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SİYASÎ OLAYLAR

K I B R I S

Kıbrıs’ta, bir süreden beri ara verilmiş olan, Türk ve Rum cemaatleri 
temsilcileri Denktaş ile Klerides arasındaki istişari ve istikşafi mahiyetteki ön- 
görüşmelerin üçüncü bölümüne 20 Ocak tarihinde başlanmıştır.

DIŞİŞLERİ BAKANININ JAPONYA’YI ZİYARETİ

Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil, 13 -■ 18 Ocak tarihleri arasın
da Japonya’yı resmen ziyaret etmiştir.

NÜKLEER SİLÂHLARIN YAYILMASININ ÖNLENMESİNİ ÖNGÖREN 
ANLAŞMANIN İMZASI

Türkiye Cumhuriyeti hükümeti, Nükleer Silâhların Yayılmasının Ön
lemesini Öngören Anlaşmayı, 28 Ocak tarihinde imzalamıştır.
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KÜLTÜREL OLAYLAR

Dışişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen, Topkapı Sarayı ile Türk İs
lâm Eserleri müzelerinden derlenmiş eski Türk minyatür ve el yazmaları ser
gisi, Ocak ayı başında Bağdat’ta Irak müzesinde açılmıştır. Sergi, Bağdat’ta 
15 gün açık kalmış ve daha sonra Kabil’de teşhir edilmiştir.

-X - *

Devlet Operası sopranosu Suna Korat, Ocak ayı başında temsiller ver
mek üzere Sovyetler Birliğine gitmiştir. Suna Korat, bu turneyi takiben, 25 
Ocak’ta Filadelfiya’da Filadelfiya orkestrası eşliğinde bir şan konseri ver
miştir.

Öte yandan, Devlet Operası sanatçılarından Ayhan Baran, Almanya’da 
Düsseldorf şehrinde «Saraydan Kız Kaçırma» operasında oynamıştır.

-JS- &

Tekirdağ ile Macaristan’ın Saroş Patak şehri kardeş şehir ilân edilmiş
tir. Teklifi yapan Patak şehri Belediye Başkanı, Tekirdağ ile şehri arasındaki 
bağlılığı şöyle anlatmıştır.

«Şehirlerimiz, büyük Macar hürriyet kahramanı Ferencz Rakoczi’nin ha
tırası ile birbirlerine bağlanmışlardır. Patak, Rakoczi’nin hürriyet için yaptığı 
mücadelenin merkezi olmuştur. Tekirdağ da, şiddetle takib edilen prense bir 
sığmak olmuştur. Bu olay, iki milletimiz arasında dostluk sembolü haline gel
miştir.»

*  * *

Tanınmış kemancımız Suna Kan, 25 Ocak gecesi Paris’te Comede des 
Champs Elysees’de başarılı bir konser vermiştir.

*  *  *

Tanınmış piyanistimiz Verda Erman, 29 Ocak gecesi, Tahran Üniversi
tesinde başarılı bir resital vermiştir.
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OCAK 1969’D A TÜRKİYE’N İN  DIŞ İLİŞKİLERİ VE BAŞLICA 

MİLLETLERARASI OLAYLAR KRONOLOJİSİ





1 Ocak 1969 CUMHURBAŞKANININ YENÎ YIL MESAJI

2 Ocak 1969

4 Ocak 1969

Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay, yayınladığı yeni yıl 
mesajında, Türkiye’nin dış politikasının tam manasıy
la tatminkar bir seyir içinde bulunduğunu belirtmiş ve 
«Dostluklarımız sağlamdır. İttifaklarımız kuvvetlidir, 
memleketimize karşı gösterilen iyi niyet ve dostluğa 
aynen mukabele suretiyle bütün milletlerle münasebet
lerimizi en verimli bir şekle sokma arzumuz ise, ulus
lararası işbirliği ve barış gayelerine aralıksız hizmet 
hususundaki samimi azmimizin açık delilini teşkil et
mektedir» demiştir.

Sunay, Kıbrıs konusunda da şunları söylemiştir : 
«Kıbrıs’ta 7 aydan beri iki cemaatin temsilcileri arasın
da görüşmeler yapılmaktadır. Halen nisbi bir sükunet 
mevcuttur. Cemaati er ar asındaki görüşmelerin Kıbrıs’da- 
kİ soydaşlarımızın meşru haklarını ve güvenlik ihtiyaç
larını sağlayabilmek, memleketimizin hak ve menfaat
lerini koruyacak gelişmeler kaydederek nihai müzake
relere imkân vermesini ümit ve temenni ederiz.»

TÜRK - ARJANTİN KÜLTÜR ANLAŞMASININ  
YÜRÜRLÜĞE GÎRMESÎ

19 Ağustos 1965 tarihinde imzalanarak 25 Eylül 
1968 tarihinde onaylanan Türk - Arjantin Kültür An
laşması yürürlüğe girmiştir.

İBNENİN FAS’A DEVREDİLMESİ

İspanya, Kuzey Afrika’da himayesi altında bulu
nan İfni’yi Fas’a devretmiştir.

I860 dan beri İspanyol hakimiyetinde olan İfni 
88 kilometre uzunlukta 32 kilometre genişlikte bir top
rak parçasıdır.
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5 Ocak 1969 YUNAN ADALARINDA TESİSLER KURULDUĞU
YOLUNDAKİ HABERLERLE İLG İLİ AÇIKLAMA

5 Ocak 1969

5 Ocak 1969 tarihli Hürriyet gazetesinde, «Türki
ye’ye karşı tehlikeli bir askeri faaliyete girişen Yuna
nistan burnumuzun dibinde jet alanları inşaa ediyor» 
başlığı altında intişar eden haberle ilgili olarak Dışiş
leri Bakanlığı sözcüsü Oktay İşcen şunları söylemiştir :

«Bu yolda zaman zaman Bakanlığımıza intikal 
eden haberler üzerinde daima hassasiyetle durulmuş ve 
gerekli teşebbüsler yapılmıştır. Teşebbüslerimize alman 
cevaplar bu haberlerin gerçekle bir ilgisi bulunmadığı 
merkezindedir. Bununla beraber Türkiyenin güvenliği 
ile ilgili her meselede olduğu gibi, bu konu da daima 
titizlikle takip olunmaktadır.

Diğer taraftan haberde belirli bir Nato planı çer
çevesinde Limni, Rodos, Girit ve Sisam adalarında jet 
alanları inşaatına girişildiğİ iddia olunmaktadır. Limni, 
Rodos ve Sisam adalariyle veya sahillerimize yakın her
hangi bir Yunan adasıyla ilgili bir haberde ileri sürül
düğü şekilde jet alanları inşaasını ön gören herhangi 
bir Nato Planı mevcut değildir. Sadece Girit adasında 
müşterek savunma tertipleri çerçevesinde kurulmuş ba
zı Nato tesisleri uzun yıllardan beri mevcuttur. Gerek 
Girit adasının gerek bu tesislerin Lozan antlaşmasının 
yasaklayıcı hükümleri dışında bulunduğu da bilinen bir 
husustur.»

BİR SANAYİ HEYETİNİN B.A.C.’NDEKİ 
TEMASLARI

Birleşik Arap Cumhuriyeti Sanayi ve Petrol Baka
nının davetlisi olarak Çimento Sanayi Genel Müdürü
nün başkanlığında bir heyet 9 günlük bir ziyarette bu
lunmak üzere Mısır’a hareket etmiştir.
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6 Ocak 1969 DIŞİŞLERİ BAKANININ KARMA BÜTÇE 
KOMİSYONUNDA YAPTIĞI KONUŞMA

6 Ocak 1969

Dışişleri Bakanlığının 1969 yılı bütçesi 199 mil
yon 75 6 bin 948 lira olarak tespit edilmiştir. Bu miktar 
geçen yıldan 5 milyon 412 bin 299 lira fazladır. Öte 
yandan, Türkiye’nin dış ülkelerde bulundurduğu tem
silciliklerin adedi de 59 dur. Dışişleri Bakanı İhsan 
Sabri Çağlayangil, Bakanlığı bütçesinin Bütçe ve Plan 
Karma Komisyonunda müzakeresi sırasında uluslarara
sı durum ve Türkiye’nin dış politikası hakkında bir ko
nuşma yapmıştır (Bk. Belge l ) .

A.B.D. BÜYÜKELÇİSİNİN ODTÜ’DE 
OTOMOBİLİNİN YAKILMASI OLAYI

Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil, olay ile 
ilgili olarak şu açıklamada bulunmuştur :

«Yüksek Komisyonda Bakanlığımız bütçesi üze
rinde görüşmeler devam ederken, Ankara’daki Ameri
ka Birleşik Devletleri Büyükelçisine ait resmi otomobi
lin, Büyükelçinin davetli olarak Orta Doğu Üniversi
tesinde bulunduğu bir sırada, tahrip edilmiş olduğunu 
teessürle öğrendim. Komisyondaki görüşmeleri takip 
ettiğim cihetle henüz bu konuda resmi ve etraflı bir 
bilgi edinmiş değilim. İlgili Makamlarımızın ve Hükü
metimizin bu olay üzerinde hassasiyetle duracağına şüp
he yoktur. Şimdilik bu çirkin olay karşısında duyduğum 
derin üzüntüyü ifade etmekle yetineceğim.»

Komisyonda yaptığı konuşmada da bu olaya de
ğinen Bakan, «Robert Kornerin otosunu tahrip ve şah
sını tezyif suçtur» demiş ve «bu hareketin Türk misa
firperverliği ve Türk kültürü ile bağdaşamıyacağmı» 
belirtmiştir.

Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçisi Robert 
W . Korner de, olaydan sonra USIS aracılığıyla şu de
meci vermiştir :
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6 Ocak 1969

«Müttefik bir ülkenin temsilcisinin, büyük bir 
Türk Üniversitesi Rektörü tarafından öğle yemeğine 
davet edildiği bir sırada, otomobilinin ufak bir müfrit 
grup tarafından devrilip ateşe verilmesi gerçekten üzü
cü bir husustur.

Böyle bir olayın OD TÜ ’de - bizzat Birleşik Ame
rikanın geniş dostane destek sağlamış olduğu bir okul
da - cereyan etmiş olması bilhasa şayanı teessüftür. 
Öğrencilerin ve öğretim üyelerinin büyük bir ekseriye
tinin bu tecavüzle hiç bir ilişiği olmadığını müdrikim. 
Onlar ve biz, gelişimden beri huzursuzluk çıkartmak
tan başka bir gayeleri olmayan küçük bir grubun so
rumsuz hareketinden müteessir olacağız. ODTÜ öğ
rencilerinden, bu bir kaç kişinin büyük bir Üniversite 
için bir iftihar vesilesi olup olmadığını sormak isterim.»

Öte yandan, Orta-Doğu Teknik Üniversitesi Rek
törü Kemal Kurdaş da, olay üzerine bir bildiri yayınla
mıştır (Bk. Belge 2).

KIBRIS’TA YAPILACAK SEÇİMLERLE İLGİLİ 
AÇIKLAMA

Kıbrıs’ta yapılacak seçimler konusunda gazeteler
de çıkan haberlerle ilgili olarak Dışişleri Bakanlığı En
formasyon Dairesinden şu açıklama yapılmıştır :

«5 ve 6 Ocak tarihli bazı gazetelerde Kıbrıs’ta si
yasî seçimlerin yapılması ile ilgili olarak tahminler öne 
sürülmektedir.

Seçimler dolayısıyla Türk cemaatinin girişeceği 
faaliyetlerin, tamamİyle demokratik topluluklara has 
usuller çerçevesinde cereyan etmesi tabiî olduğu gibi, 
seçimler sonunda Kıbrıs Türk yönetiminin daha kuv
vetli bir hüviyet kazanması beklenmektedir.

Dr. Şemsi Kâzım’ın şahsî ve siyasî faaliyetlerinin 
Dışişleri Bakanlığı’nın bir mensubunun Kıbrıs’a gön
derilmesini gerektirecek bir anlamı veya önemi olma
yacağı tabiidir.»
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6  Ocak 1969

6 Ocak 1969

6 Ocak 1969

6 Ocak 1969

RCD TİCARET VE SANAYİ ODALARI 
TOPLANTISI SONUÇLARI

Kalkınma için Bölgesel İşbirliği (RCD) teşkilâtı
çerçevesinde Karaçi’de yapılan Ticaret ve Sanayi Oda
sı Genel Sekreterleri Toplantısı’na katılan Türkiye Oda
lar Birliği Genel Sekreteri, Anadolu Ajansına verdiği 
demeçte, toplantıda çok önemli kararlar alındığını açık
lamış, özellikle üye ülkeler arasında ticaretin daha da 
geliştirilmesi üzerinde durulduğunu belirtmiştir.

TÜRKİYE - BELÇİKA SOSYAL GÜVENLİK 
SÖZLEŞMESİNİN İDARİ ANLAŞMASI

Türkiye ile Belçika arasında 4 Temmuz 1966 ta
rihinde imzalanan sosyal güvenlik genel sözleşmesinin 
uygulama şekillerine dair İdarî anlaşma Brüksel’de im
zalanmıştır.

TÜRKİYE’NİN SİNGAPUR NEZDİNDE 
TEMSİL EDİLMESİ

Türkiye’nin Bangkok Büyükelçisinin hükümetini 
ayni zamanda Singapur cumhuriyeti nezdinde de büyü
kelçi ünvaniyle temsil etmesi, Dışişleri Bakanlığı teklifi 
üzerine, Bakanlar Kurulunca kararlaştırılmıştır.

CENTO’NUN UYUŞTURUCU MADDELER 
KONUSUNDAKİ MÜCADELE PROGRAMI

İranlı, PakistanlI ve Türk altı memur, Washİng- 
ton’da, CENTO’nun uyuşturucu Madde Kaçakçılığı ile 
mücadele konusunda düzenlemiş olduğu bir eğitim prog
ramına başlamışlardır. A.B.D. Uyuşturucu Maddeler 
Bürosu ile Tehlikeli İlâçlar Eğitim Merkezi’nde uygu
lanan program’ın süresi üç aylık olarak tespit edil
miştir.
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7 Ocak 1969 ODTÜ OLAYI İLE İLG İLİ AÇIKLAMA

7-10 Ocak 1969

Dışişleri Bakanlığından bildirilmiştir :

«Orta - Doğu Teknik Üniversitesi Rektörü Sayın 
Kurdaş tarafından 6 Ocak 1969 Pazartesi günü öğle 
yemeğine davet edilmiş bulunan Amerika Birleşik Dev
letlerinin yeni Ankara Büyükelçisi Ekselans W . Korner 
yemekte iken ufak bir öğrenci gurubu çirkin bir hare
ketle Büyükelçinin otomobilini yakarak çok manasız bir 
gösteriye girişmiştir.

Bir ilim ocağı olan Üniversitede, dostumuz ve 
müttefikimiz bulunan büyük bir devletin mümtaz bir 
Büyükelçisine karşı, gençliği ve üniversiteyi temsil et
mekten çok uzak kalan belirli bazı öğrencilerin şuursuz 
davranışları ile cereyan eden hadiseler Hükümetimizin 
büyük teessürünü mucip olmuştur.

Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında 
mevcut dostâne ilişkilerin önemini müdrik olan ve dai
ma vakarlı kalmasını bilen Türk efkârı umumiyesi bu 
çeşit aşırı hareketleri hiçbir şekilde tasvip etmeyecektir.

Bu hadiselerin maksatlı şekilde hareket ettiklerin' 
de şüphe bulunmayan müsebbiplerinin hem Üniversite 
Konseyince hem de adlî makamlarımızca en ciddi bir 
takibe maruz bırakılacaklarından kimse şüphe etme
melidir.

Bu gösteriler sonucunda Sayın Büyükelçinin ma
ruz kalmış olduğu her türlü zararın telâfisine de Hü
kümetimiz itina gösterecektir.»

Öte yandan, Dışişleri Bakanı îhsan Sabri Çağla- 
yangil de A.B.D. Büyükelçisi Robert W . Komer’i ka
bul etmiş ve olaydan dolayı duyduğu üzüntüyü bildir
miştir.

CENTO ULAŞTIRMA VE BAYINDIRLIK ALT  
KOMİTESİ TOPLANTISI

CENTO Ulaştırma ve Bayındırlık Alt - Komite
sinin yıllık toplantısı, Ankara’da yapılmıştır. Toplantı
dan sonra yapılan açıklamada özetle şu bilgi verilmek
tedir : «Türkiye - îran demiryolu bağlantısının 1970'
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9- 17  Ocak 1969

9 Ocak 1969

9 Ocak 1969

yılı içinde tamamlanması beklenmektedir. İskenderun 
limanının onarımı ve genişletilmesini öngören Cento 
projesinin, Türkiye - İran demiryolu bağlantısının kul
lanılmağa başlaması ile artması beklenen ticarî mal 
hacmine yeterli gelecek şekilde, 1969 yılı sonlarında 
mücarele konusunda düzenlemiş olduğu bir eğitim prog- 
tamamlanacağı tahmin edilmektedir.»

İran, Pakistan ve Türkiye’yi birbirine bağlayacak 
Cento projesindeki gelişmeleri inceleyen Komitenin ha
zırladığı rapor, Mart ayında Ankara’da yapılacak olan 
Cento Ekonomi Eksperleri toplantısında incelenecektir.

İNGİLTERE İMAR BAKANININ ZİYARETİ

İngiltere İmar ve Mahallî İdareler Bakanı 
Anthony Greenwood, İmar ve İskân Bakanı Menteşe- 
oğlu’nun davetlisi olarak, Türkiye’ye bir hafta süren 
bir ziyaret yapmıştır. Konuk Bakan, Ankara’daki temas
larından sonra İzmir ve İstanbul’da da İncelemelerde 
bulunmuştur. Anthony Greenwood, Türkiye’den sonra 
turistik bir gezi maksadiyle gittiği Kıbrıs’ı ziyaret et
miştir.

DEMİREL - SMİRNOV GÖRÜŞMESİ

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Oktay İşcen, gazeteci
lerin ertesi günü görüşme hakkındaki soruları üzerine 
şunları söylemiştir :

«Başbakan Süleyman Demirel tarafından kabul 
edilen Sovyetler Birliğinin Ankara Büyükelçisi Smir
nov, Başbakana Sovyetler’ın Orta - Doğu ihtilâfına hal 
çaresi bulunabilmesi yolunda son teklifini ve bu konu
da hükümetinin tutum ve gayretlerini izah etmiştir.»

YENİ LÜBNAN HÜKÜMETİ

Lübnan Cumhurbaşkanı Charles Helou, istifa 
eden Abdullah El - Y afi’nin yerine yeni hükümeti kur
makla, altı kez başbakanlık yapmış olan Raşid Kerami’yi 
görevi endirmiştir.
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11 Ocak 1969 B.M. KALKINM A PROGRAMININ BAZI
PROJELERE YARDIMI

11 Ocak 1969

12 Ocak 1969

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (U.N.D. 
P.) Ankara'daki Şap Enstitüsüne, ilâç imali ve personel 
eğitimi için 553.000 dolar ve Anadolu’da maden araştır
ması için de 1.041.700 dolar tahsis edilmesini kararlaş
tırmıştır. Türk hükümeti, Şap Enstitüsünü ilgilendiren 
programa 547.000 ve maden araştırmasını ilgilendiren 
programa da 2.678.000 dolarla katılacaktır.

İZMİR RAFİNERİSİ İNŞAATI İÇİN SOVYETLER 
BİRLİĞİNDEN SEVKEDİLEN MALZEME

İzmir’de kurulmakta olan dördüncü rafinerinin 
inşaatı için Sovyet Rusya’dan alınacak 24,5 milyon do
lar tutarındaki 55 bin ton malzemenin ilk partisi, Abi- 
din Daver şilebiyle yola çıkarılmıştır. 3-4 bin tonluk 
bu malzeme arasmda petrol tankları ve distilasyon ko
lonları bulunmaktadır.

Sovyet Rusya’dan sevkedilecek diğer parti malze
meleri ise elektrik, buhar teçhizatı, proses üniteleri, fı
rınlar, muhtelif pompalar ve bol miktarda yüksek taz
yike dayanıklı borular teşkil etmektedir.

PAPA 6. POL - PATRİK ATHENAGORAS 
GÖRÜŞMESİ

Papa 6. Pol ile görüşmek üzere hâlen İtalya’da 
bulunan Patrik Atenagoras Papa ile bundan evvel üç 
defa karşılaşmışlardır. Beş yıl önce Kudüs’deki görüş
melerinden sonra iki dinî lider 1967 yılında Papa’nın 
Türkiye’yi ziyareti sırasında yeniden buluşmuşlardır. 
Üçüncü defa ise Patrik Atenagoras Ekim 1967’de Pa
payı Roma’da ziyaret etmiştir.

Her karşılaşmalarında gerek Patrik Atenagoras 
gerekse Papa Pol Hrİstiyan birliği ve 900 yıldanberi 
Roma Katolik kilisesi ile Ortodoks kilisesi arasında sü
regelen ayrılığın ortadan kalkması için duydukları ar
zuyu ifade etmişlerdir.
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13-18 Ocak 1969 DIŞİŞLERİ BAKANININ JAPONYA'YI ZİYARETİ

Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil, Japon
ya’yı ziyaret etmek üzere 11 Ocak’ta Ankara’dan ayrıl
madan önce yapacağı temaslar hakkında basma bir de
meç vermiştir (Bk. Belge 3). Dışişleri Bakanına, bu zi
yaretinde Devlet Plânlama Müsteşarı Turgut Özal da 
refakat etmiştir. Japon Dışişleri Bakanı Kiıchi Aichi ik  
Dışişleri Bakam Çağlayangil arasında resmî görüşmele
re 13 Ocak’ta başlanmıştır. Ayni akşam Japon Dışişleri 
Bakam Çağlayangil şerefine bir yemek vermiştir. Bu ve- 
sileyle yaptığı konuşmada, Dışişleri Bakanı Aichi, bu 
ziyaretin Türkiye ile Japonya arasında gittikçe gelişen 
dostluğun takviyesine büyük ölçüde âmil olacağım, dış 
politikasında büyük Atatürk’ün «yurtta sulh, cihanda 
sulh» düsturunu takibeden Türkiye’nin son zamanlarda 
kaydettiği ilerlemelerin Japonya tarafından takdirle iz
lendiğini, Asya'nın Batısında Türkiye’nin ve Doğusun
da Japonya’nın birer istikrar unsuru olarak dünya sul
huna hizmet ettiklerini, iki memleket arasında her alan
da çok daha yakın bir işbirliği kurulması için gerekli bü
tün şartların ve imkânların mevcut olduğunu belirtmiştir. 
Türk - Japon resmî görüşmelerin İkincisi 17 Ocak’ta 
yapılmıştır. Dışişleri Bakam ayni akşam yabana basın 
tarafından şerefine tertibedilen bir yemekte bir konuşma 
yaparak, «Kıbrıs meselesinden Türkiye ile Yunanistan 
arasında çıkan anlaşmazlığın savaşa dönüşmemiş ol
ması, buhran süresinde Türkiye’nin gösterdiği sabır 
ve itidaldendir.» demiştir Türkiye’nin gösterdiği iti
dalin bir zaaf belirtisi olarak karşılanmaması gerektiği
ni söyleyen Bakan, «Türkiye ,kendi haklarını ve ada
daki Türk toplumunun meşru hak ve çıkarlarım ko
rumaya azimlidir» diye eklemiştir.

Orta Doğu sorununa da değinen Çağlayangil, 
Arap ülkelerinin İsrail ile anlaşmazlıklarında «anlayış ve 
itidale» yöneldiklerini, fakat bu davranışın İsrail’den 
karşılık görmediğini belirtmiş, «barışa varmak için 
doğrudan doğruya ilgili tarafların işbirliği zorunludur» 
demiştir. Dışişleri Bakanı Tokyo’yu ziyaretinin başlıca 
sebebinin Boğaz köprüsü ile ilgili olduğunu yalanla 
mistir.
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13-21 Ocak 1969

14 Ocak 1969

14 Ocak 1969

Türk - Japon ortak bildirisi 18 Ocak’ta yayınlan
mıştır (Bk. Belge 4 ). Dışişleri Bakanı ayrıca, Türkiye’
ye dönüşünde de Japonya ziyareti ile İlgili olarak bir de
meç vermiştir (Bk. Belge 5).

ATASAGUN BAŞKANLIĞINDAKİ PARLAMENTO 
HEYETİNİN PAKİSTAN’I ZİYARETİ

Cumhuriyet Senatosu Başkanı İbrahim Şevki Ata- 
sagun başkanlığındaki bir parlamento heyeti, Pakis
tan Milli Meclisinin davetlisi olarak Pakistan’ı ziyaret 
etmiştir. Heyet, 14 Ocak’ta, Cumhurbaşkanı Mareşal 
Eyüp Han tarafından kabul edilmiş ve Pakistan Milli 
Meclis Başkam Abdul Jabbar Han’ın şereflerine verdi
ği yemekte hazır bulunmuştur (Bk. Belge 6).

NATO İLE İLG İLİ BİR GAZETE HABERİNİN  
TAVZİHİ

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Oktay İşcen bir İs
tanbul gazetesinde «Nato’nun silâhlı kuvvetlerimizi 
takviye edeceği» yolunda çıkan haberlere değinerek, bu 
plânlamanın yeni birşey olmadığını, üç yıldanberi de
vam ettiğini söylemiştir.

Gazetecilerin bu konu ile ilgili sorularını cevap
landıran İşcen şunları söylemiştir :

«Son Nato Savunma Bakanları Konseyi toplantı
sında üç yıldan beri devam etmekte olan bu durum da 
şüphesiz görüşülmüştür. Yeni bir şey değildir. Bu usulle, 
beşer yıllık perspektif içinde üye ülkelerin, Nato’nun 
kuvvet hedeflerine erişmesi mevzubahistir. Bu yıl tat
bik edilmekte olan ise, 1969 - 1973 yılı beş yıllık he
defidir.»

TÜRK - SOVYET HUDUDUNUN YENİDEN  
İŞARETLENMESİ

Türk - Sovyet hudut taşlarının yeniden işaretlen
mesi konusunda çalışmalar yapmak üzere, 14 kişilik 
bir Hudut Komisyonu Hey’etİ Moskova’ya hareket et
miştir.
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15 Ocak 1969

15 Ocak 1969

15 Ocak 1969

28 Şubat 1967 tarihinde, taraflar arasında imza
lanan protokol çerçevesinde cereyan edecek olan bu gö
rüşmeler iki ay kadar sürecek ve bir kısmı Moskova’da, 
diğer kısmı ise Türk - Sovyet hududunda yapılacaktır. 
Hey’ette, Dışişleri Bakanlığı, Genel Kurmay Başkanlı
ğı, Millî Savunma, İçişleri ile Devlet Su İşlerinden uz
manlar bulunmaktadır.

NATO ASKERÎ KOMİTESİ TOPLANTISI

Brüksel’de başlayan 43. Nato Askerî Komitesi ça
lışmalarına Genelkurmay Başkanı Orgeneral Tural da 
katılmıştır. Orgeneral Tural, daha sonra Federal Alman
ya’ya resmî bir ziyarette bulunmak üzere Bonn’a git
miştir.

SOYUZ - 5 UZAY ARACI DENEMESİ

Sovyetler Birliği, iki uzay aracı arasında biı ke
netleme deneyini başarı ile uygulamışdır. Böylece, 
uzayda ilk deneysel kozmik istasyonu meydana getiril
miştir.

KIBRIS BARIŞ GÜCÜ BÜTÇESİNDEKİ AÇIK

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri U Thant, 
üye ülkelere bir çağrıda bulunarak Kıbrıs barış gücü
nün 15 Haziran’a kadar ada’da kalabilmesi için 14,5 
milyon dolara ihtiyaç olduğunu açıklamıştır.

Mavi berelilerin, 27 Mart 1964’de ada’ya geliş
lerinden 15 Haziran 1969’a kadarki giderleri 103.985.000 
doları bulacaktır. Bu rakama kuvvetin dağıtılması ha
linde yapılacak masraflar da dahildir. 8 Ocak 1969’a 
kadar çeşitli ülkelerin katkıları 89.541.633 doları bul
muştur. Dolayısıyla yeni malî katkılarda bulunulmadığı 
takdirde önümüzdeki 15 Haziran’da açığın 14.443.637 
dolar olması beklenmektedir.
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16 Ocak 1969 NATO SAVUNMA BAKANLARI TOPLANTISI

16 Ocak 1969

16 Ocak 1969

16 Ocak 1969

Kuzey Atlantik İttifakı Teşkilâtının Savunma Plân
lama Komitesinin Brüksel’de yapılan toplantısına Sa
vunma Bakanı Ahmet Topaloğlu katılmıştır. Toplan
tı sonunda bir bildiri yayınlanmıştır (Bk. Belge 7). 
Topaloğlu da ayrıca, yurda dönüşünde toplantı hak
kında basına bilgi vermiştir (Bk. Belge 8).

Bu toplantıda kurulması kararlaştırılan Akdeniz’
de meydana gelecek sembolik filonun çekirdeğini,
A.B.D., İngiltere ve İtalya’nın teşkil edeceği, Türk ve 
Yunan deniz kuvvetlerinin ise, zaman zaman bu filoya 
katılacakları bildirilmiştir.

MAKARİOS’UN ATÎNA HAVAALANINDA  
KIBRIS İLE İLG İLİ DEMECİ

Kıbrıs Rum yönetimi başkanı Makarios berabe
rinde Dışişleri Bakanı Kipriyanu olduğu halde Lond
ra dönüşü Atina hava alanından geçerken gazetecilere 
Kıbrıs meselesiyle ilgili olarak İngiltere’den Türkiye 
nezdinde teşebbüslerde bulunmasını istediğini yalanla
mış ve Kıbrıs’ta Yunan’lı subaylara ihtiyaç olmadığı
nı söylemiştir.

SEYDİŞEHİR ALÜMİNYUM TESİSLERİYLE 
İLGİLİ ÇALIŞMALAR

Etibank ilgililerinden kurulu bir teknik heyet 
Sovyet yardımıyla Seydişehir’de kurulmakta olan alü
minyum tesislerinin proje çalışmaları, teknisyen eği
timi, malzeme imâl ve şevki konularında temaslar yap
mak üzere, Moskova’ya hareket etmiştir.

ORTAK PAZAR’IN TÜRKİYE’YE BUĞDAY 
YARDIMI

Ortak Pazar Bakanlar Konseyi, Türkiye’ye, 50.000 
tonluk hibe mahiyetinde buğday yardımı yapılmasını 
kararlaştırılmıştır.

22



16 Ocak 1969 İNGİLTERE’N İN  KIBRIS BARIŞ GÜCÜ 
MASRAFLARINA YARDIMI

17-27 Ocak 1969

Birleşmiş Milletler’den verilen bilgiye göre, İn
giltere, Kıbrıs Barış gücüne 746 bin 875 dolar bağışta bu
lunmuştur.

İngiltere, ayrıca Kıbrıs barış gücündeki İngiliz 
kontenjanının 15 Haziran tarihine kadar ada’da ka
lacağını da bildirmiştir.

TURİZM VE TANITMA BAKANININ B.A.C. 
VE KUVEYT’İ  ZİYARETİ

Turizm ve Tanıtma Bakanı Nihat Kiirşat, Kahi- 
re’ye gitmeden önce şu demeci vermiştir : «Geçen yıl 
Türkiye’yi ziyaret eden Birleşik Arap Cumhuriyeti Tu
rizm Bakanının ziyaretini iade etmek üzere Kahire’ye 
gidiyorum. Bu ziyaretim sırasında geçen yaz Ankara’da 
Hükümetimizle B.A.C. arasında imzalanmış olan İkili 
turizm anlaşmasının resmî belgeleri de teati edilecek 
ve bu nedenle bir tören düzenlenecektir.»

Turizm ve Tanıtma Bakanı 24 Ocak’ta Kahire’- 
den Kuveyt’e geçerek, bu ülke ile turizm ilişkilerimizin 
geliştirilmesi konusunda temaslar yapmıştır.

Öte yandan Nihat Kürşat’ın bu ziyareti ile ilgili 
olarak, Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Dairesi, 1 Şu
bat 1969 tarihinde şu açıklamayı yapmıştır :

«Turizm ve Tanıtma Bakanımızın B.A.C. ve Ku
veyt’e yaptığı ziyaret sırasında, Orta Doğu ihtilafı ko
nusunda vâki beyanlarının bazı yabancı ajans, radyo 
ve gazeteler tarafından yanlış bir şekilde aksettirildiği 
görülmüştür.

Turizm ve Tanıtma Bakanımız, vâki sorulara 
verdiği cevaplarda Türkiye’nin, Orta - Doğu ihtilâfı 
konusunda esasları defaatle açıklanmış bulunan görü
şüne uygun bir şekilde, işgal edilmiş Arap toprakları
nın tahliyesi gerektiğini ve ihtilâfa barışçı bir hal ça
resi bulunmasına matuf bütün gayretleri destekledi
ğimizi ifadeden başka bir beyanda bulunmamıştır. Bu 
arada, Bakan, Arap komandoları konusunda ne herhan
gi bir soruya muhatap olmuş, ne de bu konuda bir de
meç vermiştir.»
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18 Ocak 1969 BAŞBAKANIN 13. BASIN TOPLANTISI

18 Ocak 1969

18 Ocak 1969

20-27 Ocak 1969

20 Ocak 1969

Başbakan Süleyman Demirel, 13. basın toplan
tısında O.D.T.Ü.’de cereyan eden olaya da temas et
miştir (Bk. Belge 9),

PAKİSTAN DIŞİŞLERİ BAKANINI ZİYARETİ

Pakistan Dışişleri Bakam Arşad Hüseyin, Lond
ra’da toplanan Commonwealth konferansından memle
ketine dönerken İstanbul’da gayri resmî olarak iki gün 
kalmıştır.

BELÇİKA’N IN  KIBRIS BARIŞ GÜCÜ 
MASRAFLARINA YARDIMI

Belçika’nın Birleşmiş Milletler’dekİ temsilcisi, 
Belçika’nın Kıbrıs’taki Birleşmiş Milletler barış gücüne 
2.500.000 franklık gönüllü yardımda bulunmaya karar 
verdiğini Genel Sekretere bildirmiştir.

B.A.C. VAKIFLAR BAKANLIĞI HEYETİNİN  
ZİYARETİ

Birleşik Arap Cumhuriyeti Vakıflar Bakanlığı İs
lam İşleri Yüksek Şurası Genel Sekreteri Muhammed 
Tevfik Üveyda başkanlığında bir heyet, Türkiye’ye bir 
ziyarette bulunmuştur.

KONGO İLE DİPLOMATİK İLİŞKİLERİN  
KURULMASI

Dışişleri Bakanlığından bu konuda şu bildiri yayın
lanmıştır :

«Türkiye Cumhuriyeti hükümeti ve Kongo De
mokratik Cumhuriyeti Hükümeti iki memleket arasında 
münasebetleri geliştirmek gayesile büyükelçilik seviye
sinde diplomatik ilişkiler kurmaya karar vermişlerdir.»
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20 Ocak 1969 KIBRIS'TA ÖNGÖRÜŞMELERİN 3. BÖLÜMÜ

Kıbrıs’ta bir süreden beri devam eden cemaatlar- 
arası «istişari ve İstikşafi» mahiyetteki öngörüşmelerin 
üçüncü bölümüne Denktaş ile Klerides arasmda baş
lanılmıştır.

21 Ocak 1969 YUNAN HEYETİNİN TÜRKİYE’DEN ET İTHALİ
KONUSUNDA TEMASLARI

Yunanistan, Türkiye’den et ve mahsulleri ithal 
etmek konusunda, Tarım ve Ticaret Bakanlığı ilgili
leriyle görüşmek üzere Ankara’ya bir heyet gönder
miştir.

21 Ocak 1969 A.I.D.’N İN  EREĞLİ DEMİR - ÇELİK
FABRİKASINA AÇTIĞI KREDİ

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları sintering te
sislerinin dış finansman giderlerini karşılamak üzere 
AID tarafından hükümetimize 12 milyon 500 bin do
larlık kredi açılmıştır. Bu kredi Türkiye’ye yardım Kon
sorsiyumu çerçevesinde verilecektir.

2 2 -2 6  Ocak 1969 ÜRDÜN EKONOMİ BAKANININ ZİYARETİ

Türkiye’yi resmen ziyaret eden Ürdün Ekonomi 
Bakam Nizam El Şarabî ile Ticaret Bakanı Ahmet 
Türkel arasmda yapılan görüşmeler sonunda yayınlanan 
bildiride, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticarî ilişki
lerin daha da geliştirilmesi için karşılıklı çalışmalar ya
pılması kararlaştırıldığı açıklanmıştır.

25 Ocak 1969 KIBRIS KONUSUNDA MECLÎS’TE AÇILAN
GENEL GÖRÜŞME SIRASINDA DIŞİŞLERİ 
BAKANININ YAPTIĞI KONUŞMA

Millet Meclisinde 22 Ocak’ta açılan genel gö
rüşmede gruplar ve şahıslar adına yapılan konuşmalar
dan sonra Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil, 
bir konuşma yaparak, hükümetin politikasını izah et
miş ve siyasî parti sözcülerinin öne sürdüğü hususları 
cevaplandırmıştır (Bk. Belge 10).
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2 3 -2 6  Ocak 1969 CENTO SINAÎ KALKINMA ÇALIŞMA GRUBU 
TOPLANTISI

24 Ocak 1969

29 Ocak 1969

Tahranda toplanan Cento Sınai Kalkınma Gru
bu, 1968 Ekim ayında İngiltere’de yapılan Cento Sınai 
Kalkınma Seminerinin raporunu müzakere etmiştir. 
Grubun tavsiyeleri, müzakere için Cento Ekonomi Ko
mitesine sunulmuştur.

MİLLETLERARASI MÜNASEBETLERİN  
YÜRÜTÜLMESİ VE KOORDİNASYONU  
H ARKIN D AKİ KANUN TEKİFİ

Millet Meclisine kabul edilen Milletlerarası Mü
nasebetlerin Yürütülmesi ve Koordinasyonu hakkında»* 
ki kanun teklifinin görüşülmesi sırasında, Başbakan Sü
leyman Demirel özetle şu konuşmayı yapmıştır :

«Dış ilişkilerimizi düzenleyen 13 sayılı kanun bü
yükelçilerimizin yetkisini kısmaktadır. Dışardaki sefir 
Hariciye Vekâletini değil, Türkiye Cumhuriyetinin se
firidir. Sefirler devletin her işini bilmeli ve sorumlu ol
malıdırlar. 13 sayılı kanun bunu önlemiştir. Koordinas
yon zorlukları içindeyiz. Prensip devletin temsilinde 
vahdetin sağlanmasıdır. Dışardaki koordinasyon sıkın
tılarından devleti kurtarmak lâzımdır. Malî meseleler
de sefirin bu işte yetişmiş mali müşaviri olsun, turizm 
meselelerinde, ticari meselelerde sefirin müşavirleri lâ
zımmış. Buna hiçbir itirazımız yoktur. Eğer bu mesele 
bir kanun meselesi olmasaydı biz bunu yüz defa düzelt
miştik. Devleti çok başlı olmaktan kurtaralım.»

NÜKLEER SİLAHLARIN YAYILMASINI 
ÖNLEYEN ANLAŞMA KONUSUNDA 
TÜRKİYE’N İN  TUTUMU

Tiirkiyenin nükleer silâhların yayılmasının önlen
mesini öngören anlaşmayı ne zaman imzalayacağı yo
lundaki vâki soruya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Oktay 
îşcen şu cevabı vermiştir :
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27 Ocak 1969

28 Ocak 1969

«Türk Hükümeti, nükleer silâhların yayılmasını 
önlemek üzere hazırlanmış ve geçen yıl Birleşmiş Mil
letler Genel Kurulu tarafından memnuniyetle karşılan
mış olan Andlaşmayı imzalamaya karar vermiştir.

Andlaşma önümüzdeki günlerde Londra, Mosko
va ve Vaşington’da aynı zamanda imzalanacaktır.

Türk Hükümeti, bu Andlaşmayı, nükleer silâh 
yarışının insanlığı maruz bırakacağı büyük tehlikelere 
karşı alınması lüzumlu tedbirlerden biri olarak görmek
te ve bu alanda gayretlerin devam etmesi gerektiğine 
inanmaktadır.

Andlaşmayı imzalama kararını alırken Türk Hü
kümeti, bu suretle, milletlerarası münasebetlerde itimat 
ve işbirliğinin yerleşmesi gayretlerine yardımcı olmak 
ve her devlet tarafından desteklenmesi gereken genel 
yumuşama cereyanına katkıda bulunmak arzusuyla ha
reket etmiştir.»

S OV Y ETLER BİRLİĞİ YENİ ANKARA 
BÜYÜKELÇİSİNİN ATANMASI

Sovyetler Birliği Türkiye’ye yeni büyükelçi olarak 
Vasili Grubyakov’u atamıştır. 1943’den beri diplomatik 
görevde olan Grubyakov, daha önce İstanbul’da baş
konsolos olarak bulunmuş, Birleşmiş Milletler’deki 
Sovyet heyetinde görev almış ve Sovyet Dışişleri Ba
kanlığında Avrupa dairesi başkanlığı yapmıştır,

SOVYETLER BİRLİĞİNİN ORTA DOĞU 
İHTİLÂFI İLE İLGİLİ TEKLİF KONUSUNDA 
AÇIKLAMA

Sovyetler Birliğinin Orta - Ooğu ihtilâfı ile ilgili 
teklifi konusunda basın mensuplarının vâki sorularına 
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Oktay îşcen şu cevabı ver
miştir :

«Sovyet Büyükelçisi filhakika 9 Ocak 1969 günü 
Başbakanımızı ziyaret ederek Sovyetler Birliği Hükû-
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28 Ocak 1969

29 Ocak 1969

metinin Orta - Doğu ihtilâfına barışçı bir çözüm bu
lunması maksadiyle hazırladığı ve Amerika Birleşik 
Devletleri, Fransa ve İngiltere Hükümetlerine tevdi 
ettiği planı bilgi için Hükümetimize sunmuştur. Fran
sız Hükümeti de aynı konuda yaptığı teşebbüsten Hü
kümetimize bilgi vermiştir.

Türk Hükümeti, Orta - Doğuda âdil ve devamlı 
bir barışın teessüsü yolunda girişilen her türlü çabayı 
müsbet karşılamıştır. Gerek Sovyet gerek Fransız te
şebbüslerini de bu açıdan mütalâa etmektedir.

Türk Hükümeti, Orta Doğu ihtilâfının halli için 
şimdiye kadar olduğu gibi bundan böyle de müsbet gay
ret göstermekten geri kalmayacaktır.»

NÜKLEER SİLÂHLARIN YAYILMASININ  
ÖNLENMESİNİ ÖNGÖREN ANLAŞMANIN  
İMZALANMASI

Türk hükümetinin nükleer silâhların yayılmasının 
önlenmesini öngören andlaşmayı, imzalayacağı açık
lanmıştır.

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü îşcen, «Türkiye bu 
andlaşmayı genel silâhsızlanma yolunda bir merhale 
olarak kabul etmektedir» demiştir.

Andlaşma, Washington, Londra ve Moskova’da 
imzalanmıştır.

AVRUPA YATIRIM BANKASININ BİR ENERJİ 
PROJEMİZE KREDİSİ

Hükümetimizle Avrupa Yatırım Bankası arasın
da Brüksel’de 7,7 milyon dolarlık bir kredi anlaşması 
imzalanmıştır. Yüzde üç faizli ve yedi yılı ödemesiz 
olmak üzere, 30 yıl vâdeli olan bu kredi Gökçekaya- 
Seyitömer - İzmir enerji nakil hattı projesinde kulla
nılacaktır.
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30 Ocak 1969 AMERİKAN 6. FİLOSUNUN ZİYARETİ İLE 
İLGİLİ AÇIKLAMA

30 Ocak 1969

30 Ocak 1969

30 Ocak 1969

Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Dairesi, bir açık
lama yaparak, Amerika Birleşik Devletleri donanması
na ait bazı gemilerin, 10-17 Şubat arasında İstanbul li
manım ziyaret edeceklerini bildirmiştir.

İRAN’DAN İTHAL OLUNAN BUĞDAYLA 
İLGİLİ AÇIKLAMA

Toprak Mahsûlleri Ofisi Genel Müdürlüğü bir
açıklama yaparak, İran’dan ithal edilen buğdayın ya
pılan anlaşmada zikredilen evsaf ve muhtevaya uygun 
olduğunu bildirmiştir.

Ofis, bu konuda çıkan bazı haberlerin gerçeklere 
uymadığını belirtmiştir.

CENTO EKONOMİ UZMANLARININ  
TOPLANTISI

Cento Ekonomi Uzmanlarının yıllık toplantısı 
Ankara’da bağlamıştır. Toplantıda, beş üye ülke heyet 
başkanlarının yaptıkları konuşmalarda, ulaştırma pro
jelerinde kaydedilen ilerlemelerin ve sınaî kalkınma 
alanındaki son gelişmelerin yarattığı memnunluğu be
lirtmişlerdir.

YENİ LÜKSEMBURG KABİNESİ

Hristiyan Sosyalist Birliği ile Liberal Parti arasın
daki koalisyon görüşmelerinin tam bir anlaşmayla so 
nuçlanmasından sonra yeni Liiksemburg kabinesi teşek- 
kül etmiştir. Yeni Başbakan Pierre Werner, aynı za
manda Maliye Bakanlığım da yürütecektir. Liberal 
Parti’den Gaston Thorn ise Dışişleri Bakam olmuştur.
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B E L  G E 1 ö Ocak 1969

DIŞİŞLERİ BAKANININ K  A RAİ A BÜTÇE KOMİSYONUNDA 
YAPTIĞI KONUŞMA

Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil’in Bütçe ve Plân Karma Ko
misyonunda umumi mahiyette yaptığı konuşma şöyledir :

«Siyasî, askerî, sosyal ve İktisadî olaylarla dolu bir yılı geride bırakmış 
bulunuyoruz. Manzarası gittikçe muğlaklaşan milletlerarası hayattaki bu geliş
melere genel bir nazar atfeylediğimiz zaman, insanlığın devamlı bir barış hede
finden daha ne kadar uzak bulunduğunu gösteren durumlar yanında, ileriye 
bir dereceye kadar iyimserlikle bakmaya imkân veren olayların da yer aldığını 
görüyoruz.

1968 yılının en önemli ve ciddî gelişmesinin Çekoslovakya’nın işgali oldu
ğu muhakkaktır. Yıllardanberi had gerginliklerden uzak şartlar içinde yaşa
yan Avrupa, Çekoslovakya olayları ile kararsız bir ortam içine sürüklenmiştir. 
Avrupa’da herkes Çek olaylarının genel yumuşama politikası üzerinde yap
tığı olumsuz tesiri müşahade etmiştir. Son aylardaki gelişmeler bir defa daha 
göstermiştir ki, détente politikası Doğu ile Batı arasında karşılıklı analayıştan 
mülhem bir diyalog manası taşıdığı nisbette ve müddetçe kökleşme ve inkişaf 
etme imkânı bulabilir. Çek olayları Doğu ile Batı arasında bilhassa siyasî ve 
kültürel temaslarda bir azalmaya yol açmıştır. Fakat aradaki bütün köprüler 
de atılmış değildir. Soğuk harp devresine dönüşün kimseye faydası olmaya
cağına inananlar İçin bu bir teselli yerine de geçebilir. Ancak, milletlerarası 
hayatta tesellilerle iktifa edilemeyeceği ve büyük - küçük her devletin dış 
münasebetlerde bazı prensiplere riayet etmesinin şart olduğu âşikâr bir ger
çektir. Devletlerin bağımsızlığını ve egemenliğini, cüsseye göre değişen öl
çeklere tâbi tutmaya İmkân yoktur. Plak eşitliği, siyasî ve sosyal düzenleri ne 
olursa olsun bütün ülkelerin kıskançlıkla savundukları ve savunacakları bir 
prensiptir.

Gerçek bir détente, Doğu ve Batının müşterek gayreti ile tahakkuk ede
bilecek ve sürdürülebilecek siyasî ve vasattır. Türkiye, Avrupa’nın istikrarını 
ve mevcut meselelerinin hallini böyle bir anlayışta görmektedir. Çekoslovak
ya’nın işgali üzerine bizzat açıkladığım Hükümet görüşü de bu düşüncenin 
mahsulü idi.

Çek olaylarının tepkisi gayet yaygın olmuştur. Bu arada N ATO’nuıı 
gösterdiği tepkiden kısaca bahsetmek istiyorum. Hatırlayacaksınız, bundan
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bir yıl önce Brüksel’de yapılan NATO Dışişleri Bakanları Konseyi toplantı
sında NATO için iki görevin bahiskonusu olduğu tesbit edilmişti. Bunlardan 
birincisi, üye memleketlerin toprak bütünlüğünü ve güvenliğini korumak, 
İkincisi de, Avrupa’da siyasî yumuşamayı takviye ve teşvik etmek idi. Bu iki 
görevi, terazinin birbiriyle irtibatlı iki kefesi şeklinde görmek kabildir. Avru
pa’da müşahade edilen yumuşama temayülleri, aslında, bir dereceye kadar 
N A TO’nun savunma kabiliyetinin ve bu alandaki hazırlıklarının müessiriye- 
tinin bir eseriydi. Orta Avrupa’daki son gelişmeler yumuşama politikasını ak
satınca, NATO savunma görevi üzerine bir defa daha eğilme zaruretini hisset
miştir. Geçen Kasım ayında Brüksel’de yapılan Konsey toplantısını bu açıdan 
görmek ve değerlendirmek doğru olur. Ortada, durup dururken alınmış bir 
karar yoktur. Alınan kararlar ve belirtilen görüşler, Orta Avrupa’da ortaya 
çıkan yeni durumun zaruri kıldığı bir tepki mahiyetindedir. Toplantı sonunda 
yayınlanan Bildirinin de ortaya koyduğu veçhile, NATO yumuşama politika
sından vazgeçmekte, ancak mevcut kararsız durum karşısında kendi güvenli
ğini sağlama azmini belirtmekten de geri kalmamaktadır.

Arkadaşlarım, N A TO ’nun kollektİf bir güvenlik sistemi olarak arzet- 
tiği önem bugün aktüel bir konu halindedir. Bu konuda serdedilen bazı iddi
aları ayrıca ele alacağım.

Şimdİ sözü Orta Doğudaki duruma getirmek istiyorum. Bu hususta ma
ruzatım kısa olacak. Bu, konunun öneminin herhangi bir şekilde azaldığı ma
nasına delâlet etmez. Durum odur ki, bir yılı mütecaviz bir süredenberi sarfe- 
dilen bütün çabalara rağmen Arap - İsrail ihtilâfına bir hal şekli bulunması 
İstikametinde zikre değer terakki kaydedilememiştir. Buhran, iştiale müsait 
ciddi karakteriyle devam etmektedir. 22 Kasım 1967 tarihli Güvenlik Konseyi 
Kararı, bu meselenin çözülmesine yarayacak bütün unsurları ihtiva ettiği hal
de, bugüne kadar tatbik alanına intikal edememiştir. Büyük güçlüklere rağmen 
mesaisine insanüstü bir güçle ve sabırla devam eden Büyükelçi Jarring’in gay
retlerinin bende uyandırdığı derin takdir hissini bu vesileyle ifade etmek is
terim. Bölgede barış ve istikrararm teessüsüne önem veren Türkiye, mevcut 
gerginliğin seyrini dikkatle izlemektedir. Durumun nezaketini arttıracak tu
tumların tecviz edilemeyeceği kanaatindeyiz. İsrail komandoları tarafından 
Beyrut hava alanına karşı yapılan saldırıyı takbih edişimiz de bu mülahazaya 
dayanmıştır.

Çizmeye çalıştığımız dünya siyaset tablosunu tamamlamak için, milletleri 
iyimserliğe sevkeden bazı gelişmelere de temas etmek yerinde olacaktır. Filha
kika, daha bir yıl önce, Vietnam ihtilafı en şiddetli safhalarından birini geçi
riyordu. Bugün, bu ihtilafın sonunun görüldüğünü söylemek kabil değilse de 
savaşı sona erdirme İstikametinde ciddi ve önemli teşebbüsler ve çalışmalar 
olduğu görülmektedir. Paris’te başlaması beklenen Barış Konferansının bu 
ihtilafa en kısa zamanda bir çözüm şekli ve Güney - Doğu Asya’da istikrar
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yolunu açması Türkiye’nin en halisane temennisidir. Türkiye ötedenberi bu 
ihtilafa siyasî bir hal şekli bulunması görüşünü savunmuş olduğu için Vietnam 
konusundaki son gelişmeler özellikle memnuniyetimizi mucip olmuştur.

1968 yılında ümid verici bir diğer gelişme de silâhsızlanma alanında 
önemli bir adım olarak karşılanan, Nükleer Silahların Yayılmasını önleme 
çalışmalarının olumlu bir sonuca bağlanması olmuştur. Ortaya çıkan andlas- 
manın, birçok tenkitlere hedef olmasına rağmen, bugünkü şartlar altında sağ
lanabilecek en iyi andlaşma olduğu hususundaki kanaat yaygındır. Bittabi, bu 
anlaşmayı bizatihi bir gaye değil, tam ve genel silâhsızlanmaya götürecek yol 
üzerinde bir merhale olarak görmek gerekir. Diğer taraftan, bu gibi and]aş
maların ümid verici tatbikata mazhar olabilmesi için milletleararası münase
betlerin sıhhatli ve güven verici bir zemine dayanması ve ayrıca andiaşmaya 
azamî sayıda devletin iştirakinin sağlanması önem taşır. Nükleer gücün sivil 
ihtiyaçlara tatbiki konusunda gerçek bir milletlerarası işbirliğinin tahakkuku, 
bahiskonusu andiaşmaya yöneltilen bazı tenkitlerin kendiliğinden zail olma
sına yol açacaktır. Türkiye bu andlaşmayı olumlu ve yapıcı bir görüşle tetkik 
etmektedir.

Dünyanın genel siyasî manzarasını ana hatlariyle belirttikten sonra NA
TO ile ilgili olarak ileri sürülen belli başlı iddiaları cevaplandırmak istiyo
rum.

Bir görüşe göre, Paktlar siyasî havayı daima gergin tutmakta, Doğu - 
Batı arasındaki ilişkileri dondurmakta, dolayısiyle siyasî ortamın «détente» 
istikametinde gelişmesine mani olmaktadırlar. Bu balamdan, gerek Kuzey 
Atlantik Andlaşması Teşkilâtı, gerek Varşova Paktı feshedilmelidirler.

Kanaatimce, Avrupa’da 1968 Ağustosunda cereyan eden hazin olaylar 
böyle bir hareketi tarzının arabayı atların önüne koymak olduğunu açıkça gös
termiştir. NATO Teşkilâtı ile Varşova Paktının feshedilmelerine yol aça
cak bir Avrupa düzeninin tesisi, esasında, mensup olduğumuz İttifakın yönel
diği ufuktur. Bu, NATO’nun uzun vadeli siyasî hedefidir. Ancak, bu ufkun 
açılması için önce Doğunun ve Batının müşterek, samimi ve sürekli bir gay
retle, Avrupa’da devamlı bir siyasî istikrar ve güvenlik ortamı yaratmaları 
gerekecektir. Bu safhadan geçilmeden N ATO’nun zayıflatılması veya feshi, 
güvensizliğin süratle kendini göstereceği, yeni buhran ve gerginlik sahaları 
ortaya çıkaracak, vahim bir istikrarsızlık husule getirecektir.

Türkiye’nin böyle bir gelişmeyi tasvip etmesi mümkün değildir. Çünkü, 
böyle bir yol takibini .desteklemek,- dünyada güvensizliğe yardımcı olmak ve 
Türkiye’yi de bilinmeyen tehlikelere açık tutmak olacaktır. Diğer taraftan, 
Türkiye, yurt bütünlüğünü ve hürriyetini kendi öz kuvvetleriyle kat’i müda
faa azmine ve kudretine istinat ettirmekle beraber, NATO İttifakının son 16 
yıl zarfında memleketimizin dış güvenliğine önemli katkıda bulunduğu vakı
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ası da unutulmamalıdır. İttifakın bize güvenlik sağlamış olması, onun artık 
feshi gerektiği veya onu terkedebileceğimiz kanısını doğurmamalıdır. Zira, 
bu, N A TO ’ya girmemizden önceki yıllarda karşılaştığımız güvensizlik hava
sının gelişmesine yol açar, Bu bakımdan Türkiye’nin, bir taraftan N A TO ’ya 
katkıda bulunmak, diğer taraftan da olanca gücü ile Avrupa ve dünya işbir
liğini her yönden desteklemek suretiyle çıkarlarına en iyi bir şekilde hizmet 
edebileceği ortaya çıkarmaktadır. NATO, kendi teşkilât yapısını «détente»a 
vasıta haline getirmiştir. Türkiye, gerek İttifak içindeki faaliyeti, gerek Doğu 
Avrupa memleketleriyle iyi komşuluk siyasetiyle «détente» ortamının gelişme
sine yardımcı olmaya devam edecektir.

Türkiye’nin İttifakta bulunmasına yöneltilen en önemli tenkitlerden bi
ri, N A TO’nun Türkiye’nin dış güvenliğini ilâve tehlikelerle karşı karşıya bı
raktığı ve bir savaşta memleketimizin nükleer bir hedef haline geleceği iddi
asıdır.

Ne taraftan bakarsanız bakınız, N A TO ’nun Türkiye’nin güvenliğini 
yeni ve munzam tehlikelere maruz bıraktığı iddiası, gerçekleri ters gösterme 
gayretinden başka birşey değildir. Bu iddianın doğru olması halinde, Türki
ye’nin, kendi arzu ve iradesi ile ve büyük çabalar sarfı ile NATO İttifakına 
güvenliğini tehlikeye atmak için girdiği neticesi çıkar ki, makûlat çerçevesinde 
bunun kabulü mümkün değildir. Bu iddianın diğer bir manası da, Türkiye’ye 
İlaveten İttifakın diğer 14 üyesinin de, hür iradeleriyle, güvenlikleri için teh
likeler yaratmak amaciyle bir araya geldikleri demek olur ki, bunun da ne 
derece mesnetsiz olduğunu belirtmeye lüzum yoktur zannederim. Bu nevi iddi
aları benimsemek Türkiye’nin hangi şartlar ve zaruretler dolayısiyle N A TO ’ya 
girdiğini bilmemezlikten gelmek demek olur.

N ATO içinde kalmakla Türkiye’nin kendini bir nükleer hedef haline ge
tirdiği görüşüne gelince, bu iddia milletlerarası alandaki siyasî ve stratejik ger
çekleri nazarı itibare almamaktadır. Bugün, nükleer silahların kullanılacağı bir 
savaşı, nükleer kuvvet dengesi dışında ve bundan mücerret olarak mütalaa et
mek mümkün değildir. İki büyük nükleer devletin müttefikleri ile teşkil ettikle
ri kutuplar, nükleer bir savaşın önlenmesinin teminatını global savunma tertiple
rine dayandıdmaktadırlar. Bu bakımdan, makûlat çerçevesinde, Türkiye’nin nük
leer bir taarruza maruz kalması gibi bir durumu ancak bu dengenin bozulduğu 
bir genel nükleer savaş halinde düşünmek gerekecektir. Oysa ki, N A TO’nun 
temel fonksiyonu, nükleer ve kısmen de konvansiyonel bir güç olarak karşı ta
rafı hesapsız bir hareketten vazgeçirme, yani caydırmadır. Bu caydırma gücün
den bütün üye memleketler gibi Türkiye’nin de yararlanması tabiidir.

Belirttiğim bu hususlar sadece Hükümetimizce benimsenmiş görüşler de
ğildir. Halen muhalefet sıralarında olan ve bu konularda en sahibi selâhiyet 
addolunması gereken şahsiyetlerin de bu değerlendirmenin isabetini ortaya ko
yan beyanlar yapmış olmalarını burada şükranla kaydetmek isterim.
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Bir diğer iddia da, Türkiye’nin, 500 bin kişiyi N A TO’ya 15 tümen tahsis 
edebilmek gayesiyle silah altında tuttuğunu, N A TO’ya katkıda bulunmak ama- 
ciyle Türkiye’nin yaptığı bu fedakârlığın İktisadî gelişmesini engellediğini, üs
telik bu kuvvetlerin millî kumanda altında bulunmadığını ileri sürmektedir.

Müsaadenizle bu iddiaları da cevaplandırayım :

Türkiye’nin, 500 bin kişiyi N ATO’ya 15 tümen tahsis edebilmek gayesiy
le silah altında tuttuğu iddiası katiyyen doğru değildir. Türkiye’ye dışarıdan hiç" 
kimse, hiç bir teşkilât, «ille de şu kadar kişiyi silah altında tutacaksınız» de
memektedir. Diyemez de . . .  Bu kuvvetlerin seviyesi, Türk Askerî Makamla
rının yurt güvenliği gayesiyle gerekli bilumum faktörleri nazarı itibara alarak 
tesbit ettikleri bir ihtiyaca tekabül etmektedir.

Türkiye halen millî savunmasına gayri safî millî hasılasının takriben 
%  5’ini ayırmaktadır. Bu nisbet NATO memleketleri arasında beşinci sırayı 
işgal etmektedir. Ancak, böyle bir mukayesenin mücerret olarak yapılmasının 
bizi her zaman doğru neticelere götüremeyeceğini kabul etmemiz lazımdır. 
Zira, her memleketin coğrafyası, jeo - politik ve jeo - stratejik şartları, sa
vunmasında istifade edebileceği millî enfrastrüktiir ve vasıtaları ile güvenli
ğinin gerektirdiği görevler farklıdır. Bu bakımdan da her memleketin alacağı 
güvenlik tedbir ve tertiplerinin vüs’at ve mahiyet bakımından değişik olması 
beklenmelidir.

Diğer taraftan NATO İttifakına iltihaktan önce, Türkiye’nin savunma 
harcamalarının, devlet bütçesinin takriben %  50’sine baliğ olduğunu da unut
mamalıyız. Halbuki, bilindiği üzere, 1967 yılında Millî Savunma Bütçesinin 
millî bütçeye oranı %  20,5’dur. Bu nisbetlerin mukayesesinden, Türkiye’nin 
N A TO ’ya dahil olmadan önce devlet bütçesi bakımından bugünküne kıyasla 
2,5 misli fazla fedakârlıkta bulunduğunu ileri sürmek mümkündür. Netice 
olarak, N A TO’nun Türkiye’nin savunma külfetlerini arttırdığı yolunda bir 
iddia kat’iyyen varit değildir. Gerçekler bunun aksi istikametindedir.

Türkiye’nin NATO’ya kuvvet tahsis etmesinin tamamiyle «fiktif» yani 
itibarî bir keyfiyet olduğunu, bu kuvvetlerin millî kumanda dışında bulunma
dığım muhtelif defalar belirtmiştim. Esasında, Türk Silahlı Kuvvetleri ara
sında, millî kuvvetler ve NATO’ya tahsisli kuvvetler gibi bir ayırım yapmak 
tamamen yanlıştır. Türkiye’nin bütün silahlı kuvvetleri millî kumanda altın
dadır ve Türkiye bu kuvvetleri millî menfaatleri için uygun gördüğü şekilde 
kullanabilir.

N A TO’ya üyeliğimize yöneltilen bir başka iddia da şöyle formüle edil
mektedir : «Türkiye NATO’ya dahil olduğundan şahsiyetli ve bağımsız bir 
politika takip edememektedir. Türkiye Paktlardan ayrılmalı, itibarlı ve müs
takil bir politika izlemelidir.»
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Bu iddiayı cevaplandırmadan önce müsaadenizle Türk dış politikasının 
üç ana hedefini tekrarlayayım :

Bunlardan birincisi, dünya barışına hizmet etmek; bu amaçla bütün dün
ya milletleri ile ilişkilerini zenginleştirmek ve genişletmektedir.

İkincisi, güvenliğini, sağlam esaslara bağlamak suretiyle teminat altına 
almaktır.

Uçüncüsü de, ekonomik gayretlerine dış ilişkilerinin yardım ve desteğini 
sağlamaktır.

Dış politikamızın yürütülmesinde bu üç hedefi de gözden kaçırmayan, 
bunların en yüksek seviyelerde tahakkukunu şiar edinen bir faaliyet göster
mekteyiz. Nitekim Hükümetimizin son yıllarda yürüttüğü aktif, çok yönlü po
litika sayesinde, dış ilişkilerimizin zenginlik ve genişlik kazandığı meydanda
dır. Bu politikamızın semerelerini görür ve Türkiye’nin dostluğu bütün dünya 
memleketlerince aranan bir itibara marhar olurken, N A TO ’nun Türkiye’nin 
dış politikasına ipotek koyduğu ve şahsiyetli bir politika izlemesini engelledi
ği gibi bir iddiada bulunmanın mesnetsizi iği ortadadır. Gerçek şudur ki, Av
rupa’daki son olaylar, N A TO’nun müessir bir kollektif güvenlik teşkilâtı ola
rak idamesi zaruretini hiçbir şüpheye mahal vermeyecek şekilde ortaya koy
muştur.

Kıbrıs konusundaki maruzatımı 1967 yılı Kasım buhranından bu yana 
meydana gelen önemli gelişmelere ayırmak istiyorum. 1967 Kasım buhranı 
çetin safhalardan geçmiş olan Kıbrıs meselesinde çok mühim bir merhale 
teşkil etmektedir. Kasım buhranının doğmasına yol açan emeller ve niyetler 
ENOSİS etrafında toplanıyordu. Buhranın istediğimiz neticelerle sona erme
sinden sonra ise, «istiklal» fikri bütün ilgili taraflar arasında bir mutabakat 
konusu haline gelebilmiştir. Böylece, Kıbrıs’ta müzakere zemini yaratan bir 
ortamın da meydana gelmesi imkân dahiline girebilmiştir. Yıllardır Türk Ce- 
maatina karşı uygulanan kısıtlamalar kaldırılmış, Türk Cemaatı sosyal ve eko
nomik ihtiyaçlarını karşılayacak faaliyetlere yeniden girişmek imkânını bula
bilmiştir. Ada’da gelişen şartlarla ilgili olarak, Kıbrıs’taki Türk Yönetiminin 
iç anlaşmazlıkları bertaraf ederek yeniden düzenlenmiş olmasını önemle zik
retmek gerekir. Halen Kıbrıs’taki Türk Toplumunun yaşadığı bütün yerlerde 
Türk Yönetiminin otoritesi müessir bir şekilde mevcuttur. Soydaşlarımızın 
gündelik hayatına taallûk eden ve gelecekteki İhtiyaçlarına cevap verecek ka
rarlar alıp yürüten bu Yönetimin en önemli bir mevkiinde bulunan Rauf Denk- 
taş, Türk cemaatının Temsilcisi olarak Rum Cemaatının Temsilcisi ile eşit 
şartlar altında müzakere halindedir.

Başlangıçtan itibaren iki Cemaat Temsilcisi arasında «istiklâl» formülü 
çerçevesinde girişilen görüşmelerin araştırıcı ve uzlaştırıcı nitelikte olduğu ve
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«bağımsız devlet» içinde iki Cemaatın haklarının ve yetkilerinin neler olabi
leceğini tesbit amacını güttüğü ifade olunmuştur. Her iki Cemaatın, dış tesir
lerden uzak olarak, yürütecekleri görüşmeler sonucunda uzlaşmaya varabil
meleri halinde Andlaşmalarda imzası bulunan bütün tarafların katılacakları 
bir Konferansın da nihaî çözüm meselelerini ele alacağı kabul edilmiş bulun
maktadır. Geçen Hazirandan beri bu esaslar dahilinde devam eden görüşme
ler henüz sonuç verici bir safhaya ulaşamamıştır. Mamafih, «istiklâl» formülü 
üzerinden mutabakat hasıl olduğuna göre, iki Cemaatın, demokratik cemiyet
lerde mevcut tatbikata uygun bir şekilde, devlet içindeki hak mükellefiyetlerini 
dengeli olarak ve geçmişteki tercümelerden faidelenerek yeniden tesbit ede
bilecekleri ümidini beslemekteyiz. «Mahallî muhtariyet» prensibinin bu ümi
din tahakkuku istikametinde bir imkân olarak ele alınmış bulunması cesaret 
verici bir gelişme sayılmaktadır. Ancak, bu prensibin tefsiri ve tatbiki bakı
mından, mevcut önemli görüş ayrılıklarının gerçekçi bir anlayışla izale edil
mesi gerekmektedir. Bu ayın sonlarında üçüncü safhası Lefkoşa’da başlaya
cak olan Cemaatlararası görüşmelerin bundan sonraki inkişafı ve neticeye ulaş
ması bu gerçekçi anlayışın gösterilmesine sıkı sıkıya bağlıdır.

Son günlerde Kıbrıs Rum Cemaati adına yapılan bazı beyanlarda bir sonu
ca varılması için gerekli uzlaştırıcı zihniyetle telifi mümkün olmayan görüşler 
ileri sürüldüğü esefle miişahade olunmaktadır. Bu olumsuz beyanlar müza
kere ve çözüm yolları bakımından kabul edilmiş usullere aykırı olduğu kadar, 
Türk Cemaatının meşru haklarının tanınması bahsinde dar görüşlü ve muha
taralı bir tutuma avdet temayüllerine de delâlet etmektedir. Netice vermeyen 
niyetlere ve metodlara avdet arzusunun hiçbir sonuca ulaşamayacağı idrakinin 
yeniden ve süratle teessüsünü temenni ederiz.

Kıbrıs konusundaki maruzatımı bitirirken, Yunanistan ile olan ilişkileri
mizden kısaca bahsetmek istiyorum. Malûm olduğu üzere Yunanistan ile olan 
münasebetlerimizin mihrakını Kıbrıs meselesi teşkil etmektedir. Kıbrıs konu
sunda ortaya çıkan eskiye nisbetle daha müsait şartların Yunanistan ile olan 
münasebetlerimizi müsbet istikamette etkilediğini beyan etmek isterim.

Her ikİ Hükümetçe gösterilen gayretler neticesinde, Yunanistan ile olan 
ikili meselelerimizin ve bilhassa karşılıklı azınlıklar dolayısiyle ortaya çıkan 
güçlüklerin halli istikametinde de bazı ilerlemeler kaydetmiş bulunmaktayız. 
Azınlıklar konusunda, eğitim alanında tahakkuk etmiş bulunan ilk sonuçların 
diğer alanlarda da İnkişaflara yol açmasını temenni etmekteyiz.

Şimdi, önümüzdeki yıl büyük ve önemli bir gelişme göstermesi bekle
nen, Avrupa Ekonomik Topluluğuyla olan ortaklığımıza kısaca değinmek is
tiyorum.

Yüksek malûmunuz olduğu üzere, Ortaklık Anlaşmamız dört yılı aşkın bir 
süreden beri yürürlükte bulunmaktadır. Ortaklığımızın hazırlık dönemi adı 
verilen bu süre içinde Topluluk, başlangıçtan itibaren, tütün, kuru üzüm, ku
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ru incir, ve fındıktan ibaret dört ana ihraç maddemize sürüm kolaylıkları sağ
lamıştır. Bu kolaylıklar sonradan, su ürünleri, şarap, taze üzüm, narenciye, 
bazı tekstil mamûlleri ve halılar gibi diğer maddelerimize de uygulanmıştır. 
Böylece, geleneksel ihraç maddelerimizin Topluluğa yönelen ihracatında her
hangi bir tıkanıklık olması önlenmiş aynı zamanda diğer ihraç maddelerimi
zin Topluluk pazarlarına gittikçe artarak yerleşmesine zemin hazırlanabilmiş- 
tir. Gene hazırlık döneminde, Topluluk, Türk ekonomisinin kalkınma gayret
lerine yardımcı olmak amacıyla, Türkiye’ye beş yıllık bir süre için 175 milyon 
dolar tutarında proje kredisi tahsis etmiştir. Bu meblağın, Kasım 1968 sonu 
itibariyle, 128 milyon dolarlık kısmı anlaşmaya bağlanmış bulunmaktadır. Bu 
şekilde, gerek resmî, gerek özel sektöre ait, birçok projenin finansmanında bu 
imkândan verimli olarak yararlanılmıştır.

Ortaklık Anlaşmamız, dördüncü yürürlük yılmsa bitiminde Ortaklık Kon
seyinin, müteakip dönemin muhtevasını bir Katma Protokol halinde tesbiti 
imkânlarının araştırılmasını öngörmektedir. Bu hüküm uyarınca 9 Aralık 
1968’de Brüksel’de yapılan Ortaklık Konseyi toplantısında bu araştırmaya 
imkân verecek müzakerelerin başlamasına karar verilmiştir. Bu kararda, An
laşmada da öngörüldüğü üzere, tarafların geçiş döneminde karşılıklı ve den
geli vecîbeler yüklenmelerinden bahsedilmektedir. Ayrıca Türkiyenin yüklene
ceği vecîbelerin Türk ekonomisinin genel gelişmesine intibak ettirilmesi ve 
Topluluk ülkelerinin ekonomileri ile âni bir karşılaşma neticesinde zarar gör
memesi gereği ifade olunmaktadır.

Müşahade buyurulacağı üzere, Ortaklık Konseyinin bu kararı geçiş dö
neminin temel prensiplerini teyid etmektedir. Geçiş döneminde vecibeler kar
şılıklı olacaktır. Zira bir gümrük birliği uygulanmasında tarafların karşılıklı 
vecibeler yüklenmeleri şarttır. Esasen geçiş dönemini, sadece Topluluğun tek 
taraflı olarak vecibeler yüklendiği hazırlık döneminden ayıran nitelik de bu- 
dur. Geçiş döneminde vecibeler dengeli olacaktır. Bu denge, gelişme yolun
daki Türk ekonomisi ile yüksek bir gelişme seviyesine erişmiş Altıların eko
nomileri arasındaki farklılığa göre kurulacaktır. Başka bir deyimle karşılıklı 
vecibeler eşit değil, tarafların güçleriyle orantılı olacaktır. Bu hususta Avrupalı 
ortaklarımızla aramızda bir görüş ayrılığı bulunmadığını belirtmek isterim. 
Esasen, Türkiyenin yükleneceği vecibelerin Türk ekonomisinin genel gelişme
sine intibak ettirilmesi ve onun gelişmiş ekonomilerle âni bir karşılaşma sonucu 
zarar görmemesi ilkesinin Konsey kararında yer alması da bu hususu açıkça 
teyid etmektedir. Türkiye, Geçiş döneminin sonuna kadar, Topluluktan olan 
ithâlata uyguladığı gümrük vergilerini ve miktar tahditlerini tedricen kaldıra
caktır ve Topluluğun ortak dış tarifesine tedricen uyacaktır. Ancak bunu ya
parken ekonomik gücünün üstünde vecibeler yüklenerek, kalkınma plânında 
öngörülen hedeflerden uzaklaşması ve zor durumlara düşmesi bahis konusu 
değildir. Türkiye’nin geçiş dönemindeki vecibeleri ekonomik . gücünün artışı 
nisbetinde ve onunla âhenkli olarak gelişecektir.

40



Geçiş döneminde Topluluğun Türkiye’ye, hazırlık dönemindekilere kı
yasla munzam ve önemli imkânlar sağlaması bahis konusudur. Bu imkânlar, 
Türkiye’nin yükleneceği vecibelerin bir karşılığı olmaktan ziyade, onun eko
nomik gücünü arttırmaya yönelmiş tesirli tedbirler mahiyetini alacaktır. Nite
kim Topluluk da bu anlayış içinde bize yeni bir malî protokol akdini teklif et
miş bulunmaktadır.

Ortaklığımızın geçiş döneminin muhtevasını teşkil edecek Katma Proto
kol ile yeni malî protokolün tesbitiyle ilgili müzakerelerin prensip olarak, 1969 
yılı içinde sonuçlandırılması, imza ve tasdik işlemlerinin de ayni yıl içinde bi
tirilmesi öngörülmüştür. Müzakerelerin menfaatlerimize en uygun neticeleri 
vermesini sağlamak üzere ilgili Bakanlık ve kuruluşlarımız tarafından yapı
lan çalışma ve hazırlıklar tamamlanmış bulunmaktadır. Bu çalışmaları müza
kerelerin seyrine uygun olarak derinleştirecek araştırma ve incelemelerin sür
atle icrası için de gerekli tedbirler alınmıştır. Avrapalı ortaklarımızın Türki
ye’ye olan inanç ve güvenlerinin doğurduğu çok müsait bir ortam içinde baş
layacak müzakerelerin bizi arzuladığımız sonuçlara götüreceğini ümid ediyo
ruz. Ortaklarımızın bizden isteyeceklerinin veya bize vereceklerinin millî men
faatlerimize uymaması yüzünden Geçiş Dönemine girmeyi reddetmek zorun-

İçinde bulunduğumuz Ocak ayının son yarısında başlaması muhtemel 
da kalmamız İhtimalini ortaya çıkaran herhangi bir emâre de mevcut değildir, 
olan geçiş dönemi müzakerelerinin çok girift bir teknik yönü vardır. Evvel
den tesbit edilmiş olan görüşlerimizin, müzakerelerin seyrine göre geliştiril
mesi, derinleştirilmesi, ve teferruata kavuşturulması gerekecektir. Bu itibarla 
özellikle önümüzdeki bütçe yılında Bakanlığımız bu konuda çok kesif bir faali
yet içinde bulunacaktır. Bu faaliyetlerin gerektireceği masraflara Bakanlığı
mız bütçesinde yer verilmiştir.»

Dışişleri Bakanı, daha sonra Türkiye ile A.B.D. arasındaki iliki anlaş
malar konusunda şunları söylemiştir :

«Evvelce de müteaddit vesilelerle yüksek huzurunuzda açıklamış oldu
ğum veçhile, NATO andlaşmasının III. maddesi mucibin üye devletler 
«Andlaşmanın gayelerinin daha müessir bir şekilde tahakkukunu temin için, 
kendi hususî vasıtalarını geliştirmek ve birbirlerine karşılıklı yardımlarda bu
lunmak suretiyle, münferiden ve müçtemİan, devamlı ve fiilî olarak hareket 
edip bir silâhlı tecavüze karşı münferiden ve müştereken mukavemet kudret
lerini idame ve tezyid edeceklerdir.» Bu maddeye göre, Türkiye muhtemel bir 
tecavüze karşı diğer NATO üyeleri ile birlikte savunma hazırlıklarına giriş
mek ve bu amaçla muhtelif tedbirleri almak vecibesini yüklenmiştir.

Türkiye, NATO andlaşmasının III. maddesindeki bu lıüknıe uygun ola
rak, Amerika Birleşik Devletleri ile müşterek savunma sistemi içinde bazı as
kerî tedbirlere tevessül etmiş ve bu maksatla bir seri anlaşmalar imzalamıştır. 
Bunlar müstakil anlaşmalar değildir. NATO amaç ve gayelerine ve Türkiye-
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nin savunmasına hizmet etmek üzere aktolunmuşlardır. Bu Andlaşmaiara gö
re Türkiye’de inşa edilmiş olan tesislerin görevleri NATO savunma sistemi 
içinde yer almıştır. Bu tesislerden hiçbiri muayyen bir NATO devletinin gaye
lerine hizmet etmek için değil, bütün NATO memleketlerinin, başka bir de
yimle, müşterek güvenlik sisteminin amaçlarını sağlamak maksadıyla 
inşa edilmişlerdir. Ana gayelerden biri de vazgeçiriciliği takviye ve dolayı- 
siyle barışın idamesine katkıda bulunmaktır. Bittabi bu tesislerin inşasında 
topraklarımızın savunmasına da en büyük bir öncelik verilmiştir.

Bu nevi tesisler sadece Türk toprakları üzerinde kurulmamıştır. Yük
sek malûmları olduğu üzere, Türkiye’den maada, İtalya, Yunanistan, Fransa, 
Hollanda, İngiltere, Norveç ve Almanya’da müşterek savunma gayesiyle, iki
li ve çok taraflı anlaşmalara müsteniden bu nevi tesisler kurulmuştur ve bun
ların statüleri de aynıdır. Türkiye gibi, bu memleketler de anılan tesisleri mü- 
dafalarınm zarurî bir unsuru addetmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti, Amerika Birleşik Devletleri ile, NATO Andlaş- 
masmın III. maddesi uyarınca, 1954 yılından 1965 yılı başına kadar muhtelif 
tarih, seviye ve şekillerde 50’yi mütecaviz anlaşma yapmıştır. Bunlardan bir 
tanesi ana anlaşma mahiyetini taşımaktadır. 1954 yılında o zamanki hükü
met tarafından akdedilen bu anlaşma gereğince kurulacak tesisler ve yapıla
cak faaliyetlerin esas maksadının NATO gayelerine ve müşterek savunma 
amaçlarına hizmet olduğu sarahaten tebarüz ettirilmiştir.

O zamanki hükümet bu temel anlaşma hakkında Meclisin özel bir ko
misyonuna izahatta bulunmuştur. Bu anlaşmada, Türkiye’de kollektİf savun
ma gayesiyle ne gibi tesisler kurulabileceği tadat edilmekte, bunlardan barış
ta ve savaşta genel NATO Andlaşması amaçlarına uygun olarak nasıl istifade 
edileceği belirtilmekte, tesislerin mülkiyetine ,tesisler için tahsis edilecek ara
zinin teminine, tesisler için Türkiye’ye getirelecek malzeme ve teçhizatın tâbi- 
olacağı gümrük muafiyetine, tesislerin terkedilmesi halinde tevessül olunacak 
muameleye v.s. dair hükümler bulunmaktadır. Şu hususu derhal belirteyim ki, 
anlaşma ile kurulan tesislerin mülkiyeti Türkiye’ye ait bulunmaktadır.

Bu ana anlaşma 1954 yılında Türkiye Dışişleri Bakanı Fuat Köprülü ile 
Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçisi Avra M. Warren tarafından imza
lanmıştır. Bu ana anlaşmaya ilâveten imzalanan anlaşmaların bir kısmı Yük
sek Meclisin tasdikinden geçerek kanunlaşmıştır. (6426, 6427 ve 6816 sayılı 
kanunlar gibi). Ayrıca, Mİllî Savunma Bakanlığı ve diğer Türk Askerî Ma
kamlarınca müteaddit uygulama anlaşmaları yapılmıştır. Bu anlaşmalar ile 
bunlar gereğince yapılan uygulama anlaşmaları ve mutbakatlar, yapıldıkları 
devreler nazarı itibara alınmak suretiyle tasnif edilirlerse şöyle bir durumla 
karşılaşıyoruz :

1954 - I960 (Mart) 46 Anlaşma
1960 (Mayıs) - 1961 (sonu) 4 »
1961 (sonu) - 1964 (Ağustos) 6 »
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İktidara gelişimizin hemen üçüncü haftasından itibaren bu anlaşmalar 
gözden geçirilmeğe başlanmış ve ilgili servislerce müştereken yürütülen uzun 
ve dikkatli bir çalışmanın sonucunda, ayrı ayrı tetkik edilerek bir nevi en
vanterleri yapılmıştır.

Neticede, halihazır dağınık şekli ile bu anlaşmaların tatbikatının müş
külât arzedeceği, bunların biraraya getirilerek sistematik bir düzene sokul
masının icap ettiği, bir kısmının bazı hükümlerinin ıslâha muhtaç ve arzettik- 
leri boşlukların doldurulmasına ihtiyaç bulunduğu sonucuna varılmıştır.

Bunu teminen, 1966 Nisan ayında varılan prensip mutabakatım müte- 
akip, ilgili makamların da iştirâkiyle, hazırlanan Anlaşma Tasarısı 8 Eylül 
1966 tarihinde Ankara’daki Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliğine ta
rafımızda ntevdî olunmuş ve görüşmeler 20 Ocak 1967 tarihinde Ankara’da 
resmen başlamıştır.

İki yıl süren kesif müzakerelerin neticesinde «Türk - A.B.D. Anlaşma
s ın ın  büyük bir kısmı üzerinde mutabakata varılmıştır. Diğer hususlar da, 
Kasım 1968 ayında Brüksel’de yapılan NATO Bakanlar Konseyi vesilesiyle, 
Dışişleri Bakanları seviyesinde ele alınmış ve bunlar üzerinde de bir prensip 
mutabakatına varılmıştır. Bu noktaların teknik seviyede ve varılan prensip 
mutabakatının ışığı altında intacını müteakip Anlaşmanın tamamlanması 
mümkün olacaktır.

Sözkonusu ana Anlaşmaya bağlı olarak ve tatbikata sarahat ve basitlik 
getirecek şekilde uygulama anlaşmaları ana anlaşmanın müzakereleri bittik
ten sonra tamamlanacaktır.

Hehrangi bir vesikanın, Anayasamız ve kanunlarımızın öngördüğü usul
ler çerçevesinde imzalanacğı tabiidir.

Şu hususu ehemmiyetle tebarüz ettirmek isterim ki, Hükümetimizin, 
yüksek menfaatlerimizi haleldâr edecek veya müşterek savunmanın icabet- 
tirdiği âdil ve muvazeneli mütekabil hak ve vecibeler dışında memleketimize 
külfetler yükleyen, millî menfaatleri kaale almayan herhangi bir anlaşmayı 
imzalaması düşünülemez.

Bu hususu tayîden, geçen yılki bütçe müzakereleri sırasında yüksek hu
zurunuzda açıklamış olduğum, hâlen müzakeresi son safhasına girmiş bulu
nan yeni anlaşmanın 1967 yılında mutabık kalman prensiplerini ve bunlara 
ilâveten, 1968 yılında üzerinde mutabakata varılan prensipleri yüksek heye
tinize arz ve tekrarında fayda görüyorum :

1. Anlaşma, Kuzey Atlantik Andlaşmasının 3. maddesinde öngörülen 
karşılıklı işbirliği hükmüne dayanmaktadır. Dolayısıyla NATO içinde teka
bül ettiğimiz vecibelere bir ilâve getirmemektedir.



2. Anlaşma, Birleşmiş Milletler Anayasasının amaç ve ilkelerine uy
gundur.

3. Anlaşma, tarafların yekdiğerinin egemenlik ve eşit haklarına karşı
lıklı olarak riayet esasına müstenittir.

4. Anlaşma çerçevesinde müşterek savunma tesislerinin kurulmasına ve 
faaliyette bulunmasına Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin muvafakati ol
madan tevessül edilemez.

5. Müşterek savunma tesislerinin kuruldukları sahaların mülkiyeti Tür
kiye Cumhuriyeti Hükûmetiııindir. Bunlar üzerinde kurulacak tesisler de Tür
kiye Cumhuriyeti Hükümetinin mülkiyetindedir. Herhangi bir şekilde kira da
hi bahis konusu değildir.

6. Müşterek savunma tesisleri üzerinde Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti
nin kontrolü mutlak ve tamdır.

7. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tesislerde istediği kadar personel bu
lundurma hakkına sahiptir.

8. Tesislerde bulunacak yabancı devlet tâbiyetindeki personel Kuzey At
lantik Andlaşmasına Taraf Devletler Arasında Kuvvetlerinin Statüsüne Dair 
19 Haziran 1951 tarihinde imzalanmış ve bilâhare 6375 sayılı Kanunla tasdik 
edilmiş olan Sözleşme hükümlerine tâbidir.

9. Kuzey Atlantik Andlaşmasına Taraf Devletler arasında Kuvvetlerinin 
Statüsüna Dair Sözleşme gereğince tesislerde görev alacak Amerika Birleşik 
Devletleri personelinin miktarı, silâh ve teçhizatı, ikmâl maddeleri Türkiye 
Cumhuriyetinin kontrolüne imkân verecek hükümlere bağlanmıştır. Bunların 
arttırılması, azaltılması ve yer değiştirmesi Türkiye’nin malûmatı tahtında ya
pılabilir.

10. Mİ11Î olağanüstü hallerde, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Anaya
sası gereğince ihtiyaç duyulan kısıtlayıcı tedbirleri alabilir.

11. Montreux Sözleşmesinin hükümleri mahfuz tutulmuştur.

12. Müşterek savunma tesisleri müşterek kullanma esasına tâbidir.

13. Müşterek savunma tesislerinin inşa, İşletme ve bakımlarında Türk iş 
gücünden istifade edilmesi esastır.

14. Kuzey Atlantik Andlaşması tahtındaki vecîbelerini tam olarak uygu
lamak hususundaki azmini teyîden, Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti Türk 
savunma gayretini desteklemeğe devam edecektir.

Bu umumî izahatımdan sonra, görev belgesi ve yargı yetkisi konusunda 
bugüne kadarki tatbikatın tevlit ettiği mahzurları her yönden izale eden yeni 
bir anlaşmayı imzalamış bulunduğumuzu memnuniyetle bildirmek isterim.
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Bittabi bunu yaparken çok tenkit olunan 1956 Anlaşmasını feshettik. Bu ko 
nularda Yüksek Heyetinize etraflı izahatta bulunacağım. Ancak, evvelâ görev 
belgesi ve yargı yetkisi konusunda kısaca malûmat arzetmeği faydalı telâkki 
ediyorum.

Türkiye’de görevli müttefik askerî personel veya müttefik memleketler
de görevli Türk personel bazı ahvalde cezayı müstelzim ihmal ve fiillerde 
bulunabilirler. Genellikle bunları şu 3 kategori içinde mütalâa etmek müm
kündür :

(1) Yabancı askerî personelin, kendi devletinin malına, güvenliğine 
veya mensup bulunduğu «kuvvet» personelinin şahsına veya mal
larına karşı işlediği suçlar.

(2) Yabancı askerî personelin, görevli bulunduğu memleketin vatan
daşı bulunan eşhasın şahsına veya malına karşı işlediği suçlar.

(3) Yabancı askerî personelin, resmî vazifesinin ifası sırasında ve do- 
layısiyle bir fiil veya ihmalde bulunması sebebiyle, görevli bulun
duğu memleketin vatandaş veya vatandaşlarının şahıs veya malla
rına zarar vermesinden mütevellit suçlar.

Birinci hal için bir misal vereyim : Bildiğiniz gibi, Belçika’daki SHAPE 
Karargâhında küçük bir Türk birliği vardır. Bu birliğe mensup bir Türk as
keri, bir arkadaşına veya amirine karşı suç teşkil edecek bir fiilde bulunsa, bu 
durumda hangi devletin kanun ve ceza mercileri yetkili olacaklardır? Belçi- 
ka’nınkiler mi? yoksa Türkiye’ninkiler mi? Bu konuda hiçbir tereddüt yoktur. 
Bir müttefik memleketin toprağında işlenmiş bulunmakla beraber böyle bir 
suç Türkiye’nin yargı yetkisindedir.

Ayni şekilde, Türkiye’de görevli bir Amerikan askerinin de birliğindeki 
bir başka Amerikalıyı yaraladığını veya Amerikan Devletine ait bir vasıta ve
ya teçhizata zarar verdiğini farzedelim. Böyle bir suçun da, nasıl Belçika’da 
Türk personelinin işlediği suç Türk yargı yetkisi içinde ise, Amerikan yargı 
yetkisine tâbi olduğunu kabul etmek icap eder.

İkinci halde durum daha basittir. Bir müttefik memlekete mensup olan 
ve Türkiye’de görev yapan bir askerî personel, bir Türkün şahsına, malına za
rar iras etmekten suçlansa ve Türk kanunları mucibince suç veya cürüm sayı
lan başka bir fiil irtikâb etse, yabancı tabiiyetindeki suçlu Türk mahkemele
rinde Türk kanunlarına göre muhakeme edilecektir. Bir misal vereyim : As
kerî Yardım çerçevesinde Türkiye’ye verilen destroyerleri teslim alıp Türki
ye’ye getirmek üzere, Amerika’nın Norfolk limanına 500 - 600 kişilik bir Türk 
birliğinin gönderildiğini düşünelim. Gemilerin teslimatını beklerken Türk per
sonelden bazılarının bir otomobil kiralayarak civarda dolaşmağa çıktıklarını 
ve maalesef bir kaza neticesinde Amerikan vatandaşlarının şahıs ve mallarına
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zarar ıras ettiklerini farzedelim. Böyle bir durumda suç varsa, Türk personeli
nin Amerikan yargı yetkisine tâbi olacakları tabiidir.

Şimdi üçüncü kategoriye giren suçlar üzerinde duralım : Bu kategoride, 
yabancı askerî personel, bulunduğu memlekette, resmî vazifesinin ifası sıra
sında ve dolayısiyle yaptığı bir fiil veya gösterdiği ihmalden dolayı suçlu duru
ma düşmüştür. Böyle hallerde milletlerarası tatbikat, suçlunun Gönderen Dev
let tarafından yargılanması yönünde tecellî etmiştir. Yani biraz önce verdiğim 
misalde, Norfolk’a giden Türk Birliğinin komutanı teslim edilen gemilerin 
hareketi için gerekli bazı malzemeyi Newport’tan teslim almakla bir kısım 
Türk personelini görevlendirse ve bunlar da yol üzerinde hatalı ve kusurlu bu
lunacakları bir trafik kazası yapsalar, burada sözkonusu suç hangi memleke
tin yargı yetkisine tâbi olacaktır? Milletlerarası tatbikat sarihtir. Amerikan 
makamları, vazifesi sırasında ve dolayısıyla suç işlemiş olan Türk personelini 
yargılama yetkisine sahip değildirler. Bu husus N A TO’ya dahil 15 memleke
tin imzalamış olduğu ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin 10 Mart 1954 tari
hinde 6375 sayılı kanunla kabul ettiği «Kuvvetler Statüsü Sözleşmesi»nde be
lirtilmiştir. Diğer bir deyişle, «Gönderen Devlet»in «Kabuleden Devlet»in 
ülkesinde bulunan kuvvet mensuplarının işleyecekleri suçlarda, suç resmî gö
rev ifâsı dolayısiyle yapılmışsa, suçlunun gönderen devlet tarafından yargıla
nacağı prensibi, milletlerarası tatbikata ve sözleşmelere dayanan müesses ve 
muteber bir prensiptir. Türkiye’de de bir Amerika’lı görev sırasında ve dola- 
yısiyle işleyeceği bir fiil ile bir Türke zarar verirse, suçlunun Amerikan ka
nunlarına göre yargılanması, Türkiyenin ikili münasebetleri çerçevesinde 
Amerika’ya tanıdığı bir imtiyaza değil, kendisinin de İstifade ettiği milletler
arası bir hukuk kaidesi halini almış bir prensibe dayanmaktadır.

Ancak, burada bir mesele vardır. Arzettiğim gibi bu prensibin tatbik 
edilebilmesi için suçun resmî görevin ifası dolayısiyle yapıldığının tesbiti ge
rekecektir. Bu tesbit nasıl ve kim tarafından yapılacaktır? NATO memleket
leri «Kuvvetler Statüsü Sözleşmesi» çerçevesindeki tatbikatlarında görevin 
resmî olduğunun tesbiti işini «gönderen devlet» makamlarına bırakmışlardır. 
«Gönderen devlet» makamlarınca «kabuleden devlet» adlî mercilerine bir 
görev belgesinin tevdî olunması resmî vazifeyi teşvik eden bir delil, bir kari
ne mahiyetinde itibar olunmuştur.

1954 ilâ 1956 yılları arasında Türkiye’nin de bu şekilde yürüttüğü tat
bikatta önemli müşküllerle karşılaşılmıştır. Bunun üzerine, o zamanki Hükü
met, Amerika Birleşik Devletleri ile 28 temmuz 1956 anlaşmasını yaparak 
bazı mahzurları bertaraf etmek istemiştir. 1956 Anlaşmasında, Türkiye’deki 
en yüksek dereceli Amerikan Subayının tanzim edeceği bir belgede «fiilîn va
zife dolayısiyle ve vazife sırasında işlendiği bildirildiği takdirde bu husus Türk 
adlî makamlarınca kabul olunacaktır» denmektedir. Ancak bu anlaşmanın da 
birçok mahzurlar tevlît ettiği malûmunuzdur. Birçok ahvalde görev belgesinin
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gerçeklere uyduğu hususunda tereddütler hasıl olması ve Türkiyenin buna iti
raza hakkı bulunmaması çeşitli tepkilere yol açmış ve Yüksek Meclisin de has
sasiyetini tevlit etmiştir.

Konu Hükümetimizce ele alınmış ve Amerika Birleşik Devletleri Bü
yükelçiliğiyle girişilen müzakereler neticesinde 1956 Anlaşması feshedilerek 
yeni bir anlaşma imzalanmıştır.

6375 sayılı Kanunla onaylanan «Kuzey Atlantik Anlaşmasına Taraf 
Devletler arasında Kuvvetlerinin Statüsüne dair Sözleşmeye istinad ettiği ci
hetle, 244 sayılı Kanun dairesinde Bakanlar Kurulunun onayına sunulmuş 
olan yeni anlaşmanın getirdiği en belli başlı yenilik, Gönderen devletin en yük
sek rütbeli askerî yetkilisi tarafından hazırlanan görev belgesinin Türk Ge
nelkurmay Başkanlığınca reddedilebilme keyfiyetidir. Bu suretle, görev bel
gesi kabulü mutlak bir vesika olmaktan çıkarılmış ve reddi herzaman müm
kün olan, meseleyi aydınlatıcı ve personelin durumunu belirtici bir belge ma
hiyetine indirilmiştir. Görev belgelerinin kabulü veya reddinin Genelkurmay 
Başkanlığına bırakılması, askerî bir görevin ifasının tesbiti işinin en kesin ve 
sağlam olarak Genelkurmay Başkanlığınca yapılabileceği düşüncesinden mül
hem olmuştur.»

Dışişleri Bakanı daha sonra kendisine yöneltilen soruları cevaplandırmış 
ve özetle şunları söylemiştir :

«Bütçe üzerinde ilk konuşmayı yapan Kudret Bosuter, (askerî yardım 
alan bir ülkenin bağımsız sayılamayacağını) söyledi. Hemen hemen her ülke 
askerî yardım almaktadır. Rusya da 1947 yılına kadar A.B.D.’den yardım al
mıştır. Bosuter’in görüşü benimsenirse, dünya’da bağımsız hiç bir devlet yok
tur, demek icap edecektir.

İkili anlaşmaların hükümranlık haklarımızı elimizden aldığı yolunda 
İddialar vardır. Bu iddia sahiplerine, (alın ikili anlaşmaları, okuyun, bakın 
böyle hüküm var mı?) diyemiyorum. Çünkü bu anlaşmalar gizlidir.

Ortak Pazar sanayiinin haiz olduğu avanta; lan Türk sanayicisine sağla
manın gayreti içindeyiz. Ortak Pazar üyesi 6 devlet, Türkiye’nin ekonomisini 
ve işgücünü ayrı ayrı tetkik etmişlerdir. Hiç bir şirket, iflâsa mahkum bir 
ortağı almaz. Siyasi mes’elelerde hatır olabilir ama iktisadi konularda kimse 
hatıra bakmaz.

