" at Istinye Bay
Dress : Dark suit
National Dress
Daily uniform
Saturday. October 31. 1998
Departure of the Heads of States and Visiting Special Envoys
from the Republic of Turkey
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CUMHURİYETİN 75.YILI KUTLAMALARINA KATILAN
YABANCI HEYET BAŞKANLARI LİSTESİ
ÜLKE ADI

KATILAN KISI VE UNVANI

ABD

BILL RICHARDSON
ENERJİ BAKANI

ABD

BE MORNINGSTAR
DANIŞMAN

ABD

PETER BUS
DIŞİŞLERİ BAKAN YARDIMCISI

ACARİSTAN

ASLAN ABASİTZE
ÖZERK BÖLGE CUMHURBAŞKANI

ALMANYA FED.

HANS ULRICH KLOSE
ESKİ MECLİS BAŞKAN YRD.

ARJANTİN

JOSE PEDRO PICO
MÜSTEŞAR

ARNAVUTLUK

REX HEP MEIDANI
DEVLET BAŞKANI

AVUSTRALYA

BE JAN FORSIGHT
ANKARA BÜYÜKELÇİSİ

AVUSTURYA

"DR MARIA BENITA
FERRERO-WALDNER"
DIŞİŞLERİ DEVLET SEKRETERİ

AZARBEYCAN

HAYDER ALİYEV
CUMHURBAŞKANI

BAE

MOHAMMED BİN AL-DHAHERİ
ADALET BAKANI

BAHREYN

EBRAHİM ALİ AL-MAGİD
KAHİRE BÜYÜKELÇİSİ
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BANGLADEŞ

ABDUS SAMAD AZAD
DIŞİŞLERİ BAKANI

BELARUS

PAVEL SHIPUK
CUMHURBAŞKANLIĞI KONSEYİ
BAŞKANI

BELARUS

KORG. MICHAEL KOZLOV
GENKURMAY BAŞKANI

BELÇİKA

MARK EYSKENS
ESKİ BAŞBAKAN

BOSNA HERSEK

HARİS SLAJDZİC
EŞ BAŞKAN

BOSNA HERSEK

HAJUDDIN SOMUN
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZCÜSÜ

BREZİLYA

LUTZ ANTONIO J. GAGLIARDI
ANKARA BÜYÜKELÇİSİ

BULGARİSTAN

YORDAN SOKOLOV
MECLİS BAŞKANI

CEZAYİR

RAB AH HADID
ANKARA BÜYÜKELÇİSİ
EGON LANSKY
BAŞBAKAN YARDIMCISI

ÇEK CUMHURİYETİ
ÇİN HALK CUMH

GAO CHANGLI
ADALET BAKANI

DANİMARKA

BE GUNNAR ORTMANN
KUZEY GRUP BAŞKANI

ENDONEZYA

FEISAL TANJUNG
SİY SOR BAKANI

ETYOPYA

ATO DAWIT YOHANNES
MECLİS BAŞKANI

FAS

MOHAMMAD CHERTI
ANKARA BÜYÜKELÇİSİ

FİLİPİNLER

JOSE LINO GUERRERO
DIŞİŞLERİ GÜNCESİ-

Ekim 1998

[202]

ANKARA BÜYÜKELÇİSİ
FİNLANDİYA

EERO SAL OVAARA
DIŞİŞLERİ MÜSTEŞAR YRD.

FRANSA

JEAN MATTEOLI
EKO-SOS K BŞK

GİNE

DIALLO IBRAHIMA MONGO
İLETİŞİM BAKANI

GÜNEY AFRİKA

T. F. WHEELER
ANKARA BÜYÜKELÇİSİ

GÜRCİSTAN

EDUARD ŞEVARDNADZE
DEVLET BAŞKANI

HIRVATİSTAN

MATE GRANIC
DIŞİŞLERİ BAKANI

HİNDİSTAN

KRISHAN KANT
CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI

HOLLANDA

W. SCHOLTEN
DEVLET BAKANI

IRAK

AMER MOHAMED RASHED
PETROL BAKANI

İNGİLTERE

YORK DÜKÜ PRENS ANDREW
ÖZEL TEMSİLCİ

İRAN

TAHMASIP MEZAHIRI
CUMHURBAŞKANI DANIŞMANI

İRLANDA

JOSEPH SMALL
ROMA BÜYÜKELÇİSİ

İSPANYA

IZABEL TOCINO
ÇEVRE BAK

İSRAİL

EZER WEIZMAN
CUMHURBAŞKANI

İSVEÇ

CARL LIDBOM
ESKİ BAKAN BÜYÜKELÇİ
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İSVİÇRE

