
( SAYFA : 197) 

-BOSNA'YA GİDECEK TÜRK BİRLİĞİ... 
-BİRLİKTE 1200 PİYADE, 300 İSTİHKAM ERİ BULUNACAK 

360 NEW YORK (A. A) - Ender Ülgeri - BM denetiminde Bosna-Hersek' te 
görevlendirilecek Türk Barış GücU Birliği'nin kompozisyonu belli oldu. 

BM Sözcüsü tarafından bugün New York'ta yapılan açıklamaya göre, 
Bosna'ya gidecek birlikte, bin 200 piyade ve 300 istihkam eri 
bulunacak. 

Sözcü, bin 500 kişilik birliğin Türk kontenjanının ilk bölümünü 
oluşturduğunu, Türk askeri sayısının 2 bin 700'e tamamlanması için BM 
ile Türk Hükümeti ve Genelkurmayı arasındaki müzakerelerin devam 
etmekte olduğunu bildirdi. 

BM sözcüsüne göre, daha sonra sevkedilecek bin 200 kişilik birlik, 
esas itibarıyla istihkam ve lojistik destek kontenjanlarından 
oluşacak. 

İlk Türk gücünün Haziran ayında Bosna'da göreve başlaması 
bekleni yor. 

-GALİ, AKAŞİ'Yİ DESTEKLİYOR-

öte yandan, BM Genel Sekreteri Butros Gali, bugün Paris'te Fransa 
Başbakanı Edouard Balladur ile Bosna-Hersek sorununu görüştü. 
Görüşmede, Fransa'nın BM Barış Gücü'ne yaptığı katkının da ele 
alındığı bildirildi. 

Gali, Balladur İle yaptığı görüşmeden çıkarken gazetecilerin 
sorularını da cevaplandırdı. Butros Gali, özel Temsilcisi Yasuşi 
Akaşi'ye güveninin tam olduğunu ve kendisini desteklediğini açıkladı. 

Butros Gali, yarın da, özel Temsilcisi Yasuşi Akaşi, BM Barış GücU 
Komutanı General Lapresle ve AB Bosna arabulucusu Thorvald Stoltenberg 
ile Paris'te biraraya gelerek, Bosna konusunu ele alacak. 

(ULG-ZEY-S C) 

-SAĞLIK BAKANI DİNÇ KOCAELİ'DE 

(FOTOĞRAFLI) 

361 KOCAELİ (A.A) - Kandıra'da 3 bin hat kapasiteli telefon santrali, 
Sağlık Bakanı Kazım Dine tarafından hizmete acildi. 

Dine, burada düzenlenen törende yaptığı konuşmada, dünya 
teknolojisindeki gelişmelerden Kandıralıların da yararlanacağını 
söyledi. 

Türkiye'nin sıkıntılarının Haziran ayından sonra azalacağını 
kaydeden Dine, gelecek yılın ''umut'', 1996'nm da ''huzur ve refah'' 
yılı olacağını kaydetti. 

Kocaeli PTT Bölge Başmüdürü İbrahim Hakkı Alptürk de, 2,5 milyar 
liraya malolan dijital santralin 250 bin hat kapasiteye kadar 
çıkartılabiİme özelliğine sahip olduğunu bildirdi. 

Sağlık Bakanı Kazım Dine daha sonra, Sanayi mahallesindeki torna, 
kaynakçılık, motor, otomobil boyama ve elektrik dallarında kursların 
düzenleneceği Çıraklık Eğitim Merkezi'nin açılışını yaptı. Eğitim 
süresi 3 yıl olan okula her yıl 90 öğrenci alınacak. 

Dine, yeniden düzenlenen ve onarımı yapılan Kandıra Stadı'ndaki 
törene de katılarak, Kocaeli 2. Amatör Küme takımlarından Kandıra 
Genclerbirliği'nin gösteri maçının başlama vuruşunu yaptı. 

Kazım Dine, İzmit'teki Kandıralılar Derneği'nin açılışı da yaptı 
ve Kocaeli Fuarı'nda düzenlenen Kandıralılar Gecesi etkinliklerine 
katıİdi. 

(NEC-CER-ŞAH-BÜN-SC) 
11.05.1994 ORH. 21.15 
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( SAYFA : 73 ) 

-BOSNA TÜRK BtRLÎĞÎ 
-BAŞBAKAN, BOSNA-HERSEK TÜRK BARIŞ GÜCÜ 
GÖREV KUVVETİNİ DENETLEDİ 
-ÇİLLER: ' 'SİZLERLE MİLLETÇE İFTİHAR EDİYORUZ" 
-TÜRK BİRLİĞİ ZANİTSA'DA KONUŞLANACAK 
-1455 KİŞİDEN OLUŞAN BİRLİKLE BERABER 
1260 TON AĞIRLIĞINDA MALZEME DE BOSNA'YA GİDİYOR 
(FOTOĞRAFLI-GÖRÜNTÜLÜ) 

160 ANKARA (A.A) - Bosna-Hersek'te BM çatısı altında görev yapacak 
Türk Barış Gücü Görev Kuvveti, Başbakan Tansu Çiller tarafından 
denetlendi. Başbakan Çiller, ''Sizlerle milletçe iftihar ediyoruz1' 
dedi. Başbakan Tansu Çiller, bugün saat 10.45'te Türk Birliğini 
denetlemek üzere Mamak'taki 28. Mekanize Piyade Tugayı'na geldi. 
Başbakan burada, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Doğan Güreş tarafından 
askeri törenle karşılandı. 

Karşılamada, Milli Savunma Bakanı Mehmet Gölhan, Kara Kuvvetleri 
Komutanı Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı ile 4. Kolordu ve Ankara 
Garnizon Komutanı Korgeneral İsmail Hakkı Özkan da bulundu. 

İlk olarak Korgeneral Özkan'dan, Bosna'ya gidecek Türk birliği 
hakkında brifing alan Başbakan Çiller, daha sonra, birliğin sembolik 
olarak konuşlandırıldığı alanda incelemelerde bulundu ve destek 
unsurları hakkında bilgi aldı. 

Başabakan Çiller, Bosna'da görev yapacak Türk Barış Gücü Görev 
Kuvveti'ne hitaben kısa bir konuşma yaptı. 

Birliğin hazırlıklarını yerinde görmek istediğini belirten 
Çiller, ''Gördüklerimden ve aldığım bilgiden hepinizin bu cok önemli 
göreve hazır olduğunuzu gördüm. Sizlerle milletçe iftihar ediyoruz'' 
dedi . 

Birliğin görevini başarıyla yapacağına inandığını belirten 
Başbakan Tansu Çiller, demiryolu ile Bosna'ya gideceklere şimdiden, 
''iyi yolculuklar'' diledi. 

Başbakan Çiller, birliğe, ''Hepinize sevgilerimi sunuyor, 
sizlerle iftihar ediyorum'' diye seslendi. 

Çiller, tören geciti öncesinde de birliğin kendisine tanıtılması 
sırasında askerlerle el sıkıştı. 

-BRİFİNG... -
Bu arada, 4. Kolordu ve Ankara Garnizon Komutanı Korgeneral 

İsmail Hakkı Özkan, Başbakan Çiller'e Bosna Hersek'te görev yapacak 
Türk Barış Gücü Görev Küveti hakkında brifing verirken, birliğin esas 
itibarıyla barışı koruma ve insanı yardım görevini üstleneceğini 
belirtti. Özkan, birliğin her türlü görevi yapma elastikiyetine sahip 
bulunduğunu da kaydetti. 

Korgeneral Özkan'ın verdiği bilgiye göre, Bosna-Hersek'te 
Zanitsa'da konuşlandırılacak Türk Barış Gücü Görev Kuvveti, 28. 
Mekanize Piyade Tugayı'nın Mekanize Taburu esas alınarak oluşturuldu. 

Birlikte, 79'u subay, 129'u astsubay, lll'i uzman erbaş, bin 87 
erat, 49'u da hemşire ve sivil görevli olmak üzere toplam bin 455 kiş 
bulunuyor. 118'inin İngilizce, Fransızca, Almanca ve Boşnakça bildiği 
birlik personelinin yüzde 4'ünü yükseokul, yüzde 36'sını lise, yüzde 
20'sini ortaokul, yüzde 40'ını ise ilkokul mezunları oluşturuyor. 
Türkiye'nin bütün bölgelerinden seçilen personele rütbe ve 
derecelerine göre günde en yüksek 70, en az 25 dolar harcırah 
ödenecek. 

09.06.1994 13.02 CEL ./. . . 
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( SAYFA : 10 ) 

-İSRAİL TOPRAK TAVİZİNE HAZIR 
-RABIN: ''SURİYE İLE BARIŞ KARŞILIĞINDA, 
ACI DA OLSA TOPRAK TAVİZİNE HAZIRIZ'' 

19 KUDÜS (A.A) - İsrail Başbakanı İzak Rabin, Suriye ile barış 
karşılığında, acı da olsa toprak tavizine hazır olduklarını söyledi. 

Rabin, İsrail radyosuna verdiği demeçte, Suriye ile barış 
istediklerini, bu nedenle taviz vermeye hazır olduklarını ifade 
etti . 

İsrail'in askeri açıdan güçlü olması gerektiğini kaydeden Rabin, 
''Düşmanlarımızın görüşmelere boyun eşmesi için güçlü olmak 
zorundayız ve barışa gidecek bütün yolları aramalıyız'' dedi. 

Rabin, toprak konusunda uzlaşma sağlanamazsa, Suriye ile 3-5 ya 
da 8 yıl içinde bir savaş olacağını ve Suriye'nin askeri 
potansiyelini artırmasından andişe duyduğunu söyledi. 

İsrail Dışişleri Bakanı Şimon Peres de, Suriyelilerin barış 
görüşmeleri ile ilgilendiklerini, ancak Tel Aviv'in önerilerine 
verdikleri yanıtların ilerleme sağlanmasına imkan tanımadığını ifade 
etti . 

İsrail ile Suriye arasındaki sorunların üç konuda yoğunlaştığını 
belirten Peres, bunları ''güvenlik, barış ve Golan'dan çekilme'' 
olarak sıraladı. Peres, Suriye yetkililerinin sorunlara sırayla 
çözüm bulunması isteklerinin ise imkansız olduğunu belirterek, 
''Suriyeliler, önce bizim Golan tepelerinden çekilmemizi istiyorlar. 
Ardından diğer sorunları ele alacaklarını söylüyorlar. Hala 
ilişkilerin normele dönmesi yerine görüşmelerin normale dönmesinden 
söz ediyorlar'' diye konuştu. 