Üyelerin, ekonomimize, kaldıramayacağı kadar ağır bir yük tahmil edil
mesi konusunda endişe duymaları memnuniyet vericidir. Bizde de ayni titiz
lik hakimdir. Konu Plânlama Teşkilâtımız tarafından incelenmiş, gerekli 
tedbirler alınmıştır.
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Boğazlardan geçiş Montreux anlaşmasıyla şartlara bağlanmıştır. Bo
ğazlardan geçiş konusunda son üç yılda çeşitli teşebbüsler, hatta garip teşeb
büsler yapılmıştır. Bütün bu teşebbüslere karşı, Türkiye, Montreux anlaşma
sındaki hükümleri uygulamıştır. Anlaşmadan bu yana silahlar çok tekamül 
etmiştir. Bİr gemi Boğazlardan geçmek için başvuruyor. Bir devlet (bu atom 
başlığı takılabilen silâhlar Boğazlardan geçemez) diyor. Diğer devlet de (bu 
sadece denizaltı hücumuna karşı savunma silâhıdır) diyor. Veya bir devlet bir 
geminin geçişine rıza gösterdiği halde, ayni tip bir diğer geminin geçişine 
razı olmuyor. Biz, silâhlar konusunda bir tefsire kapı açamayız. Zira açarsak, 
o zaman tefsir mercii aramak gerekir. Biz anlaşmaya riayet ediyoruz, edece
ğiz. Geçiş müsaadesi isteyen büyük devletlere (olmaz) dediğimiz vakidir. 
Türkiye arla bir Boğaz ihtilâfının sebebi olmayacaktır. . .

Kıbrıs’da iki cemaat arasında yapılan görüşmelerden bir sonuç alına
mayacağı söylendi. Bu doğru bir tahmin olmadığı gibi (çıkar) demek de iyim
serlik olur. Ama, taraflar arasında hüsnüniyet hakim olursa, anlaşma ihti
mali vardır. Çünkü bazı prensiplerde anlaşma mevcuttur.

Kıbrıs’da cemaatler arasında devam eden görüşmeler araştırıcı mahi
yettedir. Esas anlaşma ço ktaraflı bir toplantıda yapılacaktır. Rolümüz istişa- 
ridir. Cemaat görüşmelerine müdahale etmemekteyiz. Devlet idaresine ce
maatlerin, nüfus oranlarına göre iştiraki ve her cemaatin nüfus bakımından 
fazla olduğu yerlerde mahalli muhtariyet kurması sağlanacaktır.

Yunanlıların Ege adalarında askerî hava alanları yaptığı yolundaki 
iddialar varit değildir. Pervaneli uçaklar için turistik gayelerle yapılan hava 
alanları vardır. Adalarda jandarma kuvvetlerinin artması gibi bir durum teyit 
edilmemiştir.

Suriye hükümetinin kararı üzerine vatandaşlarımızın Suriye’deki mal
larına el konulmuştur. Suriye hükümeti müteaddid müracaatlarımıza rağmen 
bu tutumunu devam ettirmiştir. Görüşme taleplerimizi de karşılıksız bırak
mıştır. Bunun üzerine mukabale-i bilmisİlde bulunarak, Suriyelilerin Türki
ye’deki mallarına el koyduk. Bu durum karşısında, bu defa Suriye hükümeti 
müzakere talebinde bulundu. Ankara’da yapılan görüşmelerde şartlar ve bel
geler ortaya konuldu. Görüşmeler 27 Eylül 1968’e kadar devam etmiştir. Ta
rafların, şartları incelemesi için müzakerelere ara verildi. Anlaşmaya varıla
mazsa Türkiye’deki Suriye’lilere ait mallar, Suriye’de mallarına el konulan 
vatandaşlarımıza verilecektir.»

Bir milletvekili tarafından yapılan son konuşmadan sonra Dışişleri Bakan
lığı bütçesi kabul edilmiştir.
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B E L  G E 2 6 Ocak 1969

ODTÜ OLAYI İLE İLGİLİ OLARAK REKTÖR KURDAŞTN 
YAYINLADIĞI BİLDİRİ

Orta - Doğu Teknik Üniversitesi Rektörü Kemal Kurdaş’ın bu konuda 
yayınladığı bildiri şöyledir :

«Büyük dostumuz A.B.D.’nin değerli sefiri, üniversitemize özel bir 
nezaket ziyaretinde bulunmak ve üniversite erkânı ile birlikte bir öğle yemeği 
yemek için üniversitemizi teşrif buyurmuşlardır...

Rektörlük önünde bekleyen arabasının numarasını tanıyan küçük bir grup 
öğrenci, arabayı evvelâ taşla tahrip etmiş, sonra ters çevirerek yakmıştır.

Türkiye’de fikir özgürlüğünün kurulması ve korunması yolunda yıllar
ca inatla savaşmış bir insan olarak, bu hareketi şiddetle takbih ediyorum. Bu 
zorbalık hareketi yalnız memleketimizin değil, üniversitemizin de gerçek düş
manlarının eseridir. Fikir özgürlüğünü yurtta ne kadar inatla korumuşsam, bu 
zorbalık hareketine de o kadar inançla karşı koyacağız.

Benim kanatim, Türk - Amerikan dostluğu bu hareket en zayıfla
mış olarak değil, kuvvetlenmiş olarak çıkacaktır.

Üniversitenin Akademik Konseyi ile disiplin kurulu bu akşam üzeri fev
kalâde toplantıya çağrılmıştır. Bu elim hadisenin zorba müsebbipleri hakkın
da gereken bütün tedbirler alınacaktır.»

B E L  G E 3 U  Ocak 1969

DIŞİŞLERİ BAKANININ JAPONYA'YA HAREKETİNDEN ÖNCE 
VERDİĞİ BEYANAT

Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil Japonya ya hareketinden evvel 
basma havaalanında şu demeci vermiştir :

«Japon Hükümetinin nâzik davetine icabetle Tokya’ya gidiyorum. Ja
ponya ile dostluk münasebetlerimizin tarihi eskidir. Amacımız ikili ilişkileri
mizi her alanda azamî yoğunluğa ulaştırmaktır. Bu seyahati, Japon Hükûme- 
tininin de bizimle aynı amacı ve niyetleri paylaştığı inancı ile yapıyorum.

Japonya, son yıllarda ikili ilişkilerimizin en ziyade gelişme istidadı gös
terdiği ülkelerden biridir. Bir taraftan Japonya’nın bütün dünyada takdir 
uyandıran artan postansiyeli, diğer taraftan Türkiye’nin hızlı bir İktisadî
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kalkınma içinde bulunması, ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin gelişmesi için 
müsait bir ortam yaratmaktadır.

Uzak Doğu’da bir istikrar unsuru olarak önemli bir mevki işgal eden 
bu devletin, başta İmparator Hazretleri olmak üzere, Başbakan, Dışişleri Ba
kam ve diğer ricali ile yapacağımız görüşmelerin, iki ülke arasındaki dostluk 
münasebetlerini daha da geliştirecek ve çeşitli alanlardaki işbirliğini arttıra
cak sonuçlar vereceğine inanıyorum.»

B E L  G E 4 18 Ocak 1969

TÜRK  - JAPON ORTAK BİLDİRİSİ

Bildirinin metni şöyledir :

«Japon Hükümetinin dâvetine icabetle Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri 
Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil ve Bayan Çağlayangil, 1 3 - 1 8  Ocak 1969 
tarihleri arasında Japonya’ya resmî bir ziyaret yapmışlardır.

Ziyaretleri sırasında Türkiye Dışişleri Bakanı ve Bayan Çağlayangil, 
14 Ocak’ta Majeste İmparator ve İmparatoriçe tarafından kabul buyurulmuş- 
lardır. Türkiye Dışişleri Bakanı, ayııı gün Japon Başbakanı Eisaku Sato’yu da 
ziyaret etmiştir.

Türk ve Japon Dışişleri Bakanları, yaptıkları muhtelif görüşmelerde, 
son derece samimî ve dostane bir hava içerisinde ikili ilişkileri gözden geçir
mişler ve milletlerarası durumu incelemişlerdir.

îki Bakan, milletlerarası durumun incelenmesi sırasında, Hükümetleri
nin, dünya barışı davası yolundaki gayretlerine devam etmek hususundaki 
azimlerini teyid etmişler ve bu hususta milletlerarası ilişkilerde, bağımsızlık, 
iç işlere karışmama ve devletlerin hak eşitliği gibi evrensel prensiplere saygı 
gösterilmesinin önemini belirtmişlerdir. İki Bakan, milletlerarası barışı ve iş
birliğini sağlamamn bir aracı olarak Birleşmiş Milletlerin taşıdığı önemi de 
teyid etmişlerdir.

İki Bakan, Orta Doğu uyuşmazlığı konusunda, bilhassa uyuşmazlığın 
son durumu üzerinde, derin endişelerini ifade etmişler ve Büyükelçi Jarring’in 
görevini desteklediklerini teyitle, bu bölgede barışın, Birleşmiş Milletler Gü
venlik Konseyinin 22 Kasım 1967 tarihli Kararına uygun olarak en kısa za
manda sağlanmasını dilemişlerdir. İki Bakan, Vietnam’da barışın sağlan
ması yolundaki son gelişmeler için duydukları memnuniyeti ve Paris görüş
melerinin, bu meselenin barışçı bir çözüme müncer olacağı yolundaki ümit
lerini ifade etmişlerdir.
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Türkiye Dışişleri Bakanı, Japon Meslekdaşına, Kıbrıs’taki son geliş
meleri izah etmiştir. İki Bakan, Kıbrıs’ta iki Cemaatin temsilcileri arasında 
cereyan etmekte olan istikşafı görüşmelerin, bütün ilgili taraflar arasında ni
haî bir çözümü kolaylaştıracağı ümidini izhar etmişlerdir.

İkili ilişkileri gözden geçirirken, iki Dışişleri Bakanı, herşeyden evvel, 
Türkiye ile Japonya’nın an’anevî olarak çok dostane ilişkilerle birbirlerine 
bağlı bulunduklarını, iki ülke arasında herhangi bir meselenin mevcut olma
dığını büyük bir memnuniyetle kaydetmişler ve Hükümetlerinin bu ilişkileri 
daha da geliştirmek hususundaki samimî arzu ve azimlerini belirtmişlerdir.

İki Bakan, Japon endüstri ve teknolojisinin halen sür’atli bir gelişme 
içinde bulunan Türk ekonomisine daha geniş bir şekilde katkıda bulunmak 
bakımından sahip olduğu imkânları ve Türkiye’nin projelerinin gerçekleş
tirilmesine katılmak konusunda Japon sınaî kuruluşlarının gösterdiği il
giyi nazara alarak, böyle bir işbirliğinin tahakkuku için munzam gayretlerde 
bulunmak hususunda mutabık kalmışlardır. İki Bakan, bu alandaki imkânları 
araştırmak maksadiyle Türk ve Japon eksperlerinin yakın bir tarihte bir özel 
komite şeklinde toplanmalarında mutabık kalmışlardır. Türk Dışişleri Baka
nı, Japonya’nın Boğaz Köprüsü projesinin finansmanına katılmasının Tür
kiye ile Japonya arasında verimli bir İşbirliğinin kurulması istikametinde mü
him bir adım teşkil edeceğini ifade etmiştir. Japon Dışişleri Bakanı, Japonya’
nın, Asya ve Avrupa kıt’alarını birleştirecek bir köprü olan tarihî önemi haiz 
bu proje ile devamlı surete alâkalı bulunduğunu beyan etmiştir. Teknik işbir
liği konusunda iki Bakan bu alanda bir anlaşmanın akdi maksadiyle diploma
tik yollarla müzakerelere başlanması hususunda mutabık kalmışlardır .

T ü r k iy e  Dışişleri Bakanı, Japonya’da bulundukları sürece kendisine, 
eşine ve beraberindekiiere gösterilen sıcak misafirperverlik için derin takdir
lerini ifade etmiştir.

İki Bakan, bu ziyaretin Türkiye ile Japonya arasındaki dostane işbirliği 
ilişkilerini ve karşılıklı anlayışı geliştirme hususunda önemli yeni bir katkı 
teşkil ettiğini memnuniyetle kaydetmişlerdir.

Türkiye Diışişleri Bakanı, Türk Hükümeti adına, Japon Başbakanı Sa
yın Eisaku Sato’yu ve Japon Dışişleri Bakanı Sayın Kiichi Aichi’yi Türkiye’yi 
resmen ziyarete davet etmiştir. Bu dâvetler memnuniyetle kabul olunmuştur.»

51



B E L G E  9 21 Ocak 1969

DIŞİŞLERİ BAKANININ JAPONYA ZİYARETİ İLE İLGİLİ OLARAK 
VERDİĞİ DEMEÇ

Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil’in demeci şöyledir :

«Japon hükümetinin daveti üzerine bu ülkeye yaptığım resmî ziyaretten 
dönüyorum. İkametimiz sırasında Majeste İmparator tarafından kabul edil
dim. Başbakan Ekselans Sato ve değerli meslekdaşım Dışişleri Bakanı sayın 
Aichi ile uluslararası meseleler ve ikili ilişkilerimiz üzerinde müzakerelerde 
bulunduk. Japon sanayicileri ve iş adamlarının davetiyle düzenlenen toplantı
da kendilerine hitap etmek fırsatını bulduk. Japonya’daki yabancı muhabirler 
kulübünde basın konferansı yaptık. Tokyo, Kioto, Osaka şehirlerindeki tarihi 
eserleri ve gemi inşası, elektronik gibi sahalarla ilgili sınaî tesisleri inceledik. 
Memleketimizin de katılma kararını aldığı 1970’de açılacak büyük serginin ha
zırlıklarım mahallinde gördük. Osaka’da ilk defa tesis edilen fahrî konsolos
luğumuzun açılış törenini yaptık.

Bu ziyaret bize 45 yıl evvel Japonya’ya göç edip yerleşen ve kimseye muh
taç olmadan, aynı zamanda milli şuur ve ananelerini de koruyarak yaşıyan sa
yıları az, ama, moral değerleri yüksek soydaşlarımızla tanışmak fırsatını ver
diği gibi, Ertuğrul gemimizin tarihi ziyaretinde kaybettiğimiz vatan evlâtları
nın şehitliğini ziyaret imkânını da sağladı.

Japon devlet adamları ile vaki resmi görüşmelerde önemli dünya mese
leleri üzerinde Türkiye ile Japonya arasında büyük ölçüde görüş birliği bulun
duğunu müşahade ettik. Herhangi bir İhtilâfa konu teşkil etmeyen ikili mü
nasebetlerimizin de müsbet bir gelişme yolunda olduğunu bu vesile ile teyid 
fırsatını bulduk. Ekonomik ilişkiler hakkında her iki hükümetin de bunları 
geliştirmek arzusunda olduğunu memnuniyetle tesbit ettik. Bu konuda 
gerek Türkiye, gerek Japonya tarafından yapılması gerekli pek çok şeyler var
dır. Tarihi ilişkilerimizin uzun bir maziye dayanmasına rağmen birbirimizi 
lâyikiyle tanıdığımızı iddia edebileceğimizi zannetmiyorum.

İleri bir gelişme seviyesine ve çok yüksek bir teknolijiye sahip olan Ja 
pon ekonomisi Türkiye bakımından geniş imkânlar arzetmektedİr. Müteşeb
bisi, sanayicisi, iş adamıyla Japonya Türkiye’deki kalkınma faaliyetlerine işti- 
râke özel bir ilgi gösteriyor. îkİ memleket arasındaki mesafenin uzaklığına 
rağmen Japon milletinin Türkiye’nin uluslararası alandaki müstesna yerini 
ve içinde bulunduğu başarılı ekonomik kalkınma hamlesini takdir ettiğini ken
dileriyle vaki temaslarımızda memnuniyetle müşahade ettik.

Hangi sahalarda karşılıklı menfaatler sağlıyarak iş birliği yapabileceği
miz hakkında Japon ekonomik çevrelerine muntazam bilgi vermek üzerinde 
önemle durmamız gereken bir husustur. Bu tanıtma gayretini Türk ve Japon iş
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ve sanayi muhitleri arasında kurulacak sıkı ve devamlı bir temas faaliyetiyle tak
viye edebilirsek mevcut imkânlardan azami faide sağlıyabiliriz. İki memleket 
arasında ekonomik işbirliğinin tesisi için bu istikametteki gayretlerin arttırıl
ması lüzumunu neşredilmiş olan komiinikede de açıkça belirtilmiştir.

Japonya ile ekonomik işbirliğimizin gelişmesini zorlaştıran diğer önem
li bir sebep de Japon dış kredi sisteminin Türkiye’de mevcut tatbikatla ahenk
li bulunmamasıdır. Bu ahengin temini süratle ele alınması icap eden bir ko
nudur. Yaptığım temaslardan Japon endüstrisi mensuplarının bu hususu sa
mimiyetle arzu ettikleri kanaatini edindim. Ekonomik işbirliği kadar ikili ti
carî mübadelelerin de ahenkli bir şekilde gelişmesine yol açacak bu konuya 
hal çareleri aramayı kararlaştırdık. Yakında iki taraf eksperleri meseleyi bü
tün yönleri ile ele alacak bir çalışmaya başlıyacaklardır.

Japonya ile ekonomik işbirliğinde ilk önemli adımı teşkil etmesi bekle
nen Boğaz köprüsü konusuna da görüşmelerde temas ettik. Bilindiği üzere 
köprü projesinin finansmanını temin için ilk teşebbüs Avrupa Yatırımlar Ban
kasından gelmiştir. Japonya bu teşebbüsü müsbet karşılayarak Brüksel ve Liik- 
semburg’da yapılan toplantılara katılmıştır.

Uluslararası alandaki bu faaliyetin yanı sıra Japonya milli alanda da bu 
konu üzerinde kesif bir çalışma yürütmektedir. Başta Başbakan Sato ve Dışiş
leri Bakanı Aichi olmak üzere temas ettiğim bütün yetkili ve ilgililer Japon
ya’nın Asya’yı Avrupa’ya bağlıyacak olan bu projeye katılmaya bilhassa önem 
verdiklerini ifade ettiler.

Halen devam eden çalışmaları müsbet sonucu ulaştırmak ve bu büyük 
projenin gerçekleşmesinde önemli bir rol almak hususunda samimi ve azimli 
■oldukları intibaı ile dönüyorum.

Bütün bu müsbet unsurlar muvacehesinde bu ziyaretten Türk - Japon 
ilişkilerinin büyük gelişme imkânlarına sahip olduğu kanaatine vardığımı 
söyleyebilirim. Bilhassa ekonomik işbirliği alanında Japon sanayii ve iş mu
hitlerinde esasen mevcut alakanın devamlı temaslarla daha da canlandırılma
sıyla müşahhas neticelere ulaşması kabil olacktır.

Gittikçe gelişen endüstrisi ve teknolojisinin arttırdığı ekonomik gücü 
Japonya’yı artık bölgesel bir ekonomik çerçevenin dışına taşmaya ve Avrupa, 
Orta - Doğu’daki önemli ekonomik faaliyet merkezinin yolu üzerinde bulunan 
Türkiye gibi bir ülkeye yönelmiye adetâ mecbur ediyor.

Bu gerçeği bilerek özel sektörümüzün mevcut imkânları ve fırsatları teş
his etmekte ve değerlendirmekte yetkili makamlarımıza yardımcı olması, bek
lenen gayenin süratle tahakkukunu sağlıyacaktır.

Son olarak Japonya'da bulunduğumuz müddetçe gerek resmi makamlar
dan gerek Japon halkından çok samimi bir alâka ve büyük bir misafirperver
lik gördüğümüzü teşekkürle belirtmek istiyorum.»

53



B E L G E  6 14 Ocak 1969

PAKÎSTAN M ÎLLÎ MECLİS BAŞKANININ PARLAMENTO 
HEYETİMİZ ŞEREFİNE YEMEKTE YAPILAN KONUŞMALAR

Pakistan Milli Meclis Başkanı Abdul Jabbar Han, Senato Başkanı İb
rahim Şevki Atasagun başkanlığındaki parlamento heyetimiz şerefine verdiği 
yemekte şu konuşmayı yapmıştır :

«Modern Türkiye’nin kurucusu büyük Atatürk, aşağı kıt’a müslümanla- 
rımn yabancı boyunduruğundan kurtularak bağımsızlıklarına kavuşmalarında 
Türk millî mücadelesi örneğiyle ışık tutmuş ve önderlik etmiştir. Bu bakım
dan Atatürk, Pakistan milletinin kalbinde müstesna bir yer işgal etmektedir

Türkiye’nin izlemekte bulunduğumuz terâkkisi ve iftihar ettiğimiz kuv
veti, bizim kuvvetimiz ve bizim terâkkİmizdir.

Türkiyeli liderlerle bizim liderlerimiz arasındaki devamlı samimî ve 
kuvvetli dostluk bağları, memleketlerimiz ve milletlerimiz arasında mevcut 
işbirliği ve karşılıklı anlayışın daha da gelişmesi için en sağlam teminatı teşkil 
etmektedir.

Türkiye ile Pakistan ve komşumuz İran arasındaki işbirliği, RCD ile yeni 
ve pratik bir çerçeveye oturulmuştur. Son zirve toplantısında Türkiye Başbakanı 
sayın Demirel’in RCD hakkandaki beyan ve müşahadeleri, bizim için çok ce
saret verici olmuştur.

Türkiye’nin Keşmir dâvasında Pakistan’ın haklı tutumunu hiçbir tereddü
de mahal vermeyecek şekilde desteklemekte olması, Türkiye’ye sadece Pakis
tan ’ın değil, fakat bütün sulhsever .milletlerin takdir ve sevgisini kazandır
mıştır.

Pakistan, Türkiye’nin millî davası olan Kıbrıs konusunda Türkiye’yi 
daima desteklemeğe devam edecektir. Pakistan, Türkiye’nin Kıbrıs konusun
daki tutumunun prensiplere, tarihî ve meşru haklara dayandığına inanmak
tadır.»

Abdul Jabbar Han’dan sonra konuşan Senato Başkanı İbrahim Şevki 
Atasagun da özetle şunları söylemiştir :

«Alt kıt’a müslümanlarinm, Türkiye’nin millî mücadelesine gösterdik
leri sempati ve destek, Türk milleti tarafından daima şükranla yâdedilmek- 
tedir.

Aynı şekilde Türkiye’nin millî dâvası olan Kıbrıs mes’elesinde Pakis
tan’ın meşruiyet ve adalet tarafını seçerek bizi gayet açık ve mert bir şekilde
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desteklemiş olması, Türk milletinin kalbinde unutulmaz takdir ve minnet his
leri yaratmıştır.

Türkiye, Keşmir meselesinin Pakistan için arzettiği hayatî ve millî öne
mi müdrik bulunarak ve dâvanın Keşmir halkının meşru haklarını ve men
faatlerini temin edecek şekilde sulhçü yollarla halledilmesini arzu ve ümit et
mektedir.»

B E L  G E 7 16 Ocak 1969

NATO SAVUNMA BAKANLARI TOPLANTISI BİLDİRİSİ

Nato Savunma Bakanları toplantısı sonunda aşağıdaki bildiri yayınlan
mıştır :

«1. Kuzey Atlantik Andlaşması Teşkilâtı Savunma Plânlama Komitesi 
16 Ocak 1969 günü Brüksel’de bakanlar seviyesinde toplanmıştır.

2. Bakanlar adil ve devamlı bir barışın tesisi için sarfedegeldikleri gay
retleri desteklemek ve Kuzey Atlantik İttifakı çerçevesindeki ortak sorum
luluklarını yerine getirmek için NATO memleketlerinin askerî güçlerini sağ
lam bir temele dayandırmaları gerektiğini teyid etmişlerdir. Bakanlar, 1968 
Kasımında yapılan toplantıda, Varşova Paktının Çekoslovakya’ya askerî mü
dahalesinin yarattığı kararsız durum karşısında savunma tertiplerini yeniden 
değerlendirmişler ve Nato kuvvetlerinin konvansiyonel kabiliyetini güçlendir- 
meğe ve bu kuvvetlerin evsafını, müessiriyetini ve takviyesini geliştirmeği ön
gören çeşitli tedbirleri ilân etmişlerdi. Bakanlar aynı toplantıda, söz konusu 
tedbirlerin uygulanmasını sağlamak üzere gereken ölçüde malî kaynaklar tah
sisine, ve özellikle ortak savunma için yapılan askerî harcamaların ortaya çı
kardığı dış ödeme açıklarının yarattığı külfetlerin hafifletilmesini teminen iş
birliğinde bulunulmasına ihtiyaç olduğunu teslim etmişlerdi. Bakanlar bu de- 
fu.ki toplantılarında, üye memleketlerin 1969 yılı içinde Nato’ya karşı yüklen
dikleri kuvvet taahhütlerini kaydetmişler ve son Kasım toplantısında ilân olu
nan tedbirleri de kapsayan ve NATO kuvvetlerine ilâve gelişme imkânları ön
gören 1969-1973 Nato kuvvet plânlarını kabul etmişlerdir.

3. Bakanlar, 1968 Haziran ayında Bakanların Reyk Javik’de Akdeniz 
bölgesinde Nato üyesi memleketlerin güvenliklerini müdafaa etmek üzere 
alınan kararlara uygun olarak, Akdeniz’de çağrı üzerine toplanacak bir müt
tefik deniz kuvveti kavramı hususunda prensip mütabakatına varmışlardır. Bu 
kuvvet kurulduğu zaman tatbikatlar ve ziyaretler için zaman zaman bir araya 
çağrılabilecek ve esas itibarıyla görevi ittifak dayanışmasını göstermek ve Ak
deniz’de munzam gözetleme imkânları sağlamak olacaktır.

4. Bakanlar, Nato enfrastruktür programlarının uygulanmasında mev
cut kaynakların iyi bir şekilde kullanılmasını öngören yeni tâdil tekliflerini 
kabul etmişler.
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5. Bakanlar Nato kuvvetlerinin evsaf ve müessiriyetini devamlı bir şe
kilde geliştirmeyi öngören ve 197 5’in ötesine uzanan bir devreyi kapsayan plân
lama incelemelerinin başlatılmasını kararlaştırmışlardır.»

ESES METİN

«The Defence Planning Committee of the North Atlantic Treaty 
Organization met in Ministerial Session on 16th January, 1969, in Brussels.

2. Ministers re-affirmed that the NATO countries must maintain a firm 
basis of military strength to support their constant search for a just and durable 
peace and to meet their common responsibilities under the North Atlantic 
Treaty. In November 1968, faced with the uncertainties resulting from tire 
Warsaw Pact’s armed intervention in Czechoslovakia, Ministers re-assessed 
the state of their defences and announced numerous measures for strengthening 
the conventional capality of N A TO ’s forces and improving their quality, 
effectiveness, and deployment. They recognised the need for the provision of 
budgetary resources to the extent necessary to support these measures and for 
co-operation to alleviate burdens arising from balance of payments deficits 
resulting specifically from military expenditures for the collective defence. 
At their present meeting they noted the force commitments to NATO that 
nations have undertaken for 1969 and adopted a NATO force plan for 
1969 - 1973, incorporating the measures announced in November last, and 
providing for additional improvements in NATO forces.

3. As one of the measures envisaged at the Ministerial meeting in 
Reykjavik in June 1968 to safeguard the security interests of NATO members 
in the Mediterranean area, Ministers to-day approved the concept of an Allied 
naval force capable of being assembled on call. The force will de designed 
to demonstrate Allied solidarity and to carry out surveillance in the 
Mediterranean. It would be called together periodically for exercises and 
visits.

4. Ministers also noted certain modifications in the working of the NATO 
Infrastructure Programme, now in its twentieth year. These modifications are 
designed to ensure, in the future evolution of N A TO’s defence system, that 
common funds will continue to be used to the greatest effectiveness in support 
of planned forces and approved strategy.

As items kept under constant scrutiny, Ministers reviewed the status of 
planning for improved defence of the flanks, and of various defence planning 
studies. In accordance with regular procedures for the development of NATO 
force plans on a five-year basis, they gave instructions for the initiation of a 
review directed towards the preparation of a force plan extending up to 
1975 and the improvement of the quality and effectiveness of N A TO ’s 
forces.»
56



B E L  G E 8 20 Ocak 1969

M ÎLLÎ SAVUNMA BAKANININ NATO SAVUNMA PLANLAMA 
KOMİTESİ TOPLANTISI HAKINDA VERDİĞİ BİLGİ

Millî Savunma Bakanı Ahmet Topaloğlu, bu konuda şu bilgiyi ver
miştir :

«Bu toplantıda Nato üyeleri ülkeler, Avrupadaki olaylar karşısında İt
tifakın savunma durumunu değerlendirmişler ve buna' göre alınacak savunma 
tertiplerinin ne olduğunu tesbit etmişlerdir.

Brüksel’de bu defa 16 Ocak’ta yapılan ve benim de katıldığım Nato Sa
vunma Bakanları Komitesinin bakanlar seviyesindeki toplantısında, özellik
le, geçen Kasım ayında alman kararların ne şekilde uygulandığı ve uygulana
cağı gözden geçirilmiştir. Buna ilaveten, Nato memleketlerinin 1969 - 1973 
yıllarını kapsayan devrede kuvvetlerini hangi seviyelerde ve şekillerde düzen
leyeceklerini tesbit eden kuvvet plânları tetkik ve kabul edilmiştir.

Savunma Plânlama Komitesinin bu toplantısında Nato üyesi ülkelerin 
Akdeniz bölgesindeki güvenliklerini sağlamak üzere alacakları tertipler üze
rinde de durulmuştur.

1968 Haziranında Reykjavik’de yapılan Nato Konseyi toplantısında 
Akdeniz bölgesinin güvenliği Nato askerî makamlarınca incelenmesi karar
laştırılmıştır. Bu karar gereğince hazırlanan incelemeler gözden geçirilmiş ve 
çağrı üzerine toplanabilecek bir (Akdeniz İçin Miitefik Çağrı Kuvveti) kon- 
septi üzerinde mutabakata varılmıştır.

Kuruluş gerçekleştiği takdirde, bu kuvvet tatbikat ve ziyaretler için za
man - zaman çağrılabilecektir. Mahdut adedde gemiden kurulacak bu kuv
vetin esas görevi, ittifakın dayanışmasını göstermek ve Akdeniz’deki gözet
leme faaliyetlerini ortak bir çerçeve içerisinde yürütmek olacaktır.

Biraz önce belirttiğim gibi, Nato Bakanları bu kuvvetin sadece kavramı 
üzerinde görüş birliğine varmışlardır. Fiilen iştirakimiz, Türk Deniz Kuvvet
lerinin ön görülen kuvvet hedeflerinin tahakkuku ile mümkün olabilecektir.

Bu arada Türkiye ve Yunanistan’ı ilgilendiren Güney-Doğu kanat bölgesi
nin takviyesi için alınacak tertipler arasında millî imkânlar dışında askerî yar
dım mikdarlarının da arttırılması tarafımdan teklif edilmiş ve Bakanlar ka
rar suretine ithal ettirilmiştir.»

Millî Savunma Bakanı «Genelkurmay Başkanı Orgeneral Tural’m Fe
deral Almanya gezisi Türkiye’ye yapılmakta olan yardımın arttırılması ko
nusu ile ilgili mi? sorununa şu cevabı vermiştir :
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«Genelkurmay Başkanı Federal Almanya Genelkurmay Başkanı General de 
Maizİere’in devetlisi olarak Almanya’da bulunmaktadır. Bilindiği gibi, fede
ral Almanya ile beş dilim üzerinde mevcud bulunan yardım anlaşmasının be
şinci dilim müzakereleri yapılmaktadır. Federal Almanya Millî Savunma Ba
kanı Gerhard Schroder ile Brüksel’de yaptığı görüşme sırasında 50 milyon 
marklık yardımın arttırılması konusunda mutabakata' vardık.»

B E L G E 9 18 Ocak 1969

BAŞBAKANIN 13. BASIN TOPLANTISI

Başbakan Süleyman Demirel O .D.T.Ü.’de vuku bulan hadiseye temas 
ederek şunları söylemiştir :

Orta Doğu Teknik Üniversitesindeki hadise, çeşitli sebeplerden dolayı 
üzücüdür. Evvelâ hangi memleketin elçisi olursa olsun, elçi elçidir. Ve elçinin 
emniyeti, bulunduğu memleketin teminatı altındadır. Türkiye’de bulunan el
çilerden herhangi birine yöneltilecek bu gibi hareketler elçiyi değil memleke
timizin dış itibarını, ve millî menfaatlerini zedelemek neticesini verir. Ayrıca 
ananevî Türk misafirperverliğiyle ve Türk devletlerinin tarih boyunca, dost 
olsun, düşman olsun, yabancı devlet elçilerine görterdiği ananevî nezaketle de 
bağdaşmaz. Fîer ne sebeple olursa olsun hiç kimsenin, Milletimizin ve Dev
letimizin itibarına zarar verecek bir hareketin içinde olmaya hakkı yoktur. Türk 
kamu oyunun üzüntüyle karşıladığı bu hadisenin dünya kamu oyunca yanlış 
değerlendirilmeyeceğini ümid ederim.

Malûm propagandalarla Türk - Amerikan dostluğunu akıllarınca zaafa 
düşürmek gayesiyle kışkırtılmış küçük bir öğrenci grubu tarafından işlenmiş 
olan bu tecavüz hareketi, umumî efkârımızda ve millî vicdanımızda lâyık ol
duğu tepki ile karşılandığı gibi genel olarak Türk gençliği ve mütecavizlerin 
mensup bulunduğu Orta Doğu Teknik Üniversitesi öğrenci çoğunluğu tarafın
dan da üzüntü ile karşılanmış olduğundan şüphe etmiyorum. Fikre karşı fikirle 
mukabele ne kadar tabiî ise, fikir ayrılıklarının kavga ve döğiişlere, tahrip olay
larına kadar götürülmesi de o derecede yakışıksız ve kanunsuzdur.

Başbakan, konuşmasının sonunda somlan suallere cevap vermiştir.

S. : Orta - Doğu kriziyle ilgili Sovyet plânı hakkmdaki hükümet görüşü 
nedir ?

C. : Orta - Doğu kriziyle yani, Arap - İsrail çatışmasından doğan krizle 
ilgili olarak Sovyetler Birliğinin bir plân hazırlayıp bu plânı bize de tevdi et
tiği doğrudur. Bu plân üzerinde herhangi bir mütelaada bulunmayacağım. 
Zamanı geldiğinde, ne zaman münasip olursa gayet tabii ki, bir mütelaada 
bulunmak gerekirse bulunurum.
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S. : Bir gazete haberine göre ABD’nin Yunanistan’a yeni uçaklar ver
diği bu suretle de Türkiye ile Yunanistan arasındaki kuvvet dengesinin bo
zulduğu ileri sürülüyor. Bu konudaki görüşünüz nedir?

C. : Gazete haberinin teyidi veya tekzibini yapacak durumda değilim. 
Ama sualinizin içine dercettiğiniz bir şey var ki, bu yanlış. Sualinizin gerek
çesi olarak şimdiye kadar bize uçak, Yunanistan’a gemi veriliyordu şeklindeki 
kısım. O vakit Yunanistan hava kuvvetleri nasıl teşekkül etti diye bir sual ak
la gelir. Nato’nun kuvvet hedefleri vardır. Bu kuvvet hedeflerine göre, aske
rî yardım gören memleketler bu kuvvet hedeflerinin, kendi millî hedefleri ile 
bağdaşmadığını gören memleketler, kendi tedbirlerini kendileri alırlar. Bir 
memleketin savunması da, bir memleketin İktisadî kalkınması da evvelâ o 
memleketin kendi işidir. Binaenaleyh hiç kimsenin ne kararma bırakılabilir 
ne de el uzatmasına bırakılabilir. Bu itibarladır ki, Türkiye’nin kendi savun
masını plânlaması, gayet tabiidir ki, kollektif bir savunma sistemi içinde bu
lunmasına mâni değildir. Türkiye, kendi savunmasını evvelâ kendi millî hedef
leri içerisinde, gayet titizlikle düşünmektedir.

S. : Batı Almanya ile Türkiye arasındaki İktisadî ilişkiler ve askerî yar
dım ne safhadadır?

C. : Türkiye ile Batı Almanya arasındaki İktisadî ilişkiler, sayın Batı 
Almanya Şansölyesinin memleketimizi ziyaretinden bu yana değerli gelişme
ler göstermiştir. İki memleketin eksper hariciyecileri arasında, işbirliğini daha 
çok arttırmak yönünde değerli çalışmalar yapılmaktadır.

Askerî yardım üzerinde herhangi bir beyanatta bulunacak değilim. Fa
kat şunu ifade edeyim : Batı Almanya ile Türkiye arasındaki münasebetler 
gayet iyidir ve Batı Almanya Türkiye’nin İktisadî kalkınmasına ve savunma 
faaliyetlerine fevkalâde dostâne katkılarda bulunmaktadır.

S. : Dışişleri Bakanı Çağlayangil’in Japonya’ya ziyareti sırasında Boğaz 
köprüsüne bu ülkenin katkısının sağlanması için yeni bir proje götürdüğü söyle
niyor. Halbuki Boğaz Köprüsü projesi için bir sendika kurulmuş ve konu bey
nelmilel ihaleye çıkarılacaktır. Bu durumda, Japonya’ya yeni bir proje götürül
mesi ne dereceye kadar doğrudur?

C. : Sayın Çağjiyangil’in Japonya’yı ziyam i, bir köprü ziyareti değildir. 
Köprü aktüel bir mevzu olduğu için, öne geçti gibi görünüyor.

Dışişleri Bakanımızın Japonya’yı ziyareti, bir Dışişleri Bakanının bir ya
bancı ülkeyi ziyaretinin şumülü içinde mütalâa edilmek gerekir. Bunu niçin 
söylüyorum : mes’ele sadece bir köprü meselesi değil, iki memleket arasında 
İktisadî işbirliğini arttıracak birçok hususlar mevcuttur, bunlar sadece köprü
den ibaret değildir ve ziyaretin şumülü oldukça geniştir. Köprü için kurulmuş 
bir sendika vardır. Sendika ilk toplantısını da yapmıştır. Japonya’nın bu sen
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dikaya katılması şayanı arzudur. Sendika bir kenara itilerek Japonya’dan köp
rü için yardım istendiği doğru değildir. İhale yine beynelmilel bir ihale ola
caktır. Gayet tabii ki, beynelmilel ihale olacak, bunu finanse eden memleket
lerin girebileceği, sendikaya dahil memleketlerin finanse edebileceği bir ihale 
olacaktır.

S. : Nato müttefik deniz kuvvetleri kurulması yolunda bir tasarı vardı. 
Orta - Doğu buhranı karşısında Amerika ve Sovyetler Birliği ile ilişkisi olan 
Türkiye’nin bazı demarşlar yaptığını öğrenmiş bulunuyoruz. Böyle bir mütte
fik deniz kuvvetleri kurulması halinde Türkiye’nin Orta - Doğu dengesi içe
risindeki yeri ne olacaktır. Bu konuda yeni politikası ile ilgili görüşlerinizi açık
lar mısınız?

C. : Türkiye dostluklarını geliştirirken ve çok yönlü bir politika takip 
ederken gayet sarahatle ve vuzuhla bir hususu ifade etmiştir. O da şudur : 
Türkiye taahhütlerine sadık bir memlekettir. Yani Türkiye dostluklarını ge
liştirirken, başka memleketlerle iyi münasebetler kurarken, Türkiye’nin Na- 
to’nun bir üyesi olması vasfını bir kenara bırakıyor değildir. Türkiye bugün 
Nato’nun bir üyesidir. Çeşitli memleketlerle münasebet kurarken, Nato’nun 
bir üyesi olma vasfı üzerindedir. Bu itibarla, içinde bulunduğumuz bir kollek- 
tif savunma sisteminin icapları neyse, gayet tabii ki Türkiye bu icaplara uya
caktır. Aksi halde, bu icaplara hem uymıyacaksınız, hem o sistem içinde bulu
nacaksınız. Bunu izah etmeye imkân yoktur ve herkesin istediğine evet diyerek, 
dış politika sahibi olmak mümkün değildir. Her memleketle hangi sahada, 
nereye kadar gidebilirsiniz ? Gayet sarih olarak belirli olmadıkça dış politika
da itibar sahibi olamazsınız. Türk dış politikası açık, kesin ve itibarlı bir dış 
politikadır.

B E L  G E 10 23 Ocak 1969

KIBRIS KONUSUNDA MECLİS’TE AÇILAN GENEL GÖRÜŞME 
SIRASINDA DIŞİŞLERİ BAKANININ YÂPTIĞI KONUŞMA

Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangii, şunları söylemiştir :

«Büyük Meclisin Sayın Üyeleri, Muhterem Arkadaşlarım;

Sayın Feyzİoğlu ile Sayın Özarda’nın Kıbrıs meselesi üzerinde bir ge
nel görüşme açılması yolundaki önergelerini aradan uzun bir zaman geçtikten 
sonra geçen hafta kabul buyurdunuz.

Bu karar; Hükümetimize bu konuda izahat vermek fırsatını bağışladığı 
için biz bunu memnuniyetle karşılıyoruz.
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Genel görüşmenin açılıp açılmaması hususunda ve açılması kararını mü
teakiben cereyan eden müzakereler sırasında, Hükümetin bu konuda Meclise 
bilgi veremediği, hadiselerin ancak basından izlenebildiği gibi görüşlere de 
rastlanmıştır. Zannediyorum ki, bu iddia, meselenin bir genel görüşme konusu 
haline getirilmediği esasına dayanıyor. Zira, bütçe müzakereleri sırasında, 
Karma Komisyonda, Yüksek Meclisinizde, Yüce Senatoda Kıbrıs’la ilgili ge
niş müzakereler olmuştur.

Hükümetimiz, bu millî davamızın geçirdiği istihaleler ve aldığı istika
met üzerinde bilgi ve izahat vermek lüzumunu her zaman takdir etmektedir. 
Nitekim, Sayın Başbakanımız, mutad basın toplantılarında Kıbrıs konusunda
ki görüşlerimizi ve inkişafları muntazaman açıklamaktadır. Sorumlu Hükü
met üyesi olarak bendeniz, zaman zaman Senato ve Meclis Dışişleri Komis
yonlarına gerekli bilgileri vermekteyim. Ayrıca yeni inkişaflar veya olaylar 
karşısındaki tutumumuz da, bizzat bendeniz veya Bakanlık Sözcümüz tarafın
dan belirtilmektedir. Kıbrıs konusuyla ilgili temas ve hadiselerin, bünyesi ica
bı gizli kalması icap edenler dışındaki bilgi ve yorumların örtülü kalmadığı 
bu izahatımla aydınlanmıştır, zannederim. Ben şimdi dün başlayan ve bugün 
de uzun saatlerdir devam etmekte olan bu çok faydalı genel görüşmede te
mas edilen noktalar hakkında Yüksek Hey’etinizi vüzuha kavuşturmağa ça
lışacağım.

Ancak, maruzatıma başlamadan evvel bir hususa işaret etmek istiyorum:

1965 yılında Hükümetimizin kuruluşundan hemen 6 hafta sonra Birleş
miş Milletlerde cereyan eden müzakereler neticesinde alınan karar doiayısiyle 
de Yüksek Mecliste geniş görüşmeler olmuştu.

Pek ağır ithamlar altmda kalmış, belki de pek haksız yere hırpalanmış
bulunmamıza rağmen, Yüce Hey’etinizi samimiyetle temin etmek isterim ki, 
bunlara cevap vermek üzere şu kürsüye çıkarken sizieri tamamen tatmin ede
ceğime, endişelerinizi silip atacağıma dair duyduğum büyük itminan ve mem
nuniyet hislerini aynı kuvvet berraklıkla şu dakikada his ve ümid ettiğimden 
şüphe ediyorum.

Yanlış anlaşılmalara meydan verebilmemek için hemen belirtmek isterim 
ki bununla, bu genel görüşmenin yersiz ve zamansız açıldığını iddia etmek 
niyetinde değilim.

Bilakis, gerek önerge sahiplerine, gerekse bu konudaki değerli düşün
celerini, tenkit veya tasviplerini belirtmek lütfunda bulunan muhterem Parti 
Sözcülerine, arkadaşlarımıza, Hükümetim, şahsım ve Kıbrıs işini bilfiil yürüten 
Hariciyeci arkadaşlarım adına şükranlarımı arzediyorum.

Birçok arkadaşlarımızın belirttiği gibi, biz; Kıbrıs davamızın. partİlerarası 
bir mesele olmadığını gayet iyi biliyoruz.
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Kıbrıs meselesinin, ilgili bütün taraflarca zaman zaman bir iç politika 
unsuru olarak münakaşa mevzuu haline getirildiği maalesef görülmüştür. Am
ma, bundan bizatihi Kıbrıs ihtilâfı büyük zarar görmüş, meselenin hallindeki 
müşkülât artmış, aynı zamanda bunu iç politika konusu haline getirmek iste
yen her devletin millî menfaatleri, hem de sadece Kıbrıs konusuna münhasır 
kalmayıp daha geniş veya yakın yönleriyle zarar görmüştür.

Bunun içindir ki, Kıbrıs meselesini bir iç politika konusu haline getir
meye meydan vermemenin Türkiye’ye pek çok şeyler kazandırdığına ve kazan
dıracağına inanıyoruz.

Biz; seçim zamanları dahil her zaman bu hususa büyük itina gösteriyoruz.

Mumterem muhalet Partilerinin bu konudaki tutumlarından şikayetçi 
olmak için de bir sebep göremiyoruz. Ender istisnasiyle muhalefet Partileri
mizden, dış politika konularında ekseriya anlayış ve destek görüyoruz. Bu 
davranışları millî birlik ve tesanüdiimüzün bir tezahürü sayıyoruz. Bundan kuv
vet alıyoruz. Bunun içindir ki bilhassa bu sıralarda Kıbrıs meselesinin Yüksek 
Mecliste bu seviyede görüşülmesinde zarar değil fayda mevcut olduğu fikrine 
katılıyoruz.

Benim bu sefer, kürsüye sizleri tamamen vuzuha kavuşturabilecek mi
yim diye tereddüt içinde çıktığımı söylememin sebebi, Kıbrıs meselesinin o 
günden buyana Türkiye için daha elverişsiz bir hale geldiği endişesi de elbette 
ki vârit değildir.

1965 yılında ben bu kürsüye, haksız davasını her yola başvurarak ger
çekleştirmeyi deneyen, kâh tehdit, kâh zor, kâh emrivakiler ya da Türk Ce- 
mati arasında tefrik-yaratmak ve ne şekilde olursa olsun mukavemet ruhunu 
çökertmek için uğraşan karşı tarafın, Birleşmiş Milletleri de kendi gayesine 
âlet edebilmek için hakiki emellerini gizleyerek Asambleye takdim ettiği ken
di tezine, kasıtlı kasıtsız taraflar bularak, adalete, gerçeğe uymayan, müeyyi
deden ve tatbik kabiliyetinden mahrum bir kararın istihsali muvacehesinde; 
barışçı bütün yolları tahrip etmek isteyen bir zihniyete karşı davamızı açıkça 
müdafaa etmek için çıkmıştım.

Amma bu sefer, cidden tehlikeli safhalar geçmiş, zaman zaman mem
leketimizi savaşın eşiğine kadar getirmiş, beynelmilel nâzik bir mesele haline 
gelmiş bu önemli davaya :

İhtilâfın başından beri belki de ilk defa barışçı bir çözüm yolu bulmanın 
ışığı görüldüğü bir anda :

Bir yandan cemaatlerarası görüşmenin müsbet inkişafına gölge düşü
recek,
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Bir yandan da Adada sürekli ve emniyetli bir rejimin yaratılması için 
Hükümetimizle, komşumuz Yunanistan ve Kıbrıs İdaresi arasında izalesi ge
reken yanlış anlayışlara veya itimat buhranlarına hak ve yer verdirecek, yahut 
da kötü tefsirlere imkân bırakacak, beyanlardan sakınmak mecburiyeti içinde 
çıkıyorum.

Bu durumun bazı ahvalde beni ihtiyata hattâ sükûta mecbur edebilece
ğinden endişe ediyorum.

Yegâne tesellim Yüksek Meclisin bizi ihata eden şartları anlayış ve mü
samaha ile karşılıyacağına olan itimadımdan geliyor.

İşte ben, genel görüşme müzakerelerinde öne sürülen mütalâalara, irad 
buyurulan bütün suallere şu umumî maruzatımın çerçevesi içinde yine de kâfi 
derecede vazıh olmasına çalışarak arzı cevap edeceğim.

Kıbrıs konusu, elbette ki, çok yönleri olan ciddi ve grift bir meseledir.
Muhterem arkadaşlarımız, bu ihtilâfın hemen hemen bütün veçhelerine 

temas buyurdular.

Bendeniz, münakaşaları daha verimli ve vazıh bir hale getirebilmek 
maksadiyle öne sürülen görüşleri gruplar halinde tasnif etmeye çalıştım. Ma
ruzatımı yüksek müsaadeleriyle bu gruplar esasına dayanarak özetlemeye in
hisar ettireceğim.

Evvelâ askerî, İktisadî yönleriyle ve her iki Cemaati ilgilendiren taraf- 
lariyle Ada’da bugünkü durumla ilgili sualleri incelemek istiyorum.

Deniyor ki :

—  1.967 Kasım buhranında, taraflar arasında hâsıl olan mutabakat ge
reğince Yunan askerinin Ada’dan tamamen çekilmesi icap ederdi. Bu olmuş 
mudur? Çekilmenin kontrolü yapılmış mıdır?

—  Ayrıca, buhran sırasında, Millî Muhafız birliklerinin lağv edilmesi de 
bahis konusu idi. Bu, neden gerçekleşemedi, Millî Muhafız kuvvetleri mevcut 
iken Türk Cemaatinin güvenliği nasıl sağlanabilir?

—  Bu arada, Çek silahlarının durumu, Türkiye’nin kontenjanlarla tes- 
bit edilmiş kuvvetlerinin müzakere konusu olup olmadığı, yeni yapılacak se
çimlerin hangi kanunla İcra olunacağı, Cemaatten zarar görenlerin tazminat 
meselesinin en safhada bulunduğu gibi noktalara da temas olundu.

Bu konularla ilgili bilgileri arzetmek istiyorum :

Kasım buhranına son veren mutabakat gereğince Kıbrıs’daki Yunan or
dusuna mensup birliklerin tahliyesi 1968 Ocak ayında sona ermiş ve durum 
Hükümetimize resmen bildirilmiştir. Keyfiyetten o tarihlerde Yüksek .Meclisi
nize de bilgi arzedildiği malûmdur. Tahliye ameliyesi, gerek barış gücü, gerek-
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se Ada’daki dİyer tarassut vasıtalarıyla başlangıçtan sona kadar takip ve tesbİt 
olunmuştur. Yunan ordusuna mensup birliklerin halâ Ada’da bakiyesi mevcut 
olduğuna veya gizli yollarla yeniden ithal edildiğine dair bugüne kadar her
hangi bir emare veya istihbarat elde edilmiş değildir.

Kasım buhranından sonra varılan mutabakat, Ada’da pasifikasyonun 
sağlanmasını ve gerekli iç güvenlik tedbirlerinin alınmasını müteakip Anaya
sa dışı teşekkül etmiş askerî kuvvetlerin tasfiyesini de öngörüyordu. Bu husus 
Güvenlik Konseyince de kabul olunmuştu. Bu ameliyenin Birleşmiş Milletler 
Genel Sekreterinin «dostâne teşebbüsleri» marifetiyle gerçekleştirilmesi ka
rarlaştırılmıştı. Malûm olduğu üzere, Ada’da Anayasa dışı teşekkül etmiş kuv
vetler, Rum Milli Muhafız kıt’aiarı ile, Türk Mücahit Teşkilâtıdır. Bunların 
tasfiyesi ile ilgili çalışmalar maalesef netice verici olmamıştır.

Kıbrıs’da normal hayat şartları avdet edebilmiş, Türk Cemaatine uygu
lanan kısıtlamalar ortadan kaldırılmış fakat her iki Cemaatin askerî tedbirleri 
olduğu gibi kalmıştır.

Bunun sebebi gerek alınacak iç güvenlik tedbirlerinde, gerekse Anayasa 
dışı kuvvetlerin karşılıklı ilgası ile ilgili hususların, esasında ve usulünde ta
rafların görüşlerini telif etmek imkânı hasıl olamamasıdır.

Bu durum karşısında Cemaatımız, buhrandan beri arada geçen zamanı 
münhasıran savunma amaçlarına bağlı olan askerî gücünü ve maddî imkân
larını takviye etmeye hasreylemiştir. Rum Millî Muhafız Kuvvetlerinin mev
cudiyeti muvacehesinde Türk Cemaatinin güvenliğinin nasıl sağlanabileceği 
hakkındaki endişenin cevabı ise, Kasım buhranında da görüldüğü gibi, Ce
maatimiz emniyetinin kendi güçleri ile birlikte arkalarında haklarının ve gü
venliklerinin hakiki teminatı olan Türkiye’nin askerî gücünde toplanmış ol
duğudur. Ada’daki Çek silâhlarının durumuna gelince, 66 yılı sonunda Kıb
rıs’a ithal edilen ve Cemaatimize karşı munzam bir tehdit vasıtası teşkil eyle
yen Çek silâhlarının, Birleşmiş Milletler Barış Gücünün kontrolüne tâbi olarak 
depolarda muhafaza altına alınması, bu hususta yapılan teşebbüsler neticesinde 
o zamanlar sağlanmıştı. Bu durum aynı hali muhafaza etmektedir. Silâhlar 
halen de Barış Gücünün kontrolü altında ve depolarda bulunmaktadır.

Ada’daki Türk kontenjan kuvvetlerinin çekilmesi üzerinde ise hiçbir 
müzakere cereyan etmemiştir. Cemaatimiz güvenliğinin ve Antlaşmalardan 
doğan haklarımızın fiilî teminatını teşkil eden bu kuvvetlerin çekilmesi elbet
te ki söz konusu olamaz. Ada’da yapılacak seçimler meselesine gelince, Rum 
Cemaatı, Temsilciler Meclisi için seçim yapmak temayülünde olduklarını 
muhtelif vesilelerle açıkladılar. Rum Cemaatı bu kararım tatbik mevkiine 
koyduğu takdirde, Türk Cemaati de kendi temsilcilerini seçmek üzere aynı yo
la gidecektir.
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Seçimlerin 1959 yılı seçim kanunu ve mevcut Anayasa hükümleri içinde 
yapılması hususunda iki Cemaatın Temsilcileri mutabık kalmışlardır. Seçim
lerin ne zaman yapılacağı henüz belli değildir. Seçimler yapıldığı takdirde 
Cemaatımız hem Temsilciler Meclisi, hem de Cemaat Meclisi üyelerini seçmiş 
olacak, bu suretle de Türk Cematinin teşrii organı yenilenmiş bulunacaktır. 
Başta göçmenler olmak üzere Cemaatimize verilecek tazminat konusu hakkın
da Rum Cemaatı prensip mutabakatını bildirmiştir. İlk safhada köylerine dö
nebilecek durumdaki göçmenlere yardım yapılmasını kabul etmişlerdir. Taz
minat meselesinin teferruatı ile ilgili hükümler nihai konferansta ele alınıp 
bir sonuca bağlanacak konular arasındadır.

Muhterem sözcülerden bazıları Türk Cemaatının kuvvetlendirilmesi 
için ne gibi tedbirlerin alındığı ve Hükümetimizce yapılan yardımın ne mahi
yette olduğu konusuna da değindiler.

5. ’ci yılına basan mücadelenin ve çetin bir devrenin tesirleriyle İktisadî 
ve sosyal alanlarda yıpranmış durumda bulunan Cemaatimize, kalkınma ve 
ilerleme imkânlarını sağlamak üzere İktisadî müzaharette bulunulması Hü
kümetimizce karar altına alınmıştır. Bu kararın tatbikatına câri yılda ve gele
cek sene zarfında bütçe yardımlarına ek olarak temin edilen imkânlarla geçil
miş bulunulmaktadır. Bu yardımlar, soydaşlarımızın yeniden müstahsil hale ge
tirilmesi gayesini gütmektedir. Kâfi niteliktedir. Cematimizin eğitim ve kültür 
sahalarındaki ihtiyaçları da, Hükümetimizce sağlanan imkânlarla karşılan
maktadır.

Mücahitlik görevinden sonra, lise mezunu gençlerimiz yüksek öğrenim
lerini Türkiye’deki müesseselerde muntazaman yapabilmektedirler. Buradaki 
Kıbrıs Türk Kültür Demeklerinin yurtlarında ikâmetleri sağlanmaktadır. 
Müsait imkânlardan faydalanarak Ada’ya zaman zaman Türk san’atçıları gön
dermekte ve soydaşlarımızın manevi ihtiyaçları cevaplandırılmaktadır.

Ada’da halen tâm manasiyle giderilemeyen istihdam güçlükleri dikkate 
alınarak, yüksek tahsillerini memleketimizde tamamlamış Kıbrıs’lı gençleri
mize tabiiyet hakları mahfuz kalmak ve arzu ettikleri anda memleketlerine 
dönebilmek kaydı ile kamu kuruluşlarımızda görevlendirilmelerini sağlaya
cak kanun tasarısı Yüksek Meclisinize Hükümetimizce arzedilmiş bulunmak
tadır.

Barışçı bir çözüm yolu bulunmaktaki gecikme dolayısıyla Cemaatimiz 
1967 yılı sonunda İdarî bünyesinde bir düzenleme ihtiyacı duymuş ve geçici 
Türk Yönetimi kurulmuştur. Bu isabetli hareket, Cemaat Yöneticileri arasın
daki bazı sürtüşmeleri ortadan kaldırmıştır. Sayın Denktaş’m iltihakı ile yeni 
yönetim Ada’daki Türk kesiminin tümüne yaygın, yeknesak ve etkili bir ida
renin yerleşmesine imkân yaratmıştır.
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Bütün Türk bölgelerinde, geçici yönetiminin karar ve talimatı uygu
lanmakta, başta güvenlik ve asayiş olmak üzere Cematimizin maddî ve İdarî 
ihtiyaçları bu yönetim tarafından başarılı bir şekilde karşılanmaktadır. Hü
kümetimiz, Kıbrıs’dakİ Türk yönetimince hazırlanan bütçeye devamlı olarak 
yardımda bulunmaktadır.

Kısıtlamalar kaldırıldığı için, mevcut münakale imkânlarından da fay- 
dalmarak Cemaatimizin göçmen problemi yeni bir zihniyetle ele alınmıştır. 
Bir yandan daha elverişli yapılar kurularak İskân problemi hal yoluna girmiş 
bir yandan da avdetinde mahzur görülmeyen göçmenlerin Türk köylerine dö
nüp yeniden müstahsil duruma girebilmeleri konusu ele alınmıştır.

Zannediyorum ki, Ada’daki durumla ve Cemaatimizin bünyesiyle ilgili 
noktaları imkân nisbetinde izah etmiş bulunuyorum.

Şimdi de yüksek müsaadelerinizle, cemaatlerarası müzakerelerle İlgili 
konulara geçmek istiyorum.

Bilindiği gibi, Kıbrıs’ta iki Cemaatin temsilcileri arasında sekiz aya ya
kın bir zamandan beri müzakereler cereyan etmektedir. Cemaatlerarası gö
rüşmeler vaktiyle Londra ve Zürih Anlaşmariyle kabul edilen, buhran sonra
sında da bütün ilgili taraflarca üzerinde mutabık kalman bağımsızlık esası, 
hareket noktası alınmak suretiyle başlamıştır.

Kıbrıs’ın akıbeti üzerinde Rumlar ve Yunanlılar tarafından uzun bir 
müddet öne sürülen haksız ve yersiz iddiaların geri alınmış bulunması; Ada’- 
da yaşayan iki ana unsurun yani Türk ve Rum Cemaatlerinin Kıbrıs Devleti 
içindeki görev ve yetkilerini; 1960 uzlaşmasının esasını teşkil eden bağımsız 
devlet yapısı düzeninde ve bugünkü şartlar içinde ne şekilde paylaşabilecek
lerinin araştırılması imkânını yaratmış ve müzakereler bu imkândan doğmuş
tur. Bu müzakereler mahallî seviyede ve gayrı resmî mahiyettedir. Kıhrıs’ta 
iki ayrı milletin parçası olan iki ayrı cemaatin dengeli bir devlet düzeni içinde 
ortaklık esasına dayanan mevcudiyetlerini ve haklarını sağlayacak bir hal şek
li aramak bu görüşmelerin esas hedefidir. Bu itibarla, devlet esasına, par
lamentoya, hükümete, kamu hizmetlerine iştiraki prensibi mahfuz ve masun 
tutulmak kaydiyle Türk Cemaatinin kendi organları, vasıtasİyle mahallî ida
relerini sağlayabilmeleri şartları bu müzakerelerle tayin ve tesbite çalışılmak
tadır.

Bütün mesele, iki Cemaatin Anayasa ile tesbit edilmiş bulunan hak
larının ve münasebetlerinin ve bu haklarla münasebetlere dayanan dengenin 
yeni kurulacak rejim içinde nasıl korunacağı noktasında toplanmaktadır. Bu 
konuda Türk Cemaati, mahallî muhtariyet esası üzerinde durmaktadır. Rum 
Cemaati de mahallî muhtariyet prensibini kabul edebileceğini bildirmiştir. 
Ancak tatbikat bakımından iki Cemaat arasında oldukça derin görüş ve yorum
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farkları vardır. Rum Cemaati istiklâl mefhumunu devletin vahdeti fikri ile 
birlikte mütaala etmektedir. Türk cemaati ise mahalli muhtariyet konusunda 
kendisini tatmin edici sonuçları devlet vahdetini ihlâl edici bir mahiyet taşı
madığı kanaatini taşımakta ve devletin birliği pernsibine bu şartlar altında 
rıza göstermektedr.

Bu duruma göre, Zürih ve Londra’da derpiş olunduğu üzere, Türk ve 
Rum Cemaatlerinin birlikte katılacağı bir merkezî hükümet bir de merkezî 
idare mevcut olacak ve Türk Cemaatinin kesafet arzettiği bölgelerde Cemaa
timiz, kendi organlarına tâbi muhtar bir idare kurmak imkanına kavuşabile
ceklerdir.

Görüşmelerin bundan sonraki kısmının en önemli konusu, Cemaatler- 
arası telâkki farklarının telifi imkânlarının araştırılmasında toplanmaktadır. 
Bu görüşmelerin daha ne kadar zaman alacağı ve ne sonuca varacağı bugünden 
kestirilemez. Ortada kötümser olmak için bir sebep mevcut olmadığı gibi 
iyimserliği mümkün kılacak bir emare de mevcut değildir. Fakat bu durum, 
müzakerelerin faydasız ve yersiz olduğu gibi bir mülâhazaya hak ver diremez. 
Ortada acı hâtıralarla dolu ve ibret dersi teşkil etmesi icap eden bir mazi var
dır. İyi niyet ve basiret hâkim olduğu takdirde olumlu bir sonuca ulaşmak 
kabil olabilecektir. Cemaatler arasında bir uzlaşma elde edilebildiği takdirde 
1960 Andlaşmalarında imzası bulunan tarafların katılacakları bir konferansta 
devletin statüsünde yapılabilecek değişiklikler yani nihaî çözümle ilgili me
seleler ele alınıp sonuca bağlanabilecektir. ■

Böyle bir imkâna ulaşabildiği takdirde netice elbette ki Yüksek Meclis
lerin huzurunda münakaşa edilecek ve nihaî karar Türkiye Büyük Millet Mec
lislerin huzurunda münakaşa edilecek ve nihaî karar Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin iradesine tâbi olacaktır.

Zannediyorum ki müzakereler konusunda arzeylediğim şu bilgiler, bu 
görüşmelerin lüzumsuzluğu veya oyalama ya da zaman kazanma taktiğine da
yandığı hakkındaki endişelerin bir cevabını teşkil etmektedir.

Son olarak işaret etmek istediğim husus, önemli ve nâzik bir safhada 
cereyan etmekte olan müzakerelerin selâmetle yürütülebilmesi bakımından bu 
konuda menfî tesirler yaratabilecek, tutum ve beyanlardan kaçınılmasının il
gili bütün taraflarca üzerinde titizlikle riayet edilmesi icap eden önemli bir 
nokta olduğudur.

Muhteref Arkadaşlarım;

Kıbrıs meselesi dolayısiyle değerli Sözcü arkadaşlarımız haklı olarak 
Yunanistan’la ilgili bazı konulara da temas buyurdular.

Bu arada Makarios ile Yunan Hükümeti arasında bir taktik mevcut ol
duğu ve Makarios’un son Atina ziyaretinde iki taraf arasında görüş birliğine 
varıldığının açıkladığı söz konusu edildi. Bu tebliğ üzerinde biz de durduk.
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Cemaatlerarası görüşmelerin başlamasından evvel, Türk ve Yunan Hü
kümetleri arasında, görüşmelerin özü hususunda bir pozisyon almamak, sa
dece bu görüşmeleri desteklemek hususunda mutabık kalınmıştı. Yunan Hü
kümeti; Makarios ile müşterekken yayınlanan tebliğin de aynı esaslara dayan
dığını ve görüşmelerin bir an evvel bir uzlaşmaya varması temennisini akset
tirmekten ileri gitmediğini ve Makarios ile vâki görüşmelerinde meselesinin 
özü ve güdülecek taktik hakkında bir pozisyon almadıklarını bize bildirmiştir. 
Yunan Hükümetinin megaloideasından, hasmâne emellerinden, andlaşma- 
ları ihlâl eden tutumlarından da uzun uzadıya bahisler olmuştur.

Ben, takdir buyuracağınız mülâhazalarla bu meselelerin teferruatını 
münakaşa etmek istemiyorum. Her Hükümetin kendine göre hedefleri, emel
leri hattâ hayalleri vardır. Türkiye’nin millî bünyesi, gücünü, iradesini ve vah
detini muhafaza ettiği müddetçe nereden gelirse gelsin vatanımıza karşı bes
lenen her türlü kötü emeller, asırlardan beri görüldüğü gibi akamet ve hüs
rana düçar olmaya mahkûmdur. Her normal bünyede mikroplar dolaşır fa
kat bedene zaaf gelmedikçe bu tehlikeler âtıl ve hareketsizdir. Bize düşen, 
kendimizi tesanüt ve kudret içinde tutmaya devam etmektir. Jeopolitik du
rumları, tarihin seyri göstermiştir ki, Türkiye ile Yunanistan’ın karşılıklı 
menfaatlerini koruyan bir denge ve iyi münasebetler içinde yaşamaları her iki 
milletin de yüksek menfaatlerinin bir icabıdır.

Biz mazinin tecrübeleri ve ibret dersi teşkil eden olayları daima gözö- 
nünde bulundurarak bu dengeyi korumaya itina gösteriyoruz. Eğer bu müna
sebetlere gölge düşerse bu, hiç şüphesiz Türkiye’nin sebep olduğu olaylardan 
neş’et etmeyecektir.

Ümit ediyorum ki, buraya kadarki izahatımla, Kıbrıs meselesiyle ilgili 
bütün safhalar üzerinde Muhterem Arkadaşlarımızın öğrenmek istediği bilgi
lere cevabı arz eylemiş bulunuyorum.

Şimdi bu konunun en önemli safhasına geliyoruz : Kıbrıs meselesinin 
bugün varmış olduğu nokta nedir? Hükümetimiz bu millî davâya hangi açı
dan bakıyor? Bu konu ne gibi şartlarla bir çözüm yoluna varabilecektir? Mü
saade buyurulsa bu noktalar hakkındaki görüşlerimizi açıklayacağım.

Muhalefet Partilerimize mensup Muhterem Arkadaşlarımızın çok dik
katle dinlediğim beyanlarında daima yapılamayan veya eksik kaldıklarına 
hükmettikleri noktalara temas buyuruldu.

Biz bundan şikayetçi değiliz. Fakat konunun vuzuha varması için bu 
ihtilâfın hangi noktadan bugünkü haline geldiğini tesbitte fayda olduğu ka
naatindeyim.

Kıbrıs davasının tarihçesini yapacak değilim. Yüce Hey’etiniz bu dava
nın bütün teferruatına vâkıftır. Fakat Kasım buhranından sonra, Kıbrıs ih
tilâfının başından beri bir çok hadiselerin müsebbibi sayılan Grivas’ın Ada’-
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dan ayrılması mecburiyetinden başlayarak vuku bulan olumlu değişikliklere 
kısaca göz atmakta isabet vardır. Buhrandan sonra andlaşmalar dışı sokulup 
yerleşen Yunan askerî kuvvetleri Adayı terkettiler. Kıbrıs Geçici Türk Y ö
netiminin kurulması ile, Ada’da mütecanis ve tesirli bir Türk idaresinin yer
leşmesi sağlandı. Gün geçtikçe kuvvetlenen bu idare faaliyetine başarılı bir 
şekilde devam ediyor.

Ada’da yaşayan soydaşlarımızın tamamiyle kısıtlanmış olan hareket ser- 
bestileri 7 Mart 1968’den beri bütün Ada sathına şamil olarak külliyen kaldı
rılmıştır.

4 yıldan fazla bir zaman Kıbrıs’a girmesi engellenen Cemaat Meclisi Baş
kanı Sayın Denktaş, Ada’ya dönebilmiştir. Ayrıca 1963 olaylarından beri Kıb
rıs’tan ayrılma imkânını bulamamış olan Dr. Küçük başta olmak üzere Cemaa
tımızın muhtelif liderlerinin Türkiye’ye seyahatleri ve temasları ve serbest girip 
çıkmaları kabil olmuştur.

Göçmen soydaşlarımızın iskânı meselesi, Türkiye’nin de yardımıyla olum
lu bir şekilde inkişaf etmiş, nisbî bir ferahlık yaratılmıştır. Göçmenlerin peyder
pey eski yurtlarına dönerek müstahsil hale girebilmeleri meselesi ele alınmıştır.

Makarios’un yeniden seçilmesi üzerinde, Dr. Küçük’ün de tekrar intihabı 
sağlanmıştır. Siyasî seçimlerin 1963 Aralık olaylarından evvel uygulanan mev
zuat çerçevesinde tertiplenmesi hususunda mutabakata varılmıştır.

Bu müsbet olaylara son olarak Cemaatlerarası görüşmelerin başlanmasını da 
ilâve etmek icabeder. Bu görüşmeler, Ada’daki soydaşlarımızın arasında duyu
lan güven hissini büyük ölçüde arttırdığı gibi dış çerçevelerde Türk görüşle
rinin daha kuvvetli bir zemin kazanması da imkân dahiline girmiştir. Bu de
ğişikliklerin ifade ettiği manâyı değerlendirmek bakımından bir örnek vermek 
istiyorum.

Devam etmekte olan genel görüşmeleri tahrik eden önergelerin birinin 
sahibi de Sayın Özarda’dır.

Sayın Özarda’nın 1 yıl kadar evvel tertiblediği önerge birçok sorular 
ihtiva ediyordu. Sayın Özarda, Kıbrıs hakkında geniş bilgi sahibidir. Bu so
ruları elbette ki malûmat almak için sormuş değildi. Anormal bulduğu ve 
düzeltilmesi isteğinde olduğu noktalara haklı olarak dikkati çekmek mak
sadıyla bu meseleleri YüksekMedisin huzuruna çıkarmak istemişti.

Şimdi müsaade ederseniz bu soruları gözden geçirelim.

Sorti : Dr. Fazıl Küçük ve Kıbrıs Cumhuriyetinin Türk memurları eski gö
revlerine dönüyorlar mı?

Cevap : Kıbrıs’taki siyasî problem halledilmediği için henüz dönmüş değiller
dir.



Soru : Türk Cemaat Meclisi Lideri Rauf Denktaş Kıbrıs’a dönerek Cemaatı
nın başında görevine devam edebiliyor mu?

Cevap : Evet.

Soru : Köylerinden, mahallerinden ve evlerinden göç etmiş olan Türkler yer
lerine dönüyorlar mı?

Cevap : Bu husus miisbet olarak ele alınmıştır.

Soru : Türkler Rum kesimindeki iş yerlerine gidebiliyorlar mı?

Cevap : Cemaatımızın siyasî durumuna halel getirmediği nisbette evet.

Soru : Türkler Rumlar tarafından durdurulmadan ve üzerleri aranmadan Ada 
içerisinde emniyetle ve serbestçe seyahat edebiliyorlar mı?

Cevap : Evet.

Soru : Her Kıbrıs Türkü Kıbrıs’tan harice çıkıp tekrar dönebiliyor mu?

Cevap : Evet.

Soru : Başka memleketlere gitmiş olan Kıbrıslı Türkler tekrar Kıbrıs’a gire
biliyorlar mı?

Cevap : Evet.

Soru : Türkiye ile Kıbrıs Türk Cemaatı arasında hava ve deniz yolu İle ir
tibat ve muvasala varmıdır?

Cevap : Evet.

Soru : Türkler tarafından satın alınması veya ithal edilmesi yasaklanmış olan 
mal ve malzeme şimdi serbestçe tedarik edilebiliyor mu?

Cevap : Evet.

Soru : Kıbrıs Türkleri Rumların sahip oldukları bütün vatandaşlık haklarına, 
sahip oldular mı?

Cevap : Doğrudan doğruya Türk kesimlerini ilgilendiren meseleler hariç ol
mak üzere evet.

Görülüyor ki aradan geçen kısa zamana küçümsenmeyecek icraat sığ
ınıştır. Bu durum Kıbrıs meselesindeki dönüm noktasının esaslı bir safhaya 
geldiğinin işaretidir.

Bu ümit verici bir haldir.

Artık anlaşılmıştır ki Kıbrıs ihtilâfı, tek yönlü talepler veya temenni
ler ileri sürülerek halledilebilecek bir dâva değildir. Kıbrıs meselesi, çeşitli 
yönlerden gelen millî arzuların çatıştığı bir cazibe merkezi halindedir.
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Bugün, Kıbrıs’da Anayasanın ve Antlaşmaların meydana getirdiği dü
zenin zor kullanarak ve tek taraflı arzulara dayanarak değiştirilmesinin müm
kün olamayacağı subuta varmıştır. Bu gayretin hiçbir sonuç vermeyeceği, 
Türk Milletinin buna müsaade etmeyeceği gerçeği ortaya çıkmıştır.

Kıbrıs’da her iki Cemaatın da yerleşmiş ve kökleşmiş maddî mevcudi
yetleri ve tarihî temellere dayanan hakları mevcuttur. 5 yıllık mücadelenin 
ulaştığı bugünkü safhada artık gerçekçi tutumlar ve sonuç verebilecek arzu
lar zemin kazanabilir. Bu durumların Yunan Hükümeti ve Makarios idaresi 
tarafından da realist bir görüşle takdir edileceğini ümit etmemek için bir se
bep yoktur. Türlü İhtilâflara sahne olan Orta Doğu bölgesinde Kıbrıs me
selesini her an iştiale müsait bir ihtilâf halinde muhafaza etmenin taraflarını 
da menfaatine uygun düşeceği iddia olunamaz. Kıbrıs’ın artık fazlasıyla hak 
iddia ettiği sülh ve sükun ihtiyacı kadar bölgemizin de muhtaç olduğu şartlar 
ve hepsinden önemlisi Türkiye ve Yunanistan arasındaki münasebetlerin se
lâmet ve inkişafı hatta aynı bölgede her üç devlet arasında işbirliği imkânla
rının sağlanması bütün ilgili tarafların basiret ve anlayış içinde hareketlerini 
zaruri kılmaktadır. Cemaatlerarası müzakerelere ve ihtilâfın bünyesine bu 
açıdan bakınca bugün içinde bulunduğumuz safhanın, barışçı bir çözüm yo
luna ulaşabilmek hususunda ihtilâfın başından beri vasıl olduğumuz ilk ve 
korkuyorum ki tek nokta olduğu neticesine varmak mümkündür. Hal böyle 
olunca, Hükümetimizin Kıbrıs konusunda takip ettiği siyasetin hedeften 
mahrum ve vuzuhsuz olduğu yolundaki iddiaları da leh ve aleyhdeki delilleri 
ile tekrar incelemekte fayda vardır.

Muhterem arkadaşlar, Parti sözcülerimizin ekserisi şu nokta üzerinde 
ısrarla durdular; Hükümetin takip ettiği siyaset dört ana prensibe dayanıyor. 
Güzel, Fakat bu, kâfi derecede vazıh değil, Böyle bilmece gibi bir siyaset ola
maz. Bu, tezimizi zayıf düşürüyor ve bu çerçeveyi daraltalım, hatta adını koya
lım, yoluna kadar varan temenniler oldu.

Nedir şu bizim, üzerinde bu kadar ısrarla durulan ve bu kadar şiddetle 
tenkid edilen 4 maddeli siyasetimiz? Müsaade ederseniz şu prensipleri bir 
defa daha huzurunuzda tekrar edelim :

Ne diyorduk Hükümet programında ?

X   Andlaşmalar, tek taraflı olarak değiştirilemez. Muahedeler ancak
tarafların rızası ile değiştirilebilir.

 2  Kıbrıs’taki iki Cemaatten biri, diğerinin tahakkümü altında tutula
maz.

3 —  Kıbrıs, tek taraflı, bir Devlete ilhak edilemez.

4   Bulunacak herhangi bir hâl tarzı, Lozan’da Türkiye ile Yunanis
tan arasında kurulmuş bulunan dengeyi ihlâl edemez.
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Deniyor ki, evet bn siyaset iyi, pek çok formüle müsait. Amma bir tez 
değil, Türkiye ne istiyor belli değil. Bunun üzerine teklifler yapıldı. Teklifler 
oldu amma, tekliflerin neticesi de hazin oldu. Bir parti dedi ki; taksimdir^ 
başka hâl şekli olmaz. Amma taksim olmazsa muvakkaten federasyon olabi
lir.

Bir parti sözcüsü arkadaşımız dedi ki, neden? Açık konuşalım tümünü 
almamız lâzım.

Diğer bir parti; fişlerden arınmış bağımsız Kıbrıs.

Diğer bir arkadaşımız; geçici yönetim Türk Hükümeti olarak ilân edil
melidir.

Bu tekliflerin, daha bize sıra ve vakit gelmeden muhalefet partisi men
supları arasında ııe şekilde tartışıldığı ve ne şekilde mütekabil red ve itham
lar altında kaldığı huzurunuzda ceryan etti.

Muhterem arkadaşlarım, bir siyasî parti sözcüsü, taksimden başka çare 
yoktur, diyor. Diğer bir siyasî parti sözcüsü, bir kere taksim kabili husul de 
ğildir, diyor. Sizin iddianıza muhaliftir, diyor, siz muahedelerin meriyeti esa
sı üzerinde gidiyorsunuz, prensip yapmıyorsunuz, halbuki, meridir, diye iddia 
ettiğiniz muahedeler, taksimi kabul etmiyor. Makarios muahedeleri zaten in
kâr ediyor, sen de taksim istiyorum, dersen, sen de muahedeleri bir tarafa 
atmış olursun, ortada Londra - Zürih kalmıyor. Hangi esas üzerine müzakere 
edeceksiniz ?

Bir parti fişlerden arınmış Kıbrıs, diyor. Öbür parti, Küba olur, diyor. 
Haddizatında bu iki parti sözcüsü arkadaşımız bir noktaya kadar görüş mu- 
tabakatındadırlar. Yani, Küba olana kadar. İkisi de mutabık. Türkiye İşçi Par
tisi diyor ki, peki bundan neye endişe ediyorsunuz? Galiba ihtilâf orada başlı
yor. Neye rahatsız oluyorsunuz neticeden, demek manâsına ise, «neye endişe 
ediyorsunuz» O zaman zaten sonuna kadar mutabık, yorumda muhalifler de
mektir.

Ben yanılmıyorsam; benim bulunmadığım müzakerelerin açılması için 
cereyan eden konuşmalarda Sayın Feyzioğlu, fişlerden arınmış Kıbrıs tezinin 
gayet hatalı bir tez olduğunu ve böyle bir neticenin muhakkak surette Kıbrıs’ı 
komünist bir idareye ve Küba’ya götüreceğini söylemesine rağmen, Türkiye 
İşçi Partisinin Sayın Sözcüsü çıkmış, niçin endişe ediyorlar bunu anlayama
dım, demiştir. Anlayamadım, yani böyle bir âkibet olmaz, bunu nasıl hatıra 
getiriyorlar da bundan endişe ediyorlar, manâsına mı söylediler, yoksa böyle 
bir akıbetin husulünden niye endişe ediyorlar mı, manasına mı söylediler, onu 
içtimada hazır bulunmadığım için pek kestiremedim, fakat mâzideki bilgilerime 
kıyasen öbür türlü manâyı daha çok yakıştırdım. Fakat ben de Sayın lider gibi 
hukukçu olduğuma göre, sâkıte söz isnat olunmaz. Eğer öyle değilse zanne
diyorum ki, başka türlü tefsir edilebilir.
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Ahmet Tahtakılıç arkadaşım çıktı, herşey güzel, adresi yanlış seçtiniz, 
Makarios’la müzakere olur mu, diyor.

Biz, hatırlıyorum, Atina ile müzakereye girişmiştik. O zaman Mecliste 
çıkmış, demişlerdi ki, canım biz sizi anlamıyoruz, Enosis istemiyoruz, diyor
sunuz, istiklâl formülünde ısrar ediyoruz, diyorsunuz, istiklâl formülünde ıs
rar ediyorsanız, istiklâl demek bir Hükümet var, demektir, Hükümetin başı 
da Makarios. Onunla konuşmayıp, istiklâl formülünü Atina ile neye müza
kere ediyorsunuz, diye tahtiye edildik.

Şimdi, mesele, bu konuda müşterek ve hepimizin, bütün siyasî partilerin 
kabul edeceği bir formül bulunmazsa, zannediyorum ki, bunu hiçbir genel 
görüşme halledemiyecektir. Bu kadar değişik fikirler içinde.

CHP’nin Sayın Sözcüsü, niçin çekiniyorsunuz, federasyon, deyiniz, açık 
söyleyiniz, daha kuvvetli olur, sizi de destekleriz, buyurdular.

ihtilâfın başından beri Yunan Hükümeti ve Makarios İdaresi Kıbrıs 
ihtilâfının bir tek şekilde çözüm yolu olabileceği iddiasını öne sürdüler. Yük
sek Heyetinizin hatırındadır; 1965 senesinde o tatbik kabiliyetinden mahrum 
ve müeyyidesiz karar istihsal edildiği zaman 2 Şubatta Atina’da Makarios ve 
o devrin Başbakanı, müşterek tebliğ ile Kıbrıs meselesinin tek hal çaresi Eno
sis olduğunu solânel bir şekilde ilân etmişlerdir. Amma, buhrandan sonra 
da bir televizyon konuşmasında aynı zat, insan her zaman arzu ettiğini değil, 
mümkün olanı yapar, bu, olmuyor, demek zaruretinde kalmıştır. Bunun bi
zim üzerimizde de misali var. Sayın İnönü gayet iyi hatırlayacaklar; Kıbrıs 
meselesinin halli için bu Mecliste taksim üzerinde bütün partilerin mutaba- 
katiyle prensip kararı alınmıştır. Ve Türk heyeti müzakereye o rijit, kesin gö
rüşle gitmiştir. Amma, Londra, Zürih neticesiyle dönmüştür. O devirde mu
halefet partisi lideri olarak Sayın İnönü’nün zabıtlarda gördüğüm beyanını, 
isterseniz mealine yakın bir tarzda tekrar edeyim. İnönü buyuruyorlar ki, otur
duk beraber konuştuk, taksim üzerinde mutabık kaldık, gittiniz bizden yeni 
bir karar almadan başka bir formülle geri döndünüz, bu bir usuli hatadır, 
amma ben bilirim, diyor, bir müzakere masasında adam istediğini değil, bul
duğunu alır. Bu bulduğunuz iyidir. Menfaatimize uygundur. İyi yapmışsınız, 
kabul edilebilecek bir formüldür. Amma benim buna bir noktadan itirazım 
var. Malûm mesele : Garantide niçin İngiltere’yi de ithal etmediniz, münfe
rit müdahale hakkı sonunda bizim için iyi netice vermez, diyor.

Peki, rijit illâ adını koyalım, Federasyon, diyelim. Federasyon acaba va
zıh mı? Ad koymamaktan daha mı vazıh federasyon? Federasyonla idare edi
len memleketler var, dünyada. Amerika, Kanada, İsviçre, Yugoslavya, Çekos- 
lovya, Brezilya, Nijerya, Almanya, Avusturya, hepsi federal. Hangisi öbürü
ne benziyor. Etnik grubu olmayan da var. Almanya federatif devlet, Cermen 
ırkından başka yok, ayrılık da yok. İsviçre’de üç tane etnik grup var, yirmiiki
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federatif ünite var. Yani federasyon, demekle daha vazıh bir şey mi ifade edi
lir? Cağrafî zemini mi var, yoksa bir hakimiyet federasyonu mu?

Zannediyorum ki, adını koymakla isabetli bir hareketi hiç bir hükümet 
yapmayacaktır. Biz bir şekil mi istiyoruz, yoksa bir takım vasıl olmak istediği
miz neticeler mi var?

Bizim Cemaatimizin güvenlik ihtiyacı sağlanmalıdır. Mutabıkız. Kurula
cak düzenin fiilî bir teminatı olmalıdır. Mutabıkız. Cemaat, Devlet idaresinde 
söz sahibi olmalıdır. Mutabıkız. Cemaatin hakları ve Cemaat olma vasfının 
özelliklerinin korunması için gerekli tedbirler alınmalıdır. Onda da mutabı
kız. Sayın Feyzioğlu da bu cihetle işaret etiler. Eğer bunu koruyacak bir reji
min adı federasyonsa, evet. Yani şu demek isteniyorsa ki, şu senin saydığın 
şartlar federatif bir bünye olmadan tahakkuk edemez, o zaman ben size de
rim ki, için telâş ediyorsunuz? Mademki, ben ancak bu şartlar içinde bir neti
ce istihsaline çalışıyorum, sizin istediğinizi yapıyorum, demektir.

Londra ve Zürİh Andlaşmalarında federasyon kelimesinin adı var mı? 
Amma, hepimiz Londra ve Zürih’i coğrafî zemini olmayan federatif bir sis
tem diye adlandırabiliyoruz. Bizim için zaaf diye isnat ettiğiniz, vuzuh yok, 
hedefiniz yok, adını koyamadınız, dediğiniz şeyin bilâkis kuvvetimiz oldu
ğu kanaatini taşıyoruz. Muayyen prensiplerimiz var, o prensipler federasyonu 
reddetmiyor. Federasyondan başka diğer şeyleri de reddetmiyor. Sayın İlksel 
işaret etti, taksim diye rijit bir kararla gitmeseydik, belki taksim kabili vusul
dü. Meseleyi bir İzzeti nefis meselesi haline getirip onun dediği oldu, bunun 
dediği oldu demek halinde bir takım müzakere taktiğini baltalayan, netice 
almayı güçleştiren yollar mevcuttur. Amma diyebilirsiniz ki, niçin, bu haklı 
dâva değil mi, kuvvetle hallet . . O başka. O zaman niye mütevaziyiz? Niye 
öyle taksimde falan kalıyoruz, işi kuvvetle halletmeye karar verdiysek? O 
itibarla bazı sözcülerin iktidarı aktif bulmamaları ve ellerinde yetki varken 
kullanılmadığı hakkında iddialarını da garabetle karşıladığımızı ifade etmek 
isterim. Silâha malik olmak tetiği çekmek için kâfi sebep değildir. İktidarla
rın harbetmedikleri için muaheze edilmeleri nadir görülmüş ahveldeııdir.

Türk tezi ilân edilmeli, dendi. Denendi bunlar, ilânettik taksimi, baş
kaları da başkasını ilân etti.

Netice olarak Yüksek Heyetinize arzetmek istediğim husus; Hükümeti
mizin Kıbrıs konusunda Yüce Meclisin anlayışına, millî hissiyata ve millî 
menfaatlere uygun bîr tutumu titizlikle muhafaza ettiğidir. Biz gerek bu çok 
faydalı genel görüşmede, gerekse bundan evvel muhtelif meselelerle Kıbrıs 
meselesine vâki temaslarda Yüce Meclisin hissiyatına tamamen vakıf ve say
gılı bulunuyoruz. Biz umumi efkârımızın bu millî dâvayı hangi şartlarla ka
bul edebileceğinin idraki içindeyiz. Huzurunuza varacağımız ve işte elde ede
bileceğimiz netice bu oldu, diyeceğimiz zaman bu formül belki meselenin ge
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çirdiği safahat ve mazisi itibariyle ideal bir formül olmazsa da muhakkak ki, 
bugünkü durumlardan, anlaşma İraklarından geri ve Yüce Meclisinizin, Mil
letimizin kabul etmeyeceği bir formül olmayacaktır.

Muhterem arkadaşlarım, bir hadiseyi barışçı yollarla halletme kararını 
aldığımız zaman her yönü ile mütalâa etmek mecburiyeti kendiliğinden or
taya çıkıyor. Nasıl bize sempatik gelmeyen durum ve formüller varsa, hâdi
se ile ilgili taraflar için de aynı veçhile munis gelmeyen kısımlar var. Bütün 
mesele, her tarafın haklarını âdil, dengeli bir şekilde koruyacak bir muvaze
nenin kurulabilmesidir. Yoksa empoze etmek suretiyle veya dikte etmek su
retiyle bir netice alınmanın yolları da usulü de elbette ki, ayrı oluyor. Son
ra bu genel görüşmenin Kıbrıs politikasına millî bir istikamet vermek, veya 
millî hedef tâyin etmek genel görüşmesi olmadığına da kaniyiz. Çünkü gel
miş, geçmiş bütün hükümetler gibi Hükümetimizin de takip ettiği Kıbrıs po
litikası elbette ki, millî bir politikadır. Böylesiııe hayatî bir dâvada hiç bir 
Hükümetin millî olmayan bir politikayı takip edebilmesine esasen ihtimal 
yoktur. Amma, millî vasfını bütün partilerin iştirak ettiği bir politika hüvi
yetinde arıyorsanız bu genel görüşme de ispat etmiştir ki, siyasî partilerin ara
sındaki görüş farkları öylesine derin ve öylesine uzaklaşmış bir haldedir ki, 
bizatihi Kıbrıs dâvasını halletmek bu görüşler arasında bir vahdet bulmaktan 
zannederim daha kolaydır.

O itibarla Kıbrıs dâvasına millî bir istikamet vermek, veya millî bir he
def tesbit etmek gibi bu genel görüşmeye verilecek renk veya manâ Hüküme
timin şimdiye kadar Kıbrıs dâvasında takip etiği ve tamamen millî olduğuna 
inandığı ve bu vasfını daima koruduğu politika ile bir çelişme halinde ola
cağı için biz bir millî politika dışında olduğumuz iddiasına katılamıyoruz.

Sözlerimi bitirirken cidden bu konuda bize değerli fikirler veren muh
terem muhalefet partisi sözcüsü arkadaşlarımıza, bu dâvayı başarıya ulaştır
manın teminatı olarak iç ve dış vahdete veciz bir şekilde işaret buyuran sözcü 
arkadaşlarımıza, bu genel görüşmeyi açmak fırsatını bize bahşeden önerge 
sahibi arkadaşlarımıza, Hükümetim ve Bakanlığım adına şükranlarımı arzetmek 
istiyorum.

Bir noktayı İşçi Partisi Lideri arkadaşımcian tashihinin rica edeceğim; 
beyanlarında son Kıbrıs buhranında Vance’İn de bir emperyalizm baskısı 
olarak Türkiye’de rol aynadığı imasını aldığım, belki yanlış bir kanaattir, 
müphem beyanları oldu. Şunu tashih ederim ki, ne Vance’İn buraya gelişi bir 
baskı için olmuştur, ne de Hükümetim böyle bir baskıya iltifat eden bir si
yaset ve mizaç içindedir. Bu cihetin bilhassa vuzuha kavuşmasını istirham ede
ceğim.

Beni sabırla dinlemek lütfunda bulunduğunuz için Yüksek Heyetinize 
şükranlarımı arzediyorum.»
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SİYASİ OLAYLAR

K I B R I S

K ıb rıs ’ta sekiz aydan  beri devam  etmekte olan cem aatlararası öngörüşme- 
ler hakkında 3 Şubat günü bir basın toplantısı yapan  Türk ve Rum tem silcileri 
Rauf Denktaş ve G la fkos Klerides, görüşmelerin üçüncü safhasına kadar yap ılan  
tem asların  sonuçlarını belirtm işlerdir.

TÜ RKİYE - AET O RTAKLIĞ IN  GEÇİCİ DÖNEM İNE İNTİKAL İLE İLGİLİ GÖRÜŞMELER

Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu aras ın d a , Türk iye ’nin ortaklığın 
öngördüğü geçici dönemine geçmesi konusundaki görüşm eler, 7 Şubat tarih inde 
B rüksel'de başlam ıştır.

IRAK DIŞİŞLERİ BAKAN IN IN  ZİYARETİ

Irak D ışişleri Bakanı Abdülkerim  El-Şeyhli, 12-17 Şubat tarih lerinde Türk i
y e ’yi resmen ziyaret etmiştir.
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KÜLTÜREL OLAYLAR

Türk-A lm an Kültür İşleri İstişare Kurulu , 8-10 Şubat tarih lerinde İstanbul'da 
toplanm ıştır.

İng iliz  H alk  Dansları ve H alk  Türküleri Cem iyetin in Londra’da Royal A lbert 
H all'de  tertip lediğ i fe stiva lin e  m isa fir o la rak  15 Şubat akşam ı katılan  Bursa 
K ılıç-Kalkan  fo lk lo r ekib i büyük bir ilgi toplam ıştır.

Kom pozitör Ulvi Cem al Erkin ve kemancı Suna Kan , İspanyol Radyo ve 
Televizyonunun davetlis i o la rak  M ad rit’e g itm işlerd ir. Suna Kan , 15 ve 16 Şu
bat akşam ı İspanyol Radyo ve Televizyonunda çald ığ ı p arça la r ile büyük takd ir 
kazanm ıştır.

Lübnan'da konuk o la rak  bulunan Cum hurbaşkan lığ ı Filarm oni O rkestrası 
Şefi Hikmet Şim şek, 26 Şubat akşam ı Beyrut A m erikan  Ü niversitesinde, M illî 
Konservatuar O rkestrasın ı yönetmiş ve büyük başarı kazanm ıştır.

A rnavu tluk 'tan  75 k iş ilik  bir fo lk lo r ekib i Şubat ayı içinde Türk iye ’de tem 
sille r verm iştir. A rnavu tluk  Folklor Ek ib i, İstanbul, A n ka ra  ve Bursa'da tem siller 
verm iştir.
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ŞUBAT 1969’DA TÜRKİYE’NİN DIŞ İLİŞKİLERİ 

VE BAŞLICA MİLLETLERARASI OLAYLAR KRONOLOJİSİ





1 Şubat 1969

1 Şubat 1969

3 Şubat 1969

4 Şubat 1969

t

DIŞİŞLERİ BAKANININ SENATO’DA YAPTIĞI BÜTÇE 
KONUŞMASI

Dışişleri Bakanlığ ı bütçesinin Cum huriyet Senato ’sun- 
da görüşülmesi sona ererken, Dışişleri Bakan ı İhsan Sab- 
ri Ç ağ layang il, dış politikam ızın ana hatların ı belirten 
bir konuşma yapm ıştır (Bk. Belge 1). Dışişleri Bakan lığ ı 
1969 m alî yılı bütçesi b ilâhare  Senato ta ra fından  kabul 
edilm iştir.

TÜRK PARLAMANTERLERİN GÜNEY KORE’Yİ ZİYARETİ

Seul'e iyi niyet ziyaretinde bulunan iki Türk Parle- 
mento üyesi, Güney Kore Başbakan ı Çung İl K w o n ’a 
Başbakan Süleym an Dem irel'in bir mesaimi sunm uşlar
dır. Demirel, bu m ektubunda Güney Kore başbakanın ı 
Türkiye'ye davet etmiştir.

DENKTAŞ VE KLERİDES’İN BASİN TOPLANTISI

Kıbrıs meselesine barışçı bir çözüm yolu bulm ak 
am acıy la sekiz aydan  beri cem aatler arasında istişari 
ve istikşafi m ahiyette cereyan eden öngörüşm eler h akk ın 
da , Kıbrıs Türk Cem aat Meclisi Başkanı ve Geçici Türk 
Yönetim i Yürütme Kurulu Başkan Vek ili Rauf Denktaş 
ile Kıbrıs Rum Tem silciler M eclisi Başkanı K lerides, ortak 
bir basın toplantısı yapm ışlard ır.

Bu basın toplantısında dağıtılan  ortak b ild iride , 
karşılık lı m utabakata varılan  hususların ana hatları be
lirtilm iştir (Bk. Belge 2).

MONTREUX ANLAŞMASININ UYGULANMASI İLE 
İLGİLİ DIŞİŞLERİ BAKANININ SÖZLERİ

AP M illet Meclisi G rubunda Settar İkse l'in , A m e
rikan savaş gem ilerin in K arad en iz ’e çıkışı ve M ontreux 
an laşm asın ın  uygulanm ası konusunda verdiğ i genel gö
rüşme önergesinin gündeme a lın ıp  a lınm am asın ın  gö-
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4-5 Şubat 1969

4 Şubat 1969

5 Şubat 1969

6 Şubat 1969

rüşülm esi s ıra s ın d a , Dışişleri Bakan ı Ihsan Sabri Çağ la- 
y a n g il, «M ontreux an laşm ası gayet titiz lik le  tak ip  ed il
m ektedir. Tatb ikat konusunda hiçbir devlet bize ikazda 
dahi bulunm am ıştır» dem iştir.

RCD’NİN HAVACILIK TOPLANTISI

Kalk ınm a için Bölgesel İşb irliğ i (RCD) Teşk ilâtına 
m ensup m em leketlerinin H ava Yo lla rı M üdürleri Kara- 
şi'de  top lan ıp , RCD çerçevesinde ortak b ir H ava Y o lla r ı
nın işletilm esi im kân ların ın  incelenm esine kara r verm iş
lerdir.

FİNLANDİYA’NIN OCDE’YE ÜYE KABUL EDİLMESİ

F in lan d iya , m erkezi Paris'te bulunan İktisad i İşb ir
liği ve Kalk ınm a Teşkilâtın ın  (OCDE) 22 inci üyesi o l
muştur.

IRAK’IN YENİ ANKARA BÜYÜKELÇİSİ

Bağdat'tan  öğren ild iğ ine göre, Irak'ın  eski D ışiş
leri B akan la rın d a  Ta lip  Şeb ip , A n ka ra  büyükelçiliğ ine 
atanm ıştır.

Irak  Dışişleri Bakan lığ ında büyükelçi bulunan Ta lip  
Şeb ip , G eneral Abdü lkerim  Kasırrûn  devrilm esi üzerine 
1963 ’te kurulan hükümette de Dışişleri Bakan lığ ına  geti
rilm işti.

B. M. KALKINMA PROGRAMININ GIDA YARDIMI 
ANLAŞMASI

Birleşm iş M ille tler Ka lk ınm a Program ının Tü rk iye ’ye 
yap acağ ı gıda yard ım ı an laşm as ı, D ışişleri Bakan lığ ında 
im zalanm ıştır (Bk. Belge 3).

A n laşm a T ü rk iye ’ye 23 m ilyon do lar tutarında hibe 
şeklinde g ıda yard ım ın ı öngörm ektedir.
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6 Şubat 1969 A. B. D. İLE BUĞDAY VE DONYAĞ ANLAŞMASI

A m erika ’dan ithali öngörülen 300 bin ton buğday 
ve 25 bin ton donyağı'nm  teslim ini sağ layan  bir a n la ş 
m a, Ticaret B akan lığ ı’nda im zalanm ıştır.