JAKOP KELLENBERGER
DEVLET SEKRETERİ

İTALYA

EMILIO COLOMBO
ESKİ BAŞBAKAN

JAPONYA

KANEZO MURAOKA
DEVLET BAKANI

KAMERUN

AYANG LUC
EKO-SOS K BAŞKANI

KAMERUN

MOUCHILI NJI MFOUAYO
ISMALIA
KAHİRE BÜYÜKELÇİSİ

KANADA

MICHAEL T. MACE
ANKARA BÜYÜKELÇİSİ

KATAR

JASSIM BİN JABOR AL-THANI
DIŞİŞLERİ BAKANI

KAZAKİSTAN

N. A. NAZARBAYEV
DEVLET BAŞKANI

KAZAKİSTAN

TOKAYEV
DIŞİŞLERİ BAKANI

KIRGIZİSTAN

ASKAR AKAYEV
CUMHURBAŞKANI

KKTC

RAUF DENKTAŞ
CUMHURBAŞKANI

KOMOR

MOHAMED TAKI ABDOULKARIM
DEVLET BAŞKANI

KORE

DR PARK CHUNG-SOO
MECLİS BAŞKAN YARDIMCISI

KOSTA RİKA

RODRIGO CARERAS
KUDÜS BÜYÜKELÇİSİ
KOUL MAMA DOUL
YÜKSEK MAHKEME BAŞKANI

KOTDİVUAR
KUVEYT

ABDULLAH AL-MURAD
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ANKARA BÜYÜKELÇİSİ
KÜBA

JORGE BOL ANAS
DIŞİŞLERİ BİRİNCİ BAKANI

LAOS

KHAMPHAN SIMMALAVONG
PARİS BÜYÜKELÇİSİ

LİBYA

MAHSOUR M. BADER
ANKARA BÜYÜKELÇİSİ

LİTVANYA

JOÑAS RUDALEVICIUS
DIŞİŞLERİ BAKAN YARDIMCISI

LÜKSEMBURG

ALPONSE BERNS
DIŞİŞLERİ GENEL SEKRETERİ

MACARİSTAN

ARPAD GONCZ
CUMHURBAŞKANI

MAKEDONYA

BORIS RIKALOVSKI
EKNOMİ BAKANI

MALEZYA

ABANG ABU BAKAR
KABİNE BAKANI

MALEZYA

EŞİ

MALTA

DR. JIMMY FARRUGIA
CUMHURBAŞKANI VEKİLİ

MEKSİKA

ENRIQUE BUJ-FLORES
ANKARA BÜYÜKELÇİSİ

MISIR

MOHAMED ZAKY ABDOU AMER
DEVLET BAKANI

MOĞOLİSTAN

B. DOLJINTSEREN
CUMHURBAŞKANI DANIŞMANI

MOLDOVA

PETRU LUCINSCHI
CUMHURBAŞKANI

MOZAMBİK

DR ENEAS COMICHE
EKONOMİ BAKANI

NEPAL

KUMAR P. GYAWALI
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İSLAMABAD BÜYÜKELÇİSİ
NİJERYA

AL-AMIN DAGGASH
GENKUR BAŞKANI

NORVEÇ

BE BJARNE LINDSTROEM
DIŞİŞLERİ GENEL SEKRETERİ

OMAN

"MOHAMMED N. HAMED AL
NOHAİBİ"
ANKARA BÜYÜKELÇİSİ

ÖZBEKİSTAN

İSLAM KERIMOV
CUMHURBAŞKANI

PAKİSTAN

MUHAMMAD RAFIQ TARAR
CUMHURBAŞKANI

PERU

GILBERT CHAUNY
VİYANA BÜYÜKELÇİSİ

POLONYA

ANDRZEJ MAJKOWSKİ
CUMHURBAŞKANI DIŞ DEV SEK

PORTEKİZ

BE PEDRO RIBEIRO DE MENEZES
DIŞİŞLERİ GENEL SEKRETERİ

ROMANYA

ULM SPINEANU
SENATO BŞKAN YARDIMCISI

RUSYA

IGOR S. IVANOV
DIŞİŞLERİ BAKANI
JOSEF TEO
BAŞKATİP

SİNGAPUR
SLOVAKYA

JAN LISUCH
ANKARA BÜYÜKELÇİSİ

SLOVENYA

DR BORIS FRLEC
DIŞİŞLERİ BAKANI

SUDAN

HASSAN ADAM OMER
ANKARA BÜYÜKELÇİSİ

SUUDİ ARAB.

MOHAMED A. AL BASSAM
ANKARA BÜYÜKELÇİSİ
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SWAZILAND

DAVID M. DLAMİNİ
KOPENHAG BÜYÜKELÇİSİ

ŞİLİ

JAIME PARON
ANKARA BÜYÜKELÇİSİ
IMAMALI RAHMAN OV
CUMHURBAŞKANI

TACİKİSTAN
TACİKİSTAN

TALBAK NAZAROV
DIŞİŞLERİ BAKANI

TAYLAND

SUKHUMB HAND PARIBATRA
DIŞİŞLERİ YARDIMCISI

TOGO

KEGUEWE SOGOYOU
BONN BÜYÜKELÇİSİ

TUNUS

BE AHMED SAHNOUN
ANKARA BÜYÜKELÇİSİ

TÜRKMENİSTAN

SAPARMURAT NİYAZOV
CUMHURBAŞKANI

UGANDA

VINCENT KIRAB OKYAMARIA
ROMA BÜYÜKELÇİSİ

UKRAYNA

V. P. PUSTOVOYTENKO
BAŞBAKAN

ÜRDÜN

PRENS R D İBN ZAID
PRENS

VATİKAN

KARDİNAL GIOVANNI CHELI
BAŞKAN

VENEZUELA

MARJA E. VIVAS DE HARTMAN
ANKARA BÜYÜKELÇİSİ
MASLAHATGÜZARI

VİETNAM

PHAM XUAN SAN
SOFYA BÜYÜKELÇİSİ

YEMEN

MOHAMED ABDULLA AL-GAIFI
ANKARA BÜYÜKELÇİSİ
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YUGOSLAVYA

DARKO TANASKOVIC
ANKARA BÜYÜKELÇİSİ

YUNANİSTAN

BE APOSTOLIDES
DIŞİŞLERİ GENEL SEKRETERİ

KURULUŞLAR
AB

CHRISTIANE SCRIVENER
DIŞ ESKİ KOMİSER

ABÖ

BE AHMED HAGGAG
GENEL SEKRETER

AVRUPA KON

DANIEL TARSCHYS
GENEL SEKRETER

BİRLEŞMİŞ MİL

IQBAL S. RIZA
GENEL SEKRETER YARDIMCISI

EİT

BE ÖNDER ÖZAR
GENEL SEKRETER

TÜRKSOY

POLAD BÜLBÜLOĞLU
TÜRKSOY GENEL MÜDÜRÜ
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29 MEÛM n v m

AZERBAYCAN, GÜRCİSTAN, KAZAKİSTAN,
ÖZBEKİSTAN VE TÜRKİYE ARASINDA İMZALANAN
ANKARA DEKLARASYONU
Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev,
Gürcistan Cumhurbaşkanı Eduard Şevardnadze, Kazakistan
Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, Türkiye
Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, Özbekistan
Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İslam Kerimov,
• •