(AFP-FGN-ASL-CT) 

-BOSNA TÜRK BİRLİĞİ... 
-BİRLİĞİN İKİNCİ GRUBU, YARİN 
HAVAYOLUYLA SPLİT'E GİDECEK 
-BOSNA BİRLİĞİ, ZAFER ANITI'NA ÇELENK KOYDU 

20 ANKARA (A.A) - Bosna-Hersek'te görev yapacak Türk Barış Gücü 
Görev Kuvveti'nin ikinci grubu, yarın havayoluyla Split'e gidecek. 

Silah araç ve gereçleri ile denizyoluyla Split'e giden ilk grup 
birliğin ardından, ikinci grup birlik yarın Esenboğa Havalimanı'nda 
düzenlenecek törenle, Bosna-Hersek'e uğurlanacak. Törene 
Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, Başbakan Tansu Çiller, Genelkurmay 
Başkanı Orgeneral Doğan Güreş'in de katılması bekleniyor. 

Türk Hava Yolları'na ait özel uçaklarla Bosna-Hersek'e gidecek 
birliğin tamamının Split'e intikali, 27 Haziran tarihine kadar 
tamamlanacak. 

Havayoluyla Bosna-Hersek'e gidecek birlik personeli, bu sabah 
Sıhhiye'deki Zafer Anıtı'na çelenk koydu. 

Bosna-Hersek Türk Barış Gücü Görev Kuvveti, Split'ten, asıl 
görev yeri olan Zenica bölgesine, daha önce bölgeye giderek 
hazırlıkları tamamlayan konakçı ve kesif heyeti tarafından 
yerleştirilecek. 

Bosna Hersek'te, Zagrep'deki Barış Gücü Komutanlığı'nın 
Saraybosna Barış Gücü Komutanlığı'na bağlı Güney-Batı Bölge 
Komutanlığı ile irtibatlı olarak görev yapacak Türk Barış Gücü, 79'u 
subay, 129'u astsubay, lll'i uzman erbaş, bin 87'si muhtelif 
celplerdeki er ve erbaş, 49'u da ordu hemşiresi ve sivil olmak 
üzere, toplam bin 455 personelden oluşuyor. 

(MC-ESİ-KAD-EA) 23.06.1994 10.58 TAH 
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( SAYFA : 158) 

-BOSNA-HERSEK'TE GÖREV ALACAK TÜRK BİRLİĞİ 
-28. MEKANİZE PİYADE TUGAYI'NDA HAZIRLANAN 
BİRLİK, BASINA TANITILDI 
-MEKANİZE TABURDA, TOPLAM 931 PERSONEL GÖREV YAPACAK 

(FOTOĞRAFLI-GÖRÜNTÜLÜ) 

315 ANKARA (A.A) - Bosna-Hersek'teki Birleşmiş Milletler 
Barışgücü'nde görev yapacak Türk birliği basına tanıtıldı. 

28. Mekanize Piyade Tugayı'nda Barış Gücü Taburu'nu basına 
tanıtan Tugay Komutanı Tuğgeneral Ayhan Taş, barışgücünde görev 
alacak taburun 28. Mekanize Piyade Tugayı'nın unsurlarından meydana 
getirildiğini belirterek, taburun, 42 subay, 60 astsubay ile 829 
erbaş ve erden oluştuğunu söyledi. 

Taburda görev alan erbaş ve erlerin 150'sinin İngilizce, 
| Fransızca, Almanca ve Sırpça olmak üzere çeşitli yabancı dilleri 

bildiğini, subay ve astsubayların ise tamamının yabancı dil 
bildiğini belirten Tuğ. Taş, taburun Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en 
yeni araçlarıyla donatıldığını bildirdi. 

Taburda, 41 tırtıllı, 116 tekerlekli toplam 157 araç bulunduğunu 
kaydeden Tugeneral Taş, taburun uçaksavar, tanksavar ve havandan 
oluşan silahlarla donatıldığını ifade etti. 

Birliğin üstün bir performans gösterdiğini anlatan Taş, 
Bosna-Hersek'e gidecek birliğin kara, hava, deniz ve demiryoluyla 
intikalinin düşünüldüğünü söyledi. 

Birliğin, tugay olmadan müstakil olarak görev yapabilecek 
nitelikte eğitildiğini belirten Taş, Bosna-Hersek'te yapılacak ön 
görüşme ve keşiften sonra gidiş tarihinin belirleneceğini söyledi. 

Bosna-Hersek'te görev yapacak Türk birliğine Kurmay Yarbay 
Levent Kalyon'un komuta edeceğini bildiren Tuğgeneral Taş, daha 
sonra birliğin hizmetinde kullanılacak araçları, sahra hastanesini, 
sahra mutfak ve banyosunu basın mensuplarına gösterdi. (MAH-ESİ-CT) 

-NÜKLEER TIBBIN PEDİATRİDEKİ YERİ... 

| 316 KAYSERİ (A.A) - Pediatride (Çocuk Hastalıkları) nükleer tıbbın, 
santral sinir sisteminden, iskelet sistemine kadar birçok test ve 
tedavide uygulanabildiği bildirildi. 

Erciyes Üniversitesi Gevher Nesibe Toplantı Salonu'nda 
"Pediatride Nükleer Tıp Uygulamaları" konulu konferans veren Gülhane 
Askeri Tıp Akademisi Nükleer Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. 
Hikmet Bayhan, cocuklarda radyoaktif olmayan testlerin uygulanması 
gerektiğini kaydederek, şöyle dedi: 

"Çocuklara öncelikle ultrason, fizik muayene yapılmalıdır. 
Radyoaktif testler zorunlu olmadıkça yapılmamalıdır. Yapılması 
durumunda ise dozu iyi ayarlanmalı, özel koruma önlemleri 
alınmalıdır. 5 yaşına kadar cocuklara erişkinlerin dörtte biri, 5-10 
yaşları arasındaki cocuklara yarısı, 10-14 yaş arasındaki cocuklara 
ise dörtte ücü oranında doz verilmelidir." 

Nükleer tıbbın, pediatrik uygulamalarının santral sinir sistemi, 
üriner sistem, gastroin testinal sistem, iskelet sistemi, onkolojik 
sistemde sıkça kullanıldığına dikkat çeken Prof. Dr. Bayhan, 
"Nükleer tıbdan geçecek cocuklar cok iyi hazırlanmalı, iyi iletişim 
kurulmalı, yapılacak bütün işlemler cocuğa anlatılmalıdır. Çocuğun 
hareketsiz durması önem taşıdığından kamera cocuğun altına değil, 
üstüne yerleştirilmelidir. Bu taktirde testten optimal verim, 

• minimum zaman alınacaktır" diye konuştu. 
(ER-EY-ESİ-GR) 01.04.1994 19.05 KAR 
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I 
( SAYFA : 179) 

-BOSNA-HERSEK 
-TÜRK BÎRLÎĞÎ, BOSNA'DA MAYIN 
TEMİZLEYİP KÖPRÜ İNŞA EDECEK 

342 NEW YORK (A.A) - Ender Ülgen bildiriyor - Bosna Hersek'teki 
barış «üclinde görevlendirilecek Türk askerlerinin öncelikle mayın 
temizleme, köprü ve yol inşa etme gibi görevleri üstleneceği 
bildiriliyor. 

Türkiye, BM'den gelen talep üzerine, Bosna'ya, binin üzerinde 
askerden oluşacak piyade gücünün yanı sıra lojistik destek birimleri 
olarak adlandırılan istihkam, sıhhiye ve ulaştırma birlikleri 
yollamayı kabul etti. Gönderilecek toplam asker sayısı 2 bin 700 
olacak. 

A.A muhabirinin BM kaynaklarından aldığı bilgiye göre, Türk 
gücüne verilecek başlıca görevler arasında şunlar bulunuyor: 

1- Savaşta bozulan ve kullanılmaz hale gelen yollar ile yıkılan 
köprüleri onarıp inşa etmek, böylece sivil ve askerlerin hareket 
kabiliyetini artırmak: Bu çerçevede, insani yardım konvoylarının 
açlıktan kırılan kent ve kasabalara kolayca ulaşması mümkün olacak. 

2- Mayın temizleme operasyonları: Halen eski Yugoslavya'nın pek 
cok bölgesi hasım taraflar tarafından döşenmiş mayınlarla dolu 
bulunuyor. Bu mayınlar askeri personel için olduğu kadar sivil halk 
için de büyük tehlike oluşturuyor. 

3- Nakliye ve ulaştırma: Türk ulaştırma birliğine, başta insani 
yardımlar olmak üzere, çeşitli malzemenin bir yerden başka bir yere 
nakledilmesi görevi de verileceği öğrenildi. 

4- Bin erden oluşacak Türk piyade birliği ise büyük olasılıkla 
orta Bosna'da, Müslüman Boşnaklar ile Hırvatlar arasındaki tampon 
bölgede görev alacak ve barışın korunmasına katkıda bulunacak. 

-GÖREVE BAŞLAMA T ARI Hî -

BM kaynakları, Türk birliğinin Bosna'da ne zaman fiilen görev 
alacağı konusunun henüz açıklığa kavuşmadığını bildirdiler. Bu 
husustaki müzakereler, Türk Genelkurmayı ile BM barış gücü 
(UNPROFOR) yetkilileri arasında Zagreb'te devam ediyor. Ancak 
Güvenlik Konseyi'nin Bosna'ya 10 bin kişilik ek barış gücü takviyesi 
gönderilmesini öngören kararı kabul etmesinin ardından 2 bin 700 
kişilik Türk birliğinin bir seferde Bosna'ya sevkedilmesi olasılığı 
arttı. (ÜLG-GA-ARM-EA) 

-ULUSLARARASI TÜRKİYE RALLİSİ BODRUM'DA BAŞLADI 

343 BODRUM (A.A) - Uluslararası Türkiye Rallisi, Muğla'nın Bodrum 
ilçesi'nde başladı. 

iki gün sürecek, Uluslararası Türkiye Rallisi'ne, 3'ü yabancı 21 
araç katılıyor. 

Rallinin ilk gününde 12 etap üzerinden start alan araçlar, 
Bodrum, Milas, Yatağan arasında düzenlenen 874 kilometrelik 
güzergahta mücadele ettiler. Zorlu 12 etabı, ancak 14 araç 
tamamlayabiİdi. 

Rallinin, yarınki bölümü 10 özel etaptan oluşacak. 
Uluslararası Türkiye Rallisi'nde, Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 

yanı sıra, Avrupa Ralli Sürücüler Şampiyonası ile Avrupa Ralli 
Kupası'na, 2'şer katsayı üzerinden puan veriliyor. 