A n laşm aya göre, satın a lınacak  buğday ve donya- 
ğı'nın 24 milyon 500 bin do lar tutan m eblâğının yarısı 
Türk lirası o larak  ödenecek ve bu, A .B .D . hükümetinin 
Türkiye'deki m asrafların ın  karşılanm asında k u llan ılacak 
tır. Diğer yarısı ise, 40 yıl içinde ödenecektir. İlk 10 y ılda  
ödeme yap ılm ıyacak  ve sadece yüzde 2 fa iz  verilecektir. 
İlk 10 y ıldan  sonra ödenecek taksitlerin  fa iz i oranı da 
yüzde 3 o lacaktır.

Ticaret Bakanı Ahm et Türkel, im za töreninde y a p 
tığı konuşm ada, özetle şunları söylem iştir :

«Hükümetim ad ına im zalam aktan  bah tiya rlık  duydu
ğum bu an laşm a, söz konusu İhtiyacın dış ödeme im 
kânlarım ızı zorlam ayan bir formül tahtında giderilm esi 
açısından, büyük bir değer taşım aktad ır.»

Türkel’den sonra konuşan Am erikan  Büyükelçisi
Robert Korner de özetle şunları söylem iştir :

«Türk tarım ı, son on yıl içinde, b ilhassa son y ılla rd a , 
çok büyük bir gelişm e kaydetm iştir. Tahıl üretim iniz 1950 
yılından beri bir m islinden faz la  artm ıştır. Sun ’i gübre 
tüketimi 1960 yılından beri 20 .000 tondan 420 .000 
tona yükselm iştir. Ü lkenizde tarım  araçları im alâtı g ittik 
çe artm aktadır.

Sayın Bakan , sizin ve benim bu dokum anı, kendi 
kendine yeter bir Türkiye'de, geçmişe a it bir doküm an 
o larak niteliyeceğim iz güne erişeceğim izi ümid ed iyo
rum. Bu arada Birleşik Am er¡ka müttefiki Türkiye ile İşb ir
liği yapm aktan  her zam an memnun o lacaktır.»

TÜRKİYE İLE ORTAK PAZAR ARASINDAKİ 
GÖRÜŞMELERİN BAŞLAMASI

Türkiye ile Avrupa İktisad î Topluluğu arasında 
O rtaklık Konseyinin 1968 A ra lığ ında ald ığ ı karara  uy
gun o larak , ortaklığın geçici dönemine geçilmesi ko
nusundaki görüşmeler Brüksel'de başlam ıştır.
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G örüşm eler, Lüksemburg Daim î Tem silc iliğ in in  D a
nışm anı ve O rtak lık  Kom itesinin şim diki Başkanı Peeters 
ile O rtak P aza r’dak i Türkiye Daim î Tem silcisin in  ya rd ım 
cısı Semih A k b il ’ in b aşkan lığ ındak i Türk heyeti arasında 
ve O rtak lık  Komitesi çerçevesinde devam  edecektir.

O rtak lık  Kom itesinin N isan ortasında O rtak lık  Kon
seyine b ir rapor sunm ası öngörülm üştür.

C. K. M. P.’NİN YENİ İSMİ

Cum huriyetçi Köylü M illet Partisi, Genel Kongresi so
nunda a ld ığ ı bir ka ra r ile ism ini M illiyetçi Hareket Par
tisi o la rak  değiştirm iştir.

BUĞDAY İTHALİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Toprak M ahsûlleri O fis i Genel Müdürü 500 bin 
tonluk buğday ithali konusunda şunları söylem iştir :

«1968 - 1969 kam panya yılı habubat istihsalinde 
görülen noksan lık  d o lay ıs iy le , ihtiyacın ithal yolu ile te
m ini cihetine g id ilm iş ve m uhtelif kayn ak la rd an  500 bin 
ton ekm eklik  buğday ithali hükümetçe öngörülm üştür.

Doğu bölgesin in bir kısım ihtiyacını ka rş ılam ak  üze
re RCD an laşm ası çerçevesinde İran ’dan 20 .000  ton buğ
dayın  ithali tem in olunm uştur.

Barış için G ıda Kanunu hüküm leri dah ilinde  Am eri
kan m isyonu ile va rılan  m utabakat üzerine A m erika 'dan
3 00 .000  ton buğdayın  ithali sağ lanm ıştır.

A m e rik a ’da başlanm ış bulunan lim an işçilerin in 
grevi üzerine O fis im izce  grev dışı bir ü lke o lan Kana- 
d a ’dan 4 4 .00 0  ton A m erikan  m enşeli buğday satın a lın 
mıştır.

A m erikan  lim an larınd ak i grev sebebiy le  stokları
mızın b ir an evvel takv iyesin e  teminen 15 .1 .1969 ta r i
hinde 27 .000  tonu Rom anya ve 25 .000  tonu Fransa 
m enşeli o lm ak üzere cem ’an 52 .00 0  ton ekm eklik  buğ
dayın  serbest döviz le  m übayaası yap ılm ıştır.

A vrupa Ekonom ik Toplu luğundan hibe o la rak
50 .00 0  ton buğday temin ed ilm iştir.



Dünya G ıda Programı yetk ilile ri ile D ışişleri B akan 
lığım ız arasında cereyan eden m üzakerelere göre, bu 
program da 110.000 ton buğdayın ithaline m üteallik  ça
lışm alar son safh aya  gelm iş o lup, buradan da 110.000 
ton civarında ekm eklik buğday temin olunm uştur.»

10-17 Şubat 1969 ALTINCI FİLOYA AİT GEMİLERİN İSTANBUL
LİMANINI ZİYARETİ

Am erika Birleşik Devletlerinin A kd en iz ’de görevli 6. 
filosuna mensup «Forrestal» , «W illiam  V. Pratt», «Forrest 
Sherm an» ve «Harold J . Ellison» gem ileri İstanbul lim a
nını ziyaret etm işlerdir.

11 Şubat 1969 TÜRK - SOVYET TİCARET GÖRÜŞMELERİ

1 Nisan 1969 - 31 M art 1970 devresin i kapsayan  
yeni bir ticaret protokolünün düzenlenm esi ile ilg ili o la 
rak, Ticaret Bakanlığ ı Dış Ticaret Dairesi 2. Reisi b aşkan 
lığında bir ticaret heyetim iz, M oskova'da Sovyetler B ir
liği Dış Ticaret Bakan lığ ında görüşmelere başlam ıştır.

11 Şubat 1969 TÜRKİYE - SİNGAPUR DİPLOMATİK İLİŞKİLERİ

Türkiye ile S ingapur’un, 12 Şubat tarih inden itib a
ren d ip lom atik ilişk ile r kurm aya karar verd ik leri aç ık la n 
mıştır.

Resmi hükümet b ild irisine göre, Türk iye ’nin Tay land  
Büyükelçisi Hikmet Hayri A n lı, S ingapur büyükelçiliğ ine 
atanm ıştır.

11 Şubat 1969 A. B. D. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞININ 6. FİLO’NUN
ZİYARETİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMASI

Am erika B irleşik Devletleri D ışişleri Bakan lığ ı söz
cüsü Robert M cCloskey, Türk m akam ların ın  Am erikan  a l
tıncı filosuna bağlı dört gem inin İstanbu l’u ziyareti s ıra 
sında gösterdiği kusursuz işb irliğ in i övmüş ve Türk iye ’de 
şiddetli Am erikan aleyhtarı gösteriler kayded ild iğ i yo
lunda haberler alınm adığın ı belirtm iştir.
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12-17 Şubat 1969

12 Şubat 1969

12 Şubat 1969

Türk iye ’yi resmen z iya re t etmek üzere 12 Şubat gü
nü A n k a ra ’ya gelen Irak  Dışişleri Bakan ı Abdülkerim  
El - Şeyh li, h avaa lan ın d a  verd iğ i demeçte şun ları söyle
m iştir :

«Bu z iyare tim in , iki ü lke aras ın d ak i öze llik le  İk tisa
dî ve kültürel ilişk ile re  katkısı o lacaktır. Esasen ü lke le ri
m iz a ras ın d a  bir a n la şm az lık  konusu bulunm am ası d a , 
İlişk ile rim iz in  gelişm esinde önemil rol oynam aktad ır. A n 
k a ra ’d a , Başbakan  Sayın  Sü leym an Dem irel, D ışişleri B a 
kanı Sayın  İhsan Sabri Ç ag layan g İl ile yap acağ ım ız  gö
rüşm elerin verim li o lacağ ına inanıyorum , ik i devletin so
rum luları a ras ın d a  ya p ıla c a k  d irekt tem aslar, İlişk ile ri
m izi d aha fa a l hale  sokacaktır.»

Türk - İrak resmi görüşm eleri ayn î gün başlam ış ve 
iki gün sürm üştür. A kşam  da Dışişleri Bakan ı İhsan Sabri 
Ç a ğ la ya n g il, Irak  Dışişleri Bakan ı şerefine b ir yem ek ve r
m iştir (Bk. Belge 4).

Konuk B akan , 14 Şu b at’ta İzm ir'e , 15 Şubat'ta İs
ta n b u l’a g itm iştir. Bağd at'a  dönüşünü b irkaç gün erte
leyen A bdülkerim  El - Şeyh li, m em leketim izden 22 Şubat 
tarih inde ayrılm ıştır . Tü rk iye-lrak  o rtak b ild iris i 20 Şu
b a t’ta yay ın lanm ıştır (Bk. Belge 5).

MALİYE BAKANININ MİLLET MECLİSİNDE BÜTÇEYİ 
TAKDİM KONUŞMASI

1969 m alî y ılı bütçesinin M ille t M eclisinde görüşü l
m esine b aşlanm ası m ünasebetiyle  bir konuşm a yap an  
M aliye  Bakan ı C ihat B ilgehan , bu a rad a  da dış ticare ti
m iz ve Konsorsiyum  faa liye tle ri hakkında bilg i verm iştir 
(Bk. Belge 6).

TÜR K- İTALYAN SİVİL HAVACILIK ANLAŞMASI

Türk H ava Yo lla rı ile İta lyan  H ava Yo lla rı arasında 
ortak hava seferlerini kapsayan  an la şm a , İstanbul'da 
İm zalanm ıştır.

IRAK DIŞİŞLERİ BAKANININ ZİYARETİ
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13-14 Şubat 1969

13 Şubat 1969

15 Şubat 1969

Türkiye - İta lya  arasında ticarî işb irliğ in i s a ğ la y a 
cak ve 1 N isan 'dan  itibaren yürürlüğe girecek an la şm a
ya  göre, Türkiye ve İta lya  arasında her gün uçak sefer
leri yap ılacak tır. H aftanın üç günü Türk H ava Yo lla rı, 
dört günü de İta lyan  H ava Yo lla rı uçakları ile düzenle- 
necek seferlerle yolcu, kargo ve posta nakliya tı y a p ıla 
caktır.

OECD BAKANLAR KONSEYİ TOPLANTISI

İktisad i İşb irliğ i ve Kalk ınm a Teşkilâtı (OECD) B a
kan lar Konseyinin 8. y ıllık  top lantısına , M aliye  B a k a 
nını tem silen, M aliye  Bakan lığ ı M üsteşarı Tiğrel katılm ış
tır. Top lantıda, görevi sona eren Genel Sekreter Kristen- 
sen ’ in yerine , H ollanda Hazine Müdürü ve O rtak Pazar 
Para Komitesi Başkanı Em ile Van  Lennep seçilm iştir. Top
lantı sonunda bir b ild iri yayın lanm ıştır (Bk. Belge 7).

YUNANİSTAN’IN KIBRIS BARIŞ GÜCÜ MASRAFLARINA 
YARDIMI

Yunan istan , Birleşm iş M illetler Kıbrıs barış gücünün 
A ra lık  1968 - H aziran  1969 görev süresi için 600 bin 
do lar verm iştir.

Barış gücünün M art 1964'ten kuruluşundan bu y a 
na , Yu n an istan ’ ın barış gücü m asrafla rına  katk ısı, 7 .450 . 
000 doları bulmuştur.

YUNANİSTAN BAŞBAKANININ EGE DENİZİ 
ADALARI İLE İLGİLİ TEZKİBİ

Yunanistan  Başbakan  , düzenlediği bir basın top
lantısında, Yu n an istan ’ın Ege denizindeki ad a la rınd a  a s 
kerî tesisler kurduğu gerekçesiyle Türk hükümeti ta ra 
fından protesto ed ild iğ ine d a ir Türk basın ında çıkan h a
berlerle ilg ili bir soruyu şöyle cevap land ırm ıştır :

«Türk hüküm eti, bu yo lda herhangi bir teşebbüsde 
bulunm am ıştır. Ve esasen Ege denizindeki ad a la rd a  a s 
kerî tesisler kurm am ız d iye birşey söz konusu değild ir.»
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15 Şubat 1969

15 Şubat 1969

16 Şubat 1969

Yunan  Başbakan ı daha sonra K ıb rıs ’taki Türk ve  
Rum cem aatleri a ras ın d ak i görüşm elerin de ç ıkm aza g ir
m ediğini idd ia  etm iş, her iki ta ra fça  yap ılan  tek lifle rin , 
tem silciler arasında yeni bir görüşme zem ini h az ır lan 
ması am acıy la  ta ra fla rca  İncelenmekte olduğunu söyle
m iştir.

KIBRIS’TA KÜÇÜKKÂYMAKLI İLE İLGİLİ BİR KARAR

Kıbrıs Rum hüküm eti, K ıb rıs ’ lı Türk ’ lerin Küçükkay- 
m aklı ve Yen iköy 'deki kendi m ahalle le rine  dönm elerine 
«bu bölgede iki top lu luk a ras ın d ak i gergin durum dola- 
y ıs İy le»  İzin verm em eyi kararlaştırm ıştır.

1963 N oel’ indeki kanlı o lay la rd an  sonra Yeniköy* 
ile K üçü kkaym ak lı’dan 3000 kad ar K ıb rıs ’ lı Türk a y r ıl
mıştı. Öte ya n d an , Kıbrıs Türk Cem aat M eclisi Başkanı 
Rauf Denktaş, K üçü kkaym ak lı’da m eydana gelen o la y 
la rla  ilg ili o la rak , 17 Şubat günü gazetecilerle  yaptığ ı 
bir görüşm ede şun ları söylem iştir : «Rum ların  tutumu 
haya l kırıcı. Ümid ederiz ki bu o layı bir sonuca b a ğ la y a 
b ile lim .»

RCD ÖZEL SEKTÖR TOPLANTISI

RCD Özel Sektör Yönetim  Kurulu toplantısı A n k a 
ra ’da yap ılm ıştır. Top lantıd a , Türk iye , İran ve Pakistan  
a ras ın d ak i ticaretin ge liştirilm esi için a lın a cak  tedbirler 
tespit ed ilm iştir.

TAKSİM MEYDANINDA ÇIKAN HADİSE

Am erika B irleşik  Devletleri donanm asına a it gem i
lerin İstanbul lim anına yap m akta  o ldukları ziyareti pro
feso am acıy la  ya p ıla n  gösteri yürüyüşünün yarattığr 
o la y la r  ile ilg ili o la rak  hüküm et şu teb liğ i ya y ın la m ış
tır :

« İstan b u l’da yap ılm akta  olan bîr gösteri yürüyüşü 
sonunda Taksim  m eydanında çıkan m üessif had ise le r
den şu an a  kad a r a lınan  b ilg ilere göre iki vatan d aşım ı
zın öldüğü ve 8 vatandaşım ız ın  da hastahaneye k a ld ı
rıldığı ve bazıla rın ın  da ayak ta  tedavilerin in  ya p ılm a kta
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16-20 Şubat 1969

17 Şubat 1969

17 Şubat 1969

olduğunu teessürle öğrenmiş bulunuyoruz. Em niyet kuv- 
vetlerim izce alm an bütün tedbirlere rağmen önlenmesi 
im kânı bu lunam ayan bu hadiselere İdarî ve ad lî m a
kam lar derhal el koym uşlar ve tahk ikata başlam ışlard ır. 
K ıza zam anda em niyet durum a hâkim  o larak  sükûneti 
tesise m uvaffak  olmuştur.»

GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERE SERMAYE AKIMI 
KONUSUNDA B. M .’İN DÜZENLEDİĞİ TOPLANTI

Birleşm iş M illetler Ekonomik ve Sosyal Konseyinin 
tavsiyesi üzerine A m steraam 'da düzenlenen «Gelişm iş 
Ülkelerden Gelişm ekte olan Ü lkelere Özel Serm aye A k ı
mı» konusu ile ilg ili toplantıya Türk iye ’yi temsilen Köy 
İşleri Bakanı Selâhattin Kılıç katılm ıştır. Top lantıya , Batı 
cam iasından tanınm ış bazı iş adam ları katılm ıştır.

MİLLİ SAVUNMA BAKANININ MİLLET MECLİSİNDE 
YAPTIĞI BÜTÇE KONUŞMASI

M illî Savunm a Bakanı Ahm et Topaloğlu , M illet M ec
lisinde Bakanlığ ın ın  bütçesi görüşülürken yaptığ ı konuş
m ada m illî savunm a politikasının ana hatlarını belirt
m iştir (Bk. Belge 8).

TÜRKİYE - ORTAK PAZAR BUĞDAY ANLAŞMASI

Türkiye'ye gıda yard ım ı o larak  buğday satılm ası 
konusunda O rtak Pazar ile Türkiye arasındak i an laşm a 
Brüksel’de im zalanm ıştır.

Bu an laşm a , 1968 - 1969 yılı tahıl yard ım ı prog
ramı çerçevesinde A vrupa İktisad î Topluluğu'nun Türk i
ye ’ye bağış o larak  50 .000 ton yum uşak buğday verm esi
ni öngörm ektedir. Bu buğday üye ülkeler ta ra fından  şu 
m iktarla rda verilecektir :

Belçika : 4 .000  ton
A lm anya : 14 .000 »
Fransa : 14 .000 »
İta lya  : 14 .000 »
H ollanda : 4 .000  »
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18 Şubat 1969 TÜRKİYE - ROMANYA TİCARET PROTOKOLÜ

18 Şubat 1969

19-20 Şubat 1969

Türkiye ile Rom anya a rasın da 1 N isan 1969-31 
M art 1970 devresinde ticari m übadeleleri tanzim  edecek 
olan ticaret protokolü, T icaret Bakan lığ ında im za lan m ış
tır.

Protokola göre, iki m em leket a ras ın d ak i m übadele 
hacm i, itha lât ve ihracatta 8'er m ilyon do lar o lm ak üzere 
16 m ilyon o la rak  tesbit edilm iştir.

Rom anya’ya ihraç edeceğim iz m alla r a rasın da b a
lık , kuru m eyve, narenciye , pam uk, zeytin ve zeytinyağ ı, 
m aden cevherleri ile sanay i m am ûllerim izden pam uklu 
m ensucat, pam uk, d ik iş ip lik le ri, cam lifi ve yünü, fren 
b a la ta la rı e lektrik  kab lo ları g ibi m addeler bu lunm ak
tad ır.

İthal deceğim iz m a lla r arasında ise m em leketim izin 
yatırım  ve ham m adde ihtiyacını teşkil eden m addelerden 
çimento, kostik soda, p lâstik  ham m addeleri, m akineler 
ve tüketim m allarından  m atbaa ve yazı kâğ ıtla rı, gaz y a 
ğı ve m akine ya ğ la rı yer a lm aktad ır.

TÜRKİYE’NİN NATO’YA KATILIŞININ 17. YILDÖNÜMÜ

Türk iye ’nin N ato ’ya  katılışın ın  17. yıl dönümü İz
m ir'de Güney Doğu A vrupa M üttefik Kara ve Altıncı 
Taktik  H ava Kuvvetleri kara rg âh la rın d a  kutlanm ıştır.

RCD TİCARET VE SANAYİ ODASI TOPLANTISI

RCD Ticaret ve Sanay i O dası İdare Heyeti ile Konse
yin in  İstan b u l’da yaptığ ı top lan tıda , RCD ülkeleri a ra s ın 
da ticaretin daha da geliştirilm esi için ka ra rla r a lınm ış
tır. Bu konunun incelenm esi için B irleşm iş M illetler T ica
ret ve Ka lk ınm a Konferansı (UNCTAD) ta ra fın dan  Dr. 
Ekenştein'ın gö revlend irilm iş o lm ası m em nunlukla ka r
şılanm ıştır.
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19 Şubat 1969 DIŞİŞLERİ BAKANININ MİLLET MECLİSİNDE YAPTIĞI 
BÜTÇE KONUŞMASI

Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Ç ağ layang il, Bakanlığ ı 
bütçesi M illet M eclisinde görüşülmesi m ünasebetiyle hü
kümetin dış politika tutumunu belirten bir konuşma ya p 
mıştır (Bk. Belge 9).

r* 19 Şubat 1969 YUNANİSTAN DIŞİŞLERİ BAKANININ KIBRIS
MÜZAKERELERİ İLE İLGİLİ DEMECİ

Bir basın konferansında konuşan Yunan Dışişleri 
Bakanı P ip inelis, Yunan hükümetinin K ıbrıs'daki son s iya 
sî gelişm eler ve özellik le  K ıb rıs ’da s iyas î partiler kurul
m ası kararı karşısında «hiçb ir m üdahale veya teşebbüste 
bulunm am ıştır. Gelecekte de böyle bir m üdahaleyi düşün
m em ektedir. Meselenin ulusal veçhesi olduğunu belirt
mekten geri ka lam ay ız»  dem iştir.

P ip inelis, K ıb rıs ’daki son top lum lararası m üzakere
lerin şimdi kritik bir noktaya ulaştığını ve bir karar sa f
hasına gird iğ in i belirtm iş, ilg ili ta ra fla rın  bugün K ıbrıs ’- 
da iç durumun ortaya çıkardığı bütün meselelerde karşı
lıklı tutum larını öğrenmiş o ldukların ı, böylece asıl m üza
kerelerin bundan sonra yap ılacağ ın ı söylem iştir.

P ip inelis, bu yüzden bir zihin sükûnetine, ulusa ka r
şı sorum luluk duygusu ve karara varm ak için cesarete ih
tiyaç olduğuna işaret ederek, m üzakerelerin sonunda çık
m aza g irm esinin , bölgenin geleceği için ciddî sonuçlar 
doğuracağını söylem iştir.

Türk m uhalefet lideri İnönü'nün, K ıbrıs'a federal 
devlet statüsü kazandırılm ası görüşüne karşı da Yunan 
Dışişleri Bakan ı, «Türkiye Dışişleri Bakanı İhsan Sabri 
Ç ağ layang il ad ına cevap verm eye hakkım  yok, fakat 
Türk hükümetinin bu görüşü paylaştığ ın ı sanm ıyorum » 
dem iştir.

P ip inelis, m üzakerelerin süresinin, bu m üzakereler
den a lınacak  sonuçlara bağlı olduğunu belirtm iş, bunun
la b irlikte Akdeniz bölgesinde mevcut durum un, bazı za-
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man tahditleri ortaya çıkard ığ ın ı da sözlerine eklem iştir. 
P ip inelis , zam an  tahdid i doğrudan unsurlara örnek o la 
rak , A kd e n iz ’deki yabancı d o nanm aları, Orta - Doğu so
rununu, Kıbrıs sorunuyla ilg ili ü lkelerdeki İç gelişm eleri ve 
sonbaharda Tü rk iye ’de ya p ıla ca k  seçim leri gösterm iştir.

P ip inelis , K ıbrıs m üzakereleri kendi başına yürüye- 
m eyeceğinden, Türkiye'deki seçim lerin bir zam an tah 
didi koyduğunu ve yazdan  önce m üzakerelerden bir so
nuç a lınm ası gerektiğ ini belirtm iştir.

19 Şubat 1969 DR. FAZİL KÜÇÜK’ÜN KIBRIS İÇİN FEDERAL BİR DEVLET
LEHİNDE SÖZLERİ

Kıbrıs Cum hurbaşkan ı yard ım cısı Doktor Fazıl Küçük, 
verd iğ i bir demeçte şun ları söylem iştir :

« K ıb rır ’ta ırk, din gelenek bakım ından iki ayrı top
lu luk bulunduğu ve her vak it b irb iriy le  uyuşam ayan  
Türk ç ıkarları ile Yunan çıkarları v a r oiduğu için K ıb
rıs ’ta federa l devlet b ir zorunlu luktur.»

Küçük, K ıb rıs ’ lı Türklerin  kendi m ahkem elerine, po
lisine ve ordusuna sah ip  o lm a la rı hakkını savunm uş, 
buna sebep o la rak  da Kıbrıslı Rum kom ünistlerinden ge
len «büyük tehdit»ten söz açm ıştır.

Dr. Küçük, dem ecinde, Fransa Cum hurbaşkanı G e
neral de G a u lle ’ü övm üş, kendisin i «dünya barışını kur
ta rm aya m uktedir cesur bir s iyaset güden dünyanın  bir 
num ara lı s iyaset adam ı»  d iye  n iteleyerek F ran sa ’nın Kıb- 
r ıs ’ lı Türklerin  « ik tida ra  katılm a h ak la rın ı»  tanım ası d i
leğinde bulunm uştur.

20 Şubat 1969 AVRUPA PARA FONU TARAFINDAN VERİLEN KREDİNİN
ONAYLANMA5!

(OECD) İktisad î İşb irliğ i ve Ka lk ınm a Teşkilâtı Konseyin in , 
Avrupa Para Fonu ta ra fın d an  Türk iye ’ye 25 m ilyon do lar 
tutarında kredi tahsis edilm esi konusundaki kararı B akan 
la r kurulunca onaylanm ıştır.
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20-27 Şubat 1969

21 Şubat 1969

Konseyin, 16-17 A ra lık  1968 tarih leri arasında y a 
pılan toplantısında a lınan  karara göre, kredi 27 A ra lık  
1968’den 30 Nisan 1970’e kadar olan onaltı a y lık  bir 
devre zarfında Türkiye'nin emrinde hazır halde bulun
durulacaktır.

ÇEKOSLOVAK MİLLİ EĞİTİM HEYETİNİN TEMASLARI

Hükümetin konuğu o larak  Türkiye'ye gelen Çekos
lovakya M illî Eğitim Bakanlığ ı Dış İlişk ile r Dairesi Baş
kanı A n k a ra ’da M illî Eğitim Bakanlığ ı ilg ilileri ile tem as
larda bulunmuş A n kara , İzm ir ve İstanbul üniversitelerin i 
z iya re l e/mişdir.

MONTREUX ANLAŞMASININ İHLÂLİ İLE İLGİLİ BİR 
GAZETE HABERİNİN TEKZİBİ

Dışişleri Bakanlığ ı Enform asyon Dairesinin bu ko
nuda yaptığı açık lam a şöyledir.-

«19 Şubat 1969 tarih li «Akşam » gazetesinde, 
«M ontreux And laşm asına göre yabancı gem ilerdeki uçak
ların havalanm ası izne tâbi o lm asına rağmen Dışişleri 
Bakan lığ ından m üsaade a lınm am ış, 6. Filo helikopteri 
izinsiz uçuş yapm ış» başlığı altında bir haber çıktığı gö
rülmüştür.

İstanbul lim anını ziyaret eden yabancı harp gem i
leri, M ontreux Sözleşm esinin Boğazlardan transit geçen 
harp gem ileri için vaz  etmiş bulunduğu hükümlere tâbi 
değild ir. Bu cihet Sözleşmenin 15 ve 17 inci m addelerin
de tasrih  edilm iştir. İstanbul lim anını z iyaret eden ya b a n 
cı harp gem ileri, Bakan la r Kurulunca 22 Haziran 1966 ta 
rihinde kabui edilm iş bulunan «Türkiye Cumhuriyeti Li
m an ların ı, Hava Üslerini ve H ava A lan ların ı Z iyaret Ede
cek veya Karasu larında Harekât Yap acak  olan Yabancı 
Deniz ve Hava Kuvvetlerin in Uym ası Gereken Hususlara 
Dair Yönetm eliğe» tâb id ir.

Bu Yönetm eliğin ikinci m addesine göre, bünyesinde 
uçak bulunduran yabancı devlet gem ileri Türk ka rasu la 
rında bulundukları süre zarfında uçak uçuram az ve in- 
direm ezler. Ancak , zaru rî halle r vukuunda uçak uçurul- 
ması ve indirilm esi hususî bir izne tâb id ir.
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10-17 Şubat 1969 tarih leri a rasın da İstanbul lim an ı
nı z iyaret etmiş o lan A .B .D . D onanm asına mensup «U .S .S . 
Forrestal» uçak gem isinde mevcut helikopterin uçması da 
bu Yönetm elik hüküm leri çerçevesi içinde cereyan etm iş
tir .»

21 Şubat 1969 ARNAVUTLUK’UN YENİ ANKARA TEMSİLCİSİ

A rnavutluk 'un  yeni A n ka ra  Büyükelçisi Rasim Dedia 
itim atnam esin i Cum hurbaşkan ı Cevdet Su n a y ’a sun
muştur.

21 Şubat 1969 LİBERYA’NIN KIBRIS BARIŞ GÜCÜ MASRAFLARINA
YARDIMI

Liberya hüküm eti, K ıb rıs ’daki B irleşm iş M illetler b a
rış gücünün m asra fla rına  1885 d o larlık  katk ıda bu lun
muştur.

21 Şubat 1969 EYÜP HAN’IN CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİNE
KATILMAMA KARARI

Pakistan C um hurbaşkan ı, M areşa l Eyüp Han, y a 
kında ya p ıla cak  b aşkan lık  seçim lerine katılm ıyacağ ın ı 
açık lam ıştır.

Eyüp Han konuşm asında, «Çok kritik bir zam anda 
yaşan d ığ ın ı, yurtsever her Pak istan 'lın ın , şartların  nor
m ale dönm esini arzu  ettiğini b iliyorum . Bütün hayatım ı, 
Pak istan 'a  hizmete ad ad ım . Ülkemin güven liğ in i teh like
ye düşürecek veya ulusum un ka lk ınm asın ı engelleyecek 
hiç bir hareketi görm eye taham m ülüm  yok» dem iştir.

Eyüp Han'ı gelecek b aşkan lık  seçim ine ka tılm ak
tan vazgeçm eye zo rlayan  a y a k la n m a la r , geçen Kasım  
ay ında başlam ıştır. Eyüp Han bu karış ık lık la ra  son ve r
mek am a c ıy la , sekiz partinin katıld ığ ı m uhalefet ko a lis
yonu Dem okratik Hareket Komitesi liderlerin i görüşm e
ye çağ ırm ış, fa k a t ileri gelen solcu po lit ikac ıla r Eyüp Han 
ile görüşm eyi reddetm işlerdir.

22



22 Şubat 1969

23 Şubat 1969

ARAP KUMAN DOLARININ ZÜRİH’TEKİ TEDHİŞ 
HAREKETİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Zürih'te « El - Al » uçağına karşı yap ılan  hare
ket ve buna İsra il'in  büyük bir askerî darbe ile m ukabe
le edeceği yolunda çıkan haberler hakkında basın men
sup ların ın vâk i sorularına O ktay İşcen şu cevabı verm iş
tir :

«Sivil havacılık  şirketlerin in uçaklarına karşı bir ha
reketin bugüne kadar herhangi bir devlet tara fından  tas
v ip le  karşıland ığ ı görülm em iştir. Tab iatiy le , «m isillem e» 
adı a ltında , Orta Doğu'daki tehlikeli durumu daha v a 
him leştirecek bir askerî harekâta g iriş ild îğ i takd irde bu
nu da m azur göremeye im kân o lm ayacaktır.»

BAŞKAN NiXON’UN AVRUPA GEZİSİ

Am erika B irleşik Devletleri Cum hurbaşkanı Richard 
N ixon, bazı Avrupa ülkeleri (Belçika, İngiltere, Batı A l
m anya , İtalya ve Fransa) liderleriyle  görüşmek üzere 
seyahata çıkmıştır. Bu seyahatin  am acı, Am erika-Avrupa 
ilişk ilerine yeni bir yön verm ek olmuştur. Başkan N ixon, 
bu tutumunu, Nato Konseyinde yaptığ ı konuşm ada şöy
le açık lam ıştır :

«B irincisi, ortakların  da im a aynı fik irde olm aları 
beklenem ez. Fakat istişarede bulunm aları beklenm ek
ted ir...

B irleşik Am erika N At O ortakların ı - sadece fik ir le 
rini belirtmek hakkına sah ip o lm alarından değil, fakat 
bizim  onların fik irle rin i öğrenmek istememizden dolayı 
yeni bir d ikkatle  dinlem ek azm indedir. Ve istişarenin iki 
yönlü bir sokak olm asını beklem ek hakkına sahip o ldu
ğum uza inanıyorum .»

Bu konuda, bir gün sonra Türkiye'ye gelen Natc 
Daim i Delegem iz M uharrem Nuri Birgi de şunları söylen
m iştir :
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«Başkan  N ixon'in  Belç ika 'yı ziyareti gayet olum lu 
karşılanm ıştır. Kend isi, B rükse l’e varış ında doğruca Na- 
to m erkezine gitm ekle bu kuruluşa ne kad ar önem ver
d iğ in i gösterm iştir. Nato Konseyi, bütün Konsey daim i 
delegelerin in  katılm asiy le  g iz li bir toplantı yapm ıştır. 
Başkan  N ixon bu a ra d a , Nato üyesi d iğer ülkeleri z iy a 
ret edememekten duyduğu üzüntüyü belirtm iştir.»

24 Şubat 1969 CENTO’NÜN 14. YİLDONUMU

M erkezi A nd laşm a Teşk ilâtı (Cento) Dışişleri B an ka
ları, Teşkilâtın  kuruluşunun 14. yıldönüm ü m ünasebetiy
le birer m esaj yay ın lam ış la rd ır  (Bk. Belge 10).

24 Şubat 1969 TÜRK - BULGAR TİCARET GÖRÜŞMELERİ

A n k a ra ’ya  gelen bir Bu lgar ticaret heyeti ile Türk 
heyeti a rasın d a  T icaret Bakan lığ ında resmi görüşm elere 
başlanm ıştır.

24 Şubat 1969 AVRUPA YATIRIM BANKASININ BOĞAZ KÖPRÜSÜ
PROJESİNE VERDİĞİ ÖNEM

A vrupa Yatırım  Bankası Başkan  yard ım cısı Yves 
le Portz, yaptığ ı b ir konuşm ada «A vrup a Yatırım  B an ka
sının finansm an ıy la  Boğaz üzerinde, O rtadoğu'yu kara 
yo lundan A vru p a 'ya  b ağ la ya cak  bir köprü yap ılm ası 
projesi, Bankanın  gelecek için en önemli ta sa rıla rınd an  
b irid ir»  dem iştir.

Yves le Portz'un aç ık lad ığ ına  göre, A vrupa Yatırım  
Bankası 1968 y ılın d a , 300 m ilyon d o larlık  kredi aç ılm ası
na izin verm iştir. Bu kredinin 30 ilâ 40 m ilyon doları 
T ü rk iye ’ye tahsis ed ilm iştir.

25 Şubat 1969 BAŞBAKANIN ASSOCİATED PRESS’E DEMECİ

B aşbakan  Sü leym an Dem irel, A m erikan  a leyh ta r; 
ce reyan larla  ilg ili o la rak  Associated Press m uhabiri 
M cClure'a özel bir demeç verm iştir (Bk. Belge 11).
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25 Şubat 1969 TBMM KUZEY ATLANTİK ASAMBLESİ GRUBUNUN 
NATO KONUSUNDA DÜZENLEDİĞİ SE,MİNER

TBMM Kuzey A tlantik  Asam blesi Türk grubu ta ra 
fından  Nato konusunda düzenlenen seminerde, Dışişleri 
Bakan ı İhsan Sabri Ç ağ layan g il, Nato Daim i Delegemiz 
M uharrem  Nuri Birgi, Prof. N ihat Erim , Feridun Cemal 
Erkin , Çoşkun Kırca ve Şükrü Elekdağ birer konuşma y a p 
m ışlard ır (Bk Belge 12).

25 Şubat 1969 SURİYE’DE GENERAL HAFIZ EL ESAT’IN HAREKETİ

Savunm a Bakanı General Hafız; El Esat, askeri b ir
likleri kilit noktalarına yerleştirerek Bcıas partisi içinde bir 
iktidar m ücadelesine başlam ıştır. General El Esat'ın ön
derlik  ettiği h izip , Devlet Başkanı A tassi ve Suriye'nin kuv
vetli adam ı General Salâh Cedid'in idare ettiği hizbe kar
şı vaz iyet alm ıştır.

26 Şubat 1969 İSRAİL BAŞBAKANİNİN VEFAT!

İsrail Başbakanı Levi Eşkol bir kalp krizi neticesinde 
vefa t etmiştir.

27 Şubat 1969 DIŞİŞLERİ BAKANININ NATO ÜLKELERİ SAVAŞ
GEMİLERİNİN ZİYARETİ İLE İLGİLİ DEMECİ

Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Ç ağ layang il'in  bu ko

nudaki demeci şöyled ir :

«N ato 'ya bağlı devletlere ait savaş gemilerinin bir
birlerin in lim anların ı ziyaretlerinde ne gibi bir usulün tat
bik edileceği hususunda üye devletler arasında 1962 y ı
lında bir m utabakata varılm ıştır. Bu m utabakat savaş ge
m ilerin in müttefik devlet lim anların ı ziyaretin i üç hale 

ayırm ıştır.
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—  Birinci ha l, resmi z iyaretle rd ir. B ir ta ra fın , diğer 
ta ra fa  yaptığ ı davete icabet için veya  önemli bir 
m illî veya m ille tlerarası gösteri sebebiyle yahut 
z iya ret eden m em leketin böyle bir m ahiyette z i
yaret yap m ak  istediği izhar ed ild iğ i zam an y a p ı
lan z iya re t resm idir. Bu ziyaretin  gerçekleşm esi, 
davet edilen devletin  kabulüne bağ lıd ır.

—  İkinci h a l, gayri resmi ziyaretle rd ir. Bir devlet, 
deniz kuvvetleri m ensupları a rasın da tem aslar 
sağ la m a k , müşterek dayan ışm ay ı arttırm ak veya 
d iğer bir sebeple , kendi savaş gem ilerin i m üttefik 
bir başka devletin lim an larına  gayri resmi o la 
rak  gönderm ek arzusunu izhar eder. Bu ziyaretin  
tahakkuku  tek lif ya p ıla n  devletin  kabulüne b ağ 
lıd ır.

—  Üçüncü ha l, «rutin» ziyaretle rd ir. Üye devletler 
a ra s ın d a , genellik le  y ıld a  iki defa yap ılm akta  
o lan askeri m an evra la r ve ta tb ika tla rla  ilg ilid ir. 
Rutin z iyare tle r, a lâ k a lı devletler a rasında müşte
reken ya p ıla n  p lân ve program ların  bir icabıd ır. 
Ka ra rlaştır ılan  tarih le rde , icra m evkiine konulur. 
A yrıca  bir m üsaadeye tabi değ ild ir.

Altıncı f ilo ’ya  mensup savaş gem ilerin in yu karıd a  
belirtilen e saslara  uygun o la rak , 6 - 1 1  M art 1969 ta rih 
leri arasında İzm ir lim anına gayri resmî bir z iyare t y a p 
m ası kararlaştırılm ıştı. Bu z iyare tin , Am erika B irleşik 
Devletlerince ertelendiği b ild irilm iştir.

Ayrıca Türk, Am erikan  ve d iğer m üttefik savaş ge
m ilerin in rutin z iyaretle r çerçevesinde 1 5 - 2 1  M art ve 
26 - 29 M art 1969 tarih leri a rasın da M arm aris ve İzm ir l i
m an ları çevresini kap layan  sahada müşterek bir ta tb ikat 
yap m a la rı da p lân lanm ıştır. Bu ta tb ika t kara rla ştırılan  ta 
rihte icra edilecektir. Durum bundan ibarettir.»

DÜNYA BANKASININ TÜRKİYE’YE YARDIMI

Dünya Bankası ve M ille tlerarası Ka lk ınm a Teşkilâtı 
(IDA), Tü rk iye ’de tarım  üretim inin geliştirilm esi ile ilg ili 
b ir projeyi finanse  edeceklerd ir. Bu iki kuruluş, Seyhan 
havzası su lam a tasarıs ın ın  finansm an ı için Türk iye 'ye  24 
m ilyon d o larlık  kredi açm aya kara r verm işlerd ir.
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B E L G E  1 1 Şubai 1969

DIŞİŞLERİ BAKANININ SENATOMDA YAPTIĞI BÜTÇE KONUŞMASI

Dışişleri Bakan ı İhsan Sabri Ç ağ layang il, Bakanlığ ı bütçesinin Cum hu
riyet Senato ’sunda görüşülmesi m ünasebetiyle yaptığı konuşm ada, şunları söy
lem iştir :

«Muhterem A rka d aş la r ,

İleri sürülen görüş ve tenkitlere ayrıca cevap arz edeceğim. Evvelâ dış po
litikam ızın  ana hatlariy le  hangi istikamette olduğunu ve dünya meselelerine 
hangi açıdan baktığım ızı da tesbite ya rayacağ ın ı ümit ettiğim bir açık lam a y a p 
m am a m üsaadelerin izi rica edeceğim.

Hepim izin b ild iğ im iz gibi 1968 m illetlerarası münasebetlerde yum uşam a 
cereyanın ın  daha da kuvvet kazanacağ ı ve bu suretle insanlığı üzen birçok me
selelerin daha m üsait şartla r içinde ele alınm asına im kân verecek bir havanın 
ya ra tılm asın a  yard ım cı o lacağı ümitleri ile g irilm işti. Doğu ve Batı ülkeleri a ras ın 
da karşılık lı ve gerçek bir itim adın tesisine imkân verecek bir yol o larak 
«détente» politikası gittikçe genişleyen bir destek bulm akta idi. İkinci Dünya 
Savaş ın d an  beri beşeriyetin barışı sağ lam ak  için halletme zaruretinde olduğu çe
şitli m üşküller içinde «détente», alternatifi o lm ayan bir yol o larak  görülüyordu. 
Çeko slovakya  o lay la rın ın , bu yum uşam a politikası üzerinde makûs tesirler ya p 
tığı ve m illetlerin  egem enliğ i, bağ ım sızlığ ı, hak eşitliği ve iç işlerine adem i mü
daha le  g ib i prensiplerin  açık bir ih lâ lin i teşkil ettiği bir vak ıad ır. Bu o lay la r k a r
şısında Hüküm etim iz, açık dürüst ve ölçülü politikasının esaslara uygun bir 
tepki gösterm iştir. Çekoslovak o laylarından  memleketler tek tek bazı netice
ler ve dersler çıkarm ışlard ır. Gösterilen tepkilerde bu neticelerin izlerini görmek 
kab ild ir . Üyesi bulunduğum uz NATO İttifakı da kendi bakım dan o layları değer
lend irm iş ve ortaya çıkmış olan kararsız durumun gerektirdiği tedbirleri tesbit 
etm iştir. Bu konuya b iraz sonra avdet edeceğim. Fakat zannediyorum  ki, Çe
koslovak o lay la r ın d a , Doğulu olsun Batılı o lsun, bütün memleketler için geçer
li b ir hüküm çıkarm ak kab ild ir. O d a , «détente» po lilikasın ın  barış ve istikrar 
a ra y a n  m em leketler nazarında yegâne muteber tarik  olduğudur. Ancak, «détente» 
nârin  bir bitki g ib id ir. Onun korunm asında m enfaati o lan lar, bakımı için de 
m üşterek bir tutuma sah ip  bulunm ak zorundad ırlar. Her zam an söylerim , kavga 
İçin olduğu g ib i, dostluk için de iki ta ra f bulunm ası asg arî bir şarttır. B inaenaleyh, 
Çekoslovak o lay larınd an  za ra r görmüş olan «détente» tem ayüllerinin tekrar 
eski kuvvetin i kazanm ası, Doğulu ve Batılı bütün memleketlerin böyle bir po
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litikan ın  icap larına  uygun o la rak  gayret gösterm eleriyle kabil o lab ilecektir. 196S 
o lay ların ın  hem aksiyo n , hem politik tutum o la rak , 1969 yılına sirayet ve in 
tika l etmemesi en ha lisane  tem ennim izdir.

Doğu - Batı m ünasebetlerin in tekrar eski m üsait h avasına  girm esi hem 
zam ana hem de, belirttiğim  g ib i, karşılık lı gayretlere m uhtaç bu lunm aktad ır. 
Günüm üzün d ip lom asisi tem asların  tam am en kopm asına cevaz verm eyen ve 
verm em esi de isabetli o lan bir zihniyete dayan m aktad ır . İlerisi bakım ından bu 
m em nuniyet verici bir husus olsa gerekir. Bugün insanlığ ın  karşı karşıya  bu
lunduğu problem ler bütün devletlerin  m es’u liyet duygusuna hitap eden b ir 
vü s ’ata sah ip tir. Beşeriyeti b ir gün yok olma teh likesiy le  karşı karşıya  getire
bilecek olan s ilah lanm a yarış ın ın  evve lâ  durdurulm ası ve sonra de genel ve  
tam bir s ilâh s ız lan m aya  g id ilm esi önemli bir d avâ  o la rak  o rtadadır.

İyi niyetler b irleştiğ i ve  sam im iyetle  gayret gösterild iğ i takd irde bu vâd id e  
olum lu sonuç a lınm asın ın  kabil olduğunun en son m isâ li, bugün devletlerin  
azîm  ekseriyeti ta ra fın dan  im zalanm ış bulunan Nükleer S ilâh la rın  Y a y ılm a s ı
nı Ö nlem eye d a ir A n d laşm ad ır . Bu and laşm a son o la rak  Türkiye ve İta lya  ta 
rafından da im zalanm ış ve bu suretle im za layan  devletlerin  sayısı 86 'ya  yü k
selm iştir. Bir hususu açıkça belirtm ek lâzım dır. Bu A n laşm a hiç tenkide uğ ra
mamış ve her yönüyle mükemmel bulunm uş bir vesika  değ ild ir. Bil ''akis bu 
A n d laşm a çeşitli aç ıla rdan  tenkit ed ilm iştir. Herşeyden evve l, And laşm an ın  
nükleer devletlere bir taahhüt yük lem ed iğ i, güven lik  m eselesini halle tm ed iğ i, 
nükleer enerjin in  barışçı m aksatla rla  ta tb ik ine engel ç ıka rab ileceğ in i, getirilen 
tedbirin  eksik olduğu gibi görüşlerin o rtaya atıld ığ ına şah it o lduk. Bunlar k a 
bili m ünakaşa konulard ır. Tenkitlerden bazıla rında h ak ika t payı bulunduğu da 
inkâr edilem ez. Fakat, konunun m ün akaşasın d a , zanned iyorum , asıl m aksat b i
raz unutulm uş bulunuyor. Geçen yıl da bütçe m ünasebetiyle huzurunuzda a y 
nen beyan ettiğim g ib i, bu a la n d a  tedbir a lınm az da büyük küçük bütün d ev
letlerin elinde irili u fak lı nükleer s ilâh la rın  mevcut bulunacağın ı farzedersek , o 
zam an bu dünya rahat bir dünya o lm ayacaktır . Bu A nd laşm a ideal o lm a ya b i
lir. Gönül ister ki sadece nükleer değil konvansiyonel s ilâh la rı da içine a lan  tam 
ve genel bir s ilâh s ız lan m aya  g id ils in . A ncak  bugün bu hedefe erişilem eyeceğî 
âş ikâ rd ır. M evcut n isb î istikran  d ah i, kuvvet dengesinde bulduğum uz şartlar 
içinde yaşıyo ruz. Bu halin  daha uzun süre devam  edeceği de m uhakkaktır. Şu 
halde gayretlerin  evve lâ , en sür'atli şekilde netice a lınab ilecek  konular üzerin
de ve a la n la rd a  teksif edilm esi en m akûl yo ldur. N ükleer S ilâh la rın  Y a y ılm a s ı
nı Ö nlem eğe m atuf A nd laşm a böyle bir tutumun semeresi olm uştur. Fakat bu 
A n d laşm a , uzun vâde li s ilâhsız lan m a istikam etinde de sadece bir m erhaled ir, biz- 
za tih î bir gaye  değ ild ir. B inaenaleyh , iş hallo lm uştur deyip  gayretlerin  arkası 
b ırak ılm am alı d iğer kab ili tahakkuk  an laşm a sah a la rın a  d ikkatle  eğ i n i I mel id i r.

Bu A n d laşm a konusundaki tutum um uz, başından beri vâzıh  olm uştur. AncJ- 
laşm an ın  gayesin in  tahakkuku  için m üessir bir kontrol şarttır. A nd laşm a bün
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yesinde böyle bir kontrol öngörülmüştür. Diğer ta ra ftan , mümkün olduğu ka
dar çok say ıda devletin bu vesikaya  iltihak etmesi şarttır. D ışarda kalan dev
letlerin tutumunun içerideki 1er için devam lı bir kuşku konusu olması önlenemez. 
Bu da A nd laşm an ın  hedefine erişilm esini engelleyecek bir mesele olur. Savun
duğum uz diğer bir görüş de bu A n d laşm an ın , nükleer enerjiden barışçı m aksat
la rla  serbestçe istifadeyi kısıtlam am asıd ır. Bugünkü haliy le  A nd laşm a, b il'ak is , 
bu istifadeyi ko lay laştıracak  hükümleri de içinde taşım aktad ır. Tatbikatın da 
bu istikam ette tecelli etmesi, netice itibariy le , Andlaşm anın  hedefine erişm esi
ni ko lay laştıracaktır.

Türkiye bu A nd laşm ayı şu sırada neden im zalam ıştır? Andlaşm anın  güt
tüğü m aksatla  esasında m utabık olm am ız bittabi imza kararın ı alm am ızda en 
büyük âm il olm uştur. Bunun yan ında diğer bir m ülâhazayı da belirtmen ge
rekir. B iraz evvel de tem as etiğim g ib i, 1968 yılı endişe bulutlarını A v ru p a ’ya 
da getiren o lay la ra  sahne olmuştur. Détente bundan zara r görmüştür. Biz 1969 
y ılına  g irilm iş olduğu bu günlerde, A vrupa 'd a  çöken karam sarlığ ı geride b ırak
m ak için Doğulu - Batılı bütün devletlerin d ikkatli çaba sarfetm esi ve détente’a 
yeni rahneler açacak  davran ış la ra  gitmek bir ta ra fa , b il'ak is  eski rahneleri te
lâfi edecek tutum lar gösterilm esi lüzumuna inanıyoruz. Bu uğurda elim izden 
geleni yap m ağ a da hazırız . İşte, nükleer silâh ların  yayılm asın ı önlemeğe m atuf 
and laşm ayı bu düşünce ile im zalam ağa karar verd ik ve bu suretle détente a n 
lay ış ına  avdete yard ım cı o lacak bir adım  atmış o lacağım ız kanaatine vard ık.

N A T O

N ATO İttifakı bakım ından 1968 y ılı, evvelâ siyasî yum uşam aya , Doğu-Ba- 
tı a rasın d ak i ask ıdak i s iyas î meselelerin halline ve binnetice sürekli bir barışın 
sağ lanm asına  yol açab ilecek bazı ümit ışıkların ın belirm esine, bunu takiben de, 
b iraz önce tem as ettiğim Çekoslovak o lay ları do lay ıs iy le  bu ümitlerin önemli 
bir ölçüde kayb ına yol açan bir gelişm eler yılı olmuştur.

1968 yılın ın  başında NATO İttifakı kendine n ihaî s iyasî hedef o larak  seç
miş olduğu A vru p a 'd a  devam lı ve âd il bir barış düzenine yönelm ek, Doğu ile 
Batı a rasın d ak i «détente»i geliştirm ek gayesiy le  kesif bir hazırlığa girişm iş bu
lunuyordu. Bu gaye ile yap ılan  tetkikleri takiben NATO Bakan ları 1968 H a
ziran ında İz la n d a ’nın başşehri Reykjavik'te  yaptık la rı Konsey toplantısında, 
Sovyet Rusya'ya ve Doğu m em leketlerine bir çağrıda bulundular. Bu çağrı ile 
N ATO üye leri, Doğu A vrupa m em leketlerini karşılıklı ve m uvazeneli bir kuvvet 
ind irim ine dâvet ed iyorlard ı. Bu tasavvurun  fiiliyâ ta  intikal edebilm esini sağ la 
yacak  haz ır lık la ra  g irişilm esin i teminen karşı tarafın  cevabına intizar ederken 
Çekoslovakya 'n ın  işgali vuku buldu ve «détente»in gelişm esi ümitleri b ild iğ i
m iz darbeye m aruz kald ı.
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A vru p a 'd a  ortaya çıkan kararsız  ve endişe verici durum üzerine, NATO 
Konseyi mûtaden A ra lık  ortasında yap ılan  toplantısın ı bir a y  önceye a lm ak  
zorunluğu ile karşılaştı. 15 ilâ 16 Kasım  tarih lerinde Brüksel'de top lanan  N A 
TO B akan la r Konseyi, İttifakın  güven lik  durum unu etraflı bir incelem eye tâbi 
tuttu ve buna göre yap ılan  değerlend irm e neticesinde ortak savunm a gayret
lerini takv iye  etmek g ayesiy le  a lın a cak  tedbirler üzerinde m utabık kald ı .

Bu toplantı, N A TO ’nun m üessir bir ko llektif güven lik  teşkilâtı o la rak  id a 
mesi zaruretin i b ir kerre daha ortak bir kanaat şeklinde ortaya koym uştur. F il
h ak ika , NATO üyesi m em leketler 16 Kasım  1968 tarih inde ya y ın la d ık la r ı O r
tak B ild iride  bu inançların ı şu ifade le rle  be lirtm işlerd ir :

«Kuzey A tlan tik  İttifakı güvenliğ in  vazgeçilm ez tem inatçısı o lm aya ve A v 
rupa uzlaşm asın ın  tak ib i için başlıca temeli teşkil etmeye devam  edecektir. Ya sas ı 
gereğince süresiz bir ittifaktır. Son o la y la r , m evcudiyetinin devam ının  her za m an 
kinden daha fa z la  lüzum lu olduğunu bir kerre daha gösterm iştir. Fransa Dı
şişleri B akan ı, kendileri bakım ından önüm üzdeki y ılla rın  o lay la rı Doğu - Batı 
ilişk ile rinde  köklü bir d eğ iş ik lik  m eydana getirm edikçe Fransız Hüküm etinin 
İttifakın lüzum lu görüldüğü müddetçe devam  etmesi gerektiğ i görüşünde o ldu
ğunu hatırlatm ıştır.»

Görüleceği üzere, Çekoslovakya o lay la r ı, N ATO 'nun vahdet ve tesanüdü 
için, tâb ir ca izse bir nevi im tihan teşkil etm iş, N ATO m em leketlerine geçm işin 
ve h a lih az ır durum un gerçekçi bir m uhasebesin i yap m ak  im kânını sağ lam ıştır. 
Netice o la rak , bugün İttifak  dayan ışm ası daha da takv iye  edilm iş ve buna i lâ 
veten, İttifakın  savunm a ve «détente» o la rak  ifade edilen çifte gaye lerin in  u y
g u lam ada nasıl bağ daştırılacağ ı kesin lik  ve berrak lık  kazanm ıştır.

Muhterem A rkad aş la rım ,

M em leketim izdeki m uayyen çevreler, e llerindeki bütün im kân ve v a s ı
ta la rla  devam lı ve sistem atik o la rak  Türk ha lk ına N A TO ’yu m em leketim ize z a 
rardan  başka bir şey getirm eyen bir teşk ilâ t o la rak  gösterme gayreti içeris in 
dedirler. Bu çevreler, NATO 'nun Tü rk iye ’nin bağ ım sızlığ ın ı ka ld ırd ığ ın ı, Türk 
po litikasın ın  şahsiyetli o lm asın ı enge lled iğ in i, Türk iye 'y i m unzam  tehlike lerle  
karşılaştırd ığ ın ı ve m em leketim izi kendi ihtiyarı haricinde bir savaşa  sürükleye
b ileceğ in i, Türk ordusunun m illî gaye le r için ku llan ılm asına  set çektiğ in i, Türk 
savunm a m asrafların ın  bu Teşk ilâ ta  üye liğ im iz do lay ıs iy le  arttığını bu sebeple 
ka lk ın m aya  ayrılab ile cek  önemli kayn ak la rı yuttuğunu idd ia edegelm işlerd ir. 
Bu konu larda , kendilerine M illet M eclisinde, Karm a Bütçe Kom isyonunda ve bu 
kürsüde yeterli ve açık izahatta bunu lm asına , ileri sürdükleri id d ia la rın  vâ rit  
o lm adığ ın ın  belirtilm esine rağm en, ana hedefleri o lan Tü rk iye ’yi mensup o l
duğu, ferd î hak ve hürriyetleri esas a lan  dem okrasi cephesinden koparm ak ve 
N ATO  Teşkilâtn ın  en n â fiz  üyelerinden biri o lan A m erika B irleşik Devletleri ile 
ilişk ile rim ize  gölge düşürm ek g ayesiy le  id d ia la rına  devam  ederler.
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Ö yle zannediyorum  ki, huzurunuzda bulunm aktan b ilistifade Türkiye'nin 
N A TO ’dan ne gibi im kân lar ve fa y d a la r  sağ lad ığ ı konusu üzerinde durmam bu 
isnat itham ve id d ia la rı bir kerre daha cevap land ırm ak bakım ından uygun o la
caktır :

1. Herşeyden önce N ATO , üye memleketlerin daha barışta, ortak bir sa 
vunm anın gereklerin i yerine getirm eleri ile, direnme ve güvenme azim lerini ge 
üşürm elerini sağ lam ak  suretiyle nükleer ve konvansîyonel bir güç ortaya çı
karm ış, böylece, muhtemel bir m ütecavizi, taarruzu göze a lam ayacağ ı bir du
rumla karşı karşıya b ırakm ıştır. N ATO ’nun bu fonksiyonuna «caydırıcılık» de
nilm ektedir. Bu, N A TO ’nun en m ütebariz vasfıd ır. Teşkilât, esas itibariyle , sa 
vaşı yap m aya  değil savaşın  vukuunu önlemeye yönelm iştir. Türkiye de bu cay
dırma gücünden d iğer bütün üye memleketler gibi fayd a lanm akta , katkısının 
karşılığ ın ı a lm aktad ır.

2. N A lO , üyeleri için b izatih i bir n ihaî gaye teşkil etmemektedir. Bir v a 
sıtadan ibarettir. Teşkilâtın  esas s iyas î hedefi, A vrupa 'd a  sürekli ve âdil bir 
barışın kurulm asıd ır. N ATO A vrupa 'd a  kuvvet dengesini sağ laya rak , üye mem
leketlerin güven lik lerinden endişe etmeden «détente» faa liyetlerine  katkıda bu
lunm aların ı sağ lam aktad ır. Türkiye de bu durum dan müstefit o lm aktadır. Tür
kiye'n in dış politikasın ın  temeli barıştır. Ancak barışa hizmet etmek için bir mem
leketin dış güven liğ in i tem inat altına alm ası esastır.

3. N ATO s iyas î bir forum o larak  Türk iye ’nin Batılı devletlerle ilişkilerin i 
kuvvetlendirm esine im kân verm iştir. Böylece, Türkiye'nin Batılı dem okrasilerle 
daha m uhtevalı ve yapıcı ekonomik ve kültürel ilişk iler geliştirebilm esine yol 
açmıştır.

4. N ATO , Türkiye gibi gelişen memleketlerin savunm a ihtiyaçlarının nazarı 
itibara a lın a ra k  istikrarlı ve program lı askerî yardım  sağ lanm asın ı gerçekleş
tirm iştir. Türk iye, Am erika B irleşik Devletlerinden 1948’den buyana 2 m ilyar 
520 m ilyon Dolarlık  askerî yard ım  sağ lam ıştır. Am erikan askerî yardım ının y ıl
lık o rta lam ası takriben 115 milyon Dolardır. 1969 Am erikan askerî yardım  m ik
tarı A m erika B irleşik Devletleri Kongresi kararından sonra kesinleşecektir. Bu
nun da 100 m ilyon Dolar civarında olacağı tahm in edilm ektedir. Federal A l
m anya 1964 y ılından  beri NATO kararla rı çerçevesinde Türkiye ’ye yılda 50 
milyon DM askerî yard ım da bulunm aktadır. Önüm üzdeki y ılla rda  bu yardım ın 
önemli ölçülerde arttırılacağ ın ı delâlet eden m alûm ata sah ib iz . Bu iki memleket 
dışında Türk iye 'ye  askerî yard ım da bulunan NATO üyesi memleketler de m ev
cuttur.

1968 ra kka m la rıncı göre, silâh lı kuvvetlerim iz ihtiyaçların ın en önemli kıs
mının dış askerî ya rd ım larla  sağ landığ ı an laşılm aktad ır. Bu da alınan  yard ım 
ların savunm a gücümüze önemli katkıda bulunan bir faktör olduğunu oıtcıycı
koymaktadır.
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5. Türk iye ’de N ATO ortak enfrastrüktür yard ım ları yo luy le , h a v a a la n la r ı, 
denizaltı sığ ınak ları m uhabere sistem leri g ib i önemli savunm a tesisleri kurul
muştur. in şa la rı için NATO ta ra fın dan  400 m ilyon Doların üstünde para h ar
canan bu tesisler Türk S ilâh lı Kuvvetleri ta ra fın dan  ku llan ılm akta  ve Türk s a 
vunm asına çok önemli bir katkıda bu lunm aktad ırla r.

6. N ATO içinde olm ası d o lay ıs iy le  Türk iye ’nin istihbarat ve erken haber 
a lm a im kân ları önemli ölçüde kuvvetlenm iştir.

7. Türk iye ’nin N A TO 'ya g irerek dış güven liğ in i takv iye  etm esi, m illî s a 
vunm a harcam aların ın  genel bütçe içindeki n isb î değerini düşürm üştür. N ATO 'ya 
girm eden önce genel bütçenin takriben ya rıs ına  baliğ  o lan m illî savunm a harca
m ala rı, Türk iye'n in  N A TO ’ya iltihak ın ı takiben  yarı ya rıya  düşm üştür, 1969 
savunm a h arcam alarım ız , bu yılın  genel bütçesinin % 20 'sin in  a ltındad ır.

8. N ATO içinde hak eşitliğ i ve oy biri iği prensibi mevcuttur. Büyük, orta 
ve küçük m üttefiklerin hukukî eşitliğ in  carî olduğu bir forum içinde işb irliğ inde 
bu lunm aları daha ko lay o lm aktad ır. Türkiye de m üttefik leriyle  işb irliğ in i bu 
esas üzerinden yürütm ektedir.

9. N A TO ’nun m ünhasıran bir savunm a teşkilâtı o lm ası, N ATO askerî me
kanizm asın ın  an cak  N ATO  toprak la rına vuku bu lab ilecek bir tecavüz üzerine 
harekete geçirileb ilm esi ve kararla rın  oy b irliğ i ile a lın m ası, Tü rk iye ’nin ihtiyarı 
haricinde kendini ilg ilend irm eyen bir savaşa  her zam an sürüklenebileceği id
d iasın ı mesnetten m ahrum  b ırakm aktad ır.

10. Tü rk iye ’nin silâh lı kuvvetleri tam am en m illî kum anda a ltındad ır. Tür
k iye , yu karıd a  sağ lad ığ ın ı sayd ığ ım  bütün bu im kân ve fa y d a la r  karşılığ ında 
s ilâh lı kuvvetlerin i m illî kum anda a ltından  çıkarm ış değ ild ir. Kuvvetlerin  N A 
TO ’ya tahsis li o lm ası ortcık p lân ların  yap ılm asın d a  fay d a la n ıla n  tam am iy le  
itibarî b ir m efhum dur. Türk iye , s ilâh lı kuvvetlerin i m illî gaye leri için her lüzum 
lu gördüğü anda istediği şekilde ku llan ab ilir .

Muhterem A rka d aş la r ım ,

Bu m aruzatım la N ATO 'nun , dünya barış ı, A vrupa güvenliğ i ve Türk iye ’nin 
savunm ası bakım ından önem ini kâfi derecede açık lad ığ ım ı zanned iyorum . A n 
cak , İttifakın  önemi ve devam ı zarureti konusundaki görüşlerim i arzederken , 
aske rî paktların  genellik le  s iya s î havay ı gergin tuttuğu, m ille tlerarası ilişk ile ri 
dondurduğu, b inaenaleyh  feshedilm eleri gerektiği yo lundaki görüşe de de
ğinm eden geçem eyeceğim .

M uhterem A rka d aş la r ım ,

Karm a Bütçe Kom isyonunda Bakan lığ ım  bütçesi görüşülürken bu tez ka r
ş ıs ındaki Türk görüşünü beyan etm iştim . Ö nem ine b inaen bu m ünasebetle söy
led ik lerim i burada kısmen tekrarlam akta  fayd a  m ülâhaza etm ekteyim  :
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A v ru p a ’da 1968 Ağustosunda cereyan eden hazin o lay lar bu tezin öngör
düğü hareket tarzın ın , a rab ay ı atların  önüne koym ak olduğunu açıkça göster
m iştir. N ATO Teşkilâtı ile Varşova Paktının feshedilm elerine yol açacak bir A v 
rupa düzenin tesisi, esasında İttifakım ızın yöneldiği ufuktur. Bu, NATO'nun uzun 
vade li s iya s î hedefid ir. A ncak , bu ufkun açılm ası için önce Doğunun ve Batı
nın m üşterek, sam im î ve sürekli bir gayretle A vrupa 'd a  devam lı bir s iyasî is
tik rar ve güven lik  ortamı ya ra tm aları gerekecektir. Bu safhadan geçilmeden 
NATO'nun zay ıfla tılm ası veya feshi, güvensizliğ in  sür’atle kendini göstereceği, 
yeni buhran ve gerg in lik  saha ları ortaya ç ıkaracak , vah im  bir istikrarsız lık  hu
sule getirecektir.

İttifakın b ize güven lik  sağ lam ış o lm ası, onun artık feshi gerektiği veya 
onu terkedebileceğ im iz kanısını doğurm am alıd ır. Türkiye'nin çıkarları, NATO'- 
ya katkıda bulunm akta ve bunun yan ında olanca gücü ile Avrupa ve dünya 
işb irliğ in i her bakım dan desteklemektedir. N ATO , kendi teşkilât yapısın ı «détente» 
a vasıta  haline getirm iştir. Türkiye, gerek İttifak içindeki faa liye ti, gerek Doğu 
A vrupa m em leketleriyle iyi kom şuluk siyaseti ile «détente» ortamının ge liş
mesine katkıda bulunm aya devam  edecektir. Bu yo lda yürürken; ümitlerim izin 
h aya lle rim iz le  karışm asın ı önler, elde edeceğim iz neticeleri daim a gerçeklerin 
ölçüsüne vurab ile rsek , hâdiselerin  ve gelişm elerin bizi ne yersiz bedbinliğe ne 
de hesapsız n ikb in liğe uğratm ayacağ ından emin o lab iliriz .

İKİLİ SAVUNM A ANLAŞM ALARI

Kuzey A tlan tik  A nd laşm asın ın  III. m addesi çerçevesinde, Türkiye'nin mez
kûr an d laşm aya  iltihakından sonrcı, 1954 yılından 1965 yılı başlarına kadar 
m uhtelif ta rih lerde, Türkiye ile Am erika B irleşik Devletlerinin muhtelif seviyede- 
deki tem silcileri a ras ın d a , değişik  şekillerde 5 0 ’yi mütecaviz an laşm a yapıld ığ ı 
yüksek m alûm larıd ır.

N ATO üyesi m emleketlerin tecavüze karşı münferiden veya müştereken 
m ukavem et kudretlerini idam e ve tezyid etmeleri m aksad ıyla yap ılan  mezkûr 
an laşm a la rın  4 6 ’sı 1954 - 1960, 4 u 1960 - 1961, 6 ’sı 1961 - 1964 tarih leri a ra 
sında im zalanm ıştır. Bahiskonusu an laşm alardan  bazıları Yüksek Meclisin tas
vibinden geçerek kanunlaşm ıştır. (6375, 6426, 6^27, 6816 sayılı kanunlar)

Türk iye ’nin N A TO ’ya iltihakından sonra geçen 10 yılı mütecaviz bir dev
rede ABD ile müşterek savunm a ve güvenlik  konusunda yapm ış olduğu an laş
m aların  büyük bir çoğunluğu teknik m ahiyette olup ilg ili servisler arasında ak- 
ted il m istir. A n cak , bunların belirli ve yeknesak İlke ve usullere bağlanm am ış 
o lm aları sebeb iy le , tatb ikatta ortaya çıkan meselelere çare bulm ak üzere, Hü 
kûm etim iz iktidara gelişin in  ilk hafta la rında bu konuyu ciddî bir şekilde ele 
alm ıştır.
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Teknik servislerce yürütülen uzun ve kesif ça lışm a la r sonucunda bahisko- 
nusu an laşm a la rın  istinad edeceği temel ilkelerin  tek bir metin halinde top
lanm ası lüzumu tebellür etm iştir. Bunu m üteakip ABD  ile bu m aksatla  m üzake
relere g irişilm esi konusunda prensip m utabakatına varılm ış ve yüksek m alûm 
ları olduğu üzere, 20 O cak 1967 tarih inde A n k a ra ’da resmen m üzakerelere baş
lanm ıştır.

M üşterek güven lik  ve savunm a konularının bugünkü tekno lo jik  gelişm eler 
nericesinde iktisap  ettiği m uğ lâk m ahiyet sebeb iy le , iki ta ra f m üzakerecilerin in  
kesif çalışm a ve a raştırm a la r yap m ala rın ı gerektiren ve Dışişleri Bakan lığ ı se
v iyesinde  zam an zam an devam  edilen m üzakere ler neticesinde, halen a n la ş 
m anın hemen hemen tümü üzerinde m utabakata varılm ış olduğunu huzurunuz
da ifade  etmek isterim . A n laşm an ın  im zasın ı m üteakip an laşm ad a derpiş o lu
nan müşterek savunm a faa liye tle rin in  yürütü lm eleri, ayrıca  tekn ik serv isle r a ra 
sında ya p ıla ca k  uygu lam a an laşm a la rı ile yeknesak ilke ve usu ller da iresinde 
sağ lanacaktır .

Bcıhiskonusu an laşm ad a üzerinde m utabakta varılm ış olan ilkeleri Karm a 
Bütçe Plân Kom isyonunda yaptığ ım  konuşm ada açık lam ıştım . Bunların  tüm ü
nü Yüksek Heyetin izin  vaktin i fa z la  a lm am ak  için burada aynen tekra rlam ak  
istem iyorum . A n cak , bahis konusu an laşm ad ak i ilke le rin , devletim izin  egem en
lik ve eşit hakların ı teyid ettiğ in i, B irleşm iş M illetler Ya sas ı am aç ve ilkelerine 
uygun bulunduğunu belirtm ek isterim . Bundan başka an laşm a Kuzey A tlantik  
İttifak ı içindeki vecibelerim ize ilâve  h içbir sorum lu luk getirm em ekte ve müşte
rek savunm a tesislerin in  m ülkiyet ve kontrolünün tam am en Türk m akam larına  
a it bulunduğunu bir kere daha açıkça o rtaya koym aktad ır.

Konuşm am ın başında H üküm etim izin iktidara geçtiği günlerde müşterek 
savunm a ile ilg ili an la şm a la rın  tümünü ele a ld ığ ın ı arzetm iştim . Bu cümleden 
o lm ak üzere, Türk kam u oyunda bir süreden beri tenkitlere yol açan  görev be l
gesi meselesi de m üzakere konusu yap ılm ış ve uzun ça lışm a la rd an  sonra, 1956 
tarih inde  yap ılan  A n laşm a feshed ilerek, yerine bütün N ATO m em leketlerinde 
carî o lan ta tb ika ta  uygun esasları m uhtevî bir A n laşm a im zalanm ıştır. F ilh a k i
ka 24 Eylül 1968 ta rih inde  nota teatisi suretiyle yap ılan  yeni A n laşm a ile gö
rev be lgelerin in , d iğer N ATO  m em leketlerindeki ta tb ika ta  göre ve Kuvvetler 
Statüsü A n laşm asın ın  lâ fz ın a  ve ruhuna uygun o la rak  verileceği ve bu yo lda 
işlem göreceği derpiş o lunm uş, ay rıca , sanığ ın resmen görevli o lup o lm adığ ın ı 
en iyi takd ir edebilecek m akam  olan Türk G ene lkurm ay B aşkan lığ ın a , aksine  
delil ve em areler bulunduğu takd irde , görev belgesin i reddetme hakkı tanınm ıştır.

M ille tlerarası durumu gözden geçirirken V ietnam  ve Orta Doğu ih tilâ fla rı 
üzerinde du rm am aya im kân yoktur. Geçen yıl tam  bu s ıra la r V ie tnam 'da TET 
hücüm ları çarp ışm a ları gayet kanlı bir m ecraya sokmuş ve barış ümitleri her 
zam ankinden  uzağa itilm iş görünüyordu. Bununla beraber o lay ların  gelişm esi
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ou köıüm serüği haklı ç ıkarm am ış ve ihtilâfı barışçı yoldan halletme eğilim leri 
kuvvet kazanm ıştır. Bom bard ım anların  kısmî durduruluşundan sonra Paris ’te 
b aş layan  tem aslar usul meseleleri ile uzam ış ve bu arada bom bardım anlar 
A m erikan  Hükümeti ta ra fından  tam am en durdurulm uştur. Usul meselelerinin a y 
larca sünen m üzakerelere konu teşkil etmesi sebebiyle ihtilâfın  esasına inen mü
zakere le r an cak  b irkaç gün önce başlayab ilm iştir . Türk Hükümeti, işin başından 
beri bu ihtilâfın  barışçı yo llardan  halli görüşünü benimsediği ve savunduğu için 
o lay ların  bu istikâm ette gelişm elere imkân veren bir seyir takip  etmesini büyük 
m em nuniyetle karşılam ıştır. M üzakerelerin başlam ası bittabi ihtilâfın kölayccı 
ve süratle çözümleneceği m anasına gelmez. Fakat öyle görünüyor ki ö^röfiar 
da uzun sürebilecek bir m üzakere ihtim alin i esasen gözden ujpJr'futm u.yorlar. 
B inaenaleyh  Güney Doğu A sya 'd a  y ılla rdan  beri bir çıbs*rf"başı o larak  devam 
eden V ietnam  ihtilâfın ı s iyas î bir hal şekline bağföm ak için her zam ankinden 
m üsait bir ortam mevcuttur hükmün.e—vcrröBiliriz. Böyle bir hal şekli sadece G ü
ney Doğu A s y a ’nın istikrarına hizmet etm iyecek, aynı zam anda m illetlerarası 
durum un sa lâh  bulm asına büyük bir katkı sağ layacaktır.

O rta Doğu durum una gelince burada durum V ietnam ’dakinden çok fa rk 
lıdır. Büyükelçi Ja rring  ta ra fından  bir seneden fcızla zam andan beri ihtilâfı bir 
hal şekli etrafında geliştirm ek için sab ırla  sarfedilen gayretler kayda değer 
bir ilerlem e gösterem em iştir. Halbuki bölgede mevcut gergin hava ve zaman 
zam an vuku bulan o lay la r bu ihtilâfın  bir an evvel hallinde gerek bölge ge
rek dünya barışı bakım ından zaruret bulunduğunu açıkça ortaya koym aktadır. 
Ja rrin g  m isyonu çerçevesindeki çaba lar mevcut fas it daireyi kırm aya m uvaffak 
o lm ad ığ ına göre, m eseleye olumlu bir katkıda bulunma im kânına sahip dev
letlerin harekete geçm eleri ve bu misyonun başarıya u laşm asına yardımcı o l
m ak üzere teşebbüs a lm a la rı lâzım  ve fa ide lid ir.Türkiye  öteden beri her iki 
ta ra fın  da itim adını ha iz b irkaç devletin Jarring  m isyonuna yardım cı gayretler 
sarfetm esi görüşünü savunm uş ve bu fikrin i hem ihtilâfa ta ra f olan devletlere 
hem de barış ile ilg ilenen d iğer memleketlere daha ay la r evvel duyurmuştur. 
B irleşm iş M illetler Genel Kurulunun 23. dönem toplantısına katılm ak üzere 
N ew  - Yo rk 'a  g ittiğ im iz Ekim ay ında bu vad ide faa liyetim iz olmuştur. Son bir 
a y  zarfında gerek Sovyetler Birliğ i Hükümetinin gerek Fransa Hükümetinin ko
nuyu çıkm azdan kurtarm ak için bazı teşebbüslere giriştiklerine şahit olduk. Fler 
iki Hükümetin de bu konuda Türk Hükümetine bilgi vermiş olduğunu burada 
teşekkürlerim izle  kaydetm ek isterim . Bu iki teşebbüs üzerine dört devlet arasın 
da başlam ış o lan tem asların  müşterek bir an lay ış  istikâmetinde gelişmesini sa 
m im iyetle temenni ediyoruz. Türkiye Orta Doğu ihtilâfına barışçı bir çözüm bu
lunm ası istikâm etinde hiçbir çabadan geri kalınrnam ası görüşünde olduğundan 
gerek Sovyet gerek Fransız Hükûm eileri ta ra fından  teşebbüse geçilmiş olmasını 
da m em nuniyetle kaydetm iştir. Hüküm etim iz Orta Doğu da âdil ve şerefli bir 
barışın tesisi için şim diye kadar takip  ettiği yapıcı po litikaya bundan böyle 
de devam  etmek kararındad ır.



Kıbrıs konusundaki izahatım a Cem aatler a rasın da devam  etmekte olan 
görüşm elere tem as ederek b aş lam ak  istiyorum . Geçen yıl H aziran  ay ında b aş
layan  bu görüşm elerde arzu ettiğ im iz sürati bulmuş değ iliz . Buna rağm en iki 
tem silci 20 O cak tarih inden beri görüşm elerin üçüncü safhasına  b aş lam ışla rd ır. 
Ş im diye kad ar yap ılan  tem aslardan  yakın  bir uzlaşm a em aresi belirm iş de
ğ ild ir. Görüşm elerin  m erkezini m ah a llî m uhtariyet m eselesi teşkil etm ektedir. 
Türk Cem aatı, güven lik  ih tiyaçları d a h il, hak ların ın  ve Cem aat varlığ ın ın  koru- 
nabtim esin in ; an cak  etkili şa rtla r içinde gerçekleşecek bir m ah a llî m uhtari
yet ile mümkün o lab ileceğ in i düşünm ektedir. Rum Cem aati ise m ah a llî m uh
tariyet prensibine itiraz etmemekte an cak  bunun çok kısıtlayıcı bir çerçeve içinde 
kalm asın ı sağ la m a ya  ça lışm aktad ır. Bu önem li konuda görüş b irliğ in in  elde 
ed ileb ilm esi m üşkilât arzettiğ i cihetle görüşm elerde buna bağlı o la rak  ele 
a lm an d iğer konularda da ilerlem e kayded ilm esi mümkün o lam am aktad ır.

Bununla beraber, görüşm elerin başlang ıc ından  beri A d a 'd a  mevcut sa 
kin hava devam  etm ektedir. Bu sayede Cem aatim iz y ılla rd an  beri ele a la m a 
dığı m eselelere eğ ileb ilm ek fırsatın ı bulm uştur. İk tisad î ve sosyal a la n d a , Hü
küm etim izin yap m ay ı kararlaştırd ığ ı ilâve  ya rd ım la r la , Cem aatım ız içinde bir 
hareket belirm iştir. B ilhassa göçmen d avas ı yeni b ir görüş çerçevesinde önem 
le ele a lınm ıştır. Cem aatın yönetim  işleri geçen y ılla ra  nisbetle çok daha ta t
m inkâr ve verim li bir istikam et a lm ıştır. Türk Yönetim inin kara rla rı A d a ’da 
Türklerin bulunduğu her yerde yeknesak  o la rak  uygu lanab ilm ekted ir. Cem a
atım ızın canının ve m alın ın korunm ası için görevli m ücahit teşkilâtı takd ir ve 
iftiha r uyan d ıracak  bir şuur içinde vaz ife  başında bu lunm aktad ır.

Kıbrıs m eselesinin m illî vasfı yan ında bir de m ille tlerarası veçheleri v a r 
dır ve bu h a liy le  ih tilâ f mudil bir m ahiyet arzeder. M eselenin m illî vasfın ın  
icab ettird iği bütün d ikkat, itina ve fe d akârlık  Hüküm etim izce gösterilm ektedir 
İhtilâfın  m ille tlerarası veçhesin i çizen d iğer a lâ k a lı ta ra fla rd a  da barışçı ve ger
çekçi niyet ve tutum ların  saha kazanm asın ı temenni ederiz. Y ılla rd an  beri Tür
kiye ile Yunan istan  aras ın d ak i m ünasebetleri etkileyen ve K ıb rıs 'tak i havay ı 
zeh irleyen bu ih tilâ fın  ha llin i uzun vade ler için geri b ırakm ak hata lı bir tutum 
dur. O rtadoğu 'dak i çok tehlike li gelişm eler Kıbrıs m eselesinin bir an evvel çö
züm lenm esi ve hiç değilse Türk iye , Kıbrıs ve Yunan istan  a ras ın d a  bir barış 
ve güven lik  çem berinin ya ra tılm asın ı teşvik  edebilecek ciddiyetted ir. Böyle bir 
netice, ta ra fla rın  m illî m en faatlarına uygun bir işb irliğ i sahasın ın  açılm asına 
im kân h az ır layacak tır . Bizim kesin tutum um uz be llid ir . Cem aatım ızın  h ak lan  
e llerinden a lın am az ve Kıbrıs devletinin tümüne sah ip  ç ık ılam az . Bu gerçek ş im 
d iye  kadar geçird iğ im iz acı tecrübelerle an laşılm ıştır . Bu tecrübelerin bütün il
g ili ta ra fla ra  uzlaşm a yolunun aç ılm asına yard ım cı ilham lar verm esin i tem enni 
ederiz.

Muhterem a rk a d a ş la r,
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Şim di O rtak Pazar ile m ünasebetlerim iz konusunda m aruzatta bulunaca- 
cağ ım .

Bu bahiste sah ip  bulunduğum uz an lay ış ı aksettirm ek üzere hemen ve özel
lik le  belirim ek istediğim  husus, Avrupa Ekonomik Topluluğu ile Türkiye a rasın 
d ak i ortaklığ ın her yönüyle teessüs etmiş bir vak ıa  olduğudur. Dolayısıyla bu 
ortaklığ ın  b izatih i kendisini m ünakaşa mevzuu yapm ak artık yersiz ad ded il
mek gerekir. B iz, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti o larak , bundan beş buçuk yjJ_ 
önce im zalanm ış bir A n laşm ayı tatb ik m evkiindeyiz. M eselenin hukyT^ /im ü  
budur. F iiliya ta  gelince. An laşm an ın  tatb ikatından çok m üsbp i^ önuçlar elde 
edilm iş olduğunu kaydetm ekle bahtiyarım . Bu m üs^ ei^ onuçlard ır ki gerek 
bizde, gerek o rtak larım ızda Geçiş Dönemine i niik^rTTujs usunda, A n laşm ada ön
görülen sürenin uzatılm asına ihtiyaç^jcTmadlgı kanaatin i husule getirm iştir.

B ilind iğ i üzere, m uhatap larım ız ileri bir ekonomik kalkınm a seviyesine 
u laşm ış ü lke lerd ir. Ö ze llik le  İkinci Dünya Harbinden sonra Batı Avrupa'da sa 
nayi h ız la ge lişm iş, tarım da m akineleşm e neticesinde verim çok yükselm iştir. M em
leketim izde ise sanay i henüz başlangıç safhasındad ır ve tarım da birçok bölgeler
de verim  düşüktür.

İlk  bakışta bu durum , Türk iye ’nin Toplulukla bir gümrük b irliğ ine gitmesi 
halinde san ay iin in  çökeceği ve tarım ın çeşitli güçlüklerle karşılaşacağ ı idd i
a la rın ı doğurm aktad ır.

H albuki mesele derin liğ ine incelendiğinde üm itsizliğe veya endişelere ka
p ılm aya m ahal o lm adığı o rtaya çıkar. Bununla, O rtak Pazar şartlarına intibak 
etmenin basit ve kolay bir iş olduğunu iddia etmek istemiyorum. El betteki bu 
konuda Hükümete ve sanayic ile rim ize  terettüp eden önemli vecibe ve tedbirler 
yer a la caktır . A n cak , ekonom im izin sıhhat ve selâmeti ve Topluluktaki yerim i
zin bize sağ layacağ ı m enfaatlerin  bir iccıbı o larak  hedefim ize ulaşm anın ça
relerini a ray ıp  yerine getirm ekle karşı karşıya bulunm aktayız.

M üsaade ederseniz, meseleyi çeşitli açılardan  incelemek isterim.

Bir defa san ay id e  temel unsur m aliyettir. Türk Sanayicisi O rtak Pcızar a i l
tihak  halinde A vru p a lı sanayic i gibi ham m addeyi ucuza mâletmek im kânına 
sah ip  o lacaktır. Çeşitli verg iler aynı seviyede o lacaktır. M aliyetin temel unsur
ları o lan enerji ve d iğer a it ycıpı m asrafları da büyük ölçüde yaklaştırılırsa , 
Türk San ay iin in  yatırım  teçhizatı gibi pahalı m aliyet unsurlarının yarciıcıcağı 

güçlükleri yenm esi ve rekabet gücüne kavuşm ası mümkün olacaktır.

Görülüyor ki, Toplu luktan elde edeceğim iz im kanların  kullanılm ası büyük 
ölçüde bize bağlı bir unsurdur. Geçiş Döneminde loplu luğa karşı yükleneceği
m iz vecibe ve taahhütlerin  yanı sıra en önemli vazifem iz kendi kendimize karşı

Muhterem A rkad aş la r ,
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da bazı vecibeler yüklenm ektir. A n cak , Hüküm etim izin a lacağ ı tedbirler, s a n a 
yiim iz in  kendi içindeki bazı düzenlem elerle tam am lanm ad ıkça  istenen neticeye 
u laş ılm am ası ihtim al d ah ilin d ed ir. N itekim  O rtaklığ ın  Geçiş Dönemi Türk m üte
şebbis ve üreticisini m illî pazarın  yan ı sıra iştira gücü çok yüksek 200 m il
yon luk büyük bir m üstehlik kitlesinin karşısına da getirecektir. Bu büyük p azara  
d iğer m em leketlere nazaran  daha a van ta jlı şartla rla  g irilm ekted ir. A ncak  bü
yük istih lak  büyük çapta standart istihsali gerektirir. Bu it ib a rla , atölye sa n a 
yim den ç ık ılm asın ı, teşebbüslerin b irleştirilm esi, tevsii g ib i yo lla r la  üretim fo nk
siyonunu rantabl hale  getirm ek için gayret sarfetm e mecburiyeti hasıl o la cak 
tır. A yrıca  işletm elerin büyük bir p iyasan ın  gerektird iğ i p azarlam a üsullerine de 
başvurm ası zorunlu o lacaktır. Bütün bunların  ekonom ik yap ım ız ı modern bir 
hale  getirm ek yo lunda önemli unsurlar olduğu tab iîd ir.

Tarım  sektöründe ise elde edeceğim iz m üsait ticarî im kân ların  yan ıs ıra  
z ira î yap ım ız d o lay ıs ıy la  bir güçlükle karşılaş ılm am ası için Tarım  Po litika ların ın  
ahenkleştirilm esi işi daha sonraki bir dönemde ele a lınacaktır.

Muhterem A rka d a ş la r ,

A z  evvel tem as ettiğim hususlar m uvacehesinde Geçiş Dönemine intikalde 
bir ace leciliğ in  bahiskonusu olduğunu söylem ek mümkün değ ild ir. Bu bak ım 
dan m enfaatlerim izin  h a le ld a r o lacağ ı idd iası ileri sürülem ez.

Bu defa Geçiş Döneminin norm al süresi 12 y ıld ır. Bazı önemli sektörler 
için bu süre 22 yıl o lacaktır. Sanay im iz in  hassas sektörlerin in bugünden itibaren 
23 y ıllık  bir süre za rfın d a modern san ay ie  adapte  o lm aları im kânı mevcuttur.

A yrıca  Geçiş Dönemi hüküm leri m ucibince bir sektörde zorluk la k a rş ıla ş ıl
d ığ ında çeşitli korunm a tedbirleri a lm ak  mümkün o lacaktır. Gene Türkiye evve l
ce kurm ayı p lân lam ad ığ ı yeni bir san ay ii kurm ak ihtiyacını hissederse, genç 
endüstri argüm an ına d a ya n a ra k  bu a la n d a  da korunm a tedbirleri a lab ilecektir. 
Bu it ib a rla , H azırlık  Döneminin 2-3 yıl geriye atılm ası ekonom ik doneler aç ıs ın 
dan Tü rk iye ’ye bir şey kazan d ırm ayacak , Geçiş Döneminin önüm üzdeki yıl
başlam ası ise Tü rk iye ’ye bir şey kaybettirm eyecektir.

Kald ı k i, Top lu luk çerçevesinde bugün Türkiye lehine tahassü l etmiş bu
lunan m üsait konjonktür Geçiş Dönemi şartların ın  bizim  isteklerim ize daha u y
gun bir ta rzda gerçekleşm esine yard ım cı o lacaktır.

M uhterem A rka d a ş la r ,

Şim di konunun en önem li yön lerinden birine tem as etmek istiyorum . Bu
gün artık  O rtak P aza rla  m ünasebetlerim izi P lân ’a göre m ütalâa etmek değ il,
P lân ’ı O rtak P aza r icap larına  göre düzenlem ek devresine g irm iş bu lunuyoruz 
ve o şekilde hareket ediyoruz.
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Katm a Protokolün 1970 başında yürürlüğe g ird iğ ini farzedelim . Bu ta k 
dirde dahi Türkiye ye düşecek vecibeler ancak  3 üncü Plân dönemi sonunda 
belirli bir nisbete u laşacaktır. Biz bu a rad a , 3 üncü Plânım ızı tam am en O rtak 
Pazar vak ıa s ı karşısında hazırlam ak durum undayız. Bunu Toplu lukla ortak o l
m asak dahi yap acağ ız . Dış ticaretim izde esasen % 35'in  üzerinde yer tutan 
bir m illetler grubunu ihm al etmemiz, realiteleri inkâr eyled iğ im iz m ânasını 
i'a sır.

O rtak Pazarla  m ünasebetlerim izden endişe duym ak, kanaatim ce Türk iye '
nin ka lk ınm asında dış faktörlerin  menfi rol oynayacağ ı vehm inden doğm akta
dır. Şurası unutulm am alıd ır ki, m enfaatlerim ize uygun biçimde kullan ıld ığ ı ve 
çaba larım ız buna göre arttırıld ığ ı hallerde dış faktör ekonomik kalkınm am ızı 
daha da h ızlandırıcı bir tesir icra edecektir.

Hüküm etim iz, özellik le  bu konu ile ilg ili Bakan lık  ve Kuruluşlarım ız ve 
Özel Sektörüm üz; O rtak Pazar vak ıas ı karşısında azam î d ikkat ve itinayı gös
term ektedirler.

Geçiş Döneminde ortaya çıkacak karşılıklı ve dengeli taahhütler Topluluk 
ve Türk iye ’nin eşit vecibeler yüklenm esi demek değild ir. Ta ra fla r ekonomik po
tansiye lle ri n isbetinde vecibe yükleneceklerd ir. Az evvel sözkonusu ettiğim d ik
kat ve itina d o lay ıs ıy la  O rtak Pazarla m ünasebetlerim izin ekonomik kalkınm a 
hızım ızı ya va ş la tm as ın a , ekonom im izi güç durum lara düşürmesine asla  m üsa
ade edilm eyeceğinden emin o lab ilirs in iz .»

B E L G E  2 3 Şubat 1969

KIBRIS’TAKİ CEMAATLAR ARASI GÖRÜŞMELER HAKKINDA YAYINLANAN  
O RTAK BİLDİRİ

Denktaş ve Klerides, bir basın toplantısı yap arak  ara la rında cereyan et
mekte olan öngörüşm elerin tam am lanm ış safha ları hakkında bir ortak bildiri 
yay ın lam ış la rd ır . O rtak b ild iri şöyled ir :

«Görüşm elerin  birinci ve ikinci sa fha ları tam am lanm ış bulunm aktadır. 
Şimdi üçüncü sa fh aya  başlıyoruz.

Görüşm elerin birinci safhası süresince herhangi bir konuda belirli t e k i l 
ler öne sürm eksizin Kıbrıs meselesinin an ayasay ı ilgilendiren unsurları üze
rinde görüş teatisi yap ılm ası usulünü takip  ettik.

Bu bakım dan , görüşmelerin birinci safhasın ın  am acı daha belirli teklif
lerin yap ılab ilm esi için ikinci sa fhaya  geçilm ek üzere yeteri kadar görüş birliği 
m evcut olup o lm adığının tesbiti idi.
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25 Temm uz 1968 tarih li b ild irim izde  belirttiğ im iz gibi bazı noktalarda gö
rüş b irliğ i o lduğu, baz ıla rı için ise müşterek zem in bulunm asın ın güç o lm adığı 
görüşm elerin birinci sa fh asın da an laşılm ıştı. A rad ak i görüş fa rk la rın ı ya k ın 
laştırm ak için sab ırla  görüşm elere devam ı gerektiren konuların  mevcut bu lun
duğunu da o zam an  belirtm iştik  .

G örüşm elerin  birinci sa fh asın da ed inilen tecrübenin ışığ ında Kıbrıs m ese
lesine âd il ve ta tb ik i mümkün bir çözüm yolu bu lunab ilm esi için gayretlerim ize  
devam  etm em izin gerekli olduğu inancıy la  ikinci sa fh aya  başlam ıştık .

Görüşm elerin  ikinci safhası süresince müşterek zemin bu lam adığ ım ız ko
n u lardaki ay rılık la rı g iderm eye çalıştık  ve ayn ı zam anda a n ayasay ı ilg ilend iren 
konularda aşağ ıd ak i s ıraya göre aram ızd a yaz ılı tek lifle r teati ettik :

b. Yarg ı

b. Polis

c. Ya sam a

d. M ah a llî idare

e. Yürütm e.

Y a z ılı tek lifle r teati ed ild iğ i s ırad a , sayın  Denktaş ve ben, teati ettiğ im iz 
m etinler üzerinde ilk  m üşahadelerde b u lunarak , bazı hususların  tasrih  ed il
mesini istedik. Bunun üzerine, teati edilen evrak ın , yap ılan  ilk  m üşahadelerin  
ve tasrih  edilen hususların  ışığı a ltında durum u tekrar gözden geçirebilm ek 
için yeterli zam an a sah ip  o lm ak m aksad ıy la  görüşm elerin ikinci ve üçüncü s a f
hası a rasın da m üzakerelere ara  verm ek hususunda m utab ık ka ld ık .

Bu sa fh ad a , söyleb ileceğ im iz yegâne şey, bazı konularda ilerlem eler k a y 
dedilm iş olduğu diğer bazı konularda ise sab ırlı m üzakereleri gerektiren görüş 
fa rk la rın ın  e l'an  devam  ettiğ idir.

Görüşm elerin  ikinci sa fh as ın d a , genel prensip ler bak ım ından , yeteri k a 
dar m üşterek zem ine d ayand ığ ı an la ş ıla n , fa k a t tekn ik yönlerin in  gözden ge
ç irilm esine ihtiyaç duyu lan  bazı konuların  a lt kom itelerde ele a lınm ası m esele
sini de gözden geçird ik . Bu konuların  d iğer a n a y a sa y a  konularında u la ş ıla cak  
genel uzlaşm a ile b irlikte sonuca bağ lanm ası kayd ına tâb i olduğu hususundaki 
görüşümüzü de belirttik . Şim di a lt kom itelerin kuru lab ileceğ i düşüncesindeyiz. 
Bu konuda yak ın d a  bir aç ık lam a yap ıla cak tır.

Bu beyanatım ızla  ne iy im serlik  ne de kötüm serlik intibaın ı ya ra tm ak  iste
m iyoruz. Bu sah ad a  yegâne söyleyeb ileceğ im iz şey ölçülü bir iy im serlik  m uha
faza  etmeye devam  ettiğ i m izd i r. Bütün m üzakere yo lla rın ı ve m arjla rın ı tüket
tiğ im ize  d a ir  b ir kanaate  varm ış değ iliz . Halen sürm ekte olan sâk in  hava de
vam  ettikçe, sab ır, an lay ış  ve iyi n iyet sayesinde âd il ve işleyeb ilen  bir çözüm
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tarzın ın bu lunacağına inanm aktayız . Bazı çevrelerin , g izli o larak  yap ılm asında 
m utabık kald ığ ım ız ön görüşmelerin ,bundan böyle yazılı tekliflerin  veya her 
iki ta ra fın  tutumunun ifşa edilm esi şeklinde açık lanm asın ı istediklerini biliyoruz. 
Bu m eseleyi d ikkatle  inceledikten sonra böyle bir adım ın atılm ası için zam anın 
daha çok erken olduğu sonucuna vard ık . Böyle bir kararın  alınm ası ancak bü
tün m üzakere usul ve m arjların ı tükettikten sonra, görüşmelerin başarısızlık la  
sonuçlanacağı kanaatine vard ığ ım ız takdirde veya ön görüşmelerin bütün 
konularda müşterek bir zemin tesis ettiği, do lay ısiy le  taahhütle
re g irişm eden evvel çabalarım ızın  sonuçlarını halk efkârına açık lam ak gerektiği 
takd irde düşünüleb ilir. H albuki, teklifleri şimdiden açık lam ak , her iki tarafın  tu
tumunu kaçın ılm az bir surete katılaştırm ak neticesini doğurur ve bütün m üza
kere m arjla rın ı ortadan kald ırır.»

B E L G E 3  6 Şubat 1969

B. M. KALKINMA PROGRAMININ GIDA YARDIMI ANLAŞMASI

Dışişleri Bakan lığ ı U luslararası Ekonomik Kuru luşlar Dairesi Genel M üdür
lüğünden b ild irilm iştir :

«Bugün D ışişleri Bakan lığ ında , Hükûm elim iz ile Birleşmiş M illetler Dünya 
G ıda Programı arasında üç proje an laşm ası im zalanm ıştır. An laşm aları Hükü
m etim iz ad ına  D ışişleri Bakan lığ ı U luslararası Ekonomik Kuruluşlar Dairesi G e
nel Müdürü Rahmi Güm rükçüoğlu, Dünya G ıda Programı ad ına Birleşmiş M il
letler Ka lk ınm a Programı Türkiye Daim î Temsilcisi Jam es Keen im zalam ışlard ır.

Dünya .G ıda Program ı, Birleşm iş M illetler G ıda ve Tarım Teşkilâtı ile Bir 
leşmiş M illetler ta ra fından  geçici o larak  1963 yılında kurulmuş, 1966 yılında ise 
devam lı bir teşk ilât haline getirilm iştir. Programın am acı, üye ülkelerin e lin
deki istihsal faz las ı gıda m addelerin i, kalkınm a projelerinde kullan ılm ak üzere 
proje sah ib i ülkelere karşılıksız o larak  dağıtm aktır. Programa bağışta bulunan 
başlıca ü lkeler, A BD ., K an ad a , Federal A lm an ya , H ollanda, Danim arka, Fransa 
ve A r ja n tin ’dir. ABD özellik le  buğday ve sa ir çeşitli m addeler, Kanada buğday, 
D anim arka ve A rjan tin  konserve et, H ollanda, Federal A lm anya ve Fransa kül
liyetli m iktarda peynir ve süt tozu bağ ışlam aktad ırla r.