Ülkelerindeki petrol ve gaz kaynaklarının aranması,
çıkarılması ve birden fazla boru hatları aracılığıyla güvenli bir
biçimde dünya piyasalarına taşınması konularını değerlendirerek
ve karar almanın ivediliğini gözönüne alarak bu Deklarasyonu
imzalamışlardır.
1) Cumhurbaşkanları, Hazar bölgesi ülkelerinin ve komşu
ülkelerin bağımsızlığının ve güvenliğinin pekiştirilmesi,
ekonomik kalkınma çabalarının güçlendirilmesi ve halklarının
refah seviyesinin yükseltilmesi açısından, bu ülkelerdeki
hidrokarbon kaynaklarının işletilmesinin önemini göz önünde
bulundurarak, petrol ve doğal gaz kaynaklarının ekonomik ve
ticari bakımdan optimal olan birden fazla boru hattı aracılığıyla
dünya piyasalarına naklinin gerekli olduğunu tasdik etmişlerdir.
Ayrıca, Cumhurbaşkanları, Avrupa Enerji Şartı’nda yer alan
hidrokarbonların bağımsız, istikrarlı, çevre açısından güvenli ve
kesintisiz şekilde taşınmasına dair ilkelere bağlı olduklarını teyid
etmişlerdir.
2) Cumhurbaşkanları, hidrokarbon üretici ülkeleri açısın
dan adaletli, ayırım yapılmayan, ticari bakımdan kabul edilebilir
CPC, Trans-Hazar ve Trans-Kafkasya Petrol ve Doğalgaz Boru
Hatları Sistemini de içeren Doğu-Batı Koridorunun gerçekleşti
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rilmesinin Hazar Denizi bölgesinde ve diğer ilgili ülkelerde
çıkarılan hidrokarbon kaynaklarının dünya pazarlarına taşınması
açısından büyük önem taşıyan bir proje olduğunu kaydet
mişlerdir.
3) Cumhurbaşkanları, Azerbaycan Ana Petrol Boru
Hattıyla ilgili kararın alınacağı bu aşamada, Hazar-Akdeniz
(Bakü-Tiflis-Ceyhan) hattının Ana Petrol Boru Hattı olarak
gerçekleştirilmesine ilişkin kararlılıklarını kuvvetle teyid etmek
tedirler.
4) Bu hattın Hazar'ın her iki tarafında bulunan üretici ve
taşımacılara eşit şekilde açık olmasının ve bu hat için gerekli
petrolün temin edilmesinin önemi de vurgulanmıştır.
Cumhurbaşkanları bu amaçla, Hazar bölgesindeki hidrokarbon
kaynaklarının işletilmesine katılmış ve diğer ilgili şirketler ile
uluslararası fınans kuruluşlarını elverişli şartlar öne sürerek ilgili
hükümetler ile yoğun ve yapıcı müzakereler gerçekleştirmeye ve
boru hatlarının yapımı için gerekli finansmanın sağlanması
hususunda destek vermeye davet etmektedirler.
5) Cumhurbaşkanları, enerji kaynaklarının dünya pazarları
na taşınmasına ilişkin projelerde yabancı ve yerli yatırımcıların
haklarının korunmasına dair uluslararası hukuk kurallarına uygun
olarak, Doğu-Batı Enerji Koridorunun ve bu bağlamda BaküTiflis-Ceyhan Boru Hattının hayata geçirilmesi için gerekli tüm
şartların bir an evvel oluşturulması yönünde ilgili makamlarına
gereken talimatı vermeyi taahhüt etmişlerdir. Cumhurbaşkanları
ayrıca,, yatırımcılar için cazip ortamların yaratılması yönünde
gerekli tedbirlerin alınması hususunda mutabık kalmışlardır.
6) Cumhurbaşkanları, Karadeniz ve Akdeniz kıyılarının,
Türk Boğazlarının doğal çevresinin korunmasına ilişkin çabaların
sürdürülmesinin önemine bir kez daha işaret etmişlerdir.
Cumhurbaşkanları, bu nedenle, petrol ve doğal gaz kaynaklarının
dünya pazarlarına boru hatlarıyla taşınmasının, özellikle Türk
Boğazlarında artması muhtemel tanker trafiğinin ortaya çıkara
bileceği çevre, can, mal ve seyir güvenliğine yönelik tehlike ve
DIŞİŞLERİ GÜNCESİ-
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tehditlerin ortadan kaldırılması açısından zaruri olduğunu önemle
vurgulamışlardır.
Azerbaycan Cumhuriyeti adına
Gürcistan adına
Kazakistan Cumhuriyeti adına
Türkiye Cumhuriyeti adına
Özbekistan Cumhuriyeti adına
Witnessed by Bill Richardson, ABD Enerji Bakanı

o
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o
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THE ANKARA DECLARATION
President of the Republic of Azerbaijan Haydar Aliyev,
President of Georgia Eduard Shevardnadze, President of the
Republic of Kazakhstan Nursultan Nazarbayev, President of the
Republic of Turkey Süleyman Demirel, President of the Republic
of Uzbekistan Islam Kerimov, evaluating the issues of exploration
and production of oil and natural gas resources in their countries,
and secure transportation of these resources to the world markets
through multiple pipelines and considering the urgency of deci
sion making have signed this Declaration.
1) The Presidents for the consolidation of the independence
and security of the Caspian region countries and the neighbouring
countries have considered the significance of exploiting the
hydro-carbon resources in these countries. They have also con
firmed the necessity to transport the oil and natural gas resources
through economically and commercially feasible multiple
pipelines to support their efforts for economic development, and
to improve the welfare of their peoples. The Presidents further
more reiterated their commitment to the principles of the
European Energy Charter, stipulating free, stable, environmentally-ffiendly and unimpeded transportation of hydro-carbons.
2) As far as the hydro-carbon producing countries are con
cerned, the Presidents have underlined that, realizing the EastWest Corridor, including CPC, the trans-Caspian and transCaucasus oil and gas pipeline systems, which are commercially
acceptable, just and non-discriminatory, is an extremely signifi
cant project in transporting to the world markets, the hydro-car
bon resources produced in the Caspian Sea region and other relat
ed countries.
3) The Presidents, in the eve of a decision to be taken con
cerning the main Azerbaijani export pipeline have strongly conDIÇÎÇLERi GÜNCESi-
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firmed the accomplishment of their determination in realizing the
Caspian-Mediterranean (Baku-Tbilisi-Ceyhan) Project as the
main export pipeline project.
4) They also stressed the importance of this line to be open
equally to the producers and transporters located on both sides of
the Caspian Sea, as well as the through put to be assured for that
line. Aiming at this goal, the Presidents are inviting the compa
nies participated in the exploitation of the hydro-carbon resources
in the Caspian region and other interested companies as well as
the international finance institutions to conduct negotiations with
the related governments in a comprehensive and constructive
manner, offering favorable conditions, and to support the attain
ment of the finance needed for the construction of the pipelines.
5) The Presidents in conformity with the international rules
concerning the protection of the rights of foreign and local
investors relating to the projects on the transportation of the ener
gy resources to the world markets, have undertaken to instruct
their related authorities regarding the creation, as soon as possi
ble, of all the necessary conditions for the realization of the EastWest energy corridor, and within this framework Baku-TbilisiCeyhan pipeline. They have also agreed to take the necessary
measures to create favorable conditions for the investors.
6) The Presidents have pointed out once again the impor
tance of the maintenance of the efforts for the protection of the
coasts of the Black Sea, the Mediterranean and the Turkish
Straits. The Presidents, therefore, have stressed, that the trans
portation of the oil and natural gas resources to the world markets
through pipelines is indispensable to avoid the dangers and
threats with regard to the environment, life, property and naviga
tion safety due to the potential increase of the tanker traffic, par
ticularly in the Turkish Straits.
For the Republic of Azerbaijan For the Republic of Turkey
For Georgia
For the Republic of Uzbekistan
For the Republic of Kazakhstan
Witnessed by Bill Richardson, ABD Enerji Bakani
[213]
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TÜRKMENİSTAN VE TÜRKİYE CUMHURİYETİ
ARASINDAKİ HAZAR-GEÇİŞLİ TÜRKMENİSTANTÜRKİYE-AVRUPA GAZ BORU HATTI PROJESİNİN
(HGB) İFASI VE TÜRKMENİSTAN'DAN TÜRKİYE
CUMHURİYETİ’NE DOĞAL GAZ SATIŞINA İLİŞKİN
ANLAŞMA