(MED-ARI-EA) 29.04.1994 20.55 KAR 
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( SAYFA : 82 ) 

Bosna-Hersek Türk Barış Gücü Görev Kuvveti'nin Türkiye'den 
Hırvatistan'ın Split kentine intikalinin £7 Temmuz'da 
tamamlandığım, Split'ten Zenica'ya intikalin ise 7 Temmuz'da 
başladığını hatırlatan Kurmay Albay Erdoğan, şöyle devam etti: 

''Split'ten Zenica'ya intikalde, olağanüstü koşullar nedeniyle 
oldukça uzun, kötü ve yer yer tehlikeli bölgelerden geçen bir 
güzergah kullanmak zorunda kaldık. Bütün bu koşulların yanında 
yabancı bir ülkede araç kullanmanın zorluklarıyla da karşılaştık. 

Ancak yaptığımız çok detaylı planlama, güzergah üzerinde almış 
olduğumuz ilave emniyet tedbirleri ve personelin üstün gayretleriyle 
intikalimiz Allah'a şükür, hiçbir vukuat olmadan tamamlandı.'' 

Türk Barış Gücü'nün, Zagrep'te bulunan UNPROFOR' a bağlı 
Saraybosna Komutanlığı bünyesindeki Güneybatı Sektör Komutaniığı' nın 
harekat komutasında görevini icra edeceğini vurgulayan Kurmay Albay 
Erdoğan, ''Türk Birliği, şu anda ingiliz ve Kanada taburlarının 
görev yapmakta olduğu Zenica ve Kakani'yi de içine alan bir bölgeden 
sorumlu olacaktır. Sorumluluk bölgemiz 390 kilometrekarelik bir 
alanı kapsamaktadır'' dedi. 

-GÖREV: BARIŞI K0RUMA-

TLirk birliğinin sorumluluk bölgesindeki halkın yüzde 85' inin 
müsl Limanlardan oluştuğunu belirten Kurmay Albay Erdoğan, şunları 
söyledi: 

''Şu anda Zenica'da yerleşme faaliyetlerimize devam ediyoruz. 
Bize tahsis edilen bölgenin sorumluluğunu ingiliz ve Kanada 
taburlarından Ağustos başında teslim alacağız. Bölgedeki 
görevlerimiz genel olarak, sorumluluk sahamızdaki göçmenleri 
korumak, insani yardım kuruluşlarına yardımcı olmak, güvenliği 
artırıcı devriye hizmetlerini yürütmek, bölgedeki bütün yolları açık 
bulundurmak gibi, barışı koruma faaliyetlerinden oluşmaktadır.'' 

(ESi-KAD-GüR) 

-KREDİ-MEVDUAT.. . 
-BANKALARDAKİ TOPLAM MEVDUAT 415.7 TRİLYON LİRAYA 
YÜKSELDİ, TÜRK LİRASI VE DÖVİZ KREDİLERİNİN 
TOPLAMI 44£. 8 TRİLYON LİRA OLDU 

163 ANKARA (A.A) - Bankalardaki toplam mevduat ve banka kredileri 
400 trilyon liranın üzerinde seyrediyor. 

Merkez Bankası verilerine göre, bankalardaki toplam mevduat 14 
trilyon 53£ milyar lira artışla 1 Temmuz'da 415 trilyon 12.2. milyar 
liraya yükseldi. Toplam mevduat Haziran ayı sonunda 401 trilyon 190 
milyar lira düzeyindeydi. 

öte yandan, Merkez Bankası'nın 1 Temmuz tarihli verilerinde Türk 
Lirası kredilerinin yanı sıra döviz kredilerine de yer verildi. 

Verilere göre, yurtiçi Türk Lirası kredileri ile yabancı para 
kredileri toplamı 1 Temmuz'da 44£ trilyon 587 milyar lira düzeyinde 
gerçekleşti. 

Merkez Bankası verilerine göre, 1 Temmuz tarihli rakam yabancı 
para kredilerinden arındırıldığında yurtiçi Türk Lirası kredilerinin 
tutarı £73 trilyon £87 milyar lira düzeyinde bulunuyor. Buna göre, 
kredi hacminde £4 Haziran-1 Temmuz tarihleri arasındaki bir haftalık 
dönemde 48 trilyon 3£7 milyar liralık azalma oldu. 

Kredi hacmi Haziran ayı sonunda 3£1 trilyon 594 milyar lira 
düzeyinde bulunuyordu. 

(TLN-MZF-SFT) £1.07.1994 PEK. 15.04 
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> < SAYFA : 69 ) 

Özalp, bir soru üzerine, istifasının sadece kendisi ile ilgili bir 
karar olduğunu, herhangi bir olayın içinde bulunmadığını, bu çerçevede 
MHP Genel Başkanı Alparslan Türkeş ya da bir başkası ile de 
görüşmediğini bildirdi. 

Hüseyin Özalp, istifasında rol oynadığı öne sürülen gazeteci 
Mehmet Barlas'la hayatta hiç konuşmadığını, Başbakan Tansu Çiller'in 
istanbul'daki yalısının yolunu dahi bilmediğini belirtti. 

Özalp, bir başka soru üzerine, oğlunun şu anda hiçbir borcu 
bulunmadığını, bütün menkul ve gayrimenkullerini satarak borçlarını 
kapattığını söyledi. (DüR-RD-NEY) 

-BOSNA-HERSEK 
-ZENİCA'DAKi TÜRK BARIŞ GÜCÜ, GÖREVİNE RESMEN YARIN BAŞLIYOR 

125 ZENiCA (A.A) - Ercan ipekçi bildiriyor - Bosna-Hersek'te barışı 
korumak amacıyla Birleşmiş Milletler bayrağı altında 7-20 Temmuz 
tarihleri arasında Zenica'ya yerleşen 1500 kişilik Türk Barış Gücü 
Görev Kuvveti, asli görevine resmi olarak yarın başlıyor. 

Türk birliği, kendisine tahsis edilen bölgenin sorumluluğunu daha 
önce bu bölgede görev yapan ingiliz ve Kanada taburlarından 
devralacak. Türk Birliğinin sorumluluk bölgesi, Zenica ve Kakam 
kentleri ile bunların kuzeyine doğru uzanan 390 kilometrekarelik geniş 
bir alanı kapsıyor. 

Türk birliği, sorumluluk sahasında, göçmenleri korumak, insani 
yardım kuruluşlarına yardımcı olmak, güvenliği artırıcı devriye 
hizmetlerini yürütmek, bölgedeki bütün yolları açık bulundurmak gibi 
barışı koruma faaliyetlerini yerine getirecek. 

Resmi görevine yarın başlayacak olan Türk birliği bugüne kadarki 
süreyi sorumluluk bölgesini tanımak ve halkın ihtiyaçlarını tespit 
etmekle geçirdi. Son bir hafta içinde de, Zenica ve Kakani köylerine 
keşif gezileri düzenlendi. 

-ZENİCA'DAN NOTLAR... 
öte yandan, yöre halkının, askerlerimizden -Türk ve müslüman 

olmaları dolayısıyla- kendilerine her alanda yardımcı olması gerektiği 
gibi bir beklentisi var. 

Bu ihtiyaçlar, teknik yardım, araç, gereç, malzeme temini, yol 
yapımı, elektrik kesintilerinin sona erdiri 1meşine yardımcı olunması, 
yiyecek dağıtımı, sağlık yardımı, yeni iş alanları olarak 
sıralanabi1 ir. 

Bölge halkının en büyük sıkıntısı işsizlik. Şu anda Zenica'da 
sadece hizmet sektöründe ucuz işçilik mevcut. Hizmet sektöründe en 
fazla eleman ise eğlence sektöründe çalışıyor. 

Halkın paraya olan ihtiyacı sağlıkla ilgili konuların da ihmaline 
yol açıyor. Zenica'da en dikkat çekici sağlık sorunu diş ile ilgili. 
Hemen herkesin ağzındaki birkaç dişi eksik. Bunun nedeni ise pahalı 
olduğu için insanların dişçiye gidememeleri. 

Zenica'da geçen kış yolların kapanması nedeniyle yiyecek açısından 
da tam bir kıtlık yaşanmış. Anlat ı larılara göre, bir çuval un için 
arabasını verenler, açlıktan titreyen elleriyle not yazarak intihar 
edenler, bir patatesi sabah ve akşam tuza banarak yiyenler olmuş 
Zenica'da... Halk, bu kış da yiyecek sıkıntısı çekmenin endişesi 
içinde. 

-10 TONLUK KIZILAY YARDIMI-
TLirk birliğinin Kızılay'dan alarak, Türkiye'den intikali sırasında 

yanında getirdiği 10 tonluk yiyecek maddesi ise, depolarda 
dağıtılacağı günü bekliyor. Yiyecek maddeleri, Türk birliği henüz 
göreve resmen başlamadığı için halka dağıtılamıyor. 

(ESi-NRY-LEV) 02.08.1994 PEK. 13. 45 
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( SAYFA : 115) 

Mekanize Tabur Komutanı Yarbay Levent Kalyon, bugün ilk devriye 
hizmetine çıkacak ekibe görev öncesi brifing verdi ve güzergahları 
hakkında açıklamalarda bulundu. Zırhlı muharebe araçları (ZMA) ile 
devriyeye çıkan Türk askerini yöre halkı ilgiyle izlerken, zaman 
zaman sevgi gösterilerinde bulundular. 

Türk Birliği'nin sorumluluk bölgesi, Zenica ve Kakani kentleri 
ile bunların kuzeyine doğru uzanan 390 ki lornetrekarel i k geniş bir 
alanı kapsıyor. Türk Biri iği' nin görev aldığı bölgeler daha önce 
ingiliz ve Kanada askerlerinin sorumluluk alanında bulunuyordu. 

Türk birliği, bölgede göçmenleri korumak, insani yardım 
kuruluşlarına yardımcı olmak, güvenliği artırıcı devriye hizmetlerini 
yürütmek, bölgedeki bütün yolları açık bulundurmak gibi barışı koruma 
faaliyetlerini yerine getirecek. 

Bosna-Hersek Türk Barış Gücü Görev Kuvveti, 1500 personelden 
oluşuyor. Birlik 18-27 Haziran tarihleri arasında deniz ve 
havayoluyla Türkiye'den ilk olarak Hırvatistan'ın Split kentine 
intikal etmişti. Buradan asıl görev bölgesi olan Zenica'ya £8 
Haz iran'da 
intikal edilmesi planlanmış ancak bu, Zenica'da yerleşilecek binanın 
kiralanmasında ortaya çıkan pürüzler nedeniyle ertelenmişti. 