Program a kuruluşundanberi üye olan Hükümetimiz, Teşkilâtın karar or
ganı vaz ife s in i gören Hükûm etlerarası Komite ye de 1 Ocak 1966 ta ıih indenbeıi 
üye bu lunm aktad ır. Komite’ye son defa 1968 A ra lık  ayında yeniden üye seçilen 
H üküm etim iz, bu yerini 1971 yılı nihayetine kadar m uhafaza edecektir.
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Dünya G ıda Program ına Türkiye, y ıld a  45 0 .000  lira lık  bağ ışta bu lunm ak
tad ır. Bu m eb lâğ , Birleşm iş M illetler Ka lk ınm a Program ı Daim î Tem silciliğ in in  
em rine tahsis edilm ekte ve Türkiye içinde Devlet P lân lam a Teşkilâtı ve T ica
ret Bakan lığ ı ta ra fın d an  tesbit edilen gıda m addelerin in  satın a lınm asında 
ku llan ılm aktad ır. 1967 - 1968 y ılla rı katılm a payım ız ile Dünya G ıda Programı 
m em leketinizden kuru üzüm satın alm ış ve bunların  büyük bir kısmını B irleşik  
A rap  Cum huriyetinde uygu lanan  bir proje için iskenderiyeye sevketm iştir.

H üküm etim iz, Dünya G ıda Program ından bugün im za lan an la r hariç ş im 
diye kadar 18 m uhtelif proje için toplam  değeri takriben  20 m ilyon do lar tu
tarında g ıda yard ım ı sağ lam ıştır. Bu ya rd ım la r, tarım sal ve endüstriyel ka lk ın 
ma projelerim izde ku llan ılm ıştır.

SEK A , K arabü k  Demir ve Ç e lik  Fa b rika la r ı, Ereğli Kömür İşletm eleri, Ç i
mento S an ay ii ve Azot San ay ii g ib i m uhtelif ş ına î kuru luşlarım ız Dünya G ıda 
Program ından fayd a lan m ış o lan teşebbüslerim iz arasın d ad ır .

Tarım  a lan ınd a  ise, Dünya G ıda Program ı ya rd ım ları gene llik le  toprak 
ıslahı ve ağ açland ırm a gibi işlerde gönüllü o la rak  ça lışan  köylü lere teşvik  m a
hiyetinde bedelsiz dağ ıtılm akta veya san ay i projelerinde olduğu gibi işçi ücre
tin in bir kısmı o la rak  verilm ekted ir. Bu m addeler a ra s ın d a , h ayvan  yem i de bu
lunm aktad ır.

Dünya G :d a Program ından a lınan  gıda m addeleri nevilerin in  tesbitinde 
Türk iye 'deki g ıda istihsaline  m enfi etki ya p m ayacak  m addelerin  gönderilm esi 
hususunda Hüküm etim izce özel bir d ikkat gösterilm ektedir.

Bugün im zalan  üç yeni proje an laşm asınd a  öngörülen g ıda yard ım ın ın  
toplam  değeri, 23 m ilyon do lara erişm ektedir k i, bu rakam  bugüne kad ar 18 
projem ize sağ lanan  yard ım ın  toplam  değerini aşm aktad ır. M ayıs ay ınd a  y a p ı
lacak  Dünya G ıda Program ı H ükûm etlerarası Komite top lantısında Komite üye
lerinin onayına sunu lacak  bazı yeni projelerim ize sağ la n a cak  ya rd ım la r ise, 
daha da fa z lad ır . Bu projelerin içinde en önem lisi, 15 m ilyon d o larlık  g ıda y a r
dım ını öngören O rm ancılık  Projesidir.

Bugün im za lan an  pro je lerim iz , 10 .341 .000  do la rlık  g ıda yard ım ın ı k ap 
sayan  ve İm ar ve İskân Bakan lığ ı ta ra fın d an  u yg u lanacak  olan Gecekonudu ve 
A fet işleri Projesi, M illî Eğitim Bakan lığ ı ta ra ından  u yg u lanacak  olan 8 .876 .9 00  
do larlık  Parasız Yatılı O ku lla r Projesi ve Köy İşleri Bakan lığ ı ta ra fın d an  u yg u la 
nacak o lan 3 .534 .0 00  do la rlık  Çiftçi Eğitim Kam pları Projesidir.

Gecekondu ve A fet işleri Projesinin am acı, kendi evin i ya p an a  yard ım  
esasına göre evin i inşa ve ıslah eden aile le re  teşvik  m ah iyetinde gıda yard ım ı 
yap ılm ası suretile  büyük şehirlerim izdeki gecekondu m eselesin in ha lline  ve dep
rem ve d iğer afetlerden za ra r gören kim selere yard ım cı o lm aktır.
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Parasız Ya tılı Öğrencilere gıda yardım ı projesi, Devlet okullarında okuyan 
ya tılı öğrencilere üç yıl süre ile gıda yard ım ı yap ılm asın ı ve bu yard ım lardan 
sağ la n a n  ta sarru fla rın  yeni yatılı oku lla r inşasında kullanılm asını öngörmekte
dir.

Çiftçi Eğitim Kam pları projesi ise, çiftçileri yeni tarım sal usuller alanında 
eğitm ek ve toprak m uhafaza ça lışm aların ı fiilen  yürütmek üzere kam plar ku
ru lm asın ı ve Dünya G ıda Programı yard ım ların ın  bu kam plarda toplanacak 
gönüllü çiftçilere dağıtılm asın ı öngörmektedir.

im za töreninde konuşan Dışişleri Bakanlığ ı U luslararası Ekonomik Kuru luş
la r  Dairesi Genel Müdürü Rahmi Güm rükçüoğlu, Dünya Gıda Programından bu
güne kad ar sağ lanan  yard ım ları özetlemiş ve bu kere im zalanan andlaşm aların  
Dünya G ıda Program ı ile Türkiye Hükümetinin işbirliğ inde yeni bir merhale teşkil et
tiğ in i ifade ile Türkiye'n in  yakın  bir gelecekte gıda yardım ı alm a safhasın ı aşa rak , 
yard ım  veren ü lkeler safhıncı geçeceği ümidini belirtm iştir. Gümrükçüoğlu, Dün
ya  G ıda Program ına tevdi edilm iş bulunan diğer projelerimizden de bahisle, 
Program ın yeni bir proje a lan ı o larak  kabul ettiği gelişen memleketlerde m illî 
g ıda rezervleri teşkili fikrin in  ehemmiyetine işaret etmiş ve memleketim izde 40- 
50 m ilyon do lar kıym etinde bir hcıbubat rezervinin tesisi için Program nezdinde 
teşebbüse geçilm iş olduğunu ifade etmiştir.

A n laşm a la rı Birleşm iş M illetler ad ına im zalayan  Teşkilâtın A n ka ra ’daki 
D aim î Tem silcisi Jam es Keen ise, Türk iye ’nin bugüne kadar Dünya Gıda Prog
ram ından sağ lad ığ ı yard ım ların  ekonomik ve sosyal kalkınm aya olan katkısın
dan bah isle  bunu m ahallinde  görmek için A n ka ra ’ya en yakın proje uygulam a 
sah a la rınd an  biri olan K ızılcaham am  civarındaki Güvem Köyünü ziyaret etme
yi tavsiye  etm iştir. Jam es Keen ayrıca , im zalanan yeni üç proje anlaşm ası çer
çevesinde Türk iye 'ye  hibe edilecek 100.000 ton buğdayın en kısa süre içinde 

sevked ileceğ in i ifade etm iştir.

Gerçekten, sözkonusu an laşm alarda öngörülen gıda maddeleri arasında 
en mühim yeri buğday a lm aktad ır. Diğer m addeleri peynir, konserve et, süt to
zu , kahve gi bi m addeler teşkil etmektedir. Önce 101.000 ton ¡utan buğday y-'• 
dımı önüm üzdeki günlerde m em leketim ize sevkedilecek ve Toprak M ahsulleıi 
O fis i emrine verilecektir. Diğer gıda m addeleri de proje ihtiyaçlarına göre peyder

pey gelm eye b aş layacaktır .»
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B E L G E  4 12 Şubat 1969

DIŞİŞLERİ BAKANININ İRAK DIŞİŞLERİ BAKANI ŞEREFİNE VERDİĞİ YEMEKTE
YAPILAN KONUŞMALAR

Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Ç ağ la ya n g il, Irak  Dışişleri Bakanı Abdü lkerim  
El-Şeyhli şerefine verd iğ i yem ekte, Türk-lrak ilişk ile rin  önem ini belirten bir ko
nuşma yapm ıştır.

D ışişleri Bakan ı Ç ağ la ya n g il, «Herşeyden önce dost ve kardeş Ira k ’ ın m üm 
taz D ışişleri Bakanın ı resmî konuğum uz o la rak  Türk iye ’de se lâm lam ak  fırsatın ı 
elde ettiğ im izden do layı büyük m em nuniyet duyduğum u b ilhassa  belirtm ek is
terim » d iyerek  konuşm asını başlam ış ve «bugünkü d ü nyada , devlet sorum lu lu
ğunu üzerinde taş ıyan la rın  her seviyede şahsî tem as idam e ettirm elerinin za ru 
retine» inand ığ ın ı, «bu tem asların  Türkiye ve Irak  gibi ayn ı bölgede ya şa y a n  
ve ayn ı m anevî değerleri p ay laşan  devletler için özel bir an lam  taşıd ığ ın ı»  be
lirtm iştir. «Bölgem izi olduğu kad ar m em leketim izi de yak ın d an  ilg ilend iren m il
letlerarası m eselelerle , ik ili ilişk ile rim izin  bugünkü durumu ve geleceği h akk ın 
da fik ir  teatisinde bu lunm ak im kânın ı elde etmek benim için büyük bir m azh a ri
yet olrhuştur» dem iştir.

«Türk dış po litikasın ın  başlıca am acın ın  bütün ü lkelerle ilişk ile rin i karşı
lıklı im kân la r nisbetinde geliştirm eğe m âtuf o lduğunu, bu suretle m ille tlerarası 
barışa önem li ölçüde katkıda bu lunabileceğ i inancında olduğunu» belirten Ç ağ 
la y a n g il, «Devletler Hukuku kaide lerin in  ve B irleşm iş M ille tler Yasas ın ın  öngör
düğü içişlerine adem î m üd ahale , egem enliğe sayg ı ve hak eşitliğ i prensip lerine 
riayet o lunm asın ın , karşılık lı m ünasebetlerde ilk  p lânda gözönünde tuttuğum uz 
başlıca ilkeleri teşkil etmekte bulunduğunu, bu ilke lerin  ış ığ ında , bütün dost ve 
kardeş A rap  ü lke leriy le  ilişk ile rim iz i olum lu bir sa fh aya  sokm ak hususunda 
gayret sarfetm enin ilk  p lânda ele a ld ığ ım ız bir konu olduğunu» söylem iştir. Bu 
gayretle r içinde Irak'ın  özel bir yeri olduğunu ve böyle bir gelişm enin her iki 
ü lkenin m enfaatine  uygun bulunduğunu, Türk - Irak  ilişk ile rin in , her iki m illet 
ta ra fından  da sam im î şekilde benim senm iş o lm asından kısa zam anda a rzu la 
nan karşılık lı an lay ış  ve d ayan ışm a havas ına  g ird iğ in i ifade eden Bakan iki 
ülke aras ın d ak i işb irliğ in in  « ile ris i için büyük im kân vâdettiğ in i, İk tisad î, ticarî 
ve kültürel a la n la rd a k i işb irliğ im izin  ilk neticelerini olum lu m üta lâa ettiğ im izi» 
belirtm iştir.

O rta - Doğu ih tilâ fın a  da değinen Ç a ğ la ya n g il, bu İh tilâ fı, dünya barışı 
için tehlike li bir kıvılcım  o la rak  n itelem iş, G üven lik  Konseyi’nin Kasım  1967 k a 
rarın ın yürürlüğe konm am asından , özel tem silcin in gayretlerinden bir sonuç 
a lınam am asınd an  ve ateş-kes ih lâ lle rinden  do lay ı gerek şek il, gerek m uhteva 
bakım ından m eselenin tehlike li bir hal arzettiğ in i söyleyerek, «böyle bir ortam
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İçinde A rap  dostlarım ızın meşru hakların ı koruyacak, devam lı ve âd il bir çözüm 
şekline , Birleşm iş M illetlerin ve bütün barışsever devletlerin yard ım ı ile barışçı 
yo lla r la  bir an önce u laşılm asın ı arzu lam aktay ız . Bu m aksatla girişilen her te
şebbüsü müsbet karşılıyoruz» dem iştir.

Ç ağ layan g il daha sonra, Türkiye'n in kuvvete m üracaat ve askeri işgal yo
luy la  siyasi avan ta j ve toprak kazancı sağ lanm asın ın  ve bu kazançlarla  tek ta 
raflı çözüm yo lların ı zorla kabul ettirmenin karşısında bulunduğunu, zira harbin 
hallettiğ inden daha çok mesele yarattığ ın ı ifade etmiş «bu ihtilâfın  barışçı yo l
la rdan  çözümlenm esi için son günlerde g irişilen teşebbüslerin bölgede ad il ve 
devam lı bir barışın teessüsüne yol açacak  bir istikamette gelişm esini» temenni 
ettiğ im izi söyliyerek sözlerine son verm iştir.

Irak  Dışişleri Bakanı verdiği cevapta gördüğü konukseverlikten dolayı te
şekkürlerin i sun arak  söze başlam ış ve «güzel memleketinize vuku bulan bu 
z iyare tim iz , ü lke lerim iz arasında esasen mevcut olan ve şanlı m illetlerim izi bir- 
birbi rine bağ layan  tarih î ve d in î bağ ların  bir ifadesinden başka birşey değildir» 
dem iştir.

B akan , iki ülke a rasın dak i iyi ve dostane münasebetler sebebiyle hiçbir 
m üşkilât o lm adığ ında Sayın Ç ağ la ya n g il’ in de kendisiyle aynı fikirde olduğun
dan şüphesi bulunm adığını ifade ile kültür ve turizm ilişk ilerin in  çok geliştiğini, 
iktisad i ya rd ım laşm a ve özellik le  petrol ve tab iî gaz a lan larındaki gelişmenin 
m em nunluk verici bir şekil arzettiğ ini belirtm iştir.

« A s ır la r boyunca m illetlerim iz arasında mevcut olan tarih î ve coğrafî bağ
lardan  ilham  a la ra k  Irak Cumhuriyeti Hükümetinin dost komşu Türkiye Cumhu
riyeti ile her a lan d a  m ünasebetlerini geliştirm eyi büyük bir titizlik le  arzu eyle
d iğ in i teyiden beyan etmek isterim» diyerek sözlerine devam  eden Ekselans 
El Şeyh li, A rap  - İsra il m ünasebetlerine de değinm iş ve « Irak adalete dayanan 
bir barışa inanır. Ve Orta Doğu bölgesinde barış ve istikrarın sağ lanm asına bü
yük  önem atfeder. Fakat aynı zam anda İsra il'in  Filistin A rap halkının haklarına 
ve kardeş A rap  devletlerine karşı devam lı tecavüzleri müvacehesinde eli bağlı 
ka lam az»  dem iş ve Hükümetinin Orta Doğu ih t ilâ f konusundaki görüşünü be
lirtm iştir.

M isa fir B akan , A rap ların  istiklâl ve hürriyetleri uğrunda mücadele e llik 
lerin i, gasbed ilen  A rap  toprakların ı b izzat kurtarm ağa azmetmiş bulunduklarını 
söylem iş, «böyle bir m ücadelenin en bariz m isa li, hürriyet ve bağımsızlığı uğ
runda nasıl m ücadele edeceğini bilen ve rahmetli Atatürk ün komutasında işgal 
orduları ile savaşa ra k  vatanın ı kurtaran büyük’ şanlı Türk m illetidir» demiş v  ̂
İs ra il ’ in Birleşm iş M illetlerin  kararla rına karşı geldiğini ve Kudüs'te keyfi icraatta 
bulunduğunu ileri sürmüştür.
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Irak  D ışişleri B akan ı, « Irak  Hüküm eti, İsra il kuvvetlerin in  H aziran  1967 te
cavüzünden sonra işgal ettiği to p rak la rd an  geri çekilm esi hususundaki çaba ları 
m em nunlukla ka rş ılam ak la  beraber, Filistin A rap  halkın ın  gasbed ilm iş hakların ı 
geri a lm ak  hususundaki meşru m ücadelesini tam am iy le  desteklediğ in i teyit eder» 
dem iştir.

Bakan şun ları söyliyerek konuşm asına son verm iştir : « Irak  Cum huriyeti 
Hükümeti ve halkı ad ın a , Türkiye Cum huriyetin in ve büyük halkın ın  Filistin me
selesi hususundaki tutum undan do lay ı teşekkür ve takd irle rin i sunm am a m ü
saade buyurm anızı d ile rim ».

B E L G E 5 20 Şubat 1969

TÜRKİYE - IRAK ORTAK BİLDİRİSİ

Bild irin in  metni şöyled ir :

« Irak  Cum huriyeti D ışişleri Bakanı Sayın  A bdulkerim  El - Şeyh li, Türkiye 
Cum huriyeti D ışişleri Bakan ı Scıyın İhsan Sabri Ç a ğ la y a n g il’ in daveti üzerine, 
12 - 17 Şubat 1969 tarih leri a ras ın d a  Türk iye 'y i resmen z iyare t etm iştir. Irak 
Dışişleri Bakan ına  Büyükelçi Ta lib  Hüseyin Al - Shab ib , ve D ışişleri B akan 
lığ ında S iya sî Daire Genel Müdürü Dr. M ahm ud A li Al - Davoud refakat et
m işlerd ir.

Sayın  Abdu lkerim  El - Şeyh li, A n ka ra 'd a  Cum hurbaşkan ı Sayın  Cevdet Su- 
nay ve B aşbakan  Sayın  Sü leym an Demirel ta ra fın d an  kabul ed ilm iştir.

Irak Dışişleri Bakan ı ve refakatindeki heyet, A n ka ra 'd an  başka İzm ir ve 
İstanbul'u  z iyaret etm iştir.

İki B akan , bu z iyare t vesilesi ile dostluk ve sam im iyet havası içinde y a p 
tık ları m üteaddit görüşm elerde, ik ili ilişk ile ri gözden geçirm işler ve m ille tlerarası 
durum ile Orta Doğu'daki son gelişm eleri incelem işlerd ir.

Bu görüşm elere :

Türkiye ta ra fın d an , D ışişleri Bakan lığ ı M üsteşarı Sad i Eldem, Türkiye Cum 
huriyetinin Bağdat Büyükelçisi Pertev Subaşı, Genel Sekreter S iya sî İşler Y a rd ım 
cısı Daniş TunaIıg iI, Genel Sekreter İktisad î İşler Yard ım cısı Tevfik  Saraçoğlu  ve 
Dışişleri Bakan lığ ın ın  yüksek dereceli m em urları;

Irak  ta ra fın d an  ise, Irak Cum huriyetin in A n kara  Büyükelçisi Tarık  Said Fahm y 
Büyükelçi Ta lib  Hüseyin A l - Shab ib , ve Genel M üdür Dr. M ahm ud A li Al - 
Davoud katılm ışlard ır.
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B akan la r, herşeyden önce, Türkiye ve Irak arasında'm evcu t m anevî, kültü
rel ve ta rih î bağ ların  büyük değerini tebarüz ettirm işler ve iki kardeş milletin 
a rzu ların a  uygun o la rak , geleneksel ve sağ lam  esaslara dayanan  Türk - İrak 
ilişk ile rin i idam e ve geliştirm eğe devam  ettirmek hususlarındaki Hükümetlerinin 
az im lerin i ifade eylem işlerd ir.

İki B akan , memleketleri a rasındak i ticarî ilişkilerin  gelişm esinden duyduk
ları m em nuniyeti belirtm işler ve ticarî m übadelelerin daha yüksek bir seviyeye 
erişm esi için im kânların  araştırılm ası m aksadına matuf gerekli bütün tedbirlerin 
a lınm asın ı kararlaştırm ışla rd ır.

İki Bakan , m em leketlerini b irb irine bağ layan  karayolunun bitirilm esinden 
ve H abur’daki hudut köprüsünün gelecek N isan ’da trafiğe aç ılacak  o lm asın
dan duydukları memnuniyeti kaydetm işlerd ir. Bu yolun, transit ticaretini, genel 
o la rak  İktisad î ilişk ile ri ve turizm i büyük ölçüde teşvik edeceğini belirtm işlerdir. 
Geçen Eylül ay ında Türk - Irak Transit An laşm asın ın  im zalanm asından duyduk
ları m em nuniyeti ifade eden iki Bakan , an laşm anın  sadece iki memleket a ra 
sındaki transit trafiğ in i düzenlediğ ini belirtm işler ve bunun iki memleket a ra 
sında yük ve yolcu nakliyatın ı da kapsayacak  şekilde genişletilm esini temenni 
etm işlerd ir. Her iki Bakan , Şattü larap ile Akdeniz arasında geniş ölçüde bir 
transit sistem i tesis etme im kânların ın  tetkiki m aksad iy le , iki memleketin uz
m anları ta ra fından  müştereken ciddî bir inceleme yap ılm ası hususunda da m uta
bık kalm ışlard ır.

İki B akan , İktisad î işb irliğ i sahasında, Irak ’tan Türkiye'ye tab iî gaz ithali 
hususundaki incelem elerin bitmiş o lm asından duydukları memnuniyeti kayde
derek, iki m emleketin kalkınm asına geniş ölçüde katkıda bulunacak bu proje
nin gerçekleştirilm esi için, geçmişte olduğu g ib i, müşterek gayret ve ça lışm ala
rına devam  etme hususunu kararlaştırm ışlard ır.

İki B akan , İktisad î işb irliğ in in , petrolün müştereken çıkarılm ası ve işletilm e
sini kap sayacak  şekilde ge liştirilm esin in , her iki memleketin m enfaatine olacağı 
görüşünü de ifade  etm işlerdir.

iki B akan , F ırat’tan başlam ak  üzere, müşterek sular meselesinin bütün ilgili 
ta ra fla rın  iştirak iy le  ve mümkün olan sür’atle ara la rında müzakere edilmesinin 
tem inine derhal teşebbüs olunm ası lüzumu üzerinde m utabık kalm ışlardır.

Türkiye Dışişleri Bakan ı, I ra k ın  m illî b irliğ inin ve toprakların ın dokunul
m azlığ ın ın  idam esine d a ir Türk Hükümetinin tutumunu teyid etmiştir.

iki B akan , m illetleraası durumu İncelerken, sıhhatli m illetleraıası ilişk i
lerin zaru rî temeli o la rak  dünyaca tanınan bağım sızlık, içişlerine ademi m üda
hale ve devletlerin  hakların ın  eşitliği prensiplerine duyulan saygının önemini 
bir kere daha belirtm işlerd ir. M em leketlerinin , dünya barışı ve m illetlerarası is
tik ra r uğrunda devam lı çalışm a yo lundaki azim lerin i de teyid etmişlerdir.
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Her iki B akan , Orta Doğu’daki tehlike li durumu d ikkatli bir şekilde ince
lem işlerd ir. Hüküm etlerinin bu m eseledeki tutum larının ana hatların ı izah et
m işlerd ir. Adalete  d ayan an  bir barışa o lan inançların ı ve Orta Doğu'da güven
lik  ve istikrarın  önem ini yeniden belirtm işlerd ir. Bu m eseleye A rap la rın  meş- 
rû hakların ı tam am en koruyacak şekilde bir çözüm yolu bulunm ası zaruretine 
olan kanaatle rin i ifade etm işlerd ir. Bu m ünasebetle Kudüs'e ve mültecilere d a 
ir B irleşm iş M ille tler Kararla rın ın  uygu lanm asın ı ta lep  etm işlerd ir.

Kıbrıs m eselesi de görüşülm üştür. Türk Dışişleri B akan ı, bu m eseledeki son 
gelişm eler hakkında Iraklı m eslekdaşına geniş izahat verm iştir. M ille tle rarası a n 
laşm aların  bağ layıc ı tesirlerin i b ir kere daha teyid eden iki B akan , Türk ve 
Rum Cem aatleri Tem silcileri arasında halen yap ılm akta  olan istikşaf? görüşm e
lerin , bütün a lâ k a lı ta ra fla r  a rasın d a  n ih a î b ir hal şeklin in  bulunm asın ı k o lay
laştıracağ ı üm idini izhar etm işlerd ir.

İki B akan , görüşm elerin in sonunda, Türkiye ile Irak a rasın d ak i kardeş
lik  bağ ların ın  daha da takv iye  edilm esi yo lundaki karşılık lı arzunun bu ziyarete 
hâkim  olduğunu ve ziyaretten beklenen am acın  tam am en gerçekleştiğ ini m em 
nuniyetle m üşahade etm işlerd ir.

Irak  Cum huriyeti Dışişleri Bakanı Türk m eslekdaşına ve dost ve kardeş 
Türk m illeti ve Hüküm etine, Türk iye 'ye  vâk i ziyareti s ırasında kendisine gösteri
len hüsnü kabulden do lay ı şükran ların ı sunm uştur.

Irak  Cum huriyeti Dışişleri Bakan ı Türkiye Cum huriyeti D ışişleri Bakanın ı 
Irak 'ı resmen ziyarete  dâvet etm iştir. Bu dâvet m em nuniyetle kabul olunm uştur. 
Z iyaretin  tarih i ileride tesbit ed ilecektir.»

(Esas Metin)

TURKISH - IRAQUI JOINT COMMUNIQUE

«At the invitation of His Excellency M r. İhsan Sabri Ç a ğ la ya n g il, M inister 
of Foreign A ffa irs  of the Turkish Republic, His Excellency M r. Abdul Karim
Al - She ikh ly , M inister of Foreign A ffa irs  of the Republic of Iraq , paid an
o ffic ia l v is it to Turkey from February 12 to 17, 1969. He w as  accom panied by 
Mr. Ta lib  Hussain A l - Shab ib , A m b assad o r, and Dr. M ahm oud A li A l - Davoud, 
Director General o f Political Deparim ent at the Foreign M in istry .

His Excellency Mr. Abdu l Karim  A l - Sheik ly  w as  received in A n kara
by His Excellecy Mr. Cevdet Suncıy, President of the Republic of Turkey and by
His Excellency M r. Sü leym an Dem irel, Prime M inister.
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I he d istinguished iraqi guest and his suite visited besides A n ka ra , the 
cities of İzm ir and İstanbul.

On the occasion of this v is it, the two M inisters held several talks during 
which they review ed the state of the b ilateral relations and examined the 
international situation and the current developments in the M iddle East in an 
atmosphere of friendsh ip  and frankness.

These ta lks w ere attended on the Turkish side by : Mr. Sadi Eldem, Deputy 
Secretary G eneral of the M inistry of Foreign A ffa irs , Mr. Pertev Subaşı, Turkish 
Am bassador in Baghdad , Mr. Daniş Tunalig il, Assistant Secretary General for 
Political A ffa irs , Mr. Tevfik  Saraçoğlu , Assistant Secretary General for Economic 
A ffa irs  and high o ffic ia ls  of the M inistry of Foreign A ffa irs .

On the Iraqi side by :

Mr. Tarık  Said Fahm y, A m bassador of the Republic of Iraq in A nkara , 
Mr. Ta lib  H ussain Al - Shab ib , Am basador, and Dr. Mahmoud A li Al - Davoud, 
Director G enera l.

The M inisters stressed first of a ll the great value of the sp iritual, cultural 
and historical ties existing between Turkey and Iraq and expressed their 
respective Governm ents’ determ ination to m aintain and to continue to develop 
the Turkish - Iraqi relations on their traditional and solid basis in conformity 
w ih the w ishes of ihe two brofherly peoples.

The two M în islers expressed their satisfaction over developing commercial 
relations between iheir two countries and decided that all appropriate measures 
aim ed at exploring the m eans for attain ing a higher level of commercial 
exchanges should be undertaken.

The two M inisters noted w ith satisfaction the completion of the road link 
between their two countries, and that the frontier bridge at Habur would be 
opened to tra ffic  during next A p ril. They em phasized that this road would 
greatly encourage their transit trade, economic relations in general and tourism. 
W hile expressing their satisfaction over the signing last September of the 
Agreem ent on Turkish - Iraqi Road Transit, the two Ministers noted ihat it 
regulated transit tra ffic  through the two countries only and hoped that it would 
be expanded to cover transportation of goods ana passengers as well between 
the two countries. They also  agreed that a serious study be undertaken joinily 
by the experts of the two countries w ith a v iew  to exam ining thoroughly the 
possibilities of estab lish ing a large scale system of transit between Shattalarab 
and the M editerranean .

In the fie ld  of economic cooperation, the two Ministers having noted with 
satisfaction that the studies for supplying natural gas fiom Iraq into Turkey 
had been com pleted, decided to pursue their joint efforts and collaboration,
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as in the past, to ach ieve this project which w ould contribute greatly to the 
developm ent of the two countries.

The two M inisters also  expressed the v ie w  that extending the fie ld  of 
economic cooperation to cover joint exp lo ra ïion  and explo itation of oil w ould  
benefit both countries.

The two M inisters have agreed on the necessity of in itiating , as soon as 
possib le , the promotion of discussions on common w ate rs, starting w ith the 
Euphrates, w ith the participation of a ll interested parties.

The M inister of Foreign A ffa irs  of Turkey reiterated the stand of his 
Governm ent regarding the m aintenance of the national unity of Iraq and the 
inv io lab ility  o f its territories.

In exam in ing  the international s ituation, the two M inisters restated the 
im portance of respect of the princip les of independence, non - intervention in 
the internal a ffa irs  and equa lity  of rights of states, principles w hich are 
un ive rsa lly  recognised as the ind ispensab le  foundation of healthy international 
relations. They also  reaffirm ed their countries' genuine w ill to w ork unceasing ly 
for the cause of w orld  peace and international stab ility .

The two M inisters thoroughly discussed the dangerous situation existing in 
the M iddle - East. They outlined the positions of their respective Governm ents 
in this problem . They restated their belief in peace based on justice and in the 
im portance of security and stab ility  in the M iddle - East. They expressed their 
conviction in the necessity of find ing  a solution to this problem safeguard ing  
fu lly  the leg itim ate rights of the A rab s . In this respect they called  for the 
im plem entation o f Resolutions of the United Nations regarding Je rusa lem  and 
the refugees.

The Cyprus problem w as also  discussed. The Turkish Foreign M inister 
gave  to his Iraqi co lleague a deta iled  account of the recent developm ents in 
this question. Reiterating the binding effects of the international agreem ents, 
the tw o-M in isters expressed the hope that current exp lo rato ry ta lks between the 
representatives of the Turkish and G reek Com m unities w ou ld  fac ilita te  the 
ach ievem ent of a fina l solution am ong all the parties concerned.

In concluding their ta lk s , the two M inisters noted w ith satisfaction that 
the v is it w as  m arked by the mutual desire of further strengthening thé bonds 
o f friendsh ip  between Turkey and Iraq and that it ach ieved fu lly  its w orthy 
purpose.

The M in ister of Foreign A ffa irs  of the Republic of Iraq extended to his 
Turkish co lleague and to the friend ly  and brotherly Turkish people and 
Governm ent his deep' thanks and gratitude for the welcom e he received during 
his v is it in Turkey. ' 1 1
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The M inister o f Foreign A ffa irs  of the Republic of Iraq extended an 
o ffic ia l invitation to the M inister of Foreign A ffa irs  of Turkey to v isit Iraq . This 
invitation w as  accepted w ith great pleasure. The date of the v isit w ill be fixed 
later.»

8 E 1 G E 6 12 Şubat 1969

MALİYE BAKANININ MİLLET MECLİSİNE BÜTÇEYİ 
TAKDİM KONUŞMASI

M aliye  Bakan ı C ihat B ilgehan , M illet M eclisinde 1969 m alî yılı bütçeyi 
takd im  ederken, dış ticaretim iz ve Konsorsiyum faa liyetleri konularında da b il
gi verm iştir.

Ö dem eler dengesinin bir bölümünü teşkil eden dış ticaretim izin , gerek 
ith a lâ t, gerekse ihracat yönünden plân ve program lar istikametinde geliştiğini 
kaydeden B ilgehan , 1968 program ında 835 milyon dolar o larak  öngörülen 
ithalâtın  elde edilen son m uvakkat rakam lara göre 1968 yılı sonu itibariyle 
765 m ilyon do lar o la rak , 540 milyon do lar o larak  hesaplanan ihracatın da 
500 m ilyon do lar seviyesinde gerçekleşm esinin beklendiğini söylem iştir. Yurt 
d ışında ça lışan  işçilerim izin  dövizleriy le  ilg ili kalem leri de olumlu gelişm eler 
gösterd iğ in i ve 1967’de 93 m ilyon dolar olan ve 1968 programında 120 m il
yon do lar o la rak  tahm in edilen işçi dövizlerinin 1968 sonu itibariy le , geçen y ı
la nazaran  yüzde 18 bir fa z la lık la  110 milyon doları bulacağının an laşıld ığ ı
nı b ild irm iştir.

1969 program ım ızın , dış kaynak lardan  temini gerekli im kânları, 147 m il
yon do ları program  ve 150 m ilyon doları da proje kredisi o lm ak üzere 297 
m ilyon do lar o la rak  tespit ettiğini ve proje kredilerin in , esasen önceden temin 
edil miş olduğunu belirten B ilgehan , sözlerine şöyle devam  etmiştir :

«Bu bak ım dan , 17 - 18 A ra lık  1968 tarih inde yap ılan  mutad taahhüt ön
cesi top lantısında Konsorsiyum ’dan program krecisi o larak  147 milyon dolar 
ta lep  ed ilm iştir. Proje kredisi o larak  da , yeni projelerim iz gözönünde bulun
duru lm ak ve gelecek y ılla r  içinde gerekli kredi akım ını karşılam ak üzere 180 
m ilyon do lar ta lep  ed ilm iştir. Konsorsiyum bu taleplerim izin  makul olduğunu 
kabul etm iştir. Önüm üzdeki M art sonunda veya Nisan ayı başlarında kesin ta 
ahhüt top lantısında durum daha sarih o larak  ortaya çıkacaktır. Bununla bera
ber, 1 7 - 1 8  A ra lık  1968 toplantısında bazı üyelerin kesin aç ık lam alarına diğer 
baz ıla rın ın  da geleceğe m uzaf taahhütlerine göre, şimdiden sağ lanan program 
kredileri ayn ı nitelikte olan borç tahfifleri de dahil olm ak üzere 105 milyon 
do lara  u laşm ıştır. Buna 1969'da kullan ılm ası mümkün bulunan 27 milyon do

53



la rlık  (M illetlerarası Para Fonu) kredisi ve elde edilm esi um ulan d iğer taahhü tler 
de ilâve  ed ild iğ i zam an bu y ıla  a it ih tiyaçlarım ızın  tam am en sağ lanacağ ı a n la 

şılm aktad ır.

Öre yand an  Konsorsiyum  üyelerin in A ra lık  ay ın d ak i top lantıda yap tık la rı 
taahhütlere ve aç ık la m a la ra  göre gelecek y ılla rın  projeleri için gerekli kredi 
akım ın ı temin m aksad iy le  ta lep  olunan 180 m ilyon d o larlik  proje kred isin in  
de 150 - 160 m ilyon civarında gerçekleşm esi beklenm ektedir.»

B E L G E 7  1 3 - 1 4  Şubat 1969

OECD BAKANLAR KONSEYİ BİLDİRİSİ

ik tisad i İşb irliğ i ve Kalk ınm a Teşk ilâ tı'n ın  (O .E .C .D .) y ıllık  B akan la r top
lantısı sonunda yay ım lan an  b ild iride  özetle şöyle denm ekted ir :

«O .E .C .D . bölgesinde 1968 y ılında İktisad î gelişm e, öngörülenden d aha 
hızlı olm uştur. Bunun sebeplerinden b irisi. A m erika B irleşik  Devletleri ile İn 
g ilte re ’de ta leb in  yüksek bir düzeyde ka lm ası ve öteki ü lkelerdeki 
ya y ılm ay ı do lay lı o la rak  teşvik  etm esidir. Bu iki ü lke ile F ran sa ’da ta 
lebi a za ltm ak  için a lınan  tedbirler do lay ıs ıy la  şim di bir ya va ş lam a  başlam ıştır. 
O .E .C .D . bölgesindeki genel gelişm e oranı 1968’de % 5'i geçm işken, bu yü z
den 1969 y ılınd a b iraz daha düşeb ilir.

Üretim artışının  yüksek oram na 1968’de para a lan ın d ak i gerg in lik ler 
de katılm ıştır. Kısmen çeşitli ü lke ler a ras ın d ak i ta lep  düzeyi fa rk la rın d an  doğan 
bu gerg in lik le  o lağanüstü  genişlikte  serm aye hareketleri ve fa iz  hadd inde yü k
selm elerle kendini gösterm iştir. A lınan  tedbîrlerin  1969'da Am erika B irleşik  
Devletleri ile İng iltere 'n in  ödeme dengesi aç ık la rın d a  ve A lm a n y a ’nın fa z la lı
ğ ında bir düzelm e sağ lam ası beklenm ektedir. İ ta ly a ’nın fa z la lığ ı da a lınan  ted
birler sayesinde a z a la b ilir . Bütünüyle ödem elerde daha iyi b ir dengeye doğru 
g id ilm esi ve serm aye hareketlerin in  geçen y ılk ınden daha az  endişe verici bir 
hal a lm ası beklenm ektedir.

1968 y ılınd a u lu sla rası p iya sad a  görülen serm aye yay ılm asın ı m em nun
luk la  kaydeden B ak an la r, O .E .C .D . ü lke lerin in  başlıca am acın ın  iktisad ı s iy a 
set konusunda daha iyi b ir işb irliğ i o lm ası gerektiği görüşündedirler. B ak an 
lar bu a la n d a , istişare usulünün gözden geçirilm esini ve mümkün o lursa daha 
etkili hale  getirilm esin i istem ektedirler.
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fl E L G E 8 17 Şubat 1969

MİLLÎ SAVUNMA BAKANININ MİLLET MECLİSİNDEKİ BÜTÇE KONUŞMASI

M illî Savunm a Bakanı Ahm et Topaloğlu, M illet Meclisinde yaptığı bütçe 
konuşm asında özetle şunları söylem iştir :

«Dünya ve bölge sulhunun korunması için bugün düşünülebilen tek çare 
kuvvet dengesid ir. Bu gerçekler karşıs ında, büyük Atatürk'ün «yurt'da sulh 
cihanda sulh» sözünde ifadesin i bulan Türkiye'nin iç ve dış siyaseti, Türk 
s ilâh lı kuvvetlerin in  bu görevi yapab ilecek  bir kuvvet seviyesinde bulundurul
m asıy la  m üm kündür.

S ilâh lı kuvvetlerim izin  istenilen standartlara henüz u laşam adığı bir ger
çektir. A n cak , kendisine verilen im kânları en iyi bir şekilde değerlendiren Türk 
S ilâh lı Kuvvetlerin in  devam lı ve ciddi bir hazırlık  içerisinde bulunduğuna ve her 
türlü güven ve itim adınına lâ ik  o larak , verilecek görevleri en iyi şekilde başara
cağ ına da emin o lab ilirs in iz .

Devam lı bir sulh korunm ası çarelerinin bulunam adığı, tehdit ve tehlikele
rin de devam  ettiği bu dünyada , Türkiye, sulhün korunmasına hizmet ettiğine 
inandığ ı ko llektif savunm a paktların ın faydasına ve A tlantik Andlaşm asının 
devam ına 20 y ıidanberi olduğu g ib i, bundan sonra da sulha hizmet edeceğine 
kani bu lunm aktad ır. M isakı m illî hudutları içerisinde taarruzi hiç bir emeli bu
lunm ayan Türk iye , bir savunm a paktı olan N ato’nun üyesidir. Ekonomisinin 
gelişm esi ve halkın ın  refahını temin etmek için Türkiye’nin sulha ihtiyacı v a r
dır. Sulha hizmet ettiğini inandığı Nato ittifakının devam ından bu bakım ından 
fayda um m aktad ır Grup sözcülerim iz de, - birisi hariç - Türkiye nin Nato da 
kalm asın ı zaruri bu ldukların ı belirtm işlerd ir.»

Türk S ilâh lı Kuvvetlerin in  m odernizasyonu ve harp gücünün arttırılması 
için son 4 y ıld a  bütçe kanun la rıy la  14 m ilyar 300 milyon lira tahsis edild iğini 
ve bu ödeneklerin  orta lam a o la rak  yüzde 46'sının personel giderlerine, yüzde 
2 1 ’inin erlerim izin  yiyecek ve g iyim -kuşam ına, yüzde 13'ünün savaş gereçlerine, 
yüzde 12 ’ s i n i n ya tırım lara  ve yüzde 8'inin de çeşitli diğer hizmetlere sarredildi- 
ğ in i, 1948 - 1968 y ılla rı arasında Am erika'dan  2 m ilyar 517 milyon dolar,
1 964'de b aş lam ak  üzere A lm an ya 'd an  her yıl 50 milyon mark ve İtalya dan da 
1968 de 750 m ilyon liret askeri yard ım  alındığ ını aç ık layan  M illi Savunma baka
nı Topaloğ lu , sözlerine şöyle devam  etmiştir :

«A lm an ya  ve İta lya  ile 1969 yılı için askeri yardım  andlaşm aları imza 
sa fh asın dad ır. Nato Savunm a Bakan ların ın  son Ocak ayı toplanhsınacı Na.o 
üyesi m em leketlerin 1969 - 1973 kuvvet plânların ın  müzakere ve kabulü sıra
sında Türk iye'n in  m illi bütçeden daha faz la  bir fedakarlıkta bulunamıyacağı 
h akk ınd ak i görüşüm üz kabul ed ilm iş, Türkiye'ye yap ılacak  askeri yard ım ların  
arttırılm ası B akan la r karar suretine dahil edilm iştir.
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Bu askeri ya rd ım la r d ışında Nato müşterek fonundan m em leketim ize y a 
pılan enfrastürüktür yatırım ları ign  sarfed ilen  m iktar 1968 sonu itibariy le  3 .9  
m ilya r TL bulm uştur. Bu enfrastürüktür tesislerin in  m em leketim izin  savunm a 
gücünün a rtır ılm a s ın d a k i fa y d a la rı yan ında s iv il, ekonom ik ve u laştırm a h iz
m etlerine de büyük fa y d a la rı o lm aktad ır.»

B E L G E 9 19 Şubat 1969

DIŞİŞLERİ BAKANININ MİLLET MECLİSİNDE YAPTIĞI BÜTÇE KONUŞMASI

Dışişleri Bakan ı İhsan Sabri Ç a ğ la y a n g il’ in M illet M eclisinde yaptığ ı bütçe 
konuşm asına esas olan metin şöyled ir :

«Sayın  B aşkan , M illet M eclisin in  Sayın  Üyeleri,

D ışişleri Bakan lığ ı 1969 m alî y ılı bütçesinin yüce heyetinizce m üzakeresi 
m ünasebetiyle  huzurunuzda söz alm ış bulunuyorum .

Dışişleri Bütçesi üzerindeki görüşm eler her yıl olduğu g ib i, bu defa da ge
çen y ılın  dış politika o lay ların ın  genel b ir m uhasebesin i yap m ak  ve bugünkü 
m ille tlerarası ortam içinde Türk dış politikasın ın  tak ip  ettiği seyri aç ık lam ak  için 
bize im kân verm iş bu lunm aktad ır.

Devle! idaresin in  m esuliyetin i icra o la rak  yüklem iş o lan Hüküm etim iz, dış 
politikam ızın  da d iğer konular g ib i bu kürsüde fa ide! i b ir şekilde tartışılm asın ı 
büyük bir m em nuniyetle ka rşılam aktad ır.

Bütçe m üzakereleri vesilesi ile Partileri veya şah ısla rı ad ına söz a lan  m uh
terem arkad aşla rım  birçok konulara tem as buyurdu lar. Bunları sırası ile cevap 
land ırm ağa ça lışacağ ım . Y a ln ız , ondan evve l, genel bir aç ık lam a y a p a ra k , Tür
kiye'n in  dış po litikasına dün ve bugün hakim  olan prensip leri, bu po litikay ı et
k ileyen başlıca unsurları toplu o la rak  ve k ısaca gözden geçirm eye lüzum görü
yorum . Türk dış po litikasın ın  ne olduğunun ve ne o lm adığ ın ın  bir kerre daha 
açıkça o rtaya konm asından fa id e  bulunduğu kanaatin d ey iz . Çünkü belirli konu
lar üzerinde, bütün iza h la ra , had ise lerle  de teyid edilen açık  gerçeklere rağ 
men sonu gelm eyen bir tartışm an ın  devam  edip gittiğ in i görm ekteyiz. Türk dış 
politikasın ın  ana istikâm etin in , s iyas î partilerim izin  ekseriyetince benim senm iş 
o lduğunu görüyoruz. Buna rağm en, bu esasları y ıp ra tm ak , hedefler üzerinde 
tereddütler ya ra tm ak  ve Türk iye 'y i her esen rüzgara tab î k ılacak  bir istikâm ette , 
m utlak bir ya ln ız lığ a  yöneltm ek m anasına gelen beyân ve gayretlerin  a rkası 
kesilm em ektedir. Bu bakım dan  dış po litikam ızın  esasların ı vazıh  bir surette be
lirtm eye ve b irleştiğ im iz noktaları tespit etm eye, yapacağ ım  bu um um î konuş
m anın yard ım cı o lacağ ın ı ümit etm ekteyim .
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Muhterem arkad aşla rım ,

Türk dış politikasının bugün dayand ığ ı tem eller; Hüküm etim iz tara fından  
ele alınm ış yeni hedefler değild ir. Türk tarih i d ikkatle  gözden geçirilirse görü
lecektir ki, im paratorluk zam anından beri m em leketim izin dış m ünasebetleri ta 
yin ve tesbit edilirken daim a gözönünde tutulan esas hedef, güvenliğ im izin  sağ 
lanm ası endişesi olmuştur. Her memleket için geçerli olan faktör, Türkiye gibi 
jeopolitik durumu büyük bir nezaket ve hassasiyet arzeden bir ülke için evlevi- 
yetle varid d ir.

A sya  ile A vrupa 'y ı birb irine bağ layan  coğrafî bir köprü üzerinde, Türkiye 
as ır la r boyunca bağım sızlığ ını korumanın yo lların ı dış m ünasebetlerini isabetle 
tayin  ve tesbit suretiyle bulmuş ve güvenliğ in i başarıy la  korumuştur. Bu konu
larda hata ettiğ im iz; birleşm iş düşm anlar karşısında ya ln ız kald ığ ım ız zam an 
larda da bunun acısını çok çektik ve neticesini pahalı ödedik.

Cümlenin m alûm udur ki, İkinci C ihan Harbinin sonuna kadar s iyasî ve a s 
kerî kuvvet m erkezleri A vrupa 'd a  bulunuyordu. Bunun neticesi o larak da , m illet
lerarası m ünasebetlerdeki denge, A vru pa 'd ak i büyük devletlerin tutumuna göre 
değişiyor; dünyanın  barış ve savaş kararla rı A vrupa 'd a  veriliyordu .

Türkiye de bu icap lara uymuştur. O devirlerde, A vru pa 'd ak i politik şa rtla 
rın seyya liyetin i d ikkatle  +ak ip  ederek kendi güvenlik  ihtiyacım ıza en iyi cevap 
verecek dengenin kurulm asına çalışılırd ı.

Dış politika üzerinde başlıca müessir olan coğrafî mevki zam an la  değ iş
m eyeceğine göre bugün için de, m evkiim izin  yarattığ ı şartların  icabına uyarak 
m illî m enfaatlerim izi en iyi şekilde koruyacak bir dengenin içinde bulunm ağa 
ve dış m ünasebetlerim izi bu esaslar dahilinde düzenlemeğe mecburuz. Bu z a 
ruret hiç şüphesiz ki, bir ta ra fla  dostluk kurarak güvenlik a rarken , diğer ta ra fla  
hasım  o lm ak m anasına gelmez. Z ira , husumet celbetmek veya yara tm ak , a ra 
dığım ız güven lik le  bağdaşam az. Bu itibarlad ır ki, biz, b ilhassa komşu devletler
le, düzgün ve dürüst m ünasebetler kurm ak, iyi geçinmek isteriz. Ancak , barışçı 
a rzu la r taş ım ak , barışı sağ lam anın  kâfi ve yegâne şartı olm am ıştır, ve o lam a
yacaktır.

Devletler bu sebeple savunm alarında hiçbir ihtim ali ihmal etmemek mecbu
riyetini d u ya rla r. İşte bu yüzden İttifak lar doğmuştur. Bugün dünyanın barış 
ve savaş kararla rı A vrupa 'd a  verilm iyor. Kuvvetler m üvazenesinde büyük deği
ş ik lik le r olmuştur. Bunun içindir ki, hem jeopolitik vaziyet icap larına , hem de 
yeni m uvazeneye göre daim a ön p lânda tuttuğu güvenliğ in in sağ lanm ası için 
Türkiye de bazı ittifakların  içinde yer alm ıştır.

Bu bağ ların  en önem lisi şüphesiz ki N ATO ’dur. Tek İstisnası İle bütün s i
ya s î partilerim iz , Türk iye ’nin güvenliğ i için N ATO ’yu zaruri görüyorlar. Bu du
rum Türk dış politikası için müessir bir destek ve politikanın isabetli oluşuna
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kuvvetli bir de lild ir. Fakat, prensibinde m utabık o lm a la rına  rağm en, bu görüşün 
ta ra fta r la r ı, N A TO ’yu tenkit konusunda zam an zam an a leyhdarınd an  bile ileri 
g itm ektedirler. Bu itibarla  bu hususta vuzuha varm ağa mecburuz.

N ATO a leyh tarla rı bu İttifaka dahil o lm am ızı, Atatürk 'ün bağ ım sızlık  po li
tikasından  ayrılm an ın  bir de lili o la rak  görüyorlar ve bu konuda m illî duygu ları 
heyecana getirm ek m aksad ıy la  çeşitli beyan ve id d ia la rı öne sürüyorlar.

Türk iye , ta rih in  her devrinde, güven liğ in i koruyacak ittifak ların  içinde bu
lunm uştur. A tatürk devrinde de bu böyle o lm uştur. A tatürk 'ün bağ ım sızlık  po
litikas ı, «güven liğ im izin  şartları ne olursa o lsun, Türkiye sadece kendi gücüyle 
kendisin i koruyacaktır»  esasına d ayan m az . Bu idd ian ın  en gerçerli de lilin i yine 
A tatürk 'ün beyan larında bu lm ak m üm kündür.

21 Tem m uz 1935 tarih inde A tatürk  G lad ys Baker ad ındaki bir yabancı y a 
za ra  verd iğ i beyanatta ; denge po litikasın ın  değerini ve ko llektif tedb irlerin  bu
gün «cayd ırıc ılık»  ded iğ im iz va sfın ı, bak ın ız ne kad ar güzel ve ca iz bir şekilde 
an latıyo r;

«Eğ er harp bir bomba infilâkı gibi birden bire çıkarsa milletler, harbe 
mani olmak için, müsellâh mukavemetlerini ve malî kudretlerini müfearr;- 
za karşı birleştirmekte tereddüt etmemelidirler. En serî ve en müessir ted
bir, muhtemel bir mütearrıza taarruzun yanına kâr kalm ayacağını açıkça 
anlatacak beynelmilel teşkilâtın kurulmasıdır. Mam afih, halihazırda en 
müstacel ihtiyaç, komşu memleketlerin, birbirlerinin hususi ihtiyaçlarını ve 
meselelerini görüşmeleridir. Bundan başka mıntıkavî misaklar, sulhün mu
hafazası için kıymetlerini şimdiden isbat etmişlerdir.»

Şu beyan mevcut o lm asa b ile , b iz; A ta tü rk ’ün bağ ım sız politika an lay ış ın ın , 
Türk iye'n in  hür iradesiy le , ta leb iy le , hatta ısrarlı gayretle riy le  N A TO ’ya dahil o l
m asına engel teşkil etm ediğin in açık  bir id rak i iç indeyiz. Benim A tatürk 'ün  bu 
beyanını ve b iraz sonra izah edeceğim onun devrinde g iriş ilm iş İttifak  ça lışm a
larını an latm aktan  m aksad ım , «Türkiye bağ ım sızlığ ın ı kaybetti. A tatürk 'ün ruhu 
eza iç inded ir.»  fe rya tla rıy la  ortalığ ı bu land ırm ak isteyenlerin  ne kad ar d a lâ le t 
içinde o ldukların ı görm ek gözlerin in önüne serm ektir.

A tatürk  devrinde izlenen denge po litikasın ın  en bariz tezahürü , 1933 yılı 
sonunda ve 1934 yılı başında Balkan  Devletleri a ras ın d a  m üessir bir teşk ilâ t 
kurulm ası için sarfed ilen  gayretlerd ir. Bu gayretlerin  dayand ığ ı f ik ir , Ba lkan  
Devletleri a rasın da yakın  bir işb irliğ in in  gerçekleştirilm esi ha linde , vuku bu lacak  
bir sa ld ırın ın  bu ü lkelerin  teker teker yok edilm esine im kân verm em ektir. B a l
kan Antantı kurulduktan sonra, bu teşkilâta  askerî bir m ekan izm a kazan d ır ıl
m ası görüşünü Türkiye da im a savunm uştur.

M illetler Cem iyeti sistem i ih lâl ed ild iğ i ve A kden iz Bölgesinde f i i l î  teca
vüzle r başlad ığ ı zam an , A tatürk Doğulu komşu m em leketlerle .de bir pakt çevre
sinde ilişk i kurm akta tereddüt etm edi. B izzat kendisi «sulh idealinde müşterek 
bir eser» d iye ad land ırd ığ ı Sad ab a t Paktı’nı o rtaya çıkard ı.
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Diğer yand an  Batılı dem okrasilerle süratle gelişen m ünasebetlerim iz ve 
A v ru p a ’daki s iyas î konjonktür İkinci Dünya Savaşın ın  arifesinde Türkiye ’y i, İn
giltere ve Fransa ile Üçlü İttifaka yöneltm iştir.

Muhterem A rkadaşlarım ,

Türkiye her devirde olduğu g ib i, A tatürk zam anında da güvenliğ in i sağ 
layacak  dengeyi aram ış ve bu tem inatı A vrupa sahasında ve Bölgesel Paktlarda 
bulmuştur. Bunun bağım sızlığ ı zedeleyen bir tarafı yoktur.

O sm anlı İm paratorluğundan beri m ille tlerarasındaki denge, A vrupa mu
vazenesine dayand ığ ı içindir ki, o devirlerin  şartlarına göre değişik  ittifak lar 
içinde id ik. İkinci Dünya Savaşından  sonra bu denge, dünya m uvazenesi halin i 
a lınca da o şartlara  göre NATO İttifakı içindeyiz.

Dünya barışını dikte eden şartlar, nasıl oldu da bir A vrupa m uvazenesi h a
li o lm aktan çıktı ve bir dünya m uvazenesi haline ge ld i? Bu ciheti incelemekte de 
fayda vard ır.

ikinci C ihan H arbi, sebep olduğu büyük facia  ve fe lâketlere rağmen sulh 
ve sükûn getirm edi, b ilâk is  her türlü sürprizlere açık bir soğuk harp devriyle  
karşılaştık . 1948 de İngiltere, Fransa ve Benelux devletleri, m aruz bulundukları 
müşterek tehlikeye karşı a ra la rın d a  birleşerek bir Avrupa Birliğ i kurdular. Fa
kat, açıkça gördüler ki, A vrupa sadece kendi kaynak ları ve kuvvetleriy le , m uh
temel bir sald ırıy ı karşılayacak  güçte değild ir. Bu gerçek onları, Am erika katıl
m adıkça, Barı A vrupa'n ın  k ıt’a o la rak  kendisini savunm asının  mümkün o lm a
dığı neticesine götürdü. Böyle bir İttifaka katılm akta Am erika'n ın  da şüphesiz 
m illî m enfaatleri mevcut olduğu içindir ki, 1949 yılında Kuzey A tlantik  Andlaşm a- 
sı doğmuştur. Bir müddet sonra Türkiye, Yunanistan  ve Federal A lm anya 'n ın  da 
iltihakı ile ittifak daha güçlü hale gelm iştir. A nd laşm anın  im zasından bu yana 
20 yıl geçti. Batı A vrupa ü lkeleri, endüstri ve teknoloji a lan ınd a geniş ilerlem e
ler kaydettiler. Buna rağmen bügün dahi yap ılan  hesap lar, tüm Batı A vrupalı 
Devletlerin, sırf kendi kuvvet ve k ayn ak la r ıy la , muhtemel ve potansiyel tehdit
lere kcırşı güvenliklerin i sağ lam aktan  henüz uzak oldukların ı gösteriyor. Resmî 
tetkikler, Am erika'n ın  Avrupa yakasından  çekiIn esin in , A vrupa ülkelerin in kon- 
vansiyonel bir savunm aya ay ırab ilecekleri kaynak ların  önemli derecede z a y ıf la 
m asına müncer o lacağ ın ı, m eydana gelen boşluğu görülebilir bir müddet içinde 
konvansiyon©! kuvvetle doldurm anın mümkün o lam ayacağ ın ı, bunun da Batı 
A v ru p a ’yı her türlü s iyasî bask ıya ve konvansiyonel taarruza açık b ırakm ak ne
ticesini tevlit edeceğini ortaya koymuştur. Diğer ta ra ftan , Batı Avrupa memle
ketleri bugünkü durum da Am erikan nükleer garantisin in  eksikliğ in i de telâfi 
edecek durum da değillerd ir.
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İşte N ATOrvun sağ lad ığ ı denge b.udur.:

Bu m aruzatın  iltifa t görür' ve N ATO  İttifakın ın  A v ru p a ’nın güven liğ i için 
hayati bir ih tiyaç olduğu kabul ed ilirse , Batı a lem in in  bir patça sı o lan ve İttifa 
kın A vrupa yakasın ın  bir rüknü bulunan Türkiye için de şartların  fa rk lı o lacağ ı
nı ta savvu r etmek veya  başka türlü düşünm ek mümkün o lam az.

Bu m em lekette, N A TO ’yu lüzum suz görm ek, b ağ la rd an  s ıyrılm ak  id d ia la rı; 
Batiyı ve Batı lığı reddetm en in  gizlenm iş a rzu ların dan  başka bir şey değ ild ir. 
Bugünkü şa rtla r içinde Türk iye'n in  ta ra fs ız  bir po litika tak ip  etm esinin m illî 
m enfaatleri ile ve güven lik  ihtiyacı ile b ağ d aştır ılab ilir  bir ta ra fı yoktur. Bizim 
NATO ile ilğiH po litikam ız, program ım ızda da ifadesin i bulan bu an lay ışa  d a 
yan ıyor. A n cak , bu konuda gözönünde bu lunduru lacak  b a ş k a > hususlar da 
vard ır. ... . ■.; ' A .

Sağdan soldan türlü sesler geliyor;

—  Nato, denge kuracak , caydırıcı o lacak  yerde tahrik  vasıtas ı o luyor.

—  N A TO ’yu kurm aya sa ik  o lan am ille r çok geride kald ı.

—  N A TO ’nun m üessiriyeti ka lm ad ı. Çünkü kitlevi m ukabele yerin i esnek 
strate jiye terketti.

—  N ATO içinde ka lm ak  Tü rk iye ’yi nükleer bir hedef haline  getirir.

—  Büyük Devletlerle İttifak  küçük devletler için fe lâkettir.

—  N ATO bizi değ il, A m erikay ı korur.

—  Biz herşeyi N A TO ’ya veriyo ruz, o bize ne fayd a  sağ lıyo r.
g ibi konular adeta günlük ta rtışm alarım ız haline soku lm ak istenm ektedir.

M üsaade buyurursan ız, şimdi de bu konularla ilg ili m aruzatta bu lunm ak 
istiyorum  :

N A TO ’nun kurulduğu günden beri m ille tlerarası durum da hiç mi d eğ iş ik 
lik  o lm am ıştır? Elbette olm uştur. Terör dengesin in kuruluşu ve Doğu - Batı m üna
sebetlerinde detente tem ayüllerin in  belirm esi, bu m eyanda zikre değer en önemli 
gelişm eler o la rak  görülm ektedir.

Daha 1967 ’de N A TO ’nun 20 ncî y ılın ı id râk  etm esine iki yıl k a la , üye 
m em leketler İttifakın  değişen dünya şartlarına uygun daha m üessir bir kuruluş 
ha line  getirilm esi için incelem elere b aş lam ışla rd ır. Bu ça lışm a la r sonunda üye 
m em leketler, N A TO ’nun bir yand an  A vrupa Bölgesinde istikrarı sağ layan  s a 
vunm a görevine devam  etm esi, d iğer yand an  da «detente» po litikasın ı ink işa f 
ettirmesi lüzum una m üttefikan kani o lm uşlard ır. N ATO  devletlerin in  kendilerine 
n ihaî s iya s î hedef o la rak  seçmiş o ldukları «detente»ı geliştirm ek am acı ile, 
karşılık lı ve dengeli kuvvet ind irim leri konusunda a lte rna tif m odellerin tetkiki de
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İttifak içinde ele alınm ıştı. Bu tasavvurun , uygu lanabilm esi için, NATO m em le
ketleri 1968 H aziran ında Sovyetler B irliğ ine ve Doğu A vrupa m em leketlerine 
b ir çağrıda bulundular ve on lardan , A vrupa 'd a  devam lı ve âd il bir barışın yo
lunu a ça ca k-, sözko n usu faa liyetle rinde  kendilerine yardım cı o lm aların ı istediler. 
İtt ifak  yaptığ ı bu çağrıya cevap bekferken Çekoslovak o lay ları vuku buldu. Çe
koslovak o layları. bu teşvik isteyen ve ümit veren «détente» faa liye tle ri için c id
den ta lih s iz  bir ..gelişm e'olm uştur. Z ira , «détente»in neşvünema bulm ası, uygun 
.iklime, hassas bir po litikaya muhtaçtır. Sadece bir ta ra fın  böyle bir politikayı arzu 
etm esiyle «détente».m gelişm esi kabil değ ild ir, işte Çekoslovak o lay ları bu yön
de beslenen ümitler ve arzu la r için olum suz bir gelişm e o lm akla ka lm am ış, aynı 
zam anda her türlü sürprize açık , kararsız , endişe verici bir politika ortamı y a 
ratm ıştır. Bu o lay la r üzerine, NATO devletleri durumu incelemek ve özellik le  
•ortak savunm a tertip lerini gözden geçirm ek ihtiyacını duym uşlar ve mutad se
n e lik  toplantıların ı bir ay  önceye a la ra k  Kasım  1968 de top lanm ışlard ır. Bu top
lantı, NATO'nun müessir bir kollektif güvenlik  teşkilâtı o la rak  idam esi zaruretini 
b ir kere daha ortak bir kanaat şeklinde ortaya koym uştur. Üye devletler, İttifa
kın güvenlik  durumunu etraflı bir değerlendirm eye tâbi tutm uşlar, ve buna göre 
savunm aların ı takv iye  etmek amcıcı ile a la cak la rı tedbirler üzerinde m utabık k a l
m ışlard ır. Toplantı neticesinde neşrolunan b ild iride , NATO devletleri, a ra la r ın 
daki dayan ışm anın  kuvvetin i, bir sald ırı karşısında A tlan tik  A nd laşm ası u ya 
rınca ortak savunm a vecibelerini yerine getirme azim lerin i h içbir tereddüde m a
rnai verm eyecek bir açık lık  ve kuvvetle belirtm işlerdir.

Çekoslovakya o lay ları kısaca şunu gösterm iştir : Bugün şartlar N A TO ’nun 
kuruluş yılı olan 1949’daki şartların  aynı o lm ayab ilir. Fakat NATO'nun üye 
m em leketlerin güvenliğ in i sağ lam aktak i rolü öneminden hiçbir şey kaymetme- 
miş o larak  aynen devam  etmektedir. NATO memleketleri détente politikasından 
da vazgeçm iş değillerd ir. Fakat bunun, tek ta ra flı o la rak  yürütülebilecek bir po
lit ik a , bir monolog olm adığı görüşündedirler.

Çekoslovakya o lay la rı, NATO İttifakını her ne suretle olursa olsun Türk 
halkın ın  gözünden düşürme gayretlerin i büyük bozguna uğratm ıştır. Bununla, 
bütün kötüleme gayretlerin in son bulmuş olduğunu kasdettiğim  zannedilm esin . 
M antığı zorlayıcı idd ia la r, yukarıda da sıra lad ığ ım  gibi eskisine nazaran  aza lm ış 
da olsa devam  etmektedir.

Evve lâ , NATO'nun yeni stratejisi konusunca ileri sürülen tenkid üzerinde 
durm akta fa id e  m ülâhaza ediyorum . N A TO ’nun esnek strate jisi'n in , nükleer 
s ilâha  sah ip  o lm ayan müttefik devletlerin bu silâha sah ip büyük üye devlet 
ta ra fın d an  bir kobay veya bir tecrübe tahtası gibi ku llan ılm alarına  meydan 
verdiğ i ileri sürülüyor. Bu iddia sah ip lerin in  tezlerin in esası şu : «Am erika nük
leer s ilâh la rı inh isarına alm ışken ve Sovyetler bu silâha  sah ip değilken, Am erika 
için herşey güllük gü listanlıktı. Kendisi için bir nükleer darbeye m aruz kalm ak 
■tehlikesi yok iken kütlevî m ukabele doktrinini rahatça kabul ederek, «m üttefikle
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rime tecavüz edene karşı nükleer s ilâh la rım ı ku llan ırım » d iyordu . İşte o zam an  
gerçek N ATO cayd ırıc ılığ ı mevcuttur. V akta  k i, Sovyetler de m üessir nükleer s i
lâh la ra  sah ip  o ldu lar, A m erika ürktü. Z ira , Am erika tecavüze uğrayan  m üttefi
kini korum ak için nükleer s ilâh la rı istim al ederse, kendi top rak la rı da bir nükleer 
m ukabeleye m aruz ka lacaktı. İşte bu sebepten Am erika e lastik i m ukabele stra
te jisin i benim sem iş ve bunu N ATO 'ya kabul ettirm iştir. Bu strate ji, A m erika 'n ın  
m üttefiklerine garanti sağ lam asına  e lverm em ektedir. N ATO  ülkelerinden birf 
bir tecavüze u ğ rarsa , savunm a konvansiyonel s ilâ h la rla  m ah a lli, bö lgevî b ir 
savaş halinde cereyan edecektir. Bu durum da, N ATO  stratejisi cayd ırıc ılık  fo nk
siyonunu kaybetm iş, nükleer o lm ayan  üyeler için bir güven lik  unsuru o lm aktan  
çıkm ıştır.»

İdd ia konusu tez bu. Bunun bazı değ işik  şekilleri de va r. Fakat onlarr 
ele a lm ad an  önce m üsaaden iz le  ilk  önce bu husustaki görüşlerim i arzedeyim  :

Batı dünyası, ikinci Dünya Savaşın dan  bazı dersler a lın d ığ ı, bundan sonra; 
h içb ir devletin  böyle fe lâketleri göze a lam ayacağ ı ümidi içinde iken soğuk harp 
bütün vehârnet ve teh like le riy le  dünyanın  üzerine çöktü. Bu durum  karşısında hür 
Avrupa ü lkeleri şöyle düşünm ek zorunda ka ld ıla r : «Eğer H itler, A lm a n y a ’nın 
karşıs ınd a , müttehit, m ütesanit ve az im li bir A vrupa bulacağ ın ı tahm in etseydi, 
bu m aceraya a tılm az , basım ların ı şeytâni bir taktik le  bölerek teker teker ve ko
layca işgal edem ez ve insanlığ ı bu m uazzam  bad ireye sürükleyem ez id i. Yen i 
bir tehlike karşısında A vrupa ülkeleri savunm a güçlerini b irleştirm ek, muhtemel 
m utaarrızın  karşısına tek bir cephe halinde ç ıka rak , ona bir taarruzun yan ına 
kâr ka lm ayacağ ın ı gösterm elid irler.»

Konuşm am ın başla rınd a A tatürk'ün 1935 y ılınd a bir gazeteciye A vrupa gü
ven liğ i konusunda söyled ik lerin i nakletm iştim . A ta tü rk ’ün bu görüşlerin in , hem , 
İkinci Dünya Savaş ın a  yol açan o lay la ra  nekadar isabetli bir teşhis koyduğuna, 
hem de bu savaştan  sonra A vrupa 'n ın  güven lik  sorunları için çözüm yolunu gös
terd iğ ine bu vesile  ile tekrar işaret etmek isterim .

İşte bu görüşle Batı dünyası, bir devlet taarru za  kıyam  ettiği takd irde , 
karşıs ında kim leri bu lacağ ın ı, nasıl bir m ukabele ile ka rşılaşacağ ın ı önceden 
b ilm esi için daha barışta savunm a tedbirlerin i a lm a k  hususunda ittifak  etmiş ve 
cayd ırıc ılığ ı, kuvvetlerin in  kayn aştır ılm asın d a , ortak p lân la r yap ılm asın d a  ve 
savaşta  faa liye te  geçecek bir m üttefik em ir ve komuta zincirin in  ihdasinde bu l
muştur.

İkinci Dünya Savaşın d a bu tedbirler savaşın  başlam asın dan  çok sonra a l ı
nab ilm iştir. Stratejlerin  görüşlerine göre, bu tertip ler m uarezenin b aş lam as ın 
dan önce a lınm ış o lsa id i, savaşın  çıkm ası önlenm iş, pek uzak bir ih tim alle  
çıksa b ile , savaş büyük ölçüde kısa ltılm ış ve insan ve k ayn ak  kay ıp ları tahd it 
ed ilm iş o lacaktı. Bugünün tekno lo jik  şartları geçm işe k ıyasla  b am başkad ır. Bir 
taarruzun ihbar ve hazırlık  m üddetleri aza lm ıştır . Teknolo jik  im kân lar bir mü-
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Tecavize yıld ırım  hızı ile hareket etmek im kânını bahşetm ektedir. Bu bakım dan, 
çatışm a başlad ıktan  sonra, artık  bir İttifakın aske rî icapların ı yerine getirmek 
için çok geç kalınm ış olur.

Şimdi N A TO ’nun eski ve yeni stratejileri konusuna geliyorum  :

Nükleer s ilâh la r sadece Batı’nın inh isarında iken NATO stratejisi mevcut 
şa rtla ra  göre en m akûl hareket hattına istinâd etmekte idi. M üttefik m em leket
lerden biri veya birkaçı bir sa ld ırıya  uğradığı takd irde , bu strateji, nükleer s i
lâh ların  sald ırgana karşı çatışm anın başlarında veya derhal ku llan ılm asın ı ön
görmekte idi. NATO tâb irleri ile, konvansiyonel kuvvetler « ka lka n » , nükleer kuv
vetler ise «K ılıç» d iye ad land ırılıyordu . «Nükleer Eşik» yan i sa ld ırıya  konvansi
yonel s ilâh la rla  karşı koyma müddeti, pek kısa o la rak  tesbit edilm işti. Bu şart
lar karşısında bir sald ırgan ın  NATO A vrupasına karşı küçük veya büyük bir 
konvansiyonel taarruzu göze a lam ıyacağ ı m eydanda idi. İttifakın «cayd ırıc ılık» 
kuvvetinden şüphe etmek mümkün değild i.

Görüleceği üzere, o günün şartları içinde, bu stratejinin gayet m üessir ve 
ayn ı zam anda rasyonel olduğuna şüphe yoktur. Lâkin , b ilâhare  şartla r değişip , 
nükleer denge vücud bulunca sözkonusu kütlevî m ukabele NATO güvenliğ in i 
sağ la r bir strateji o lm aktan çıkm aya başlam ıştır. Z ira , yeni şartla r bu stratejinin 
kuvve-i tatb ikiyesin i zayıflatm ıştır. O rtaya çıkan bu yeni durum da, konvan
siyonel kuvvetlerle derhal ve başarıy la  önlenebilecek m ahdut o lay la r karşıs ın 
da dah i, nükleer s ilâh la ra  başvuru lacağ ın ı öngören bir strateji «inandırıcı» o l
m aktan uzak te lâkki edilm eğe başlad ı. Karşı ta ra fın , bu nev ’ i o lay la rd a , İttifa 
kın m akûlat çerçevesinde nükleer silâh la rın  istim al edem iyeceğini düşünm esini 
ta b iî addetm ek gerekiyordu.

Bu görüşler İttifakın s iyasî ve askerî m akam ları ta ra fından  ve bütün A tla n 
tik  Cam iâsında enine boyuna tartışılm ış, resmî tetk ik ler, tah lille r, m üzakereler 
yap ılm ış , m uhtelif ş ık la r fa ide  ve m ahzurları ile ay la rca  incelenm iş, neticede 
«esnek m ukabele» stratejisi üzerinde m üttefîkan m utabakata varılm ıştır.

«Esnek m ukabele» doktrini nükleer bir sa ld ırıya  derhal nükleer s ilâh la rla  
m ukabeleyi, konvansiyonel kuvvetlerle ya p ıla cak  bir sa ld ırıy ı ise konvansiyo
nel İttifak kuvvetleriyle defetmeyi öngörm ekted ir Konvansiyonel bir sa ld ırıd a , 
İttifak  bidayette derhal nükleer silâh ların  istim ai'ne gitm eyecek, konvansiyonel 
kuvvetlerle direkt bir savunm a yap acak , sa ld ırgan ı nükleer tırm anm a teh likesi
ni göze a lm a durum unda b ırakacaktır. Direkt savunm anın başarılı bir şekilde 
uygu lanam ıyacağ ı belli olduğu an d a , NATO taktik  nükleer s ilâh la ra  başvurm a 
zarureti ile karşılaşacaktır . Yân i N ATO ’nun yeni strate jisi, muhtemel bir müte- 
arrızın  girişeceği bir hareketi akim  bıraktırm a m aksad ıy la  ku llan ılacak  s ilâ h la r
da tırm anm aya kapıyı açık tutm akta ve işin topyekûn bir nükleer savaşa  va rab ile 
ceğini de hesaba katm aktadır. G iriştiğ i hareket için baştan itibaren bu ihtim ali 
gözönünde tutması gereken mütearrız ta ra f düşündüğü mahdut hareketten v a z 
geçmeyi yeğ bu lacaktır.
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Yeni strateji üzerinde daha m utabakata varılm ad ığ ı sa fh ad a  «K ü tlev î 
M ukabele» doktrin in in değiştirilm esi hususunda gün geçtikçe güçlenen görüş 
şu esas la ra  dayan ıyo rdu  : hâlen resmen İttifak  stratejisi o la rak  mevcut olan 
sistem , «ya hep, ya  hiç strate jisid ir» . Bu streteji İttifak ı, m üdahale  etmesi ge
reken hallerde p ara lize  edecek, böylece durum un vehâm et kesbetm esine yo l 
açacaktır. Çünkü, İttifakın  kuvvetleri u yg u lanam ıyacak  bir strate jiye göre tertip- 
Inm iştir. Küçük çapta bir o lay  vukuunda nükleer s ilâ h la ra  derhal başvu rm ak , 
karşılık lı intihara gitm ek o lacağ ına göre, kab il değ ild ir. M evcut strate jiye göre 
hazırlanm ış ve tertip lenm iş konvansiyonel kuvvetler de m üessir bir şekilde ku l
lan ılm ak  n iteliğ ine haiz o lam ayacak la rd ır. Söz konusu durum da İttifak  ya  o la y 
lara  seyirci ka lm ak  ve oldu - bittiIeri kabul etm ek, yahu t da genel bir nükleer 
savaşı b aşla tm ak  alte rnatifle ri ile ka rşılaşacaktır . İttifakı bu ç ıkm azdan  kurtar
m ak, ona u yg u lan ab ilir  bir strateji kazand ırm ak  lâzım dır.

N A TO ’nun strate jisindeki bu değ işik liğ in  öze llik le  üstünde durm ak iste
y iş im in  bir sebebi de, eski stratejin in  değişen şa rtla r karşısında « inand ırıcı»  ve 
do lay ıs iy le  «cayd ırıc ı»  olm a vasfın ı kaybettiğ i kanaatid ir .

Günüm üzde başarılı bir stratejin in  en önemli özelliğ i «cayd ırıc ılık»  v a s f ı
na sah ip  o lm ası, y a n i, hasım  ta ra fın  bir sa ld ırıy ı ta sa rlam aktan  y ıld ır ılab ilm es i, 
vazg eçirilm esid ir.

Cayd ırıc ı bir strateji şu üç temel unsura d ayan ır :

—  Evve lâ , aske rî im kân ve kab iliye te , yan i s ilâh  ve kuvvete sah ip  o lun
m ası gerekm ektedir.

—  Sonra, bu s ilâh la rı bir tecavüz vukuunda nefis m üdafası için istim â le  
kararlı ve az im li bulunulm ası şarttır.

—  N ihayet, gerek s ilâh  ve kuvvetlerin  m üessiriyetin in  gerek bunları is
tim al azm in in  m uhasım  ta ra fça  « inan ılır  o lm ası»  için gerekli tedbirlerin  a lınm ası 
icap eder.

Cayd ırıc ılığ ın  m âna ifade edebilm esi için, s ilâha  sah ip  o lm ak ve bunu 
istim âle  az im li bu lunm ak kâfi değ il, ayn ı zam anda karşı ta ra fa  da m etodların ız- 
la , tedb irle rin iz le , m uayyen hareketleri yaptığ ı takd irde nasıl bir m ukabele ile 
ka rşılaşacağ ın ı an la tm ak  lâzım . Aksi takd irde , m aksat hasıl o lm ayacak , yan ı 
çatışm a önlenem iyecektir.

Senato 'daki konuşm am da arzettiğ im  g ib i, nükleer s ilâh la rın  kazand ığ ı deh
şet karşıs ında , küçük bir o lay  vukuunda dahi nükleer s ilâ h la rla  sa ld ırgan a hü
cum etmek tehd id i, sineğe balyoz la  hücum etmek gibi bir garabete ink ilâp  
eder. Bir çocuğa, «çek e lin i, ka fan ı k ırarım » ded iğ im iz zam an çocuk fa z la  kork
muyor. Hatta um ursam ıyor. K afasın ın  bu kadar ko lay k ırılm ayacağ ınd an  em in
dir. K ab ah a tle , tehdit ed ild iğ i ceza aras ın d ak i nisbet ve m ünasebet ona pek
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inan ılır gelm iyor. Binnetice tehdidi ciddiye a lm ıyor. Am a. «çek e lin i, seni ka 
pının arkasına kapar, iki saat tutarım » dersem , geçen gün de böyle bir cezaya 
çarpıld ığ ı için tehdid im izden korkab ilir. İşte mesele buradadır. M üessir görünen 
fak a t uygulam a bakım ından «inandırıcı» o lm ayan ve cayd ırıc ılık  vasfın ı kay
betmiş bir strateji mi iy id ir, yoksa cari şartla r içinde uygulanm ası kab il, dola- 
yısı ile de inandırıcı olan ve cayd ırıc ılık  rolünü ifa eden bir strateji mi m akbu l
dür? bu ş ık la r arasında NATO tercihini yap arak  bugünkü stratejisin i seçm iştir.

Bu nokta üzerindeki izahatım a son verirken, bir hususu daha önemle te
barüz ettirmek isterim. NATO'nun esnek m ukabele strate jisi, bir NATO ü lke
sinin sa ld ırıya uğram ası halinde bu memleketin topraklarında bölgesel bir sa 
vaş yap ılacağ ı m ânasına gelmez. NATO içindeki ortak savunm a p lân ları ve 
tedbirleri öylesine tanzim  ed ilm işlerd ir ki, herhangi bir sa ld ırgan  daha b idayet
te NATO'nun tüm m ukabelesi ile karşılaşacaktır. Bu ortak tedbirler d ışında, 
NATO ülkeleri de bu husustaki azim  ve niyetlerin i bu vesiley le  kesin lik le  ortaya 
koym uşlard ır. N itekim , son NATO tebliğ inde «. . . m üttefikler tecavüzün ve 
diğer baskı şekillerin in  vukuunu önlemek için, a ra la rın d ak i s iyas î d a yan ışm a
nın zaruretine kanid irler. Her şeyden z iyade , ortak sorum lu lukların ı ka rş ılam a
ğa ve and laşm aya uygun o larak , İtifak  üyelerini herhangi bir s ilâh lı tecavüze 
karşı korum aya tam am en az im lid irle r.»  denmek suretiyle , N ATO devletleri or
tak taahhütlerin i yerine getirm ek hususundaki tutum larını belirtm işlerd ir.

Bir diğer iddia da , NATO içinde ka lm akla  Türkiye'n in  kendini bir nükleer 
hedef haline getirdiği hususudur.

Kanaatim ce bu idd ia , m illetlerarası a lan d ak i s iyas î ve stratejik gerçekleri 
nazarı itibara a lm am aktad ır. Bugün, nükleer s ilâh ların  ku llan ılacağ ı bir sa 
vaş ı, nükleer kuvvet dengesi dışında ve bundan mücerret o larak  m ütalâa etmek 
mümkün o lab ilir  m i? İki büyük nükleer devletin müttefikleri ile teşkil ettikleri 
karşılık lı g rup laşm ala r, nükleer bir savaşın  önlenm esinin tem inatını gayet has
sas global savunm a tertip lerine d ayand ırm aktad ırla r. Bu bakım dan , m akulât 
çerçevesinde, Türk iye ’nin nükleer bir taarruza m aruz kalm ası gibi bir ih im ali, 
ancak bu dengenin bozulduğu bir genel nükleer savaş halinde düşünm ek m üm 
kün o labilecektir. O ysa , N A TO ’nun temel fonksiyonu, yukarıda da işaret et
tiğim  g ib i, nükleer ve kısmen de konvansiyona' bir güç o la rak , karşı ta ra fı 
hesapsız bir hareketten vazgeçirm e yan i cayd ırm ad ır. Nitekim yirm i y ıld ır dün
yanın  cadı kazanı gibi her tara fında kayn aşm ala r çıkm asına rağmen A v ru p a ’da 
b loklar çırası hadiselerin  görülm em esi, ittifakın bu cayd ırıc ılık  n iteliğ inin öne
minin açık bir m isali olmuştur. Dünyada genel ve dengeli bir silâhsızlanm a, ger
çekleştirilinceye, sürekli bir barış düzeninin tem elleri afıhncaya kadar, tehlikeler 
mevcut o lm akta devam  edecektir. M esele bu tehlikenin gerçekleşm e ihtim alin i 
asg arîye  indirm ektir. Bu bakım dan N ATO ’yu bir sigorta m üessesesine benzet
mek kab ild ir.
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Bundan b irkaç gün önce bütçenin tümü üzerinde, bu kürsüde yap ılan  ko
nuşm alar sırasında Türkiye İşçi Partisin in  Sayın  Sözcüsü, küçük devletin , büyük 
bir devletin liderliğ indeki askerî ittifaka girm esindeki m ahzurlara  işaret etti ve 
Ç e ko s lo vakya ’nın işg a lin in , büyük devletin  müttefiki o lm anın teh like lerine hazin 
bir örnek teşkil ettiğini söyled i.

M aksad ı Türkiye için bir uyarm a ya p m ak  id iyse , miscıl o la rak  bir NATO 
üyesi m em leketin işgale  uğram asın ı gösterm eliyd i. M eram ı N A TO ’nun bu yön
den başka Paktlara  benzem ediğini do lay lı yo ldan  ifade etmek idi ise, bunu a n 
la tm akla  başarılı o lduğunu söylem eliy im .

Sayın  Sözcü, küçük devletin  bir büyük devletle ittifaka g ird iğ i andan itib a
ren egem enlik h ak la rın d an , m illî bağ ım sızlığ ından çok şeyler kaybettiğ in i, s a 
vaşa  g irip  girm em ek konusundaki son sözü yabancı devletin  söyled iğ in i ileri 
sürüyor.

Hangi yönden b akarsan ız  bak ın ız , Tü rk iye ’ye taa llû ku  bakım ından bu id
d ia la r , gerçekleri ters gösterme gayretinden başka bir şey değ ild ir. Türk iye , NA- 
TO 'ya  kendi arzu ve iradesi ile ve büyük bir ceht sarfederek g irm iştir. Bunu ege
m enlik  hakların ı veya  m illî bağ ım sızlığ ın ı kaybetm ek için değ il, b ilâk is  bunları 
tehlikeden korum ak için yapm ıştır. Konuşm am ın başında belirttiğ im  g ib i, N ATO , 
d iğer A vrupa m em leketleri için olduğu kad ar Türkiye için de fa id e li bir güven lik  
sistemi o lm akta berdevam dır.

Savaşa  g irip  girm em ek konusunda son sözü Türk iye ’nin söyleyem eyeceği 
idd iası da varîd  değ ild ir. Türkiye yönünden savaş haline gelinm esi A n a y a sa 
mızın hüküm lerine bağ lıd ır. N ATO A n d laşm asınd a  bununla tenakuz halinde 
olan hiçbir hüküm mevcut değ ild ir. M evcut o lm az da . A hd î durum u bu şekilde 
belirttikten sonra, aske rî m ekan izm ayı da izah edeyim . M ükerreren ifade ettiğim 
g ib i, N ATO  içindeki entegrasyon sistemi ile em ir ve komuta zinciri h içb ir veç
hile Türk kuvvetlerin i m illî komuta d ışına ç ıka rm am aktad ır. Kuvvetlerim izin  
N A TO ’ya  tahsis li o lm ası tam am iy le  itibarî bir husustur. Bir N ATO  savaş ı olm ası 
ha linde , ortak p lan lam a hazırlık la rın ın  yap ılab ilm esin e  m atuftur. Bütün kuvvet
lerim iz m illî komuta a ltın d ad ır ve m illî iradeye göre ku llan ılır. Kuvvetlerim izin  
bir N ATO K ararg âh ı emrine otom atik o la rak  g ird iğ i idd iası da gerçeklere u ym a
m aktad ır. B akan la r Kuru lu , A n ayasan ın  TlO .cu m addesi uyarınca «m illî güven
liğ in sağ lanm ası»  hususunda Türkiye Büyük M illet M eclisine karşı sorum lu luğu
nu, savaşın  İcap ettird iği bilûm um  tedbirler a la ra k  yerine getirecektir.

Sayın  İşçi Partisi Sözcüsü, teh likeyi bütün çıp laklığ ı İle b ir kere daha o rtaya 
koym ağı vaz ife  b ild iğ in i söylüyor ve şunu İleri sürüyor :

«D enilm ekted ir ki, N ATO  ve Am erikan  üsleri bizi Sovyet R usya ’nın bir sa l
d ırısına karşı koruyorlar. N ATO bizi değil A m e rik a ’yı koruyor. Biz bir sa ld ır ıya

A rka d a ş la r ,
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uğrar veya saldırı tahtası o la rak  ku llan ılırsak , bu N ATO 'dan do lay ı, Am erikan 
üslerinden dolayı o lacaktır» . Bu ifadelerin i takiben Sayın sözcü, «N ATO  dışında 
o lursak sa ld ırıya uğram az m ıyız? Ve sa ld ırıya  uğrarsak tek başım ıza ne y a p a 
rız? sualin i soruyor, ve bunun cevabını da şöyle veriyor :

«Yeniden M illî Kurtuluş savaşı veririz ve kazan ırız»  Türkiye, gerçekten, m illî 
kurtuluş savaşın ın  ilk örneğini verm iştir. İcap edince yeniden de verir. Sayın 
Sözcünün m antığında katılam adığım  nokta şu : Diyor ki : Ben güvenlik  konu
sunda her türlü dış işb irliğ in i reddederim , bana kim sald ırırsa ezerim .

Türk m illetinin bağım sızlık sevgisine ve azm ine güvenm ek gerçekten iy i. 
Fakat Türk m illetini m utlaka yeni bir kurtuluş savaşı verm esini gerektirebilecek 
şartlar içine itmek gibi bir hevese katılm ak im kânsız.

«N ATO  bizi değ il, A m erika ’yı koruyor» d iyor. A rka d aş la r , NATO sadece 
bir Türk - Am erikan ittifakından ibaret değild ir. Türkiye'den m aada 12 A vrupalı 
devlet İttifakın üyesid irler. Sözcü'nün m antık s ils ilesine göre, Türkiye de dahil 
A vrupalı NATO devletleri A m erika'yı korumanın meserreti içinde m illetlerin i ve 
ülkelerin i tehlikeye m aruz b ırakm akta beis görm em ektedirler. Bu görüşün m an
tıktan yoksun olduğu besbellid ir. Bir ittifak sistemi içinde her devlet elbette bir 
katkıda bulunur. Bunun m ukabilinde de, bütün üye devletlerin katkıların ın  mu- 
hassalasın ın  ifade ettiği güven tem inatından müstefid olur. N ATO 'nun böyle 
bir güven ve  cayd ırıc ılık  sağ lad ığ ı fiiliya tta  bugüne kadar sab it o lduğu
na göre, bu fonksiyonu tecavüz niyeti besleyebilecek bir devlet ta ra 
fından da kabul edilm iş sayılm alıd ır. Acaba Sayın Sözcü neden k ıra ldan  z iyade  
kıralcı o lm aya ihtiyaç hissediyor.

Sayın Sözcü, «Türkiye N ATO 'dan çıkm alıd ır, bizim m illî m enfaatlerim iz 
b loklar dışı olmam ızı emretmektedir,- ne A m erika , ne Sovyet Rusya ne de başka 
büyük bir devletin liderliğ indeki İttifak lar içinde yerim iz yokiur» . diyor.

Sayın Sözcü burada önemli bir tartışm a konusunu ortaya atm ıştır. Şu su a
lin cevabını aram am ız gerekm ektedir. NATO dışında bir Türkiye, NATO içindeki 
bir Türkiye'den daha mı em niyettedir? NATO'nun kuruluşuna tem as ettiğim s ı
rada , Batı Avrupa'n ın  tümü NATO dışında kalm ayı bugün de göze a lam azken , 
tek başına Türkiye için durumun bundan fark lı olm ası m antığa sığm az.

Biz Hükümet o larak ilg ili resmî m akam larım ızın  da verd ik leri m alûm at ve 
m üta lâa la ra  istinaden bu konuyu inceledik. V a ıd ığ ım ız netice, Türkiye'n in  dış 
güven liğ in in , Türk politikasının tem ellerinden birin i teşkil eden ve NATO içinde 
17 senedir yürütülen işbirliğ inin devam ını zorunlu kıldığı oldu.

A ncak , meseleyi daha objektif bir şekilde ele alm ış o lm ak am acı İle N A
TO'nun bir kanat memlekti olan ve durumu birçok bakım lardan  Türk iye ’yi an 
dıran Norveç'te bu hususta yap ılan  tartışm alara ve varılan  neticelere temas et
mekte fayda görmekteyim . Norveç'te bir ara N ATO 'dan çıkma kam panyası bir

67



hctyli güç kazand ı. N A TO ’dan ç ıka rak  ta ra fs ız  b ir po litika izlenm esi konusu bü
tün' ü lkeyi kap sayan  pek hararetli b ir tartışm a konusu teşkil etti. Bu ¡gelişm eler 
üzerine, N ATO üyeliğ i konusunda Norveç Hüküm etince hazırlan ıp  Parlâm ento
ya götürülen bir rapor, burada 6 m uh alif oya karşı geri ka lan  bütün: parlâm en 
to üyeleri ta ra fın d a n , .yani ezici bir çoğunlukla kabul ed ild i. Şözkonusu rapor
da netice o la rak  1948 - 49 y ılla r ın a  n azaran  şartların  h ay li değişm iş bu lunm a
sına rağm en, N orveç’in em niyet ve se lâm etin i sağ lam ak  üzere ve Norveç'e vak i 
o lab ilecek  bir taarru z tasavvu runu  önlem ek am acı ile , N ATO üyeliğ ine d e va
mın zaruri olduğu ve İttifak  an d laşm asın d an  çıkılm ası için' hiç bir sebep görül- 
fnediği belirtilm ekted ir. . m : .. O. :

Raporda, N orveç’ in ta ra fs ız lığ ı konusunda ileri sürülen düşünceler gerçek
çi bir görüşle ve aç ık lık la  ifade  ed ilm işlerd ir. Bunları d ikkate  şayân  bulduğum- 
dah burada zikretm ekte fayd a  görm ekteyim  : «Büyük devletler a ras ın d a  bu lu
dan ve savunm a tertip leri m atlup k ifayete  u laşam ıyan  bir ü lke, her şeyden ön
ce b izzat bu devlet bakım ından sürprizlerle  dolu ve endişeli bir durum  ya ra tır. 
Büyük devletler a ras ın d ak i bir s ilâh lı ça tışm ad a , Norveç'in aske rî bakım dan bu 
k ifaye ts iz  durum u, sözkonusu devletleri sin irli ve huzursuz bir davran ışa  sev- 
kedecektir. Bu büyük devletlerden her b iri, d iğerin in  kendisin i bir oldubitti ile 
karşı -karşıya b ırakm asından  çekinecektir. . . Daha 1948 - 49 y ılla rın d a  Norveç's
in sadece m illî kayn ak la rı ile modern aske rî tedbirleri a lab ilm esin in  mümkün 
o lm adığ ı belli o lm uştur. Bu durum u Norveç'in m evk ii, co ğ ra fyas ı, îo pog ra fik  
n ite liğ i, dağ ılm ış nüfusu ve sınırlı İk tisad î im kân ları o rtaya ç ıkarıyordu . Silâh  
tekno lo jisinde vuku bulan süratli gelişm e ve d iğer m em leketlerin sah ip  o ld uk
ları aske rî kudret ka rşıs ınd a , İttifak  dışı o lan b ir N orveç’ in tek başına savu n m a
sını temin edem iyeceği m eydandad ır.»  Rapor bu nokta lardan  sonra çok isabet
li bulduğum  şü görüşü serdetm ektedir : «N orveç’ in A n ayasa  m üesseseleri, m em 
leketin savunm asın ı onu bir sa ld ır ıya  m aruz ka lm aktan  koruyacak şekilde ter
tip lem ekle m ükelleftirler. Bunun m ânası, savunm anın  muhtemel bir sa ld ır
gana karşı en iyi korunm ayı sağ la ya ca k  şekilde o rgan ize edilm esin i gerektirir. 
M ütevazi kayn ak la ra  sah ip , bugünkü ölçülere göre küçük m em leketler m ün
hasıran  kendi kayn ak la rı ile m atlup vüs'atte  ve kudrette savunm a kuvvetleri 
ortaya ç ıka rm ak  im kânına sah ip  o lam az Bu bak ım dan , gerekli dış güven lik , 
daha barış zam an ın da p lân lan m ak  ve d iğer ü lke lerle  gerekli ortak tedbirleri 
a lm ak  sureti ile toplu güven lik  an laşm a la rı çerçevesinde sağ la n a b ilir .»

Norveç böyle düşünüyor ve kendisi için N ATO dışında kalm anın  em niyet 
ve se lâm etin i tehlikeye düşüreceği kanatine vasıl o luyor . . . Batı A vrupa ü l
keleri de bir kül o la rak , bilum um  politik  unsurları da gözönünde tu ta rak , ken
di tüm kayn ak  ve kuvvetleriy le  potansiyel tehdid i karşılaştırd ıktan  sonra N A TO ’- 
suz bir A vrupa 'n ın  savunu lm asın ın  mümkün o lam ıyacağ ı neticesine bilim sel 
yo ldan  u laş ılıyo rla r. . . Bunlara rağm en Sayın  Sözcü’nün Türkiye N A TO ’dan çık-
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■sın Blok dışı bir politika 'izlesin demesinde, bundan ısrar etm esinde, başka se
bep ve sa îk le r aram ak gerekecektir. Bunların, takd irin i yüksek heyetinize b ırak ı
yorum . ' ■ .  ,:'v . • -v.-: . . . . . . . . . .  •.

M uhterem arkadaşla r,

M ünasebeti gelmişken* Türkiye'nin N ATO ’dan ne gibi im kânlar, ve fa y d a 
la r sağ lam akta  olduğunu toplu o larak gözden geçirmek uygun o lacaktır

°  1- Herşeyden önce NATO, üye memleketlerin daha barışta- ortak bir sa 
vunm anın gereklerini yerine getirmeleri ile, direnme ve güvenme azim lerin i 
geliştirm elerin i sağ lam ak suretiyle nükleer, ve konvansiyona! bir güc ortaya çı
karm ış böylece muhtemel bir m ütecavizi, taarruzu göze a lam ıyacağ ı bir durum 
la karşıya  bırakm ıştır. Türkiye de N ATO ’nun en m ütebariz vasfı olan bu cayd ır
ma gücünden diğer bütün üye memleketler gibi fayd a lanm akta , katkısın ın kar
şılığını a lm aktad ır.

2. N ATO , Türkiye ’nin diğer Batılı devletlerle, yürüttüğü kuvvetli dostluk ve 
işb irliğ i münasebetleri çerçevesinde önemli bir veçheyi ifade eder. Batılı dev
letler, sadece bir güvenlik ihtiyacının ika s ıy la  tesadüfen bir a raya  gelm iş bir 
cam ia değild irler bu devletler arasında siyasî, İktisad î ve kültürel a lan la rd a  de
rin b ağ lılık la r mevcuttur. NATO ittifakı bu bağları daha da kuvvetlendirm iştir. 
Böylece Türkiye'n in , Batılı dem okrasilerle daha muhtevalı ilişk ile r geliştireb ilm e
sine im kân ve yol hazırlam ıştır.

3. N ATO , Türkiye gibi gelişen memleketlerin savunm a ihtiyaçların ın  na
zarı itibara a lın a rak  istikrarlı ve programlı askerî yard ım  sağ lanm asın ı gerçek
leştirm iştir. Türkiye, Am erika Birleşik Devletlerinden 1948’den bu yana 2 m ilyar 
520 m ilyon Dolarlık askerî yardım  sağlam ıştır. Am erikan askerî yard ım ının y ı l
lık orta lam ası takriben 115 milyon Dolardır. 1969 Am erikan askerî yard ım  m ik
tarı Am erika Birleşik Devletleri Kongresi kararından sonra kesinleşecektir. Bunun 
da 100 m ilyon Dolar civarında olacağı tahmin edilm ektedir. Federal A lm anya 
1964 y ılından  beri NATO kararları çerçevesinde Türkiye'ye y ılda 50 milyon DM 
askerî yard ım da bulunm aktadır. Önümüzdeki y ılla rda  bu yard ım ın önemli ö l
çülerde arttırılacağ ına delâlet eden m alûmata sah ib iz . Bu iki memleket d ışın
da Türk iye ’ye askerî yard ım da bulunan N ATO  üyesi memleketler de mevcuttur.

1968 rakkam larına göre, silâhlı kuvvetlerim iz ihtiyaçlarının önemli bir kıs
mının dış askerî yard ım larla  sağlandığı an laşılm aktad ır. Bu da a lınan  ya rd ım 
ların savunm a gücümüze önemli katkıda bulunan bir faktör olduğunu ortaya 
koym aktad ır.