Türkmenistan ve Türkiye Cumhuriyeti (Türkmenistan ve
Türkmenistan Hükümeti, Türkiye Cumhuriyeti ve Türkiye
Cumhuriyeti Hükümeti bu anlaşma kapsamında bundan sonra
müştereken Taraflar, müstakilen ise Türkmen Tarafı ve Türk
Tarafı olarak anılacaklardır):
* Geleneksel dostluk ilişkilerini ve ortak çıkara dayalı
ekonomik işbirliğini geliştirmek ve kuvvetlendirmek kararlılığı
ile;
* Türkmenistan-Türkiye-Avrupa Doğal Gaz Boru Hattı
Projesi ve Türkmenistan'dan Türkiye Cumhuriyeti'ne Doğal Gaz
Satışı hususlarında daha önceki Hükümetlerarası Anlaşmaları ve
diğer Mutabakatları ileriye götürmek arzusuyla;
* Tarafların enerji güvenliği ve ekonomik durumlarını
kuvvetlendirme imkanlarını arayarak ve Hazar Geçişli Boru
Hattının (HGB) geliştirilmesinin önemini kabul ederek;
* Gaz boru hattının tasarımı, yapımı, mülkiyeti ve işletimi
ile Türkmen gazının satışı, re-eksport ve transit geçişi için yasal
ve uygulamaya yönelik şartların oluşturulma ihtiyacı bulun
duğunu kabul ederek ve aynı zamanda bu oluşumların tesisini
hızlandırmak isteğiyle;
* Üçüncü tarafların hükümetleri, iş çevreleri ve fınans
DIŞİŞLERİ GÜNCESİ-
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kurumlan, aynı zamanda gaz boru hattının tasarımı, yapımı,
mülkiyeti, işletimi ve doğal gazın satışı, re-eksportu ile transit
geçişi konularında faaliyet gösteren uluslararası kuruluşlar ile
işbirliği yapmak ortak arzusuyla,
aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır:
Madde 1.
Taraflar, inşaat ve pazar ihtiyaçlarını dikkate alarak,
HGB'nin en hızlı şekilde gerçekleştirilmesi, Türkmenistan'da
üretilen doğal gazın Türkiye'ye şevki, Türkiye üzerinden diğer
ülkelere transiti, Türkiye'ye satılmak için tahsis olunan miktarın
makul olan en kısa sürede yılda 16 milyar/m3'e varacak ve
Avrupa'daki pazarlara arzedilen yıllık miktarlar ilave edildiğinde
daha fazla artırma olanağı açık olmak üzere 30 yıllık bir süre
boyunca yıllık 30 milyar/m3 hacmindeki doğal gaz için gerekli
olan bireysel ve karşılıklı eylemlerini koordine etmeye ve yerine
getirmeye niyetlidirler.
Türk Tarafı Alım Satım Anlaşmasındaki "Al ya da Ode"
taahhüdüne uyma gereği ölçüsünde Türkmen Tarafından satın
aldığı doğal gazı re-eksport etme hakkına sahip olacağı hususun
da ayrıca mutabakata varılmıştır. (Bkz.Madde 2 ve 8)
İlave miktarların karşılıklı mutabakata tabi olarak, Türk
Tarafınca re-eksport edilebileceği öngörülmektedir.
Her durumda, herhangi bir re-eksportun, Taraflar arasında
koordine edileceği ve her iki Tarafın da çıkarlarına halel
getirmeyeceği hususunda mutabakata varılmıştır.
Madde 2.
Taraflar; aşağıda belirtilen anlaşmaları 30 Mayıs 1999 tari
hinden sonra olmamak kaydıyla, Hükümetlerarası seviyede
sonuçlandırmak üzere iyi niyetle müzakere edeceklerdir.
T ürkm en gazının Türkiye üzerinden transit geçişine
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ilişkin tüm hususlarla birlikte, HGB'ye ilişkin Türk ve
Türkmenistan Hükümetleri için müşterek ve müstakil hak ve
yükümlülüklerini ortaya koyacak ve HGB'nin başarılı bir şekilde
geliştirilmesi, finansmanı, inşası ve işletilmesine yönelik imza
lanacak tüm diğer gerekli anlaşmaların da temelini oluşturacak
bir Gaz Boru Hattı Anlaşması (GBHA).
* Türkmen doğal gazının Türkiye Cumhuriyeti'ne satışına
ilişkin bütün idari, yasal, fınansal ve diğer önemli şartları
düzenleyen bir Gaz Alım Satım Anlaşması (GASA).
Taraflar, Hükümetlerarası düzeydeki bu anlaşmalara
ilaveten, boru hattının tasarım, yapım, mülkiyet ve kullanımına
ilişkin tüm idari, yasal, mali ve diğer önemli koşulları belirleyen
bir konsorsiyumun (Konsorsiyum) mümkün olan en kısa sürede
oluşturulmasını destekleyeceklerdir.
Bu çabalar doğrultusunda, Taraflar, HGB dahilindeki
yabancı yatırımları koruyan ve yetkili devlet organlarınca
yatırımcılara belli şartlar altında garanti ve teşvikler sağlayan
düzenlemeleri içeren ve boru hattının mülkiyetine sahip olan ve
işleten şirketler ile boru hattı güzergahı üzerindeki ülkelerin
hükümetleri arasındaki hak ve yükümlülükleri açıklığa kavuştu
ran Evsahibi Ülke Anlaşmalarının hazırlanması için ellerinden
gelen çabayı göstereceklerdir.
Madde 3.
Doğal gaz boru hattının, inşası, mülkiyeti ve işletmesi
Konsorsiyuma ait olacaktır. Türkmenistan, Konsorsiyumun oluş
turulması için yapılacak görüşmeleri Türk tarafı ile tam bir danış
ma ve rızası alınmak suretiyle başlatacak ve yürütecektir.
Tarafların müşterek onayıyla, gaz boru hattının veya boru
hattının belirli bölümlerinin inşaat, mülkiyet ve işletmesine ilişkin
alternatif modeller de uygulanabilecektir.
Taraflar, projenin fizibilite çalışmasına bağlı olarak,
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HGB'nin mevcut, sözleşmeye bağlı altyapının veya herhangi bir
tevsiatın azami kullanımını sağlaması hususunda mutabıklardır.