Türk birliği kira sorununun halledilmesinden sonra 7 Temmuz 
tarihinde Split'ten Zenica'ya intikale başlamıştı. Tüm personel ile 
araç 
ve malzemelerin Zenica'ya intikali S0 Temmuz'da tamamlanmıştı. 

Türk birliği Zenica'da görevi resmen devraldığı bugüne kadarki 
bekleyişi sırasında sorumluluk bölgesini tanımak ve halkın 
ihtiyaçlarını belirlemek amacıyla kent içinde ve köylerde keşif 
gezileri gerçekleştirdi. 

(ESİ—NRY—FEY) 

-FENERBAHÇE TEKNİK DİREKTÖRÜ OSİECK: 
-"GERÇEK RİTMİMİZİ BULMAK İÇİN BİRKAÇ 
MAÇA DÂHA İHTİYACIMIZ VAR" 

£12 i STANBUL—KADIKÖY (A.A) - Fenerbahçe Teknik Direktörü Hol ger 
Osieck, takımının lig öncesinde gerçek ritmine ulaşması için, birkaç 
rrıaça daha ihtiyacı olduğunu söyledi. 

Alman çalıştırıcı, Avrupa Kupaları ve lig maçları için yoğun bir 
tempoda çalıştıklarını, bunun ödülünü de yavaş yavaş görmeye 
başladıklarını kaydetti. 

Pingel'irı sakatlığının takım için zaaf olduğunu ifade eden 
Osieck, Galatasaray maçında olduğu gibi, diğer futbolcularının, 
Pingel'irı yokluğunda bile takımda aksaklık olmayacağını gösterdiğini 
vurguladı. 

Osieck, Trabzonspor maçının ardından Galatasaray karşısında da 
çok kısa bir süre şans tanıdığı Ali Nail için, "sarı kartı vardı, 
atmosferi yüksek maçta kırmızı kart görmemesi için oyundan aldım" 
diye konuştu. 

Saffet ve Hakan gibi iki uzun boylu sarıtrafora sahip 
Galatasaray'ın, ligde bütün defansları zorlayacağım belirten Alman 
çalıştırıcı, bunun için dünkü maçta zaman zaman kendi kalelerinde 
tehlike yaşamalarının doğal karşı lanrnası gerektiğini ifade etti. 

Osieck, Galatasaray maçının başarılı ismi Engin için de, 
"gerçekten dün çok iyi oynadı. Ama, 0'nun iyi oynaması anormal bir 
şey değil, Milli Takım kalecisi" dedi. 

04. 08. 1994 0RH. 16.00 
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( SAYFA : 82 ) 

-ALMANYA'NIN BATISINDA EKONOMİ CANLANDI 
-GSYÎH, YILIN İLK ÇEYREĞİNDE YILLIK BAZDA 
YÜZDE 2.1 ORANINDA ARTTI 

178 BONN (A.A) - İki Almanya'nın birleşmesinin getirdiği ağır iç borç 
ve vergi yUkünün yanısıra, batıdaki firmaların ülkenin doğu kesimine 
akın etmeleriyle durgunluğa giren Almanya'nın batısında, ekonomi 
yeniden canlandı. 

Almanya'nın batısında, bu yılın ilk çeyreğinde, gayrisafi yurt içi 
hasıla (GSYİH) yıllık bazda yüzde 2.1 oranında arttı. Sözkonusu 
dönemde en yüksek oranlı büyüme oranı yüzde 6 ile inşaat sektöründe 
kaydediİdi. 

Almanya'da işçi ücretlerindeki artışın sınırlandırılıp, birim 
başına ücret maliyetinin düşürülmesi, fiyat artışlarının önlenmesi ve 
iş dünyasının karlarındaki artış sayesinde ekonomik büyüme 
sağlanabildi. Almanya'nın doğu kesiminde de büyümede artış olduğu 
tahmin ediliyor. 

Almanya hükümeti, Almanya'nın batı kesiminde bu yıl yüzde 1, ülke 
genelinde ise yüzde 1.5 oranında büyüme bekliyor. 

(REU-MRY-OG-YIL) 

-BOSNA'YA GİDECEK TÜRK BİRLİĞİ 
-BİRLİK, 9 HAZİRAN PERŞEMBE GÜNÜ BASINA TANITILACAK 

179 ANKARA (A.A) - Bosna-Hersek Türk Barış Gücü 9 Haziran Perşembe 
günü basına tanıtılacak. 

Son hazırlıklarını yapmakta olan Bosna-Hersek Türk Barış Gücü 
Görev Kuvveti, bu ay sonuna kadar görev bölgesine intikal etmiş 
olacak. Bir mekanize piyade taburu ile bu taburu destekleyecek 
istihkam ve lojistik destek unsurlarından oluşan Birlik, deniz ve hava 
yoluyla önce Split'e gidecek. Türk Birliği'nin, görev bölgesine 
intikali ise, daha önce bölgeye giden Konakçı ve Keşif Heyeti 
tarafından kademeli olarak gerçekleştirilecek. 

(MÇ-BE-BEN) 

-BOSNA GÖRÜŞMELERİ . . . 
-SIRP TARAFI BİR YIL SÜRELİ 
ATEŞKES ÖNERDİ 

180 BELGRAD/CENEVRE (A.A) - Bosna'da çarpışan taraflar arasında kalıcı 
ve genel bir ateşkes sağlanması için Cenevre'de devam eden 
görüşmelerde, Bosnalı Sırpların bir yıllık ateşkes önerdikleri 
biİdi riİdi. 

Tanjug ve Bosnalı Sırpların Haber Ajansı SRNA'nın haberine göre, 
Bosna'da tek yanlı ilan edilen ''Sırp Cumhuriyeti''nin Dışişleri 
Bakanı Aleksa Buha, Bosna'da bir yıl süreli ateşkes önerisinin 
yanısıra, denetim altında tuttukları bölgelerde BM Barış Gücü'nün 
hareketlerinin kısıtlanması ve tarafların tüm Bosna'da 3 km yerine 1,5 
km çekilmelerini istediklerini belirtti. 

Buha, bugün Cenevre'de bir anlaşma imzalanacağını sanmadığını 
söyleyerek, ''Bir barış anlaşması daha sonraki toplantıda, örneğin 
Saraybosna havaalanında yapılacak bir toplantıda imzalanabilir'' 
şeklinde konuştu. 

(AFP-BUR-BY-MRF) c?. o t> • 1 1 / < ( • ? - ? -

SİBEL
Vurgu



( SAYFA : 165) 

-ÖYS İÇİN ŞEHİR HATLARI VAPURLARINA EK SEFER 

304 İSTANBUL (A.A) - öğrenci Yerleştirme Sınavı dolayısıyla, Türkiye 
Denizcilik işletmeleri'ne bağlı Şehir Hatları yolcu vapurlarının, £6 
Haziran Pazar günkü seferleri artırıldı. 

TDi Genel Müdür 1 ü'g'ü'nden konuya ilişkin yapılan yazılı 
açıklamaya göre, Şehir Hatları işletmesi'nin mevcut programlı 
seferlerinin yanı sıra, öğrencilerin sınava zamanında ulaşmalarını 
sağlamak için koyduğu ek seferler şöyle: 

-Saat 05.50'de Büyükada'dan hareketle 
Heybeliada-Burgazada-Kınalıada-Kadıköy ve Sirkeci, 

-Saat 07. 15'te BLiyükada-Heybe 1 iada-Burgazada-Kınal ıada-Bostancı, 
-Saat 07.15'te Eminönü-Kadıköy'e, 
-Saat 07.15'te Barbaros Hayrettin-Kadıköy'e, 
-Saat 07. 30'da Anadolukavağı-Sarıyer. 
(FAZ-C0-KAN-MÇ-YIL) 

-BOSNA'YA TÜRK BİRLİSİ... 
-HAVAYOLUYLA 6iDEN İLK GRUP BİRLİK SPLİT'E ULAŞTI 
-YUNANİSTAN VE BULGARİSTAN, TÜRK BİRLİSİNİ TAŞIYAN 
UÇAKLARA HAVA SAHALARINDAN GEÇİŞ İZNİ VERMEDİ 
-UÇAKLAR, KARADENİZ ÜZERİNDEN, ROMANYA, MACARİSTAN VE 
AVUSTURYA HAVA SAHASINI KULLANARAK SPLİT'E GELDİ 
-BİRLİK KOMUTANI KURMAY ALBAY ERDOSAN: 
-"BÜTÜN DÜNYA TÜRK ASKERİNİN NE KADAR İNSAN SEVGİSİ 
İLE DOLU, BARIŞSEVER VE ADİL OLDUSUNU GÖRECEKTİR" 

305 SPLİT (A.A) - Ercan ipekçi bildiriyor - Bosna-Hersek'e havayoluyla 
gidecek Türk Barış Gücü Görev Kuvveti'nin ilk grubu, Hırvatistan'ın 
Split kentine ulaştı. 

Birliği taşıyan Türk Hava Yolları'na ait uçaklar, Yunanistan ve 
Bulgaristan'ın hava sahalarından geçiş izni vermemesi nedeniyle 
Karadeniz üzerinden, Romanya, Macaristan ve Avusturya hava sahalarını 
kullanarak Split'e geldi. 

Türk Birliği, Split Havalanı'nda, Türkiye'nin Zagrep Büyükelçisi 
Yüksek Söylernezoğlu tarafından karşılandı. Karşılamada, daha önce 
bölgeye gelen Keşif ve Konakçı Heyeti Başkanı Tuğgeneral Işık Koşanel 
ve diğer yetkililer de bulundu. 

Bosna-Hersek Türk Barış Gücü Görev Kuvveti Komutanı Kurmay Albay 
Mehmet Ali Erdoğan'ı uçağın rnerd i veriler inde karşılayan Türkiye'nin 
Zagrep Büyükelçisi Yüksel Söylemezoğlu, Türk Birliği'nin, 
Bosna-Hersek'e, "Tarihi ve onurlu bir görev için geldiğini" söyledi. 
Söylemezoğlu, şöyle konuştu: 

"Göreviniz Bosna'da barışı korumak, barışa katkıda bulunmaktır. 
Bu görevi, Türk birlikleri, Kore'de, Somali'de başarıyla yerine 
getirdi. Türk askerinin, dünyadaki adına ve şanına layık bir anlayış 
içinde, barış habercisi olarak, bu güç, ancak kutsal görevi kuşkusuz 
başaracaksınız' ' 

Türk Hava Yolları'na ait iki uçakla ve yarımşar saat arayla 
Esenboğa Havai imanı' rıdan kalkıştan yaklaşık üç saat sonra Split 
Havaalanı'na ulaşan ilk grup Türk Birliği, daha sonra konaklayacakları 
otellere yerleştiri İd i. 