4. Tü rk iye ’de NATO ortak enfrastrüktür yard ım ları yo luy la h avaa la n la r ı, 
denizaltı sığ ınak ları, muhabere sistemleri gibi önemli savunm a tesisleri kuru l
muştur. İnşaları için NATO tarafından 400 milyon Doların üslünde para harca
nan bu tesisler Türk Silâhlı Kuvvetleri tarafından ku llan ılm akta ve Türk savun 
m asına çok önemli bir katkıda bulunm aktadırlar.



5. Türk iye'n in  N A TO ’ya g irerek dış güven liğ in i takv iye  etm esi, m illî savu n 
ma harcam aların ın  genel bütçe içindeki n isb î değerini düşürm üştür. N A TO 'ya 
girm eden önce genel bütçenin takriben  ya rıs ına  baliğ  o lan m illî savunm a h ar
cam a la rı, Tü rk iye ’nin N A TO ’ya iltihak ın ı takiben  yarı ya rıya  düşm üştür. 1969 
savunm a harcam alarım ız , bu yılın  genel bütçesinin % 2 5 ’inin a ltındad ır.

6. N ATO içinde hak eşitliğ i ve oy b irliğ i prensibi m evcuttur. Büyük, orta 
ve küçük m üttefiklerin hukukî eşitliğ in  carî olduğu b ir forum içinde işb irliğ inde 
bu lunm aları daha ko lay o lm aktad ır. Türkiye de m üttefik leriy le  işb irliğ in i bu 
esas üzerinden yürütm ektedir.

7. N ATO 'nun m ünhasıran  bir savunm a teşkilâtı o lm ası, N ATO  askerî m e
kanizm anın  ancak N ATO  to p rak la rına  vuku bu lab ilecek bir tecavüz üzerine h a
rekete geçirileb ilm esi ve kararla rın  oy b irliğ i ile a lın m ası, Tü rk iye ’nin ihtiyarı h a 
ricinde kendini ilg ilend irm eyen bir savaşa  her zam an  sürüklenebileceği id d ia 
sını mesnetten m ahrum  b ırakm aktad ır.

8. B iraz önce belirttim , fak a t tekrar edeyim . Türk iye 'n in  silâh lı kuvvetleri 
tam am en m illî kum anda a ltın dad ır. Türk iye , yu karıd a  sağ lad ığ ın ı sayd ığ ım  bü
tün bu im kân ve fa y d a la r  karşılığ ında s ilâh lı kuvvetlerin i m illî kum anda a lt ın 
dan çıkarm ış değ ild ir. Kuvvetlerin in  N A TO 'ya tahsis li o lm ası ortak p lan ların  y a 
p ılm asında fa y d a la n ıla n  tam am iy le  itibarî bir m efhum dur. Türk iye , s ilâh lı kuv
vetlerin i m illî gayeleri İçin her lüzum iu gördüğü anda istediği şekilde k u lla n a 
b ilir.

Buraya kadark i m aruzatım da da belirtm ek istediğim  g ib i, N ATO ittifakı 
Tü rk iye ’nin de dahil bulunduğu Batı âlem i içinde çok ta ra flı o la rak  yürütülen iş
b irliğ i ve dostluk m ünasebetleri çerçevesinde güven lik le  ilg ili kesim i ifade et
m ektedir. G üven lik  a lan ınd a  yap ılan  bu işb irliğ i üye m em leketlerin dış p o lit ika 
ları üzerinde herhangi bir ipotek v a z ’etm em ektedir. Nasıl edeb ilir k i? Bu ittifak , 
ayn ı güven lik  ihtiyacını duyan ve ayn ı m anevî değerlerin  m uh afazasın a  önem 
veren m em leketlerin serbest irade le riy le  katıld ık ları ko llektif b îr savunm a v a s ıta 
sıdır. H içbir ü lke bu ittifaka zorla sokulm adığ ı g ib i, a y rılm ak  isteyecek bir ü ye
nin önüne geçen hiçbir güç de mevcut değild ir.

N ATO , m ille tlerarası m ünasebetlerde bölücü ve zıdd iyet yaratıc ı bir role 
hiçbir zam an g irm em iştir. Bil âk is , sözlerim in başında da tem as ettiğim veçh ile , 
N ATO , m ille tlerarası hayatta  détente eğ ilim lerin i teşvik  etm eyi, a lın acak  tedb ir
lerle genel bir yum uşam aya g id işi ko lay laştırm ayı ve bu m aksatla  ittifak  d ış ın 
daki ü lke lerle  müşterek bir an lay ışa  gitm eyi da im a arzu etmiş ve bu istikam ette 
gayret gösterm iştir. Karş ılık lı ve m uvazeneli kuvvet ind irim leri konusunda NATO 
d ah ilin de  yap ılan  ça lışm aları bu m ünasebetle bir defa daha hatırla tm ak la  ikti
fa edeyim . N ATO , b izzat kendisi Doğu - Batı m ünasebetlerinde yum uşam anın  
ve m ille tlerarası hayatta an lay ış ın  yerleşm esin i kendisine politik bir hedef o la 
rak geçmiş o lduğuna göre, tek tek üye devletlerin  m ille tlerarası m ünasebetleri
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nin  bir ipotek altında bulunması bahis konusu o lam az. Bu sebepledir ki Türk i
ye nin NATO mensubiyetinin diğer memleketlerle m ünasebetlerim izin g e liştiril
m esine bir engel olmadığını her zam an tekrarlad ık ve takip  ettiğim iz çok yönlü 
po litika ile bu görüşün gerçek ifade ettiğini ortaya koyduk. Başta Sovyetler B ir
liğ i o lm ak üzere birçok komşu devletle geliştird iğ im iz ve bu devletlerin de id a
m esine önem verdiklerini bildiğim iz iyi komşuluk m ünasebetleri, N ATO ’ya 
m ensubiyetin inhisarcı bir tutum m ânasına gelm ediğinin en beliğ de lilid ir.

Buraya kadarki maruzatım la ortaya koym ak istediğim bir husus daha var. 
O  da , NATO'nun bizatihi bir gaye olm adığıdır. «Herşey NATO içindir» değil, 
«N ATO  üye devletler içindir» diye bir ifade ku llanarak  fikrim i belirtm ek müm
kündür sanırım- Şu halde, NATO üye memleketler için bir kollektif savunm a v a 
s ıtas ıd ır demek, gerçek durumu aksettirmeğe yeter.

N ATO , denge ve savunma endişeleriyle kurulmuş bir ittifak  o lduğuna ve 
üye devletlerin  serbest iradelerine dayandığına göre, üye devletler a rasında top
lu o la rak  veya ikili çerçevede idame edilen münasebetler de, ortak m enfaatlerin  
tem eli üzerine bina edilm iş, yakın ve sam im î m ünasebetlerdir. NATO üyesi mem
leketlerin ikili veya çok taraflı münasebetlerinin her noktada tam bir görüş b ir
liği içinde bulunduğunu kimse iddia edemez. Fakat NATO g ib i, kendi bünye
leri içinde fik ir velûdiyeti ve hürriyeti mevcut bulunan devletlerin kurdukları bir 
sistem in bütün üyelerinin her noktada aynı görüşe sahip o lm aların ı beklem ek, 
esasında tab iati eşyaya aykırı olur. Diğer taraftan gayet çeşitli ve yoğun bir 
m uhteveya sahip olan bu münasebetlerde elbette zam an zam an fik ir a y r ılık la r ı
nın görüleceği müteferrik konular olacaktır. Fakat böyle konular va r d iye , İttifak 
içindeki ik ili veya çok taraflı münasebetlerin esasından sun'î ve lüzum suz o ldu
ğu hükmünü çıkarm ak için ayrı bir mantığa ve hesaba sahip o lm ak gerekir. 
Dost ve müttefik ülkelerle olan münasebetlerimizin Türkiye için ifade ettiği de
ğeri burada bir defa daha belirtmekten büyük bahtiyarlık  duym aktayım .

Muhterem A rkadaşlar,
Şim di m üsaadenizle Am erika Birleşik Devletleri ile olan İkili Savunm a 

A n laşm a la rı üzerinde bugüne kadar yapılm ış çalışm alar bahsinde izahat verm ek 
istiyorum .

Kuzey A tlantik Andlaşm asının III.ncü maddesi çerçevesinde, Türkiye'n in 
m ezkûr A nd laşm aya iltihakından sonra, 1954 yılından 1965 yılı başlarına kadar 
m uhtelif tarih lerde, Türkiye ile Am erika Birleşik Devletlerinin m uhtelif seviye
deki tem silcileri arasında değişik şekillerde 5 0 y i  m ütecaviz an laşm a yap ıld ığ ı 
yüksek m alûm larıd ır.

NATO  üyesi memleketlerin tecavüze karşı münferiden veya müştereken 
m ukavem et kudretlerini idame ve tezyit etmeleri m aksad ıy la  yap ılan  mezkûr 
an laşm ala rın  46's, 1954-1960, 4'ü 1960-1961, 6's, 1961-1964 tarih leri arasında 
im zalanm ıştır Bahiskonusu anlaşm alardan bazılar, Yüksek M eclisin ta sv ib in 
den geçerek kanunlaşmıştır. 16375, 6426, 6427, 6818 say ıl, kanunlar).



Bunları ifade  edince, Hüküm etim ize karşı bazı tenkid ler yöneltiliyo r. G e 
rek koalisyon ortağı o la rak  gerek AP Hükümeti o la rak , iktidarda bu lunduğu
muz süre içinde bu m ahiyette herhangi bir an laşm a yap ılm am ış olduğunu söy
lem ekle işin içinden s ıyrılm ak  isted iğ im iz ileri sürülüyor. Bizim  bunu söylem ek
ten m aksad ım ız kendim izi m üd afaa  değil v ak ıa la r ı tesbitten ibarettir. Sayın 
Başbakan  Senato 'da yaptığ ı konuşm ada bir noktaya tem as etti. Tü rk iye ’de bu 
m eseleler ne 1965 de başlam ıştır ne de 1969 da bitecektir. Biz bir ih tilâ fı, b ir 
ay ıp  varsa  a y ıb a , bir mesele va rsa  m eseleye, bir tehlike va rsa  tehlikeye m u
ayyen bir sa fhasında el koym uş, oradan itibaren yürütm eye başlam ış bir ik ti
darız.

Önceden tespit edilm iş m uayyen ve yeknesak  kaide ve usullere riayet ed il
meden yap ıld ığ ı b ilâh are  tatb ikatta  ortaya çıkan bazı m üşkilât ve pürüzlerle a n 
laş ılan  bahiskonusu an laşm a la rı Hüküm etim iz iktidara  ge lişin in  15 nci gününden 
itibaren büyük bir önem ve cidd iyetle  ele a lm ıştır. M uhte lif tarih lerde değ işik  
tekn ik  se rv isle r a rasın d a  akted ilm iş bulunan an la şm a la r , yetk ili m akam larca 
yap ılan  müşterek ça lışm a la r neticesinde bir liste halinde tespit olunm uştur.

Bu işe el koym am ızı zaruri kılan had ise ler va rd ı. Bunları düzeltm ek için , 
yu karıd a  arzettiğ im  g ib i önce an laşm a la rın  envanterin i çıkarm ağa çalıştık . İkili 
A n laşm a la rın  hepsinin m etin lerin i hüküm et bile elde edemem iş d iye bizi k ın a
d ıla r . Am a m em leketim iz bir ih tilâ l geçirm işti. İh tilâ l b ir içtim ai ze lze led ir. M il
yon larca tah k ika t evrak ı açılm ıştır. M ilyon larca d o sya la r ta lep  ed ilm iştir. Her 
B akan lık  içinde bugün dahi yerinden oynam ış ve gelm em iş d o sya la r va rd ı. Bu 
A n laşm ala rın  bu lundukları bütün m akam larla  yürütülen müşterek ça lışm a la r 
neticesinde, bun lar düzenli bir şekilde  b ira raya  getirilerek devlet a rş iv le rin d e  
toplanm ıştır.

A m erika B irleşik Devletleriyle  va rılan  prensip m utabakatın ı m üteakip 20 
O cak 1967 tarih inde Kuzey A tlan tik  A nd laşm asın ın  III ncü m addesi çerçevesin
de müşterek savunm a gayret ve faa liye tle rim iz in  tâbi o lacağ ı temel ilkeleri tes- 
bit ve tek bir metin halinde to p lam ak m aksad ıy la  g iriştiğ im iz ve zam an  zam an 
Dışişleri Bakan la rı seviyesinde devam  ettiğ im iz m üzakere ler neticesinde halen 
an laşm an ın  hemen hemen tümü üzerinde m utabakata varılm ış olduğunu Y ü k 
sek Heyetinize ifade  etmek isterim .

Yüce M eclisin 18 Şubat 1952 tarih inde 5886 say ılı Kanun la katılm am ızı 
uygun bulduğu ve bir istisnası ile bütün partilerim iz in  üye o lm aya devam  et
m em izi tasv ip  ettikleri Kuzey A tlan tik  A nd laşm asın ın  III ncü m addesine istinad 
eden İkili Savunm a A n laşm ala rın ın  üzerinde m utabık ka lınan  temel ilkelerin i 
huzurunuzda bir kere daha aç ık lam ayı fa y d a lı görm ekteyim .

1 —  A n laşm a , Kuzey A tlan tik  A nd laşm asın ın  III ncü m addesinde öngörü
len karşılık lı işb irliğ i hükmüne d ayan m aktad ır ve do lay ıs iy le  N ATO içinde teka
bül ettiğ im iz vecibelere bir ilâve  getirm em ektedir.
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2 —  A n laşm a, Birleşmiş M illetler A nayasasın ın  am aç ve ilkelerine uy
gundur.

3 An laşm a, tarafların  yekdiğerinin egemenlik ve eşit hakla rına  karşı
lıklı o la rak  riayet esasına müstenittir.

4 —  Anlaşm a çerçevesinde müşterek savunm a tesislerin in kurulm asına ve 
faa liye tte  bulunmasına Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin m uvafakati o lm adan 
tevessül edilemez.

5 —  Müşterek Savunma tesislerinin kuruldukları saha ların  m ülkiyeti Tür
kiye Cumhuriyeti Hükûmetinindir. Bunlar üzerinde kurulacak tesisler de Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümetinin mülkiyetindedir. Herhangi bir şekilde kira dahi bahis- 
konusu değildir.

6 —  Müşterek savunma tesisleri üzerinde Türkiye Cum huriyeti Hüküm eti
nin kontrolü mutlak ve tamdir.

7 —  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tesislerde istediği kad ar personel bu
lundurm a hakkına sahiptir.

8 —  Tesislerde bulunacak yabancı devlet tabiyetindeki personel Kuzey A t
lan tik  Andlaşm asına Taraf Devletler Arasında Kuvvetlerin in Statüsüne Dair 19 
Haziran  1951 tarihinde imzalanmış ve b ilâhare 6375 sayılı Kanunla tasd ik  ed il
miş olan Sözleşme hükümlerine tâbidir.

9 —  Kuzey Atlantik Andlaşm asına Taraf Devletler A rasında Kuvvetlerinin 
Statüsüne Dair Sözleşme gereğince tesislerde görev a la cak  Am erika B irleşik Dev
letleri personelinin miktarı, silâh ve teçhizatı, ikmâl m addeleri Türkiye Cum huri
yetinin kontrolüne imkân verecek hükümlere bağlanm ıştır.

1 0  - M illî olağanüstü hallerde, Türkiye Cumhuriyeti Hüküm eti, A n ayasas ı
gereğince ihtiyaç duyulan kısıtlayıcı tedbirleri a lab ilir .

1 ı ___ Montreux Sözleşmesinin hükümleri m ahfuz tutulmuştur.

1 2  Müşterek savunma tesisleri müşterek kullanm a esasına müstenittir.

1 3   Müşterek savunma tesislerinin inşa, işletme ve bakım larında Türk
işgücünden istifade edilmesi esastır.

  Kuzey Atlantik Andlaşm ası tahtındaki vecibelerini tam o larak  uy
g u lam ak hususundaki azmini teyiden, Am erika B irleşik Devletleri Hükümeti 
Türk Savunm a gayretini desteklemeye devam edecektir.

Bu ilkelerden de açıkça görüleceği üzere, Kuzey A tlantik  A nd laşm ası çer
çevesinde girişilen müşterek savunma gayret ve çalışm aların ın  tanzim  edild iğ i 
an laşm aların  egemenlik ve bağımsızlığım ıza aykır, bir ta ra f, yoktur. Temel il
keleri ihtiva eden anlaşm a im zalandıktan sonra Yüksek Heyetinize arzo lunarak
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m uhtevası hakk ında bilg i verilecektir. Mevcut ve bundan sonra ya p ıla cak  bü
tün uygu lam a an laşm a la rı yukarıd a  arzettiğ im  ilke ler gözönüne a lın a ra k  bir 
y ıl za rfında yeniden ka lıb a dökülecektir. Biz n iha î sa fh aya  gelm iş bulunuyoruz. 
Şim di vard ığ ım ızı sarih  o la rak  ilân ettiğ im iz prensip ler ya p ıla cak  bütün uygu
lam a an laşm ala rın ın  esasını teşkil edecektir. U ygulam a an laşm ala rın ı teker te
ker burada İncelem eğe im kân yoktur. A n cak , yu karıd a  arzetm iş olduğum  pren
siplerden bağ ım sızlığ ım ıza , egem enliğ im ize aykırı o lan la rı v a r ise bunları her- 
zam an  m ünakaşa ve m üzakere etm em iz m üm kündür.

Kobay o lduk uydu o lduk, haysiyets iz o lduk, bağ ım sızlık  ve istik lâ lim iz  g it
ti gib i kim senin ak lından  geçmeyen şeyleri kendi kendim ize ve gerçeğe uygun 
o lm adan atfetm ekle d ışarıda büyük olan itibarım ızı içeride küçültmeye ça lış
m ak la , hangi s iyas î kanaatten o lursak o la lım , e lim ize b irşey geçm iyeceğini 
m üdrik o lm am ız laz ım dır. M illî m enfaatim iz va rsa  bu m ün akaşa la rı yap a lım . 
Am a vatanp e rve rliğ i, istik lâ l a şk ın ı, m illî haysiyet ve izzetinefs düşkünlüğünü 
bîr züm renin inh isa rın da , d iğer züm renin ihm alinde te lâkk i ederek hangi neti
ceye varab ileceğ im iz i sorm ak istiyorum .

Konuşm am ın başında Hüküm etim iz iktidara geçtiği günlerde müşterek s a 
vunm a ile ilg ili an laşm ala rın  tümünü ele a ld ığ ın ı arzetm iştim . Bu cümleden o l
m ak üzere, Türk kam u oyunda bir süreden beri tenkid lere yol açan  görev bel
gesi m eselesi de m üzakere konusu yap ılm ış ve uzun ça lışm a la rd an  sonra 1956 
tarih inde yap ılan  A n laşm a feshed ilerek, yerine bütün N ATO  m em leketlerinde 
carî o lan ta tb ika ta  uygun ve hatta daha da ileri esasları m uhtevî bir an laşm a 
im zalanm ıştır. F ilhak ika  24 Eylül 1968 tarih inde nota teatisi suretiyle yap ılan  
yeni A n laşm a ile görev belgelerin in d iğer N ATO m em leketlerindeki ta tb ikata  
göre ve Kuvvetler Statüsü Sözleşm esinin lâ fz ın a  ve ruhuna uygun o la rak  ve rile 
ceği ve bu yo lda işlem göreceği derpiş o lunm uş, ay rıca , sanığ ın resmen görev
li o lup o lm adığını en iyi takd ir edebilecek m akam  olan Türk G ene lkurm ay Baş
kan lığ ın a , aksine delil ve em areler bulunduğu takd irde , görev belgesin i red
detme hakkı tanınm ıştır. H albuk i, 1956 tarih inde  yap ılan  an laşm a gereğince, 
nekadar haksız o lursa o lsun, yetk ili m akam dan  sad ır o lan bütün görev belge
lerinin aske rî ve a d lî m akam larım ızca m ünakaşa edilm eden dahi kabulü  bulun 
m akta idi.

Muhterem A rka d aş la r ım ,

22 ve 23 O cak tarih lerinde Yüksek  M ecliste Kıbrıs konusunda yap ılan  ge
nel görüşm e sırasında mesele m uhtelif veçheleri ile ele a lınm ış ve gerek genel 
görüşm e takririn i veren, gerek Partileri ad ına konuşan muhterem a rk a d a ş la r ı
mızın öne sürdükleri m ütalâa ve m ü lâhaza la rın  m ünakaşası yap ılm ıştı. O vesile  
ile ih tilâ fın  u laştığ ı sa fh a la r  ve kaydettiğ i gelişm eler hakkında da Yüksek M ec
lise m alûm at arzetm iştim . Bugün m üsaaden iz le  en son gelişm eler hakkında 
Yüksek  Heyetin ize özlü b ilg ile r a rz  etm ekle yetineceğim .
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Geçen yıl Haziran ayı başlang ıcında Sayın Denktaş ile Rum Cem aati Tem 
silcisi arasında başlayan  araştırıcı nitelikteki görüşmeler iki safha lı bir seyir ta 
kip ederek 1968 yılı sonuna kadar devam  etmiş idi. Görüşm elerin Temmuz ayı 
ortasına kadar devam  eden birinci safhasında iki Temsilci geçmişteki tecrübele
ri ve mevcut şartları gözönünde tutarak i kİ Cem aatin bağ ım sız devlet bünyesin
deki hak ve m evkilerini tâyin  hususunda genel görüşm elerini ve tem ennilerini 
öne sürm üşlerd i. Ağustos ayı sonunda başlayan  ikinci safhad a ise, A n a y a sa 
ya ta a llû k  eden temel konulardaki düşüncelerini yazılı o larak  b irb irlerine b il
d irm ek cihetine g itm işlerdi.

Bu ilk iki safhada bağım sız devlet bünyesinde iki Cem aatin devlet yöne
tim inde kuracakları ortaklığ ın ve her iki Cem aatin ayrı şahsiyetinin  ve karşılıklı 
hakların ın  dayanacağ ı dengeli bir düzenin araştırılm ası başlıca faa liye ti teşkil 
etm iştir. Bu araştırm a yap ılırken de, halen m er’ i bulunan 1960 A n ayasas ı ça 
lışm aların  hem zem inini, hem sınırını teşkil etmek bakım ından temel vesika o la 
rak gözönünde bulundurulm uştur.

ikinci safha sonunda ortaya çıkan sonuçlara göre, Türk Cem aati ta ra fın 
dan öne sürülen ve A d a 'd a  Türk ve Rum nüfusunun dağ ılış ına göre uyg u lan 
ması istenilen m ahallî m uhtariyet prensibi, Rum Cem aati ta ra fından  da esas ba
kım ından kabule şayan  görülm ektedir. A ncak , bu prensibin ne şekilde uygu
lanacağ ı hususunda iki Cem aat arasında görüş ay rılık la rı vard ır. Bu görüş a y 
rılığının en basit ve kısa izah ı, Rum Cem aatin in , devletin birliği görüşünü öne 
sürerek Türk Cem aatince talep edilen m uhtariyet yetkilerin i k ısıtlam ak tem ayülü 
içinde bulunm asıd ır.

İki Cem aatin tem silcileri 3 Şubat tarih inde müşterek bir b ild iri y a y ım la y a 
rak görüşm elerin üçüncü safhasın ın  başlad ığ ın ı ilân etm işler ve ikinci safha de- 
vam ınca ya sam a , yürütme, yarg ı ve asay iş  konularında teati ettikleri v e s ika 
lara d ayan arak  karşılıklı görüşlerinin te lifine üçüncü safhada ça lışacak ların ı be
lirtm işlerdir. iki temsilci bu ana konulardaki m utabakatın  sağ lanab ilm esin in  m a
h a llî m uhtariyet konusundaki karşılık lı pozisyonların uzlaştırılm asına bağlı o la 
cağı hususunu da ifade etm işlerdir.

Görüleceği üzere daha önceki m aruzatım ızda da tebarüz ettirilm iş olduğu 
veçhile Cem aatler arasında n ihaî çözüme götürecek yolun açılab ilm esi m a
h a llî m uhtariyet m eselesinin halline tâbi bir husus o larak  ka lm aktad ır. M ahallî 
m uhtariyet meselesi adetâ ihtilâfın  bütünü ile fa il in e  im kân verecek kap ıların  
açılab ilm esi için bir anah tar m ahiyeti taşım aktad ır.

Hüküm etim iz Cam aatlerarası tem asların  başlangıcından beri yap ılan  gö
rüşmelerin sükûnet içinde cereyanı ve sür'atli bir sonuca u laşm ası hususundaki 
tem ennilerini ifade etmiştir. Bu görüşmelerin yap ılm asın ı mümkün kılan ve gö
rüşmelerini ifade etm iştir. Bu görüşm elerin yap ılm asın ı mümkün kılan ve gö
rüşmelerin salim en devam ı için zarurî bulunan sükûnet ve barış ortamının muha-
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fcızası bütün ta ra fla rın  m enfaatined ir. Bu bakım dan ortalığı karıştırm ak veya 
bu land ırm ak tem ayülünde o lan ların  bu tutum ile m enfaat sa ğ la y a m a y a ca k la 
rını ve bir sonuç elde edem eyeceklerin i düşünm eleri gerekir. Biz çeşitli beyan
larım ızda ih tilâ fın  bir an eVveî h a lli ve bölgem izde Türk iye; Yunan istan  ve K ıb 
rıs a rasın da bir' barış vö itim at çem beri kurulm asının lüzumunu ve önem ini m ü
teadd it d e fa la r belirtm iş bu lunm aktayız .1' ’Kıbrıs d avası bütün Türk M illetince 
benim senm iş bir d avad ır. Cem aatim izin  hayat ve bekası, h ak la rı ve güven liğ i 
konusunda m illetçe duyu lan  büyük hassasiyetin  terbümam' b izzat Yüce M eclisi- 
n izd ir. Türk Cem aati K ıb rıs ’ta , öz vatan ında kendi bö lgelerinde kend i id are le ri
ne tâb i o la rak  h ak la rın a  sah ip  çıkm ıştır ve hakların ın  bekçiliğ in i yap m aktad ır . 
Hüküm etim iz Türk m illetin in  ve Türk Cem aatin in  m illî davâsın ı sonuna kadar 
takip  için hiçbir fed akârlık tan  kaç ınm ayacaktır.

Cem aatim izin  bütçesine yap ılan  ya rd ım la r C em aat Yönetim ince izhar edilen 
tem ennilere azam î seviyede cevap verecek şekilde bu bütçe y ılında da yerine 
gtîrilecektir. Ayrıca Cem aatim izin  y ılla rd ır  âtıl ka lan  ekonom ik ve ’ sosyal h a y a 
tını can land ırm ak  ve İktisad î ve ticarî faa liye tle ri dum ura uğram ış bulunan soy
daşla rım ız ı üretici hale getirm ek am acıy le  geçen yıl olduğu gibi bu yıl da kredi 
ve yatırım  yard ım ları devam  ettirilecektir. Göçm enler ve göçmen konutları me
selesinde mevcut im kân ları en iyi şekilde  değerlendirecek bir faa liye te  g ir iş il
m iştir. Cem aatin  kültürel İh tiyaçların ı k a rş ılayaca k  faa liye tle re  de her yıl o l
duğu gibi önüm üzdeki bahar ay la rın d a  devam  o lunacaktır. Bun lardan  başka 
K ız ıla y  vas ıta s iy le  m uhtaç soydaşla rım ıza  u laştırılm akta olan ayn î ya rd ım la r 
kendi program ı çerçevesinde K ıb rıs ’a gönderilm ekted ir. Cem aatim izin  eğitim 
ih tiyaçların ın  karşılanm ası ve öze llik le  yüksek tahsil gençliğ ine Türk iye'de eğ i
tim im kânları sağ lanm ası hususundaki ta tb ika ta  da C em aatim izin  Yönetim i ile 
m utabakat halinde bu yıl da devam  edilecektir.

K ıb rıs ’taki son ge lişm eler hakk ınd aki bu izahatm a her iki Cem aati İlg i
lendiren iç s iyaset gelişm elerine de tem as etmek suretiyle son verm ek istiyorum . 
Rum Cem aatin in  kendi tem silcilerin i yen ilem ek üzere seçim lere gitm ek arzusun
da olduğu b ilinm ekte idi. Bu yo lda g id ild iğ i takd irde , Türk Cem aatin in  de ken
di tem silcilerin i seçmek üzere ayrıca  seçim yap acağ ın ı Denktaş C lerides’e b ild ir
m iştir. Her iki tem silci a rasın da seçim lerin m er’ i A n ayasa  ahkâm ı uyarınca ve 
1959 Seçim Kanununa müsteniden yap ıla cağ ı hususunda m utabakat m evcut
tur ve bu m utabakat teyid ed ilm iştir.

Seçim konusundaki durum böyle o lm ak la  beraber, seçim lerin zam anın ı 
tâyin  bakım ından Rum Cem aatinde kesin bir ka rar o lm adığı an laş ılm aktad ır. 
A ncak , son günlerde Rum Cem aati bünyesi içinde irili - u fak lı s iya s î partiler 
kurm ak faa liye ti başlam ış ve b izzat C le rides’in başına geçtiği bir parti de ku
rulm uş bu lunm aktad ır. Bütün bu fa a liy e t K ıb rıs 'tak i s iya s î seçim lerin muhtemelen 
yakın  bir tarihte yap ılm ası hazırlığ ına g i riş i İd iğ in i gösterm ektedir. M am afih  Ce- 
m aatlerarası görüşm eler de bir yand an  devam  ettiğine ve bu görüşm elerin han-
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ği sonuçla ne zam ana kadar devam edeceği bilinm ediğine göre, seçim lerin gö
rüşmelerin hitam ından önce mi, yokso sonra mı tertipleneceği henüz tebellür 
etm em iştir. Görüşmelerden tatm inkâr sonuçlar elde ed ileb ild iğ i ve bu sonuçlara 
d a yan a rak  n iha î çözümü tâyin edecek bir konferans akd i im kânı b u lu nab il
diği takd irde , Kıbrıs Cum huriyetinin kazanacağ ı yeni bünyeye cevap verecek 
s iyas î seçim lerin o zam an yap ılm asında elbette ki isabet o lacaktır. A ncak , s iyasî 
seçim ler daha önce yap ılırsa  Türk Cem aati de kendi s iyas î bünyesini ve yasam a 
o rgan ların ı yenilem ek fırsatını kullanm ış o lacaktır.

K ıbrıs’taki s iyas î gelişm eler ve halihazırda mevcut şartlar do lay ıs iy le  Türk 
Cem aati içinde de yeni s iyas î teşkilatlanm ayı m akûl ve zarurî görmek icabeder. 
Cem aatim iz .içindeki s iyasî faa liyetle r ve hazırlık ların  hem dem okratik icap la ra , 
hem de Cem aatin öz ihtiyaçlarına cevap verecek bir şekilde o lacağı da tab iîd ir. 
K ıb rıs ’taki Türk toplumu sosyal, kültürel seviyesi, yetişm iş ve yetişm ekte olan 
e lem an ları, s iyas î tecrübesi ve davanın  gerektirdiği şuur ve itidale  sah ip  olma 
bakım ından böyle bir hazırlığ ın lüzumunu en uygun şekilde takd ir edecek ve 
bunu en mükemmel surette yapab ilecek  kabiliyetted ir.

Kıbrıs m eselesinin Türk - Yunan m ünasebetlerinin m ihrakın ı teşkil ettiğini 
d aha önceki beyanlarım da da ifade etm iştim . İki Hükümet Cem aatlerarası g ö 
rüşmeleri teşvik etmekte ve bu görüşmelerden müsbet sonuçlar çıkm ası üm i
dini beslem ektedirler. Bu hususta karşılıklı o la rak  sam im î tutumun ve güven 
hissinin m uhafazasında lüzum ve isabet vard ır. Bizim te lâ k k im iz . budur ve tu
tum um uz buna uygundur.

Yunanistan  ile m ünasebetlerim ize yön veren and laşm ala rım ız mevcuttur. 
Bu and laşm ala rın  iyi niyetli ve pürüzsüz tatb ikatı halinde birçok meselelerin 
hallin in  ko lay laşacağ ı kanaatindeyiz . Karşılık lı az ın lık la ra  statülerine uygun şe
kilde ve eşit va tan d aşla r o larak  muam ele yap ılm ası başlıca önemli konuyu teş
kil etmektedir. Karşılık lı az ın lık la r hem vatand aş lık  hukukundan hem de özel 
statülerin in kendilerine verdiği im kân lardan  ya ra rla n a ra k  benliklerin i koruyup 
ge liştireb ilm elid irler. Karşılık lı az ın lık la r devam lı ş ikâyet ve hattâ hiddet ko
nusu ya ra tacak  yerde, bulundukları ülkenin m uhabetine m azhar o larak , 
ikili m ünasebetlerin takviyesine yara rlı birer unsur say ılm a lıd ır la r. Karşılık lı az ın 
lık la rın , başta insan haklan  olm ak üzere az ın lık  ve va tand aşlık  hakları inkâr 
veya ihm âl edilem ez. Karşılık lı az ın lık la r konusu kısa vâdeli ve sonuç ve r
m eyecek bir po litikaya âlet edilmekten m utlaka ç ıkartılm alıd ır. Bu konu içine 
g iıen  bütün unsurlar gözönünde tu tu larak ve bu konu ile ilg ili bütün men
faa tle r veya m enfaat kayıp ları hesaba katıla rak , a ldatıcı neticelere u laşm ak 
hevesinden vazgeçilm elid ir. Hükümetimizin te lâkkisi bu m erkezdedir.

Muhterem a rkad aşla r,

Dış İktisad î m ünasebetlerim iz bahsinde Avrupa Ekonomik Topluluğu ile 
ortaklığ ım ıza kısaca değinm ek istiyorum. Avrupa Ekonomik Topluluğu, ile mü-
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nasebetlerîm iz Bütçe ve Plân Karm a Kom isyonu ve Yüce Senato 'da yap ılan  m uh
te lif konuşm alarla  1969 m alî y ılı bütçe m üzakerelerin in  en çok ele a lınan  konu
larından biri haline  geld i. Hatta bir a rkad aşım ız , yan ılm ıyo rsam  Sayın  İb ra
him Ö ktem , m eseleyi Yüce M eclisin izin  içtim alarından  birinde gündem dışı ko
nuşm a mevzuu dahi yapm ıştı.

O rtak P aza r’ la ilg ili tenkitleri üç dört nokta etrafında to p lam ak m üm kün. 
Bun lara gerekli cevap la rı da verm iş bulunuyorum . H atırlatm a kab ilinden b u ra
da ana hatları itib ariy le  k ısaca tekrarlıyorum .

«Geçiş dönem ine hazır değ iliz , geçersek san ay iim iz  za ra r görür, hatta y ı
k ılır,»  den ild i. Geçiş dönemi şekil ve şartları tesbit olunurken yükleneceğ im iz 
m ükellefiyetlerin  aşağ ı yukarı bir çeyrek asır gibi uzun bir süreye yay ılacağ ın ı 
ve başlang ıçta  çok cüz’î o lacağ ın ı, tedricen a rtacağ ın ı, ayrıca  bunların  gerek
tireceği her türlü korunm a tedbirlerin in  de derpiş o lunacağ ın ı aç ık lad ık .

«Geçiş dönem ine intikal kararın ı Hüküm et M eclislere sorm adan a ld ı, bu 
h aya tî kararda M eclislerin  görüşünün aç ık lanm asına  im kân ve rilm ed i» , d en il
d i. B rükse l’de o rtak la rım ız la  müştereken a ld ığ ım ız kararın  geçiş dönem ine in ti
kâl kararı o lm ad ığ ın ı, sadece bun larla  ilg ili m üzakerelerin  aç ılm asına m ütedair 
o lduğunu, n ihai hükmün m üzakere lerin  sonunda verileb ileceğ in i belirttik .

«Hüküm et bu işe gözü kapalı g iriyo r, sonunu hesap lam ıyor, Devlet P lân
lam a Teşkilâtı bu İşe m uarız , bakın ız Plân Program ında ne yazıyo r»  gibi hu
suslar ortaya atıld ı. Geçiş dönemi ile ilg ili m eseleleri yetk ili da ire  ve m ercileri
m izin uzun süredenberi incelem ekte o ld uk ların ı, 1967 M ayıs ay ından  beri O r
tak Pazar m ercileri ile bu konuda istişare ve fik ir  teatile rinde bulunulduğunu 
de faatle  söyled ik . Bu vesile  ile bir hususu arzetm ek İsterim . Devlet P lân lam a 
Teşk ilâ tı, Yüksek B aşb akan lığ a  bağ lı, istişarî karakterde bir kuruluştur. M em 
leket ik tisad iyatın ı ilg ilend iren  konu lardaki görüş ve kan aatle rin i, müesses usuf 
ve şekille r a ltında Hükümete b ild irir . Bu usul ve şekille rin  d ış ında , Devlet P lân
lam a Teşk ilâtı ad ına  söz söylem e yetkisi o lm ayan  k işilerin  vâk i o lan veya y a p 
tık la rı İdd ia edilen beyan ları ne Devlet P lân lam a Teşk ilâ tın ı, ne de Hükümeti 
b ağ la r. Ayn ı şekilde , Devlet P lân lam a Teşk ilâtın ın  bir m eseleyi vaz  için y ıllık  
program da zikrettiğ i bazı hususlar, belirli ve m enfi bir m aksatla  ve kısmen 
iktibas o la rak , bu Teşkilâtın  görüş ve kanaatle rine  delil o la rak  takd im  edilem ez. 
Devlet P lân lam a Teşk ilâ tı, yetk ili Bakan lık  ve K uru lu şla rla  tam bir işb irliğ i h a 
linde O rtak Pazar konusuna eğilm iş bu lunm aktad ır. Devlet P lân lam a T e şk ilâ 
tının ortaklığ ım ızın  geçmiş dönem ine intikal konusunda menfî kanaate  sah ip  o l
duğu de hakikatle re  uym ayan  bir idd iad ır.

M uhterem a rk a d a ş la r ,

O rtak  Pazar konusunda yöneltilen tenkitlerin  ve bun lara  verilen  cevap
ların b aş lıca ları bundan ibaret. A ncak , ben bu konuda bu kürsüden söylenm iş 
olan bazı sözlerin üzerinde hassasiyetle  durm ak isterim . Bu sözlerin sah ib i CHP" 
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Grubu sözcüsü Sayın Ecevit. Kendisi, bütçenin genel m üzakeresi sırasında O r
ta k  Pazar konusuna da değind i. Evvelâ b iraz önce ıttılaın ıza tekraren arzet- 
tiğim  tenkitlere katıldı «O rtak Pazardan ithalâtım ız yüzde şu kadar artıyor, 
halbuki ihracatım ız yüzde şu kadar aza lıyo r. Bu hâl, biz güm rük indirim lerine 
başlam adan  böyle. Ya bir de baş la rsak  ha lim iz nice olur» dedi. Bu fik irlerle  
o rtak lık  an laşm am ız arasında bir ilgi mevcut değil. O rtaklığ ım ızın hazırlık  dö
nemi bizim ithalâtım ızı ele alm ış değil. İthalâtım ız artıyorm uş, o lab ilir  ve ta 
b iatıy la  aratacaktır. Biz kalkınm a halinde bir m em leketiz. Büyük yatırım  proje
leri gerçekleştirm ekteyiz. O rtak Pazar da bize, Konsorsiyom 'a iştiraki hariç, 
1965 •• 1968 arasında 62 milyon do larlık  krediyi fiilen  ödemiş. Biz de bununla, 
projelerim izin gerektirdiği yatırım  m alların ı ve teçhizatını ithal etm işiz. Bunun 
neticesi O rtak Pazar'dan  ithalâtım ız artm ış. Bundan daha tab ii birşey o lam az. 
İhracatım ıza gelince, m uayyen istatistik rakkam ların ın  arzu lanan  m aksatlara  
göre kullan ılm ası faz la  bir kıymet ifade etmez. Bunlardan kat'î neticeler ç ıka r
m ak da hatalı olur. H azırlık  döneminde O rtak Pazar sadece dört ana m adde
mize tâv iz  tanım ıştır. Bunların ihracatı da 1963 y ılında 48 ,5  m ilyon do lar iken, 
1967’de 81 ,3 m ilyona çıkm ıştır. H azırlık  dönem indeki bu tâviz lerin  hedefi a n a 
nevi ihraç m addelerim izin  Topluluk pazarında esasen mevcut olan yerlerin i ko
rum aktır. Bu netice de sağ lanm ıştır. İhracatım ızın tümünü ilg ilend iren tedbir
ler geçiş döneminde ele a lınacaktır. 1968 yılı ihracatının 9 a y lık  yekûnların ı 
evvelk i y ılla ra  k ıyas lam ak  da birşey ifade etm iyeb ilir. Tâvizlerden fayd a lan an  
dört ana m addem izin ihracatı b ilhassa senenin son üç ay ında yap ılm aktad ır.

Bunlar normal çerçeve içinde kalan  tenkitler. Ancak mühim olan başka bir 
husus var Sayın Ecevit'in konuşm asında. Bakın ız kendisi ne d iyor? Aynen oku
yorum beyanların ı : «Bundan beş yıl önce O rtak Pazar üyeliğ ine doğru ilk  adım  
atıld ığı zam an , Türk ekonomisi tam bir üyelik  için, kendine, geleceğine, bugün
künden çok daha faz la  güveniyordu. K ara r, böyle bir güvenç duygusu ile ve 
rilm işti.»  Bundan sonra, « fakat»  diyor Sayın Ecevit, A da le t Partisi iktidarı, 
y ılla rın d a  şöyle yap ılm ış , böyle yap ılm ış, «spekü lâtif kazanç sağ lam a» , «vu r
gun ve sömürü yo luy la  servet yap m a» , «partizan lık» , «devlet sırtından fert bes
leme» ta fs ilâ tına  g irm iyeyim , b ild iğ in iz teraneler tekrarlan ıyor ve Sayın 
Ecevit bir m utlak hükme varıyo r. «Böyle bir yo ldan O rtak Pazar'da tam üye
liğe hazırlanm ak düpedüz intihara hazırlanm ak, dem ektir.» işte mühim ve mü
him olduğu kadar da hüzün verici nokta budar, muhterem arkad aşla r. Ana 
m uhalefet Partisin in sözcüsü, sırf iktidarı bir seçim y ılında her ne pahasına o lur
sa olsun suçlam ak ve kötülemek ve böylece Partisi nam ına gûya bir kazanç 
sağ lam ak  hevesi ile, m illî bir davcı o larak  yürüttüğüm üz, batıya yönelişim izin  
m üşahhas eseri sayd ığ ım ız ortaklığ ım ız hakk ınd a, bu kürsüden Türk halkı e f
kârına , A vru p a lıla ra  ve bütün dünyaya bunları söylüyor.

Muhterem a rkad aşla r,

Ş im di, Sayın Ecevit'in intihar yolu o la rak  gördüğü ortaklığ ım ızın gelişm e 
yolunu ve bunun mesnetlerini arza çalışacağ ım .
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Yıl 1963. B rükse l’de o rtak lık  an laşm asın ın  m üzakereleri tam am lanm ak  
üzere. H aziran  ay ında tam am lan ıyo r. 12 Eylül ’de A n kara  A n laşm as ı, bu çatı 
a ltında im zalan ıyo r.

Y ıl 1963. Türkiye Birinci Beş Y ılık  Ka lk ınm a Plânını yürürlüğe koym uş. Bir 
y ıl önce A v ru p a ’dan , A m erika 'd an  tanınm ış eksperler davet ed ilm iş, Plânın 
esasları ve hedefleri üzerinde ilm î ta rtışm a la r, istişareler yap ılm ış . Gelen eks
perlerin içinde iki tanesi de O rfak  P aza r’a m ensup. Bun lar, B rükse l’e dönüşle
rinde bağlı o ldukları Top lu luk m ercilerine görüş ve kanaatle rin i b ild irm işler.

O rtak lık  A n laşm ası m üzakere lerin in  son sa fh asın da h azır lık  dönem inin 
süresi üzerinde duru luyor ve bu beş yıl olsun den iliyo r. Ne için? Z ira O rtak
lık  A n laşm ası en erken 1964 O cağ ında yürürlüğe g ireb ilir. Bu tarihe beş yıl i lâ 
ve edersek 1969 O cağ ına yan i Birinci Beş Y ıllık  Plân dönem inin tam am land ığ ı 
ve neticelerin kesin lik le  belli olduğu bir tarihe varır ız . Birinci Beş Y ıllık  Plânın 
neticelerine göre geçiş dönem ine im kân olup o lm ayacağ ın ın  tesbiti kıstası böy- 
lece an laşm ad a  yer a lıyo r. Belki Sayın  Ecevit'in o zam an  iktidarda bulunan 
partisi bu önem li ka ra rı, inançlara  ve güvençlere d a ya n a ra k  a lm ıştır. Am a Av- 
rupalı o rtak la rım ız şim di izah ına çalıştığ ım , a k lî ve gerçekçi yo la  itibar etm iş
lerd ir. İşte bîz de A d a le t Partisi o la rak  bu yolu benim siyoruz.

Muhterem a rk a d a ş la r,

Ka lk ınm a halinde  olan ve bu m aksatla  beş y ıllık  b ir p lân u ygu layan  bir 
ü lkenin , m uayyen bir süre sonunda erişebileceğ i ta tm in kâ r ekonom ik seviyeye 
ne o lab ilir?  Bu, hiç şüphesiz p lân hedeflerin in çizd iğ i seviyed ir. A n ka ra  A n la ş 
m asında da Tü rk iye ’nin beş y ıllık  hazırlık  dönemi sonunda m üstakbel vecibe le
ri yük len ip  yüklenem iyeceğ in in  tay in i derpiş ed ilm ekted ir. Bu kıstas tesbit ed i
lirken Toplu luk Beş Y ıllık  P lânım ıza ve hedeflerine ağâh  o la rak , geçiş dönemine 
intikâl im kanın ın , Tü rk iye ’nin Plân hedeflerine u laşm ası ile doğacağın ı kabul 
etm iştir. N itekim , Birinci Beş Y ıllık  Plân sonuçların ın belli o lm ası üzerine Top
lu luk geçiş dönemi m üzakere lerin in  açılm ası yo lunda ilk  m üsbet kanaatin i iz
har etm iş ve zam an ı gelince bunu O rtak lık  Konseyi çerçevesinde bize resmen 
yaptığ ı m üzakere teklifi İle açık lam ıştır.

M uhterem a rk a d a ş la r,

Şu hususu tekrar ve ehem m iyetle arzetm ek isterim . O rtaklığ ım ızın  geçiş 
dönem ine in tikâ l, an cak  elde edeceğim iz ekonom ik ve m alî im kân ların  ka lk ın 
ma ham lem ize büyük ölçüde katk ıda bu lunacak vüs'atte ; yükleneceğ im iz ve
cibelerin  de ekonom im izi ve gelişm esin i hiçbir surette sa rsm ıyacak  ve aksat- 
m ıyacak  ölçüde o lm ası şartıy la  gerçekleşeb ilir. Hüküm etim iz bu prensiplerin  d ı
şında herhangi bîr hâl çaresi derpiş etm em ektedir. M em nun o lunacak  bir hu
sus daha mevcuttur. O da A vru p a lı o rtak larım ızın  arzettiğ im  bu şa rtla rla  ge
niş b ir m utab akat ha linde bu lunm alarıd ır. Bu konuda onların  ne kadar has-
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sas o ldukların ı belirtmek için Avrupa Toplu lukları Kom isyonu'nun Dış ilişk ile rle  
görevli üyesi M. M artino ’nun şu ifadelerin i nakletm eme m üsaade buyurunuz. 
« T a ra fla r arasında bir gümrük b irliğ inin gerçekleştirilm esi m aksad ıy la  a lın a 
cak ilk tedbirler Türkiye ’nin kalkınm a yolunda yeni gelişm eler sağ lam asına 
im kân verecek mahiyette o lm alıd ır.» Biz de geçiş dönemini sağ lam  tem elli ve 
dengeli bir kalkınm a içinde Türk ekonomisinin Devletiyle , ferd iy le ; resmî sek
törü ve özel teşebbüsü ile, daha yüksek bir refah seviyesine u laşm asına yard ım  
edecek bir yo l, bir metod o larak görüyoruz. Bu a landa yersiz kötülemelere değil, 
müşterek gayret sarfına ihtiyaç vard ır. Biz, bunu m üdrikiz, aynı inancın her
kes ta ra fından  paylaşılm asın ı candan arzu ediyoruz.»

Dışişleri Bakan ı, daha sonra, tenkitleri cevap land ırırken , Türk iye ’de strate
jik füze olm adığını açıklam ıştır. Ç ağ layang il, ülkem izde Türk S ilâh lı Kuvvetlerine 
nükleer topçuluk yapab ilecek kısa m enzilli nükleer vasıta la rın  «çifte anah tar»  
sistem iyle bulunduğunu bild irm iştir. Çifte anah tar sistem inde, s ilâh la rın  ancak 
Türk personeliyle atılab ileciğ in i, «Am erika razı değilse- Türkiye atam ıyacaktır. 
Türkiye razı değilse, Am erika da atam ıyacaktır.»  dem iştir.

İhsan Sabri Ç ağ layang il, Am erikan 6. filosunun yurdum uza gelmemesi 
yo lunda , M. P. Genel Başkanı Osman Bölükbaşı’mn da sözlerini cevap land ır
mış ve özetle şunları söylem iştir :

«Nato üyesi memleketlerin harp gem ilerinin b irb irlerini ziyarette k u llan ıla 
cak usul, 1962 yılında bütün Nato devletlerinin iştirakiy le  yap ılan  toplantıda k a 
rarlaştırılm ış ve usulleri tastik edilm iştir.

Am erikan 6. filosu Akdeniz'de gezen bir filodur ve burada üssü yoktur. 
Üssü A m erika ’dadır. Bu filo , A kd en iz ’deki bütün Nato m em leketlerini ve Na- 
to ’ya bağlı o lm ayan devletleri de ziyaret etmektedir.

Türkiye'de parlam entoda bulunan partiler tek istisnası ile, Türkiye'n in  gü
ven liğ in in  Nato içinde daha iyi ku llan ılacağ ında hem fikird irler. Şim di biz hem 
A m e rika ’ya N ato ’nun İçindeyiz d iye lim , hem de senin filon memlekete gelm e
sin, bazı malûm çevreler istemiyor d iye lim . Burnudur devlet haysiyeti?  »

CülMTO’NUN 14. YILDÖNÜMÜ MÜNASEBETİYLE YAYINLANAN MESAJLAR

Merkezi Andlcışma Teşkilâtı (Cento) kuruluşunun 14. yıldönüm ü m ünase
betiyle yayın lad ığ ı m esajda, Teşkilât Genel Sekreteri Turgut Menemencioğlu 
şunları söylem iştir :

«Conto bundan 14 yıl önce, yer yüzünde barışın sağ lanm ası için hayati 
Önem taşıyan  bu bölgede, egemen bağ ım sızlığ ın , toprak bütünlüğünün ve gü-

B E L G E  10 24 Şubat 1969
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von liğ in  korunm ası hususunda büyük endişelerin  uyandığ ı bir zam anda kuru l
muştu. Cento bölge m em leketleri İran , Pakistan ve Türk iye , üç k ıt’ay ı b irleş
tiren k ilit nokta lara  hakim  bir köprü teşkil etm ektedirler. Üzerlerinde bulun
dukları to p rak la r, geçmiş yü zy ılla rd a  kudretli im parato rluk la r ve büyük m ede
niyetler barınd ırm ıştır. Bu ülkelerde ya ş ıyan  m illetler bütün gayretlerin i ekono
m ik, sosyal ve kültürel ilerlem elere yönelteb ilm ek için , şerefli ve ad il bir b a 
rışın korunm asında kendilerine düşen görevi yerine getirm ek a rzu sun dad ırla r.

Cento’nun beş üyesi İran , Pak istan , Türk iye , İngiltere ve Am erika B irleşik  
Devletleri, bu yüce ideallere  u laşm ak  üzere a t ıla ca k  her bir ad ım ın ya ln ız  böl
genin değ il, bütün insan lığ ın  barış ve ilerlem e d avas ın a  da değerli bir ka tk ı
sı o lacağ ı inancınd ad ırla r.

Cento on beş y ıla  yak ın  m evcudiyeti süresince, bölgem izde, barış , güven
liğ in  ve istikrarın  sağ lanm ası yo lunda önemli hizm etlerde bulunm uştur. K a ra 
yo lla r ı, dem iryo lla rı, lim an ve te lekom ünikasyon tesisi gibi m add î b aşa rıla r ı, üç 
bölge m em leketi a ras ın d a  daha yak ın  bir ekonom ik entegrasyonun gerçekleş
tirilm esine yol açm ıştır.

Cento'nun b ilim , teknoloji ve iktisat a la n la r ın d a k i a raştırm a la rd a  işb ir
liğ in i teşvik  edici p rog ram ları, bölgenin öze lliğ in i teşkil eden, artan bir h ızla 
ka lk ınm a ça lışm a la rın a  ya ra rlı olm uştur.

Geçm iş y ılla rd a k i ça lışm alarım ızı gözden geçird iğ im izde , Cento'nun ortak 
güven lik  ve ortak refah am açlan  için barışçı işb irliğ in in  gerçekleşm esinde de
ğerli b ir a raç  o lduğunu m em nunlukla görm ekteyiz.

Cento’nun onbeşinci y ılına  g irerken , kend im iz i, teşkilâtım ızın  am acı olan 
bu yüce ideallere  b ir kere daha ad am ak tay ız .»

Diğer ta ra ftan , Cento ü lkesi Dışişleri B ak an la rı, da Cento Genel sekre
teri M enem encioğlu 'na birer kutlam a m esajı gönderm işlerd ir.

İran D ışişleri Bakan ı A rdesh ir Zah id i m esa jında« Geçen yıl suresince, böl
genin ekonom ik ve sosyal ka lk ınm asına  ilişk in  a la n la rd a k i faa liye t le r başta 
gelm ek üzere, M erkezi A n d laşm a Teşk ilâtın ın  ça lışm aları devam  etm iştir. U laş
tırm a, sağ lık , tarım , b ilim sel a ra şt ırm a la r gibi çeşitli konuları kapsayan  birçok 
toplantı yap ılm ıştır. S ınai ka lk ınm a konusunda Londra’da bir sem iner ve Tahran 
da bir çalışm a grubu toplantısı düzenlenm iştir» dem iştir.

Pak istan  Dışişleri Bakan ı A rshad  H üseyin 'in  de m esajı şöyled ir : «M erkezi 
A n d laşm a Teşkilâtın ın  ondürdüncü yıldönüm ü d o lay ıs iy le  Ekse lansların ız ı kut
larım , bu teşk ilâ t'ın , bölge ü lke lerin in  ekonom ik ka lk ın m a la rın a  ve dünya b a
rışına hizm ete devam  edeceğine güvenm ekteyim .»
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Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Ç ağ layang İl ise, m esajında, şöyle dem iştir :

«Cento tara fından  m eydana getirilen savunm a kalkan ı bölgede barış ve 
dengenin sağ lanm asında çok ya ra rlı olmuştur. Diğer ta ra ftan , Cento, bölge 
ü lkelerin in ekonom ik gelişm elerinde önemli bir rol o yn aya rak , bu ülkeler a ra 
sında karşılık lı an lay ış  ve dayan ışm anın  artm asında da ya ra rlı olmuştur.

Bu vesile  ile, hüküm etim in, Cento'nun kendini adad ığ ı am açla ra  katkıda 
bulunm ağa devam  etmeğe kararlı o lduğuna, Ekselansınızı bir kere daha temin 
isterim .»

İngiltere Dışişleri Bakanı M ichael Stew art'in , mesajı da şöyled ir :

«M erkezi A nd laşm a Teşkilâtın ın  ondördüncü yıldönüm ünde, size ve m esai 
a rkad aşla rın ıza  iyi d ileklerim i gönderm ekle bah tiya rlık  duym aktayım . Y ılla r  
boyunca Cento, değişen şartlara b aşa rıy la  uyabilm ekteki m aharetin i göster
miştir ve kuruluşundan ondört yıl sonra, ileriye güvenle baktığını ve daha şim 
diden gelecek yıl için yeni teşebbüslere g iriştiğ in i görmek m em nunluk kaynağ ı 
o lm aktad ır.»

A .B .D . Dışişleri Bakanı W illiam  P. Rogers de m esajında şöyle dem ektedir:

«Am erika B irleşik Devletleri, hür m illetlerin , ortak m enfatlerini korum ak 
üzere birlikte ça lışm aları gerekliğ ine inanm aktad ır. Başkan Nixon şöyle dem ek
tedir : «biz fik irlere açık , insan ve eşya m übadelesine açık ve insanların  büyük, 
küçük ayırım ına tabi tutu lm adıkları bir dünya arıyo ruz.»

Cento içinde, b irlikte, ortak çab a la r la , barışı koruyucu ve Cento bölge
sinde ya şayan  insanların  ya ra rın a  bölgesel kalk ınm ayı teşvik edici ça lışm alar 
yap tık . Bu vesile ile, İttifakın yapıcı faa liyetle rin i desteklemeğe devam  edeceği
mizi bir kere daha belirtmek isterim .»

B E L G E 11 25 Şubat 1969

BAŞBAKANIN ASSOCIATED PRESS’E DEMECİ

Başbakan  Süleym an Dem irel’ in Associated ;:ıress m uhabirine verdiğ i demeç 
üzerine AP A jansında yay ın lanan  haber şöyled ir :

«A nkara - Başbakan  Süleym an Dem irel, Türkiye'de son zam an la rd a  gö
rülen Am erikan aleyhtarı faa liyetle re  an lay ış  göstermesi için pazar günü A m e
rikan halkına hitapta bulundu.

Başbakan , bahis konusu huzursukların  ve o layların  Türk so lcularından mü
rekkep u fak bir grubun eseri olduğunu söyleyerek onları itham etti :
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Dem irel, m ülakatta : «Bu grubun gayesi»  dedi «B irleşik  Am erikan  ile olan 
ilişk ile rim ize  halel getirm ektir, B irleşik A m erika ha lk ı, bu hususu an lam azsa , 
so lcu lar başa rıya  u laşm ış o lacak la rd ır.

B irleşik  A m erika 'n ın  h a lk ı, tıpkı Am erika g ib i, bü ülkenin de hür bir ülke 
olduğunu b ilm e lid ir. Kendilerine çok u zak la rd a  1 bu lunan İstan b u l'd a  cereyan 
edenleri, an lam a la rı gerek ir, çünkü aynı şeyler Beyaz Şaray 'ın  önünde de o l
m aktad ır. i .

Türk va tand aşla rın ın  beğenm edikleri şeylere karşı gösteri yapm a hdkkırıı 
A m e rika lıla r a n lam a lıd ır la r .»  .

44  ya ş ın d ak i Am erikan  ta ra ftarı B aşbakan  Tü rk iye ’de «Am erikan  a le yh ta r
lığ ına» d ayan an  tek partin in  - ki bu parti M arksist Türkiye İşçi Partiş i’d ir - 1965 
genel seçim lerinde verilen  10 m ilyon oy'dan  sadece yüzde 2 .7  sini alm ış o ldu
ğuna d ikkati çekm iştir. Dem irel'in kendi sağcı A d a le t Partisi ise, oyların  yü z
de 53 ünü a lm ıştır.

B irleşik  A m erika 'n ın  6. F ilosu ’na m ensup gem ilerin  N ATO üyesi Türk iye 'y i 
son ziyaretle ri gürültülü gösterilere yol açm ıştır. Bir hafta evve l, Filonun İstan
bu l’u terketm esinden bir gün önce, bu yüzden so lcu larla  sağ cıla r a ras ın d a  vu- 
kubulan kanlı çarp ışm a la r s ırasında iki kişi ölmüştür.

Solcu öğrenciler, ayrıca  geçen a y  A n k a ra ’daki Orta Doğu Teknik Ü niver
sitesini ziyareti s ırasında A m erikan  Büyükelçisi Robert Kom er'in  özel a rab asın ı 
da yakm ış la rd ır.

Başbakan  Dem irel; «B irleş ik  Am erika ha lk ı, O rta Doğu Ü niversitesinde ve İstan
bu l’da olup bitenlere b ak a rak  bütün Türk halkın ın  ayn ı şekilde düşünm ekte o l
duğuna hükm ederse, gerçekten çok ya z ık  o lacaktır»  dem iştir.

B aşb akan , bu sözlerine ilâveten : «Türk halkı Am erikan  halkın ı tan ıd ı
ğını ve onun kendisin in  dostu olduğunu bilm ekted ir. Bu m em lekette bulunan 
herkes bunu an la r»  dem iştir.

Demirel : «Kendi Hüküm etinin halkın  hakla rın ı ip fâl edem eyeceğin i» söy
lemiş ve «B a tık la r bunu an lam ayacak la rd ır . Böyle bir durum Tü rk iye ’de 1960 
dan evvel o lm uştu» dem iştir. Dem ire!, bu sözleriy le  m üteveffa Adnan  M ende
res'in rejim ini ima etm iştir.

Demirel : «Tü rk iye ’de o zam an o lan la r ve o tarihte iktidarda bulunan Hü
küm etler ta ra fın d an  a lınm ış tedbirler Batılı ü lkelerde h içb ir zam an  a n la ş ılm a 
m ıştır» dem iştir. i

M enderes, 1960 ih tilâ lind e  ık lid ard an  d evrilm iş , daha sonra da idam 
olunmuştu.



Demirel, A nkara ile W ashington arasında «H içbir zam an an laşm az lık  veya 
herhangi bir mesele olm am ıştır» dedikten sonra, «A ram ızda ih tilâ f çıkm ası için 
de gerçek hiçbir sebep yoktur» d iye ilâve  etmiştir.

Başbakan  Dem irel, Türk iye ’nin 6. Filo birliklerin in  ziyaretlerine son ve ril
mesini veya Türkiye'deki Am erikan m evcudiyetini k ısıtlam ayı da hiçbir zam an 
ta lep etmemiş olduğunu da söylem iştir.

Türkiye'deki Am erikan askerleri ile bunların a ile lerin in  sayısı 25 bin c iva 
rındadır.

B E L G E  12 25 Şubat 1969

TBMM KUZEY ATLANTİK ASAMBLESİ GRUBUNUN NATO KONUSUNDA 
DÜZENLEDİĞİ SEMİNER

Türkiye Büyük M illet M eclisi Kuzey A tlantik  Asam blesi Türk Grubu ta ra fın 
dan Nato konusunda bir seminer düzenlenm iştir.

İlk konuşm ayı yapan  Kocaeli M illetvekili Prof. N ihat Erim , özetle şunları 
söylem iştir :

«Nato'nun bu yıl 20'nci yıldönüm ü o lm ası, bu konunun kamu oyu önün
de tartışılm asına vesile o lm aktad ır. B irkaç yıld ır Türkiye'de Nato, her yönüyle 
ele a lınm akta ve eleştirilm ektedir. (Nato'dan çıka lım ), (Nato'da ka la lım ), (Na- 
to'da bir kaç değ işik lik  ya p a rak  kalalım ) d iyen ler vard ır. Nato nedir? Nato, 
sarih o la rak  bir savunm a and laşm asıd ır. Bir saldırı karşısında kalınm adıkça, 
‘Nato fiilen  harekete geçmez. Bu, o'nun bir özelliğ id ir. N ato ’nun karşısında o lan 
lar, Nato'yu bir saldırı örgütü o la rak  tan ıtm aktad ırlar. Nato'nun ikinci Özelliği, 
herhangi bir sa ld ırıy ı, o lm adan önce tesbit edip durdurm aktır. Bunda d a , 20 y ıl
dır başarı kazanm ıştır. Nato'nun üçüncü özelliğ i ise, muhtemel bir sa ld ırıya  karşı 
h azırlık  yapm aktır.

İkinci dünya savaşı ertesinde Sovyetler B irliğ i, 92 m ilyon nüfusu, toprak
la rıy la  birlikte kendi egem enliği altına alm ıştı. Birinci dünya savaşı sonrası dün
ya ülkelerine ideolojisi ile, ikinci dünya savaşından  sonra, ise silâh zoruyla 
soku lm aya çalışm ıştı. Bu tehlikeyi ilk gören O  urchill olmuş ve bir nutkunda 
■demirperde sözünü kullanm ıştı» .

Nato and laşm asın ın  4 N isan 1949’da W ashington ’da im zalandığ ın ı söy
leyen Erim , daha sonra Türk iye ’nin ikinci dünya savaşı ertesindeki durumunu 
eleştirm iş ve Türkiye'n in  hiç bir pakta girmem esi yüzünden Sovyetler B ir liğ i’nin 
T ü rk iye ’den bazı isteklerde bulunduğunu belirterk, «Türkiye o zam an y a p a y a l
nızdı ve bu tekliflerin  yap ıld ığ ı tarihte, yan i 1945 - 1946 y ılla rın d a  Türk iye ’
nin bir örgüte dahil o lm am ası, bu tekliflere bir sebep teşkil ediyordu» de
miştir.
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Türk iye'n in  1949 y ılınd an  beri N A TO 'ya  g irm ek istem esine rağm en, bu 
an d laşm aya  an cak  1952 y ılınd a  dahi! o lduğunu belirten Prof. Erim , «Türk iye  
böylece, ya ln ız lık tan  kurtulm uş ve kaderin i her bakım dan Batı’nın en kuvvetli 
ve zengin ü lkelerine bağ lam ıştı»  d iyerek sözlerine şöyle devam  etm iştir :

«N ato ’nun 1949'dan bu yana  s ilâh la rı güçlenm iş ve A m erika 'n ın  hava gü
cünün m ükem m elliğ i, Sovyetler'in  A v ru p a 'd a  ilerlem esin i durdurm uştur. S ilâh 
la rd ak i gelişm e, her iki blokun üyeleri say ılan  ü lke ler a ras ın d a  bir dehşet den
gesinin m eydana gelm esine sebep olm uştur. Bununla beraber Sovyetler B irliğ i 
A m e rika 'ya  k lâ s ik  s ilâ h la r  bakım ından üstündür. Daha önceleri Am erika top- 
yekûn m ukabele strate jisine d ayan ırken , Kennedy zam an ın da bunu değiştirm iş 
ve esnek bir strateji tercih etm iştir. Bir devlete N ato 'dad ır d iye  sa ld ırm ak  o lm az. 
Eğer devlete sa ld ır ıla ca ksa , N ato ’dan çıkm ası bunu önlem iyecektir. B ilâk is  b ir 
boşluk ya ra tır  ki, sa ld ırıc ıy ı bu boşluğa ya y ılm aya  zo rla r. N ato 'dan çıkm a ye ri
ne, Türk iye 'ye  vak i b ir sa ld ır ıd a , bu sald ırın ın  Türk iye 'ye  en az za ra r verir bir du
ruma getirilm esin in  Nato içinde araştırılm ası lâz ım d ır.»

N ihat Erim daha sonra, N ixo n ’un A v ru p a 'ya  yap m akta  olduğu geziye de 
tem as etm iş, Sovyetler B irliğ i ile A m e rik a ’nın dünya ölçüsünde bir an laşm aya  
g id ilm esi yo lunda m üzakerelerde bu lunduklarına da işaret ederek, Sovyetler 
B irlîğ i'n in  bir Çin problem i o lduğunu, bundan başka A lm an ya 'n ın  da ikiye bö
lünm üşlüğünün Sovyetler ile Am erika arasın d a  bir an laşm a zem in i, bu lunm ası
na engel teşkil ettiğini ifade etm iştir.

Prof. Erim , sözlerine şöyle son verm iştir :

«N ato 'nun m etninde bizi bir o ldu-bittiye m aruz b ırakacak  bir m adde yo k
tur. B ilâk is  5. m adde bunun tam tersid ir ve bu ,A BD 'n in  arzusu ile konulm uştur.
3. m addeye göre ise, b iz, rızam ız o lm ayan  hiç b ir şeye mecbur tu tu lam ayız . M en
faa tle rim iz i göz önünde bu lundurarak  m üttefik lerim izle  devam lı istişarede bu
lun ab ilir  ve isteklerim izi b ild ireb ilir iz . Türkiye bir yang ın  duvarıd ır. Bu yang ın  
duvarı kalktığ ı takd irde , A kd e n iz ’de ve O rta-Doğu'da neler o lacağ ın ı m üttefik
lerim iz b ilm ekted irler.»

Prof. Erim 'den sonra Ordu M ille tvek ili Feridun Cem al Erkin , «Batı A vrupa 
Birliğ i ve Nato'nun doğuşu, Tü rk iye ’nin N ato 'ya g iriş i»  konusunda konuşmuş ve 
«M olotof İta lya  m üzakereleri s ırasında Ege ad a la rın ın  Y u n an is ta n ’a verilm esin i 
hararetle  desteklerken , Y u n an is ta n ’da kom ünist bir idare kurulacağ ın ı düşünü
yordu . Bugün N ato 'da o lm am ız , Kuzey kom şum uz ile iyi m ünasebetler kurm a
m ıza engel teşkil etm ezken, Tü rk iye ’deki bazı k iş ile r, Krem lin görüşünden de 
ileri g ide rek ,-N ato 'dan  çıkm am ızı istem ekted irler» dem iştir.

Sem inerde, üçüncü konuşm ayı İstanbul M ille tvek ili Çoşkun Kırca yapm ış 
ve «Tü rk iye ’nin Nato içindeki durum una» değinm iştir.
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Kırca, «kom ünizm i yaym a yolunda gerekirse ihtilâl ve savaşa  gidileceği 
tehdid i b izzat Krem lin ta ra fından  açıkça ifade ed ilm iş, ancak , Sovyet Rusya’nın 
barışçı olduğu efsanesi de ortaya atılm akta idi. Fakat bu a rad a , Sovyetlerİn 
Ç eko slovakya ’yı işgali bu efsaneyi de kökünden yıkm ıştır» dem iştir.

Am erika'n ın  askeri yard ım  programını da ele a lan  K ırca , «A m erika 'dan  te
min olunan büyük yard ım lar o lm asayd ı, Türkiye ne bugünkü askeri gücü, ne 
de kalkınm a gücüne sahip o lab ilird i»  şeklinde konuşm uş, Nato ittifakı sayesin 
de bir çok devletin nötralist bir siyaset gütmeye mecbur o ldukların ı ifade ederek 
şunları söylem iştir : «Sovyet Rusya mümkün olduğu kadar az  bir tahribatla  Batı 
A v ru p a ’yı ele geçirm ek istiyordu ve bu ülke kendisini bir cihan savaşına  hazır 
hale getirebilm ek için daha sonra Boğazları Orta-Doğuyu da ele geçirm eyi ta
sarlam ıştır.»

K ırca , müşterek m enfaatler açısından , Türk iye ’nin N ato ’da kalm a zorunlu- 
ğunu belirtm iş, «Türkiye'deki üsler, A kd en iz ’deki kuvvetlerin rahat çalışm asını 
ve zam anında haber alınm asın ı sağ lam aktad ır. Aksi p rop aganda la r, rom antik 
ve ütopik fikirlerden öteye geçemez. H aberim iz o lm adan bir harbe girm em ize 
N ato ’nun bu a larm  sistemi içinde im kân yoktur» dem iştir. K ırca , konuşm asını 
şöyle tam am lam ıştır : «Türkiye, ancak , Nato içinde kaldığı takd irde ve  bugünkü 
şartla r içinde Kuzey ’den gelecek bir tehlikeye karşı kendi egem enliğini koruya
bilir.»

K ırca ’dan sonra Nato Başdelegesi Büyükelçi M uharrem Nuri Birgi «N ato ’- 
nun ha lih az ır durumu ve İstikbali»  konusunda konuşmuş ve «düne kadar Fran
sa devam lı bir şekilde, Nato ihtiyarlam ıştır d iyordu. Buna rağmen Asam bleye 
herhangi bir değ iş ik lik  teklifi getirm em işti. Sonradan öğrenild i ki, F ransa, Na- 
1-0 ’nun askeri entegrasyonundan ay rılab ilm ek  için böyle konuşuyormuş» dem iş
tir. Büyükelçi B irgi, konuşm asında Harmel raporunu an latm ış ve Çekoslovak h a
d ise lerin in  bu rapor açısından değerlendirm esini yapm ıştır. B irg i, Rusların Nato 
ile Varşova Paktı’nı aynı gören görüşü ve ikisin in de kald ırılm ası yo lundaki te
m ayülün , Çekoslovak o laylarından  sonra ortadan kalktığını ifade derek, «deten- 
te 'dan vazgeçm enin sonucu bir soğuk harptir. Rusya’nın siyasetin in  başı mütte
fikleri ay ırm aktır»  şeklinde konuşmuş, «N ato 'da yap ılan la rın  kâfi derecede izah 
ed ilm ed iğ in i, halbuki bunun gerekli olduğunu ve. hüsnüniyet sah ib i k işilerin  dahi 
bazen bu yüzden ters fik irle re  kap ıld ık ların ı»  belirtm iştir.

B irg i, son o larak  N ixon ,un A vru p a 'ya  yapm akta olduğu ziyaret ile Berlin 
m eselesine de değinm iş ve N ixon'un Brüksel’e gelir gelm ez yaptığ ı konuşm ada 
«ben sizlerle görüşmeye geldim , siyasetim i ondan sonra tesbit edeceğim , kesin 
o larak  şunu ifade edeyim ki N ato ’ya son derecede önem veriyorum  ve bunun 
için de her türlü konsültasyonu ve m üzakereyi yapacağ ım » dediğini hatırla tarak , 
bunun, A m erika ’nın m üttefiklerinin fikrin i a lm adan  hiç bir harekete tevessül 
etmeyeceği an lam ına geleceğini belirttikten sonra, Berlin konusunda «bu m ese
lenin büyük bir krize müncer o lacağın ı tahm in etm iyorum» dem iştir.
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Tuğgeneral Necdet Ü ruğ’un «N ato 'nun askeri te şk ilâ tı, em ir ve komuta z in 
ciri ve ittifakta entegrasyon» konulu s la y t ’ lı konuşm asından sonra, D ışişleri Ba
kanlığ ı Genel Sekreter yard ım cısı Şükrü Elekdağ «nükleer çağda strateji ve Nato 
strate jisindeki gelişm eler» konusunda bir konuşm a yapm ıştır.

Nato'nun başlang ıçta konvansiyonel güce d ayan d ığ ın ı, 1956 ’da Nato küt- 
İevi m ukabele strate jisin i kabul ettiğini söyleyen E lekdağ , görüşlerin i şöyle özet
lem iştir : «1967 'de  esnek m ukabele strate jisin i kabul eden Nato, böylece s a v a 
şın belirli b ir noktada durduru lm asına değ il, daha z iyade  bir tırm anm ayı ö n le 
m ek ve muhtemel sa ld ırıc ıy ı bu sa ld ırıs ından  vazgeçirm ek am acın ı gütmüştür. 
Esnek strate jiy i beğenm eyenlere göre, Batı ve Doğu - A v ru p a , esas savaşın  ce
reyan edeceği bölge o luyor ve iki süper ülke bu savaşın  d ışında ka lacak  d e n ili
yor. Buna karşı o la rak  d a , bir dünya harbi ç ıktığ ında, A vru p ad a  bu badireye- 
ka tlan acaktır den iliyo r.»

Son konuşm ayı D ışişleri Bakan ı İhsan Sabri Ç ağ layan g il yapm ış ve şunları! 
söylem iştir :

«N ato ’suz bir dünya bugünkünden daha mı em in , daha mı barışa yak ın  
o lacaktır?  N ato 'suz bir A vru pa bölge savunm asın ı bugünkünden daha iyi mi 
ya p aca k tır?  N ato 'suz b ir A v ru p a , b irleşm em iş bir A vrup a dem ektir, N ato ’suz 
b ir A vru p a  1939 ’ ların  bölünmüş A v ru p a ’sı o lur, kuvvet fark ı dengesi bugün s a l
dırgan lehine daha çok artm ıştır. N ato 'suz bir A v ru p a ’da elbette ki A m e rik a ’nın 
b ir desteği b u lu nam ayacağ ın a  göre, bundan do lay ı nükleer şem siyesi bu lunm a
yan bir A vrupa çok za y ıf  ka lacaktır . D o lay ıs ıy la , sa ld ırgan ı çeken bir A vrupa 
o lacaktır. Nato dağ ılırsa  bunun za ra rın ı A vrupa yan ında Am erika ve Doğu d ev
letleri de çekecektir. A m erika B irleşik Devletleri m üttefiklerin i kaybedecektir, 
am m a, Sovyetler B irliğ i m üttefiklerini kaybetm eyecektir. A v ru p a ’da askeri denge 
bozu lursa , bundan Doğu m em leketleri de za ra r  görecektir.»

Ç ağ layan g il daha sonra küçük devletlerin  büyük devletlerle  ittifakı ko
nusunda M a k y a v e l’ İn görüşüne değinm iş ve bunun hiç bir zam an  küçük devlet
lerin büyük devletlerle  an laşm a ya p am a z  dem ek o lam ayacağ ın ı, o zam andan  
bu yana  değ işm iş, gelişm iş bir takım  prensip ler olduğunu söyleyerek, «Nato 
g ib i toplu güven lik  an tla şm a la rın d a , süper devletler ik ili ilişk ile rde  m üessir o la 
m az la r»  dem iştir.

Denge konusunda Ç a ğ la ya n g il, A ta tü rk ’ün Balkan  ittifak ı, Sad ab at paktı 
ve İng iliz-Fransız-Türk ittifak ların ın  ça lışm aların ı b izzat yaptığ ın ı söyleyerek ko
nuşm asını şöyle b itirm iştir :

«A ta tü rk ’ün bağ ım sızlık  po litikası : her devlet kendi gücü ile y a şa r  ve yü 
celir dem ek değ ild ir. Tü rk iye 'y i, s iyasi şa rtla r ve durum ne olursa olsun y a ln ız 
lığa m ahkûm  etmek değ ild ir. Bugünkü şa rtla r ve dünya m uvazenesi içinde Tür
k iye'n in  yerin i a lm ası gerek lid ir. Bu zihn iyetle  Türkiye N ato ’ya  g irm iştir, bu 
zihniyetle  Nato içindedir ve bu zihn iyetle  N ato ’da kalm a kararın ı alm ıştır»
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A Y I N  O L A Y L A R I





S İ Y A S Î  O L A Y L A R

DIŞİŞLERİ BAKANININ FAS’I ZİYARETİ

Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Ç ağ layan g il, 4 - 8 M art tarih leri arasında 
Fa s ’ ı resmen ziyaret etmiştir.

ROMANYA DEVLET BAŞKANININ ZİYARETİ

Rom anya Sosyalist Cumhuriyeti Devlet Konseyi Başkanı N icolae Ceausescu, 
24 - 29 M art tarih leri arasında Türk iye ’yi resmen ziyaret etmiştir.

BAŞBAKANIN EISENMOVVERMN CENAZE TÖRENİNE KATILMASI

31 M art günü VVashİngton'da yap ılan  General Eisenhower'in cenaze tö
renine Türk iye'y i temsilen Başbakan Süleym an Demirel katılm ıştır.
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1 Mart 1969 DIŞİŞLERİ BAKANININ BAYRAM GAZETESİNE DEMECİ

2 Aflart 1969

4-8 Mart 1969

Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Ç ağ iayan g il, 1 M art
1969 tarih li A nkara Bayram  Gazetesine dış politikam ız 
ve özeliIikle Türk - Am erikan dostluğu ile Nato konu
sunda bir beyanat verm iştir (Bk. Belge 1).

BAŞBAKANIN BAYRAM GAZETESİNDEKİ «GELİŞEN 
DÜNYA VE BÜYÜK TÜRKİYE» YAZISI

Başbakan Süleym an Demirel Bayram  gazetesinde 
«Gelişen Dünya ve Büyük Türkiye» başlığ ı a ltında y a z 
dığı başm akalede «Her m illet başarısın ı o rtaya koym a
ya ve m illetler cam iasının itibarlı üyesi o lm aya mec
burdur» dem iştir. Dünyadaki teknolojik gelişm eyi de tah-
lil eden Başbcikan, bütün gelişm elere rağmen dünyanın 
topyekûn huzursuz bulunduğuna işaret etmiş ve bugün 
dünyanın herhangi bir köşesindeki bir meselenin çok 
kısa zam anda dünyanın her köşesinde bir mesele o l
duğuna dikkati çekmiştir.

DIŞİŞLERİ BÂKAN iN iN  FAS’! Z İYARETİ

Dışişleri Bakanı Ihsan Sabri Çağ lcıyang il, Kazab-
lanka h avaa lan ınd a verdiğ i demeçte, Fas ’ı resmen z i
yaret etmekten duyduğu memnuniyeti belirtm iş, Türk i
ye ve Fas devlet adam ları arasındak i tem asların  s ık laş
tırılm asın ın zaruretine işaret etm iş, iki memleket iliş
kilerinde son y ılla rd a  ka/ded ilen  gelişm elerde M ajeste 
Fas Kralı 2. H asan ’ ın m em leketim izi ziyaretin in  önemli 
rolüne değinm iş ve «Türk - Fas dostluğunun yap ılacak  
m üzakerelerden daha da kuvvetli ç ıkacağından em i
nim» dem iştir.

Ç ağ iayang il ile Fas Dışişleri Bakanı Ahmet Laraki 
a rasındak i resmî görüşm eler 4 - 5 M art tarih lerinde y a 
pılm ıştır. Fas Dışişleri Bakanı 5 M art akşam ı Bakanım ız
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şerefine verd iğ i yem ekte bir konuşm a yapm ıştır. Bu a ra 
da Türk D ışişleri Bakan ın ın  ilk  de fa  o la rak  Fas'ı z iy a 
retinden duyduğu m em nuniyeti belirtm iş iki memleket 
a ras ın d ak i ta rih î, kültürel ve m anevî b ağ la ra  tem as et
m iş, ik ili ilişk ile ri her sah ad a  geliştirm enin  zaruretine 
ve bu m aksatla  iki m illetin b irb irin i tan ım ası için Türk - 
Fas hüküm etlerine büyük görevler düştüğünü değinm iş 
ve Fas K ra lı 2 . H asan 'm  Türk iye 'ye  yaptığ ı ta rih î z iya re t
le iki m em leket aras ın d a  b aş layan  yen i safhan ın  Ba
kanım ızın z iya re tiy le  daha da takv iye  ed ild iğ in i söy
lem iştir.

Ç ağ la ya n g il cevap  o la ra k  yaptığ ı konuşm asında 
Fa s ’ ı z iya re t etmekten ve Fas devlet ad am ları ile yaptığı 
ilg inç görüşm elerden duyduğu m em nuniyeti belirtm iş, 
iki m em leket aras ın d a  m evcut ta rih i, m anevî ve kül
türel bağ la rın  daha da geliştirilm esinden bahsetm iş, Tür
k iye'n in  dış po litikasında tak ip  ettiği prensip ler hakk ın 
da kısaca b ilg i verd ikten sonra Türkiye ve Fas'ın  dış 
siyasetlerinde va rm a k  istedikleri hedefler a ras ın d ak i y a 
k ın lık  ve benzerliğe işaret etmiş ve Tü rk iye ’nin O rtado
ğ u ’da tak ip  ettiği po litikan ın  esasların ı izah etm iştir.

D ışişleri B akan ım ız , R abat’tan ay rılm ad an  önce bir 
basın toplantısı yapm ıştır (Bk. Belge 2). Türk iye - Fas 
ortak b ild iris i 8 M art'ta  yay ın lanm ıştır (Bk. Belge 3).

4 Mart 1969 DENKTAŞ VE KLERİDES’İN ALT KOMİTELERİN
KURULMASI HUSUSUNDAKİ AÇIKLAMALARI

Kıbrıs Türk cem aatı başkan ı Denktaş, Rum cem a
atı başkan ı K lerides, o rtak b ir aç ık lam ad a  bu lunarak, 
ad ad a k i iki cem aat a ras ın d ak i an laşm a esasların ın  tek
n ik yön lerin in  incelenm esi için , iki a lt komite kuru lm a
sı hususunda b irleştik lerin i b ild irm iş le rd ir (Bk. Belge4).

4 Mart 1969 TÜRKİYE’NİN KAM BOÇYA NEZDİNDE TEMSİL EDİLMESİ

R avalp ind i Büyükelçim iz Â li B in kaya 'n ın  ayn ı zam anda 
Kam boçya K ra llığ ı nezdinde Büyükelçi o la rak  a tan m a
sı kararlaştırılm ıştır . Bu atanm a keyfiyeti Kam boçya 
Devlet Başkan ı Norodom S ihanouk ta ra fın d an  da ka
bul ed ilm iştir.

10



4 Mart 1969 AKDENİZ HAVZASI İLERİCİ PARTİLER 2. KONFERANSI

A kden iz H avzası İlerici Partiler Konferansı'nın Ce
za y ir ’deki ça lışm aları sonunda bir b ild iri yayım lanm ıştır. 
B ild iride , konferansın özellik le  « İsra illi sa ld ırgan lara  
silâh  veren İngiltere ile B irleşik A m erika ’nın tutumu, Ba
tı A vrupa ülkeleri üzerinde Am erikan hegemonyasını sür
dürm ek ve güçlendirm ek am acıy la  Birleşik Am erika ile 
A vrupa gerici grubların ın niyeti» kınanm ıştır.

Konferansa şu 6 ilerici parti katılm ıştır :

Cezay ir U lusal Kurtuluş Cephesi, İta lyan  Komünist 
Partisi, İta lyan  Em ekçiler Birliği Partisi, Suriye Ba'as Par
tis i; ve B irleşik A rap  Cumhuriyeti A rap  Sosyalist B irliğ i. 
Toplantıya Filistin El Fetih teşkilâtı da gözlemci o larak  
çağrılm ıştır.

5 Mart 1969 FEDERAL ALMANYA CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ

Sosyal Dem okratların Cum hurbaşkanı Gustav 
Heinem ann, Batı Berlin'de yap ılan  seçimlerde Hristiyan 
Dem okratların adayı Gerhard Schroeder’den daha faz la  
rey a la ra k  Federal A lm anya Cum hurbaşkanlığ ına seçil
m iştir.

5 Mart 1969 TÜRK - AMERİKAN KREDİ ANLAŞMASI

Am erika B irleşik Devletleri’nin, Konsorsiyum çerçe
vesinde, 1969 yılı dış finansm an ihtiyacının karşılanm a
sında ku llan ılm ak üzere Türkiye'ye yapacağ ı yardım ın 
bir kısmı olan 30 milyon do larlık  program yard ım ıyla il
gili kredi an laşm ası, Mo iye Bakan lığ ı’nda im zalanm ış
tır.

5 Mart 1969 CENTO 2. İDROLOJİ SEMİNERİ

M erkezî A nd laşm a Teşkilâtı tarafından  düzenlenen 
ikinci Idroloji ve Su Kaynakları Sem ineri, Tahran da ça
lışm alarına başlam ıştır.
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6 Mart 1969 SOVYET İŞBİKLİĞİYLE KURULACAK DEMİRÇELİK 
FABRİKAS! PROJESİNİN SUNULMASI

7 - 2 1  Mart 1969

8 - 9  M art 1969

Türk iye ’de, Sovyet ekonom ik ve tekn ik  yard ım ı ile 
inşa edilecek büyük b ir dem irçe lik  fab rikasın ın  Sovyet 
uzm an larınca h azırlanan  tekn ik projesi, tesbit edilen ta 
rihten önce, M o sko va ’da Türk Büyükelçiliğ i m akam larına 
teslim  ed ilm iştir.

Projeyi teslim  a lan  Türk iye'n in  M oskova Büyükel
çisi Turan Tu luy , fab rikan ın  Türkiye için büyük bir önem 
taşıd ığ ın ı belirtm iş, ku ru lacak  bu yeni fab rikan ın , iki ülke 
aras ın d a  gelişen İktisad î bağ ların  bariz  b ir tezahürü o l
duğunu söylem iştir.

KIBRIS SA V U N M A  BA KA N IN IN  Z İYA RETİ

Kıbrıs Savunm a Bakan ı ve Geçici Türk Yönetim i Y ü 
rütme Kurulu Savunm a ve Dışişleri Üyesi O sm an Örek, 
Eğitim , Kültür ve Öğrenim  İşleri Üyesi Dr. Şemsi Kâzım , 
Ç alışm a ve Kooperatif Üyesi İsmet Kotak, Tü rk iye ’de yük
sek tahsil yap m akta  olan K ıbrıslı Türk öğrencilerin in eğ i
tim m eseleleri üzerinde görüşm elerde bu lunm ak üzere A n 
k a ra ’da bir m üddet ka lm ışlard ır.

DIŞİŞLERİ B A KA N IN IN  PARİS ’TEKİ TEM ASLAR! .

Resmi z iyarette bulunduğu R abat’tan P a ris ’e ha
reket eden Dışişleri Bakan ı İhsan Sabri Ç a ğ la ya n g il, O rly 
h avaa la n ın d a  gazetecilerin  soru ların ı cevap land ırm ış, O r
ta - Doğu po litikası konusunda Tü rk iye ’nin Fransa poli
tikasına  yak ın  bir görüşe sah ip  o lduğunu, A kden iz'deki 
Sovyet ve A m erikan  filo la rın ın  m evcudiyetin i, A kden iz ü l
kelerinde o lduğu kad a r, Tü rk iye ’de de yak ın d an  İlg iy le  
tak ip  ed ild iğ in i söylem iştir.

O rta - Doğu konusunda, «bu konu G üven lik  Kon
seyi çerçevesinde uygun bir şekilde  Gunncır Ja rrîng  m is
yonu ta ra fın d an  tak ip  ed ild iğ in i, Tü rk iye ’nin de bu v a 
z ifey i ko lay laştırm ak  hususunda yard ım  teşebbüslerine 
katılacağ ın ı»  belirtm iştir.
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9 M art günü de Fransa Dışişleri Bakanı Michel 
Debre ile bir görüşme yapan  Dışişleri Bakanım ız daha 
sonra basına verdiği demeçte görüşmede hem m illetler
arası konular hem de iki ülkeyi ortaklaşa ilgilendiren 
m eseleler üzerinde durulduğunu, «Türk - Fransız ilişk ile 
rinin mükemmel olduğunu» söylemiştir.

9 - 1 6  Mart 1969 BİR ÇEK KOOPERATİFÇİLİK HEYETİNİN ZİYARETİ

Bir Çekoslovak Merkezi Kooperatif Konseyi heyeti, 
iadeyi ziyarette bu lunarak Türkiye’ye gelm iş, Ankara ve 
İzm ir'deki kooperatiflerde incelemelerde bulunmuştur.

10 Mart 1969 DENKTAŞ - KLERİDES GÖRÜŞMESİ

Toplum lararası görüşmeleri yürüfs-rf Kıbrıs Türk Ce
m aat Meclisi Başkanı Rauf Denkf^ üe Rum Temsilciler 
M eclisi Başkanı G iafkos K le p ^ s ’in yaptık la rı toplantıda 
a lt komitelerin görev ve-'/etkilerİ konusu ele alınm ış, an 
cak  bu konudcıJcpsAfTİir an laşm aya varılam am ıştır.

10 Mart 1969 İSRAİL’İN YENİ BAŞBAKANI

İsrail Cum hurbaşkanı Zalm an Şazar, Levi Eşkol un 
vefatından sonra, İşçi Partisi Merkez Komitesi tararın
dan başbakan adayı o larak  seçilen Bayan Golda M eir’ ı 
yeni hükümeti kurm akla görevlendirm iştir.

M M art 1969 GENELKURMAY BAŞKANLIĞINA TAYİN

Başbakan Süleym an Demirel, üç y ıllık  görev sure
sini dolduran Orgeneral Cemal Tural'ın Yüksek Askeıî 
Şûra üyeliğ ine, atandığ ın ı, Kara Kuvvetleri Komulanı Or
general Memduh Tağm aç’ın da Genelkurm ay Başkanlı
ğına getirild iğ in i açıklam ıştır.
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11 Mart 1969 TÜRKİYE - ÜRDÜN SİVİL HAVACILIK ANLAŞMASI

Türk iye ile Ürdün a ras ın d ak i s iv il h avac ılık  konu
sundaki m üzakere ler sona erm iş ve b ir proces - verbal 
im zalanm ıştır. V a rılan  m utabakata göre, h a ftad a  ikişer 
defa Tü rk iye ’deki bütün nokta lardan  Am m an - Cidde 
ve Am m an - Kuveyt; y ine  h aftada ik işe r defa Am m an - 
İstanbul - M ünih ve Am m an - İstanbul - Zürih seferleri 
yap ıla cak tır.

11 Mart 1969 TÜRKİYE - AET ORTAKLIK KOMİTESİ TOPLANTISI

Türkiye - A vrupa Ekonom ik Toplu luğu O rtak lık  Ko
mitesi Brüksel'de to p lan a rak , d aha önce ya p ıla n  m üza
kerelerde elde edilen b ilg ile rin  ışığı a ltında Türkiye'n in  
geçiş dönemi konusunu görüşm üştür.

11 Mart 1969 YENİ SOVYET BÜYÜKELÇİSİNİN ANKARA’YA
MUVASSALATI

Sovyet Sosyalist Cum huriyetler B irliğ in in  yeni A n 
kara Büyükelçisi G ru byako v A n k a ra ’ya gelm iştir.

12 Mart 1969 RCD ORTAKLIK ANLAŞMALARI

Kalk ınm a için Bölgesel İşb irliğ i Teşk ilâtı (RCD) çerçe
vesinde gerçekleştirilecek sa n a y î projelerinden üçünün or
ta k lık  an laşm as ı, üç ülke uzm an ların ın  yap tık la rı ça lışm a
la rla  tam am lanm ıştır.

O rtak lık  an laşm a la rı tam am lanan  projeler, «Ulta 
M arin  M av is i»  «Am ortisör» ve Po libütad iyen» projeleri
d ir. Ultra M arin  M avis i ve Am ortisör projeleri P ak istan '
da gerçekleştirilecektir.

Türkiye Lâstik San ay iin d e  ku llan ılan  Polibütadiyen 
pro jesiyle  ilg ili o rtak lık  an laşm asın a  katılm am ıştır. Petro 
K im ya Tesis le ri’nin 1972 y ılınd a bu m addeyi de üretme
ye b aş layacağ ı d ikkate  a lın a ra k , böyle b ir kara ra  v a r ıl
mıştır.
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12 Mart 1969 ÇAĞLAYANGİL - ÖREK GÖRÜŞMESİ

13 Mart 1969

13 Mart 1969

1 4 - 1 9  Mart 1969

Bir süredir A n k a ra ’da bulunan Osman Örek baş- 
kan lığ ındaki Geçici Kıbrıs Türk Yönetim i heyeti, Dışişleri 
Bakanı İhsan Sabri Ç ağ layang il ile görüşmüştür.

Daha sonra b ir demeç veren Dışişleri Bakan ı, «Kıb- 
rıs'daki Türk cem aatin in İktisad î durumu düzelm iştir. 
Geçen yıl cem aat için ayrılan  yardım ın tamam ı gönde
rilm iş olup 1969 yılı içinde de aynı İktisad î yardım ın 
gönderilm esine devam  edilecektir» demiştir.

TÜRKİYE - SOVYETLER BİRLİĞİ TİCARET PROTOKOLÜ

Ticaret heyetim iz ile Sovyet yetkilileri arasında M os
kova'da im zalanan yeni ticaret protokolüne göre iki ü l
ke arasındak i m übadelelerin yüzde 10 bir artış kaydede
ceği öngörülmüştür.

NATO BAŞKOMUTANLIĞINDA DEĞİŞİKLİK

Am erika Biri eşik ,D evletleri Başkanı N ixon, A v ru p a ’
daki Nato Kuvvetleri Başkom utanı Lemnitzer’in görevin
den ayrılacağ ın ı ve yerine Goodpaster’ in getireleceğini 
açık lam ıştır.

ÇEKOSLOVAKYA DIŞ TİCARET BAKANININ ZİYARETİ

Çekoslovakya Dış Ticaret Bakanı Jan  Tabacek, T ica
ret Bakanı Türkel’ in konuğu o larak , Türk iye ’de resmî te
m aslarda bulunmuştur. Tabacek, iki ülke arasındaki t i
cari m ünasebetler konusunda şu demeci verm iştir :

«Çekoslovak ve Türk ekonomileri birb irini tam am 
layıcı niteliktedir. Türk iye ’nin İhracatı açısından da Çe
koslovakya 'da geniş im kân lar bulunduğuna inanıyorum , 
ihracatı sadece bazı tarım sal ürünlerin ihracatı şeklînde 
düşünm üyorum . Başarı ile gelişm ekte olan bazı m illî 
Türk sanay i da lla rın ın  ürünlerini düşünmekteyim . Türk 
sanayin in  gelişm esinde teçhizat ve yatırım  m alları yö
nünden Çekoslovakya 'n ın  fayd a lı olabileceği kanaatin 
deyim .»
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14 Mart 1969 TÜRKİYE’DEKİ AMERİKAN KADROLARINDA KISINTI

B irleşik  Am erika Büyük Elçisi Tü rk iye ’de bulunan 
A m erika lıla rın  m ikta rında , takriben  1000 kad ar bir a z a l
ma yap ılacağ ın ı açık lam ıştır. Bu aza lm a 30 H aziran  1969 
tarih ine kad ar tam am lanm ış o lacaktır. Bu a za lm aya  Dış
işleri B akan lığ ı, Am erikan  H aberler M erkezi ve Savu n 
ma Bakan lığ ı personeli d ah ild ir. Konu olan askerî per
sonel, g ene llik le , desteklem e, u laştırm a ve bakım  ça lış
m aları ile ilg ilid ir .

Yeni tekn ik ler, yeni tekno lo jile r ve Türk S ilâh lı Kuv
vetlerin in  ça lışm aların  bir kısmım üzerine a lm as ı. B irle
şik  Am erika askeri personelindeki bu kesintin in büyük bir 
kısmını mümkün kılm ıştır.

Tü rk iye ’den ay rıla ca k  olan askerî personelin y a k la 
şık o la rak  .50Ö’’ü incirlik  üssünden, 4 0 0 ’den faz la s ı da 
İstanbul ve A n ka ra  c iva rından  ayrılacaktır .

Tensikatın  tesirinde ka la cak  Türk personele, Türk 
Çalışm a Kanunu çerçevesi içersindeki her türlü m enfaat 
suğ ianaca ktır.

14 Mart 1969 İSVEÇ’İN KIBRIS BARIŞ GÜCÜNE YARDIMI

Birleşm iş M illetlerde aç ık land ığ ına  göre İsveç, Kıb- 
rıs ’daki B irleşm iş M ille tler barış gücü kuvvetin in  gelecek 
H aziran  ay ınd a  sona erecek o lan altı a y lık  süresini des- 
teklermek üzere 180 .000 doicfrîık' b ir ya rd ım da bu luna
cağını b ild irm iştir.

15 Mart 1969 TÜRK - BULGAR TİCARET PROTOKOLÜ

Türk iye iİe Bu lgaristan  arasın d a  15 m ilyon do lar
lık b ir ticaret protokolü im zalanm ıştır.

Yeni ticaret protokolü gereğince, Türk iye B u lgaris
ta n ’dan çimento, kurşun, p ik dem ir, sudkostik , çeşitli 
kâğ ıtla r , e lektronik ham çinko külçe, makincı ve çeşitli 
akşam ların ı a la caktır .