Madde 4.
Türkmenistan kaynaklı ve HGB yoluyla Türkiye
Cumhuriyetine satılacak doğal gaz, satış noktasına (GASA'da
tanımlanan) kadar Türkmen Tarafının mülkiyetinde olacaktır.
Türkiye Cumhuriyeti topraklarını transit geçen ve diğer ülkelere
satılmak üzere tahsis edilen doğal gaz, Türkmen tarafının
mülkiyetinde olacaktır.
HGB'nin tüm kapasitesi, Türkmen Tarafınca istendiğinde
Türkmen gazının taşınması için kullanılacaktır. Bununla birlikte,
HGB'nin nihai kapasitesinin belirlenmesinde, bölgedeki diğer
doğal gaz ithalatçısı ve ihracatçısı ülkelerin ihtiyaçları, Tarafların
danışmaları ve Türkmenistan'ın rızasının alınması suretiyle
gözönünde bulundurulacaktır.
Doğal gazın taşınmasından dolayı, ilgili Tarafların çıkar
larına halel gelmeyecektir.
Madde 5.
Taraflar; kendi topraklarında doğal gazın serbestçe taşınma
ve transit geçişine müsaade etme, taşıma ve transit geçiş faaliyet
leri ile ilgili ne şekilde olursa olsun dolaylı ya da dolaysız vergi,
royalite, ücret, resim, harç, vb. ödemeleri uygulamama konusun
da mutabıktırlar. Bununla beraber aşağıdakiler uygulanacaktır:
* Boru hattının gerçek maliyetine dayanan adil ve makul
boru hattı kullanım tarifeleri;
* Adil, makul ve denetlenebilir geçiş hakkı maliyetleri;
* Gerekli onay ve izinlerin alınması için Tarafların ulusal
mevzuatları ile uyumlu adil ve makul ücretler;
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* Uygulandığı takdirde, gelir vergisi.
Madde 6.
Türkmenistan'dan Türkiye'ye uzanacak HGB'yi kapsayan
ve halihazırda Türkmenistan tarafından yaptırılmakta olan fi
zibilite çalışmasının sonuçları Türk Tarafına iletilecektir.
Madde 7.
Türk Tarafı, GASA'da miktarı üzerinde mutabakat sağlan
mak ve detaylandırılmak üzere, ancak Madde l'de belirtilen 16
milyar/m3'e en kısa sürede ulaşmak kaydıyla, Türkmenistan
Tarafından doğal gaz satın almayı taahhüt eder.
Türk Tarafı, GASA'nın tamamlanmasına bağlı olarak,
doğal gazın Türkiye Cumhuriyeti'nce Türkmen Tarafından satın
alınmasını düzenleyecek ve garanti edecektir. Türkmen tarafı;
HGB vasıtasıyla Türkiye Cumhuriyeti'ne ve üçüncü ülkelere
üzerinde anlaşılan miktarlarda gazı teslim etmeyi taahüt ve garan
ti eder.
Türk Tarafı, Türkmen Tarafınca diğer ülkelere satış amacı
ile yapılan gaz arzının transit geçişini sağlayacağını taahhüt eder.
Transit kapasiteleri üzerinde vakti geldiğinde mutabakata varıla
caktır. Bu transit haklar, Taraflar birlikte aksini kararlaştırmadık
ları sürece, otomatik olarak uzayacak olan ilk 30 (otuz) yıllık
dönemi kapsayacaktır.
Madde 8.
Gaz Alım Satım Anlaşması (GASA) Türkmen Tarafından
Türk Tarafına doğal gaz satışını sağlayacaktır. GASA'nın hüküm
leri aşağıdakileri içerecektir.
* Tarihler, miktarlar, teslim noktası, gazın mülkiyeti, fiyat
formülü, fiyat revizyonu mekanizması, vergilendirme hükümleri,
gazın kalitesi, ödeme koşulları, "Al ya da Öde" ve teslimatta
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temerrüt ve uluslararası ticari anlaşmalarda kabul görmüş diğer
şartlar;
* Doğal Gaz Satış Anlaşmaları ile ilgili olarak ortaya çıkan
diğer idari-hukuki, mali-ekonomik esaslar, normlar ve karşılıklı
yükümlülükler;
Doğal Gaz fıyatlandırılması Amerikan Doları bazında sap
tanacak ve ödemeler tamamiyle Amerikan Doları ile yapılacaktır.
Doğal gaz fiyatı ulusal ve uluslararası fiyatlarla uyumlu, adil ve
makul bir bazda olacaktır.
Madde 9.
Taraflar, imkanları dahilinde projenin Türkmenistan'a
azami getiriyi ve Türkiye'ye en maliyet etkin doğal gaz arzını
sağlayacak şekilde gerçekleştirilmesini teminen tüm desteği
sağlayacaklardır.
Madde 10.
Taraflar, doğal gazın transit ülkelerden geçişini içeren
karşılıklı yarara dayalı şartları öngören anlaşmalara ulaşmak için,
bu ülkelerin hükümetleri ile danışmalarda bulunacaklardır.
Madde 11.
5 Ekim 1998 tarihinde Ankara'da imzalanan Protokol
çerçevesinde oluşturulan Ortak Çalışma Grubu, aksi kararlaştırılmadığı sürece, en az ayda bir kez olmak kaydıyla düzenli bir şe
kilde toplanacaktır. Ortak Çalışma Grubunun ilk toplantısı, bu
Anlaşmanın imzalanmasından 1 (bir) ay sonra Aşkabat'ta yapıla
caktır.
Madde 12.
Taraflar, bu anlaşmadan kaynaklanan sorumluluklarını ye
rine getirmek için kendi kurumlarını, diğer kuruluş veya şirketleri
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tayin edebilir ve yetkilendirebilirler. Ancak bu, Tarafları
Anlaşma'dan doğan yükümlülüklerini yerine getirmekten
alıkoyamaz.
Madde 13.
İşbu Anlaşma 29 Ekim 1998 tarihinde Türkmence, Türkçe,
Rusça ve İngilizce olarak ve her biri bir Anlaşan Taraf için olmak
kaydıyla her dilde iki orijinal nüsha olarak imzalanmıştır.
Metinler arasında herhangi bir uyuşmazlık olması halinde
İngilizce metin geçerli olacaktır.
Madde 14.
Bu anlaşma Tarafların ilgili milli prosedürlerinin yerine
getirilmesinden sonra yürürlüğe girecektir.