£4.06.1994 18. 05 KAR 
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-ÖZVATAN KARAKUCAK GÜREŞLERİ... 

160 ÖZVATAN (A. A) - Kayser i' rıirı özvatarı ilçesinde geleneksel 
Karakucak güreşlerinin 31 Temmuz Pazar günü yapılacağı bildirildi. 

özvatarı Belediye Başkanı Mustafa Akpınar, minikler, yıldızlar ve 
büyükler kategor i ler inde yapılacak ¡2. Karakucak güreşlerine bu yıl 
80 güreşçinin katılmasını beklediklerini belirtti. 

Mustafa Akpınar, güreşlere Kırkpınar ağası Oğuzhan Bilgin'in de 
katılacağını, geçen yıl özvatarı Karakucak Güreşleri ağalığını alan, 
Cumhurbaşkanlığı Koruma Müdürü Şükrü Çukur1u'nun, bu yıl da ağalığa 
talip olduğunu söyledi. <GK-ER-MK-KüN—SFT) 

' YEŞİL ANKARA' ' PROJESİ. . . 
-ANKARA BüYüKŞEHiR BELEDİYESİ İLE ZİRAAT FAKÜLTESİ 
ARASINDA "YEŞİL ANKARA" İÇİN PROTOKOL İMZALANDI 

161 ANKARA <A. A) - Ankara BüyLikşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek 
ile Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sabit Ağaoğlu arasında, 
bilimsel ''Yeşil Ankara" yaratmak için kapsamlı bir protokol 
imzalarıd ı. 

Ankara BüyLikşehir Belediyesi' rıde yapılan açıklamaya göre, 
protokol, "Yeşil Ankara" pol it ikasının bilimsel esaslara göre 
oluşturulması amacıyla, fakülte tarafından, danışmanlık, 
yönlendirme, eğitim, araştırma, yayın ve koordinasyon hizmetleri 
yapılmasını içeriyor. Fakültenin bu esaslar çerçevesinde vereceği 
danışmanlık hizmetleri şöyle: 

-Yeni Ankara kenti mücavir alan sınırları dahilinde açık yeşil 
alan sistemleri ve rekreasyon desenlerinin belirlenmesi ve öncelikli 
alanların proj e 1 erıd irilmesi. 

-Ankara çevresi için "Ankara çimi" olarak isirnlendiri lebi lecek 
çim karışımlarının belirlenmesi. 

-Ankara kenti anayolları boyunca fonksiyonel ve estetik amaçlı 
bitki 1 erıd irme alternat i f ler i ile birlikte yer örtücü bitkilerle 
düzeni eme. 

-Ankara kenti için daha sağlıklı bir çevre yaklaşımı ile farklı 
atıkların değişik yöntemlerle depolanarak yeniden değer lerıd ir i lrnesi. 

(JM-NRY—YIL) 

-BOSNA-HERSEK TÜRK BARIŞ GÜCÜ 
-TÜRK BİRLİSİNİN ZENİCA'YA İNTİKALİ TAMAMLANDI 
-TÜRK BARIŞ GüCü, BÖLGEDEKİ GÖREVİNE 
ASUSTOS AYI BAŞINDA BAŞLAYACAK 
-TÜRK BARIŞ GÜCÜ KOMUTANI ALBAY ERDOĞAN: 
"PERSONELİN SAĞLISI VE MORALİ YERİNDE 
VE VERİLECEK BARIŞI KORUMA GÖREVİNİ İFA ETMEYE HAZIR" 

162 ZENİCA (A.A) - Ercan ipekçi Bildiriyor - Bosna-Hersek Türk Barış 
Gücü Görev Kuvveti1 nin Zerıica'ya intikali tamamlandı. Türk birliği, 
bölgedeki görevine Ağustos ayı başında başlayacak. 

Türk Barış Gücü Komutanı Kurmay Albay Mehmet Ali Erdoğan, 
birliğin intikalinin tamamlanması dolayısıyla yaptığı açıklamada, 
tüm personelin sağlığının ve moralinin yerinde, Ağustos başından 
itibaren barışı koruma görevini ifa etmeye de hazır olduklarını 
kaydett i. 

Kurmay Albay Erdoğan, Zerıica'da görev yaparı Türk Barış Gücü 
personelinin ailelerine gönderdiği mesajda ise "Hepimiz çok iyiyiz, 
bizi merak etmeyin" dedi. 

£1.07.1994 PEK. 15.00 ./. . . 

SİBEL
Vurgu



( SAYFA : 19 ) 

-BOSNA TÜRK BİRLİĞİ. . . 
-ÎLK KAFİLE BİN 260 TON MALZEMEYLE BİRLİKTE 
18 HAZİRAN'DA DERİNCE'DEN HAREKET EDECEK 
-BİRLİĞİN BÜYÜK BÖLÜMÜ 24-27 HAZİRAN 
TARİHLERİ ARASINDA HAVAYOLUYLA SPLİT'E GİDECEK 

40 ANKARA (A.A) - Bosna Hersek Türk Barış Gücü Görev Kuvveti'nin ilk 
kafilesi, bin 260 ton silah ve malzemeyle birlikte 18 Haziran'da 
Derince Limanı'ndan deniz yoluyla Bosna Hersek'e hareket edecek. 

A.A muhabirinin edindiği bilgiye göre, dün konuşlanmış bulunduğu 
Ankara Mamak'taki 28. Mekanize Piyade Tugayı'nda Başbakan Tansu Çiller 
tarafından da denetlenen Bosna Hersek Türk Barış Gücü Görev Kuvveti, 
bütün hazırlıklarını tamamladı. 

Birlikle Bosna Hersek'e gönderilecek olan yaklaşık bin 260 ton 
ağırlığındaki silah araç ve gereçlerin trene yüklenmesinden sonra, bir 
kısım personel önümüzdeki günlerde demiryolu ile İzmit'e hareket 
edecek. 

Bosna Hersek Türk Barış Gücü Görev Kuvveti'nin ilk kafilesini 
oluşturan personel, beraberinde silah araç ve gereçlerle birlikte 18 
Haziran'da Derince'den gemiyle hareket edecek. Denizyoluyla gidecek 
ilk kafile, aysonuna kadar Split'te olacak. 

Birlik personelinin büyük bir bölümü ise 24-27 Haziran tarihleri 
arasında havayoluyla Ankara'dan hareket ederek Split'e ulaşacak. 

Bosna Hersek Türk Barış Gücü Görev kuvveti halen Bosna Hersek'te 
bulunan Keşif ve Konakçı Heyeti tarafından Split'te karşılanarak 
konuşlanacağı Zanitsa bölgesine götürülecek. 

-HER İSTENENİ YAPACAK EĞİTİME SAHİP-

Yetkililerin verdiği bilgiye göre, Bosna Hersek Türk Barış Gücü 
Görev Kuvveti esas olarak, ''barışı koruma ve insanı yardım'' görevi 
yapmak üzere 28. Mekanize Piyade Tuğayı'nın Piyade Taburu esas 
alınarak oluşturuldu. Ancak Birlik ''her istenileni yapabilecek'' 
şekilde eğitilip teşkilatlandırılarak araç ve gereçle takviye edildi. 

Yetkililer Birliğin düşman ateşi altında ilerleme teknik ve 
eğitimlerine de sahip olduğunu kaydettiler. 

Bosna Hersek Türk Barış Gücü Görev Kuvveti'nin, irtibat 
subayları, tercümanlar, hukuk müşaviri, din işleri subayı ve disiplin 
subayı ile takviye edilmiş olan bir karargahı bulunuyor. 

Birlik'te, bunun yanısıra, halen Split'te bulunan ve 30 kişiden 
meydana gelen bir destek grubu, kendi içinde, barış gücü unsurları 
arasında ve Türkiye ile görev yeri arasında irtibatı sağlayacak ve 
haberleşme hizmetlerini yürütecek olan PTT ile takviyeli bir Muhabere 
Bölüğü, 6 adet mekanize havan ve milan silahlarıyla takviye edilmiş 3 
bölükten meydana gelen bir Mekanize Taburu, ulaştırma, istihkam, 
levazım, ordudonatım, bakım, soyunma, giyinme her türlü ihtiyacı 
karşılamak üzere oluşturulmuş bir Lojistik Tabur bulunuyor. Birliğe, 
gerektiğinde muhtemel bir hava harekatını sevketmek üzere iki hava yer 
irtibat subayı da dahil edildi. 

11.06.1994 11.47 CEL ./. . . 
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( SAYFA : 180) 

—BOSNA—HERSEK TÜRK BARIŞ GÜCÜ 
-İLK TÜRK BİRLİSİ ZENİCA'YA İNTİKAL 
ETMEK ÜZERE BU SABAH YOLA ÇIKTI 
-İLK GÜN 87 ARAÇ EŞLİSİNDE 218 PERSONEL 
ZENİCA'YA HAREKET ETTİ 

380 SPLiT (A.A) - Ercan ipekçi bildiriyor - Split'te 15 gündür 
bekleyen Bosna-Hersek Türk Barış Gücü Görev Kuvveti'nin, asıl görev 
bölgesi olan Zenica'ya intikaline bu sabahtan itibaren başlandı. 

Zenica'da Türk Birliği'nin kalacağı dernir-çelik fabrikasının 
kiralanrnasıyla ilgili sorunun halledildiğine ilişkin resrni bildirim 
Türk Barış Gücü Komutanlığı'na ulaştı. Günlerdir intikal 
haz ır 11 klarını sürdüren Türk Bir 1 i'g'i' nin bu sabah yola çıkması için 
gerekli yazışmalar da tamamlandı. 

Bunun üzerine Türk Birliği'nin ilk bölümünü oluşturan 87 araç ve 
£18 personel, sabahın erken saatlerinde Split'ten hareket etti. 
Malzemeler araçlarla taşınırken, personel otobüslerle Zenica'ya 
götürülüyor. 

1.458 personelden oluşan Türk Bir 1 i'g'i' nin Zenica'ya intikalinin 
birkaç haftada tamamlanması planlanıyor. 

intikal sırasında zaman zaman Sırp milislerinin top ve havan 
menzili içinden geçilecek. Türk Birliği, intikal sırasında herhangi 
bir saldırıya karşı Hırvatistan topraklarında Hırvat Güvenlik 
Güçleri'nin, Bosna-Hersek topraklarında ise Birleşmiş Milletler 
Güçlerinin koruması altında olacak. Ayrıca, Türk askerleri de 
konvoyun güvenli bir şekilde intikali için gereken önlemleri alacak. 