Bu lgaristan  da Tü rk iye ’den b a lık , bağ ırsak , zeytin , 
narenciye , kuru üzüm , kuru incir, f ınd ık , yer fıstığ ı, küspe, 
krom, m ağnezit ve çinko cevherleri, tekstil m am ulleri, 
a y a k k a b ı, buzdolabı ile çam aşır m ak ina la rı a lacaktır.
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16 Mart 1969 TÜRKİYE - BELÇİKA KARA YOLU ULAŞIMI ANLAŞMASI

17 Mart 1969

1 7 - 2 6  Mart 1969

17 Mart 1969

Karayolundan u luslararası yolcu ve eşya n ak liya tı
nın düzenlenm esi konusunda Türkiye ile Belçika aras ın 
da Brüksel’de yap ılan  görüşmeler sonuçlanm ış ve bu ko
nuda öngörülen an laşm a parafe edilm iştir. A yrıca , bazı 
hükümlerin tatbiki şeklini gösteren bir protokol de im 
za lanm ıştır. A n laşm a, Türkiye ile Belçika arasında ve iki 
memleket üzerinden karayo luyle  ya p ıla cak  bilcümle yo l
cu nakliyatın ı kapsam aktad ır. Bundan böyle Türkiye ile 
Belçika arasında otobüsler ta rife li seferler ile mekik se
ferleri tesis edebileceklerdir.

KIBRIS’TAKİ CEMAATLERARASI GÖRÜŞMELER

Rauf Denktaş ile Klerides arasındak i görüşmelere 
Lefkoşe’de devam  edilm iştir.

Bu top lantıda, yasam a organı ile tüzel k işiliğ i olan 
kuruluşlar konularını incelemek üzere kurulan alt kom i
telerin görev şartları ve yetkileri konusu ele alınm ıştır.

NATO «EARLY AFFAİR» DENİZ TATBİKATI

Kuzey Doğu Akdeniz M üttefik Saha Komutanı Tüm
am iral Hilmi F ırat’ ın yönettiği tatb ikata 15 Türk harp ge
misi ayrıca 4 Am erikan harb gem isi, 3 İta lyan  harb ge
misi 2 İngiliz harp gemisi ve 7 Yunan harb gem isi ka tıl
m ışlard ır. Tatb ikata Türk ve İngiliz hava kuvvetleri de 
katılm ışlard ır.

TÜRKİYE İLE 3. M. KALKINMA PROGRAMI ARASINDA 
DEMİRYOLAPJ İLE İLGİLİ ANLAŞMA

Türkiye Hükümeti ne Birleşm iş M illetler Kalk ınm a 
Programı ve Dünya Bankası arasında im zalanan  bir a n 
laşm aya göre Türk iye ’de n ak liya t koordinasyon araştırm a
sı yap ıla cak  ve Devlet Dem iryollarının idare ve faa liye t le 
rinde ilerleme sağ layacak  uzun vadeli bir program ile 
10 senelik dem iryolları yatırım  programı hazırlanacaktır.

B irleşm iş M illetler Kalk ınm a Programı (UNDP) proje 
için 869 .000 do lar tahsis etmiştir. Türkiye Hükümeti ise 
tahsisat ve hizmet o la rak  234 .000 do lar ile projeye işti
rak edecektir.
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TÜRKİYE İLE ALM ANYA ARASINDA BESİN MADDESİ 
YARDIM ANLAŞMASI

Türk iye ile Federal A lm an ya  arasın d a  Bonn'da be
sin m addesi yard ım ı ile ilg ili bir an laşm a akted ilm iştir.

Federal Dış İşleri Bakan lığ ı ta ra fın d an  b ild irild iğ ine  
göre, Federal Hüküm et, bu an la şm aya  göre, Türk iye 'ye , 
A vru p a  Toplu luğun besin m addeleri ya rd ım ların a  ek 
o la rak  26 .00 0  ton buğday verecektir. Çok ta ra flı yard ım a 
ek o la rak  y a p ıla ca k  bu yard ım ın  değeri 4 ,5  m ilyon DM 
dır.

TÜRKİYE - ÇEKOSLOVAKYA TİCARET PROTOKOLÜ 
GÖRÜŞMELERİ

Türkiye ile Ç eko slovakya  a ras ın d ak i ticaret protoko
lünün 1969 - 1970 dönem ini k ap sayacak  bölümünü im
za la m a k  üzere Ticaret Bakan lığ ı Dış T icaret Dairesinden 
b ir heyet, P rag 'a g itm iştir.

B. A . C. TİCARET HEYETİNİN ZİYARETİ

B irleşik  A rap  Cum huriyetinden bir heyet, Türkiye ile 
ticari m übadele lerin in  ge liştirilm esi konusunda, Türkiye 
O d a la r  B irliğ i ilg ilile ri ile tem aslarda bu lunm ak üzere 
A n k a ra 'ya  gelm iştir.

DIŞİŞLERİ BAKANININ DÜNYA BARIŞ HAFTASI 
DOLAYISİYLE YAPTIĞI KONUŞMA

Dışişleri Bakan ı İhsan Sabri Ç a ğ la ya n g il, dünya ba
rış haftası d o lay ıs iy le  Rotary Kulübünün yaptığ ı top lan
tıda Tü rk iye ’nin dış po litikası hakında bir konuşm a y a p 
m ıştır (Bk. Belge 5).

TÜRK - SOVYET HUDUT RÖDEMARKASYONU

Türkiye ile Sovyetler B irliğ i a ras ın d a  sınır ta ş la rı
nın yen iden düzelm esinde u yg u lan acak  ilke leri tesbit 
eden altı belge M osko va ’da im zalanm ıştır. Bu belgeler,



28 Şubat 1967’de Sovyetler Birliği İle Türkiye arasında 
im zalanan  protokole göre m eydana getirilm iş karma ko
misyon ta ra fından  hazırlanm ıştır.

İki ülkenin heyetleri, yap ılan  imza töreni sırasında, 
komisyon çalışm aların ın  başarılı bir şekilde sonuca u laş
m asından duydukları memnunluğu belirtm işlerdir.

Sınır taşların ın  yeniden düzenlenmesi için yerinde 
ya p ıla cak  ça lışm alar, bu belgelere uygun o larak  yak ın 
da başlıyacaktır. T a ra fla r, Türk - Sovyet sınırının yeniden 
düzenlenm esinin iki ülke arasındak i dostluğu ve iyi kom
şuluk ilişk ilerin in  gelişm esine büyük bir katkıda bu luna
cağını belirtm işlerdir.

20 Mart 1969 GÜVENLİK KONSEYİNİN GÜNEY - BAT! AFRİKA İLE
İLGİLİ KARAR!

G üvenlik  Konseyi Güney A frika 'd an  N am bia 'ya 
(eski Güney - Batı A frika ) idari bakım dan m üdahaleden 
vazgeçm esin i ve bu toprakların  sorumluluğunu Birleşmiş 
M illetlere b ırakm asın ı bir kere daha istemiştir. Konsey, 
bu konudaki bir tasarıy ı 13 oyla kabul etmiştir. Aleyhte 
oy kullanan olm am ış, iki üye (Fransa ve İngiltere) çekim 
ser kalm ıştır.

20 Mart 1969 İSVEÇ EMNİYET GENEL MÜDÜRÜNÜN ZİYARETİ

İsveç Emniyet Genel Müdürü Persson, Türk polis 
teşkilâtın ın  b ilhassa son günlerde uyuşturucu madde ka
çakçılığ ını önleme konusunda yaptığ ı çalışm aları yerin
de incelemek üzere A n ka ra 'ya  gelm iştir.

20 Mart 11969 FAS TARIM BAKANLIĞI HEYETİNİN İNCELEMELERİ

Fas Tarım Bakan lığ ı Müsteşarı başkanlığ ında bîr 
heyet, tarım konusunda inceleme yapm ak üzere A d a n a ’- 
ya  gitm iştir.
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21 Mart 1969 TÜRK - LÜBNAN KÜLTÜR ANLAŞMASININ YÜRÜRLÜĞE 
GİRMESİ

Türkiye ile Lübnan arasın d a  23 H aziran  1959 ta ri
hinde im zalan  kültür an laşm asın ın  ta sd ik  belgeleri D ışiş
leri B akan lığ ın da B akan lık  Genel Sekreter Protokol ve 
Kültür İşleri Yard ım cısı Balcıoğlu ile Lübnan’ ın A nkara  
Büyükelçisi Joseph Shadid  arasın d a  teati edilm iş ve böy- 
lece an laşm a yürürlüğe g irm iştir.

A n la şm a , iki ü lke üniversite lerinde karşılık lı o larak  
d il, edeb iyat ve tarih  konusunda ders ve konferanslar ve
rilm esin i, üniversite personeli, profesör, öğrenci, ilmi 
araştırıc ı, tekn isyen ve uzm an m übadelesin i, bilim sel ku
ru luşla r a ras ın d a  sıkı bir işb irliğ in i teşvik  ve fik r î, edebî, 
bediî ve İlm î faa liye t le r a lan ın d a  karşılık lı yard ım da bu
lunm ayı öngörm ektedir.

21 - 24 Mart 1969 AVUSTURYA ULAŞTIRMA BAKANININ ZİYARETİ

A vusturya U laştırm a ve San ay i Bakan ı Dr. Ludvvig 
VVeİss, U laştırm a Bakan ı Dr. Sadettin B ilg iç ile İstanbu l’
da görüşm eler yapm ış ve A vu stu rya ’nın Türk iye'de özel 
sektörle o rtak laşa  kurduğu Böhler fab rika la r ın d a  incele
m elerde bulunm uştur. Bu fa b rik a la rd a  elektrod ve sert 
m aden ucu im al ed ilm ekted ir.

22 Mart 1969 BAŞBAKANIN 14. BASIN TOPLANTISI

Başbakan  Sü leym an Dem irel, 14. basın top lantısı
nın açış konuşm asında dış po litika konulara değinıne- 
m işsede, soru lan sua lle re  verd iğ i cevap la r do lay ıs iy le  
bazı konularda izahatte  bulunm uştur (Bk. Belge 6).

22 Mart 1969 TÜRKİYE - POLONYA TİCARET ANLAŞMASI PROTOKOLÜ

Türkiye ile Polonya arasın d a  A n ka ra 'd a  im zalanan  
ticaret an laşm ası protokolünda, 1969 - 70  devresi için 
Türkiye ile Polonya a ras ın d a  derpiş o lunan m übadele 
hacm i 24 m ilyon do lard ır.
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A n laşm aya göre Türkiye Polonya’dan başlıca kim 
yevi m addeler, ilâç la r, gazete kâğıdı, demir ve çelik y a 
rı m am üllerî, çeşitli m ak ina la r ithal edecek, buna karşılık 
Po lonya’ya başlıca kuru ve kurutulmuş m eyveler, naren
ciye , tütün, pam uk, deriler, kolonya - ıtriyat, havlu , do
kuma tezgâh ları, fren ve debreyaj balataları ihraç ede
cektir.

22 Mart 1969 FAZIL KÜÇÜK’ÜN DEMECİ

Kıbrıs Geçici Türk Yönetim i başkanı Dr. Fazıl Küçük 
Lefkoşe’de verdiği bir demeçte Kıbrıs Rum yönetim ini, 
rnüsam ahasız tedbirlere başvurm ak suretiyle A d a ’daki 
Türk topluluğunu ezmek istediği için «an ayasaya  aykırı 
ve gayrî meşru o lm akla» suçlamfştır.

Fazıl Küçük bu konuşmayı u luslararası ırk ay ırım ı
nın ortadan kald ırılm ası günü do layısiy le  yapm ıştır.

23 Mart 1969 TÜRKİYE - HOLLANDA KARAYOLU TRANSİT ANLAŞMASI

Hollanda ile Türkiye arasında iki memleket üzerin
den transit o larak  karayolu ile yap ılacak  yolcu ve eşya 
nakliyatın ı düzenlem ek m aksad iyle  La H aye ’de Hollan* 
da heyeti ile yap ılm akta olan m üzakereler müsbet şek il
de neticelenmiş ve an laşm a metni ile icra protokolü pa
rafe edilm iştir.

2 4 - 2 9  Mart 1969 ROMANYA DEVLET BAŞKANININ ZİYARETİ

Rom anya Sosyalist Cumhuriyeti Devlet Konseyi Baş
kanı N icolae Ceausescu, A n k a ra ’ya m uvasalâtında h ava 
a lan ınd a verdiği demeçte özetle şunları söylem iştir :

«Buraya gelmekten am acım , Türkiye ile Romanya 
arasında esasen mevcut olan İkili münasebetleri gözden 
geçirm ek ve aynı zam anda bunları olumlu bir sonuca 
u laştırm aktır.

Burada, sayın Cum hurbaşkanı ve hükümet yetk i
lileri ile yapacağ ım ız görüşmelerde müsbet sonuçlara
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u laşacağ ım ız g ib i, dev le tle rim iz ve m ille tlerim iz a ra s ın 
d ak i ilişk ile rim iz i de bu görüşm elerim iz bir kat d aha art
tı raca ktır.»

Cum hurbaşkan ı Cevdet Sunay ayn i gün Romen Dev
let Başkan ı şerefine bir akşam  yem eği verm iştir (Bk. Bel
ge 7). Cum hurbaşkan ı Sunay ile Rom anya Devlet Baş
kanı Ceausescu a ras ın d ak i resm î görüşm eler 25 M art sa 
bahı başlam ış ve öğleden sonra devam  etm iştir. Ayn i 
zam anda Dışişleri B akan lığ ında Enerji ve  Tab ii K ayn a k
la r Bakan ı Refet Sezgin ile Romen Enerji Bakan ı O ctavian  
G roza arasın d a  tekn ik  seviyede görüşm eler yap ılm ıştır 
(Bk. Belge 8). B aşbakan  Sü leym an Dem İrel, konuk Dev
let Başkan ı şerefine 25 M.art günü bir öğle yem eği ver
m iştir (Bk. Belge 9). Romen Devlet Başkan ı da ayn i akşam  
C um hurbaşkan ı Sunay şerefine b ir yem ek verm iştir (Bk. 
Belge 10). Rom anya Devlet Başkan ı 26 ve 27 M art gün
leri İstan b u l’u z iyare t emiş ve burada B aşb akan  ta ra fın 
dan Dolm abahçe Saray ınd a  kendisine bir resm î kabul 
verilm iştir. 28 M art İzm ir'de  z iya re t eden Başkan 
Ceausescu ertesi sabah ı A n ka ra 'ya  dönmüş ve  ayn i gün 
buradan  m em leketine dönmüştür. Türk - Romen ortak 
b ild iris i 29 M art’ta yay ın lanm ıştır (Bk. Belge 11.)

2 4 - 2 9  Mart 1969 TÜRKİYE İLE BELÇİKA ARASINDA ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ 
ÖNLEME KONUSUNDA GÖRÜŞMELER

Türkiye ile Belçika a ras ın d a  çifte verg ilend irm eyi 
önlem ek am ac ıy la  ya p ıla c a k  an laşm a için ik î ü lke hey'- 
etleri a rasın d a  A n ka ra 'd a  birinci sa fh a  m üzakereleri 
yap ılm ıştır.

ikinci kısm ını yak ın d a  devam  o lunacağ ı b ild irilen  
bah is konusu an laşm an ın  hedefi, iki ü lkeden birinde 
oturm akta o lan ve d iğer ülkede g e lir elde eden gerçek 
ve hükmi şah ısla rın  her iki ü lkede birden verg ilend ir
meye tab i tutu lm asın ı önlem ektir. Bunu tem inen an la ş
ma İle bütün ge lir nev ’İlerİnde verg ilem e hakkın ın  hangi 
ta ra fa  a it olduğunun tesbitîne ça lış ıla caktır . Bu suretle 
Be lç ika 'dan  Türk iye 'ye  özel serm aye ak ım ın ın  artm ası 
öngörülm ektedir. Ayn ı zam an d a söz konusu an laşm a 
ile B e lç ika 'd ak i yed i bin kad a r Türk işçisin in  de vergi 
durum ların ın  düzenlenm esi yo luna g id ilecektir.
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24 Mart 1969 ULAŞTIRMA BAKANININ HİNDİSTAN’I ZİYARETİ

25 Mart-2 Nisan 
1969

Ulaştırm a Bakanı Dr. Sadettin Bilgiç, Hindistan hü
küm etinin konuğu o la rak , bu ülkedeki dem iryolları tesis
lerini ve çelik san ay ii sistem lerini tetkik etmek üzere on 
günlük bir ziyaret için H indistan'a hareket etmiştir.

TUNUS SAVUNMA BAKANININ ZİYARETİ

Tunus Savunm a Bakanı Mohammed M. Za li A n
k a ra ’ya geld iğ inde şu demeci verm iştir .-

«Türk iye ’ye ikinci defa o larak  geliyorum. Bu sefer
ki ge lişim , arkadaşım , kardeşim  sayın Ahmet Topaloğlu 
ta ra fından  yap ılan  davete icabettir. Bu ziyaretten şeref 
duyuyorum .

A sırla rdan  beri Türk iye ’yi ve Tunus'u birbirine bağ- 
lıyan kardeşçe münasebetlerden bahsetmeyi za id  bulu
yorum . Her iki devlet Başkan ların ın , gerek, sayın Sunay'- 
ın Tunus'u z\yare\\ , gerekse Habib Burg iba’nın Türkiye'yi 
z iyare ti, bu bağ ları çok daha kuvvetlendirm iştir. Meslek- 
daşım  sayın  Ahm et Topaloğ lu ’nun geçen M ayıs ayında 
Tunus’a yaptığı ziyaret, iki memleket arasındaki bir çok 
sah a la rd a  zaten mevcut olan yakın  an laşm ayı ve a lâ 
kay ı, askerî sahada da daha da takviye  ettiğinden do
layı bizim  için çok kıymetli olmuştur.

Birçok askerî de legasyonlar karşılıklı o larak birb ir
lerini z iyaret ettiler. Türk askerî delegasyonu Tunus'a gel
di. K eza , Tunus askerî delegasyonu da Türkiye'ye geldi. 
Türkiye M illî Savunm a Bakanlığ ı bizim birçok askerî ta
lebem izi, subaylarım ızı yetiştirm ek, staj yaptırm ak üzere 
bize büyük yard ım da bulunuyor.»

Tunus Savunm a Bakanı A nkara 'da  yaptığı tem as
lar sırasında Cum hurbaşkanı ve Başbakan tarafından da 
kabul edilm iştir. Bakan daha sonra K ırıkkale , Gölcük ve 
İstan b u l’daki askerî kurum ve Silâhlı Kuvvetlerinin tesis
lerini gezm iştir.
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25 Mart 1969 NATO ÇAĞRI KUVVETİ İLE İLGİLİ OLARAK BAŞBAKANIN  
BASIN SORULARINA CEVAPLARI

25 Mart 1969

26 Mart 1969

27 Marf-2 Nisan 
1969

24

B aşbakan  Sü leym an Demirel ile basın m ensupları 
a ras ın d a  konu ile ilg ili o la rak  şu konuşm a olm uştur :

Soru : CHP Genel Başkan ı İnönü N ato ’nun, A kden iz'de  
müşterek deniz gücü kurm ası ile ilg ili o la rak  m ek
tup gönderm iş, doğru mu?

C e v a p : Doğrudur. İnönü mektup gönderm iştir. Kend isi
ne cevap verilm iştir.

Soru : Çağrı kuvvetine katılıyo r m uyuz?

Cevap  : Katılıyo ruz.

PAKİSTAN CUMHURBAŞKANI EYÜP HAN’IN İSTİFASI

Cum hurbaşkan ı M areşa l Eyüp H an , geçen Ekim ay ında 
p atlak  veren ve hergeçen gün hız kazanan  kanlı o la y 
lardan  sonra sağ ve sol kana tla rd an  gelen b ask ıla ra  da- 
ya n a m ıy a ra k , iktidardan  çekilm iş ve yönetim i s ilâh lı 
kuvvetlere devretm iştir. Cum hurbaşkan lığ ı görevinden çe
kild iğ in i radyodan Pakistan u lusuna b ild iren Eyüp Han, 
iktidarı General Y a h ya  H an ’a devrettiğ in i açık lam ıştır.

TÜRKİYENİN TİCARET TRANSİT KONVANSİYONUNA  
KATILMASI

Türkiye 8 Tem m uz 1965 y ılınd a N ew  Y o rk ’ta im 
za lanm ış o lan , sah ili bu lunm ıyan devletlerle  ilg ili ticaret 
transit konvansiyonuna katılm ıştır.

Bu konudaki a ç ık la m a , N ew Yo rk 'tak i Birleşm iş 
M ille tler sekreterliğ inden yap ılm ış ıtr.

EN ERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANININ  
YUGOSLAVYAYS ZİYARETİ

Yu g o slav  hüküm etinin resmî konuğu o la rak  Belg- 
rad'cı giden Enerji ve Tab ii K ay n a k la r  Bakan ı Refet Sezgin, 
bu seyahati hakkında şu b ilg iy i verm iştir :



«Yugo slav  resmi m akam ları ile yapacağım ız teknik 
seviyedeki görüşmeler sırasında, iki ülke arasındaki t i
carî ilişk ile r de gözönünde bulundurulacaktır.

Bu a rad a , Yugoslavya bizden daha faz la  maden 
a lm ak  istemekte, özellikle maden ve enerji sektörüyle il
gili yatırım  projelerim izle yakından ilgilenmektedir. Bu 
bakım dan da , iki ülke arasında karşılıklı m enfaatler ö l
çüsünde işb irliğ i yap ılm asına ve yeni mübadele im kân
ları araştırılm asına çalışılacaktır.»

2 7 - 2 8  Mart 1969 CENTO ASKERÎ KOMİTESİ YILLIK TOPLANTISI
M erkezî Antlaşm a Teşkilâtı'nın (Cento) askerî ko

mitesi B irleşik Am erika Dışişleri Bakanlığ ında toplan
mıştır. Toplantıya Am erikan Ortak Genel Kurm ay Baş
kanı General Earle W heeler başkan lık  etmiştir.

28 Mart 1969 ORGENERAL YAHYA HAN’IN CUMHURBAŞKANI
SUNAY’A MESAJI VE SUNAY’IN CEVABI

Pakistan ordusu Başkomutanı ve sıkı yönetim baş- 
idarecisi O rgeneral Yahya Han, Cumhurbaşkanı Cevdet

Pakistan ordusu Başkomutanı ve sıkı yönetim başi- 
darecisi O rgeneral Yahya Han, Cumhurbaşkanı Cevdet 
S u n ay ’a bir mesaj göndererek, tarih î ve kültürel bağ la r
la b irb irine bağlı olan Türkiye ve Pakistan arasındaki iliş
kilerin şim diye kadar olduğu gibi bundan böyle de dos
tâne bir şekilde devam  edeceğini belirterek, bu yakın ve 
kardeşçe ilişk ilerin  iki memleketin m enfaatine o larak d a 
ha da geliştirilm esine gayret edeceğini ifade etmiştir.

Cum hurbaşkanının Orgeneral Yahya Han a ceva
bi m esajı ve ayni zam anda eski Cumhurbaşkanı Eyüp 
H an'a gönderdiği bir m esaj, 31 M art’ta yayınlanm ıştır 
(Bk. Belge 12).

28 AA art 1969 GENERAL EİSENHOW ER’İN ÖLÜMÜ

A m erika B irleşik Devletlerinin eski başkanlarından 
General Eisenhower ölmüştür.
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28 Mart 1969 BOĞAZ KÖPRÜSÜ FİNANSMANI İLE İLGİLİ İKİNCİ
TOPLANTI

Lüksem burg ’da ya p ıla n  top lantıda gerek A vrupa 
Yatırım  Bankası tem silcileri gerek finansm an a  katılan  il
g ili devletler, proje etüdlerini tam am lad ık la rın ı ifade  et
m işler ve prensip itib ariy le  finansm an a  katılm ağa kararlı 
o ldukların ı aç ık lam ış la rd ır . A n cak  henüz iki devlet fo r
m alite lerin i tam am lad ık la rı için kararın  N isan sonunda 
Brüksel'de ya p ıla ca k  top lantıda resmen aç ık lanm asına 
karar verilm iştir.

Top lantıda D .P .T . M üsteşarı Turgut Ö za l b aşkan lı
ğ ındaki Türk hey ’eti ta ra fın d an  Boğaz köprüsü projesi
nin Türk ekonom isi üzerinde etkileri hakk ında ve Türki
y e ’nin ka lk ınm a ve gelişm esi konusunda geniş b ilg i ve
rilm iştir.

31 Mart 1969 BAŞBAKANININ EİSENHOVVER’İN CENAZE TÖRENİNE
KATILMASI

B aşb akan  Sü leym an Dem irel, beraberinde Dışişleri 
Bakan ı İhsan Sabri Ç a ğ la ya n g il, Vaşington  Büyükelçim iz 
M elih  Esenbel ve D ışişleri Bakan lığ ı Protokol Genel Mü
dürü Şefik  Fenmen olduğu halde , Büyükelçilikten özel bir 
kortejle , A m erikan  Senato ve M eclis b inası o lan «Capito l» 
e g iderek G enera l Dvvight D. E isenhow er’ in kata fa lk ına 
törenle bir çelenk koym uş ve re fakatindek i heyetle b irlik
te tazim  duruşunda bulunm uştur. Türk iye 'y i tem sil eden 
B aşb akan  Dem irel, D ışişleri Bakan ı Ç ağ layan g il ile bir
likte ka tıld ık la rı bu törenden sonra ABD Başkan ı ve 
B ayan  N ixo n ’ ın delegeler şerefine Beyaz S arayd a  verd ik
leri büyük bir kabul resm ine g itm işlerd ir.

Başbakan  Sü leym an Dem irel, öte yand an  da V a 
şington Büyükelç iliğ im izde «Voice o f A m erica» radyosu
na bir m ü lakat verm iştir (Bk. Belge 13).

31 Mart 1969 DEĞİŞTİRME BİRLİĞİMİZİN KIBRÎS’DA NÖBETİ
DEVRALMASI

Kıbrıs Türk S ilâh lı Kuvvetleri A lay ı Değiştirme Bir
liğ i, K ıb rıs ’a gelerek, eski b irlikten nöbeti devralm ıştır.
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31 Mart 1969 TÜRKİYE - MACARİSTAN TİCARET PROTOKOLÜ

Türk ile M acar heyetleri arasında Ankara 'da im za
lanan  an laşm anın  hacmi iki ta ra flı o larak 45 milyon 
do lar civarındadır.

Protokol'e göre M acaristan 'a ihraç edeceğimiz m ad
deler dondurulmuş at eti, balık , bağ ırsak, küçükbaş hay
van  derisi, zeytin zeytinyağ ı, narenciye, fındık, çekirdek
siz kuru üzüm, yer fıstığı, kuru incir, palam ut, çay, p a la 
mut hü lâsası, şarap ve sa ir alkollü  içkiler, pam uk, tif
tik , keçi kılı, tütün, boraks, asit borik, borasit, krom, kur
şun ve çinko cevherleri, radyatör, firen balata ları kalem 
lerini içine a lm aktad ır.

M acaristan ’dan ithal edilecek m allar arasında ise 
sına î ham m addeler ve özellikle blok kütük, yarı mamul 
m addeler ve yatırım  malzemesi ile başta gazete kağıdı 
o lm ak üzere p iyasam ız için lüzumlu sair tüketim m alları 
bu lunm aktadır.

31 Mart 1969 BULGARİSTAN İLE GÖÇ ANLAŞMASI İLE İLGİLİ BİR
AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanlığ ı sözcüsü O ktay İşcen bu konuda 
bir açık lam a yapm ıştır (Bk. Belge 14).

31 Mart 1969 YAHYA HAN’IN CUMHURBAŞKANLIĞI GÖREVİNİ
DEVRALMASI

Eyüp H an'dan hükümet yetkilerini devralan Gene
ral Y a h ya  Han, Pakistan Cumhurbaşkanlığı görevine res
men başlam ıştır.
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DIŞİŞLERİ BAKANININ BAYRAM GAZETESİNE DEMECİ

Dışişleri Bakan ı İhsan Sabri Ç ağ layan g il’ in Ankara Bayram  gazetesine 
verd iğ i demeç şöyled ir :

«TÜRK - AMERİKAN İLİŞKİLERİ

Türk - Am erikan  ilişk ile ri son zam an larda Am erikan aleyhtarı gösteriler 
d o lay ıs iy le  gerek Türk gerek Am erikan basınında geniş tartışma konusu ol
muştur. «A n ka ra  Bayram  G azetesi» Am erika ile ilişk ilerim iz konusunu her yö
nü ile kam u oyunun b ilg isine sunm ak istemektedir. Bu m aksatla size bazı so
ru lar sorm ak istiyoruz.

Soru 1 —  Unlü Johnson mektubundan ve 6. Filonun Kıbrıs harekâtına en
gel o lduğu yo lundaki haberlerden bu yana Türkiye ’de Am erikan aleyhtarlığı 
bir akım  şeklinde belirm ekte ve bu yüzden can kaybına yol açan çatışm alar 
o lm aktad ır. A m erikan  aleyhtarlığ ın ın  sebepleri sizce nelerdir? Bu sebepleri g i
dermenin yo lla r ı?

Cevap  —  G azete lerim izin  sah ife lerin i çevirdiğim iz, ya da sokakta olup 
bitenleri gözden geçird iğ im iz zam an Türkiye ’de Am erikan aleyhtarlığının bir 
akım  şeklinde belird iğ i yo lundaki teşhise itiraz etmek kolay olmaz. Bunun için
d ir ki siz de bana bu akım ın  sebeplerinin ne olduğunu ve bu sebepleri gider
menin ne şekilde kab il o lacağın ı sorm akta haklısınız.

Su a lin ize  cevap verm ek için evvelâ temas ettiğimiz akımın kamu oyunu 
ne ölçüde e tkiled iğ in i araştırm akta fayd a  yok mudur ?

M em leketim izde bir s iya s î parti va r ki, Am erikan aleyhtarlığının dayan
dığı bütün sebep ve âm ille ri ve bu m eyanda N ATO'yu, müşterek savunma te
s is le rin i, 6. Filo z iyaretle rin i topyekûn m illî çıkarım ıza aykırı gördüğünü ilân eı- 
m iş, hü lâsa sokakta bu konuda yara tılan  sloganların hepsine sahip çıkmıştır. 
Bu parti de d iğer s iya s î partilerle birlikte ve bu görüşlerini hareketle açık
la y a ra k  seçim e g irm ektedir. A ld ığ ı oy nisbeti de % 2 .7 'dİr. Şu hale göre Am e
rikan a leyh tarlığ ına  d a ya n a k  teşkil eden görüşlerin taraftarlarına ait riyazî öl
çü ortada duruyor.

M em leketim izde Türk - Am erikan ilişkilerinden, 6. Filo ziyaretlerinden 
memnun o lm ayan la rın  yan ında bu ilişk ileri tavsip  eden ve 6. Filo ziyaretlerin
den rahatsız o lm ayan la rın  da bulunduğuna ve İkincilerin birinciye nazaran ezi 
ci bir çağun luk  teşkil ettiğine inanm ak ve bu gerçeğe alışm ak lâzımdır.

B E L G E 1 1 Mart 1969
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Am erikan  a leyh ta rla rın ın  öne sürdükleri fik irle rin  hepsi M eclislerde , b a 
sında cevap land ırılıyo r. M ese lâ , N ATO 'da ka lm ak  bağ ım sızlığ ım ıza halel ge
tirir , A tatürk 'ün  bağ ım sız lık  po litikasından  bizi u zak laştırır , d iyo rla r. Bu id d i
a la ra  «Türk iye , ta rih in in  her devrinde dış güven liğ in i korum ak için ittifak la r 
içinde olm uştur. Jeo p o litik  durum u bunu âm ird ir. Bu gerçek A tatü rk  devrinde 
de böyle id i. A ta tü rk , B a lkan  Paktın ı, sulh idealinde  m üşterek bir eser d iye  a d 
land ırd ığ ı Sâd ı - A b âd  ittifak ın ı kendisi yap tı. İkinci Dünya Savaşın d an  b iraz 
evvel tah akku k  eden Türk - İng iliz  - Fransız üçlü ittifakın ı kendi h azırlad ı. H at
tâ , 21 Temm uz 1935 tarih inde  ünlü bir yabancı ya za r o lan G lad ys B aker’a bu 
konuda aynen :

(Eğer harp bir bom ba in filâk i gibi birden bire ç ıkarsa m ille tler, harbe m a
nini o lm ak için m üsellâh  m ukavem etlerin i ve m alî kudretlerini m ütearrıza karşı 
b irleştirm ekte tereddüt etm em elid irler. En sarî ve en m üessir tedbir, muhtemel 
bir m ütearrıza taarruzun  yan ına  kâr ka lm ayacağ ın ı açıkça an la ta cak  beynel
m ilel teşkilâtın  kuru lm asıd ır. M am afih , h a lih az ırd a  en müstacel ih tiyaç, kom 
şu m em leketlerin , b irb irlerin in  hususî ih tiyaçların ı ve m eselelerin i görüşm ele
rid ir. Bundan başka m ıntıkav î m İsak la r, sulhün m uhafazası için k ıym etlerin i 
şim diden isbat etm işlerd ir.) dem iştir» cevabı veriliyo r.

Bunun karşısında ne beklen ir? Bu cevap doğru değ ild ir. Söy led ik lerin iz in  
yan lış lığ ı şununla sab ittir, g ib i bir f ik ir  öne sürü leb ilir. Am a gerçekte sanki böy
le cevap verilm em işti g ib i yine tekrar ed iliyo r :

—  Türkiye , N ATO 'dan  ç ıkm alıd ır.

Y a  da bir başka id d ia , m eselâ (büyük devletlerle  küçük devletler ittifak 
ederse; büyük devletler, bu ittifak  içinde kendi m enfaatlerin i yürütürler) f ik ri 
o rtaya atılıyo r.

Buna karş ılık , «güçleri çok fa rk lı devletlerle  ittifak  elbette ko lay değild ir. 
A m a bu gerçek, küçük devletlerin  büyük devletlerle  hiç b ir zam an  İttifak  et
m eyeceği m anâsına gelem ez. Bu prensip m eselesi değ il, b ir zaruret, bir hesap, 
b îr ç ıka r m eselesid ir. Tü rk iye ’nin bugünkü m illî m enfaatleri N ATO  içinde k a l
m asını âm ird ir. M evcut s iya s î partilerin  tek istisnasiy le  cümlesi bu fik ird e  mu
tab ık tır .»  cevabı veriliyo r. Cevap  yine  ayn ı :

—  Türk iye N A TO ’dan ç ıkm alıd ır.

—  Türk - A m erikan  m ünasebetlerinde II. Dünya Savaşın d an  bu yan a  mü- 
şahade edilen ya k ın lık  ve dostluk , bu devredeki şartların  bir has ıla s ıd ır . Bu 
uzun süre za rfın d a  ard a rd a  hizm et etmiş o lan  Türk Hüküm etleri, Türk - A m e
rikan  m ünasebetlerinin  sağ lam lığ ına  büyük önem atfetm işlerd ir. Türkiye ile 
A m erika  aras ın d ak i gerek ik ili gerek çok ta ra flı çerçevedeki dostluk ve ittifak 
m ünasebetleri, m uh afazasın a  her iki ta ra fın  da itina ettiği bir ortak eserdir. 
Bu m ünasebetlerin  bundan böyle de şim d iye kad ar d ayand ığ ı yak ın  an lay ış
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havası iç inde güçlenerek devam  etmemesi için bîr sebep yoktur. Türkiye ile 
Am erika aras ın d a  bir pürüzlü noktanın çıktığını farzetsek; bu-, bizim nazarı
mızda dostluk h avası içinde g iderilecek bir husus o larak görülür. Bahsettiğim 
çevreler ise bu durum u, Türkiye - Am erika münasebetlerini temelinden yıkm ak 
için bir İstism ar vasıtas ı haline getirirler.

Bu it ibarla  şunu söylem ek isterim ki, Türk - Am erikan ilişk ileri; sun’i o la
rak ya ra tılan  bir ortam içinde m ünakaşa edild iği içindir-ki gerçekleri lâyıkiyle 
değerlend irebilm ek bugün için güç oluyor. Her sun'i ortam gibi bu da zam an
la norm ale dönecek ve kasıtlı davran an la r ortadan silinerek bu ilişkiler üze
rinde ob jektif şeklinde fik ir le r yürütm ek imkânı hâsıl olacaktır.

Soru 2 — A m e rik a ’nın, Türk iye ’nin gururunu dikkate alm ası yolunda Am e
rikan gazete lerinde çıkan yaz ıla rı yorum lar mısınız ? Am erikan kamu oyunda
ki- bu yeni gelişm eleri nasıl karşılıyorsunuz ?

Cevap —  Birinci sorunuza verdiğim  cevap lar bu konuya da temas et
mektedir. Bu ya y ın la r  Türk - Am erikan dostluk ve ittifak münasebetlerinin 
Türkiye ’de olduğu kadar Am erikan  halkı tarafından da benimsendiğine ve 
idam esine önem verild iğ ine  delâlet etmektedir.

Soru 3 —  Türk iye'n in  Am erika ile olan ittifakının faydadan çok zarai 
getirmeye başlad ığ ı öne sürülm ektedir. Am erikan askerî ve İktisadî yaıdımı- 
nın aza ld ığ ı ve Yunan istan 'ın  Türkiye'ye göre daha faz la  askerî ve İktisadî 
yardım  ald ığ ı yo lundaki haberler karşısındaki görüşünüz nedir?
;ı Cevap —  Türk iye 'n in  Am erika ile olan ittifakından kasdınız herhalde 
NATO İttifak ıd ır. Bu İttifakın  bugün dahi zarurî bir ihtiyaca cevap vet d iğ i gö
rüşü İttifakın  bütün üyelerince paylaşılm aktad ır. Türkiye bu ittifaktan bugüne 
kadar za ra r görm em iştir; fak a t ittifaktan sağ ladığ ı fayd a ıa r ortadadır, irti
fak üyeleri daha barış zam an ında katkıların ı b iraraya .g.etiımişler ..ve muhte 
mel bir m ütecavizi sa ld ırıdan  vazgeçirecek azamette bit caydırıcı gücü ona 
y a ’ koym uşlard ır. Türkiye de bu caydırıcı güçten, istifade etmektedir. Türkiye 
ayrıca 1948'den bu yana  Am erika B irleşik Devletlerinden 2,5 m ilyar Dolar 
tutarında aske rî yard ım  sağ lam ıştır. N A IO  içindeki yakın münasebetlerimiz, 
kalkınm a için ih tiyaç duyduğum uz dış ekonom i', yard ım ların sağlanmasında 
Önemli rol oynam ıştır, Tü rk iye ’nin N A iO ’ya girmek suıe iiy le  güvenliğini sag  ̂
lam laştırm cısı, genel bütçe içindeki m illî savunm a harcam alarım ızın nisbeıini 
büyük ölçüde düşürm üştür. Bugün m illî savunm a harcam alarım ızın genel buı- 
Çe içindeki nisbeti 1940 'ia rdak i nisbetin yarısıd ır.

Yu nan istan 'ın  Tü rk iye ’ye nazaran  daha faz la  asken ve İktisadî > ^
aldığı yo lundaki haberler gerçeği aksettirm em ektedir. Türkiye nin A >
dan ald ığ ı aske rî y a rd ım  Y u n a n is ta n 'd a n  d a h a  faz laa ır. Tütk korno > 
Çerçevesinde 6 y ıld ır İktisad î ycırd ırn .alıyoruz. Y u n an is ia n  cı ya.d ım  koı.oo ~y 
'se bugüne k a d a r  iş lem em iştir.
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Soru 4 —  A m erikan  Büyükelçisi Korner in a rab asın ın  yak ılm asın d an  ön
ce V aşin g to n 'd ak i Türk Büyükelçisin in  de arab as ın ın  yak ılm ış  olduğu a n la ş ıl
m ıştır. Bu iki o lay  iki ü lke aras ın d ak i m ünasebetleri ne şekilde e tkilem iştir?

Cevap —  V aşin g to n 'dak i Büyükelç ilik  a rab as ın ın  yak ıld ığ ı doğru değ il
d ir. Geçen y ıl H aziran  ay ınd a  Am erika B irleşik  Devletlerinde öze llik le  Detroit 
ve Vaşington şehirlerinde bazı sosyal k a rg a şa lık la r  o lduğunu ve bu ka rg a 
şa lık la r  s ırasında bu şehirlerin  m uhtelif sem tlerinde eşya ve b ina la ra  tahribat 
ika ed ild iğ in i herhalde hatırla rsın ız .

Bu m eyanda Vaşington Büyükelç iliğ im izin  bulunduğu sokak üzerinde 
de otom obilleri hedef tutan bir - iki v a k ’a görülm üştür. Büyükelç ilik  otomo
b ilin in  üzerine de a tılan  yan ıc ı m adde otom obilin küçük bir sath ında boya 
ve c ila ya  za ra r  verm iştir. Bu küçük za ra r  sigorta şirketi ta ra fın d an  ödenm iş
tir. A m erikan  Büyükelçisin in  a rab as ın ın  yak ılm ası o layın ı üzüntü ile ka rş ı
lad ığ ım ızı d aha  evvel aç ık la d ık . Böyle o lay la rın  iki ü lke a ras ın d ak i m ünase
betleri m enfî şekilde etkilem esi bah is konusu o lam az.

Soru 5 —  Altıncı Filonun bir süre sonra tekrar Tü rk iye ’ye geleceği b ild i
rilm iştir. A m erika a leyh tarı protestoların ya ra ttığ ı o la y la r  d ikkate  a lın a ra k , bu 
z iya re t program ların ın  seyrek leştirilm esi düşünülm ekte m id ir ?

Cevap —  Sözlerim in başında da söyled iğ im  gibi Türk - A m erikan  mü
nasebetlerine ve esastan  m uarız o lan la rın , bu m ünasebetlerin  her türlü teza
hürüne karşı cephe a lm a la rı b ir sürpriz teşkil etm ez. A n cak , fik ir le ri m ille ti
m izden ilt ifa t görm eyen m alûm  çevre lerin , m illetin  irad esiy le  kurulm uş olan 
Hüküm ete ne g ib i b ir po litika tak ip  etmesi lâzım  geld iğ in i d ikte edebilecek
lerini um m am aları gerekir. A m erikan  gem ilerin in  lim an larım ıza  v a k î z iya re t
lerini de bu çerçevede m üta lâa etm ek gerekir.

NATO VE TÜRKİYE :

Soru 1 —  Türk iye 'n in  N ATO  İttifakı içindeki durum unda kısa ve uzun 
vâdede herhang i b ir d e ğ iş ik lik  bekleneb ilir mi ?

Cevap —  Beklenm em elid ir. M ille tlerarası güven liğ i d aha iyi sağ la ya ca k  
bir düzen kuru lam ad ığ ı müddetçe N A TO ’nun m evcudiyetine ihtiyaç ve zaruret 
devam  edecektir. Geçen Kasım  ay ınd a  Brüksel'de ya p ıla n  N ATO  B akan la r 
Konseyi Toplantısında bütün üyeler, bu İttifak ın , güven liğ in  vazg eçilm ez te
m inatı o lm akta devam  edeceği görüşünü aç ık lam ış la r ve  m ille tle rarası a la n 
da vukubu lan  son o lay la rın  bu İttifak ın  devam ın ı herzanm andan  fa z la  lüzum 
lu k ıld ığı görüşünü be lirtm işlerd ir. Halen m evcut şartla rın , gö rü leb ilir bir is
tikb a ld e  köklü bir değişm eye u ğ rayacağ ına  d a ir  c idd î b ir işaret mevcut de
ğ ild ir.

Soru 2 —  N ATO  bak ım ın dan , 1969 y ılınd a b aş layan  devre içinde Tür
k iye ’nin statü konusunda herhangi bir dem arşı o lacak  m ıdır?
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Cevap —  H ayır.

Soru 3 —  N ATO Çağrı Kuvvetine katılm aktan çekinilmesi gerektiği gö
rüşünü yo rum lar m ısınız ?

Cevap —  N ATO 'nun H aziran  1968’de Reykjavik'te aktedilen Konsey 
Toplantısı s ırasında Akden iz'de  hâsıl olan yeni durum muvacehesinde NATO’- 
nun a lm ası gerekecek tedbirlerin  incelenmesine karar verilm işti. Bu tedbirler 
m eyanında A kden iz 'de  bir Çağrı Kuvveti ihdası konusuda incelenmiş ve 15 
Ocak 1969 tarih inde  Brüksel'de yap ılan  NATO Plânlam a Komitesinin Savun
ma B akan la rı seviyesindeki toplantısında, bir NATO Akdeniz Çağrı Kuvveti 
kavram ı üzerinde m utabık kalınm ıştır.

Çağrı Kuvveti, b ir da im î kuvvet o lm ayıp müşterek ziyaretler ve tatbikat 
yapm ak ve N ATO güven liğ in in  gerektirdiği hallerde NATO dayanışm asını gös
termek için çağrı üzerine b iraraya getirilecek gemilerden müteşekkil olacaktır. 
Çağrı Kuvvetin in  ana gayesi, NATO ülkelerinin A kden iz ’deki güvenliklerini d i
rekt tehdidin arttığı gerg in lik  an larında muhtemel saldırgana NATO dayan ış
masını gösterm ek ve onu bir tecavüzü göze alm aktan caydırm aktır. Çağrı Kuv
vetinin N ATO A nd laşm asın ın  kapsadığ ı saha ve görevler dışına çıkması ba
his konusu değ ild ir. Zikrettiğim  16 O cak 1969 tarih li Brüksel Toplantısında bu 
Kuvvetin kurulm ası için prensip m utabakatım ızı bildirdiğim izde Deniz Kuvvet
lerim izin büyük ölçüde takv iyeye  muhtaç olduğu ve Çağrı Kuvvetine katkım ı
zın ancak Deniz Kuvvetlerim izin  takviyesi şartıyle mümkün olabileceği belîjtiI- 
m iştir. İcra î b ir görevi o lm ayacak  ve sadece psikolojik tesir yapm ayı istihdaf 
edecek o lan Ç aarı Kuvvetine Türk iye ’nin iştiraki ufak bir karakol gemisiyle d a
hi temin ed ileb ilecektir. A y rıca , m illî bir zaruret halinde, çağrıya iş ıiıak  etme
miz veya iştirak  edecek gem im izi her an geri çekmemiz im kânları da kapa
tılmış değ ild ir. Çağrı Kuvveti kavram ıy le  ilg ili müzakereler henüz nihaî sa f
hasına gelm em iş o lup NATO içinde bu konudaki görüşmeler devam etmekte
dir.

Soru A —  N ATO  bünyesindeki Silâh lı Kuvvetlerim izin, Amerikan askeri 
yard ım ının aza lm ası gerçeği karşısında bundan böyle eski y ıllara göre daha 

iç finansm an  İhtiyacı olduğu haberlerini yorum lar mısınız ?

1948 - 1963 askerî yard ım  ortalam ası 115 milyon Dolar j>ldu9^ 
nizdan beln lilm işH ı. 1969 ’da ise bunun 100 milyon Dolar olacağın, tahmin et
mektesiniz. Devam lı yükselm e eğilim i gösteren fi at konjon turu 
satın a lm a gücündeki n isb î düşüş d ikkate alındığ ında bu asker, 
şü, artan ordu mevcudu karşısında bütçede zorlukla , ya ra tm ayaca '

Cevap —  Türk iye , savunm asının  gerektirdiği hesaPla " .^ ^ n m ^ B ü t -  
m evkiindedir. A m erika 'd an  ald ığ ım ız asker, Yardım ar 1 a d miktarının 
çesi m asrafla r,n ,n  yükünü büyük ölçüde azaltm aktad .r. Bu yardı,
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büiçe h arcam ala rıy le  irtibatı elbette ki va rd ır. Fakat tem as ettiğinim muhtemel 
aza lm an ın  başka, k an a lla rd an  a lınan  yard ım ın  artışıyIe  te lâ fi edilm esi im kân
ları mevcuttur. M eselâ Federal A lm an ya 'n ın  Tü rk iye ’ye yaptığ ı y ıllık  50 m ilyon 
D M fu la rın d ak i askerî yard ım ın  önüm üzdeki y ılla rd a  önemli ölçülerde arttırı- 
lacağm a de lâ let eden m alûm ata sah ib iz . A m e rik a ’nın yaptığ ı ya rd ım la r çerçe
vesinde a ld ığ ım ız aske rî m alzem e ve teçhizatın  bedelin in hesap lan ış tarzı da 
m ühim dir. F ilhak ika  bu m alzem e ve teçhizatın  bedelleri gene llik le  sem bolik b i
rer ia k ka m ia  hesap ed ilm ekted ir. B in aen a leyh  bu bedel hesabının p iyasa fiat 
konjonktürü veya  do ların  satın a lm a gücü gibi unsurlarla  d irekt b ir irtibatı 
m evcut değ ild ir.

Soru 5 -—- A .B .D . Cum hurbaşkan ı N ixon A v ru p a ’yı d o laşm aktad ır. Bu z i
yaretlerde ele a lın a ca k  m eseleleri Türkiye açıs ından  yo rum lar m ısın ız?

Cevap —  Am erika Cum hurbaşkan ı N ixon'un A vru p ay ı z iya re ti, belirli bir 
gündem de yer a lan  sp es ifik  konuların  m üzakeresi m ah iyetinde değ ild ir. ABD 
Cum hurbaşkan ın ın  bu seyahatin i A m erika  ile N ATO  d ah ilindek i A vru p a lı müt
te fik leri a rasın d a  a n lay ış  ve tesanüdü ta kv iye  m aksad ıy la  g irişilen  bir teşebbüs 
o la rak  karşılıyo r ve  takd ir ed iyoruz. Başkan  N ixon , N ATO  m üttefiklerin in  söz
lerine ve görüşlerine itibar edeceğin i, d aha göreve b aşlam ad an  aç ık lam ış o l
duğuna göre, göreve başlam asın ı tak ip  eden kısa bir süre içinde A vru p ay ı zi- 
yet etm ekle bu konuya atfettiğ i önemi gösterm iş o lm aktad ır. N ATO  çerçeve
sinde öteden beri devam  eden istişare usu lü, bu son ta tb ika t ile m uh akkak  ki 
büyük kuvvet kazanacaktır.

ORTA DOĞU :

Soru 1 —  Gittikçe karışan  Orta Doğu buhranı karşıs ında ü lkem izin görü
şünü b ir kez daha belirtir m isin iz ?

Cevap —  Türk iye , dış po litikasında barışı ş ia r edinm iş bir ü lked ir. Orta 
Doğu’da kâin bir m em leket o la rak  bu bölgeyi ilg ilend iren  veya  bu bölgede zu
hur eden ih tilâ fla rı d ikkatle  tak ip  etm esinden d aha tab iî b ir şey o lam az. 1967 
H az iran ’ ında Orta Doğu’da cereyan eden savaş  ve o tarihten bu ya n a  devam  
eden buhran karşıs ında Türkiye durum u hem bölge istikrarı hem de bölgede 
âd il ve devam lı bîr barışın  kurulm ası zav iyesind en  önem le ve yak ın d an  takip  
etm iştir. Tü rk iye , o lay la rın  başından beri bazı prensipleri sa rah atle  o rtaya koy
muş ve bu prensip ler d ikkate  a lınm aksız ın  bölgede barış şartların ın  teessüsüne 
im kân b u lunam ayacağ ı görüşünü belirtm iştir. Bu e sasla rdan  b iri, kuvvet kul
lan ılm ak  suretiyle toprak  kazancı sağ lanm ası yo luna g id ilem eyeceği ve aynı 
şekilde  kuvvet istim alinden p aza rlık  im kân ların ı a rttıracak  şekilde  pozisyon tak
viyesi için istifade  ed ilm esin in  düşünülem eyeceğid ir. D iğer bir esas da ih tilâ f
ların  em rivak ile r yo luy le  halled ilem eyeceğ id ir. Bu zikrettiğ im  esas la r bugün 
devletlerin  büyük çoğunluğunca benim senm iş bu lunm aktad ır. Türk iye , Orta
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Doğu ihtilâfın ın  A rap  m em leketlerinin meşru hakların ı koruyacak bir siyasî çö
züm şekliy le  h a llin i desteklemektedir. Güvenlik  Konseyinin 22 Kasım 1967 ta
rih inde kabul ettiği Kararın  böyle bir hal şekli için gerekli bütün unsurları ih
tiva ettiği kanaatin d eyiz . Ayni Karar gereğince Büyükelçi Jarnng tarafından; bu 
Karar çerçevesinde bir çözüm şeklini ortaya çıkarm ak için sarfedilen gayretleri 
destekliyoruz. Geçen yıl za rfın da , b ilhassa Birleşmiş M illetler Genel Kurulunun 
toplantısı sırasında Türkiye'n in  bu gayretleri takviye sadedinde fayda lı çalış
m aları olm uştur. Bugün ayn ı konuda dört büyük devlet arasında başlamış olan 
tem asları d a , olum lu bir sonuca müncer olması temennisiyle desteklemekteyiz.

Soru —  A vrupa Konseyinde Yunan istan ’ın- takbihine Adalet Partili Türk 
Parlam enterlerin  katılm ayışların ın  sebebi nedir ? • :

P ip inellis ile bu konuda aran ızda bir «Centilmen Anlaşm ası» olduğu doğ
ru m udur ?

Cevap —  A vrupa Konseyi İstişarî Assam blesinde 30 Ocak 1969 tarihinde 
Yunanistan  hakkında kabul edilen karar bir tavsiye kararıd ır ve Yunanistan'a 
vâk i bir dâvet ve uyarm a niteliğ indedir.

H üküm etim iz 21 N isan 1967 tarihinden itibaren Yunanistan da vâki ge
lişmeleri bu ülkenin iç meseleleri o larak  telâkki etmiştir. Hükümetimiz Yuna- 
n istanla a ram ızd a  mevcut ve devam lılık  arzeden meselelerin mevcudiyetini ve 
kom şuluk m ünasebetlerim izi daimcı gözönünde bulundurmuş ve dikkatini bu 
m eselelerin halli istikam etinde ortaya çıkabilecek müsait fırsatlar üzerine teksif 
etmiştir.

M eselelerim izin  başında her iki Hükümete birlikte ve karşılıklı sorumluluk
lar ve görevler yükleyen  Kıbrıs meselesi ile az ın lık lar meselesi gelmektediı. 
M. P ip inellis ile m eselelerim izi hal ve münasebetlerimizi takviye etmek husu
sunda görüşm elerim iz olmuştur ve bu görüşmelerde ulaştığım ız m utabakat nok
ta ları m evcuttur. Bu konularda vardığ ım ız görüş birliği elbette ki Avrupa Kon
seyi İstişari A ssam b lesine  katılan  ve reylerini serbestçe izhar eden Parlâmento 
üyelerim ize tesiri o lacak  bir Centilmen Anlaşm ası şeklinde tefsir edilemez. An 
cak , İktidar Partisi mensubu olan Parlâmento üyelerim izin Hükümetin genel 
siyasetin i göz önünde bu lundurarak tutum ve hareketlerini tanzim imkânına 
sahip o lduk ları da unutulm am alıd ır.

Bu bak ım dan , A d a le t Partisine mensup Parlâmento üyelerimizin istişari 
Mecliste kabul edilen tavs iye  kararı hususunda seıbest iradeleıiyle müste 
ka lm aların ın  muta ve m ü lâhaza la ra  dayandığ ı düşünülebilir.

Soru -—  Kıbrıs konusunda federal devlet tezinden Türkiye hin vaz g ç ğ 
yo lundaki P ip in e llis ’ in beyanına ne dersiniz ?

Cevap —  Türkiye Hükümetinin Kıbrıs konusundaki siyasetinin ve ou me 
seledeki tutumunun b izzat Hükümetimizce yap ılan  beyanlar çeıçevesın
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ğerlend irilm esi gerekir. Bu hususta, M illet M eclisinde 22 ve 23 O cak 1969 ta 
rih lerinde ya p ıla n  Genel Görüşm ede vâk i beyan larım a m üracaat edilm esi İsa 
betli o lacaktır. Bu beyanatım da Kıbrıs ih tilâfın ın  ha llin in  önceden ad ı konul
muş ve çerçevesi çizilm iş da r fo rm üller dah ilinde  h a llin in  m üşkülâtına d ikkati 
çekm iştim . Kıbrıs d avas ın d a  m uayyen prensip lerim iz olduğunu h a tır la ta rak , bu 
prensip lerin  d iğer çözüm yo lla rı m eyan ında federasyonu da reddetm ediğini 
belirtm iştim .

Bütün m esele, K ıb rıs ’ta A n d laşm aia rın  ve A n ayasan ın  tâyin  etmiş bu lun
duğu genel çerçeve içinde Cem aatim izin  hakla rın ı ve T ü rk iye ’nin m en faat
lerini tem in edebilecek bütün ilg ili ta ra fla r  için âd il ve dengeli b ir çözüm yo
luna g ideb ilm ektir.

Soru —  Türk iye 'n in , Rusya'nın  da A kden iz 'e  inmesi do lây is iy le  K ıbrıs'a 
m üdahalesi im kânsız laşm ış m ıdır ?

Cevap —  Türk iye 'n in  K ıb rıs la  o lan m add î ilişk ile rin i tanzim  eden m ille t
lerarası A n d la şm a la r mevcuttur. Bu bakım dan  Sovyet donanm a b irlik lerin in  
A kd e n iz ’deki m evcudiyeti d o lây ıs iy le  o rtaya çıktığı veya  ç ıkab ileceğ i öne sü
rülen m eseleler ile Kıbrıs m eselesi a ras ın d a  bağ lantı kurm ak kanatim ce isabet
li değ ild ir. K ıb rıs ’a m üdahaley i zaruri k ılacak  ve kaç ın ılm az hale getirecek du
rum ların ya ra tılm ası ha linde  Türk iye 'n in  tutum unun A n d laşm a la rd an  doğan 
hakla rı ile irtibat ha linde kendi öz iradesine tâbi o lacağ ı tab iîd ir . Bütün tem en
n im iz, bu g ib i durum ların  geçm işte kalm ış o lm ası ve barış ve sükûnet ortam ı
nın olum lu sonuçlar getirileb ilm esid ir.

Soru —  G azete ler O rtak  Pazara Geçiş Dönem inin 1 A ra lık ’ta başlam ası 
için m utabakata varıld ığ ın ı b ild irm ekted irler. O rtak  Pazar'ın  Geçiş Dönemi Tür
k iye 'ye  ne getirecektir ? Bu konuda Türkiye ne g ib i bir h azır lık  iç indedir ?

Cevap —  A vru p a  Ekonom ik Toplu luğu ile O rtak lık  A n laşm am ız , Ta ra fla r 
a ras ın d ak i m üzakere lerin  müsbet şekilde sonuçlanm ası ve h az ır la n a cak  Katm a 
Protokol’ün yürürlüğe g irm esiy le  Geçiş Dönem ine in tika li öngörm ektedir. Bu 
it ib a rla , halen başlam ış o lan m üzakere ler b ir sonuca va rm ad an  Geçiş Dönem i
ne intikal kararın ın  peşinen a lınm ası sözkonusu edilem ez.

Geçiş Dönem inde Türk iye , A vru p a  Ekonom ik Top lu luğundan kalk ınm a 
gayretlerine  büyük ölçüde katk ıda bu lunacak  m üşahhas m enfaatle r beklem ek
tedir.

Bu m enfaatle r, m alî ve kısa ve uzun vade li İk tisad î im kân ların  elde ed il
m esiy le  sağ lan acaktır . M a lî im kân la r, T ü rk iye ’nin ka lk ınm a gayretlerine  tesir
li b ir destek sağ la rken , ekonom ik im kân la r san ay i ve tarım  a la n la r ın d a  Türk 
ihracatın ın  sıhhatli bir şekilde gelişm esine m edar o lacaktır.

O rtak  P aza r konusunda hazır olup o lm ad ığ ım ız m ün akaşası, kanatince , 
bunun hangi an lam a geld iğ i belirtilm eden sürüp g itm ektedir. Eğer bundan a n 
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laş ılan  m üzakerelere hazırlık  ise, hazırlık larım ızın  tam am  olduğunu ve bunla
rın m üzakerelerin  a lacağ ı seyre ve göstereceği ihtiyaçlara göre ayarlanacağ ın ı 
ve derin leştirileceğ in i ifade edebilirim .

Geçiş Dönemi için hazır olup o lm adığım ız kasted iliyorsa , buna O rtak la
rım ızla yürütm ekte olduğum uz m üzakereler sonuçlanm adan cevap verm ek ka
bil değ ild ir. Z ira Türkiye, O rtaklık  A n laşm asın ın  akdinden bu yana belirli bir 
ekonom ik seviyeye u laşm ış bulunm aktadır. Geçiş Döneminin tesbit edilecek 
şekil ve şartla rı, bugün eriştiğ im iz ekonomik güçle mütenasip olduğu takd irde , 
O rtaklığ ım ızın  ikinci dönemine geçilecektir.

Geçiş Döneminin icabettireceği m üşahhas tedbirlere gelince, bunlar da 
m üzakereler sonunda va rıla cak  m utabakata göre zam anında ittihaz o lunacaktır.

Özet o la rak  şunu ifade etmek isterim . O rtaklığ ım ızın Geçiş Dönemine 
in tika l, an cak  elde edeceğim iz ekonomik ve m alî im kânların  kalkınm a ham 
lem ize büyük ölçüde katkıda bu lunacak vüs'atte; yükleneceğim iz vecibelerin 
de ekonom im izi ve gelişm esini hiç bir surette sarsm ayacak  ve aksatm ayacak 
ölçüde olm ası şartıyle gerçekleşebilir.

B E L G E 2 8 Mart 1969

DIŞİŞLERİ BAKANININ RABAT’TA YAPTIĞI BASIN TOPLANTISI

Pas'ı resmen ziyaret etmekte olan Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağ layan- 
g il, Rabat’ta yaptığ ı basın top lantısında, «B iz, herhangi bir an laşm azlığ ın  çö
züm lenm esi için kuvvet ku llan ılm asına ve oldu - bitlilerden elde edilecek çı
k a rla ra  karşı olduğunu belirten İlk ülkeler arasınday ız»  dem iştir. Çağ layang iî 
bu sözleri, İsra il işgali a ltındaki A rap  toprakları konusunda söylem iştir.

G unnar Ja rrin g 'in  görevi başarıya u laşam adığ ı takdirde Türkiye ’nin O r
ta - Doğu'da dürüst ve hakkan iyete uygun bir barış sağ lanm ası konusunda 
yard ım da bulunacağın ı ifade eden Ç ağ layan g iî, Türk ekonomisinin Süveyş 
kana lın ın  kapanm asından  müteessir olup olm adığı sorusuna «hayır» diye ce
vap  verm iştir. D ışişleri Bakan ı, büyük Türk tankerlerin in evvelce de bu su yo 
lundan fayd a lan m ad ık la rın ı kaydetm iştir.

Nato and laşm asın ın  önüm üzdeki yıl yeniden gözden geçirilmesi mese
lesi ile ilg ili bir soruyu cevap land ıran  Ç ağ layan g iî, söz konusu andlaşm anın 
sın ırlı bir and laşm a olm adığını ve önüm üzdeki yıl sona ermediğini belirttik
ten sonra Türk iye ’nin N ato ’dan çıkm ayı düşünm ediğini sözlerine eklemiştir.

Basın toplantısında Kıbrıs konusuna da değinen Bakan , halen adada 
«ön görüşm elerin» devam  etmekte olduğunu kaydetm iş ve «şayet bu görüş
m eler başarıya  u la ş ırsa , ilg ili ta ra fla r yan i Türkiye, Yunanistan , Kıbrıs cum-
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hurîyeti ve istediği takd irde İngiltere a ras ın d a , görüşme yo luy la  u la ş ıla cak  
barışçı bir sonuç elde etmek mümkün o lacaktır. Tedbir ve iyi niyet ta ra fla ra  
hâkim  olursa böyle bir sonuca u laşm am ak için sebep yoktur» dem iştir.

Fas yöneticileri ile yaptığ ı tem aslar konusunda ise Ç ağ layan g il bu gö
rüşmelerin esas itibariy le  İktisad î m eselelere ta a llû k  ettiğini söylem iş, «Fas 
ile Türkiye arasındak i İktisad î ilişk ile ri ge liştireb ilm ek am acıy la  karşılık lı o la 
rak uzm an ve ticarî heyetler m übadele edeceğiz» d iye konuşm uştur.

İhsan Sabri Ç ağ layan g il, A n ka ra 'ya  dönmeden önCe P a ris ’e de uğ ra
yacağın ı ve Fransa Dışişleri Bakan ı Michel Debre ile görüşeceğini sözlerine ek
lem iştir.

B E L G E  3 8 Mart 1969

TÜRKİYE - FAS ORTAK BİLDİRİSİ

Bild irin in  metni şöyled ir :

«Fas Kra llığ ı Dışişleri Bakanı Sayın Dr. Ahm et La rak i'n in  daveti üzerine
Türkiye Dışişleri Bakanı Sayın  İhsan Sabri Ç ağ layan g il 4 - 8 M art 1969 ta rih 
leri arasında Fas’a  resmî b îr z iyare t yapm ıştır.

Türkiye Dışişleri Bakan ına Genel Sekreter S iya s î İşler Yard ım cısı Büyük
elçi Daniş Tun a lıg il, Orta Doğu ve A fr ika  Dairesi Genel Müdürü Fah ir A la 
çam ve Özel Kalem  Müdürü Savlet Aktuğ refakat etm işlerd ir.

Türkiye Dışişleri B akan ı, Fas K ra lı M ajeste H aşan II ve Başbakan  Dr. 
M ohammed Benhim a ta ra fından  kabul edilm iştir.

iki B akan , ka rdeşlik , dostluk ve sam im iyet h avası içinde geçen bu z i
yaret vesilesiy le  görüşm eler yap m ış la r ve bu görüşm eler esnasında ik ili i liş 
kilerdeki gelişm eleri teferruatlı bir şekilde incelem işler ve m ille tlerarası du
rum hakkında görüş teatisinde bu lunm uşlard ır.

Görüşmelere Türkiye ta ra fından  : Rabat Büyükelçisi Vecdi Türel, Dış
işleri Bakan lığ ı Genel Sekreter S iyasî İşler Yard ım cısı Büyükelçi Daniş Tuna- 
lıgii ve Genel Müdür Fahir A laçam , Fas ta ra fından  İse : D ışişleri Bakan lığ ı G e 
nel Sekreteri AAohammed S i j i i m a s s i ve A fr ika  - A sya Dairesi Müdürü Büyükel
çi Boubek er Boumahdİ katılm ışlard ır.

B akan la r, İkili ilişk ile ri gözden geçirirlerken, iki m em leketi sağ lam  b ir 
aostıuk zem ini üzerinde an 'an ev î o larak  birb irine b ağ layan  m uhtelif kültürel 
ve m anevî bağ ların  ve yakın lığ ın  önemini bir kerre daha m üşahade etm işler
ve Mcijeste Haşan II nin geçen yıl Türkiye'ye yaptığ ı ta rih î ziyareti an a ra k  her
a lan d ak i ik ili ilişk ile rin i takv iye  etmeye ve çeşitlendirm eye devam  hususun
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da ki iki Hükümetin müşterek arzusunu teyid etm işlerd ir, iki B akan , böyle bir 
zihniyet içinde, şim diye kadar elde edilen neticeleri gözden geçirm işler ve iki 
m em leketin, m übadele lerin i genişletm ek ve teksif etmek yo lundaki arzu ların ı 
m üşahhaslaştırm ak im kânını verecek olan bir ekonom ik ve tekn ik işb irliğ i a n 
laşm asın ın  im zalanm ası için m üzakerelere b aşlam ayı kararlaştırm ış la rd ır.

İki B akan , öze llik le , ticarî m übadelenin hacm ini arttırm ak hususunda 
m utabık ka lm ış la r ve bu m aksatla ekonom ik, ticarî heyetler teatisi zaruretin i 
kabul etm işlerd ir. Ayn ı şekilde, karşılık lı o la rak  m ütehassıs tekn isyen ler teati 
edilm esine karar verm işlerd ir.

Kültürel ilişk ile r sahasında iki B akan , mevcut durumu gözden geçirm iş
ler ve iki m em leket arasında yürürlükte bulunan Kültür A n laşm ası çerçeve
sindeki işb irliğ in i daha fa z la  'geliştirm ek için tedbirler a lm ış la rd ır.

M ille tlerarası durum a gelince, iki B akan , evve lâ  m em leketlerinin dün
yad a  barış d avâs ın a  olan sam im i ve derin b ağ lılık la rın ı belirtm işler ve m il
letlerarası ilişk ile rin  dünyaca yegâne muteber zem ini o la rak  tan ınan  bağ ım 
sızlık , egem enlik , hak eşitliğ i, ih tilâ fla rın  halli için kuvvete m üracaat etmeme 
ve iç işlerine adem î m üdahale prensip lerine hürmet edilm esi zaruretin i teyid 
etm işlerd ir.

İki B akan , ayn ı şekilde , m ille tlerarası barış ve işb irliğ in in  vasıtas ı o la 
rak Birleşm iş M illetler Teşkilâtın ın  oynadığ ı role Türkiye ve Fas ’ ın atfettikleri 
büyük önemi teyid etm işler ve Birleşm iş M illetler Y a sas ın a  uygun o la rak  bu 
Teşkilâtın  m üessiriyetin in arttırılm ası lehinde o ldukların ı ifade  etm işlerd ir.

İki B akan , Orta Doğu daki son gelişm eleri teferruatlı b ir şekilde İncele
m işlerd ir. Fas K ra llığ ı D ışişleri Bakanı Türk m eslektaşına , Hüküm etinin bu ko
nudaki görüşleri hakkında bilgi verm iştir. Türkiye D ışişleri Bakan ı Tü rk iye ’
nin A rap  m em leketlerine olan sem patisin i ve sam im i dostluğunu yeniden ifa 
de ederek, Hüküm etinin , a raz i kazancı veya  d iğer a v a n ta jla r  elde etmek mak- 
sad iy le  kuvvet ku llan ılm asın ın  a leyh inde olduğunu teyid etm iştir. İki B akan , 
İsra il kuvvetlerin in  işgal ettikleri araz ile rden  22 Kasım  1967 ta rih li G üven lik  
Konseyi Kararına uygun o la rak  geri çekilm esi zaruretin i yeniden belirtm işler 
ve bu ih tilâ fa , bölgede âd il ve devam lı bir barışın teessüsüne im kân verecek 
barışçı bir hal çaresi bu lunm asına m atuf h a lih az ır gayretlerin  m uvaffak iyete  
u laşm ası arzusunu izhar etm işlerd ir.

Görüşm eler sırasında Kıbrıs meselesi de incelenm iştir. Türkiye Dışişleri 
B akan ı, h a lih az ır durum hakkında teferruatlı bilgi verm iştir. M ille tlerarası and- 
laşm alardan  doğan taahhütlere riayetin  önemini teyid eden iki B akan , bu 
m eseleye, A d a 'd ak i iki Cem aatin  meşru hak ve m enfaatlerin i koruyacak âd il 
ve hakkan iyete  müstenid bir çözüm şeklin in  bir an evvel bulunm ası ümidini 
izhar etm işlerd ir.
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İki Bakan , görüşm elerinin sonunda, M ajeste Fas Kralı ile Sayın Türkiye 
Cum hurbaşkanının son bu luşm alarında çizd ik leri yo lda atılan  bu yeni ad ım 
dan ve asırlık  sam im i dostluk bağ ların ın  daim a daha fa z la  takv iyesin i iste
yen iki kardeş milletin sam im i arzu larına cevap veren Türkiye D ışişleri B a k a 
nının bu ziyaretin in  neticesinden duydukları m em nuniyeti belirtm işlerd ir.

Türkiye Dışişleri Bakan ı, m eslektaşı Fas K ra llığ ı D ışişleri B akan ına ve
kardeş Fas m illeti ve Hüküm etine, Fas'a  vak i z iyareti s ırasında kendisine gös
terilen hüsnü kabulden dolayı teşekkür ve şükran ların ı sunm uştur.

Türkiye Dışişleri Bakanı Sayın İhsan Sabri Ç ağ la ya n g il, Fas K ra llığ ı Dı
şişleri Bakanı Sayın Dr. Larak i'y i Türkiye'y i resmen ziyarete  davet etm iştir. Bu 
davet m em nuniyetle kabul olunmuştur. Z iyare t tarih i ileride tesbit ed ilecek
tir.»

B E L G  E 4 4 Mart 1969

DENKTAŞ VE KLERİDES’İN ALT KOMİTELERİN KURULMASI HUSUSUNDAKİ
AÇIKLAMALARI

Kıbrıs Türk cem aati başkan ı Rauf Denktaş ve Rum cem aati başkan ı 
K lerides'in  alt komitelerin kurulm ası konusunda yap tık la rı aç ık lam a şöyled ir:

«Görüşm elerim izin ikinci safhasın ın  n ihayetinde, 3 Şubat 1969 günü y a p 
tığım ız müşterek açık lam ada da belirttiğ im iz g ib i, genel e saslarında yeterli 
müşterek zem in, m üşahade edilen bazı konu larda , d iğer a n ay asa  m addele
rinde tüm bir an laşm aya varm ak , her iki ta ra fın da n ihai o la rak  kabul ede
bileceklerini belirttikleri bu esasların  ele a lınm ası zaruri o lan ve tekn ik  yön
lerini incelemek üzere a lt kom iteler kurulm ası konusunu m ütalâa etmiş bu
lunuyoruz.

Daha önceki açık lam am ız sırasında d a , a lt kom itelerin kurulacağ ın ı ve 
bu hususla ilig ili açık lam an ın  zam anı gelince yap ılacağ ın ı belirtm iştik. O z a 
m andan bu ya n a , meseleyi daha derin inceledik ve ça lışm a la ra  iki a lt ko
mite kurm ak suretiyle başlanab ileceğ i neticesine vard ık . A lt kom itelerden biri 
yasam a organını ilg ilend iren konuları, diğeri de, te lekom ünikasyon idaresi, 
el ekti ri k idaresi, tahıl komisyonu ve su idaresi g ibi bağ ım sız am m e teşekkül
leri ile ilg ili meseleleri ele a lacaktır.

Yasam a organı ile İlg ili a lt komitenin ilk görevi, her iki ta ra fın  da kabul 
edebileceği bir seçim sistemi üzerinde araştırm a la r yap m ak  ve tavsiye lerde  
bulunm ak o lacaktır. Bu a lt komite, isim leri aşağ ıda  kayıtlı şu şah ısla rdan  
m eydana gelecektir : Kıbrıs Türk cemaatı ad ına O sm an Ö rek, O ktay Feridun, 
A . M. Berberoğlu, Rum cem aati ad ın a , Tassos Padopoulos, Kriton Tornaritis, 
Antonios A nastasiades.
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Bağım sız am m e teşekkülleri ile ilg ili a lt komitenin ilk  görevi, Kıbrıs 
Türk’ lerinin te lekom ünikasyon idaresi, e lektrik  idaresi, tahıl kom isyonu ve su 
idaresi gibi bağ ım sız teşeküllere iştirakleri konusunu incelem ek ve bu hususta 
tavsiye lerde bu lunm ak o lacaktır. Bu a lt komite şu şah ısla rd an  kurulu o lacak 
tır : K ıbrıs Türk cem aati ad ın a , Ümit Sü leym an, A li D ağna, Ahm et Sam i, Rum 
cem aati ad ına ise, Titos Phcınos, M icha lak is  G lykys , İrannes Christofides.

A lt kom itelere görevleri yaz ılı o la rak  b ild irilecektir. Lefkoşe müzesi k a r
şısındaki evka fa  a it b ina , bu a lt kom itelerin çalışm a yeri o lacaktır. Gerekli id a 
ri personel için de tedbirler a lınm ış bu lunm aktad ır. Lüzumlu h az ır lık la r biter 
bitm ez, kurulm uş bulunan alt kom itelerin görevlerine en kısa zam anda başlı- 
yacak la rın ı ümit etm ekteyiz.»

B E L G E  5 19 Mart 1969

DİŞİŞLERİ BAKAMİNİN DÜNYA BARIŞ HAFTASI DOLAYISİYLE YAPTIĞI
KONUŞMA

Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Ç ağ la ya n g il, dünya barış haftası do lây is iy le  
Rotary Kulübünde şu konuşm ayı yapm ıştır :

«Sayın  B aşkan ,

Rotary Kulübünün bu haftaki yem ekli top lantısına katılm am  için ya p tı
ğınız nâzik  davete teşekkürlerim i burada tekra rlam ak  isterim . Kulübünüzün 
sayın  üyeleri ve seçkin davetlile ri a rasın da bulunm anın hâtırası benim için çok 
değerli o lacaktır.

Batı m em leketlerinde Rotary kulüplerin in  özel bir yeri va rd ır. Devlet ve 
hükümet ad am ların ın  kulüp davetlerinde yap tık la rı konuşm alar ekseriya gü
nün en önemli konu larıy la  irtibatlı o lm aktad ır. A n ka ra  Rotary Kulübünün, m em 
leketim izde de böyle bir a n ’anenin kurulm ası için sarfetm iş olduğu gayretleri 
da im a takd irle  tak ip  etm işim dir. Görüyorum  ki bugün sıra , Tü rk iye ’nin dış po
litikasın ın  konuşulm asına gelm iş bulunuyor.

Türk iye 'de , birçok konularda olduğu g ib i dış politikan ın  da resmî çevreler 
d ış ında , yân i m illetin gözleri önünde ve açık  o la rak  tartış ılır hale  gelm esi m u
h akkak  ki en hayırlı gelişm elerden biri o lm uştur. Kulübünüzün bugünkü top
lantısın ı as lınd a böyle bir gelişm eye kendi katkısın ı koyacak b ir teşebbüs o la 
rak da değerlend irm ek icab eder. Bugün bütün m em leket sathında çeşitli m e
seleler açık  ve serbestçe ta rtış ılab iIiyo rsa , bunu m illetçe gerçek leştird iğ im iz de
m okratik  hayatın  ya va ş  ya va ş  norm al karşılad ığ ım ız bir tezahürü , daha doğ
rusu bir a lışkan lığ ı saym ak  lâzım dır. İnsan haysiyetine  ön p lânda yer veren 
bir h aya t fe lsefesi ve en ileri idare düzeni olan dem okrasiye  Türk m illetinin
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gönül verm esi yeni değ ild ir. Ancak tarih ölçü leriyle k ıyaslan ınca bu m üdde
tin kısa görüneceğinde şüphe yoktur. Bunun içindir ki, Türkiye dem okrasisin i 
m azisinden ziyade  m uhtevası ve yerleşm e tem posuyla k ıym etlendirm ek daha 
geçerli bir ölçü o lacaktır. O takd irde , bugün erişm iş bulunduğum uz m erhale
nin değeri daha da artacak  ve bu rejim in m illetim izce ne derece benim sendiği 
o rtaya çıkacaktır. Türk dem okrasis in in , dünya dem okrasi tarih i içinde üzerinde 
d ikkatle  durulm ası lâzım  gelen bir hususiyeti vard ır. Hepim iz b ilir iz  ki, ken
d isini çevreleyen şartlarla  bir m emleketin d ah ilî rejim i arasında bazan kaide 
derecesinde bir irtibat vard ır. M uhitî şartla rın , bir m emleket dah ilinde  belirli bir 
düzenin idam esi veya kasıtlı bir rejim tebeddülü için yerine göre gerekçe ve 
ya bahane o la rak  kullan ıld ığ ın ın  m isa lleri nad ir değ ild ir. Hangi k ıt’aya  b ak a r
sak baka lım , bunun örneklerini rahatlık la  b u lab ilir iz . İkinci Dünya Savaşı so
nunda dünyam ıza hâkim  olan s iyas î şartların  birçok m em leketin d ah ilî du
rum ları üzerinde yarattığ ı do lay lı veya  do laysız tesirlerin görülebilm esi için 
kuvvetli bir müşahedeci o lm aya da lüzum yoktur sanırım . Savaşın  sonu, bir 
barış devresin in başlangıcı o lm aktan uzak kalm ış ve uzun y ılla r  dünya bir so
ğuk harp havası içinde yaşam ıştır. İşte, Türk dem okrasisin in  dünya dem okrasi ta 
rihi içinde sah ip olduğu hususiyeti, yer yer buhran lar ve savaş la r la  kararm ış 
bir m illetlerarası ortam içinde Türk m illetinin dem okratik  düzeni kurm aya , ko
rum aya ve kökleştirm eye m u vaffak  olmuş bulunm asında a ram ak  doğru olur.

Ben, Dışişleri Bakanı o la rak , Türkiye'n in  ayn ı zam anda başarılı bir gü
ven lik  politikası da gütmeyi başarm ış o lduğunu söylem ek istiyorum . A slınd a , 
güven lik  po litikam ız veya daha geniş bir tâb irle  dış po litikam ız ile, dahilen  
kurduğum uz dem okratik düzen arasında a ş ik â r  b ağ la r vard ır. F ilh a k ika , de
m okratik rejim , hüküm etlere, iz led ik leri dış po litikada m illetin tam  güvenine 
sah ip  o la rak  gayret gösterme im kânını verm iştir Diğer yan d an , yürütülen ba
şarılı güven lik  po litikası, memlekete, dem okrasiyi yerleştirm e ve geliştirm e ça 
balarında en m üsait ortamı sağ lam ış ve idam e ettirm iştir. Türkiye'de iş başına 
geçecek hükümetler bu iki veçheli ve dengesi b irb irine bağlı gerçeği da im a gö- 
zönünde tutm ak durum unda o lacak lard ır.

Her memleket için vârid  olduğu g ib i, Tü rk iye ’nin dış po litikasına da şe
kil veren bazı temel faktörler mevcuttur. Bunları; jeopolitik durum um uz, m il
letçe geçird iğ im iz tecrübeler, bağ land ığ ım ız İnanç ve idea ller (ki bu noktada 
yine dış politika ile dem okrasim izin  irtibatını görüyoruz), karşı karşıya bu lun
duğum uz m eseleler ve bunların yarattığ ı ih tiyaç lar şeklinde s ıra la ya b ilir iz . Bu 
faktörlerden her biri üzerinde uzun uzun durm aya ihtiyaç yok. Türk iye ’nin coğ
ra fî m evkii, onu da im a , m illetlerarası gelişm elerin ve kayn aşm ala rın  yak ın ına  
ve bazen de içine itm iştir. Jeopolitik  durum um uzu tek başım ıza a lacağ ım ız s i
yası ka ra rla rla  değiştirebilm em ize im kân yoktur. Türk iye , dünya siyaset sah 
nesinde hassas bir m evkided ir ve bunun icabların ı kaa le  a lm am ak  için ya 
safd il o lm ak veya ortaya açıkça ç ıka rılam ayan  bazı hesap ların  sah ib i bu lun
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m ak gerekir. Türk m illeti ve onun iradesine m uhatap s iyas î partilerim izin  ezici 
çoğunluğu bu gerçeğin şuuru içindedir. Bu şuur, h add iza tınd a , ta rih î tecrü
belerim izin  bir m ahsulüdür. Acı tatlı o lay la r la  dolu bir m azi, m illetim ize, b a

ğ ım sız lık  ve egem r^hk konularında azam î derecede hassas ve tedbirli o lm ayı 
öğretm iştir. Bugüı , oiş po litikam ız, Türklerin yü zy ılla r boyunca bilinen dev
let olma ve devlet kurma hasletlerin in  bugüne dek süzülüp gelen tem ellerine 
d ayan an  ve o tem ellere uygun olan bir po litikad ır.

Tarihte çok savaşm ak  zorunda kalm ış m illetlerden biri o la rak  barışın m il
letlere sağ lad ığ ı m enfaatleri ve fayd a la rı en iyi b ilenlerin  a rasın da belki de 
başında bulunuyoruz.

Yü zy ılla rı içine a lan  uzun bir süre, çeşitli m illetlerle ayn ı im parato rluk için
de yaşam ış o lduğum uz için, başkaların ın  hakla rına  sayg ılı o lm ayı ve m ille tler
arası hayatta işb irliğ ine  önem verm eyi dış po litikam ızda da im a ciddî bir k a 
ide o la rak  gözönünde tutuyoruz.

Dış po litikam ız üzerinde, tesir icra eden temel faktörler üzerinde umumî 
bir izahta bu lunm aktan m aksad ım , hüküm etim in işbaşına geçtiği andan beri 
d ikkatle  takip  ettiği hedeflerin isabetini de ortaya koym ağa ça lışm aktır. Bu he
defleri özetlersem neticeyi şöylece s ıra la ya b ilir im  : G üven liğ im iz i a ra lık s ız  ve 
en m üessir şekilde sağ lam ak ; dış ilişk ile rim izi devam lı surette geliştirm ek ve b a
rış uğrunda sarfed ilen  çab a la ra  katkıda bulunm ak; dış politikam ızı ekonom ik 
kalk ınm a gayretlerim ize  yard ım cı k ılm ak.

S iyasetim izin  başarılı olm ası ise hiç şüphesiz ki bu hedeflerin ayrı ayrı 
takip  ed ilm eyip  bir bütün halinde âhenkleştirilm esine bağ lı bu lunm aktad ır.

G üvenliğ in  sağ lanm ası konusunda, Tü rk iye ’nin dünya m uvazenesi İç in 
deki yerin i seçmiş o lm ası en önemli unsuru teşkil ed iyor. Bu m uvazene ikinci 
Dünya Savaşın a  kad ar A vrupa hudutları içinde aranm ıştı. Savaş sonrası devre
de şartla r değişm iş ve o rtaya dünya çap ında bir m uvazene ihtiyacı çıkm ıştır. 
Tü rk iye ’nin Batı â lem i ile yak ın  ittifak  ve dostluk m ünasebetleri kurup geliştirm e
sinde âm il o lan şartları burada ta fs ile  lüzum yok, esasen vak tim iz  de buna 
m üsait değil. Fakat şurasın ı önemle belirtm eliyim  ki, Batı ile bugüne kad ar ge
liştird iğ im iz yak ın  m ünasebetlerin aynen devam ında m ütekabil h aya tî m en fa
atler görm ekteyiz. NATO ittifak ı, hür dünyanın  ve bu a rad a  Türk iye ’nin güven
lik ihtiyacını ka rş ılayan  ko llektif savunm a tertibi o la rak  bugün de değerini m u
h afaza  etm ektedir. H a lihaz ır şa rtla r, N ATO 'nun bu m üessir fonksiyonuna d a 
ha uzun y ılla r  ihtiyaç duyu lacağ ın ı gösterm ektedir. Ne Türk iye 'n in  ve ne de 
diğer üye devletlerin , güven lik  ihtiyacını aynı m üessîriyette k a rş ılayaca k  bir 
a lte rnatif tertibe sah ip  o lm ad ık ları bir gerçektir. N A TO ’nun devam ına duyu lan  
lüzum ve İhtiyaç da bundan ileri gelm ektedir. Diğer üye m em leketlerde olduğu 
gibi Türk iye'de de N A TO ’dan çıkışı selâm et sayan  veya bunu öyle gösterm ek is
teyen çevreler mevcuttur. A n cak  bu çevreler, N A TO ’ya bir a lte rnatif gösterme
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im kânından mahrum oldukları için tehlikenin hiçbir zam an mevcut o lm ad ığ ı
nı iddia etmeyi adet edinm işlerd ir. Bunu yaparken  unuttukları husus, s iyas î 
basiret sah ib i m illetim izin  «başın ı kuma gömen deve kuşu» m isa li bir po litika 
takib ine  hiçbir zam an im ale edilem eyeceğidir.

Türk iye ’nin dünya m uvazenesi içindeki yerin i seçmiş o lm ası, güven liğ in i 
en müessir şekilde sağ lam a endişesiyle  tedbirli ve ihtiyatlı davranm asın ın  bir 
icabıd ır. Bu, h içbir zam an hiçbir devlete karşı husumet besleme m anasına ge l
mez. Bir ittifaka girm iş o lm am ız, o ittifakın d ışında ka lan  devletlerden tecerrüt 
ettiğim iz veya etmek istediğ im iz sonucunu doğurm az. B il’ak is , Türkiye,- m il
letlerarası taahhütleri m ahfuz ka lm ak  suretiyle , bütün m em leketlerle m ünase
betlerini mümkün olan her sahada geliştirm ek hususunda gayret sarfetm ekte 
ve bunun semeresini de görm ektedir. Hüküm etim iz, m illeüerarası m ünasebet
lerde zümreci görüş sahib i o lm adığını bugüne kadark i ¡eratıyla ve geliştirm eye 
m uvaffak  olduğu çok yönlü po lit ikay la  ortaya koym uştur. G erek Doğu m em le
ketleriyle gerek Üçüncü Dünya Ü lkeleri ve kendileriy le  ta rih î ve m anevî rab ıta
larım ız bulunan A rap  m em leketleriyle ge liştird iğ im iz m ünasebetler bu gerçe
ğin canlı de lille rid ir.

Sözlerim in bu noktasında önemli bir hususa d ikkati çekmeden geçem eye
ceğim . Dış politikanın m uhtevası sadece s iyas î ve askerî konulardan ibaret de
ğ ild ir. Ekonomik m ünasebetler birçok hallerde diğer konuların önüne geçecek 
derecede önem ve değer taş ırla r. Ekonomik ih tilâ fla rın  veya m enfaat ça tışm a la 
rının s iyas î m ünasebetlerin rengine tesir edecek kad ar öncelik kazand ık la rı d a 
ima görülmüştür. M em leketim iz bugün hum m alı b ir kalk ınm a gayreti içindedir. 
Kaynaklarım ız ı en iyi şekilde değerlendirm ek ve im kânlarım ızı en verim li şe
kilde ku llanm ak m evkiindeyiz. Bu, bir nevi İktisad î se ferberlik  h a lid ir. Bu se
ferberlik  İçinde bütün vasıta larım ız ı kalkınm a d avas ın a  yöneltm ek ih tiyac ın
dayız . Dış m ünasebetlerim iz bu çaba ların  d ışında ka lm am aktad ır. Dış po liti
ka hedeflerini sayarken , bunlardan birinin de ekonom ik ka lk ınm am ıza y a r
dım cılık olduğunu söylem iştim . Bu konuda hüküm etlerle İktisad î İşb irliğ i y a 
pılm asının elbetteki büyük fayd ası vard ır. Fakat unutm am alıy ız ki m em leketi
m izde karm a ekonomi sistemi cârid ir. Hükümetin ça lışm asın ın  bittiği yerde 
özel teşebbüs harekete geçmek ve fırsatları değerlendirm ek durum undad ır. F il
hakika s iyasî gayretlerim iz bir atm osfer ve zemin hazırlam akta  fa id e li o lm ak
tadır. A ncak , özel teşebbüsün bu zeminden yeteri kadar istifade ettiğini İdd ia 
edecek durum a henüz gelmiş değ iliz . M eselâ, coğrafî bakım dan yakın  o ldu
ğum uz, m anevî ve tarih î b ağ la rla  bağlı bulunduğum uz birçok dost m em le
ketler va r. Kalk ınm a ve sanayileşm e a lan ınd a eriştiğ im iz sa fh a , m em leketim iz
den bu ülkelere daha geniş ihracat yap ılm asına  e lveriş lid ir. S iya sî zemin bu 
m aksatla , h içbir zam an o lm adığı kadar iyi hazırlanm ış durum da. M evcut şa rt
lar içinde bütün bu p iya sa la rd a  sağ lam  bir şekilde tu tunab iliriz . Bu m em leket
lerden bazıla rı büyük petrol gelirine sah ip . O sebeple, ticarî tekliflerin  kendi-
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I eri ne getirilm esine alışm ış durum dad ırlar. H albuk i, bu m üsait şartlardan  iş 
ad am larım ızın  lây ık ı veçh ile fayd a la n a b ild ik le r in i sanm ıyorum . Daha z iyade  
Türkiye dah ilindeki ta lep  üzerine eğilm iş dü rüm dala r. Bu vaziyette ih racaat ik in 
ci p lânda ka lan  bir m eşguliyet sahası haline gelm iş o luyor. M em leketim izde 
itha lâtla  uğraşan la rın  ihracatçıla ra kıyasen çok daha yüksek say ıda o lm aları 
bu idd ian ın  teyid i say ıla b ilir .

Türk ekonom isi geliştikçe dış âlem le irtibatlarım ız a rtacak  ve d iğer ü lke
lerle tedricen kesafet kazan acak  ekonom ik ilişk ile rim iz de, do lay lı o la rak , k a l
kınma problem im iz üzerinde tesir icra emekten hâli ka lm ayacaktır. Türk iş 
ad am ları ya va ş  bünye değiştirm eye b aş layan  bu ilişk ile rd e , rekabet şartların ı 
cidd î şekilde gözönünde tutm ak zorundad ırlar. A vrupa Ekonom ik Topluluğu ile 
ilişk ile rim izde  beklenen gelişm e, bu noktaya d ikkatlerin  her zam andan  z iy a 
de teksifin i âm ird ir. M em leketim izin  Toplu luğa tam  üye o la rak  katılm asın ı he
def tutan ve uzun vâde li bir yönelişin  ifadesi o lan o rtak lık  m ünasebetlerim izin  
en önemli m erhalesin in eşiğ ine gelm iş bulunuyoruz. B ild iğ in iz g ib i, Geçiş Döne
minin m uhtevasını tesbit ve T a ra fla r  a rasın da bir güm rük ve ekonom ik b irliğ i 
kurm ak m aksad ıy la  Brüksel'de m üzakere ler cereyan ediyor. Geçiş Dönemi sü
resince ortaklığ ım ız çerçevesinde Toplu luk'tan sağ lan acak  çeşitli ko lay lık la r la  
İktisad î kalk ınm am ızın  h ız land ırılm asına , ekonom im izin geliştirilm esine ve güç
lendirilm esine katkıda bulunan fa y d a la r  a rta rak  devam  edecektir. Buna m uka
bil, m em leketim iz de bu dönem in başlang ıc ında ekonom ik durum unun m üsaa
desi ölçüsünde m uayyen vecibeler yüklenecek ve bunlar zam an içinde, im kân
larım ız nisbetinde tedricen arttırılacaktır.

Geçiş Dönemi m üzakere lerindeki tutum um uza mesned olan e sas la r şun
lard ır :

Ekonom im izin herhangi bir sarsıntıya m âruz ka lm adan  gelişm esine de
vam  edebilm esi için kalk ınm a p lân larım ızın  hedeflerine ve ilke lerine  uygun bir 
Katm a Protokol modeli h azırlanm ası;

Bu m eyanda Top lu luk ’tan gördüğüm üz m alî yard ım ın  kesintisiz d evam ı
nın tem ini;

Ekonom ik gelişm em izin  herhangi b ir şekilde aksam am ası için çeşitli ve 
gerekli korunm a tedbirlerin in  öngörülm esi.

Geçiş Döneminin tâbi o lacağ ı bu vazgeçilm ez şa rtla r konusunda Toplu
luk la a ram ızd a görüş beraberliğ i m evcuttur. Tesbit edilecek Katm a Protokol 
m odelin in Türk ekonom isinin özel durum unu ve prob lem lerini gözönünde tut
m ası, Türk ekonom isinin ka lk ınm asın ı herhangi b ir sarsıntıya uğratm am ası or
tak larım ız ın  de üzerinde hassasiyetle  durdukları bir husustur.

Top lu luk la gelişm ekte olan bağlarımız,- m em leketim ize yeni ve v a a tkâ r 
u fuk la r açm akta ve e lverişli im kân la r ya ra tm aktad ır . A n cak , Katm a Protokol
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ile m em leketim ize sağ lanan  im kânları m enfaatlerim ize en uygun şekilde de
ğerlendirm enin, m illetçe hep birlikte plânlı ve azim li bir şekilde çaba göster
memize bağlı o lacağın ı b ilhassa belirtm ek isterim . M illetçe gösterilecek çaba 
içinde Hükümet o la rak  bize düşen vecibelerin ya n ıs ıra , san ay ic is iy le , iş a d a 
m ıyla sizlere , özel sektörümüze düşen m ükellefiyetler h aya tî bir önem ta ş ı
m aktad ır.

Ekonomik ilişk ilerin  u lu slararası po lit ika lara  yön verdiğ i günüm üzde, 
otarşîk  bir düzen içinde ve yüksek h im aye duvarla rı a rkasında ya şam a nazari- 
yesi artık  tarihe karışm ış ve gerçek güç; ekonom ik g rup laşm a la ra  dah il olma 
kab iliyetiy le  ölçülm eye başlanm ıştır.

Ekonomik kalkınm am ızın  iki temel şartı sanayileşm em izin  ve ihracatım ı
zın gelişm esid ir. Geniş bir iştira gücüne sah ip 200 m ilyon luk bir m üstehlik küt
lesini temsil eden ve halen dünyanın ikinci büyük ithalâtçısı durum unda olan 
Topluluğa m em leketim izden ya p ıla cak  ihracatın  arttırılm ası; üzerinde önemle 
duracağım ız b ir konudur. A ncak , bu m uazzam  pazara g ireb ilm ek, z ira î ürün
lerim izin yan ısıra  s ına î m am ullerim izin  de fia t ve kalite bak ım larından  rekabet 
edebilir hale getirilm esine bağ lıd ır.

Bugün sına î m aliyeti düşüren unsurların  en önem lilerin in başında bü
yük çapta istihsal gelm ektedir. Bu aç ıdan , işletm elerim izin  birleşm e veya tevsii 
suretiyle büyümesi istihsal fonksiyonunu rantcıbl hale  getirecektir. A yrıca , bü
yüyen işletm elerin büyük bir p iyasan ın  gereği o lan pazarlam a usu llerine baş
vurm ası da elzem dir. Bu bakım dan , san ay ic ile rim iz in , tüccarlarım ızın  ve genel
likle bütün iş adam larım ızın  rasyonel bir tutum la iş sah a ların ı genişletm eleri, 
m evcutlara yen ilerin i eklemeleri k ısacası daim i bir teşebbüs, ham le ve ya p ıc ı
lık içinde olması gerekm ektedir. Sîzlerin bu gayretlerine Hükümetin de her sa 
hada ve bütün im kânları ku llan arak  destek o lacağ ına inan ab ilirs in iz .

Beni dinleme zahm etine katland ığ ın ız için hepin ize teşekkür ederim .»

B E L G E 6 22 Mart 1969

BAŞBAKANIN 14. BASIN TOPLANTISI

Başbakan  Süleym an Dem irel, 14. basın toplantısında dış po litika konu
ları ile ilg ili o la rak  kendisine sorulan sualiere şu cevap lan  verm iştir :

SORU : Önüm üzdeki hafta başında Türk iye ’yi z iyaret edecek olan Ro
m anya Devlet Başkanı Ceausescu ile yap ıla cak  görüşm elerin Türk Dış Politi
kası içindeki yeri hakkında bilgi verir m isin iz? V arşova Paktı Z irve Konferansın
dan sonra yap ılan  bu ziyaret ve bunu takiben Türk Dışişleri Bakanın ın  N ATO 
B akan la r toplantısına katılm ası Türk - Romen görüşm elerinin ayrı bir önem k a 
zanm asın ı sağ lam ış m ıdır?
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CEVA P : Sorunuzda b irb iriy le  ilg isi o lm ıyan  hususlar b irb irine b ağ lanm ış
tır. Rom anya Devlet Başkan ı Sayın  Ceausescu'nun tam am en iki m em leket a ra 
sındaki iyi m ünasebetlerin in geliştirilm esine m atuftur.