Türkiye Cumhuriyeti adına
Süleyman DEMIREL
TÜRKMENBAŞI
Cumhurbaşkanı

Türkmenistan adına
Saparmurat Niyazov
Cumhurbaşkanı

Mesut YILMAZ
Başbakan
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AGREEMENT
BETWEEN TURKMENISTAN AND THE REPUBLIC OF
TURKEY ON EXECUTION OF THE TRANSCASPIAN
TURKMENISTAN-TURKEY-EUROPE GAS PIPELINE
PROJECT (TCP) AND THE SALE OF NATURAL GAS
FROM TURKMENISTAN TO THE REPUBLIC OF
TURKEY
Turkmenistan and the Republic of Turkey (Turkmenistan
and the Government of Turkmenistan, the Republic of Turkey and
the Government of the Republic of Turkey, hereinafter jointly
referred to as the Parties, and separately as the Turkmenian Party
and the Turkish Parity):
* being committed to developing and strengthening their
traditionally friendly relationship and mutually beneficial eco
nomic collaboration;
* wishing to move forward from their earlier intergovern
mental agreements and other understandings concerning the inter
national Turkmenistan Turkey-Europe gas pipeline project and
the sale of natural gas from Turkmenistan to the Republic of
Turkey;
* seeking to strengthen the energy security and economic
standing of the Parties and recognizing the importance of the
development of the TCP;
* recognising the need to establish the legal and practical
conditions for the design, construction ownership and operation
of the gas pipeline and for the sale, re-export and transit of
Turkmenian gas, as well as being willing to expedite their estab
lishment;
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* being mutually willing to collaborate with the govern
ments, business and financial institutions of third parties, as well
as with international organisations dealing with the design, con
struction, ownership and operation of the gas pipeline and the
sale, re-export and transit of natural gas;
Have agreed as follows:
Article 1.
The Parties intend to coordinate and carry out their indi
vidual and mutual actions which are necessary for the most rapid
implementation of the TCP considering both construction and
market needs and to transport natural gas produced in
Turkmenistan to the Republic of Turkey and to transit such natu
ral gas through the Republic of Turkey to other countries, in quan
tities rising as quickly as reasonably possible to 16 (sixteen) bil
lion cubic meters (bcm) per year in respect of supplies designat
ed for sale to Turkey and amounting to 30 (thirty) bcm per year,
if added with annual quantities to be supplied to other markets in
Europe, for a period of 30 (thirty) years, with the possibility of
further extension.
It is also agreed that the Turkish Party will have the right to
re-export natural gas purchased from the Turkmenian Party to the
extent that this is necessary to comply with the Take or Pay pro
vision of the Sale and Purchase Agreement. (See Articles 2 and 8
below)
It is envisaged that additional volumes may be re-exported
by the Turkish Party subject to mutual agreement.
In either case, it is agreed that any re-export shall be coor
dinated between the Parties and will not be prejudicial to the
interests of the both Parties.
Article 2.
The Parties will negotiate in good faith, aiming to conclude
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the following agreements at the intergovernmental level not later
than May 30th 1999.
* Gas Pipeline Agreement (GPA) constituting the gener
al framework of the TCP and the joint and individual rights and
obligations of the Turkish and Turkmenian Governments, regard
ing TCP, and all other agreements necessary to successfully
develop, finance, construct and operate TCP as well as all issues
related to the transit of Turkmenian Gas through Turkey.
* Gas Sales and Purchase Agreement (SPA) setting out
all the organisational, legal, financial and other important condi
tions governing the sale of Turkmenian natural gas to the
Republic of Turkey.
In addition to these agreements at the intergovernmental
level, the Parties will support the earliest possible creation of a
consortium (the Consortium), setting out all the organisational,
legal, financial and other important conditions governing the
design, construction, ownership and use of the gas pipeline.
In line with these efforts, the Parties shall also make their
best efforts to support the preparation of Host Government
Agreements clarifying rights and obligations between the pipeline
owning and operating companies and the government of each
country on the pipeline route, including regulations to protect for
eign investment in the TCP and to allow under certain circum
stances issuing guarantees and incentives to the investors by the
authorised state bodies.
Article 3.
The gas pipeline will be constructed, owned and operated
by the Consortium. Turkmenistan will initiate and lead the nego
tiations for the formation of Consortium in full consultation and
consent of Turkish Party.
Alternative approaches to the construction, ownership and
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operation of the gas pipeline, or to certain sections of the gas
pipeline, may be followed by mutual agreement, of the Parties.
Subject to the feasibility study of the Project the Parties
agree that TCP will maximise the usage of existing, contracted
infrastructure or any upgrading thereon.
Article 4.
Natural gas originating in Turkmenistan and supplied via
TCP to be sold, to the Republic of Turkey will remain right up to
the point of sale (to be defined in the SPA) the property of the
Turkmenian Party. Natural gas transiting the territory of the
Republic of Turkey, which is designated for sale to other coun
tries, will remain the property of the Turkmenian Party.
The entire capacity of the TCP shall be available if required
by the Turkmenian Party for the transportation of the Turkmenian
gas. Hovewer, in defining the final capacity of TCP, the needs of
other countries in the region being there as a gas exporter or a gas
importer shall be considered with the consultation of Parties and
consent of Turkmenistan.
Any resulting transportation of Natural gas shall not be
prejudicial to the interest of both parties.
Article 5.
The Parties agree to allow the free transport and transit of
natural gas within their territories and will not apply any form of
direct or indirect taxation, royalty, fees, dues, duties or any other
payments in respect of transport and transit activities. However,
the following will be applied:
* fair and reasonable tariffs for the use of the pipeline based
on the actual costs of the pipeline
* fair , reasonable, and audible right-of way costs;
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* fair and reasonable fees in conformity with existing
national legislation of the Parties for obtaining approvals and per
mission;
* income tax if applicable.
Article 6.
The results of the feasibility study covering the TCP from
Turkmenistan to Turkey which has already been commissioned
by Turkmenian Parity shall be made available to the Turkish
Party.
Article 7.
The Turkish Party undertakes to purchase natural gas from
the Turkmenian Party, in quantities to be agreed and specified in
the SPA but rising as quickly as reasonably possible to 16 bcm as
noted in Article 1.
Subject to the completion of the SPA, The Turkish Party
will arrange and guarantee the purchase of natural gas by the
Republic of Turkey from the Turkmenian Party.
The Turkmenian Party undertakes and guarantees the
delivery of natural gas via TCP in amounts to be agreed for sales
to the Republic of Turkey as well as transit volumes to third coun
tries.
The Turkish Party undertakes to provide transit for natural
gas supplied by the Turkmenian Party for sale to other countries.
Transit capacities will be agreed, in a timely manner. These tran
sit rights will cover an initial period of 30 (thirty) years to be
extended automatically unless otherwise agreed by the mutual
consent of the Parties.
Article 8.
The SPA will provide the sale of natural gas by the
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Turkmenian Party to the Turkish Party. The provisions of the SPA
will include the following:
* Dates, quantities, delivery point, ownership of the gas,
price formula, price revision mechanism, taxation provisions, gas
quality, payment conditions, "take or pay", failure to supply and
other conditions generally accepted in international commercial
agreements.
* Other organisational-legal and financial-economic princi
ples, norms and, mutual obligations arising in connection with
natural gas sales agreements.
The price of the natural gas will be denominated in and
payment made entirely in United States dollars. The price of the
natural gas will be domestically and internationally compatible,
fair and reasonable basis.
Article 9.
The Parties will support within their abilities the realisation
of the project so as to ensure the maximum netback for
Turkmenistan as well as most cost-effective supply of natural gas
to Turkey.
Article 10
The Parties will consult with the Governments of the tran
sit Countries in order to reach agreements on mutually beneficial
terms covering the transit of natural gas through those countries.
Article 11
The Joint Working Group, established in the framework of
the Protocol signed in Ankara on the 5th of October 1998, will
meet on a regular basis, but at least once a month unless otherwise
agreed. The first meeting of the Joint Working Group will take
place in Ashgabat one month from the date of signing of this
Agreement.
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A rticle 12

The Parties may nominate and empower their respective
establishment or other bodies or companies in order to fulfill their
responsibilities with respect to this Agreement but this shall not
relieve the Parties of their obligations under this Agreement.
Article 13
This Agreement signed on 29/10/1998 in Turkmenian,
Turkish, Russian and English languages, two originals in each
language, one for each Party. In case of any inconsistency among
the versions, the English version shall prevail.
Article 14
This agreement shall enter into force with the fulfillment of
the respective relevant domestic procedures of the Parties coun
tries.