öte yandan, Bosna-Hersek Türk Barış Gücü Görev Kuvveti 
personeli, Sırplar'a karşı dikkatli olmaları için uyarıldı. Türk 
Barış Gücü'ne en son ulaşan bir duyuma göre, Sırplar'a ''Gördüğünüz 
her Türk'ü vurun'' talimatı verildi. Bu duyum karşısında Türk 
Birliği personeli, Sırpların bu katı tutumundan haberdar edilerek, 
her türlü ortamda dikkatli olmaları istendi. 

Zenica'ya ilk grubun intikalinin yaklaşık 14-15 saatte 
gerçekleşmesi bekleniyor. 410 kilometre olan Split-Zenica yolunun 
büyük bölümü dağlık araziden geçiyor. Yolun yaklaşık 40-50 
kilometrelik kısmı ise toprak dağ yolundan oluşuyor. 

(ESi-HLD-JM-SFT) 

-ANKARA'DA TRAFİK KAZASI: 1 ÖLÜ 

361 ANKARA <A.A) - Ankara'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi 
öldü. 

A.A muhabirinin aldığı bilgiye göre, Turgut özal Bulvarı üst 
geçit yanından, iki oğluyla beraber karşıya geçmeye çalışan Fatma 
öztürk'e (55), henüz sürücüsü ve plakası bel ir lenerneyen bir otomobil 
çarptı. Gece yarısı meydana gelen kazada, Fatma öztürk, kaldırıldığı 
Gazi üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde kurtar ı larnad ı. 

Yetkililer, öztürk'e çarptıktan sonra kaçan ön camı patlamış 
olan kırmızı veya bordo renginde, Opel marka olduğu sanılan 
otomobilin, arama çalışmalarının sürdürüldüğünü bildirdiler. 

(JM-SFT) 
07.07.1994 08.10 ATİ 
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( SAYFA : 150) 

-İSKENDERUN'DA PAVYON TARANDI: 
1 KiŞi ÖLDÜ, BİR KİŞİ DE YARALANDI 

£9£ İSKENDERUN (A.A) - Hatay'ın iskenderun ilçesinde bir pavyon 
kimliği belirlenemeyen kişilerce silahla tarandı. Olayda bir kişi 
öldü, bir kişi de a'g'ır yaralandı. 

A.A muhabirinin iskenderun Emniyet Müdürlüğü yetkililerinden 
aldığı bilgiye göre, olay saat 15.30 sıralarında kentin en işlek 
merkezi Kanatlı Caddesi üzerinde bulunan Maksim Pavyonu'nda meydana 
geldi. 

Silahlı kişiler, önce pavyon sahibi Ali Aşkar ile tartıştılar. 
Daha sonra silahla tehdit etmeye başladılar. Ali Aşkar'ın karşılık 
vermesi üzerine silahlı çatışma çıktı. Olayda Ali Aşkar ile pavyonda 
bulunan Semih iş kort ağır şekilde yaraladı. 

Yaralılardan Ali Aşkar Çukurova üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı 
Hastanesi'ne kaldırılırken yolda öldü. Semih işkort ise, iskenderun 
Devlet hastanesi'nde tedavi altına alındı. 

Yetkililer, olaydan sonra kaçan saldırganların yakalanması için 
çevrede geniş güvenlik önlemleri alınarak olayla, ilgili soruşturmanın 
sürdürüldüğünü bildirdiler. (UY-GüN-VS-AVN-SÇ) 

-BOSNA-HERSEK TÜRK BARIŞ GÜCÜ 
-BM SÖZCÜSÜ CHAPERON: ''TÜRK BİRLİKLERİ BOSNA'NIN 
ORTA KESİMLERİNE KONUŞLANDIRILMAYA BAŞLADI" 

£93 SARAYBOSNA (A.A) - BM Koruma Gücü (UNPROFOR) sözcüsü Eric 
Chaperon, BM bünyesinde görev yapan Türk askerlerinin Bosna'nın orta 
kesimlerinde konuşlandırılmaya başlandığını bildirdi. 

Chaperon, bugün düzenlediği basın toplarıt ısında, sayıları 1400'ü 
buları Türk askerlerinin 10 gündür Hırvat İstan' ın Split liman kentinde 
beklediklerini hatırlatarak, askerlerin bu sabahtan itibaren Hırvatlar 
ile Müslümanların kontrolü altındaki Zenica ve Kakanj bölgelerine 
yer leşt ir i lrnesine başlandığım belirtti. 

Chaperon, bununla birlikte Türk askerlerinin Bosnalı Sırplarla 
çatışma olan cephelere yakın noktalarda konuş 1 and ır ı lrnayaca'g'ını 
söyledi. 

Zenica ve Kakanj bölgelerinde Türk birliğinin görevinin, durumu 
sakinleştirmek, son zamanlarda artan eşkiyalığa son vermek ve halkın 
toparlanmasına yardımcı olmak olduğunu belirten sözcü, birliğin aynı 
zamanda yerel polise silahlı çetelerin dağıtılmasında yardımcı 
olacağını ifade etti. (AFP-FGN-BY—AS) 

-CLİNTON: " NATO'NUN GENİŞLEMESİ 
YALNIZCA ZAMAN SORUNU" 

£94 VARŞOVA (A. A) - ABD Başkanı Bili Clinton, NATO'rıun mutlaka 
genişleyeceğini, doğu ve orta Avrupa ülkelerini de alarak büyümesinin 
ise yalnızca zaman sorunu olduğunu söyledi. 

Clinton, Polonya Parlamentosu'nda yaptığı konuşmada, yeni üyeleri 
NATO'nun mutlaka kabul edeceğini belirtirken, Rusya'yı irna ederek, 
"hiçbir ülkenin, Polonya'nın ya da diğer demokratik ülkelerin batılı 
kurumlara katılmasını veto etmeye hakkı yoktur" dedi. 

Başkan Clinton, eski "demir perde" ülkelerine atıfta bulunarak, 
artık bu bölgede eskisi gibi "tampon bölge" oluşturulmaması 
gerektiğini ifade etti. 

(REU-MS-BY-AS) 07.07.1994 PEK. 17.5£ 
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( SAYFA : 175) 

-TÜRK BİRLİSİ ZENİCA'DA... (1) 

340 BOSNA HERSEK/ZENİCA (A.A) - Ercan ipekçi Bildiriyor- Bosna 
Hersek'te görev yapacak Türk Barış Gücü Kuvveti, 15 saatlik bir 
yolculuktan sonra, TSİ £1.00 sıralarında Zenica'ya ulaştı. 

Hırvat İstan' ın Split kentinden bu sabah, Bosna-Hersek' in Zerıica 
kentine hareket eden Türk Birlimi, herhangi bir olayla karş ı laşrnadan 
yolculuğunu tamamladı. Türk Birliği'ni kente girişinde Zenica halkı 
sevgi gösterileriyle karşıladı. 

(ESi-AVN-SRD) 

-TÜRK BiRLifii ZENİCA'DA... (£> 
-BOSNA-HERSEK TÜRK BARIŞ GÜCÜ GÖREV KUVVETİNİN İLK 
BÖLÜMÜ 15 SAATLİK YOLCULUKTAN SONRA ZENİCA'YA ULAŞTI 

(FOTOSRAFLI ) 

341 SPLİT (A.A) - Ercan ipekçi Bildiriyor- Bosna-Hersek Türk Barış 
Gücü görev kuvvetinin 87 araç ve £18 personelden oluşan ilk bölümünün 
Zenica'ya intikali tamamlandı. 

Türk Barış Gücünün Zenica'ya intikali, Split'ten bu sabah TSİ 
06.30'da başlayan ve 15 saat süren uzun bir yolculuktan sonra başarı 
ile sağlandı. Türk Birliği, TSİ £1.00 sıralarında konvoy halinde 
Zenica'ya girdi. 

Türk Birliğinin şehirden geçişi sırasında, yollara çıkan müslürnan 
halk, askerlere el sallayarak sevgi gösterisinde bulundu. Türk 
Birliği, bugün TSİ 11.00 civarında Hırvatistan sınırını geçerek, 
Metkovıc'ten Bosna-Hersek topraklarına girdi. Buraya kadar Hırvat 
güvenlik güçleri eşliğinde gelen Türk Birliği, Met kovıc'deri Zenica'ya 
kadar ispanyol askerlerini taşıyan zırhlı personel araçlarının 
koruması altında ilerledi. 

Türk Birliği, öğle üzeri, Mostar'a 33 kilometre uzaklıkta Kaplınja 
yol ayrımında konvoyun toparlanması ve yemek ihtiyacının giderilmesi 
amacıyla mola verdi. Buradan itibaren Sırpların top ve havan 
mevzilerinden geçilecek olmasından dolayı bütün birlik personeli, 
çelik yelek ve çelik başlıklarını taktı. Ayrıca, piyade tüfekleri ile 
zırhlı araçların üzerindeki makineli tüfekler ateşe hazır hale 
get irildi. 

-M0STAR'DA ATEŞ SESi-

Türk Birliği, TSİ 14.00 sıralarında Mostar'ın dışından geçti. 
Birliğin geçişi sırasında, Mostar'ın içinden yaklaşık 10-15 el 
otomatik tüfek ateşi duyuldu. Türk Birliğini hedeflemeyen bu silah 
atışlarının kaynağı ve nedeni anlaşılamadı. Birlik, daha sonra normal 
şekilde yoluna devam ederek, TSİ £1.00 sıralarında Zenica'ya ulaştı. 

Zenica'ya yaklaşık £0 kilometre kala, Boşnak eskortları Türk 
Birliğini karşıyarak, kente kadar eşlik etti. Türk askeri konvoyunun 
şehirde ilerleyişi sırasında da, yol kenarına güvenlik birimlerinin 
yerleştiri İd iği görüldü. Türk konvoyunun şehirden geçişini gören 
müslürnan halk, yol boyunca dizilerek, Türk askerlerine el sallayarak 
sevgi gösterisinde bulundu. Türk Birliğini taşıyan araçlar, daha sonra 
Zenica'daki Demir Çelik fabrikasına yer1eştiri İd i. 