SORU Sovyetler B irliğ i Deniz Kuvvetleri'n in  A kden iz'de  üslenm eye b aş
lam ası karşıs ındaki Türk görüşü nedir? Türk iye ’nin güvenliğ i bu yeni unsur k a r
şısında nasıl sağ lanacaktır?

CEVAP : Bu konu sadece Türk iye 'y i değ il, Türk iye'n in  ittifak la  bağ lı bu
lunduğu veya bulunm adığı birçok memleketi a lâ k a d a r  eder. Türkiye kendi gü
venliğ i için değişen her şart karşısında gerekli tedbiri düşünm üştür.

SORU : Kâzım  K arabek ir, bir hâtıratında , Am erika lı General H arbord'a 
şöyle soruyor : bu askeri niçin, getiriyorsunuz? Cevabı bu Harbord'un : serm a
yem izi korum ak için , bir m ikdar asker gönderilm esi zorunludur. Şim di sene 
1969. 1922 y ılında böyle düşünüldüğüne göre, 1969’da da , bu am açla  mı gön
derilm ektedir?

CEVAP : G elen ler bugün gelm iş değ il, 1947 senesinde Türkiye bir a n la ş 
ma im za lam ış , 1952'de N ato ’ya g irm iş. S u a lin iz  şöyle mi a ca b a ?  1952 sene
sinde, Tü rk iye ’ye gelm iş bulunan kuvvetler, askerle r, serm ayeyi korum ak için 
mi ge ld ile r? Sonradan serm aye getirecekler de onu korum ak için mi ge ld ile r? 
Böyle mi an lıyay ım  su a lin iz i? .

Merhum Kâzım  K a rab e k ir ’ in hâtıra ların ı yazd ığ ı zam anki şa rt la r la , 1950 
Türk iye ’sinin şartları ve 1969 Türk iye ’sinin şartları kab ili m ukayese değ ild ir.

Bu itibarla  1922 senelerinde, bu bir hâtırattır n ihayet, doğruluğu üzerin 
de ve bu sözleri söyleyen insan ların  m es’u liyet derecesi üzerinde m ünakaşa la rın  
yap ılab ileceğ i bir beyana b aka rak , bundan, k ıyas lam a yo luy la  69 senesi için 
neticeler ç ıkarılm asın ı ben mümkün görm üyorum . Onun d ış ında , eğer su a li
niz şu ise, Türk iye 'de bulunan A m erikan  aske rle ri, Türk iye'deki A m erikan  ser
m ayesin i korum ak için mi ge ld ile r, derseniz, bunların  m ikdarın ı siz her gün g a 
zetelerde ilân  ediyorsunuz. Eğer, 15 bin k iş iy le  Tü rk iye ’de bulunan serm ayeyi 
korum ak gibi bir durum m üm künse, bu sua lin iz  üzerinde düşünelim . A m a , bu 
askerlerin  niçin geld iğ in i yan lış  bir istikam ete çevirerek, bir takım  m ân a la r a ra 
m ak yerine , h ak ik î m aksad ı içinde a ray ın .

Türkiye bir Ncıto ittfia fak ı içine g irm iş. Nato ittifak ına Türkiye kendi ira 
desi ile g irm iş. 1949 senesinde ta lip  olm uş, 1952 senesinde girm iş. N ato 'da 
kalıp  ka lm am ak kara rı, yine Türk iye 'ye  a ittir. K im se bizi zorla N ato ’da tut
m am aktad ır. Tü rk iye ’nin N ato ’ya niçin g ird iğ i de m alum . İkinci dünya harb in in 
sonunda Türkiye'den toprak istenm iş. Tü rk iye ’den Boğ azla r üzerinde h ak la r 
istenm iş. Türkiye kendisin i daha çok em niyete a lm ak  için N ato ’ya g irm iş. Nato 
an laşm asın ın  icabettird iğ i, ko llektif m üd afaa  sistem inin icabettirdiği b ir takım  
tedbirlere g id ilm iş. M es’ele bu iken, m es’eleye tam am en gözlüğü ters ta ka ra k
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bakm akla hakikaten eciş - bücüş bir takım  şeyler görürsünüz, okuyam azsın ız 
yazıy ı. Bu itibarla  Türkiye'de bulunan tesislerde m evcut A m erikan  personelin in , 
Türk iye ’deki Am erikan serm ayesin i koruduğunu iddia etm ek, m antık ölçüleri 
içersinde bir m âna taşım az. H ak ik î m ânası ise, Nato an laşm asına  göre, Nato 
an laşm asın ın  üçüncü m addesin in verd iğ i yetkilere göre ve Türkiye Cum huriyeti 
hükümetinin kendi hür iradesi ile , zo rlanm adan  ve hür m eclislerin in , seçilm iş 
m eclislerinin tasd ik  ettiği a ra  an laşm aya  göre yap ılm ış bir takım  tesislerde bu 
tesislerin kollektif m üdafaa müşterek m üd afaa , Türk iye'n in  m enfaatlerin in  d a 
hil olduğu bir m üdafaa için, Türk iye'ye  ge lm işlerd ir.

G id in , istem iyoruz, ded iğ in iz an d a , g iderler. M es’ele bu kad a r basittir. 
Ve 17 senedir, böyle bir iddianın o rtaya atıld ığ ın ı görm ediğim ize göre de, 
m aksatların ın  bu o lm adığı aş ikârd ır. Yan i m aksatla rın ın , sizin idd ian ız o lm a
dığı a ş ikâ rd ır.»

SORU : Uzun bir zam andanberi yap ılm akta  olan m itinglerde «bağ ım sız 
Türkiye» şeklinde slog an la r ortaya atılm aktad ır. Size göre, Türkiye «bağ ım lı»  
m ıdır?

CEVA P : Türk iye ’nin bağım lı b ir Türkiye olduğunu iddia etm ek, Türk m il
letine ve Türk devletine hakarettir, bühtandır. Tü rk iye ’nin bağım lı olduğunu id
dia etmek, kendi kendim izi küçük görm ektir, kendi kendim izi tah k ir etmektir.

Türkiye'n in  bağım sız olduğunu İspata ça lışm ak ise, beyaz'ın  beyaz o l
duğunu ispata çalışm aktan  fark lı değ ild ir. B inaenalyh  a ş ik â r  o lan şeyler ispat 
istemez.

Dem irel, Güney - Doğu A nado lu  ile ilg ili soruya şu cevabı verm iştir :

«G üney - Doğu sınır bö lgem izde, kaçakçılık la  m ücadele için y ılla rd an b eri 
çeşitli tedbirler alınm ıştır. B ild iğ in iz g ib i, hudut boyuna devlet a raz is in e  ilâve- 
veten 384 bin dönüm daha araz i satın a lınm ak suretiyle m ayın döşenm iştir. 
K a rako lla r kurulm uştur, fa k a t kaçakçılık  ş ikâyetleri d inm em iştir. İk tisad î hare
ketlerin sınır tan ım ad ığ ın ı, duvar tan ım ad ığ ın ı, bunların  hepsini aştığ ını b ilm ek 
ve kendi kanunları içersinde m ütalâa etmek gerekir. Açık p aza rla r kurulm ası 
tedbirlerden b iris id ir. Bizim beyannam em izde öngörülm üştür, basit b ir iş de
ğ ild ir, ilk defa Türkiye'de denemesi ya p ıla cak  bir husustur, üzerinde geniş ça
lışm a la r yap ılm ıştır. Henüz tasarı haline getirilem em iştir. Bu açık  p aza rla r ku
rulm ası tedb îrlerin i, şikâyetçisi olduğum uz konunun çözümündeki yo lla rdan  
biri addediyoruz. Komşu devletlerle , bugün kaçak o la rak  gittiğ i id d ia , o lunan 
m a lla r üzerinde ticarî an laşm a la r ya p ılırsa , bu kaçakçılık  f iilin i işlem enin büyük 
b ir m anası ka lm am aktad ır. Sadece Güney - Doğu hudutlarım ızda değ ild ir bu 
ş ikâye t, ayn i zam anda Doğu hudutlarım ızda da vard ır. İran hükümeti ile 15 
m ilyon do larlık  bir et an laşm ası im zalanm ış ve bu an laşm a geçen sene gayet 
iy i yürüm üş ve hâzinem ize 15 m ilyon dolara yak ın  para gelm iştir. Bu sene yine
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aym  an ıaşm a carid ir, bu suretle m em leketim izden gidenlerin  karşılığ ınd a , ne 
geldiği belli o lm ayan  b ir takım  m alların  yerine , m em leketim izden resmen g i
den, kanunsuz o la rak  değ il, resmen giden, karşılığ ında M erkez B ankam ıza p a 
ra gelen bir eporasyon ikam e ed ileb ilm iştir.

Güney hududum uzdaki kom şularım ızla bu çeşit an laşm a la rı gerçekleşti
rem edik. Sadece, Libya ile ve K uveyt’ le bu an la şm a la r  yap ılm ıştır. Bu s ın ırım ız
daki kaçakçılığ ın  çoğu hayvan  kaçakçılığ ına inh isa r etm ektedir. Eğer resmen 
satarsan ız h ayvan ı, bu şekildeki bir kaçak  m uam elesine lüzum ka lm az , v a ta n 
daşı da başını derde sokm aktan kurtarırsın ız . Devletin kanun ların ı da tam  işler 
vaziyete  getireb ilirs in iz . İki mühim tedbir, b ir, komşu devletlerle  an laş ıp  res
men ticaret ya p m ak , ik i, serbest p aza rla r açm ak. Bun lardan  birincisi kısmen 
işlem iştir. İkincisi üzerinde h azırlık la rım ız devam  etm ektedir.»

SORU : K ıbrıs konusunda yap ılan  görüşm eler hakkında bir izahat verm eniz 
mümkün mü?

CEVA P : K ıbrıs'ta sükûnet vard ır. Geçici Türk Yönetim i, K ıb rıs ’ lı sayd aş 
larım ızın idaresin i b aşa rıy la  yürütm ektedir ve cem aatler a ras ın d ak i m üzaker- 
ler devam  etm ektedir. M eselenin bu safhasında sadece b îrşey sö y leyeb iliriz  ki, 
bir ümit izhar edeb iliriz . Ü m id im iz o dur k i, hüsnüniyet hâkim  o lacak , h ak lı, 
âd il, şerefli bir hal şek li, sulh yolu ile bu lunab ilecektir.

SORU : Sayın  ana m uhalefet partisi lideri, «büyük devletlerle dost o lm ak, 
büyük h ayvan la  ya tağ a  girm eğe benzer» d iyor, sizin  bu konudaki görüşünüz 
nedir?

CEVAP : B ilm iyorum , bunun altında yatan  sual nedir? Esasen, h ayvan la  
ya tağ a g irm ek m evzubah is o lm ad ığ ına göre, büyük h a yv a n la , küçük h ayvan la  
ya tağ a  g irm ek d iye  bir ta sn if ya p ıla m az . Benim söyleyeceğim  şey, büyük d ev
letler vard ır. Büyük devlet v â k ıa s ı, bugünün vâk ıa s ı değ ild ir. Hiç kim se, hiçbir 
devlet, küçük devletlerle  de, büyük devletlerle  de dost o lm ak için, o lm am ak 
için peşin hüküm ler vazetm ez o rtaya . Küçük devletlerle  dost o lunur, büyük d ev
letlerle o lunm az d iye  bir kaide mevcut değ ild ir. M illî m enfaatler hesap mes'- 
e lesid ir. Bu hesap ları da her isteyen istediği şekilde ya p am a z . A y rıca , m illî 
m enfaatler, tek ta ra flı hesap m es’elesi değ ild ir. M illî m enfaatler, karşılık lı m en
faatlerin  bağdaştığ ı ç izg iyi bu lm ak m es’e lesid ir. Bu İtib a rla , büyük devletlerle 
veya küçük devletlerle dost o lurken, iyi m ünasebetler in k işa f ettirilirken mühim 
olan m es’ele, hakikaten  karşılık lı m enfaatlere riayet ed ilip  ed ilm ed iğ i, ka rş ılık 
lı m enfaatlerin  âd il ö lçü lerinde, h akkan iye t ö lçülerinde sağ lan ıp  sağ lanm ad ığ ı 
ve ta ra fla rın  her ik is in in  de, b irin in  değ il, (tek ta ra flı dostluk olm az) her ik is i
nin de bu dostluktan memnun olup o lm ad ığ ına b akm ak lâzım dır. Şayet, ta ra f
lardan birisi çok m em nun, öbürü g ayrî memnun ise, bu dostluk lar özürlüdür. 
Bu takd irde , ak lıse lim in  icabı b îr a ra y a  g e lip , ta ra fla rd an  b iris in i g ayrî m em 
nun kılan hususların  üzerine eğ ilm ek lâzım dır. Bir neticeye v a r ıla m a zsa , dost
luk yürüm ez. H adise bundan ibarettir.»



Başbakan Dem irel, Türk - Am erikan  dostluğuna ilişk in  başka bir soruya 
da , şu m ukabelede bulunm uştur :

«Türk - Am erikan dostluğu, her iki m emleket için de büyük değer ta ş ı
yan  bir dostluktur. Türk - Am erikan  dostluğu, gerisinde husum etlerin bulun
m adığı bir dostluktur. Türk - Am erikan  dostluğu, müşterek m enfaatlere d a y a 
nan bir dostlukdur. Dostluklar kendiliğ inden ya şay ıp  gitm ez. Eğer dostluk larda 
karşılık lı yan lış an lam ları aksettiren hususlar veya karşılık lı m enfaat çekişm eleri 
v a rsa , bunları müşterek bir baza getirm ek dostluğu devam  ettirm ek için lâzım  
olan bir husustur. A yrıca , iki memleket a rasın d ak i dostluk tem elleri iyi a t ıld ık 
tan sonra, gayet tab iî ki, her zam an m ünakaşa konusu o lab ilecek bazı mes'ele- 
ler çıkacaktır. Bu m es'eleler çıktı d iye , dostluğu kökünden dinam itlem enin  m â
nası yoktur. M es'eleleri oturup karşılık lı görüşm ek suretiyle halletm ek lâzım dır. 
Türk-Am erikan dostluğu sağ lam  bir dostluktur, iyi b ir dostluktur, her iki ülke 
için fayd a lı bir dostluktur. Türk-Am erikan dotsluğunun kuvvetli bir şekilde de
vam ı, yine her iki ülke için fa id e lid ir.»

B E L G E  7 24 Mart 1969

CUMHURBAŞKANININ ROMANYA BAŞKANI ŞEREFİNE VERDİĞİ YEMEKTE
YAPILAN KONUŞMALAR

Cum hurbaşkanı Cevdet Sunay , Rom anya Devlet Başkan ı N icolae Ceausescu 
şerefine verdiğ i yem ekte şu konuşm ayı yapm ıştır :

«Sayın Başkan ,

Dost memleket Rom anya Sosyalist Cum huriyetin in m üm taz Devlet Baş- 
kanını ve Sayın eşinin m em leketim izde görmek ve m isa fir etmek fırsatın ı elde 
etmiş o lm aktan duyduğum uz m em nuniyeti belirtm ekle sözlerim e b aş lam ak  
istiyorum .

Rom anya Sosyalist Cum huriyetin in , m em leketim ize gelen ilk  Devlet B aş
kanı bu lunm anız, bu ziyarete  ayrı bir ö ze llik  verm ektedir.

Değerli çalışm a a rkadaşla rın ız ın  iştiraki ile yap ılan  bu z iyaret, Türk - 
Rumen ilişk ile rin in  ileri bir m erhaleye ulaştığ ının canlı bir d e lilid ir.

Son y ılla rd a , m em leketlerim iz arasında,- Parlam anterler, D ışişleri B akan 
ları ve B aşb akan la r seviyesinde karşılık lı z iyaretle r vuku bulmuş ve bunların 
mümkün kıldığı şahsî tem aslar pek çok bakım dan ya ra rlı o lm uştur. İki ta ra 
fın bu fırsatları kullanm ış olan devlet ad am la rı; b irb irlerin i yak ın dan  tan ı
m ışlar, dünya m eseleleri ve ik ili ilişk ile r konularında görüş teatisinde bulun
m uşlar ve m em leketlerim izin kalkınm a ve ilerlem e yo lunda karşılaştık la rı me
se le leri, bu ldukları hal çareleri ile başarıların ı yerlerinde görm üşlerd ir.
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Bu tem asların , m illetlerin  b irb irlerine karşı besledikleri h isleri ifadeye im 
kân verm eleri bak ım ından da verim li o lduğuna inanm aktay ız . Türkler ve Ru- 
m enler g ib i, b irb irlerin i 14’ncü yüzy ıldan  beri yak ın d an  tan ıy ıp  m illî hasletle
rini öğrenm iş; emel ve gaye le rin i an lam ış iki m illetin tem silcilerin in  tem asları, 
ilişk ile rim iz in  gelişm esine geniş bir zem in ve yeni im kân lar h azırlam aktad ır.

Ekse lânsların ın  m em leketim ize gelişi ile , bu tem aslar, en yüksek seviyeye 
u laşm ıştır. M üm taz şahsiyetin iz in  ayrı bir değer kattığı bu z iyare tin , iki m em 
leket ilişk ile rin in  gelişm esinde çok önemli b ir rol oynacağ ında şüphe yoktur.

Türk iye'deki ikam etin iz müddetince , şahsın ıza ve şerefle temsil ettiğ iniz 
Rumen m illetine karşı beslenilen iyi hisleri b izzat m üşahade buyuracaksın ız . 
Başkentim iz A n k a ra ’ya  ilâveten , İstanbul, İzm ir’ i de ziyaret edecek o lm anız, 
Türk halkı ile genişçe bir tem as sağ layacaktır . Bu çerçevede yap acağ ın ız  mü- 
şahade ler sonuncunda m em leketinize en güzel hatıra la rla  dönm enizi temenni 
ederim .

Bu z iya re tin iz , dünya siyaset a lan ınd a  vuku bulan son gelişm eler ve iki 
m em leket arasında m evcudiyetinden m em nuniyet duyduğum uz dostane iliş 
kiler üzerindeki görüşlerim izi aç ık lam ak  im kânını sağ layacaktır .

M ille tlerarası ilişk ile rde ve bunların  yarattığ ı m eselelerde öncelik le b a
rışın korunm asına inanm ak ve ça lışm ak lüzumu üzerinde m utab ık bu lunduğu
muzu b ilm ekteyim . Kanaatim izce , âd il ve devam lı b ir barış , devletlerin ; b a 
ğ ım sız lığ ına , hak eşitliğ ine , toprak bütünlüğüne, içişlerine karış ılm am asına is
tinat edeb ilir. Meşru hak ve m enfaatlere sayg ı ve serbestçe akted ilm iş a n la ş 
m a la ra  riayet de , barışın vazgeçilm ez şartla rıd ır.

Dünyayı barış halinde ya şa tab ilm e k  için g iriş ilecek  teşebbüsler de barış
çı yo lla r a rasından  seçilm elid ir. Türlü o lupbittilerle  uyuşm azlık ları çözüm lem eğe, 
m en faat ve itibar sağ lam ağ a veya  toprak ilhak ına ka lk ışm ak  barışa ya ra rlı 
o lm az.

Son y ılla rd a , bölgem izde ve dünyada barışı teh likeye düşürecek m ah i
yette gelişm eler gösteren buhranlı du rum lar ka rşıs ınd a , Tü rk iye ’nin tutumu, 
H üküm etim izin kesin o la rak  benim sed iğ i, bu ilkelere istinat etm iştir.

Türkiye'n in  m illî ve meşru bir d avası o lan Kıbrıs konusunda, şim diye k a 
dar gösterm iş o lduğum uz tem enni de, bu an 'an ev î siyasetim izin  b ir d e lilin i teş
kil eder.

Kıbrıs m eselesinin sü r’atle çözümü, barış ve güven liğ in  korunm ası b ak ı
m ından büyük önem taşım aktad ır. A d a ’d a , cem aatler a ras ın d a  devam  eden 
görüşm elerin , bundan sonraki ge lişm eleriy le  bütün ilg ili ta ra fla r  a ras ın d a  n i
ha î bir çözüme yol açm ası en sam im î tem ennim izd ir.
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Sırası geldiği için bu ziyaretin  esas m aksat ve konusunu teşkil eden Türk - 
Rumen ilişk ilerine değineceğim . Hemen belirtm ek isterim ki; a ram ızd a her
hangi bir uyuşm azlık  mevcut değ ild ir. M em nuniyet verici bir halde bulunan 
ilişk ile rim iz müsbet yo ldad ır ve her gün b iraz daha gelişm ekted ir.

Son y ılla rd a ; ticaret, turizm , u laştırm a, konsolosluk ve a d lî m üzaharet 
gibi birçok a lan la rd a  akdettiğ im iz Sözleşm eler, ilişk ile rim iz i düzenlem e ve ge
liştirme hususunda yardım cı o lm uşlard ır. Bütün bu a la n la rd a , şim diden birçok 
verim li sonuçlar alınm ıştır, ilişk ile rim izin  daha da s ık ılaşm ası ve iki m em leke
tin m enfaatlerin in gerektirdiği her a land a  gelişm esi tem enniye şayan d ır. Biz, 
bu gayenin elde edilm esini engelleyici bir husus m ütalâa etm iyoruz ve iliş 
kilerim izin gelişm ekte devam  edeceğini um uyoruz.

Gerek Türkiye, gerek Rom anya; kalkınm a ve ilerlem e için büyük gayret
ler sarfetm ektedirler. Bazı a lan la rd a  benzer m eselelerle ka rş ıla şa b ilir iz . İ liş k i
lerim izin gelişm esi, bu meselelerin çözümünde başarı unsuru o lab ilir .

Sözlerim i b itirirken, kadehim i Ekse lansların ın , Sayın  Eşinizin  ve değerli 
a rkadaşların ız ın  şerefine ka ld ıra rak , tarihen yakın lığ ın ı duyduğum uz ve dost
luk hislerini taşıdığım ız Rumen m illetine refah ve saadet d ile rim .»

Romanya Devlet Başkanı ise verdiği cevapta şunları söylem iştir :

«Sayın Cum hurbaşkanı,
Sayın Bayan Sunay,
Sayın B ayan la r ve B ay la r,
Şahsım , refikam  ve mesai a rkadaşla rım  ad ın a , m em leketim izi z iya re t hu

susundaki nazik davetin iz için, Ekse lansın ıza , güzide Refikan ıza en hararetli 
şükran duygularım ı ifade etmek isterim ; keza Zatı devletlerine ve A n ka ra  h a l
k ına, gösterilen sıcak hüsnükabülden dolayı teşekkür ederim . M em leketim , m il
letim ve bizim  hakkım ızda Siz Sayın Cum hurbaşkanı güzel sözler söyled in iz .

Bizim de yüksek şahsın ız hakkında duyduğum uz tâ z im kâr hisleri ve Ru
men m illetinin Türk m illetine karşı beslediği sayg ıyı Zâtı devletlerine temin et
m ekliğ im ize m üsaadelerin i rica ederim .

Birbirim izi daha iyi tan ım ak ve sam im i görüş teatileri s ırasında m ille t
lerim izin m enfaatlerine ve bütün dünya m illetlerinin barış a rzu la rın a  uygun şe
kilde, Türkiye ile Romanya arasında işb irliğ i bağ ların ı çok ta ra flı kadem elerde 
yaym ağ a ve genişletmeğe mahsus yo lları bu lm ak arzusuyla  meşbu halde size 
geldik.

Bunların kuvveden fiile  çıkacağ ına dair müsbet em areler bulunduğuna 
kan iy iz . Sah illeri ayni denizin su larıy la  y ıkanan  Türkiye ve Rom anya, coğraf
yan ın  dahi dostluk ve an lay ış  içinde ya şam ala rın ı takd ir ettiği iki komşu ü l
kedir. ;
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A yrıca , m ille tlerim iz , enerjilerin i m üreffeh bir kültür ve iktisat ya ra tm ak  
ve m edeniyet seviye lerin i yükseltm e hedefleri üzerine teksifde derin ve m ü
tekab il b ir m enfaat bu lm akla  da yak ın la şm ış la rd ır .

Rumen m illetin in  yaratıc ı gayretin in  bu istikam ete yöneld iğ in i şüphesiz 
b ilm ektesin iz . M em leketin izin , ekonom isini geliştirm ek, modern bir san ay i ve 
z iraa t vücuda getirm e gayretinde olduğunu b ilm ekteyiz.

Son y ılla rd a  m em leketlerim iz aras ın d ak i ilişk ile rin  yeni bir ham le kazan 
dığını m em nuniyetle m üşahade etmek gerekir. T ica rî, tekn ik , ilm î ve sa ir sa 
h a larda da m übadele ler artm ıştır. İktisad î işb irliğ i projelerin i m ükem m elleş
tirm ek yo lun dayız . Kültür, sanat ve turizm  ilişk ile ri çoğalm ıştır.

B aşbakan ların  karşılık lı z iya re tle ri, m em leketlerim iz parlâm ento ve hükü
metler tem silcileri a ras ın d ak i ka rş ıla şm a la r, bu ilişk ile rin  gelişm esinde önemli 
b ir rol oynam ıştır. Bu sonuç üzerinde m em nuniyetim izi ifade ederken, san ay i, 
tekn ik, ilim , kültür sah a la rınd a  işb irliğ i İle İktisad î m übadeleleri arttırm a ve 
çeşitlendirm e im kân ların ı tüketmekten henüz uzak  bulunduğum uzu düşünüyor 
ve siz in , mevcut im kânların  semere verm esin i ve iki ü lke a ras ın d ak i işb ir liğ i
nin kesafet kazanm asın ı a rzu lam an ızd an  k ıvanç duyuyorum .

M uh akkak  ki Türk - Rumen m ünasebetlerin in müsbet ge lişm esi, herşey- 
den önce iki m illetin m enfaatlerin i ka rşılam aktad ır. A y rıca , bunun, m ille tle ra ra
sı bir ağ ırlığ ı olduğu da aşikâ rd ır.

M ille tlerarası sağ lam  bir atm osfer y a ra t ıla ra k  bunun m uhafaza ed ilm e
sinin esas şartın ın , sosyal sistem fark ı gözetm eksizin devle tle rarasında normal 
ilişk ile rin  geliştirilm esi olduğu bugün cümlece m alûm dur. Barış ve güven liğ in  
tarsini ve devle tle rarası ilişk ile rin  norm alleştirilm esi, sıkı bir şekilde , müteka- 
bilen b irb irlerine b ağ lıd ır la r . Tatb ikat bu hedeflere, her devlet, m illetlerin  ken
di m ukadderatların ı dış m üdahale  o lm aksızın  kendileri tayin  etm eleri g ib i v a z 
geçilm ez bir hakkı tanıd ığ ı ve bağ ım sızlık , m illî hüküm ran lık , hak eşitliğ i, İç 
işlerine adem i m üd ahale , karşılık lı m enfaat prensip lerine sayg ı gösterdiği ö l
çüde erişileb ileceğ in i gösterm ektedir.

Çağdaş dünyada m ütecaviz kuvvet değ il, m antık ga lebe ça lm alıd ır. in 
san lığ ın  kaderi karşısında sorum lu luk, büyük küçük her devlete , dünyada m ev
cut savaş yu va la rın ı söndürm ek, ih tilâ flı problem leri m üzakere yo luy la  ha lle t
mek ve m ille tlerarası hayatta detente'ı genişletm ek ve ona devam lılık  verm eğe 
m atuf gayretleri yoğun laştırm ak için az im kâr, m usırrane hareketle m ükellef bü
tün politika ad am la rın a  terettüp etm ektedir.

Rom anya Sosyalist Cum huriyeti bu temel a rzu la ra  uygun o la rak  m illet
lerarası a la n d a  faa liye tte  bu lunm aktad ır. Rom anya, bütün devletlerle  ilişk ile 
rini geliştirerek ve yap ıcı tek lif ve teşebbüslerle sulhü İdam e ve tahkim e m a
tu f umum î gayretlere o lan katkısın ı arttırm ak yo lundad ır. Türkiye Cuımhuri-
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ye ti’nin m ille tlerarası havan ın  düzelmesi lehindeki tutumunu takd irle  karş ılıyo 
ruz. Bu, f ilh a k ik a , iki memleket arasında geniş bir işb irliğ in in  geliştirilm esi için
büyük bir zemin teşkil etmektedir.

M illetlerarası hayatta , Birleşm iş M illetler bünyesinde d iğer teşk ilâ t ve fo 
rum larda, gayretlerim izi, barış aşığ ı d iğer devletlerle A vrupa 'n ın  ve bütün dün
yanın  güvenliğ in i sağ lam ak  yo lunda cidd î te rakk ile r kaydetm ek için da im a d a 
ha faa l bir şekilde b irleştireb iliriz .

Ü lkelerim izin , müştereken ve müsm ir surette çaba gösterebilecekleri önem 
li bir a la n , fikrim izce, Balkan bölgesindeki havan ın  ıslah ıd ır.

V aktiy le  A v ru p a ’nın endişe kayn ak ların dan  biri o lan B a lkan la rın , bir 
iyi kom şuluk ve semereli iş b irliğ i bölgesi haline ink ılâb ı için gösterilecek h iç
bir gayretin fa z la  o lacağın ı sanm ıyorum . Bu, bütün A vru pa K ıtasının güven
liğ ine , ğenel barış d avas ın a  d ikkate  değer bir katkı o lacaktır.

İşte bu düşünce ve hislerle m ütehali o la rak  kadeh im i, Sayın  Cum hur
başkan ı, Ekselânsın ızın  sıhhatine, Bayan Su n ay ’ ınkine, Sayın  B aşb akan , sizin 
sıhhatin ize , Bayan Dem irel’ in sıhhatine, bütün hazır bu lunan zevatın  s ıhh a
tine ve Türk - Rumen m ünasebetlerinin gelişm esi için kald ırıyo rum .»

B E L G E 8 25 Mart 1969

TEKNİK SEVİYEDEKİ TÜRK - RUMEN GÖRÜŞMELERİ

Enerji ve Tab iî K ayn a k la r Bakanı Refet Sezgin bu görüşm eler hakkında
şunları söylem iştir :

«Romen Enerji Bakanı Ekselâns Groza ile beraberindeki a rk a d a ş la r  ve 
hüküm etim izi tem silen teşkil edilen bir hey’et m arifetiy le  bugün saa t 10 .00 'da 
Dışişleri Bakan lığ ında yaptığ ım ız görüşm elerde her iki m em leket a rasın da uzun 
süreden beri m üzakere konusu olan A yvac ık  bara jı İle B a lavu r hîdro - e lekt
rik  santralın ın  inşaası m es’elesini m üzakere ettik.

V ard ığ ım ız m utabakata göre prensip o la rak  Romen hükümeti A yvac ık  
bara jı ile B a lavur hidro - elektrik santralın ın  kredi ile inşaasın ı kabul etmiş bu
lunm aktad ır. Bugünkü m üzakerelerde kredi şartların ın  tesbiti ve kesin bir so
nuca bağ lanm ası bakım ından müşterek bir komitenin m ünhasıran  A yvac ık  
barajı ve B a lavur hidro - e lektrik santralın ın  kredi şartların ı tesbit için kısa sü
rede top lanm asına karar verilm iş bu lunm aktad ır. Kredi konusu ya k la ş ık  o la 
rak 60 m ilyon dolar c iva rındad ır. Ümid ediyorum  ki önüm üzdeki günler z a r
fında n iha î m üzakeresin i ve an laşm asın ı ikm âl etmiş o lacaktır» .

Enerji ve Tab iî K ayn a k la r Bakanı Sezgin daha sonra ticari konularda y a 
pılan m üzakereler hakkında da şunları söylem iştir :
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«İki ü lke a ras ın d ak i ticarî m ünasebetler esasen artan bir tempo ile de
vam  etm ektedir. 1969 y ılında ticaret hacm inin 19 m ilyon do lara  vasıl o lacağ ı
ikili an laşm am ız icab ıd ır. Her iki hükümet bu ticaret hacm ini daha da gen iş
letmek ve geliştirm ek kararındad ır. Bu konuda aram ızd a görüş teatisinde bu
lunduk ve hangi konularda ticareti genişletm e im kân larına  sah ip  o lab ileceğ i
m iz, diğer bir ifade  ile hangi konuların her iki m em leket m enfaatlerine  o la rak  
ele a lınab ileceğ i hususu konuşuldu. Ö nüm üzdeki günlerde bir başka kom is
yon Rom anya’ya g iderek bu im kân ları a raştıracaktır» .

B E L G E 9 25 Mart 1969

BAŞBAKANIN ROMANYA DEVLET BAŞKANI ŞEREFİNE VERDİĞİ YEMEKTE
YAPILAN KONUŞMALAR

Başbakan  Sü leym an Dem irel, Rom anya Devlet Başkan ı N icolae Ceausescu 
şerefine verd iğ i yem ekte şu konuşm ayı yapm ıştır :

«Sayın  Başkan ,

Herşeyden önce, Rom anya'nın  Devlet Başkan ın ı ve onun muhterem eşini 
m em leketim izde se lâm lam ak ve bugün burada eşim le b irlikte ağ ır lam ak  im 
kânını bulmuş o lm aktan  duyduğum uz m em nuniyeti arzetm ek İsterim .

Türk - Romen ilişk ile rinde  mutlu bir m erhale teşkil eden bu z iyaretin ; Ek- 
se lânsları gibi m üm taz bir devlet adam ın ın  riyasetinde, güzide şahsiyetlerin  
iştirak iy le  yap ılm as ı, onun değerini bir kat daha arttırm aktad ır.

1966 N isan ’ ında bir Türk parlâm ento heyetinin Rom anya'ya g itm esiyle  
m em leketlerim iz a rasın da baş layan  ve sonradan değ işik  seviye lerdeki ka rş ı
lıklı z iyaretle rle  günüm üze kadar devam  eden şahsi tem aslar; çok verim li o l
muştur. Bu sayede b irb irim izi daha yak ın d an  tan ım ak , ilerlem e yo lundaki 
gayretlerim izi m ahallinde  m üşahade etmek ve çeşitli m eseleler hakkında fa y 
dalı görüş teatisinde bu lunm ak im kânı hasıl o ldu.

1967 y ılında Rom anya'ya yapm ış olduğum  ziyaretten ne kad ar müsbet 
in tib a la rla  ayrılm ış olduğum u m uhtelif vesile lerle  ifade  etm iştim . Bu seyahat 
süresince ben ve a rkad a ş la rım , güzel m em leketinizde gayretlerin iz in  yak ın d an  
şah id i o lm anın ya n ın d a , Romen m illetin in  ça lışkan lığ ı ve kab iliyeti kadar m i
safirperverlik  hasletlerin in  de ne kadar yüksek olduğunu takd irle  gördük.

Ekse lânsların ın  ve m esai a rkad aşla rın ın  Türk iye ’deki ikam etleri süresin
ce aynı sıcak ve sam im î ilg iy le  karş ılan acak la rınd an  emin bulunuyorum .

Ekselâns,
M ille tlerarası önem taşıyan  veya m em leketlerim izi doğrudan doğruya 

ılg/lendiren konularda cereyan etmekte olan görüşm elerim izin  önem ine işaret
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etmek istiyorum . Açık k a lp lilik  ve karşılık lı an lay ış  içinde geçen konuşm ala rı
mızın fayd a lı sonuçlara varacağ ın ı ümit ediyorum . Bu ise iki m em leket iliş 
kilerin in bugünü ve yarın ı bakım ından sevinç veric id ir.

Dış siyaset konuları ele alın ırken göz önünde bu lunduru lacak en önemli 
noktanın barışın korunm ası olduğu m uhakkaktır.

Bizim görüşümüze göre, barışın ad il ve devam lı o lab ilm esi için; d ev
letlerin bağ ım sızlığ ı, hak eşitliğ i, toprak bütünlüğü ve içişlere karışm am a il
kelerine saygı gösterm ek, aynı zam anda an laşm a la ra  riayet eylem ek gerek
mektedir. M illetlerin meşru hak ve m enfaatleri korunam adıkça barışın  kuru
labileceğine inanm ak güçtür.

M illetlerarası ih tilâ fla rın  iyi niyetle ya p ıla ca k  m üzakere lerle  çözüm len
mesi en emin bir yo ldur. Bu itibarlad ır k i, barışın kurulm ası ve korunm asına 
yardım cı o lm ak Türkiye'n in  dış siyasetinde geleneksel ve temel ka ide le r h a li
ne gelm iştir.

Dünyayı işgal eden Orta - Doğu, A vrupa ve Kıbrıs m eseleleri g ib i o la y 
larda Türkiye'n in tak ip  ettiği s iyaset, bu esaslara  dayan ır.

A rap  devletleri ile İsrail arasında uzun y ılla rd ır  süren ih tilâ f , sonuncu
su 1967’de o lm ak üzere, b irkaç kerre silâh lı çatışm ala ra  sebebiyet verm iştir.
Bu yüzdendir ki Orta - Doğu meselesi gittikçe g irift ve m uhataralı b ir hal a l
m aktad ır. içinde bulunduğum uz bölgede cereyan eden bu o la y la r  bizi endişe
ye sevkediyor. İhtilâfın  halli yo lunda G üven lik  Konseyi Kararı çerçevesinde 
yap ılan  ça lışm aları destekliyor ve biran evvel barışçı bir çözüm yo luna u la 
şılm asın ı d iliyoruz.

Son gelişm eler ya ln ız  m em leketlerim izin yak ın d an  ilg ili bulunduğu A v 
rupa'da değil, faka t Doğu - Batı ilişk ile rinde de bir gerg in lik  yaratm ıştır. İn
sanlığ ın ümit bağ lad ığ ı «détente» atm osferinin geniş ölçüde tem ini için sar- 
fedilecek gayretlerin  en kısa zam anda etkili o lm asını tem enni ediyoruz.

M illî davam ız olan Kıbrıs m eselesine gelince, cem aatler a rasın da bir sü
redir devam  eden tem aslar henüz müsbet neticelere u laşm ış değ ild ir.

Bu görüşmelerde arzu edilen neticenin a lınab ilm esi iyi n iyetli ve realist 
düşüncelerin m üzakerelere hakim  o lm asına bağ lıd ır. Y ılla rd ır  çeşitli ihtilât- 
lar ya ra ta ra k  süregelen bu ihtilâfın  biran evvel h a lli; bölgem izin barış ve gü
ven liğ in in  korunması yönünden büyük önem taşım aktad ır.

Devam etmekte olan tem asların  bütün ilg ili ta ra fla r ın  meşru hak ve
m enfaatlerin i karşılayan  ad il ve n iha î bir çözüme götürecek yolu açm aya y a r
dımcı olmasını temenni etm ekteyiz.
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Sayın  B aşkan ,

M ille tlerarası konularla ilg ili bu kısa sözlerim e son verip  m em leketleri
mizin ik ili ilişk ile rine  geçmeden önce şunu da belirtm ek isterim ki, barışın  s a 
vunu lm asında basiretli idaren iz a ltında bulunan kom şumuz R om anya’nın 
gütmekte olduğu siyaseti ilgi ve takd irle  tak ip  etm ekteyiz. Bu siyasetin  böl
gem iz ve dünya barışı için fa id e li o lduğu inancındayız .

Farklı idare ta rz la rın ın  devletler a ras ın d a  yine karşılık lı sayg ı, eşitlik  ve 
içişlerine karışm am a şa rt la r ıy la , dostluk kuru lm asına mcıni teşkil etm eyece
ğinde karşılık lı m utab ık bu lunm am ız s iyasetle rim iz a ras ın d ak i müşterek nok
ta la rd an  birin i teşkil ed iyor. Bu husus, a ram ızd ak i ilişk ile rin  ge liştirilm esi b a 
kım ından çok önem lid ir. M em leketlerim iz a ras ın d ak i dostluk bağ ların ın  g e liş
tirilm esi m uhakkak ki m illetlerim izin  de ya ra rın a  o lacaktır.

Rom anya ve Türk iye , bütün güçleriy le  ka lk ınm a ve gelişm e yo lunda ile r
lemeğe ça lışm aktad ır. Her iki ta ra fın  gösterdiği bu gayret, m uhtelif s a h a la r
da yakın  ilişk ile r kurulm asını fa id e li k ılacak  bir in k işa fa  yönelm iştir.

M em leketlerim iz aras ın d a  son y ılla rd a  ticaret, tu rizm , u laştırm a , konso
losluk ve ad lî m üzaharet gibi sah a la rd ak i ilişk ile rim iz i tanzim  eden çeşitli 
Sözleşm eler im za lad ık . H ayırlı neticelerini şim diden m üşahade etmekte o ldu
ğum uz bu ilişk ile rin  daha da sık laşm ası ve başka sah a la rd a  da yak ın  tem as
lar kurulm ası im kân ları mevcuttur. Bu yo lda kısa zam anda gelişm eler kayd e
d ileceğini ümit ediyoruz.

İktisad î ilişk ile rim iz konusuna gelince, kanaatim izce  bu sahan ın  gen iş
letilmesi için de çeşitli im kân lar mevcuttur. Türk iye 'n in  İk tisad î gelişm esi b ilin 
diği g ib i beş y ıllık  p lân la ra  göre ayarlan m ıştır . Bunlardan b irincisi tam am 
lanm ış, İkincisin in  uygu lanm asında da şim diden göze görünür b aşa rıla r e l
de edilm eğe başlanm ıştır.

Romen Hüküm eti, İkinci Beş Y ıll ık  Plân dönem inde gerçekleştirm eyi ön
gördüğüm üz bazı projelere ilgi gösterm iştir. Bu projelerin tahakkuku  konu
sunda iki ülke eksperleri a rasın d a  görüşm eler cereyan etmiş ve Rom anya Dı
şişleri Bakanı Ekselâns M anescu ’nun geçen Kasım  ay ında m em leketim ize vâk i 
ziyareti s ırasında Rom anya’nın katılacağ ı yatırım  proje lerim izin  esasların ı ve 
şartların ı sağ la ya ca k  bir sistem in araştırılm ası hususunda m utabık kalınm ıştır.

En kısa zam anda bu ça lışm a la ra  başlanm asınd a fayd a  görm ekteyiz.»
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Rom anya Devlet Başkanı Ceausescu ise, şu konuşm ayı yapm ıştır :

«Sayın Cum hurbaşkan ı,
Bayan  Sunay,
Sayın  B aşbakan ,
Bayan  Dem irel,
Sözlerim e Sayın Başbakan  ve güzide refika ların ın  m isafiri o lm aktan du y

duğum uz m em nuniyeti ve Ekselansları ile Türk M illeti ta ra fından  bize göste
rilen m isa firperverlik  için bir kere daha şükran larım ızı ifade etmekle başlam ak  
istiyorum . Başka bir deyim le bunda m illetlerim izin  m ütehali bulundukları ka r
şılık lı saygı ve takd ir h islerin in ifadesin i dünya barışının sağ lanm ası için m üş
terek gayretlerin in  ve karşılık lı o la rak  e lverişli bir işb irliğ in i ink işa f ettirm ek hu
susunda duydukları müşterek arzunun ifadesin i görüyoruz.

Türkiye ve Rom anya aras ın d ak i iyi kom şuluk ve işb irliğ i bağ ların ın  m ev
cudiyetin i gerektiren sebepler, uzun zam andanberi her iki m illete mensup b ir
çok uzak görüşlü şahsiyet ta ra fın d an  an laşılm ış bu lunm aktad ır. Bu bakım dan , 
kendi ifadeleri ile «Rom anya ile iyi ilişk ile rde bulunm akta da im i bir m em nuni
yet sebebi» gören, modern Türk iye ’nin kurucusu büyük devlet adam ı M ustafa 
Kem al A tatürk 'ün bu istikam ette, d ikkate  değer bir rol o ynad ığ ın ı, keza, «Ro
m anya ve Türkiye'n in  sam im i ve faa l bir dostluk yürütm ek kaderinde» o lduk
larını belirten m üm taz Rumen devlet adam ı ve d iplom atı N icolas Titulescu ta 
rafından ayn i yönde sarfed ilm iş gayretleri belirtm ek isterim .

M illetlerin  ve dünya sulhunun m enfatlerine m ükemm elen tetabük eden 
bu meşru em elleri en iyi şekilde gerçekleştirm eğe e lverişli u fuk ları açm ak m ev
kiinde bulunduğum uzu zannetm ekteyim .

Zatıâ lile ri g ib i, biz de, bütün m ünazaalı m eselelerden âri bulunan Türk - 
Rumen m ünasebetlerinin son senelerde, ilerleyen bir gelişm e kaydetm ek üzere 
iyi bir yo la girm iş bu lundukların ı büyük bir m em nuniyetle m üşahade etm ek
teyiz. Bu a rad a , son on y ıll ık  devre başlang ıcına nisbetle altı kerre daha yü k
sek seviyeye u laşm ış bulunan ticarî m übadele lerim izi kaydetm ek icab eder.

Bununla beraber, dış ticaretim izin  im kân ların ın  çok daha geniş olduğunu 
sö y liyeb ilir iz . A n la şm a la r , sözleşm eler ve akted ilm iş d iğer bütün işb irliğ i bel
ge leri, sa n ’at, kültür, tekn ik ve bütün sah a la rd a  olduğu kad ar ekonom ik işb ir
liği p lân ında da m ünasebetleri can land ırm ağa m atuf hukukî bir zemin hazır
lam aktad ırla r.

Rumen ve Türk m illetleri bütün d iğer m illetler g ib i, b ir barış ve em niyet 
havasın ın  teessüs etmesi için cihanşüm ül bir harp tehlikesin in  savuşturulm asıy- 
la derinden ilg ilid irle r. Z ira an cak  böyle bir h ava , ilm in feth in in daha iyi bir 
hayata kavuşm a yo lunda insanoğlunun em ellerine tâbi k ılınm ası, insan d eha
sının bütün bilim  sah a la rınd a  gelişm esi ve terakki yo lunda her m illetin sah ip 
bulunduğu m enbaların  değerlend irilm esine m üsait yegâne hava o lacaktır.
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H âdiselerin  ak ış ı, m illetlerarası işb irliğ i ve sulhun , b ilhassa her m illetin 
b ilâkayd ışa rt kendi m ukadderatına b izzat sah ip  bu lunm asına; kendi irade ve 
m enfaatine uygun olan gelişm e yolunda engele uğram adan ilerlem e hakkına 
m alik  o lm asına ; egem enlik , hüküm ran lık , hak eşitliğ i, içişlerine adem i m üda
hale prensiplerin in ink işa f ettirilm esine ve bütün devletlerin  b irb iriy le  m üna
sebetler kurm asının sağ lad ığ ı a van ta ja  bağ lı o lduğunu, gittikçe daha bariz bir 
şek ilde  ortaya koym aktad ır.

Rom anya Sosyalist Cum huriyeti bundan ilham  a la ra k  m illetlerarası m ü
nasebetlerin i m ezkûr prensiplere istinad ettirmekte ve bu prensiplerin  dünya 
ölçüsünde de tatb ik i için kararlı bir şekilde m ücadele etm ektedir.

M illî bağ ım sızlık ların ı elde eden ve m üstem leke boyunduruğundan kur
tu lan  birçok m illetin m evcudiyeti karşısında m em nuniyetim izi ifade ederken, bu 
genç devletlerin  beynelm ilel iş bölümüne ve m uasır cemiyetin büyük m esele
lerinin çözüm lenm esine faa l bir şekilde katılm ak ve dünya arenasında kendi
lerini kabul ettirmek hususundaki gayretlerin i desteklem inin önemine de kani 
bu lunm aktayız .

Türkiye ile Rom anya a rasın d ak i m ünasebetlerin müsbet bir şekilde g e liş
mesi ve buna benzer sa ir m isâ lle r, cemiyet bünyesindeki fa rk la rın , devletler 
a rasında iyi m ünasebetlerin ink işa fına  hiç bir mani teşkil etm ediğini çok beliğ 
bir şekilde gösterm ektedir.

Bunu tebarüz ettirirken aynı zam an d a , sulhun ve m ille tlerarası güven
liğin sağ lanm asına  giden en emin yolun dünyanın  zıt aske rî b loklara bölün
m esinden geçm ediği, fak a t bütün m em leketler a rasın d ak i işb irliğ i ve set ko
nulm am ış tem aslardan  geçtiği hususundaki kanati izhar etmek isterim .

Rom anya Sosyalist Cum huriyeti, bugünkü m ille tlerarası ah va ld e  ele a l ı
nacak en mühim konunun «détente» prosessüsünün tak ib i ve derin leştirilm esi 
olduğu kanaatinded ir. Her iki m em leket ve bu K ıt’amn tarih  boyunca cidd î 
surette izd ırap  çekmiş diğer m illetler İçin h aya tî bir ehem m iyet arzeden A v
rupa güvenliğ i m eseleiesinin ha llin i işte bu an lam  içinde m ütalâa ediyoruz.

Bu emellerin tahakkuk  edebileceği hususundaki inancım ız, aske rî détente 
ve s ilâhsız lan m a için rad ika l tedbirler a lınm asın ı isteyen, İkinci Dünya Harbi 
ve  soğuk harbin kalın tıların ın  tasfiyesin i a rzu layan  mühim sosyal ve politik 
kuvvetlerin  A vru p a 'd a  mevcut ve gelişm ekte olm ası vak ıa s ın a  istinad etm ek
tedir.

Kanaatim izce  A vrupa güven liğ i m eselesi, harp sonrası ta rih î gerçeklerin
den, bugünkü hudutlara sayg ı gösterilm esinden ve K ıt’anın bütün devle tle riy
le norm al ilişk ile r geliştirm e zarureti noktalarından hareket ed ilerek ele a lın 
m alıd ır. Bir A vrupa Konferansı tertib i, bütün bu m eselelerin halli yo lunda m üs
bet bir gelişm eyi teşvik  edeb ilir.
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Türk ve Rumen m illetlerinin ve bütün Balkan  halk ların ın  m enfaatleri, B a l
kan la rda s iya s î havan ın  düzelm esini ve ilişk ile rin  norm alleştirilm esin i şiddetle 
za ru rî k ılm aktad ır. M azin in  tecrübesi, kendilerin i b irb irlerine düşüren ay rılık  
ve ih tilâ fla rın  bu m illetlere ne vah im  za ra rla r  ika ettiğini gösterm iştir. B a lkan 
ların bir barış ve iyi kom şuluk bölgesi haline getirilm esi, A vru p a 'd a  ve bütün 
dünyada güvenliğ in  takv iyesi ve barışın tarsin i için büyük bir katkı o lab ilir .

Bir harp tehlikesin in  halen mevcut olduğu Orta - Doğu'daki durum h ak
kında b iraz evvel ifade buyurduğunuz endişeyi p ay laş ılıyo ruz . Bu hususta bir 
çözüm yo luna u la şm ak için , genel barışın icap larına  ve bu bölgedeki bütün 
m illetlerin ya şam a hak ve m enfaatlerine uygun o la rak  G üven lik  Konseyinin 
Kasım  1967 Kararın ın  gecikm eden tatb ik i lüzum una kani bulunuyoruz. Aynı 
zam an d a , h a lih az ır Dörtlü Paris görüşm elerinde, başka bir cidd î m illetlerarası 
gerg in lik  m enbaı olan V ietnam  harbin in  durduru lm ası, hay li ıztırap çekmiş 
V ietnam  m illetin in sulh içinde gelişm esi ve hiç bir dış m üdahale bu lunm ak
sızın kendi m ukadderatına b izzat ka ra r verm esi için lüzum lu şeraitin  y a ra tıl
ması hususunda en kısa zam anda neticeye u laşılm asın ı ümid ediyoruz.

İçinde yaşad ığ ım ız  devirde - büyük, küçük veya orta olsun - bütün d ev
letlerin dünya sulhunun m ukadderatında m esuliyet sah ib i o lduklarına hayat 
şahadet etm ektedir.

M em leketlerim izin  m illetlerarası hayatın  müsbet ak ış ın a  fa a l bir katkıda 
bu lunab ileceklerin i, bu an lay ış  içinde m ütalâa etm ekteyiz.

Türkiye ve Rom anya’nın, sulhsever diğer devletlerle hem ahenk o la rak , 
bütün m illetlerin güven liğ in in  ve «détente» hakk ınd aki arzu ların  tah akku ku 
nu sağ layab ilm ek  için daha faa l o la rak  müşterek gayret gösterecekleri k an a
atin i beslem ekteyiz. Bu işb irliğ i, dünya arenasında olduğu gibi m illetlerarası 
teşeküller çerçevesinde de m üessir bir şekilde gerçek leşeb ilir; b ilhassa sulhun 
ta rs in i, devletler a rasın d ak i işb irliğ in in  geliştirilm esin i ve Devletler Hukuku
nun korunm asını kendisine hedef tutan B irleşm iş M illetler Teşk ilâ tın ın , bu yü 
ce Forum ’un, rolünü daha geniş bir şekilde başarm asına katkıda bulunm aya 
müncer o lab ilir .»

B E L G E  10 25 Mart 1969

ROMANYA DEVLET BAŞKANININ BAŞKAN SUNAY ŞEREFİNE VERDİĞİ 
YEMEKTE YAPILAN KONUŞMALAR

Rom anya Devlet Başkan ı N icolae Ceausescu, Cum hurbaşkan ı Cevdet Su- 
nay şerefine verdiğ i yem ekte şu konuşm ayı yapm ıştır :

«Sizi bu akşam  aram ızda se lâm lıyab ilm ek , gerek benim ve eşim gerek 
m ecai a rkad aşla rım  için büyük bir zevk olmuştur. Bana, Rumen ve Türk mil-
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letlerin în karşılık lı o la rak  m ütehali bulundukları dostluk ve saygı h islerin in  b a 
liğ bir ifadesi şeklinde bizi ihata eden sevgi ve m isa firperverlik  d o lay ıs îy le  
en sam im i teşekkürlerim izi bir kere daha sunm a fırsatın ı bahşetm enizi rica ede
rim.

Türk iye ’ye m uvasa latım ızdan  bu yana  pek kısa bir zam an geçmiş o lm a
sına rağm en, z iyaretim iz , daha şim diden bize müsbet in tib a la r edinm ek im 
kânını verm iştir.

Modern Tü rk iye ’nin kurucusu A ta tü rk ’ün şayan ı d ikkat k iş iliğ in i can lan 
dıran ve modern, gelişm iş bir şehir numunesi teşkil eden Türkiye Cum huriyeti 
Başkenti A n k a ra ’yı büyük bir ilgi ile gezd ik . Ö zgürlük, m illî bağ ım sızlık , barış 
ve  dostluk fik irle rine  derinden bağ lı olduğunu b ild iğ im iz Türk halkı ile tem as
larım ızı h a fıza la rım ızd a canlı tuttuk.

Siz, Türk m illetinin  güzide idarecile riy le  yaptığ ım ız görüşm elerden çok 
m em nunuz. Z ira bu görüşm eler Türkiye ve Rom anya’nın, iyi kom şuluk iliş k i
lerini genişletm ek ve bunlara tenevvü kazand ırm ak yo lundaki müşterek a rzu 
larına bedahat verm iştir. Bu kayg ın ın , Sayın Cum hurbaşkan ı, bütün m illetlerin 
barış, an laşm a ve güven lik  ideallerine  hizmet etmekle beraber m illetlerim izin  
m enfaatlerine  tam am en tetabuk ettiği de şüpheden varested ir.

A ram ızdak i f ik ir  teatis i, günüm üzde m ille tlerarası hayatın , zora m üra
caatın  bir politika silâh ı ve an laşm az lık la rı çözme metodu o lm aktan  n ihai o la 
rak çıkarılm ası ve bağ ım sızlık , m illi hüküm ranlık , hak eşitliğ i, içişlerine adem i 
m üdahale ve karşılık lı m enfaat prensiplerin in devletlerarası ilişk ile rin  tem elini 
teşkil etmesini gerektird iğ i vak ıa s ı üzerinde müşterek m utabakatım ız belirt
meye im kân verm iştir.

İşte, bu prensiplerin  uygu lanm ası, her m îlletin k iş iliğ in in  tam  şekilde i fa 
de bulm asın ı ve  dünya m edeniyet hâzinesine yaptığ ı somut katkının a rtm ası
nı, devletler a ras ın d a  barış içinde ortak ya şa m a y ı, m ille tlerarasında işb irliğ i 
ve güvenin gelişm esin i teşvik  eder.

Ülkele rim iz aras ın d ak i ilişk ile r ve görüşm elerim izin  de ortaya koyduğu 
veçh ile iki m illetin ortak m enfaatine , A vru pad a ve dünyada genel s iyas î ik
lim in gevşem esine hadim  o la rak , büyük tevessü ve tenevvü im kân ları bulunan 
Türkiye ve Rom anya a rasın d ak i İk tisad î, tekn ik, ilm i ve kültürel işb irliğ i işte 
böyle bir z ihn iyet içinde gelişm ektedir.

Kanaatim izce , m ille tlerarasında m addi ve m anevi değerler m übadelesi
nin taam üm  etm esi, devle tle rarasındak i ih tilâ fla rın  g iderilm esin i M ille tlerarası 
Detantın ve barış ve güvenliğ in  tarsin in în  ilk  esaslı şartlarından  biri o lacaktır.

K ıtanın bütün devletlerin in  gayretleriy le  A vrupa güvenliğ i hedefine doğ
ru tedrici bir gelişm eyi sağ lıyab ilecek  yo lla r ve usuller hakkında görüşlerim i
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zi b ir kere daha ifade ettik. İşte bu fik ir  teselsülüne u yarak , bir A vrupa Dev
letleri Konferansı tertib i, bu hayati mesele üzerinde görüş ve tek lif teatisin i 
teminen en uygun çözüm yo lların ın  bulunm ası ve uygu lanm ası için z iyad esiy le  
fayd a lı o lacaktır.

A vrupa Kıtası güven liğ in in  gelişm esine ya p ıla cak  katkıların  en önem li
sin in , Balkan  Devletleri a rasın d ak i ilişk ile rin  norm alleştirilm esin i, bölgedeki 
s iya s î havan ın  düzeltilm esin i ve Ba lkan la rın  bir barış ve M ille tlerarası İşb ir
liğ i bölgesi haline ink ilâb ın ı tem inen, bu ülkelerin faa l bir kooperasyona g i
rişm eleri o lacağın ı bu vesile  ile de belirtm ek isterim .

Bu ziyaretin  neticelerinin m ille tlerarasında dostane bağ ları s ık laştırm ak 
ve ü lkeler a rasında m ütekabilen fayd a lı işb irliğ i ve barışın korunm ası için 
m üşterek faa liye tle ri geliştirm ek m aksatları ile , karşılık lı şekilde  daha iyi ta 
nışm ak için Devlet Başkan la rı arasında doğrudan doğruya tem aslar y a p ılm a 
sının fayd a  ve önemini teyit ettiğine kan iy im .

İşte bu sebebledir k i, Sayın  C um hurbaşkan ı, Ekse lansların ın , Rom anya ve 
Türkiye a rasın d ak i m ünasebetlerin yükselen ve m üsm ir gelişm esinde ileriye 
doğru bir adım  o lacak , ki - buna inanm ak için her türlü sebeb mevcuttur. - 
Rom anya ziyaretlerin i tehalük le  bekled iğ im izi bild irm em e m üsaadelerin i rica 
ederim .»

Cum hurbaşkanı Sunay da yaptığ ı konuşm ada şunları söylem iştir :

«Sayın  Başkan

Evve la , nazik  sözlerin iz için teşekkür ederim . Z iya re tin iz in , tatm in edicî 
b ir şekilde geçmekte olduğunu öğrenmekten büyük m em nunluk duym aktayız . 
Ekselanslarım  aram ızda görmenin sevincin i a rtıracak  olan önüm üzdeki gün
lerde, Türk halkın ın değerli m isafirle rine  karşı beslediği hisleri birçok ves ile 
lerle m üşahade edeceğinizden em inim .

Görüşm elerim izin  b aşa rıy la  cereyan etmiş o lm asından biz de büyük bir 
haz duym aktayız . Bütün çaba larım ız ın , her şeyden önce, barışı korum aya yö 
nelmesi gerektiği esasında görüş ve fik ir  b irliğ ine sah ip olduğum uzu m em nun
lukla ve bir kerre daha tespit etmiş bulunuyoruz.

Barışın korunması için; bağ ım sızlık , m illî hüküm ran lık , hak eşitliğ i, ka r
şıtlıklı saygı ve içişlerine karışm am a prensip lerin in devletler a ras ın d ak i ilişk i
lerde temel şa rtla r o lduğunda m utabıkız. M ille tlerarası m eseleleri, bu ortak 
an lay ış ın  havası içinde değerlend ird ik . İçinde yaşad ığ ım ız bölgenin barış ve 
güven liğ i, m em leketlerim izi elbette ki yak ından  ilg ilend irm ekted ir. Bu böl
gede bulunan komşu m em leketler a rasın dak i ik ili yak ın la şm ala rın  hem böl
genin , hem de, bütünüyle A v ru p a ’nın ve hattâ dünyanın  barışı için önemli o l
duğunu m üdrikiz . Tem ennim iz, bölgedeki m illetlerin  meşru hak ve m en faat
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lerine halel gelm eden, bu gayenin  tahakkukudur. Türkiye m illî dâvası o lan K ıb 
rıs konusunda da ispat ettiği g ib i, bölgem izin istikrar ve huzurunun korunm a
sına büyük önem verm ektedir. Rumen dostlarım ızın  b aşa rıy la  izled ik leri s iy a 
setin barışçı vas ıfla rın ı da ilg iy le  tak ip  etm ekteyiz.

Görüşm elerim izde ikili ilişk ile rim izin  ana hatlarına da tem as olundu. 
Son y ılla rd a  önemli gelişm eler kaydeden ilişk ile rim izin  bugünkü durumu m em 
nuniyet veric id ir. Yap ılan  değerlendirm eler ilişk ile rin  daha da ge liştirileb ilece
ğini ve bunun, ta ra fla rın  m enfaatine uygun o lacağın ı ortaya koym uştur. Bu 
neticenin, her iki ta ra f için de tatm inkâr o lduğuna inanıyorum .

Bize, güzel m em leketinizi yak ın dan  görmek fırsatını verecek olan nazik  
dâvetin iz için teşekkür ederim . Dost ve komşu ülkenize g itm ek, orada do stla
rımızı yeniden görm ek, çalışkan  Rumen halkın ı yak ın dan  tan ım ak , onun her 
sah ad ak i başarıların ı yerinde m üşahade etmek b izler için bir zevk o lacaktır.»

B E L G E 11 29 Mart 1969

• TÜRK - ROMEN ORTAK BİLDİRİSİ

Bild irin in  metni şöyled ir :

«Türkiye Cum hurbaşkanı Cevdet Su n ay ’ ın dâvetine icabetle, Rom anya 
Sosyalist Cum huriyeti Devlet Konseyi Başkanı N icolae Ceausescu eşi ile b ir
likte, 24 - 29 M art 1969 tarih leri arasında Türk iye'ye  bir resmî z iyaret y a p 
mıştır. Devlet Konseyi B aşkan ın a , Başbakan  Birinci Yard ım cısı llie Verdet, Dı
şişleri Bakanı Corneliu M anescu, Elektrik Enerjisi Bakanı O ctavian  G roza , Ro
m anya Sosyalist Cum huriyetin in A n kara  Büyükelçisi G rigore G eam anu ve Dış 
Ticaret Bakan  Yard ım cısı N icolae refaket etm işlerd ir.

Başkan  N icolae Ceausescu, modern Türkiye'n in  kurucusu, büyük Devlet 
Adam ı M ustafa Kem al A tatürk'ün hâtırasına sayg ı nişanesi o la rak  An ıtkabre  
bîr çelenk koymuştur.

Türkiye'deki ikam etleri s ıras ında , Rom anya Devlet Başkan ı ve kendisine 
refakat eden heyetin m ensup ları, Başkentten b aşka , İstanbul ve İzm ir şeh ir
lerini de ziyaret etm işlerd ir.

Türk m illeti ve Hükümeti m üm taz Romen m isafirle rine , iki ülke arasında 
mevcut dostluk ve hürmet h islerin i ve Türk m illetinin m isafirperverliğ in i akse t
tiren sıcak bir kabul gösterm işlerdir.

Devlet Konseyi Başkanı N icolae Ceausescu, kendisine gösterilen hüsnüka- 
bule sam im iyetle  teşekkür etmiş ve Türk iye ’nin ekonom ik, sosyal ve kültürel 
a lan la rd a  gerçekleştirdiği ilerlem eye karşı takd irlerin i ifade  etm iştir.
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Z iyaret sırasında iki Devlet Başkanı resm î görüşm elerde bulunm uşlard ır. Bu 
görüşm elere Türkiye Başbakan ı Süleym an Demirel de katılm ıştır. Görüşm elere 
Türkiye ta ra fından  : D ışişleri Bakan ı İhsan Sabri Ç ağ la ya n g il, C um hurbaşkan
lığı Genel Sekreteri C ihat A lp an , Dışişleri Bakan lığ ı Genel Sekreteri Zeki Ku- 
nera lp , Türkiye'n in  Bükreş Büyükelçisi Kâm uran Gürün , Dışişleri Bakan lığ ı M üs
teşarı Sad i Eldem, Genel Sekreter S iya s î İşler Yard ım cısı Dâniş Tunalıg il ve yü k
sek dereceli m em urlar,

Rom anya ta ra fın dan  da ; Başbakan  Birinci Yard ım cısı llie  Verdet, D ışiş
leri Bakan ı Corneliu M anescu, E lektrik Enerjisi Bakan ı O ctavian  G ro za , Ro
m anya Sosyalist Cum huriyetin in A n kara  Büyükelçisi G rigore G oam anu , Dış 
T icaret Bakan  Yard ım cısı N ico lae N icolae ve yüksek dereceli m em urlar katıl
m ışlard ır.

Sam im iyet, dostluk ve karşılık lı an lay ış  havası içinde geçen m üzakere ler
de, Türk - Romen ik ili ilişk ile ri ve m ille tlerarası m ünasebetler a lan ınd ak i gü
nün m eseleleri üzerinde görüşülm üştür.

İki Devlet B aşkan ı, Türkiye ile Rom anya a rasın d ak i ilişk ile rin , her iki Hü
küm etin, iki ü lke aras ın d ak i m ünasebetlerin , iyi kom şuluk ve karşılık lı saygı 
zihniyeti içinde takv iyes i yo lundaki sam im i a rzu ların a  uygun o la ra k , çeşitli 
a la n la rd a  önemli bir gelişm e kaydetm ekte olduğunu m em nunlukla m üşahade 
etm işlerd ir.

İki Devlet B aşkan ı, B aşb akan la r , M eclîs B aşkan la rı, D ışişleri Bakan la rı ve 
her iki ülkenin diğer resmî şahsiyetleri arasında teati o lunan ziyaretlerin  ve son 
y ılla rd a  akted ilen  birçok an laşm a ve sözleşm enin ik ili ilişk ile rin  bu mutlu ge
lişm esine özlü bir katkı sağ lad ığ ın ı kaydetm işlerd ir.

ik i T a ra f, ü lkeleri a rasın d ak i İktisad î ilişk ile re  özel bir önem verm işler,
son y ılla rd a  İlm î ve tekn ik sah a la rd ak i tem asların  gelişm esin i ve ticarî m üba
delelerin sü r’atle  artm asın ı m em nuniyetle karşılam ış la rd ır.

Türkiye ile Rom anya'nın m illî ekonom ilerinin şim diki kalk ınm a durum u
nun ve geleceğinin bahşettiği m üsait şartların  daha etkili bir şekilde  ku llan ıl
m ası m aksad iy le , İki T a ra f, bir Türk - Romen karm a kom isyonu kurm ak ve yet
kili m akam ların ı uzun vad e li b ir an laşm a akd i m eselesini tetkikle v az ife len 
dirm ek hususunda m utabık ka lm ışlard ır.

İki T a ra f, Türkiye ile Rom anya a rasın d ak i sanat ve ilim  a lan la r ın d ak i 
m übadelen in , m em nuniyet verici bir şekilde ge liştiğ in i m üşahade etm işlerd ir.

• i f 1

Z iyaret s ıras ında , iki ülkenin D ışişleri B akan la rı, Türkiye Cum huriyeti Hü
kümeti ile Rom anya Sosyalist Cum huriyeti Hükümeti a ras ın d ak i M ille tlerarası 
Karayo lu  N ak liyatı A n laşm an ın  tasd ik  belgelerini teati etm işlerd ir.

İki T a ra f, Türkiye ile Rom anya a rasın d ak i dostane m ünasebetlerin g e liş
m esin in , Türk ve Romen M illetlerin in  m enfaatine uygun olduğunu ve aynı z a 
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m anda, m ille tlerarası an lay ış  ve işb irliğ i zihniyetin in  takv iyesine  faa l bir kat
kıda bulunduğunu belirtm işlerd ir.

İki Devlet Başkan ı, ha lih az ır m ille tlerarası durum üzerinde geniş b ir gö
rüş teatisinde bu lunm uşlard ır. Bu konuda, m illetlerarası sıhhatli ilişk ile rin , bü
tün dünya için muteber, vazgeçilm ez temeli o la rak  kabul edilen egem enlik , 
m illî bağ ım sızlık , hak eşitliğ i, iç işlere adem i m üdahale ve karşılık lı m enfaat 
prensiplerin in önemini belirtm işler ve bu prensip lere, büyük veya  küçük, bütün 
devletlerce saygı gösterilm esinin zarureti üzerinde d u ra rak , Türkiye ve Rom an
y a ’nın, dünyada itim at ve an lay ış  havasın ın  teessüsü için sam im i gayretle ri
ne devam  etmek ve derin surette bağlı bulundukları barış d avas ın a  m üessir 
b ir şekilde hizmet etmek hususundaki az im lerin i teyit eylem işlerd ir.

Bu düşünce ile , iki T a ra f, A vrupa kıtasında itim at ve an lay ışa  dayan an  
ilişk ile rin  kurulm asın ın , bütün dünyada barış ve güven lik  için özel b ir önem 
taşıd ığ ı hususundaki inançların ı tekrarlam ışla rd ır. Bu konuda iki T a ra f, Avrupa 
ilişk ile ri hakkında Birleşm iş M illetlerin  20. Genel Kurulunda a lınan  kararın  öne
mine işaret etm işlerd ir.

Ba lkan  Devletleri a ras ın d a , karşılık lı an lay ış  zihniyeti içinde, iyi kom şu
luk m ünasebetlerinin gelişm esi lehinde de o ldukların ı ifade  eden ve bu gibi 
ilişk ile rin  bölge ve dünya barışın ın takv iyesi için önemini belirten iki T a ra f, 
B a lkan la rd ak i durum un olum lu gelişm esine Türkiye ile Rom anya a rasın dak i 
dostane ilişk ile rin  yapıcı katkısını m em nuniyetle kaydetm işlerd ir.

İki Devlet Başkan ı, insanlığ ın  barış ve güven lik  em ellerin in gerçekleşm e
sinin nükleer s ilh sız lanm a da dahil o lm ak üzere m üessir bir m illetlerarası kont
rol a ltında genel s ilâhsız lanm an ın  tahakkukuna sıkı b ir şekilde bağlı bu lun
duğu hususundaki inançların ı ifade etm işler ve bu gaye istikam etinde m üşah
has tedbirlere varılm ası için gayret sarfed ilm esi lüzumunu belirtm işlerd ir.

Her iki Devlet B aşkan ı, m illetlerarası barış ve güvenliğ in  m uhafazası için 
Birleşm iş M illetler Teşk ilâtına düşen rolün önemini tebarüz ettirm işler ve B ir
leşm iş M illetler Ya sas ın d a  kayıtlı prensiplere uygun o la rak , bu Teşkilâtın  mü- 
essiriyetin in  arttırılm ası görüşünde o ldukların ı beyan etm işlerd ir.

T a ra fla r, dünyada mevcut çeşitli gerg in lik  ve ih tilâ f konuları karşısında 
duydukları endişeyi ifade  etm işlerd ir.

Devlet B aşkan la rı, V ietnam  konusundaki Paris görüşm elerin in , ih t ilâ fa , 
1954 Cenevre A n laşm ala rı esas a lın a ra k  ve V ietnam  halkın ın  kendi kaderin i 
serbestçe tayin ine  İm kân verecek şekilde en kısa zam anda barışçı bir hal çaresi 
sağ lam ası üm idini izhar etm işlerd ir.

O rta Doğu durum una gelince, iki T a ra f, bu an laşm az lığ a  G üven lik  Kon
seyinin 22 Kasım  1967 tarih li kararına uygun o la rak  bir hal tarzı bulunm ası 
yo lundaki gayretlerin  gecikm eden netice verm esi ve bölgeye âd il ve devam lı 
bir barış getirm esi tem ennisini izhar etm işlerd ir.
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Görüşm eler s ıras ında , Kıbrıs konusu da ele alınm ışıtr. Türk T a ra fı, bu ko
nudaki son gelişm eleri izah etm iştir. İki Devlet Başkan ı, bu bölgedeki barışın 
takv iyesi için m eselenin ilg ili bütün ta ra fla rın  meşru m enfaatlerine uygun o la 
rak barışçı yo lla rla  halled ilm esi gerektiği hususunda m utabık ka lm ışlard ır.

T a ra fla r , Rom anya Sosyalist Cum huriyeti Devlet Konseyi Başkanı N icolae 
Ceauşescu ’nun Türk iye'ye  yaptığ ı z iyaretin  Türk ve Romen m illetlerin in barış 
davasın ın  ve m ille tlerarası an lay ış  havasın ın  m enfaatine o la rak , iki ülke a ra 
sındaki dostluk ilişk ile rin in  kuvvetlenm esine önem li bir katkı teşkil ettiği k a 
naatin i ifade  etm işlerd ir.

Her iki Devlet Başkan ı, görüşm elerden çok memnun ka lm ış la r ve iki ü l
ke Devlet A dam ları a rasın d ak i tem asların  devam ına ta ra fta r o ldukların ı be
yan  etm işlerd ir.

Rom anya Devlet Konseyi Başkan ı Sayın N icolae Ceausescu, Türkiye Cum 
hurbaşkanı Sayın  Cevdet Su nay ’ı Rom anya’ya resmî b ir ziyarette bu lunm aya 
davet etm iştir. Davet m em nuniyetle kabul o lunm uştur. Z iya re t tarih i d ip lo m a
tik yo lla rdan  daha sonra tesbit edilecektir.»

(Esas Metin) 

COMMUNIQUE CONJOINT 
TURCO - ROUMAIN

«Répondant à l ’ invitation du Président de la République de Turquie, 
M onsieur Cevdet Sunay, le Président du Conseil d ’Etat de la République 
Socia liste de Roum anie, M onsieur N ico lae Ceausescu, a effectué du 24 au 29 
mars 1969 une v isite  officelle  en Turquie avec son épouse. Le Président du Conseil 
d ’Etat a été accom pagné de : M M. Ilie Verdet, Prem ier V ice - Président du 
Conseil des M in istres, Corneliu M anescu, M inistre des A ffa ire s  Etrangères, 
O ctav ian  G roza , M inistre de l ’Energie Electrique, G rigore G eam anu , 
A m bassadeur de la République Socialiste de Roumanie à A n kara  et N icolae 
N ico lae, M inistre A d jo int du Commerce Extérieur.

Le Président N icolae Ceausescu a déposé une couronne au M ausolée de 
M ustafa Kem al A tatütrk , en hom m age à la mémoire du grand homme d ’Etat, 
le fondateur de la Turquie moderne.

Au cours de leur séjour en Turquie, le Chef d ’Etat roum ain et les membres 
de sa délégation ont égalem ent v isité , à part la cap ita le , les v illes d ’ Istanbul 
et d ’ izm îr.

68



Le Gouvernem ent et le peuple turcs ont réservé au x éminents hôtes 
roum ains un accueil chaleureux reflétant l ’am itié et l ’estime entre les deux pays 
et l'hosp italité  du peuple turc.

Le Président du Conseil d ’Etat, N icolae Ceausescu a remercié cordialem ent 
pour l ’accueil qui lui a été fa it et a exprim é son appréciation à l'égard des 
progrès réa lisés par la Turquie dans les dom aines économique, social et 
culturel.

Au cours de la v isite , les deux présidents ont eu des entretiens o ffic ie ls. 
A  ces entretiens a participé le Prem ier M inistre de la Turquie M onsieur Süley- 
man Demirel. Y  ont pris part aussi du côté turc : M M. ihsan Sabri Ç ag la ya n g il, 
M inistre des A ffa ire s  Etrangères, C ihat A lp an , Secrétaire Général à la 
Présidence de la République, Zeki Kunera lp , Secrétaire Général au M inistère 
des A ffa ire s  Etrangères, Kam uran Gürün, A m bassadeur de Turquie à Bucarest, 
Sad i Eldem, Secrétaire Général Délégué, Dani§ Tun a lig il, Secrétaire Général 
A d jo int pour les A ffa ire s  Politiques et les hauts fonctionnaires.

Du côté roum ain : M M . Ilie Verdet, Premier V ice - Président du Conseil 
des M inistres, Corneliu M anescu, M inistre des A ffa ire s  Etrangères, O ctavian  
G ro za , M inistre de l ’Energie Electrique, G rigore G eam anu , Am bassadeur de 
la République Socialiste de Roumanie à A n ka ra , N icolae N ico lae , M inistre 
Ad jo int du Commerce Extérieur et les hauts fonctionnaires.

Les entretiens qui se sont déroulés dans une atm osphère de cord ia lité , 
et de compréhension m utuelle ont porté sur les relations b ilatéra les turco - 
roum aines et sur des problèmes actuels ayan t tra it au x relations internationales.

Les deux Présidents ont constaté avec satisfaction que les relations entre 
la  Turquie et la Roumanie connaissent un im portant développem ent dans 
d ifférents dom aines, conformément au désir sincère des deux gouvernements 
de renforcer les rapports entre les deux pays dans l ’esprit du bon vo isinage 
et du respect m utuel. Ils ont relevé que les échanges de visites entre les 
prem iers, m inistres, les président des parlem ents, les m inistres des a ffa ires  
étrangères et d ’autres personnalités o ffic ie lles des deux pays a insi que la 
conclusion pendant les dernières années d ’un grand nombre d ’accords et de 
conventions ont apporté une contribution substantielle  à cette évolution 
heureuse dans les relations b ilatéra les.

Les deux parties ont accordé une attention particu lière au x relations 
économiques entre leurs pays. Elles ont salué la croissance rap ide des échanges 
com m erciaux, ces dernières années, le développem ent de contacts dans les 
dom aines technique et scientifique. En vue d'une utilisation plus efficace des 
conditions favo rab les qu 'offrent le stade actuel et la perspective du 
développem ent des économies nationales de la Turquie et de la Roum anie, les
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deux parties sont convenues de créer une commission mixte turco - roum aine 
et de charger les autorités compétentes d ’étudier la question de la conclusion 
d'un accord à long terme.

Les deux parties ont constaté que les échanges dans les dom aines 
artistique et scientifique entre la Turquie et la Roum anie se développent de 
m anière satisfa isan te .

Lors de cette v isite  les m inistres des a ffa ire s  étrangères des deux pays 
ont procédé à l ’échange des instruments de ratification de l'Accord entre le 
Gouvernem ent de la République de Turquie et le Gouvernem ent de la République 
Socia liste de Roum anie sur les transports routiers internationaux.

Les deux parties ont souligné que le développem ent des relations 
am icales entre la Turquie et la Roum anie, correspond au x  intérêts des peuples 
turc et roum ain et constitue à la fois une contribution active au renforcement 
de l'esprit de co llaboration et d ’entente internationale .

Les deux présidents ont procédé à un am ple échange de vues sur la 
situation internationale actuelle . Ils ont souligné à cet égard , l'im portance des 
principes de la souveraineté, de l ’ indépendance nationa le , de l'égalité  en droits, 
de la non - ingérence dans les a ffa ire s  intérieures et de l'avan tag e  m utuel, 
universellem ent va lab le  comme l'ind ispensab le  base des relations internationales 
saines et, réitérant la nécessité du respect desdits principes par tous les Etats, 
grands ou petits, ont réaffirm é la déterm ination de la Turquie et de la 
Roumanie de poursuivre leurs efforts sincères pour l ’ instauration d ’un clim at 
de confiance et de compréhension dans le monde et de serv ir avec efficacité 
la cause de la p a ix  à laquelle  elles sont profondém ent attachées.

Anim ées par ces sentim ents, les deux parties ont réitéré leur conviction que 
l ’établissem ent des relations de confiance et de compréhension sur le continent 
européen au ra it une portée toute particu lière pour la p a ix  et la sécurité dans 
le monde entier. A  cet effet les deux parties ont souligné l'im portance de la 
résolution adoptée lors de la XXèm e session de l ’Assem blée G énéra le  de 
l ’O.N.U. sur les relations européennes.

Se prononçant égalem ent en faveu r du développem ent des rapports de 
bon vo isinage  entre les Etats des Balkans dans un esprit de compréhension 
mutuelle et soulignant l ’ importance de tels rapports pour le renforcement de 
la p a ix  régionale et m ondiale , les deux parties ont relevé avec satisfaction 
l ’apport constructif des relations am icales turco - roum aines à l'évolution 
positive de la situation dans les Ba lkans.

Les deux Présidents ont exprim é leur conviction que la mise en oeuvre 
des asp irations de pa ix  et de sécurité de l ’hum anité sont en étroite liaison avec 
la réalisation du désarm em ent général y compris le désarm em ent nucléaire ,
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sous contrôle international efficace et ont souligné la nécessité de déployer 
des efforts a fin  d 'a rrive r à des mesures concrètes dans la direction de cet 
objectif.

Les deux Présidents ont mis l'accent sur le rôle im portant qui incombe à 
l'O rgan isation  des Nations Unies pour le m aintien de la p a ix  et de la sécurité 
internationale et se sont prononcés pour ¡’accroissem ent de l'e fficacité  de cette 
O rgan isation  sur la base des principes inscrits dans la Charte.

Les parties ont exprié leur préoccupation v is - à - v is des d ifférents foyers 
de tension et de conflit dans le monde.

Ils ont form ulé l ’espoir que les pourparlers de Paris au sujet du Vietnam  
assurent le plus tôt possible un règlem ent pacifique du conflit sur la base des 
Accords de Genève de 1954 permettant au peuple vietnam ien de disposer 
librem ent de son propre destin.

Q uant à la situation au M oyen - O rient, les deux parties ont exprim é le 
voeu que les efforts destinés à trouver une solution à ce conflit conformément 
à la résolution du Conseil de Sécurité du 22 Novem bre 1967 aboutiront sans 
plus tarder et am èneront une p a ix  juste et durab le dans la région.

Lors des entretiens, le problème de Chypre a été aussi évoqué. La partie 
turque a exp liqué les derniers développem ents à cet égard . Les deux Présidents 
sont convenus que dans l ’ intérêt du renforcement de la p a ix  dans cette région, 
le problème devra it être solutionné par des moyens pacifiques, conformément 
au x  intérêts légitim es de toutes les parties en cause.

Les Parties estiment que la v isite  du Président du Conseil d ’ Etat de la 
République Socialiste de Roum anie, N icolae Ceausescu dans la République de 
Turquie constitue une contribution im portante au renforcement des relations 
d ’am itié  entre les deux pays, dans l'intérêt des peuples turc et roum ain, de la 
cause de la pa ix  et de la compréhension internationale . Les deux Présidents ont 
été très satisfa its  de leurs entretiens et se sont déclarés en faveu r de la 
continuation des contacts entre les hommes d 'Etat des deux pays.

Le Président du Conseil d ’Etat, M onsieur N icolae Ceausescu, a adressé 
au Président de la République de Turquie, M onsieur Cevdet Sunay , l ’ invitation 
de se rendre en visite  o ffic ie lle  dans la République Socia liste de Roum anie. 
L'invitation a été acceptée avec p la is ir . La date de la v isite  sera fixée  ulté
rieurem ent, par voie d ip lom atique .»

71



B E L G E 14 31 Mart 1969

BULGARİSTAN İLE GÖÇ ANLAŞMASI İLE İLGİLİ BİR AÇIKLAMA

Türkiye Büyük M illet M eclisince bir süre önce kabul edilen an laşm an ın  
uygun bulunm asına d a ir kanun önüm üzdeki günlerde Cum hurbaşkanı Cevdet 
S u nay ’tn im zasına sunu lacaktır. Parçalanm ış a ile le rin  b irleştirilm esin i öngören 
an laşm ad an , yakın  ak rab a la rı 1952 yılına kadar B u lgaristan ’dan Türkiye'ye göç 
etmiş olan Türk as ıllı Bulgar va tand aşla rı ya ra rlan acaktır .

D ışişleri Bakan lığ ı sözcüsü O ktay İşcen bir soru üzerine, «an laşm adan  
ya ra rla n a cak  o lan ların  üç grupta toplandığ ın ı» b ild irm iştir.

İşcen'in verd iğ i b ilg iye  göre, birinci grupta karı - koca, ana baba büyük
anne büyükbaba ve bunların  ana ve bab a ları bu lunm aktad ır. İkinci grup ço
cuk lar ve torun larla bunların  eş ve çocukların ı kapsam aktad ır. A n laşm a yürür
lüğe girinceye kadar, evli o lm ayan kız ve erkek kardeşlerle , ölü kız ve erkek 
kardeşlerin , bekar, reşit ve gayri reşit çocukları da üçüncü grupta top lanm ak
tad ır.»

İşcen an laşm an ın  uygu lanışı konusunda da şu b ilg iyi verm iştir : «Bu a k 
rab a lık  derecesine giren soydaşlarım ızın  Türk iye 'ye  göçü N isan 'la  Kasım  a y 
ları a rasın da ya p ıla cak  ve haftada 300 k iş ilik  kontenjan lar halinde o lacaktır. 
Bu ta rife  giren soydaşlarım ızın  göç etmeleri tam am lan ıncaya  kadar an la şm a
nın uygu lanm asına m üteakip y ılla rd a  ayn ı şekilde devam  edilecektir.

Göç an laşm asınd an  ya ra rla n a cak  soydaşlarım ızın  gayrim enkû llerin i ve 
hayvan ların ı Türkiye'ye göç etmeden önce B u lgaristan 'da satab ilecekler. Soy
daşla rım ız bu satışdan elde ettikleri p a ra la rla  B u lgaristan 'dan  ihracı ve Türk i
ye 'ye  ithali y a sa k  o lm ayan  m alları satın a lıp  getireb ileceklerd ir. Soydaşlarım ız
ayrıca ev ve kişisel e şya la rıy la  ihracı ya sak  o lm ayan meslek ve sanat araç ve ge
reçlerini de herhangi b ir ihraç belgesine tabi o lm adan Türk iye ’ye getirebilecek
lerd ir.»

Türkiye ile Bulgaristan arasında parçalanm ış a ile lerin  birleştirilm esin i ön
gören an laşm an ın  uygu lanm asın ın  iki ile üç yıl kadar yürürlükte ka lacağ ı s a 
n ılm aktad ır.
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S İ Y A S Î  O L A Y L A R

K I B R I S

Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Ç ağ la ya n g il, 18 N isan tarih inde Kıbrıs ile il
gili bir demeç verm iştir.

DIŞİŞLERİ BAKANININ CEZAYİRİ ZİYARETİ

Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Ç ağ la ya n g il, 3 - 7 N isan tarih leri arasında 
Cezay ir'i resmen ziyaret etmiştir.

NATO BAKANLAR KONSEYİ TOPLANTISI

Nato B akan la r Konseyinin ilkb ah ar dönemi top lantısı, 1 0 - 1 1  N isan ta 
rih lerinde W aşington ’da yap ılm ıştır.
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A Y I N  K Ü L T Ü R E L  O L A Y L A R I

Devlet O perası Genel Müdürü ve Rejisörü Ayd ın  Gün Paris'te Opera - 
Com ique tiyatrosunda Puccini’nin «La Fille de Far - W est» ad lı operasını İta l
yanca o la rak  sahneye koymuş ve büyük bir başarı sağ lam ıştır.

★ ★ ★

İstanbul Devlet Güzel San atla r Akadem isi Profesörlerinden İsm ail Hakkı 
O yg ar, Fransız Hüküm etinin daveti üzerine, F ran sa ’ya gitm iş; m uhtelif şah s i
yetlerle tem as etm iştir.

17 N isan - 4 M ayıs 1969 tarih leri arasında aç ılan  Paris Fuarı m üna
sebetiyle M odacı Zuhal Yo rgancıoğ lu ’nun düzenlediği Türk desenlerini ve eliş- 
lerini hav i e lb ise ler büyük takd ir toplam ıştır.

★ ★ ★

Türkiye - Belçika Karm a Kültür Komisyonu 8 - 1 1  N isan 1969 tarih leri 
arasında Brüksel'de toplanm ıştır. Sözkonusu top lantıya Kültür Dairesi Reisi 
M elih Erçin ’İn başkan lığ ında b ir hey'et katılm ıştır.

★  ★  ★

Prof. Dr. M eliha Terzioğ lu , Türkiye - Belçika Kültür A n laşm ası çerçeve
sinde, Belçika Hüküm etince davet olunmuş ve 1 4 - 2 0  N isan tarih lerinde Gand 
Üniversitesinde konferanslar verm iştir.

★  ★  ★

28 M art ile 9 N isan tarih leri a rasında M acaristan  Kültürel M ünasebetler 
Enstitüsü Başkan ı G yörgy K a lm ar ile Eğitim Bakan lığ ı M ille tlerarası M ünase
betler Dairesi Başkan ı Ervin H İvatal yurdum uzu ziyaret ederek A n ka ra , İstan
bul ve  İzm ir'de tetk ik ler yapm ışla rd ır.

★ ★ ★
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2 ile 11 N isan tarih leri arasında Çekoslovak uyruklu tarihçi Türkolog Dr. 
M ilan Odran yurdum uzu ziyaret ederek incelem elerde bulunm uştur.

★  ★  ★

.7  ile 18 N isan tarih leri arasında Rom anya uyruklu M im ar Constantin 
Jo ja  yurdum uzu z iyare t ederek incelem elerde bulunm uştur.

★  ★  ★

27 N isan ve 7 M ayıs tarih leri arasında Yugo slav  Folklor Ekibi İstanbu l’
da tem siller verm iştir.

★  ★

12 N isan ile 26 N isan tarih leri arasında A rnavu t uyruklu Prof. Kristop 
Prifti, Selam i Pulaka ve Gazm ond Shouza arşiv le rim izde  incelem elerde bu lun
m uşlard ır.

★ ★ ★

1 île 15 N isan tarih leri a rasında A n k a ra ’da Bulgar resim sergisi a ç ıl
mıştır.

★  ★  ★

Tunus’ta 28 N isan - 4 M ayıs i 969 tarih leri a rasında bir Türk Film H af
tası tertip lenm iştir. Bu hafta do lay isiyle Tunus Basın ında da film le rim iz h ak
kında s itay işkâr ya z ıla r  çıkmıştır.

★  ★  ★

Sudan Cum huriyet Saray ında kuru lacak  olan kütüphane için Türkiye ve 
Atatürk ile ilg ili m uhtelif k itap yard ım ı yap ılm ıştır.

★  ★  ★

5 - 17 N isan 1969 tarih leri a rasında ABD den gelen «The First Cham ber 
Danle Q uartet» ad lı topluluk A n ka ra , İstanbul ve İzm ir'de konserler verm iş
tir.

★  ★  ★
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8- .14 N isan 1969 tarih leri arasında V iyan a  nefesli S az la r Beşlisi İstanbul ve 
A n k a ra ’da konserler verm iştir.

★  ★  'Ar-

ı ı  - 20 N isan tarih leri a rasında M ünih'de açılan  «El Sanatları Fuarı»na mem
leketim iz katılm ıştır.

★  ★

14 - 17 N isan tarih leri a rasın da A vusturya lı A les Andreyszak  A n ka ra , 
İstanbul ve İzm ir’de konserler verm iştir.

★  ★  ★

16 N isan 'da P iyan ist Verda Erman O slo 'da bir resital verm iştir.
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NİSAN 1969’DA TÜRKİYE’NİN DIŞ İLİŞKİLERİ 

VE BAŞLICA MİLLETLERARASI OLAYLAR KRONOLOJİSİ





1 Nisan 1969 BAŞBAKAN DEMİREL’İN BAŞKAN NİXON ¡LE YAPTIĞI 
GÖRÜŞME

Am erika B irleşik  Devletlerinin eski başkan ların - 
dan General E isenhow er'in  cenaze töreninde Türk iye 'y i 
temsil eden Başbakan  Süleym an Dem irel, bu a rad a  B aş
kan Nixon ile iki memleketi ilg ilend iren ve dünya me
selelerin i kapsıyan  bir görüşme yapm ıştır.

Eisenhow er’ in cenaze töreni için W ash ington ’a he
yet başkan ların ın  kabulü sırasında yap ılan  bu görüşm e
ye Dışişleri Bakanı Ç ağ layang il ile W ashington Büyükel
çim iz katılm ıştır. Başkan  N ixon'un yan ında ise A m erika 
Cum hurbaşkanlığ ı G üven lik  M üşaviri K issinger hazır bu
lunmuştur.

2 N isan günü New York'ta Birleşm iş M illetler G e
nel Sekreteri U Thant’ı z iyaret eden ve Türk iye'ye  gelmesi 
hususunda daha önce yap ılm ış daveti yen ileyen B aşb a
kan Süleym an Dem irel, 3 N isan ’da Türkiye'ye dönm üş
tür.

1 Nisan 1969 TUNUS SAVUNMA BAKANİNiN TÜRKİYE’DEN AYRILiŞl

Hükümetin davetlisi o la rak  Türk iye 'y i z iyaret etmiş 
olan Tunus M illî Savunm a Bakanı M uhamrned M 'Z a li, 
Tunus'a hareketinden önce verdiğ i demeçte, Türkiye'de 
staj yapm akta  olan Tunus’ iu su b ay la rla  görüştüğünü be
lirtmiş ve «Subayla rım ız ın , askeri ta lim  ve terbiye sa h a 
sında sağ lad ık la rı istifadeyi büyük bir m em nunlukla mü- 
şahade ettim» dem iştir.

2 Nisan 1969 DIŞİŞLERİ BAKANININ BRÜKSEL’İ ZİYARETİ

Dışişleri Bakan ı İhsan Sabri Ç ağ la ya n g il, New 
Y o rk ’tan C e zay ir ’e giderken Brüksel’e uğram ıştır. Bakan 
Brüksel'de, O rtaklık  geçiş dönemi m üzakerelerin i idare 
etmekte olan O rtak Pazar ilg ilile riy le  görüşm üştür.
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2 Nisan 1969 ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANİNÎN YUGOSLAVYA  
ZİYARETİ HAKKÎNDAKİ DEMECİ

2 - 1 2  Nisan 1969

2 - 6  Nisan 1969

Y u g o s la v ya ’ya resmî bir ziyarette bulunan Enerji ve 
Tabii K ayn ak la r Bakanı Refet Sezgin B e lg rad ’tan hareke
tinden önce verdiğ i bir demeçte, şunları söylem iştir :

« Y u g o s la vya ’ya yaptığ ım  z iyaret enerji, m adenler 
ve petrol endüstrisi a lan la rın d a  daha sıkı bir işb irliğ i im 
kânların ı gözden geçirm ek am acına bağ lıyd ı. Bu üç a la n 
daki s ına î ve tekn ik işb irliğ i im kânların ın  çok büyük o l
duğu ve iki ülke arasında bu a lan d ak i yoğun tem asların  
devam  edeceği inancındayım .»

Bakan ayrıca , Türk iye ’nin doğal kaynak ların ın  or
tak la şa  işletilm esi, karm a teşebbüsler kurulm ası, ortak 
üretim ve satış konularına duyduğu ilg iy i de belirtm iştir.

B e lg rad 'd a , Tü rk iye ’nin e lekrikleşm e plânı ve Y u 
goslav teşebbüslerin in bu p lâna katılm ası sorunu da ele 
alınm ıştır.

TÜRKİYE ODALAR BİRLİĞİ HEYETİNİN SOVYETLER 
BİRLİĞİNDEKİ TEMASLARI

Türkiye O d a la r B irliğ i Başkanı Sırrı Enver Batur baş
kanlığ ında bir ticaret heyeti, Türk - Sovyet ticari ilişk i
lerinin geliştirilm esi m aksad iy le  Sovyetler B irliğ inde on 
günlük bir ziyarete bu lunm uşlard ır.

KANADALI İŞ ADAMLARININ TÜRKİYE’Yİ ZİYARETİ

Kan ad a lı iş ad am larından  kurulu 35 k iş ilik  bîr he
yet, A n ka ra  ve İstanbu l’da tem aslarda bu lunm uşlard ır. 
Kanada heyeti başkan ı, Türkiye ile K anada a rasın da t i
cari ilişk ile rin  ge liştiğ in i, Türk iye ’de m adencilik , elektrik 
m alzem esi ve otomotiv endüstrileri a lan la rın d a  yatırım  
yap m ak  im kân ların ı a raştırd ık la rın ı söylem iştir.
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2 Nisan 1969 GANA DEVLET BAŞKANININ İSTİFASI

2 Nisan 1969

3 - 7  Nisan 1969

4 Nisan 1969

Üç yıl önce N krum a'yı askerî bir darbe ile devirerek 
yerine geçen General Jo se f A n kra , özel bir firm a ile iliş 
kisi yüzünden görevinden uzaklaştırılm ıştır. G ana 'n ın  ye 
ni devlet başkan ı o la rak , U lusal Kurtuluş Konseyi üyesi 
A lb ay  A fr ifa  seçilm iştir.

SURİYE DEVLET BAŞKANININ GÖREVİNE DEVAMI

Beş hafta önce patlak  veren iç s iyas î buhrandan 
sonra Suriye kabinesi ,Cum hurbaşkanı ve Başbakan  At- 
ta s i’nin başkan lığ ında ilk  toplantısını yapm ıştır.

Kab ine, 20 M ort’ta başlam ış olan A rap  Baas Sos
ya lis t partisi dördüncü Ulusal Kongresinde kabul edilen 
kararla rı gözden geçirm iştir.

İki hafta önce başkan lık tan  istifa ettiği b ild irilen  
A ttasi'n in  göreve başlad ığ ına d a ir ilk resmî belirti bu 
top lantıya başkan lık  etmesi olm uştur. Savunm a Bakanı 
H afız El Esad da top lantıya katılm ıştır.

DIŞİŞLERİ BAKANININ CEZAYİR! ZİYARETİ

Dışişleri Bakan ı İhsan Sabri Ç ağ la ya n g il, Cezayir 
şehri h avaa lan ın d a  verdiğ i demeçte, C ezay ir D ışişleri B a
kanı A b d ü laz iz  Buteflika İle iki ü lkeyi ilg ilend iren ikili 
ilişk ile r ve mümkün olan bütün diğer a la n la rd a  gelişm e
ler sağ lam ak  üzere görüşm eler yapacağ ın ı ifade  etm iştir. 
İki ü lkenin Dışişleri B akan la rı a rasın d ak i görüşm eler 
4 - 5 N isan günleri yap ılm ıştır. İhsan Sabri Ç a ğ la ya n 
g il, 7 N isan günü, tekrar W ash ig ton ’a dönm ek üzere Ce
z a y ir ’den ayrılm ıştır. Türkiye - C ezay ir ortak b ild irisi a y 
ni gün yay ın lanm ıştır (Bk. Belge 1).