For the Republic of Turkey
Süleyman DEMÎREL
President

For Turkmenistan

Saparmurat Niyazov TURKMENBAÇI
President

Mesut YILMAZ
Prime Minister
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BAKANLIĞIMIZDA İDARİ KONULARDA YAPILAN
YENİ DÜZENLEMELER

Uluslararası ilişkilerde her an yeni gelişmelerin ortaya çık
ması, Dışişleri Bakanlığını, farklı durumlara anında müdahale
edebilecek, hatta bunlara ön alabilecek yetenekte bulunmaya zor
lamaktadır.
Bu itibarla, değişen dünya koşullarına uyum sağlamak ve
ülkemizin uluslararası ilişkiler alanında gelişen ve çeşitlenen
önceliklerini ülkemiz dış politikasında daha etkin bir biçimde
geçerli kılmak amacıyla Dışişleri Bakanlığı, kendi bünyesinde bir
dizi değişiklik gerçekleştirmiştir.
Ülkelerle ikili ilişkilerimizin tüm boyutlarının tek elden
izlenmesi ve yönetilmesi amacıyla oluşturulan, ancak kısıtlı per
sonel sayısının yarattığı imkansızlık çerçevesinde etkin şekilde
uygulanamayan, gerekli eşgüdümün sağlanamadığı tespit edilen
"masa" sisteminden vazgeçilmiştir. Bu çerçevede, yeterli etkin
likle takip edilmediği düşünülen ekonomik ve kültürel konuların,
ilişkilerin münhasıran bu yönleri ile ilgilenecek birimler tarafın
dan yürütülmesine başlanmış, siyasi ilişkilerin yürütülmesinden
sorumlu birimler, tecrübeler ışığında yeni bir coğrafi sınıflandırıl
maya tabi tutulmuş, çok taraflı siyasi ilişkilerden sorumlu birim
lerin görev alanı ise, ilgili uluslararası siyasi kuruluşların görev
leri dikkate alınarak yeniden düzenlenmiştir.
Bu değişiklik ile masa sisteminin personel sayısının yeter
sizliği nedeniyle etkin uygulanamamasından kaynaklanan sıkın
tıların aşılması, ekonomik ve kültürel konuların uluslararası iliş
kilerde artan önemlerine uygun olarak münhasıran belli genel
müdürlüklerin sorumluluğunda toplanması ve Bakanlık birimleri
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arasında daha etkin bir eşgüdümün sağlanması amaçlanmıştır.
Yapılanma açısından gerçekleştirilen bu çalışmalara paralel
olarak, halen merkezde bulunan Büyükelçiler ile emekli
Büyükelçilerin, mesleki bilgi, yetenek ve birikimlerinden yarar
lanılmak amacıyla imza yetkisini de haiz olmak üzere danış
man/koordinatör görevine atanmalarına başlanmıştır.
1998 yılında başlatılan bir uygulamayla, diğer birçok
ülkede olduğu gibi, bazı Başkonsolosluklara (New York, Los
Angeles, Şikago, Paris, Londra vs.) Büyükelçilik yapmış Meslek
Memurlarının atanması kararlaştırılmıştır. Bunun ilk örneğini
Hartum Büyükelçimizin, Paris Başkonsolosluğuna atanması teş
kil etmektedir. Bu suretle, Büyükelçilik atamalarında tıkanıklığın
aşılması mümkün olabilecek ayrıca, önemli Başkonsolosluklarda
kıdemli ve deneyimli memurların görev yapması sağlanabilecek
tir.
Bakanlığımız üst düzey personel hareketlerinde şahit olu
nan tıkanıklığı bir ölçüde gidermek amacıyla yürürlüğe konul
maya çalışılan bir diğer uygulama da, Merkezde bulunan ve aktif
görev almamış Büyükelçilerimizin halen mukim temsilciliğimiz
bulunmayan ülkelerden önemli görülenlerle ilişkilerin
yürütülmesini sağlamakla görevlendirilmesi çalışmasıdır. Bu
çerçevede bir Bakanlar Kurulu Karar Tasarısı hazırlanmaktadır.
Yapılan değişiklikler çerçevesinde, bazı Merkez birim
lerinde de yeni uygulamalar öngörülmüştür. Bu çerçevede,
Bakanlığımız için özel önem taşıyan Hukuk Müşavirliği'nin
faaliyet yöntemlerinin daha da geliştirilmesi çalışmaları
başlatılmış, ilk adım olarak Bakanlık Müşaviri bir Büyükelçi
"Birinci Hukuk Müşaviri" olarak görevlendirilmiştir.
Aynı şekilde, Bakanlık merkez teşkilatının etkinliğini art
tırmak ve denetlemek üzere Teftiş Kurulu Başkanlığı'nın denetim
yetkisi genişletilerek, daha önce sadece dış temsilciliklerde
gerçekleştirilen olağan denetimin Nisan 1998'den itibaren merkez
teşkilatındaki birimleri de kapsaması sağlanmıştır .
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Bakanlığımız ile TBMM arasındaki ilişkilerin düzenli
olarak yürütülmesi ve Meclis Dış İlişkiler Komisyonu nezdinde
Bakanlığımızın temsil edilmesi görevlerini üstlenmek üzere,
Müsteşar İdari İşler Yardımcısı (MİDY) başkanlığında bir birim
kurulmuş ve faaliyete geçirilmiştir.
Personel politikamızda da bazı yeniliklere gidilmiştir.
Yurtdışında görevli Büyükelçilerimizin yaş haddinden emekli
olacakları tarihten en az altı ay önce merkeze atanmaları uygula
ması başlatılmıştır.
Bu yapısal değişikliklerin yanısıra yurtdışı atamalarına
ilişkin hususlarda da bazı yenilikler gerçekleştirilmiştir.
Bakanlığımızın Kuruluş ve Görevleri hakkmdaki 4009
sayılı Kanun'da öngörüldüğü üzere, tayin ve terfilerde Bakanlık
Komisyonu'nun rolü ön plana çıkarılmıştır.
Atama İlkeleri Yönetmeliği'nde yapılan bir değişiklik ile,
birbirleriyle evli meslek memurları ve idari memurların eşleri ile
aynı misyona atanmaları konusundaki kısıtlamalar kaldırılmış ve
bu memurların dış görevlere, eşleri ile aynı evi paylaşacak şeklide
atanmalarına gayret edileceği hükmü getirilmiştir.
Öte yandan, dış temsilciliklerimizin sınıflandırılması göz
den geçirilerek, bu temsilciliklerimiz arasında nispeten daha zor
şartları haiz misyonlarımızdan oluşan bir "E" grubu oluşturul
muştur. Buna karşın, "E" grubu temsilciliklerimizde görev yapan
memurlarımızın yılda bir kez "istişare" amaçlı olarak merkeze