(ESİ—ŞK—AVN—SRD) 

07. 07. 1994 0RH. £3. 50 
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( SAYFA : 03 ) 

ABD'nin Bosna barış gücünün (UNPROFOR) görev süresinin 
uzatılması ve yeni birlik tahsisi konularını karara bağlamak için 
konseyden 30 günlük süre istediği bildiriliyor. Ancak UNPROFOR'un 
görev süresi 31 Mart'ta sona erdiğinden Güvenlik Konseyi'nin bugün 
yeniden toplanarak barış gücünün görev süresini gecici olarak 
uzatması bekleniyor. 

-TÜRK BÎRLÎGÎ ETKİLENMÎYOR-

Bu gelişmenin Bosna'ya gönderilecek 2 bin 700 kişilik Türk barış 
gücünün durumunu etkilemeyeceği bildirildi. Konu hakkında A.A'ya 
bilgi veren BM nezdindeki Türkiye'nin daimi temsilcisi Büyükelçi 
înal Batu, Türk birliğinin durumdan etkilenmeyeceğini, Türk 
birliğini ilgilendiren asıl noktanın, UNPROFOR ile Türk hükümeti 
arasındaki temasların sonuçlanması ve protokolün imzalanması 
olduğunu ifade etti. 

-BM ACISINDAN SONUÇ KOTU OLUR-

Bu arada basına açıklamada bulunan Güvenlik Konseyi Dönem 
Başkanı Fransa temsilcisi Jean-Bernard Merimee, ortaya çıkan durumun 
BM acısından cok ciddi siyasi sonuçları olacağını kaydetti. Merimee, 
3 bin 500 askerle ateşkesi denetleyemeyeceklerini, ayrıca Krajina 
bölgesinde Sırplarla Hırvatlar arasına birlik 
yerleştiremeyeceklerini söyledi. 

(ULG-HO-ASL-MAY) 

-DOMUZLARDAN İNSANLARA ORGAN NAKLİ HAYAL OLMAKTAN ÇIKIYOR 
-ÜC YILA KADAR ORGAN NAKLİ MÜMKÜN OLABİLECEK 

06 LONDRA (A.A) - övül Tezişler bildiriyor - İngiliz bilimadamları, 
domuzlardan insanlara organ naklinin Uc yıla kadar mümkün 
olabileceğini açıkladılar. 

Cambridge üniversitesi öğretim üyelerinden Prof. David White 
liderliğindeki araştırmacılar, insan genleri taşıyan domuz yavruları 
üretmeyi başardılar. 

Prof. White'ın kurduğu araştırma şirketi Imutran'da çalışan 
bilimadamlarının çalışmalarına göre, 2 bin 500 domuz embriyosuna 
insan proteini enjekte edildi. Doğan 311 domuz yavrusundan 49'unun 
insan genleri taşıdığı belirlendi. 

Domuz organlarının insan vücudunda işlevlerini hiçbir 
komplikasyonlara yol açmadan tümüyle yerine getirmesi halinde 
özellikle bağışında azlığı duyulan kalp ve böbrek nakillerinde 
önemli aşama kaydedileceği bildirildi. 

Prof. White, insan genleri taşıyan birinci kuşak domuzların 
dünyaya geldiğini ancak insanlara organ naklinin yapılabilmesi için 
insan genleri taşıyan ikinci ve üçüncü kuşak domuzların doğmasını 
beklemeleri gerektiğini söyledi. 

İngiliz bilimadamı üçüncü kuşak domuzların organlarındaki insan 
proteinin miktarının iki katı artmış olacağını belirterek, "Genleri 
iki katına çıkarırsanız, nakledilecek organı bağışıklık sisteminin 
reddetme ihtimalini iki kat azaltmış olursunuz. Normal bir domuzdan 
alınacak kalbi insana naklettiğiniz zaman birkaç dakika içinde bu 
kalp siyaha dönüşür ve erir. Bu nedenle protein oranı 
arttırılmalıdır" dedi. 

(TEZ-ASL-MAY) 
31.03.1994 09.24 ATİ 
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( SAYFA : 179) 

-İSTANBUL'DA ASAYİŞ... 

350 İSTANBUL (A.A) - Ataköy'de yalnız yaşayan bir kişi evinde 
bıçakla öldürülmüş olarak bulundu. 

A.A muhabirinin aldığı bilgiye göre, Ataköy, 9. Kısım A-ll Blok 
B Kapı Daire 23'deki olayda, Bülent Erol'a (49) ait evden kokular 
gelmesi üzerine, komşuları polis çağırdılar. Evin kapısını kırarak 
içeri giren güvenlik güçleri, Erol'un bıçaklanarak öldürülmüş 
cesediyle karşılaştılar. 

Yetkililer, Erol'un yalnız yaşadığının ve 3 gün önce 
öldürüldüğünün belirlendiğini bildirdiler. 

öte yandan, Yıldırım Sağmacılar Viyadüğü altındaki boş arazide 
alkol alan Sabahattin Karaçalı, Refik Saydam, Hasan Bakay, İsmail 
özcan ve Mustafa Üsdol tartışmaya başladılar. Alkolün de etkisiyle 
kavgaya dönüşen tartışma sonucunda Sebahattin Karaçalı (43), henüz 
belirlenemeyen bir nedenle yaşamını yitirdi. 

Yetkililer, Gedikpaşa'da ayakkabıcı olduğu belirlenen 
Karaçalı'nın cesedinin Sağmalcılar Devlet Hastanesi'ne 
kaldırıldığını, Refik Saydam, Hasan Bakay, İsmail özcan ve Mustafa 
üsdol'un ise gözlem altına alındığını bildirdiler. 

(AFA-FFS-MİR-SFT) 

-BOSNA'YA 3.500 BM ASKERİ... 
-GÜVENLİK KONSEYİ, UNPROFOR'UN GÖREV SÜRESİNİ UZATTI 
-TÜRKİYE'NİN İLK AŞAMADA 1.000 ASKER 
GÖNDERMESI BEKLENIYOR 

351 NEW YORK (A.A) - Ender Ülgen bildiriyor - BM Güvenlik Konseyi, 
BM Genel Sekreteri Butros Gali'nin Bosna-Hersek'e 8.500 kişilik ek 
birlik gönderilmesi önerisine, ABD'nin karşı çıkması üzerine, bu 
ülkeye ilk aşamada 3.500 kişilik takviye kuvvet gönderilmesini 
kararlaştırdı. 

Konsey, Bosna-Hersek'teki BM Koruma Gücü UNPROFOR'un görev 
süresini de 30 Eylül 1994 tarihine kadar uzattı. 

Güvenilir kaynaklar, Bosna'ya gönderilecek 3.500 asker arasında 
1.000 kişilik bir Türk birliğinin de yer alması olasılığının güçlü 
olduğunu ifade ediyorlar. 

Ancak, Türk askerlerinin Bosna'ya gidebilmesi için, UNPROFOR, BM 
ve Türk Hükümeti arasındaki karşılıklı müzakerelerin tamamlanması ve 
Türk askerlerinin nerelere yerleştirileceklerini belirleyecek 
protokolün imzalanması gerekiyor. 

-ABD'NIN ITI RAZı -

BM Güvenlik Konseyi'nin dünkü toplantısında ABD delegasyonu, 
Barış Gücü masraflarının fazlalığını gerekçe göstererek, 8.500 asker 
sayısına karşı çıkmış ve dışişleri bakanlığının ödenek konusunda ABD 
Kongresi'ni ikna edebilmesine imkan vermek üzere 30 günlük süre 
talebinde bulunmuştu. 

Konsey tarafından bugün kabul edilen tasarıda, rakam 
belirtilmemekle birlikte, 30 Nisan'a kadar Genel Sekreter tarafından 
önerilen ek birlik ihtiyacı konusunda bir karar alınması da 
öngörüldü. 

Gali, Güvenlik Konseyi'ne değişik tarihlerde gönderdiği 
mektuplarla, UNPROFOR'un görevini tam anlamıyla yerine getirebilmesi 
için 8.500 kişilik ek kuvvete ihtiyaç bulunduğunu belirtmişti. 

01/04/1994 08.10 YG ./... 
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( SAYFA : 185) 
-CUMHURBAŞKANI DEMİREL, YILDIRIM AKBULUT 
VE EŞİNE GEÇMİŞ OLSUN TELGRAFI GÖNDERDİ 

370 ANKARA (A.A) - Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, Kocaeli 
yakınlarında trafik kazası geçiren eski Başbakanlardan Yıldırım 
Akbulut ve eşi Saima Akbulut'a bir telgraf göndererek geçmiş olsun 
dileklerini iletti. 

Eski Başbakanlardan ANAP Erzincan milletvekili Yıldırım Akbulut, 
eşi Saima Akbulut ve iki koruma polisi, Ankara'dan İstanbul'a giderken 
Kocaeli yakınlarında trafik kazası geçirmişlerdi. Kazada hafif 
yaralanan Akbulut cifti, İzmit Devlet Hastanesi'nde tedavi altına 
alınmışlardı. (NİS-GR) 

-BASKETBOL: İKİNCİ LİG 
-MANİSA VESTELSPOR: 77 - MEYSUSPOR: 71 

_ Salon: 19 Mayıs 
Hakemler: Mehmet Keseratar xxx, Osman Cengiz xxx 
Manisa Vestelspor: Oktay xxx 8, Nazım xxx 12, Tacettin xxx 9, 

Hakan xx, Deantony xxxx 21, Zeki xx, Okan xxx 10, Nedim xxx 17 
Meysuspor: Orhan xx 5, Veysel x, Nejat xxxx 25, Basri xx 8, Hakan 

xxx 17, Baturay xx 2, Gökhan x, Lee xxx 14 
İlk yarı: 37-40 (Meysuspor lehine) 

371 MANİSA (A.A) - Basketbol İkinci Ligi'nde, Birinci Lig'e yükselmeyi 
garantileyen iki ekibin şampiyonluk mücadelesinde, Meysuspor önünde 
ilk karşılaşmayı Manisa Vestelspor kazandı: 77-71. (ALİ-CAN-ZRF-GR) 

-BOSNA'DA KORUMA GÜCÜNE 6 BİN 550 YENİ ASKER 

372 NEW YORK (A.A) - Ender Ülgen - BM Güvenlik Konseyi, Bosna'da 
görev yapan BM koruma gücünün (UNPROFOR) 6 bin 550 ek asker ile 
takviye edilmesini kabul etti. 

Güvenlik Konseyi tarafından kabul edilen karar gereğince,Bosna'ya 6 
bin 550 askerin yanı sıra 150 askeri gözlemci ve 275 polis gönderilecek. 