çağırılmaları ve ilk kez yurtdışına atanan meslek memurlarının
rotasyon
tayinlerinde
"A"
bölgesine
gönderilmeleri
öngörülmüştür.
Emekli olan Büyükelçilerimize, Bakanlığımıza verdikleri
değerli hizmetlerden ötürü bir şükran ifadesi olarak şilt verilmesi
geleneği yeniden canlandırılmıştır. Bu çerçevede Ekim ayı
içerisinde
49
emekli
Büyükelçimize
ve
merhum
Büyükelçilerimizin yakınlarına Bakanlığımızın amblemini
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taşıyan gümüş tabak takdim edilmiştir.
Bakanlığımız idari memurlarının, özellikle merkez teşki
latında görevli bulundukları süre zarfında, nitelik ve yetenekleri
veya üstlendikleri sorumluluklarla denk düşecek maddi şartlara
sahip olmadıkları gözönünde bulundurularak, bu durumun bir
ölçüde telafisi amacıyla, belli şart ve niteliklere sahip kıdemli ve
başarılı idari memurlarımıza Merkezde Şube Müdürü görev ve
unvanı verilmesi uygulaması başlatılmıştır.
Aynı şekilde, yine belli şart ve nitelikleri haiz idari
memurların, emekli olmalarından kısa bir süre önce "Daire
Başkanı" olarak görevlendirilmesi ve bu ünvanla emekli
olmalarının sağlanması uygulamasına başlanılmıştır.
Günümüz bilgi toplumunda meslek içi eğitim ve geliştirme
faaliyetlerinin daha da önemli hale geldiği gözönüne alınarak,
Bakanlığımızın bu alandaki iyileştirme ve geliştirme çalışmaları
na hız verilmiştir.
Bu amaçla, Bakanlığımıza yeni intisap eden aday meslek
memurlarının mesleki formasyonlarının geliştirilmesi için
Dışişleri Eğitim Merkezi'nde temel ve hazırlayıcı eğitim
programına tabi tutulduktan sonra, dış temsilciliklerde 3 hafta
süre ile staj yapmaları uygulaması başlatılmış ve ilk iki staj devre
si başarıyla tamamlanmıştır. Böylece, aday meslek
memurlarımızın Bakanlık görev ve faaliyetlerini ve dış temsilci
liklerin çalışma şartlarını mesleklerinin başında, yerinde görerek
daha yakından öğrenmelerinin sağlanması hedeflenmiştir.
Dış politikamızda büyük öneme sahip olan Kıbrıs sorunu
hakkında daha yakından ve güncel bilgilere sahip olmak üzere
evvelce KKTC'ni ziyaret etmemiş olan tüm meslek
memurlarımızın bu ülkeyi ziyaretlerine yönelik bir çalışma
başlatılmış, bu çerçevede bugüne dek 100'ün üzerinde meslek
memurumuzun KKTC'yi heyetler halinde ziyaretleri gerçekleşti
rilmiştir.
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Öte yandan, ülkemiz için büyük önemi haiz Güneydoğu
Anadolu Projesi'ni memurlarımıza daha iyi bir şekilde tanıtmak
üzere, Meslek Memurlarının GAP'ı ziyaretleri sağlanmaktadır.
Bilgi toplama ve iletme tekniklerinin büyük önem
kazandığı günümüzde Bakanlığımız kütüphanesine internet vası
tasıyla ulaşılmasını sağlamak üzere çalışmalara başlanmıştır.
Bakanlığımız, yurtiçi ve dışındaki resmi veya özel şahıs ve
kurumlarla olan ilişkilerini de dostluk ve karşılıklı yarar ilkesi
çerçevesinde geliştirmek arzusu ve çabasındadır.
Bakanlığımızın bu konudaki yeni uygulamalarından biri
Eğitim Merkezi'nin diğer ülkelerin Dışişleri akademileri ve
eğitim merkezleri ile yakın işbirliğine girmesidir. Bu konuda ilk
somut temaslar Kanada ile başlatılmıştır.
Bakanlığımızın ülkemizdeki bilimsel kuruluşlarla çeşitli
alanlarda işbirliği ve ortak çalışmalar yapması arzu edilmekte ve
planlanmaktadır. Bu işbirliğini düzenlemek ve somut esaslara
bağlamak amacıyla "Dışişleri Bakanlığı ile Üniversiteler
Arasında İşbirliği Projesi" oluşturulmuştur.
Basın mensuplarına Bakanlığımız ile ilgili görevlerinde
kolaylık sağlamak amacıyla tanıtma kartı verilmiştir. Bu uygula
ma ile 158 yerli ve yabancı basın mensubunun akreditasyonu
yapılmıştır. Basın mensupları için Bakanlık giriş katında telefon
lu oturma mahalli oluşturulmuş, ayrıca film çekimi amacıyla kul
lanabilecekleri bir platform kurulmuştur.
Bakanlığımız personeline ihtiyaç duydukları gerekli sosyal
hizmetleri de en iyi şekilde verebilmek amacıyla, personelin aile
ve sosyal çevresine ilişkin olarak yeni bazı imkan ve kolaylıkları
da uygulamaya konulmuştur.
Bu çerçevede, eşlerin yurtdışmda çalışmalarına izin verme
koşulları kolaylaştırılmış ve çalışma için sadece Misyon Şefinin
izni yeterli hale getirilmiştir.
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Ote yandan, memurlarımızın belli şartlarla, yabancı asıllı
şahıslarla evlenmelerine ilişkin koşullar da kolaylaştırılmış
bulunmaktadır.
Memurlarımızın kiralık ev, nakliye, çocuklarının okul kayıt
ve yerleştirme işlemleri gibi konularda ihtiyaç duydukları
yardımların sağlanabilmesi amacıyla "Sosyal Hizmet Birimi"
kurulmuştur.
Sözkonusu birim çerçevesinde, emekli Büyükelçilerin
Başkent Hastanesinde indirimli olarak muayene ve tedavi
edilmeleri için imkan sağlamıştır. Aynı çerçevede, emekli
memurlarımızın ilaç ihtiyaçlarının Bakanlığımız doktorlarının
yazdığı reçetelerle karşılanması uygulaması da başlatılmıştır.
Bakanlığımız personeli arasındaki dayanışmayı sistemli
hale getirerek özellikle merkez teşkilatında görevli hizmetli işçi,
şoför ve bekçilere yönelik olarak, öncelikle dış teşkilatımızda
görevli mensuplarımızın katkılarıyla finanse edilecek olan
"Dışişleri Bakanlığı Hizmetlilere Yardım Fonu" (DHYF) oluştu
rulmuştur. Sözkonusu uygulamaya 1999 yılının ilk aylarında
başlanacaktır.
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