Güvenlik Konseyi daha önce de Bosna'ya 3 bin 500 asker 
yollanmasını benimsemişti. Konsey, böylece BM Genel Sekreteri Butros 
Gali'nin bölgeye 10 bin kişilik takviye güc yollanması görüşünü , 
kabul etmiş oluyor. Bölgede görevlendirilecek askerler arasında 2 
bin 700 .kişilik Türk birliğinin de yer alması bekleniyor. Türk 
birliğinin nerede görev alacağı konusundaki görüşmeler ise Türk 
hükümeti ile UNPROFOR ve BM yetkilileri arasında Zagreb'te sürdürülüyor. 

Türkiye'nin yanı sıra Pakistan da Bosna için 4 bin 200 kişilik 
birlik önermişti. (ÜLG-MCT-ARM-BEN) 

-BASKETBOL: BİRİNCİ LİG PLAY-OFF 
-TOFAŞ SAS: 83 - DARÜŞŞAFAKA: 77 
Salon: Atatürk 
Hakemler: Fatih Söylemezoğlu xx, Hakan Yüzak xx 
Tofaş SAS: Bazarevic 27 xxx, Tolga 2 x, Nihat 16 xxx, Murat 18 

xxx, Johnson 6 xx, Gürcan 6 xx, Serdar 8 xx, Şemsettin x 
Darüşşafaka: Gilmore 18 xxx, Halimic 33 xxxx, Atalay x, Zaza 5 xx, 

Hicri 6 xx, Yılmaz 11 xx, Murat 4 x 
Devre: 43-42 (Tofaş lehine) 
Beş faulle çıkanlar: Murat 37.24 (Darüşşafaka), Johnson 39.20 

(Tofaş SAS) 
* 373 BURSA (A.A) - Türkiye Birinci Basketbol Ligi play-off 

karşılaşmalarının ilk turunda Tofaş SAS, Darüşşafaka'yı 83-77 yenerek 
2-1 öne geçti. 

(MUR-ZRF-GR) 27/04/1994 21.02 YG 
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( SAYFA : 73 ) 

-SINCAN'A BOSNA ORMANı 
-SINCAN'DA OLUŞTURULAN BOSNA ORMANı'NA 3 BIN 
FIDAN DIKILDI, GÖNDERE BOSNA BAYRAĞI ÇEKILDI 

157 ANKARA (A.A) - Sincan Belediyesi'nın Yunus Emre Göleti çevresinde 
oluşturduğu Bosna Ormanı'na Uc bin fidan dikilerek, göndere Bosna 
bayrağı çekildi. 

Bosna Ormanı'nda fidan dikimi ve göndere Bosna bayrağı çekilmesi 
dolayısıyla düzenlenen törende konuşan Sincan Belediye Başkanı Bekir 
Yıldız, ''tarihin en vahşi savaşı Bosna'da yaşanıyor. Sırplar, 
Osmanlıyı, tarihi, kısacası Boşnakları yeryüzünden silmek için 
acımasızca saldırıyor'' dedi. 

Tecavüze uğramış gene kızlar, işkence edilmiş gençlerin anısını 
yaşatmak için Bosna Ormanı'nı kurduklarını ifade eden Yıldız, 
Sincanlılardan bu fidanları korumalarını, her şehidin anısına bir 
fidan dikmelerini istedi. (ŞEN-BE-MRF) 

-BOSNA-HERSEK 
-TURK ASKERİ VE TEKNİK HEYETİ YURDA DÖNDÜ 
-BOSNA-HERSEK'E GÖNDERİLECEK TURK BİRLİĞİ, BİR 
MEKANİZE PİYADE TABURU İLE BUNU DESTEKLEYECEK 
İSTİHKAM VE LOJİSTİK BİRLİKLERİNDEN OLUŞACAK 
-BİRLİĞİN İNTİKALİ HAZİRAN AYINDA TAMAMLANACAK 

158 ANKARA (A.A) - Genelkurmay ve Dışişleri yetkililerinden oluşan 
heyetin, Bosna-Hersek'te görev yapacak Türk Birliği'nin yapısı ve 
görev yeri konusunda Birleşmiş Milletler Barış Gücü yetkilileri ile 
anlayış birliğine vardıkları açıklandı. 

A.A muhabirinin konuyla ilgili sorusunu cevaplandıran Genelkurmay 
Sözcüsü Kurmay Albay Doğu Silahçıoğlu, 28 Nisan'da Hırvatistan ve 
Bosna-Hersek'te, Birleşmiş Milletler Barış Gücü (UNPROFOR) yetkilileri 
ile görüşmelerde bulunan askeri ve teknik heyetin bugün yurda 
döndüğünü bildirdi. 

Görüşmelerde, Bosna-Hersek'te görev alacak Türk Birliği'nin 
yapısı, ilave ihtiyaçlar ve görev yeri üzerinde genel bir anlayış 
birliği sağlandığını kaydeden Kurmay Albay Doğu Silahçıoğlu, şöyle 
dedi : 

''Türk Birliği, bir mekanize piyade taburu ile bu taburu 
destekleyecek istihkam ve lojistik destek birliklerinden oluşacaktır. 

Birliğin etkin bir şekilde görev ifası için gerekli hazırlıklar 
yapılmış olup, Birleşmiş Milletler'den alınacak bilgiye göre, Haziran 
1994 içinde intikal tamamlanmış olacaktır.'' (ŞEN-BE-SRD) 

-HALTER, BÜYÜKLER AVRUPA ŞAMPİYONASI 
-MİLLİ TAKIM CEK CUMHURİYETİ'NE GİTTİ 

159 ANKARA (A.A) - Halter Milli Takımı, 2-8 Mayıs tarihleri arasında 
yapılacak Büyükler Avrupa Şampiyonası'na katılmak üzere Cek 
Cumhuri yeti'ne gi tti. 

Halter Federasyonu Başkanı Dr. Savaş Ağaoğlu, Cek Cumhuriyeti'nin 
Sokolov şehrinde yapılacak şampiyona öncesi, Halil Mutlu, Naim 
Süleymanoğlu, Ergun Batmaz, Sunay Bulut'tan altın madalya 
beklediklerini, diğer sporculardan da ümitli olduğunu söyledi. 

02.05.1994 14.18 TAH ./... 
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• 
( SAYFA : 100) 

-TÜRK KADINLAR BİRLİĞİ GENEL KURULU 
-SAĞLAR: "LAİKLİK DEMOKRASİNİN ÖZÜDÜR" 
-"LAİKLİĞİ REDDEDEN BİR SİYASETİN, İŞBAŞINA GELDİKTEN 
SONRA DEMOKRASİYİ İŞLETECEĞİNİ DÜŞÜNMEK SAFLIKTIR" 

172 ANKARA (A.A) - SHP Genel Sekreteri ve Kültür Bakanı Fikri 
Sağlar, laikliğin demokrasinin özünü oluşturduğunu kaydederek, "eğer 
bir siyaset o'nun dışına çıkıyorsa laikliği red ve inkar ediyorsa, 
bu yaklaşım daha başlangıçta demokrasiyi dışlamaktır. Böylesi bir 
siyasetin işbaşına geldikten sonra demokrasiyi işleteceğini düşünmek 
saflıktır" dedi. 

Sağlar, KKTC'ye hareketinden önce, Türk Kadınlar Birliği'nin TSE 
konferans salonunda düzenlenen Genel Kurulu'na katılarak bir konuşma 
yaptı. Sağlar, Türkiye'nin kadın hakları acısından, kadınların 
toplumsal güvencelerinin en temel öğesi olan laiklik acısından, 
önemli bir dar boğazdan geçmekte olduğunu belirtti. 

Belli bir azınlığın, zamanın gerisinde kalmış bir anlayışı 
eğemenleştirme çabasında olduğuna dikkat çeken Sağlar, "Bu çabasını 
somutlaştırmak için ve azınlığını bir çoğunluk görüntüsüne 
dönüştürmek için, gerekirse baskı kullanmaktan kaçınmayacağını dile 
getirmektedir" diye konuştu. Sağlar şöyle devam etti: 

"Laiklik, demokrasinin özüdür. Eğer herhangi bir siyaset o'nun 
dışına çıkıyorsa, laikliği red ve inkar ediyorsa, bu yaklaşım daha 
başlangıçta demokrasiyi dışlamaktır. Dolayısıyla da böylesi bir 
siyasetin, işbaşında bulunduktan sonra demokrasiyi işleteceğini 
düşünmek saflıktır. 

O siyaset, göreve geldikten sonra toplumu, kendi doğrultusunda 
örgütleyecek ve yeniden yapılandıracaktır. Bu da siyasetin bir temel 
ilkesidir, öyleyse şimdi laik düzene, demokratik yapıya karşı 
olanların, karşı çıkanların siyasetlerini hiçbir şey olmamışçasına 
ve hiçbir şey değiştirmeden sürdüreceklerini beklemek olanaksızdır." 

Sağlar, Türk toplumunda kadınların, Anadolu geleneği içinde 
ikinci sırada olmadığını, İslamiyetin, başlangıçta kadına 
özgürlükler getiren düzeni zamanla değiştirdiğini söyledi. 

Türkiye'nin, kadına haklar tanıdığını vurgulayan Sağlar, ''bu 
çizgiyi geriye cekemeyiz" dedi. (NUR-BÜN-KAD-YIL) 

-BOSNA-HERSEK'E TÜRK BİRLİĞİ 
-TÜRK KONAKÇI VE KEŞİF HEYETİ SPLİT'TE 

173 SPLİT (A.A) - Bosna Hersek'teki BM Barış Gücü'nde görev yapacak 
Türk birliğinin intikali ile ilgili ön çalışmalarda bulunmak üzere 
oluşturulan ''Konakçı ve keşif heyeti'' Hırvatistan'ın Split kentine 
ulaştı. 

Türk Hava Kuvvetleri'ne ait iki uçakla Split'e inen 30 kişilik 
heyet, Bosna Hersek'e gidecek Türk Barış Gücü Görev Kuvveti'nin, 
intikal ve konuşlandırılmasında destek sağlayacak. 

Konakçı ve keşif heyeti ile birlikte Split'e 4 adet jip ve 
çeşitli malzeme de götürüldü. 

Bosna-Hersek'te görev yapacak Türk Barış Gücü Görev Kuvveti ise, 
Haziran ayı sonuna kadar deniz ve Havayoluyla önce Split'e, oradan 
da görev bölgesine gidecek. 

Takviyeli tabur düzeyindeki Bosna-Hersek Türk Barış Gücü Görev 
kuvveti, bin 200 piyade ve 300 istihkam personelinden oluşacak. 

(MES-KAD-YIL) 
28.05.1994 15.55 CEL 
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