DIŞİŞLERİ BAKANININ NATO’NUN 20. YILDÖNÜMÜ  
MÜNASEBETİYLE YAYINLADIĞI MESAJ

Kuzey A tlan tik  And laşm asın ın  20 . yıldönüm ü m ü
nasebetiy le , Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Ç ağ layang il b a
sına bir demeç verm iştir (Bk. Belge2),
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4 Nisan 1969 A.B.D.’NİN YENİ TÜRKİYE BÜYÜKELÇİSİ

5 - 1 1  Nisan 1969

5 Nisan 1969

ABD Cum hurbaşkanı N ixon Dışişleri Bakanı Y a rd ım 
cısı M uavin i W illiam  J . H and ley ’ i B irleşik Am erikan ın  
Türkiye Büyükelçiliğ ine tayin  niyetinde olduğu açık lan  
mıştır. Tayin i Senato ta ra fından  tasd ik  edild iğ i takd irde 
Kariyerden gelme dip lom at o lan Mr. H andly Büyükelçi
lik  görevinden istifa eden ve Hükümet hizmetinden a y rı
lan Robert W . Kom er'in yerin i a lacaktır.

VATİKAN BAŞHAKSMİNİN ZİYARETİ

V atikan  Başhakim i Kard ina l Dino Sta ffa  Paska lya  
yortusu m ünasebetiyle İzm ir ve İstanbul'u  z iyaret etm iş
tir .

LİBYA PETROL HEYETİNİN TEMASLARI

Libya Petrol Şirketi Başkanı M uham m ed Çekuşi'n in  
başkan lığ ında bir heyet, D ışişleri, M aliye  ve Ticaret B a 
kan lık la rıy la , TPAO tem silc ileriy le  görüşm eler yap m ak 
üzere A n k a ra ’ya gelm iştir. Görüşm eler hakkında 15 Ni- 
san 'da  bilg i veren Enerji ve Tab iî K ay n a k la r  Bakanı Re- 
fet Sezgin , şun ları söylem iştir :

Libya M illî Petrol Ş irketiy le  TPAO  Genel Müdürlüğü 
petrol sanay in in  her da lında işb irliğ i yapm ayı ve bu 
m aksatla  d a , daim i bir komite kurm ayı kararlaştırm ış bu
lunmaktadırlar.

L ib ya ’da üretilen tab ii gazdan iki ü lkenin y a ra r la 
nabilm esi am acıy la  müşterek bir etüd yap ılm ası da k a 
rarlaştırılan  konular a rasın d ad ır . Öte yan d an , iki ülke 
arasında ortak bir sondaj şirketi kurulm ası hususunda in
celeme yap ılm ası ve sür'atle  karara  varılm ası öngörül
müştür. Bunun yan ın d a , iki ü lkeye a it petrol m ahsu lle ri
nin karşılık lı a lım  - satım yo luy la  değerlendirilm esi im 
kânları da a raştırıla caktır.»
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Petro - kim ya sanay iinde  de, iki ülke arasında iş
b irliğ i yap ılm ası huşunun ayrın tılı o la rak  ele a lınacağ ın ı 
da sözlerine ekliyen B akan , «L ibya 'n ın  ele a ld ığ ı am on
ya k  projesinden ya ra rla n ılm ak  suretiyle Türkiye'de or
tak bir gübre san ay ii kurulm ası konusunda da prensip 
an laşm asına  varılm ıştır »dem iştir.

6 Nisan 1969 İRAN’IN LÜBNAN’DAKİ MENFAATLERİNİN TÜRKİYE
TARAFINDAN KORUNMASI

G eneral B ah tiya ri’nin iadesi meselesi ile ilg ili o la 
rak , İran ’ın Lübnan'la s iyasi ilişk ile rin i kesme kara rın 
dan sonra İran'ın  Lübnan’daki m enfaatlerin i korum ayı 
Türkiye kabul etm iştir.

7 Nisan 1969 KARADENİZ’DEKİ OSENOGRAFİK ARAŞTIRMALAR

A m e rika ’daki N ational Science Foundation ta ra fın 
dan finanse  edilen Woods Hole Denizaltı A raştırm a Ens
titüsüne bağlı bir gem i, K a rad e n iz ’de Türkiye ile Sovyet- 
Ier Birliğ i a rasında kalan  m ille tlerarası su larda 20 gün
lük araştırm asın ı tam am lanm ıştır. Gem ide bulunan ilim 
heyetine üç Türk ilim adam ı da katılm ıştır.

8 Nisan 1969 TÜRKİYE - AVUSTURYA VERGİ ANLAŞMASİ

Türkiye ile Avusturya a ras ın d a , işçi, öğrenci ve sta j
yerlerin  çift vergi verm elerin in önlenm esini öngören a n 
laşm ay la  ilg ili o la rak  1 N isan ’da A n k a ra ’da başlayan  
görüşm eler sona ermiş ve an laşm a parafe  ed ilm iştir. A n 
laşm a, iki ülke parlâm entoların ın  onayından sonra yü- 
yürlüğe girecektir.

D ışişleri Enform asyon Dairesi, konu ile ilg ili o la rak  
şu b ilg iyi verm iştir :

«Bu an laşm a ile Avusturya serm ayesin in  ve tekn ik 
b ilg isin in  m em leketim ize akım ı için uygun bir ortam y a 
ratılm ıştır. Tü rk iye ’de yatırım  ya p aca k  A vusturya müfe- 
şebbislerin in  elde edecekleri kazanç larından , sadece für-
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kiye'de vergi ödem eleri, A vu stu rya ’da vergiden m uaf tu
tu lm aları sağ lanm ıştır. A n laşm a ile ay rıca , A vustu rya 'd aki 
Türk işçi, öğrenci ve sta jyerlerin in  vergi durum larının dü
zenlenm esi öngörülm ektedir. Hâlen A vusturya 'd a ta k ri
ben 4 .200  Türk işçisi ça lışm aktad ır.

Ç ifte verg ilendirm e konusunda Türkiye, ilk a n la ş 
m ayı Federal A lm an ya  ile yapm ıştır. 19 Ekim 1968 ta r i
hinde parafe  edilen bu an laşm an ın  önüm üzdeki günler
de A n k a ra ’da im zalanm ası beklenm ektedir.

Aynı konuda Belçika ile öngörülen m üzakerelerin 
birinci kısmı geçen M art ayı içinde A n ka ra 'd a  yap ılm ıştır. 
Çifte verg ilend irm e konusunda bu m emleketlere ilâve 
ten, Türkiye ile Ekonom ik İşb irliğ i ve Kalk ınm a Teşkilâtı 
(OECD) üyesi 7 ülke arasında bu yıl içinde m üzakereler 
yap ılm ası öngörülm ektedir.»

9 Nisan 1969 DIŞİŞLERİ BAKANININ U THANT İLE GÖRÜŞMESİ

Nato B akan la r Konseyinin W ashington'da ya p a c a 
ğı toplantı d o lay ıs iy le  Am erika 'n ın  başkentinde bulunan 
Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Ç ağ la ya n g il, yaptığ ı çeşitli 
tem aslar a ras ın d a , N ew  Yo rk 'a  g iderek Birleşm iş M ille t
ler Genel Sekreteri U Thant ta ra fından  şerefine verilen 
öğle yem eğinde hazır bulunm uştur. Bakanın  U Thant İle 
yaptığ ı görüşm ede, K ıb rıs ’taki durum ve barış gücünün 
faa liye tle ri üzerinde de durulm uştur.

9 Nisan 1969 TÜRKİYE - İRAN TRANSİT ANLAŞMASI ONAY
BELGELERİNİN TEATİSİ

Türkiye İle İran a rasın da im zalanan  Transit A n laşm as ı
nın onay belgeleri teati edilm esi m ünasebetiyle, D ışiş
leri Enform asyon Dairesince bu konuda bir aç ık lam a y a 
pılm ıştır (Bk. Belge 3).
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9 Nisan - 24 Mayıs ANDLAŞMALAR HUKUKU KONFERANSI 
1969

9 - 1 3  Nisan 1969

9 Nisan 1969

9 Nisan 1969

V iy a n a ’da top lanan A n d laşm a la r Hukuku Konfe
ransına hüküm etim izi tem silen Dışişleri Bakan lığ ı Y ü k 
sek M üşaviri Büyükelçi Cahit H ayta'n ın  b aşkan lığ ın da , 
Birleşm iş M illetler Teşkilâtı ve Boğazlar Rejimi Dairesi G e 
nel M üdür yardım cısı Fikret Bereket ile Hukuk M üşaviri 
Mehmet G üney’den kurulu bir heyet katılm ıştır.

PARLAMENTOLARARASI KONSEY TOPLANTISI

Doğu ve Batı ü lkelerine a it 70'den fa z la  parlâm en
tonun tem silcilerinden kurulu Parlam ento lararası B irliğ in 
organı olan Parlam ento lararası Konseyin 104. top lan tı
sı V iy a n a ’da yap ılm ıştır. Toplantının Eğitim , Bilim  ve 
Kültür Kom itesine, İstanbul m ille tvekili Prof. Dr. Mehmet 
Yard ım cı ta ra fından  Türkiye'deki gençlik hareketleri ko
nusunda bir muhtıra sunulm uştur.

YENİ İSVEÇ BÜYÜKELÇİSİ

Cum hurbaşkanı Cevdet Sunay, güven mektubunu 
sunm aya gelen İsveç'in yeni A n kara  Büyükelçisi Harry 
A rvid  M ontim er N icolaus Bagge'yi kabul etm iştir.

DR. FAZIL KÜÇÜK’ÜN TOPRAK REFORMU KANUNU  
HAKKINDA U THANT NEZDİNDEKİ PROTESTOSU

K ıb rıs ’daki Türk gazetelerine göre, Kıbrıs Türk ce
m aat lideri ve Cum hurbaşkanı yard ım cısı Dr. Fazıl Kü
çük Birleşm iş M illetler Genel Sekreteri Thant'a bir m ek
tup göndererek toprak reformu kanunu protesto etm iştir.

Dr. Küçük, ad ad ak i Birleşm iş M illetler ye tk ilile rin 
den söz konusu kanunun beş y ıldan  beri parlam ento ça
lışm a la rına katılm ayan  K ıbrıs'lı Türklere a it top rak la rd a 
uygu lanm asına engel o lunm asını İstem iştir. B ilind iğ i g i
bi, toprak reformu kanunu geçen ay  kabul ed ilm iştir ve 
geniş toprak sah ib i o lan k işilerin  ellerindeki toprakların  
parça lanm asın ı, ya da yeni ku ra lla ra  göre dağıtılm asın ı 
öngörm ektedir.
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1 0 - 1 1  Nisan 1969 NATO BAKANLAR KONSEYİ TOPLANTISI

W ash ington ’da top lanan Nato B akan la r Konseyi 
ça lışm alarına  D ışişleri B akan ların ın  konuşm aları ile b aş
lam ıştır. Doğu île Batı a rasın dak i m üzakereler m eselesin
de Fransa hükümeti ad ına konuşan AAichel Debre, A v 
rupa güvenliğ i hakkında bir konferansı, bu toplantı için 
B atık la r iyice hazırlık  yap m ad an , açm anın bir hata o la 
cağını belirtm iştir.

Am erika D ışişleri Bakan ı W illiam  Rogers İse, Batı
k ların  Budapeştede yap ılan  tek lifi, ayrıntılı bir şekilde 
incelem elerini ve bu suretle Doğu A vru p a lıla rın  gerçek 
n iyetlerin i öğrenm elerini istem iştir.

Türkiye D ışişleri Bakan ı İhsan Sabri Ç ağ layan g il, 
(Bk. Belge 4). Nato'nun gerg in liğ i aza ltm a im kânların ı 
a ram ası, fak a t bu a ra d a , Nato üyeleri a rasın d ak i d a y a 
nışm anın temeli o lan esas unsurları gözden uzak tu tm a
ması gerektiğ ini işaret etm iştir.

Yunan istan  Dışişleri Bakanı Pipinel 1 is, N ato ’nun, 
gerg in liğ in  aza ltılm ası yo lundaki teşebüsleri derin leştir
mesi gerektiğ ini söylem iştir.

Federal A lm an ya Dışişleri Bakan ı W illy  Brandt da , 
Budapeşte çağrısına tem as ederek, A vrupa güvenliğ i 
konferansı teklifin in  derhal reddedilm esinin doğru o lm a
yacağ ın ı belirtm iş ve «bu , hiç değilse bir taktik  d eğ iş ik
liğ id ir, bu teklifin  yap ılm asın a  yol açan sebepleri bul
m alıy ız»  dem iştir.

Nato B akan la r Konseyi ortak b ild irisi 1 1 N isan 'da 
yay ın lanm ıştır (Bk. Belge 5).

18 N isan ’da Türk iye ’ye dönen Dışişleri ve M illî S a 
vunm a B ak an ia rıd a , ayrıca  toplantı hakkında bilg i ve r
m işlerd ir (Bk. Belge 6).

11 Nisan 1969 TÜRK SANAYİCİLERİNİN ÇEKOSLOVAKYA’DAKİ
TEMASLARI

Devlet P lân lam a Teşk ilâtından  E. Ceyhun b aşkan lı
ğında bir heyet Çekoslovak Federal Hükümeti Sanay i B a
kanı ile görüşm üştür. Türk iş ad am larından  kurulu olan 
heyet Çekoslovak yetk ilile ri ile Tü rk iye ’deki çeşitli s ına î 
projelerde İşb irliğ i yap ılm ası konusunu görüşmüştür.
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12 Nisan 1969 KOLOMBİYA OKUL GEMİSİNİN İSTANBUL LİMANINI 
ZİYARETİ

Kolom biya'n ın  ye lken li okul gem isi, ilk  defa o la 
rak A kden iz lim anların ı z iyaret etmek için çıkmış o ldu
ğu bir gezi sırasında beş günlük bir süre için İstan bu l’u 
ziyaret etm iştir.

14 Nisan 1969 ÇAĞLAYANGİL - PİPİNELLİS GÖRÜŞMESİ

Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Ç ağ layang il ile Y u n a 
nistan Dışişleri Bakanı P ip inellis a ras ın d a , Nato B akan la r 
Konseyi toplantısı akab inde  yap ılan  görüşme hakkında 
basına aşağ ıd ak i ortak aç ık lam a verilm iştir :

« İki D ışişleri Bakan ı, A m e rika ’da bulunm alarından 
fa y d a la n a ra k  ik ili m eseleleri gözden geçirm ek ve Kıbrıs 
meselesi üzerinde görüş teatisinde bu lunm ak üzere 14 
N isan 1969 tarih inde N ew Y o rk ’ta bu luşm uşlard ır.

iki ülke a rasın dak i m ünasebetleri daha da düzelt
mek hususundaki gayretlerin in  olum lu sonuçların ı tesbit 
etm işlerd ir. Bu gayretlerin  devam ı için arzu lu  o ldukların ı 
yeniden ifade etm işlerd ir.

İki B akan , K ıb rıs ’taki Cem aatlerarası görüşm elerin 
bugünkü durumunu gözden geçirm işlerd ir. Bu görüşm e
lerin yap ıcı bir yo lda ilerlem esi hususundaki d ilek lerin i 
belirtm işlerd ir.»

Öte yan d an , bu konuda Dışişleri Bakanı Ç ağ la ya n g il, 
basına aşağ ıd ak i demeci verm iştir :

«Sam im i bir hava ve karşılık lı an lay ış  içinde geçen 
görüşm elerim izin  m üzakerelerin  seyrine yard ım cı o laca
ğını ümit ediyorum .

Türk - Yunan m ünasebetlerini de beraberce gözden 
geçird ik . A z ın lık la r konusunda vard ığ ım ız sa fh ay ı tet
kik ettik. A lın acak  karşılık lı tedbîrlerle bu konuda terakki 
kaydedeceğim izi mümkün görüyorum .»

14 Nisan 1969 ULUSLARARASI BİRİNCİ KİBRIS ETÜDLERİ KONGRESİ

Lefkoşe’de açılan  U luslararası Birinci Kıbrıs Etüdle- 
ri Kongresinde, Türk heyeti K ıb rıs ’ta Türk İdaresi döne
mini kapsayan  tarih i ve coğrafi belgeler sunm uştur.
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15 Nisan 1969 İRAN ŞAHİNİN TUNUS’A GİDERKEN İSTANBUL’A
UĞRAMASI

İran Şahı Rıza Şah Pehlevi, resmi bir ziyarette bu
lunm ak üzere Tunus’a giderken Yeşilkö y h avaa lan ın d a  
Cum hurbaşkanı Cevdet Sunay ve Başbakan  Süleym an 
Demirel ile yarım  saat süren bir görüşme yapm ıştır.

15 Nisan 1969 TÜRKİYE’YE YARDIM KONSORSİYUMU TOPLANTISI

Bu top lantıya katılan  M aliye  Bakan lığ ı M üsteşarı 
Fah ir T iğre l, 17 N isan 'da yurda dönüşünde şunları söy
lem iştir :

«Türkiye 'ye  Yard ım  Konsorsiyum u’na dahil 13 ü l
ke, iki u lu sla rarası teşekkül, Dünya Bankası ve Avrupa 
Y a tırım la r Bankası tem silcilerin in  katıld ığı top lan tıda, 
Tü rk iye ’ye 1969 yılı program  yard ım ı o larak  konsorsiyu
ma dahil üye ü lke ler 85 - 90 m ilyon do larlık  yatırım  y a 
pab ileceklerin i belirttiler. Y a ln ız , Fransa ile İta lya  ta a h 
hütlerini b ild irm ediler. B izim  konsorsiyum dan bu y ılk ı ta 
leb im iz, 147 m ilyon do lard ır. Son durum a göre, konsor
siyum a üye ülkelerden 100 - 105 m ilyon do lar temin et
miş o lacağ ız . A rad ak i fark ı ise, U luslararası Para Fonu 
ile A vrupa Para B irliğ inden sağ layab ileceğ im iz i ümit ed i
yoruz. Bunun için de m üzakereler devam  edecektir.

Proje ya rd ım larına  gelince : Proje yard ım ı ih tiyacı
m ız 150 m ilyon do lard ır. Şim diden bunun 125 m ilyon do
larını sağ lam ış bulunuyoruz. Fransa ve İta lya  bu husus
ta da yard ım ların ı henüz aç ık lam ad ıla r. Sonuç o la rak  pro
je yard ım ı için üye ülkelerden 150 m ilyon do lar temin 
edebileceğ im iz kan ısındayım .

Her iki yard ım  için konsorsiyum ’un, Temm uz ayı 
içinde yapacağ ı top lantıda bir karara  va rıla caktır

15 Nisan 1969 3. DEMİR ÇELİK TESİSLERİ İLE İLGİLİ OLARAK SOVYET
TEKNİK HEYETİ İLE GÖRÜŞMELER

İskenderun ’da kuru lacak olan 3'üncü dem ir - çelik 
tesisleri ile ilg ili o la rak  Rusya ’dan gelen 14 k iş ilik  tekn ik 
hey'et, Sanay i Bakan lığ ı tem silcileri ile görüşm elere de
vam  etm iştir. Verilen b ilg iye  göre, Rus tekn ik hey’eti İle
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yap ılan  görüşm eler uzun bir süre daha devam  edecektir. 
Tesis ile ilg ili o la rak  şim diden kesin bir şey söylem enin 
mümkün olm adığı an cak , Rus'larla  yap ılan  görüşm eler 
olumlu bir şekilde devam  etmekte olduğu b ild irilm iştir.

15 Nisan 1969 RCD KÜLTÜR ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU TOPLANTISI

Kalk ınm a için Bölgesel İşb irliğ i (RCD) Kültür Ensti
tüsü Yönetim  Kurulu Tah ran 'da toplanm ıştır.

15 Nisan 1969 RCD ULAŞTIRMA VE HABERLEŞME KOMİTESİ TOPLANTISI

Kalk ınm a için Bölgesel İşb irliğ i (RCD) Teşkilâtın ın  
U laştırm a ve H aberleşm e Komitesi Tah ran 'da top lanm ış
tır.

15 Nisan 1969 YENİ AMERİKAN BÜYÜKELÇİSİNİN TÜRK - AMERİKAN
İLİŞKİLERİ HAKKINDAKİ SÖZLERİ

Başkan Nixon ta ra fından  B irleşik A m e rika ’nın A n 
kara Büyükelçiliğ ine atanan  W illiam  J . H and ley , Sena
tonun Dışişleri Kom isyonunda bilgi verirken , Türk h a l
kının Türk iye ’de 20 .000  Am erikan  asker ve s iv ilin in  bu
lunuşundan «öfkelenm eye başlad ığ ın ı»  kabul etm iştir. 
Ancak Büyükelçi H an d ley ’ye göre, Türk iye 'deki A m eri
kan aleyhtarı gösteriler, bu a rad a  Am erikan  Büyükelçisi 
Kom er’in otom obilinin ya k ılm as ı, «küçük bir grupun» 
m arifetid ir.

Senato Dışişleri Komisyonu üyeleri, H and ley 'ye  Tür
kiye'deki Am erikan  üslerine ihtiyaç olup o lm ad ığ ın ı, 
Büyükelçinin Türkiye'deki Am erikan  kom utan larına ne 
dereceye kadar söz geçirebileceğini sorm uşlard ır. B ilin 
diği g ib i, aynı kom isyon, başta Türkiye ile İspanya o l
m ak üzere, Am erika 'n ın  yabancı ü lkelerdeki askerlerin in  
aza ltılm ası konusunu da incelem ektedir.

16 Nisan 1969 TÜRKİYE - BULGARİSTAN KARAYOLU ANLAŞMASI ONAY
BELGELERİNİN TEATİSİ

Türkiye ile Bulgaristan  a rasın da 15 A ra lık  1967 ta 
rih inde S o fya ’da im zalanm ış bulunan Karayo lu  ile U lus
la rarası Yolcu ve M al N ak liyatı konusundaki A n la şm a
nın onay belgeleri Dışişleri Bakan lığ ında teati edilm iştir.
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16 Nisan 1969 TÜRKİYE - İSRAİL TİCARET ANLAŞMALARININ FESHİ

Ticaret Bakan lığ ın ın  bu konudaki b ild irisi şöyled ir:

«Türkiye ile İsra il a rasın dak i mevcut 18 M art 1960 
tarih li Ticaret ve Ödeme A n laşm ala rı tatb ikatta k a rş ıla 
şılan  ve gittikçe artan güçlükler sebebiyle tara fım ızdan  
feshed ilm iş, gerekli ihbar bugün Ticaret Bakan lığ ınca 
A n k a ra ’daki İsra il Elçiliğ ine yap ılm ıştır.»

17 Nisan 1969 İTALYA’NIN KIBRIS BARIŞ GÜCÜ MASRAFLARINA
YARDIMI

İta lyan  hüküm eti, Birleşm iş M illetler Kıbrıs barış 
gücünün m asrafların ı ka rşılam ak  üzere 180.000 do lar 
verm iştir.

17 Nisan 1969 BİR TÜRK HEYETİNİN POLONYA’YI ZİYARETİ

Devlet P lân lam a Teşkilâtı Koordinasyon Başkanı E. 
Ceyhun başkan lığ ında bir heyet, Po lonya'da özellik le  
m akine - âlet yap ım ı, m adencilik  sa n a y ii, tekstil, kâğıt 
ve ağ aç san ay ii konularında incelem elerde bulunm ak 
üzere V a rşo va 'ya  gelm iştir.

17 Nisan 1969 ÇEK İDARECİLERİNDE DEĞİŞİKLİK

Çekoslovak Komünist Partisi Birinci Sekreteri 
A leksan d r Dubçek görevinden uzaklaştırılm ış ve yerine 
S lo vak Kom ünist Partisi Başkan ı G ustav H usak getiril
m iştir.

18 Nisan 1969 DIŞİŞLERİ BAKANiNIN KIBRIS İLE İLGİLİ DEMECİ

Nato B akan la r Konseyi toplantısından yurdcı dönen 
Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Ç ağ la ya n g il, Kıbrıs ve cerna- 
a tle rarası görüşm eler hakkında bir demeç verm iştir (Bk. 
Belge 7).



18 Nisan 1969 RCD SOSYAL İŞLER KOMİTESİ TOPLANTISI

Kalk ınm a için Bölgesel İşb irliğ i (RCD) Sosyal İşler Ko
mitesi T ah ran ’da toplanm ıştır.

18 Nisan 1969 DENİZCİLİK BANKASININ KUZEY AFRİKA SEFERLERİ

Denizcilik Bankası, Türkiye ile Libya a rasın d ak i 
dostluk ve ticarî bağ ları kuvvetlendirm ek am acıy le  dış 
hatlarda Kuzey A frika  postasını ihdas etm iştir.

7 H aziran 'd an  18 Ekim tarih ine kadar Kuzey A fr i
k a ’ya  beş sefer ya p aca k  olan Kadeş gem isi bu gezilerin 
de, B ingazi, T rab lus, Tunus, lim an larına  da uğ rayacaktır.

20 Nisan-2 Mayıs 1969 AKDENİZ’DEKİ NATO MANEVRALARI

N ato ’ya bağlı 60 gemi ve 300 uçak, A kd e n iz ’de 13 
gün süren ve «Ş a fak  Devriyesi» adın ı taş ıyan  deniz 
m anevraları yapm ışla rd ır. Tatb ikata A m erika B irleşik 
Devletleri, İngiltere , Türkiye, İta lya  ve Yunan istan  katıl
m ışlard ır. Türkiye, bu m anevra lara  «TCG İstanbul ve 
«TCG İzm ir» m uhripleri ile «Birinci İnönü» ve «Sakarya»  
den iza ltıla rı ile iştirak etmiştir.

Bölgedeki gem ilerin denetlenm esini koordine etmek 
üzere Kasım  ay ında kurulan Akden iz Deniz ve Hava 
Kuvvetleri yeni Nato Kom utanlığı da ilk  defa o la rak  bir 
Nato m anevrasına katılm ıştır.

20 Nisan 1969 ULAŞTIRMA BAKANININ İSVİÇRE VE AVUSTURYA’DAKİ
İNCELEMELERİ

Ulaştırm a Bakanı Dr. Sadettin B ilg iç, Zürich'e h a
reketinden önce seyahati ile ilg ili o la rak  şu b ilg iyi ve r
m iştir.

« İsv iç re ’nin gemi ve dizel motoru yapan  fa b r ik a 
larını gezdikten sonra 27 N isan ’da Avusturya U laştırm a 
Bakanın ın  davetlisi o la rak  V iy a n a 'ya  geçeceğim . Burada 
da dem iryo lları tesislerinde incelem elerde bu lunacağım .»
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21 -2 8  Nisan 1969 OSORİO TAFALLI’IN ZİYARETİ

Birleşm iş M illetler Genel Sekreteri U Thant’ın K ıb 
rıs’taki özel tem silcisi Osörio Ta fa ll Türkiye'ye resmî bir 
z iyarette bulunm uştur. Osorio T a fa ll , h avaa lan ın d a  ve r
diği demeçte, özel bir görev ile gelm ediğin i belirtm iş, d a 
ha sonra gazetecilerin  sua llerin i cevap land ırm ıştır (Bk. 
Belge 8). Özel tem silci, A n ka ra 'd ak i tem asları sırasında 
D ışişleri Bakan ı, D ışişleri Genel Sekreteri ve Genel Sek
reter S iyasi İşler Yard ım cısı ile görüşm eler yapm ıştır. 
Ta fa ll daha sonra Görem e ve İzm ir’ i de ziyaret etmiş ve 
Türkiye'den Yu n an istan 'a  gitim iştir.

22 Nisan 1969 İRAN - IRAK ANLAŞMAZLIĞI KARŞISINDA TÜRKİYE’NİN
TUTUMU

Dışişleri Bakan lığ ı sözcüsü O ktay İşcen Şattül - A rap  
konusunda İran ile Irak  arasında çıkan an laşm az lık  hak- 
kındaki b ir soru üzerine, «dost ve m üttefikim iz İran ile 
komşumuz ve yak ın  ilişk ile rim iz o lan İrak  arasında ih 
tilâ fın  büyümeden karşılık lı an lay ış  havası içinde halli 
sam im i d ileğ im izd ir»  dem iştir.

Sözcü, ih tilâ fla  ilg ili o la rak  Türkiye'n in  a rab u lucu
luğunun istendiği yo lundaki haberler üzerinde de, « a ra 
buluculuk konusunda Türk iye'ye  teşebbüs yap ıld ığ ı yo 
lundaki haberlerin  aslı yoktur» dem iştir.

B ilind iğ i İran , hüküm eti, 19 N isan ’da Irak ile İran 
sınırının bir kısmını m eydana getiren Şattül - A rap  a ğ 
zında sınırın tesbiti ve bu kesim de su u laşım ı konusun
daki 4 Temm uz 1937 tarih li an d laşm ay ı tanım adığ ın ı 
açık lam ıştır.

Ira k ’ta , İran hüküm etine «Şattül - A rap  suların ın ta 
mam en kendisine a it o lduğunu» resmen bild irm iştir.

Öte yand an  İran ’ ın A n ka ra  büyükelçisi Feridun 
M ovassag i D ışişleri Bakan lığ ına g iderek, Orta - Doğu ve 
A frika  Dairesi Genel Müdürü Fahir A laça m ’ ı z iyaret et
m iştir.
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22 Nisan 1969 İNGİLTERE’NİN YENİ ANKARA BÜYÜKELÇİSİ

İngiltere Kraliçesi ikinci E lizabeth , İngiltere'nin A n 
kara büyükelçiliğ ine hâlen Libya Büyükelçisi o lan Roderick 
Sare ll'i atam ıştır.

D ışişleri Enform asyon Dairesinden yap ılan  a ç ık la 
m aya göre, Sare ll'in  A n kara  büyükelçiliğ ine atanm ası 
Cum hurbaşkanı Cevdet Sunay ta ra fından  uygun görül
müştür.

18 M art 1967’den beri İng iltere ’yi A n ka ra 'd a  tem 
sil eden Büyükelçi Sir Roger A lle n ’in yak ında em ekliye 
ay rılacağ ı öğrenilm iştir.

22 Nisan 1969 TÜRKİYE - FEDERAL ALMANYA İADEİ MÜCRİMİN VE ADLİ
MÜZAHERET GÖRÜŞMELERİ

Türkiye ile Federal A lm an ya arasında suçlu ların  ge
ri verilm esi ve karşılık lı ad lî ko lay lık la r sağ lanm asın ı ön
gören A vrupa Sözleşm eleri hakkında akded ilecek a n la ş 
m alarla  ilg ili görüşm eler A n ka ra 'd a  D ışişleri B akan lığ ın 
da devam  etmekte olduğu Dışişleri Enform asyon D aire
since b ild irilm iştir.

Açık land ığ ına göre, iki ülke arasında 3 Eylül 1930’- 
da im za lan a rak , 19 H aziran 1932’de yürürlüğe giren ve 
1 M art 1952’de nota teatis iy le  geçerliliğ i devam  ettirilen 
«İade-i M ücrim in» an laşm ası, Türkiye'n in  halen ta ra f o l
duğu A vrupa Sözleşm esinin Federal A lm an ya  bak ım ın
dan yürürlüğe g ird iğ i tarihte yürürlükten ka ld ırılacaktır. 
Bu a ra d a , Türkiye ta ra fından  im za lanan  ve onay belgesi 
bugünlerde A vrupa Konseyi Sekreterliğ ine sunu lacak 
o lan «cezaî a lan d a  ad lî m üzaheret» hakk ınd aki A vrupa 
Sözleşm esi, yak ın  bir tarihte Federal A lm an ya  için de 
yürürlüğe girecektir.

A n ka ra 'd ak i görüşm eler sonunda im za lan acak  a n 
la şm a la r, Türkiye ile federal A lm an ya  a ras ın d a , «İade-i 
m ücrim in» ve «Cezai a la n d a  A d lî M üzaheret» konu ların 
daki A vrupa Sözleşm elerinin uygu lanm asın ı ko lay laştıra- 
ca ktır.
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22 - 28 Nisan 1969 BİR FRANSIZ ASKERÎ HEYETİNİN ZİYARETİ.

A ra la rın d a  Fransa Cum hurbaşkanı General de 
G a u lle ’ ın oğlu A lb a y  Philippe de G au lle ’ın da bulunduğu 
Fransa Yüksek  A skerî Eğitim M erkezinden bir heyet, 
m em leketim izi z iyaret etm iştir.

24 Nisan 1969 CEMAATLERARASI GÖRÜŞMELER HAKKINDA DENKTAŞ’IN
BİR DEMECİ

Rauf Denktaş, Rum tem silcisi G la fkos Klerides ile 
ha fta lık  görüşm elerinin yen isine başlam adan  önce gaze
tecilere bir demeç vererek şunları söylem iştir :

«K ıb rıs ’ lı Türkler a d a ’da devlet içinde devlet m ey
dana getirm ek istem iyorlar. Adan ın  geleceği konusunda
ki görüşm eler, devletin b irlik  ve bütünlüğünü korum aya 
yönelm iştir.

Türk topluluğu için bir şeyler yap m aya  ça lıştığ ım ız
dan do lay ı devlet içinde devlet kurm akta o lduğum uz id 
d iasına katılm ıyoruz.

Ne va r k i, K ıbrıs Türk topluluğunun belli b ir ölçü
de m uhtariyet hakkı o lm alıd ır.

Görüşm elerin , m uhtariyet konusunda çıkm aza sap 
landığı yo lundaki haberleri y a la n la ya n  Rauf Denktaş 
şöyle dem iştir :

«Temel sorunlarda K ıbrıs'lı Rum lar ile K ıb rıs ’ lı Türk- 
leri memnun edecek bir an laşm aya  va rm aya  ça lış ıyo 
ruz.»

24 Nisan 1969 TÜRKİYE - İSVİÇRE SOSYAL GÜVENLİK ANLAŞMASI
GÖRÜŞMELERİ

Türkiye - İsviçre a rasın da im za lan acak  Sosyal G ü 
ven lik  A n laşm ası ile ilg ili görüşm elere, A n ka ra 'd a  baş
lanm ıştır. Bu görüşm elerin ilk  bölümü geçen yıl İsviçre'de 
yap ılm ıştır.

Ö ğren ild iğ ine  göre, İsviçre 'de halen yedi bin Türk 
işçisi va rd ır. Türk iye'de de 500'e  yak ın  İsviçre 'li tekn is
yen bu lunm aktad ır.



24 Nisan 1969 ŞİLEP SATIŞI İLE İLGİLİ TÜRK - POLONYA SÖZLEŞMESİ

Polonya Haber A jansı PAP’ın b ild ird iğ ine göre, Po
lonya Dış Ticaret Dairesi «Centrom or», Türk iye'ye  4 ş i
lep verilm esiyle  ilg ili bir sözleşm e im zalam ıştır. Ş ilep le r
den her biri 12 .500 tonluk o lacak  ve hepsinin tutarı 64 
m ilyon z le ti’ye u laşacaktır. Ş ileplerden ikisi de y ılın  so
nuna varm ad an , öbür ikisi de 1970 yılında teslim  ed ile
cektir.

24 Nisan 1969 ÇİN KOMÜNİST PARTİSİNİN 9. KONGRESİ

Çin Komünist Partisin in  9. Kongresi sona erm iştir. 
Kongrede a lınan  başlıca ka ra rla rd an , Lin Piao'nun M ao 
Tse Tung ’un selefi ilân edilm esi ile yeni bir M erkez Ko
m itenin seçilm esid ir.

25 Nisan-1 Mayıs 1969 FEDERAL ALMANYA MESKEN VE ŞEHİRCİLİK BAKANININ  
ZİYARETİ

Federal A lm an ya  Mesken ve Şehircilik  Bakanı Dr. 
Lauritzen, İm ar ve iskân Bakanı Haldun M enteşeoğlu’nun 
daveti üzerine Türk iye ’nin imarı konusunda görüşm elerde 
bulunm uştur. Türk ve Federal A lm an ya İm ar B akan lan  
bir yıl önce bir A lm an şeh ircilik  uzm anları heyeti ta ra 
fından hazırlanm ış olan im ar p lân ların ı gözden geçirm iş
lerdir. Dr. Lauritzen, A n k a ra ’dan başka İzm ir ve İstanbu l’- 
u da ziyaret etm iştir.

25 -2 6  Nisan 1969 RCD PETROL VE PETRO - KİMYA KOMİTESİ TOPLANTISI

Kalk ınm a için Bölgesel İşb irliğ i (RCD) Petrol ve 
Petro - K im ya Komitesi A n k a ra ’da top lanm ıştır. M üza
kereler s ıras ında , üç, ülkenin müşterek petrol a ram a 
im kânları üzerinde de durulm uştur. İran - Türkiye pet
rol hattı ve İran ’dan ham petrol satın a lınm ası gibi pet
rol san ay iim iz i yak ından  ilg ilend iren önem li konularda 
da olum lu gelişm eler kayded ild iğ i İfade ed ilm iştir.
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25 Nisan 1969 CHP PARLÂMENTO HEYETİNİN BULGARİSTAN! ZİYARETİ

CHP Parlam enterlerinden kurulu bir heyet B u lg a
ristan M illî Vatan  Cephesi Partisin in davetlisi o la rak  
Bu lgaristan 'ı z iyaret etmek üzre So fya ’ya g itm iştir.

25 Nisan 1969 LÜBNAN HÜKÜMETİNİN İSTİFASI

Başbakan  Raşid Karam e, ülkedeki A rap  kom an
doların  faa liye tle rine  yeni ya sa k la r  konm asını protesto 
eden unsurların kanlı o lay la ra  yol açm ası üzerine isti
fasın ı Cum hurbaşkanı Charles Helou’ya sunm uştur.

25 Nisan 1969 LATİN AMERİKA’DA NÜKLEER SİLÂHLARIN
YASAKLANMASI ANLAŞMASI

Cenevre S ilâhsız lanm a Konferansında aç ık land ığ ı
na göre, Latin A m erika ülkeleri arasında varılan  ve bu 
bölgenin nükleer s ilâh la rd an  korunm asını sağ layan  
Tlatelolco A n laşm ası yürürlüğe girm iş bu lunm aktad ır.

Sözkonusu an laşm a , nükleer s ilâh la rın  im â li, ku l
lan ılm ası ve bulundurulm asın ı ya sak lam ak tad ır . A n 
laşm ayı o n ay layan  ü lkeler, M eksika , Sa lvad o r, Dom inik, 
U ruguay, Honduras, N ikarag ua , Ekvator, B o livya , Peru, 
Paragu ay ve Barbados'tur.

26 Nisan 1969 BİR TÜRK TİCARET HEYETİNİN BREZİLYA ZİYARETİ

Bir Türk ticaret heyeti B re z ilya ’da tem aslarda bu
lunm ak üzere Rio de Ja n e iro ’ya gelm iştir.

27 Nisan 1969 FEDERAL ALM ANYA’NIN TÜRK İŞÇİLERİ İÇİN AÇACAĞI
KURSLAR

Federal A lm an ya  Gelişm ekte olan ülkelere Yard ım  
Bakan lığ ı ta ra fın d an  yap ılan  aç ık lam aya  göre, Türk işçi
leri için m esleki yönden eğitilm e konusunda yeni bir prog
ram uygu lanacaktır. Ş im diye kadar çeşitli A lm an  kuruluş
ları ta ra fın d an  Türk işçileri için m eslekî kursların  a ç ıl
d ığ ı, ele a lınan  yeni program la ise, A lm an  endüstri sen
d ika ların ın  ve işçi kuruluşların ın  işb irliğ ine  çağrıld ığ ı b il
d irilm iştir.
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28 Nisan 1969 GENERAL DE GAULLE’IN İSTİFASI

Bölgesel idare ve Senatonun bünyesinde yeni tek
lifle r getiren referandum un Fransız halkı ta ra fından  red
dedilm esi üzerine Fransa Cum hurbaşkanı General de 
G au lle  görevinden istifa etm iştir. Cum hurbaşkanı Cevdet 
Sunay, bu m ünasebetle 29 N isan tarih inde General de 
G a u lle ’e bir m esaj gönderm iştir (Bk. Belge 9).

Öte yandan  Başbakan  Süleym an Demİrel de, de 
G au lle 'ın  istifası ile ilg ili o la rak  şunları söylem iştir : 
«Fransa 'n ın  iç m eselesid ir am a büyük bir dem okrasi h a 
d isesid ir. Bunun dem okrasinin siyasi tarih inde büyük bir 
m ünakaşası yap ılacak tır.»

Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Ç ağ layang il ise, bu ko
nuda şunları söylem iştir :

«De G a u lle ’ün görevinden ayrılm ası bütün d ü nya
da olduğu gib i Tü rk iye ’de de geniş ak is le r yapm ış ve 
üzüntü ile karşılanm ıştır.

Prensiplere bağlı kalm anın  ve inançların ı her türlü 
şahsî kayg ın ın  üstünde tutm anın örneklerine ihtiyaç h is
sed ild ikçe, tarih in  de G a u lle ’den çok sık söz edeceğine 
sam im î o la rak  kani bulunuyorum . Türk iye ’ye yaptığ ı z i
yaretin  taze ve tatlı hatıra ların ı e l'an  m uhafaza ettiğim iz 
G en e ra l’e, en sam im i d ilek lerim iz i sunarız .»

28 Nisan 1969 TÜRKİYE İLE İSRAİL ARASINDAKİ TİCARİ İLİŞKİLER İLE
İLGİLİ BİR AÇIKLAMA

Ticaret B akan lığ ı, « İsra il ile Türkiye arasında serbest 
döviz esasına d ayan an  bir an laşm a yap ıld ığ ı»  yo lun
daki haberlerin  as ıls ız  olduğunu aç ık lam ıştır.

Ticaret B akan lığ ı, bu konuda şu aç ık lam ay ı y a p 
mıştır :

«Evvelce de b ild irild iğ i üzere, İsra il ile a ram ızd ak i 
18 M art 1960 tarih li (ticaret ve ödeme) an laşm a la rı fe s
hedilm iş bu lunm aktad ır.

Bundan böyle İs ra il, a ram ızd a an laşm a bu lunm a
yan  m em leketler grubuna g ird iğ inden , bu m emleket ile
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itha lat ve ihracat işlem lerim iz m er’ i dış ticaret re jim im iz 
gereğince serbest dövizle  yap ılacak tır.

A ncak , İs ra il’den olan a lacağ ım ız ın  tasfiyesi için , 
münfesih an laşm an ın  hüküm leri gereğince, İsra il'den  it
hal o lunacak m alları gösteren bir protokol im zalanm ıştır.

Konu ile ilg ili Bakan lığ ım ız sirkü leri, en yak ın  bir 
tarihte Resmî Gazetede yay ım lan acak tır.»

28 Nisan 1969 ROCKFELLER VAKFiNIN BUĞDAY ARAŞTIRMA
KONUSUNDA YARDIMI

Türkiye'deki buğday üretim inin kalitesin i ve verim in i 
arttırm ak am ac ıy la , bir araştırm a ve eğitim merkezi kurul
m asını öngören an laşm a Tarım  Bakan lığ ında Rockfeller 
V ak fı yetk ilile rin in  de katıld ığı b ir toplantıda im za lanm ış
tır.

V a rılan  an laşm a gereğince, Rockfeller V akfı ile m üş
tereken kuru lacak  Buğday Araştırm a ve Eğitim M erkezi, ta- 
tım Bakan lığ ı bünyesindeki d iğer kuru luşlarla  işb irliğ i y a 
pacaktır.

29 Nisan 1969 CENTO EKONOMİK KOMİTESİNİN TOPLANTISI

Cento Ekonom ik Komitesi y ıllık  toplantısı A n k a ra ’da 
açılm ıştır.

Top lantıya katılan  Türk heyetine D ışişleri Bakanlığr 
U luslararası Ekonom ik Kuru luşlar Dairesi Genel Müdürü 
Rahmi Güm rükçüoğlu b aşkan lık  etm iştir. Pak istan , A n k a 
ra Büyükelçiliğ i müsteşarı M ansur Ahm et, İran , Sağ lık  
Bakan lığ ı Sağ lık  İşleri Genel Müdürü Dr. Said  M otam eni, 
İngiltere, Denizaşarı Ka lk ınm a işleri Bakan lığ ı O rtadoğu 
Bölgesi Müdürü Powell ve A m erika B irleşik Devletleri de. 
D ışişleri Bakan lığ ı Yakındoğu ve Güney A sya  Dairesi 
Bölge işleri Müdürü Sidney Sober’in b aşkan lık la rın d ak i 
heyetlerle top lantıya katılm ışlard ır.

Dışişleri Bakan lığ ı Genel Sekreteri Kunera lp , açış ko
nuşm asında özetle şunları söylem iştir :
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«Cento'nun kuruluşunun sebebi olan temel sorun ve 
bütün a la n la rd a  bu soruna çözüm getirecek ça lışm a la ra  
duyu lan  ihtiyaç, belki her zam ankinden güçlü o la rak  var 
o lm aya devam  etm ektedir.

Cento etkili ve ya ra rlı o lm aya devam  edebilm ek 
için yeni gelişm elere uym ak ve am açların ı geliştirm ek 
için yeni yol ve usuller bu lm ak zorundad ır. Türkiye im 
kânları ölçüsünde, her zam an kendine düşen görevi y e 
rine getirm eye çalışm ıştır. Türkiye gelecekteki ça lışm a la ra  
da aynı yapıcı ruhla devam a kararlıd ır.»

29 Nisan 1969 RCD TİCARET KOMİTESİ TOPLANTISI

Kalk ınm a için Bölgesel İşb irliğ i (RCD) T icaret Kom i
tesi, ticaret, turizm , b an kac ılık  ve sigortacılık alanlarında  
RCD İşb irliğ in in  gelişm elerin i gözden geçirm ek üzere A n 
k ara 'd a  toplanm ıştır.

29 Nisan-3 Mayıs 1969 AVRUPA KONSEYİ TARIM KOMİSYONU TOPLANTISI

Her yıl bir üye ülkede top lanan A vrupa Tarım  Ko
m isyonu, bu y ılk i toplantısın ı A n ka ra 'd a  yapm ıştır. Ko
misyon üyeleri, toplantıyı m üteakip İzm ir, Bursa ve İs
tanbu l'u  gezm işlerd ir.

29 Nisan 1969 FORD KURUMUNUN TÜRKİYE’YE YARDIMI

Ford Kurum u, Türk iye 'deki Bilim sel ve Teknik A ra ş
tırm a lar Kurum una 150.000 do lar hibe etm iştir. Kurum , 
bu para ile ,yabancı k itap ların  te lif hak la rı ile beraber 
öğrenci film ler ve kütüphane m alzem esi a lacaktır .

30 Nisan 1969 TÜRKİYE - BİRLEŞİK ARAP CUMHURİYETİ TİCARET
ANLAŞMASININ UZATILMASI

Türkiye ile B irleşik A rap  Cum huriyeti arasında im 
za lanm ış bulunan 1 . 1 2 .  1967 tarih li ticaret protokolünün 
31. 12. 1969 tarih ine  kadar yürürlükte b ırakılm ası k a ra r
laştırılm ıştır.
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B E L G E  1 7 Nisan 1969

Bild irin in  metni şöyled ir :

«Cezay ir Dem okratik ve H alk Cum huriyeti ihtilâ l Konseyi Üyesi ve D ış
işleri Bakanı A b d e laz iz  Buteflika 'n ın  daveti üzerine Türkiye Cum huriyeti D ış
işleri Bakanı İhsan Sabri Ç q ğ layan g il, 3-7 N isan 1969 tarih leri a rasın da Ce
zay ir 'e  resmî bir ziyarette bulunm uştur.

Türkiye D ışişleri Bakan ına bu ziyaretinde , D ışişleri Bakan lığ ı O rta Do
ğu ve A fr ika  Dairesi Genel Müdürü Fahir A laçam , A raştırm a ve S iyaset P lân
lam a Dairesi Genel Müdürü Ö zdem ir Y iğ it ve Özel Kalem  Müdürü Savlet Ak- 
tuğ'dan m üteşekkil bir hey ’et re fakat etmiştir.

D ışişleri Bakan ı Ç ağ la ya n g il, C ezay ir Dem okratik ve H alk  Cum huriyeti 
İhtilâl Konseyi Başkanı Houri Boum edienne ta ra fından  kabul ed ilm iştir. B akan , 
aynı zam an d a , İhtilâ l Konseyi Üyesi ve Parti Sorumlusu Kaid  Ahm ed ile de 
görüşmüş ve M illî Eğitim Bakanı Ahm ed Ta leb ’ i z iyaret etm iştir.

İhsan Sabri Ç ağ layang il ve beraberindeki hey'et, C e zay ir ’de bu lunduk
ları sırada C e zay ir ’den m aada O ran ve Tlemsen şehirlerin i de z iya re t etm iş
lerdir. Bakan  ve beraberindekiler, her yerde kardeşçe ve dostane bir şekilde 
karşılanm ışla r ve Cezay ir Dem okratik ve H alk  Cum huriyetin in z ira î, s ına î ve 
sosyal a la n la rd a k i büyük başarıla rın ı derin bir ilgi ile iz lem işlerd ir.

Yap ılan  resmî görüşm elere, Türkiye ta ra fından  Türk iye'n in  C e zay ir ’deki 
Büyükelçisi İsm ail Soysa l, Orta Doğu ve A fr ika  Dairesi Genel Müdürü Fahir 
A laçam  ve A raştırm a ve S iyaset P lân lam a Dairesi Genel Müdürü Ö zdem ir Y i
ğit;

Cezay ir ta ra fın dan  da Dışişleri Bakan lığ ı Genel Sekreteri Rahal Abdul- 
la tif, B aşb akan lık  D ışişleri M üşaviri M ulud Kasım , D ışişleri Bakan lığ ı Fransa 
Dairesi Genel Müdürü Huha Cem al, A vrupa Dairesi Müdürü Situr Abdulkerim  
ve Latin Am erika ve A sya  Dairesi Müdürü M ayza M uham m ed el M ustafa k a 
tılm ışlard ır.

Dostluk ve kardeşlik  an lay ış  havası içinde cereyan eden m üzakereler sı
rasında, iki B akan , ik ili ilişk ile ri teferruatlı bir şekilde incelem işler ve m ille t
lerarası aktüel m eseleler üzerinde geniş görüş teatisinde bu lunm uşlard ır.

İk ili ilişk ile r sahasında iki B akan , Türkiye - C ezay ir dostluk ve işb irliğ i 
m ünasebetlerinin geliştirilm esi için sağ lam  bir temel teşkil eden Türk ve C eza
y ir m illetleri a rasın d ak i ta rih î, kültürel ve m anevî bağ ların  önem ve kıym etine 
işaret etm işlerd ir.

TÜRKİYE - CEZAYİR ORTAK BİLDİRİSİ
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B akan la r, ticarî m übadelelerin  arttırılm asın ın  ve karşılık lı fa yd a  sa ğ la 
yan  ekonom ik işb irliğ in in  geliştirilm esin in  iki m emleketin m enfaatine o lacağ ı 
kanaatin i izhar etm işlerd ir.

İki B akan , kültürel, turistik ve İlm î a la n la rd a k i durumu gözden geçirm iş
ler ve işb irliğ in i daha da geliştirm ek hususunda gerekli tedbirleri a lm ay ı ka
rarlaştırm ışlard ır.

Bu m aksatla  iki B akan , İktisad î, kültürel, tekn ik ve İlm î fa a liy e t sa h a la 
rında iki ta ra f tem silcileri a rasın d ak i tem asların  daha s ık laştırılm ası m aksadiy- 
le karm a bir kom isyon teşkilin i kararlaştırm ışla rd ır.

M ille tlerarası durum a gelince, iki B akan , bağ ım sızlık , egem enlik , iç iş
lere adem i m üdahale ve hak eşitliğ i prensip lerine hürmet esasına istinaden 
m em leketlerinin dünya barışı d avasın a  olan derin ve sam îm i bağ lılık ların ı be
lirtm işlerd ir.

İki T a ra f Orta Doğu'daki son gelişm eleri çok teferruatlı bir şekilde ince
lem işlerdir.

Cezay ir Dışişleri B akan ı, Türk m eslekdaşına Hüküm etinin bu konudaki 
sarih  tutumunu izah etmiş ve Hükümetim  Filistin halkın ın  m ücadelesini destek
led iğ in i teyid etm iştir.

Türkiye D ışişleri Bakan ı, Hüküm etinin , araz i kazancı veya diğer s iyas î 
a va n ta jla r  sağ lam ak  m aksad iy le  kuvvet ku llan ılm asın ın  ve hal çareleri kabul 
ettirmek için em rivak ile r yap ılm asın ın  a leyh inde olduğunu teyid ederek, Tür
k iye ’nin A rap  m em leketlerine olan sempati ve sam im i dostluğunu te k ra rla 
mıştır.

İki T a ra f, A rap la rın  meşru hakların ın  m uhafazasına müstenid âd il ve de
vam lı bir barışın Orta Doğu'da tesisine m atuf her türlü sam im i gayreti destek
lem eye Hüküm etlerinin hazır o ldukların ı beyan etm işlerd ir.

İki Bakan , Kıbrıs m eselesini de incelem işlerd ir. Sayın  Ç ağ la ya n g il, Hükü
metinin bu konudaki görüşünü teferuatlı bîr şekilde izah etm iştir. T a ra fla r , Türk 
ve Rum Cem aatleri a rasın da devam  etmekte olan istikşa fî görüşm elerin m ü
şahhas bir sonuca u laşm asın ı ve bu suretle A da 'n ın  bağ ım sızlığ ı esasına m üs
teniden ve bütün ilg ili ta ra fla rın  meşru hak ve m enfaatlerin i koruyan âd il, h ak 
kaniyetli ve n iha î bir hal şeklin bu lunm asına yol açılm asın ı temenni etm işlerd ir.

B akan la r, a z  gelişm iş m em leketlerle gelişm iş m em leketler a rasında m ev
cut eşitsiz liğe sür’atle  son verilm esi lüzumunu belirtm işler ve bu istikam ette 
sarfed ilen  gayretlere tam  desteklerin i teyid etm işlerd ir.

İki B akan , bir Türkiye Cum huriyeti D ışişleri Bakan ın ın  ilk defa o la rak  Ce
za y ir  Dem okratik ve H alk  Cum huriyetin i ziyaretin in  T ü rk iy e 'ile  Cezay ir a ra s ın 
daki dostane ilişk ile rin  gelişm esine önemli katkıda bulunduğunu müştereken
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m üşahade etm işler ve iki memleketin Devlet A dam ları a rasın d ak i tem asların  
fa ide le rin i belirtm işlerd ir.

Türkiye D ışişleri B akan ı, C e zay ir ’ i z iyareti süresince kendisine gösterilen 
sıcak hüsnükabul d o lay ıs iy le  Cezayirli m eslekdaşına derin şükran ların ı sun
muştur.

Türkiye Cum huriyeti Dışişleri Bakanı Sayın İhsan Sabri Ç ağ la ya n g il, Ce
zay ir Dem okratik ve H alk Cum huriyeti D ışişleri Bakanı Sayın  A b d e laz iz  
Buteflika 'y ı Tü rk iye ’yi z iyarete  davet etm iştir. Davet m em nuniyetle kabul ed il
m iştir Z iyare t tarih i ileride tesbit edilecektir.»

(Esas Meîin)

COMMUNIQUE COMMUN ALGERO - TURC

Sur l ’ invitation de M onsieur A b d e laz iz  Bouteflika , membre du Conseil 
de la Révolution, M inistre des A ffa ire s  Etrangères de la République A lgérienne 
Dém ocratique et Populaire, M onsieur Ihsan Sabri Ç ag la ya n g il, M inistre des 
A ffa ires Etrangères de la République de Turquie a effectué une visite  o ffic ie lle  
en A lgérie , du 3 au 7 A vril 1969.

Le M inistre des A ffa ire s  Etrangères de Turquie était accom pagné d'une 
délégation com prenant MM. Fah ir A laçam , Directeur Général du Département 
du Moyen Orient et de l ’A frique , Ö zdem ir Y iğ it Directeur G énéral du 
Département de Recherches et de P lanification  Politique et Savlet Aktuğ , 
Directeur de Cabinet.

M onsieur le M inistre Ç ag layang il a été reçu en audience par le Président 
du Conseil de la Révolution de la République A lgérienne Dém ocratique et 
Populaire, M onsieur Houari Boum edienne.

Il a été égalem ent reçu par M onsieur Kaid Ahm ed , membre du Conseil 
de la Révolution, Responsable du Parti. Il a en outre rendu visite  à M onsieur 
Ahm ed Taleb , M inistre de l'Education N ationale .

Durant le séjour q u ’ ils ont effectué en A lgérie , M onsieur İhsan Sabri 
Ç ag layang il et les personnalités qui l’ont accom pagné, ont v isité  les v illes 
d ’A lger, d 'O ran  et de Tlemcen. Ils ont reçu partout un accueil particulièrem ent 
fraternel et am ical et pris connaissance avec un v if  intérêt des grandes 
réalisations de la République A lgérienne Dém ocratique et Populaire dans les 
dom aines de l'agricu ltu re , de l'industrie et sur le plan social.

A u x entretiens o fficie ls qui se sont déroulés entre les deux parties, les 
délégations se com posaient respectivem ent de :
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MM. ism ail Soysal A m bassadeur extraord ina ireet p lénipotentiaire de 
la République de Turquie en République A lgérienne Démocratique et Populaire,

Fah ir A laçam  Directeur Général du Département Moyen - orient et de 
l'A frique  au M inistère des A ffa ire s  Etrangères,

Ö zdem ir Y ig it Directeur Général du Département de Recherches et de 
P lanification  Politique du M inistre des A ffa ire s  Etrangères, 
du côté turc, et de :

MM. Rahal A b d e la tif Secrétaire Général du M inistère des A ffa ire s  
Etrangères,

Mouloud Kassem  Conseiller politique à la Présidence du Conseil,

Houhou D jam al Directeur des A ffa ire s  Françaises au M inistère des 
A ffa ire s  Etrangères,

Chitour Abdelkrim  Chef de la Divison Europe au M inistère des A ffa ire s  
Etrangères,

M aiza M oham ed El M ustapha Chef de la D ivision Asie  Am érique Latine 
au M inistère des A ffa ire s  Etrangères, 
du côte a lgérien .

Au cours des conversations qui se sont déroulées dans une atm osphère 
empreinte de cord ia lité  et de compréhension m utuelle, les deux M inistres ont 
procédé à un exam en déta illé  des relations b ilatéra les et à un large échange 
de vues sur les problèmes internationaux d ’actualité .

Dans le dom aine des relations b ila té ra les , les deux M inistres ont souligné 
l ’ im portance et la va leu r des liens historiques, culturels et m oraux qui existent 
entre les peuples turc et a lgérien , et qui constituent une base solide pour le 
développem ent des relations d ’am itié et de coopération entre la Turquie et 
l ’A lgérie .

Ils estiment que l ’accroissem ent des échanges com m erciaux a insi que 
le développem ent de la coopération économique, réciproquem ent avan tageuse , 
sont de nature à servir les intérêts des deux pays.

Dans le dom aine culturel, touristique et scientifique, les deux M inistres 
ont fa it  le point de la situation et ont décidé de prendre des mesures propres 
à prom ouvoir davantage  leur co llaboration .

A  cet effet les deux parties sont convenues de la création d ’une commission 
m ixte afin  de favo rise r les contacts plus fréquents entre les représentants des 
divers secteurs d ’activité économique, culturelle, technique et scientifique des 
deux pays.

En ce qui concerne la situation internationale , les deux M inisres ont 
tout d ’aboml souligné l ’attachem ent profond et sincère des deux pays à !a
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cause de la p a ix  dans le monde, sur la base du respect des principes 
d 'indépendance, de souveraineté, de non - ingérence et d ’égalité en droit.

Les deux parties ont étudié d ’une façon particulièrem ent détaillée 
les derniers développem ents de la situation au Moyen - O rient. Le M inistre 
A lgérien des A ffa ire s  Etrangères a fa it  à son collègue turc un exposé précis 
de la position de son gouvernem ent à cet égard et à réaffirm é que son 
gouvernement soutient la lutte du peuple palestin ien .

Le M inistre turc des A ffa ire s  Etrangères a exprim é de nouveau la 
sym pathie et l'am itié  sincère de la Turquie envers les pays a rab es , en 
réaffirm ant l ’opposition de son pays à l ’emploi de la force comme moyen 
d'obtenir des gains territoriaux et autres avan tages politiques et à l ’utilisation 
du fa it accom pli pour im poser des solutions.

Les deux parties déclarent que leurs gouvernem ents sont prêts à soutenir 
tout effort sincère tendant à l ’ instauration d'une pa ix  juste et durab le au 
Moyen - Orient sur la base de la souvegarde des droits légitim es arab es.

Le problème de Chypre a été exam iné. M onsieur Ç ag layan g il a fa it 
un exposé déta illé  des vues de son gouvernem ent. Les deux parties ont formé 
le voeu que les entretiens explorato ires en cours entre les représentants des 
comm unautés turque et grecque de I’ ¡le aboutiront à un résultat concret, 
ouvrant ainsi la voie à une solution juste, équitab le et dé fin itive , sauvegardant 
les droits et intérêts légitim es de toutes les parties intéressées, sur la base 
de l'indépendance de l'ile .

Les M inistres ont souligné la nécessité de mettre fin rapidem ent au 
déséquilib re existant entre les pays en voie de développem ent et les pays 
développés et ont réaffirm é leur soutien total pour tous les efforts déployés 
dans ce sens.

Les deux M inistres ont constaté d'un commun accord que la première 
visite  en République A lgérienne Dém ocratique et Populaire d'un M inistre des 
A ffa ires Etrangères de la République de Turquie constitue une contribution 
importante au développem ent des relations am ica les turco - a lgériennes. Ils 
ont souligné l'utilité des contacts entre les hommes d ’ Etat des deux pays.

Le M inistre turc des A ffa ire s  Etrangères a exprim é à son collègue algérien  
ses remerciements et sa profonde gratitude pour l'accueil chaleureux dont il 
a été l ’objet durant son séjour en A lgérie .

Son Excellence M onsieur ihsan Sabri Ç ag la ya n g il, M inistre des A ffa ire s  
Etrangères de la République de Turquie a invité Son Excellence M onsieur 
A b de laz iz  Bouteflika , M inistre des A ffa ire s  Etrangères de la République 
A lgérienne Dém ocratique et Populaire à fo ire  une visite  en Turquie.

L’ invitation a été acceptée avec p la is ir. La date de la visite  sera fixée  
ultérieurem ent.
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B E L G E  2

KUZEY ATLANTİK ANDLAŞMASININ 20 NCİ YILDÖNÜMÜ MÜNASEBETİYLE 
DIŞİŞLERİ BAKANININ DEMECİ

Demecin metni şöyled ir :

«Kuzey A tlan tik  A n d laşm ası, 4 N isan 1949 tarih inde VVaşington'da im 
zalanm ıştı. Bu itibarla  NATO bugün 20 nci y ılın ı id rak  ediyor. B ilind iğ i g ib i, 
bu İttifak , bölgesel savunm a an d laşm ala rın a  cevaz veren Birleşm iş M illetler 
Yasasın ın  5. m addesine uygun o la rak  kurulm uştur. G ayes i, üye devletlerin  gü
ven lik lerin i herhangi bir sa ld ırıya  karşı tem inat a ltına a lm aktır.

Geçen 20 yıl içinde NATO üyesi m em leketlerin hiçbirin in  güven lik lerine  
halel gelm em iş o lm ası, N A TO ’nun temel görevini tam m anasiy le  yerine getir
d iğ in in  açık  bir d e lilid ir.

M ille tlerarası etkili bir kontrol m ekan izm ası a ltın d a , genel bir s ilâ h s ız lan 
ma m aa lese f bugüne kadar gerçekleştirilem em iştir. Bu dem ektir k i, gerek üye 
devletlerin  özgürlüğük ve toprak bütünlüklerinin korunm ası, gerek dünya b arı
şının idam esi için , N A TO ’nun m evcudiyetine olan ihtiyaç devam  etm ektedir.

Türkiye, tam  ve eşit h ak la rla , egemen bir üye o la rak  Kuzey A tlan tik  And- 
laşm asına 18 Şubat 1952 tarih inde katıldı ve bugüne kad ar bütün m üttefik le
riy le  İttifakı ilg ilend iren her sah ad a  yak ın  ve yap ıcı bir işb irliğ inde bulundu.

N ATO , katı ve donmuş bir kuruluş değ ild ir. Kuruluşundan bu yan a  geçen 
zam an zarfında değişen dünya şartlarına uyacak esnekliğe sah ip  o lduğunu, 
ald ığ ı ve a lm akta  olduğu tedbirlerle  açıkça o rtaya koym uştur. Üyelerin özgür
lük ve savunm aların ın  sağ lanm ası yan ın d a , barışa ve «détente» ortam ının y a 
ratılm asına da fayd a lı h izm etler gören bu A n d laşm a , Doğu - Batı arasında kar
şılık lı bir itim at havasın ın  doğm asını gözeten âd il ve sürekli bir barışın tem el
lerini teşkil edecek m ünasebetlerin geliştirilm esi için her türlü gayreti sarfet- 
mekten geri ka lm am aktad ır.

A ncak , geçen ya z  m erkezî A v ru p a ’da cereyan eden ve yum uşam a gayret
lerine sekte veren üzücü o la y la r  ta lih s iz  gelişm eler halinde tecelli etm iştir.

Bununla beraber NATO m em leketleri, ortak am açları olan özgürlük ve 
barış içinde gelişm elerini sağ lam ak  ve dünya barışına katk ıda bulunm ak çare
lerini araştırm aktan  vazgeçm iş değ ille rd ir. İttifakın  an cak , A tla n tik ’ in her iki 
yakas ın d a  bulunan üyeler a rasın d ak i dayan ışm a ve sıkı işb irliğ ine  d a yan m ak
la etkili o lab ileceğ i bugün her zam andan  daha açık  bir şekilde o rtaya çıkm ıştır.

Diğer üyeler gibi Türkiye de, bu inançla İttifakın  hayatiyetin i m uhafaza  
edeceğine kani bulunm akta ve geleceğine güvenle bakm aktad ır.
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B E L G E  3

TÜRKİYE - İRAN TRANSİT ANLAŞMASI 
ONAY BELGELERİNİN TEATİSİ

9 Nisan 1969

Dışişleri Enform asyon Dairesince bu konuda verilen bilgi şöyled ir :
«1 Şubat 1969 tarih inde Tah ran 'da im zalanm ış bulunan Türk - İran T ran 

sit an laşm asına  a it onay belgeleri, bugün Dışişleri B akan lığ ın d a , İran'ın  A n k a 
ra Büyükelçisi Ekselans Fereydoun M ovassaghi ve U luslararası Ekonom ik Ku
ru luşlar Dairesi Genel Müdürü Rahmi Güm rükçüoğiu ta ra fından  teati edilm iştir.

Sözkonusu an laşm a , İran 'la  bu konuda 1949 y ılında akded ilm iş bulunan 
an laşm an ın  yerine kaim  olm uştur. 1949 an laşm ası, hüküm lerinin m uğ lak ve 
tahd id i m ahiyeti d o lay ıs ıy la  ta tm inkâr bir şekilde işliyem ernekte ve iki m em le
ket a rasın d ak i nak liyatın  ve transit nakliyatın ın  arzu edilen ölçüde ink işafın ı 
sağ layam am akta  id i. İki ülke a rasın dak i ekonom ik ve ticari ilişk ile rin  gelişm esi 
bakım ından d a , bu konunun zam anın  ih tiyaç larına cevap verecek şekilde dü
zenlenm esi zarureti hasıl olmuştu.

15 m adde ve iki protokolden m üteşekkil 1964 an laşm as ı, iki memlekete 
a it yo lcu, eşya ve taşıtla rın  iki m em leket arasında ve yekd iğerin in  ülkesinden 
serbest geçiş hakkını öngörm ekte, güm rük form alite lerin i basitleştirm ekte, k a 
rayo lların ın  her m evsim de trafiğe  açık tutu lm ası, lim an larda ve dem iryolu k a v 
şak larında transit eşyası için yüklem e, boşaltm a, depolam a tesislerin in  hazır 
bu lunduru lm ası, dem iryo lları ve vap u rla rd a  transit nak liya tın ın  ink itasız cere
yanı için vagon tahsisi ve yer ayrılm ası gibi tedbirleri ihtiva etm ektedir.

Bu suretle, söz konusu an laşm a ile iki dost ülke aras ın d a  bu konuda ka r
ş ılaşılan  güçlükler g iderilm iş ve iki m em leket a rasın d ak i n a k liya tla , iki m em 
leket üzerinden yap ılan  transit nak liya tı, U luslararasında bu a land a  kabul 
edilm iş bulunan en m ütekâm il e saslara  göre yeniden düzenlenm iş bulunm ak- 
m aktad ır.»

B E L G E 4 10 Nisan 1969

DIŞİŞLERİ BAKANININ NATO BAKANLAR KONSEYİNDE YAPTIĞI KONUŞMA

Dışişleri Bakan ı İhsan Sabri Ç ağ la ya n g il, Nato B akan la r Konseyinin otu
rumunda yaptığ ı konuşm ada, İttifakın  20 ncİ yıldönüm üne rastlayan  Konsey 
Toplantısının önemini belirtm iş, İttifak ın , geçen 20 yıl za rfında gerek üyelerin in 
bağ ım sızlık  ve toprak bütünlüğünü korum ak, gerek A vru p a 'd a  barış a ram ak  
şeklindeki em ellerin in başarı ile gerçekleştirild iğ in i söylem iş, N A TO 'ya olan 
ihtiyacın devam  etmekte olduğunu ifade  etm iştir. Bakcın daha sonrcı 
A v ru p a ’daki bugünkü durum un ve Doğu - Batı ilişk ile rin in  bir tah lilin i ya p a ra k ,
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bugünkü şartla r a ltında İttifaka düşen görevler üzerinde durmuş ve bu m üna
sebetle, İttifak  içinde istişarelerin  h aya tî önemini belirtm iştir. Ç ağ la ya n g il, söz
lerine devam la , Am erika B irleşik Devletleri ile Sovyetler B irliğ i arasında stra
te jik  s ilâh la rın  tahdid i konusundaki tem asları m em nuniyetle karşılad ığ ım ızı 
ifade etm iştir. Ç ağ la ya n g il, İttifakın  askerî gücünü m uhafaza etm esinin , sad e
ce savunm a yönünden değil, fa k a t «détente» yo lunda ça lışm a la r yönünden de 
zaru rî olduğunu söylem iş, bu m ünasebetle, kâfi m alî im kân lara  sah ip  bu lun
m ayan üyelere yard ım  konusuna da değinm iştir. A v ru p a ’nın şahsiyetin i bu l
ması gayretlerine değindikten ve bu gayretlerin  İttifakın birliğ ine halel getirm e
m esinin ve ayırıcı durum lar ya ratm am asın ın  önem ine işaret ettikten sonra, Ç ağ 
layan g il, Başkan N ixon'un «modern çevrenin prob lem leri» a lan ınd a  üyeler a ra 
sında işb irliğ i yap ılm ası ile ilg ili tek lifin i söz konusu etmiş ve bu teklifin  üzerin 
de durulm ası lâzım  ge ld iğ in i söylem iştir.

Ç ağ la ya n g il, sözlerinin son kısm ında Kıbrıs m eselesine de değinm iştir. 
Cem aatlerarası görüşm elerin gayesi ve bugünkü durum u hakkında izahat 
verdikten sonra, sarfed ilen  gayretlere gerçekçi bir tutumun hâkim  olm asın ı ve  
gayretlerin  b aşa rıy la  u laşm asın ı temenni ettiğim izi ilâve  etm iştir.

B E L G E  5 11 Nisan 1969

NATO BAKANLAR KONSEYİ 
ORTAK BİLDİRİSİ

Bild irin in  metni şöyled ir :

«1 . Kuzey A tlan tik  Konseyi, 10 ve 11 N isan 1969 tarih lerinde V aşin g to n ’- 
da B akan la r seviyesinde toplanm ıştır. Konsey, İttifaka vücut veren And laşm a- 
nın 20. yıldönüm ünü kutlam ış ve A m erika B irleşik  Devletleri Başkan ı Konseye 
bir hitabede bulunm uştur. B akan la r, İttifak ın , A vru p a 'd a  barışın idam esine ve 
bütün üye ülkelerin güvenliğ ine sağ lad ığ ı m üessir katkı d o lay ıs iy le  derin mem
nuniyetlerini ifade  etm işlerd ir.

2. İttifak , m illetlerin dem okrasi, fe rd î hürriyetler ve hukuk hâkim iyeti 
prensipleri üzerine bina edilm iş bulunan hürriyetin i, müşterek hars ve m edeni
yetini korum ak m aksad iy le  ve m üessir b ir güven lik  sistemi o lm adan bölünmüş 
bir A v ru p a ’da yeni bir harbin çıkab ileceğ i hususunda beslenen müşterek end i
şeler sebebiyle kurulm uştur. İttifak , müşterek gaye ve em ellerin bir ifadesi o l
m aya devam  etm ektedir.

3. 1967'de İttifakın M üstakbel Görevleri konusundaki Rapor ittifakın  şu
iki görevini tebarüz ettirm iştir : Batı’nın savunm ası ve Doğu ile istikrarlı b ir 
barış a ran m ası. H aziran 1968'de M üttefik B akan la r, d iğer ilg ili devletlerle , 
karşılık lı ve dengeli kuvvet ind irim leri hususunda a lınm ası mümkün tedbirler 
dah il o lm ak üzere s ilâhsız lan m a ve silâh la rın  kotrolu İçin belirli pratik tedb ir
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leri a ram aya  hazır o ldukların ı beyan etm işlerd i. Sovyetlerin Ç eko slo vakya ’ya 
vâk i m üdahalesi neticesinde Doğu - Batı ilişk ile rin in  düzelm esi yo lundaki üm it
lerin ciddî şekilde sekteye uğram asına rağm en, B akan la r Kasım  1968'de Doğu 
ile Batı arasında em in, barışçı ve karşılık lı o la rak  fa id e li ilişk ile r kurulm asının 
İttifakın s iya s î hedefini teşkil etmeye devam  ettiğini belirtm işlerd i. B akan la r, 
bu kerre, Hüküm etlerinin n iyetinin tem aslar yo luy le  bu gaye istikam etinde ha
kiki terakki a ram aya  devam  olduğunu ve m üzakereler için bütün m ünasip im 
kânların  araştırılm ası bulunduğunu teyid etm işlerd ir.

4 . Üye Hüküm etler b ilhassa Doğu A v ru p a ’daki durum u gözönünde tu 
ta rak , m illetlerarası m ünasebetlerde herhangi devam lı bir gelişm enin , m em le
ketlerin toprak bütünlüğü ve bağ ım sızlığ ı, içişlerine m üdahale edilm em esi, m il
letlerin kendi geleceklerini kendilerin in tâyin  etmek hakkına sah ip  o lm aları 
prensiplerine ve tehdit veya kuvvet ku llan ılm asından  kaçın ılm ası m ecburiye
tine tam o la rak  sayg ı gösterilm esi gerektird iğ in i hatırlatm ışlard ır.

5. B akan la r, ittifakın  başta gelen gayelerinden birin in  A v ru p a 'd a  istik
rar, güven lik  ve karşılık lı itim ada dayan an  âd il ve devam lı bir barışın kuru l
ması olduğunu hatırla tm ışla rd ır. M üttefikler, yak ın  istişareye riayet suretiyle 
Sovyetler B irliğ i ve Doğu A v ru p a ’nın d iğer m em leketleriyle hangi m üşahhas 
m eselelerin verim li m üzakerelere ve sür'atli hal tarzına va rm ağ a  e lverişli o l
duğunu araştırm ayı tek lif etm ektedirler. Binnetice B akan la r, bu m eselelerin bir 
listesinin yap ılm ası, zam anı gelince fayd a lı bir m üzakere yolunun en iyi ne şe k il
de bulunabileceğin in  incelenm esi ve gelecek B akan la r Toplantısına bu konuda 
bir rapor hazırlanm ası hususlarında Konseye ta lim at verm işle rd ir. Şurası aç ık 
tır ki, herhangi bir m üzakere önceden iyi bir şekilde hazırlanm alı ve A vru p a 'd a  
siyas î bir hal ta rz ına u laşılm ası için, katılm a ları gerekli bulunan bütün Hükü
metler bu m üzakerelere iştirak  etm elidirler.

6. M üttefikler aynı zam an d a , dengeli kuvvet indirim i ve kuvvet k u llan ıl
m asından vazgeçilm esi hususunda yap ılm ış o lan  teşebbüsler de dahil o lm ak 
üzere, s ilâhsız lanm a ve silâh  kontrolü sah a la rınd ak i gayret ve incelem elerine 
devam  edeceklerdir.

7. Doğu ile Batı a rasın d ak i tem asların  genişlem e ve muhtemel m üzakere
ler devresinin yak la şm akta  olduğu bir s ırad a , İttifakın  s iya s î dayan ışm ası esaslı 
bir unsur teşkil etm ektedir. Bu dayan ışm a en iyi şek ilde , ittifak ın  veya üye lerin 
den herhangi birin in m enfaatlerine tesir ed ileb ilecek herhangi b ir m üzakereden 
evvel veya m üzakere devam ınca Konseyde tam istişare prensibine titiz lik le  ri
ayet o lunm ak suretiyle sağ lan ab ilir . Bu a n la y ış la , M üttefik Hüküm etler B irleşik 
Am erika'n ın  Sovyetler B irliğ i ile strate jik  taarru z ve savunm a silâh la rın ın  tahd i
di konusunda m üzakereye g irm ek hususundaki niyetini m em nuniyetle k a rş ıla 
m ışlardır.

8. N ATO Entegre Savunm a Program ına katılan  M üttefikler, bir m üzake
re devrinde İttifakın  savunm a tertip lerin in gevşetilm esinin  ve belli - başlı
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ih tilâ fla rın  halli konusunda m evsim siz üm itler ya ra tılm am asın ın  son derece 
önemli olduğu üzerinde m utabık ka lm ışlard ır. M üessir savunm anın  idam esi b ir 
istikrar unsuru ve m üessir «détente» politikasın ın  gerekli bir şartıd ır.

9. Bu it ib a rla , İttifakın bu üyeleri nükleer ve konvansiyonel her seviyede 
savunm a ve vazg eç iric ilik  için ortak gayretlere m ünasip katkıda bulunm ak hu
susunda devam  eden azim lerin i teyid etm işlerd ir. İleri bir savunm aya ve her 
türlü tecavüze gerekli m ukabelede bu lunulm asına d ayan an  h a lih az ır NATO 
stratejisine ve yeterli topyekûn ve m ah a llî kuvvet seviye leri d a h il, İnandırıcı 
konvansiyonel ve nükleer vazgeçiric iliğe  olan ihtiyacın devam  etmekte o lduğu
nu kabul etm işlerd ir. İttifakın  lüzumlu askerî tertib i, strate jik  nükleer vazgeçi- 
rici kuvvetlerden, yeterli, büyük ölçüde ve m üessir Kuzey Am erika ve Avrupa 
konvansiyonel kuvvetlerinden , A vrupa bölgesinde destekleyici taktik  nükleer 
kuvvetlerden ve yeterli hazır takv iye  kuvvetlerinden m üteşekkild ir.

10. Savunm a Bakan la rı 28 M ayıs 1969 tarih inde to p lan acak la r ve yu 
karıda sözü edilen icap ları yerine getirm ek için gerekli bulunan savunm a ter
tib indeki daha belirli unsurları inceleyeceklerd ir. B akan la r ay rıca , gerek bütün 
m üttefik m em leketler, gerek bunlardan birkaçı a rasın da silâh  im âli ve stan
dard izasyonu  m eseleleri gibi işlere karşılık lı işb irliğ i halinde hal tarzı bulm a 
hususundaki gayretlerin i arttırm ak suretiyle savunm a çabasın ın  m üessiriyetin i 
artırm ak im kânların ı inceleyeceklerdir.

11. Berlin 'deki durumu gözden geçiren B akan la r, son zam an la rd a  Ber
lin 'e g iriş serbestisine engeller çıkarılm ış olduğunu kaydetm işlerd ir. Bu gibi en
gellem eler kabul edilem ez. B akan la r, üç Devletin, şehre serbest g irişi idam e et
tirm ek yo lundaki az im lerin i desteklem işler ve Kuzey A tlan tik  Konseyinin 16 
A ra lık  1958 tarih li deklarasyonunu ve Berlin güven lik  ve selâm eti ile ilg ili o la 
rak her üye devletin yüklenm iş olduğu m es'u lİyeti teyid etm işlerd ir.

12. B akan la r, A vru p a 'd a  barışçı bir hal şekline varılm asın ın , d iğer hu
suslar m eyan ında , A v ru p a ’nın m erkezinde mevcut gerg in lik  kaynak ların ın  g ide
rilmesi yo lunda gelişm e kayded ilm esine bağlı olduğu görüşündedirler. Berlin '
deki durumu düzeltm ek, şehre g iriş serbestisin! güven lik  altına a lm ak  ve A l
m an ya ’nın iki parçası arasında tra fik  ve u laştırm ayı etkileyen tahditleri ka ld ır
m ak yo lunda a lın acak  m üşahhas tedbirlerin  bu gayenin  gerçekleşm esine esas
lı b ir katkı sağ layacağ ı düşüncesindedir. B akan la r üç Devletin, Berlin ve A l
m an ya ’nın tam am ına şâm il özel m es’u liyetleri çerçevesinde, bu önemli me
selelerde düzenli ve m üzakereye m üstenit terakki kayded ilm esi im kân ların ı 
araştırm a hususundaki devam lı gayretlerin i destekled iklerin i beyan etm işler
dir.

13. A lm an ya  m eselesine, A lm an halkın ın  serbest kararına ve A vrupa 'n ın  
güven liğ in in  icap larına müstenit barışçı bir hal sureti bu lunm alıd ır.

44



14. İttifak  üye leri, gerçekçi bir görüş ile ele a lınm ad ık ları takd irde cem i
yetlerin in  refah ve terakk isin i tehlikeye koyabilecek müşterek çevre m eselele
rinin m evcudiyetini m üdriktirler ve diğer m illietle rarası teşekküllerde bu m esele
ler üzerinde önemli ça lışm a la r yap ılm akta  olduğunu bilm ekted irler. B akan ia r, 
kendi cem iyetleri için daha iyi b ir çevre ya ra tm ak  m aksad iy le  gerek ilg ili mil- 
letlararası teşekküller içindeki faa liye tle rle  gerek d iğer şekilde m üttefik m em 
leketler arasında görüş ve tecrübe teatisin in  am elî bütün im kân larla  nasıl g e liş
tirileb ileceğini incelem ek hususunda Daim î Konseye ta lim at verm işlerd ir.

15. Bu m eselelerin önemini m üdrik bu lunm akla beraber B akan la r, aynı 
zam an da , m üttefik m em leketlerin , İlm î tekn ik ve ekonom ik kayn ak la rın  b arış
çı bir gelişm eye ve bütün m em leketlerin ka lk ınm asına katkıda bulunm asını ge
rektiren bir devreye g ird ik lerin i de unutm am aktad ırlar.

16. B akan la r seviyesindeki mutad top lan tıla rdan  gayrı, B akan la r, Daim î 
Konseyin, D ışişleri B akan lık la rı yüksek rütbeli tem silcilerin in zam an - zam an 
toplan ıp İttifakın  karşılaştığ ı belli - başlı uzun vade li m eseleleri tetkik etm ele
rine d a ir teklifi incelem eleri hususunda m utabık ka lm ışlard ır.

17. Kuzey A tlan tik  Konseyinin B akan la r seviyesindeki gelecek toplantısı 
A ra lık  1969’da Brüksel'de yap ıla cak tır.»

{Esas Metin) 

F I N A L  C O M M U N I Q U E

«The North A tlantic  Council met in M in isterial Session in W ashington on 
10th and 1 1th A p ril, 1969. The Council commemorated the twentieth an n ive rsary  
of the Treaty creating the A lliance  and w as addressed by the President of 
the United States. M inisters expressed then deep satisfaction at the decisive 
contribution the A lliance  had m ade to the m aintenance of peace in Europe 
and to the security of a ll its members.

2. The A lliance  w as  established to safeguard  the freedom , common 
heritage and civ ilisa tion  of its peoples, founded on the principles of heritage 
and civilisa tion  of its peoples, founded on the principles o f dem ocracy, 
ind iv idual liberty and the rule of la w , and in response to a common fear that 
w ithout an effective security system , another w a r  m ight erupt in a d iv ided 
Europe. The A llian ce  continues as the expresión of common purposes and 
asp irations.

3. In 1967 the Report on the Future Tasks of the A lliance  em phasised 
the dual task of the latter : the defence of the W est and the search for a stable 
peace w ith the East. In June  1968 A llied  M inisters declared their readiness
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to seek, w ith the other states concerned, specific practical m easures 
for d isarm am ent and arm s control, including possible m easures for m utual 
and balanced force reductions. N otw ithstanding the serious setback to hopes 
for im provem ent in East - W est relations as a result of Soviet intervention in 
Czechoslovakia , M inisters in Novem ber 1968 stated that secure, peaceful 
and m utually beneficia l relations between East and W est rem ained the 
political goal of the A llie s . They reaffirm ed at this Session that the intention 
of their Governm ents w as  to continue the search for real progress tow ards 
this objective by contacts and to explore a ll appropriate  openings for 
negotiations.

4 . Bearing especia lly  in mind the situation in Eastern Europe, m em ber 
Governm ents recall that any lasting im provem ents in international relations 
presupposes full respect for the principles of the independence and territorial 
integrity of states, non - interference in their domestic a ffa irs , the right o f 
each people to shape its own future, and the obligation to refrain  from the 
threat or use of force.

5. M inisters recalled that one of the essential a im s of the A lliance  is 
the establishm ent of a just and lasting peace in Europe, based on stab ility , 
securtiy and m utual confidence. The A llie s  propose, w h ile  rem aining in close 
consultation, to explore w ith the Soviet Union and the other countries o f 
Eastern Europe which concrete issues best lend them selves to fruitfu l negotiation 
and an early  resolution. Consequently, they instructed the Council to d ra ff a 
list of these issues and to study how a useful process of negation could best 
be in itiated , in due course, and to d raw  up a report for the next meeting 
of M inisters. It is c lear that an y  negotiations must be w ell prepared in ad vance , 
and that all Governm ents whose participation w ould  be necessary to achieve 
a political settlement in Europe should take part.

6. The A llie s  w ill also  pursue their efforts and studies in the fie ld  o f 
d isarm am ent and practical arm s control, including balanced force reductions 
and the in itiatives a lread y undertaken for the renunciation of the use of force.

7. The political so lidarity  of the A lliance  constitutes an essential elem ent 
w h ile  approaching a period of expand ing  East - W est contacts and possible 
negotiations. This so lidarity  can best be m aintained by strict adherence to the 
principle of fu ll consultation in the Council both before and during any 
negotiations that might affect the interests of the A lliance  or any of its members. 
On this understanding, the A llied  Governm ents welcom e the intention of the 
United States to engage the USSR in discussion of lim itations on o ffensive and 
defensive strategic arm s.

8. The A llie s participating in the N ATO integrated defence program m e 
agreed that it w as  extrem ely im portant that during an era of negotiation the
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defence posture of the A lliance  should not be relaxed and that premature 
expectations o f solutions to outstandig guestions should not be generated. 
The m aintenance of effective defence is a stab ilis ing  factor and a necessary 
condition for effective détente policies.

9. Accord ing ly these members of the A lliance  reaffirm ed their continuing 
determ ination to m ake appropriate contributions to joint efforts for defence 
and deterrence at a ll levels both nuclear and conventional. They accepted the 
continuing need for the current N ATO strategy based on a fo rw ard  defence 
and appropriate response to any aggression , and for a credible conventional 
and nuclear deterrent including adequate  overall and local force levels. The 
necessary m ilita ry  posture of the A lliance  consists of the strategic nuclear 
deterrent forces, the presence of sufficient substantial and effective North 
Am erican and European conventional forces as w ell as supporting tactical 
nuclear forces in the European area and adequate ready reinforcements.

10. Defence M inisters w ill meet on 28th M ay , 1969 and w ill exam ine 
the more specific eleménts in the defence posture necessary to fu lfill the above 
requirem ents. They w ill a lso  exam ine the possib ility of im proving the efficiency 
of the defence effort by intensifying mutual and co - operative approaches 
to, for exam ple , the problems of arm s production and arm s standard isation  
either am ong all A llied  nations or between some of them.

11. Review ing the situation in Berlin , the M inisters noted that obstacles 
have recently been placed on freeedom of access to Berlin . Such obstructions 
cannot be accepted. The M inisters supported the determ ination of the Three 
Powers to m aintain  free access to the city, and recalled the declaration of the 
North A tlantic Council of 16th December, 1958, and the responsib ilities which 
each member state assum ed w ith  regard to the security and w e lfa re  of 
Berlin.

12. The M inisters consider that the achievem ent o f a peaceful European 
settlement presupposes, am ong other th ings, progress tow ards e lim inating 
existing sources of tension in the centre of Europe. They consider that concrete 
measures aim ed at im proving the situation in Berlin , safeguard ing  free access 
to the city, and removing restrictions w hich affect tra ffic  and com m unications 
between the two parts of G erm any w ould  be a substantial contribution tow ard 
this objective. They expressed their support for continued efforts by the Three 
Powers to exp lore , in the fram ew ork  of their special responsib ilities for Berlin 
and G erm any as a w ho le , possib ilities for ordered and negotiated progress 
in these im portant question.

13. A  peaceful solution must be found for the Germ an question based 
on the free decision of the Germ an people and on the interests o f European 
security.
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14. The members of the A lliance  are conscious that they share common 
environm ental problems w hich , unless squarely faced , could im peril the 
w e lfa re  and progress of their societies. The M inisters recognise that im portant 
w ork on these problems is a lread y being carried out w ith in  other internaHonal 
o rgan izations. The M inisters instructed the Council in Perm anent Session to 
exam ine how to im prove, in every practical w a y , the exchange of v iew s and 
experience among the A llied  countries, w hether by action in the appropriate 
international organ izations or otherw ise, in the task  of creating a better 
environm ent for their societies.

15. W hile  concerned w ith these problem s, M inisters are also  m indful 
that the A llied  countries are entering an are in which scientific, technical and 
economic resources should contribute to the peaceful progress and developm ent 
of all nations.

16. A p art from regular meetings at M in isterial level, M inisters agreed 
that the Council in Perm anent Session should consider the proposal that high 
o ffic ia ls  of their foreign m inistries meet period ically  for a review  of m ajor, 
long - range problems before the A lliance .

17. The next M in isteria l session of the North A tlantic  Council w ill be 
held in Brussels in December 1969.»

B E L G E 6 18 Mart 1969

DIŞİŞLERİ VE MİLLİ SAVUNMA BAKANLARININ NATO TOPLANTISI 
HAKKINDAKİ DEMEÇLERİ

Nato B akan la r Konseyi top lantısına katıld ıktan  sonra yurda dönen D ışiş
leri Bakanı İhsan Sabri Ç ağ la ya n g il, basıncı bu konuda verd iğ i demeçte şun
ları söylem iştir :

«Cezayir'e  yaptığ ım  resmî ziyaretten sonra Nato B akan la r Konseyi top
lantısına katıld ım . Nato Konseyinin bu seferki top lantısı, bir ta ra ftan  Nato'- 
nun kuruluşunun 20 . yıldönüm üne rastlam ası, d iğer ta ra ftan , B irleşik A m eri
ka 'da işbaşına gelen yeni ik tidarla  topluca tem aslara  im kân hazırlam ası b a
kım ından ayrı bir öze llik  taşıyordu . M ille tlerarası s iyas i konjonktürdeki son 
gelişm eler de bu toplantının önemini arttırm ıştır.

Konsey, N ato ’nun 20. yıldönüm ü m ünasebetiyle , ittifakın  bir m uhasebe
sini yap m ak  İm kânını buldu. O rtak b ild iride  ifade  ed ild iğ i g ib i, aram ızd ak i 
an tlaşm an ın  bir barış ve güven lik  unsuru o la rak  başarı sağ lad ığ ı, bunun y a 
nında müşterek gaye ve em ellerim izin  tem inatı o lm aya devam  ettiği oyb irliğ i 
ile tesbit ed ilm iştir. G üven liğ in i, sorum luluğunu yüklend iğ i bölgede devam lı
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ve ad il bir barışı savunm a gayretlerin i aksatm adan  koruyab ilm ek, Nato'nun 
hiçbir zam an  gözden uzaklaştırm ad ığ ı bir hedef olmuştur.

Doğu ile Batı a rasın da hangi m üşahhas m eselelerin , verim li m üzakere
lere ve sür'atli bir hal tarzına va rm aya  e lverişli o lduğunun incelenm esine k a 
rar verd ik . Bu m aksatla  da ele a lın acak  m eselelerin bir listesinin yap ılm ası 
ve zam anı gelince m üzakere yolunun en iyi ne şekilde bu lunab ileciğ in in  in
celenmesi konularında Daim i Konseye gereken ta lim atın  verilm esi uygun gö
rüldü. Şurası m uhakakd ırk i, herhangi bir m üzakerenin başarı şansına sah ip  
o lab ilm esi, gerekli hazırlık la rın  itina ile yap ılm asıy la  m üm kündür. Bütün te
m ennim iz A v ru p a ’daki s iyasi o lay ların  bundan sonraki gelişm elerin in  bu g i
bi m üzakere ve tem asların  icrasını ko lay laştıracak  bir ortam a yönelm esid ir.»

Dışişleri Bakanı bu tutumu bu şekilde tesbit ederken, N ato ’nun, «b ize gö
re gerçekçi bir görüşle hareket ettiğ ini» kaydettikten sonra şunları söylem iştir ; 
«N ato , tutumunu bu şekilde tesbit ederken, m evsim siz ümitler ya ra tılm am a- 
sına d ikkati çektiği g ib i, lüzum suz kötüm serliğe de yer verm em iştir. N ato ’nun, 
gayesine en iyi şekilde hizmet edebilm esi için bir ta ra ftan  siyasi dayan ışm anın  
önem i, d iğer ta ra ftan  savunm a m üessiriyetinin idam esi üzerinde duru lm ası, 
ayn ı gerçekçi görüşün bir ifadesi say ıla b ilir . Kanaatim ce , Konseyin vard ığ ı 
neticeleri bu açıdan  incelem ek ve ona göre değerlendirm ek icap eder.»

Dışişleri Bakan ı Ç ağ la ya n g îl, 8 N isan günü Am erikan  H ariciye Nazırı Mr. 
Rogers’i z iyaret etm iştir.

Daha sonra Bakan ve M illî Savunm a Bakanı Topaloğ lu , Dünya Bankası 
Direktörü ve eski Savunm a Bakanı M cN am ara ’yı z iyaret etm işlerd ir.

Akşam  eski H ariciye Nazırı Mr. Dean Rusk, Türkiye Büyükelçiliğ inde Dış
işleri Bakan ım ıza bir nezaket z iyareti yapm ıştır.

Konsey toplantısı vesiles iy le  gerek A m erikan  ricali ve gerekse Nato ü lke le
rinin D ışişleri Bakan la rı ile de çeşitli tem aslar yaptığ ın ı belirten D ışişleri Bakanı 
Ç ağ layang îl bu konuda da şunları söylem iştir :

«Am erikan  rica li ile yap tığ ım ız görüşm elerde ele a lınan  konuların  ağ ır
lık noktasını Türk - Am erikan  ilişk ile ri teşkil etti. M em leketlerim iz a rasında her 
a lan d a  yürütülm ekte olan işb irliğ in in , karşılık lı m enfaatlerim ize uygun o la 
rak ve sıhhatli bir şekilde daha z iyade  geliştirilm esi im kan ları üzerinde dur
duk.

Başta Başkan N ixon o lm ak üzere yeni A m erikan  idaresin in , Türkiye ile 
o lan ilişk ile re  büyük değer verd ik lerin i m üşahade ettim. Federal A lm an ya  ve 
İta lya H ariciye nazırları ile yaptığ ım ız konuşm alarda , halen Brüksel’de O rtak 
Pazar ile devam  etmekte olan «geçiş dönem i» m üzakereleri üzerinde durduk. 
Bizim için önem taşıyan  bu m üzakerelerin  olum lu bir şekilde neticelenmesi ko
nusunda A vrupa Ekonom ik Topluluğu üyelerin in  bugüne kadar gösterd ikleri a n 
layış ve desteğin devam  edeceği kanaatindeyim .»
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Federal A lm an ya Dışişleri Bakan ı ile yaptığ ı görüşm ede A lm an ya 'n ın  
Türk iye'ye  yapm akta  olduğu aske rî yard ım  konusuna değ ind ik lerin i belirten 
Dışişleri B akan ı, Yunan istan  D ışişleri Bakan ı P ip inellis ile yaptığ ı görüşme ko
nusunda sorulan b ir soru üzerine «P ip inellis  İle cereyan eden görüşme sonun
da basına resmi bir aç ık lam a yap ıld ı. Zannediyorum  bu aç ık lam a , yeteri k a 
dar vazıh tı»  dem iştir.

M illî Savunm a Bakanı Ahm et Topaloğlu ise, şunları söylem iştir :

«N ato ’nun 20. kuruluş yıldönüm ü m ünasebetiyle yap ılan  Nato B akan la r 
Konseyinin bu toplantısına üye m em leketler D ışişleri Bakan la rı İle b irlikte M il
li Savunm a Bakan la rı katıld ıla r.

W aşington ’da bulunm am dan ya ra rla n a ra k  A m e rik a ’nın yeni idare ad am 
ları ile tan ışm ak im kanını buldum . Bu a rad a  M illî Savunm a Bakanı ile 20 y 11- 
danberİ devam  eden Am erikan  askerî yard ım ı üzerinde konuşm a yaptım . Y a r 
d ım ların , öncelik le s ilâh lı kuvvetlerim izin  harp gücünü arttıracak istikam ette 
ve p lan land ığ ı şekilde yürütülm esinde prensip o la rak  m utabık kalınd ı.

Dünya Bankası Genel Müdürü Mc N am ara ile de bir görüşme yaptım . 
Bu görüşm ede, m em leketim izin ekonom ik sorunları d ile getirild i d iyeb ilir im .»

B E L G E 7 18 Nisan 1969

Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Ç ağ la ya n g il, Kıbrıs konusunda şu demeci 
verm iştir :

M üzakerelerin  başarı şansını etkilem em ek için bugüne kadar m uhtevası
na ve teferruatına değinm ekten da im a kaçındık. Fakat spekü lasyon ları önle
mek içîn bu konuda da bazı düşüncelerim izi aç ık lam ak  fayd a lı o lacak .

M üzakerelerin  tahm in ve üm itler h ila fın a  netice verm em esi, barışçı bütün 
yo lların  kapandığ ı m anasına a lın am az . Elbette o lay ların  seyri içinde yeni im 
kânları zuhur edecektir. Esasen geçici yönetim  a ltında iktisad i gücünü artırm ak 
gayretin i yürütm ekte olan cem aatim iz bu a lan d ak i ça lışm aların ı ge liştirm ek
te devam  edecek ve m evcudiyetini koruyacaktır.

Türk cem aati, uzlaşm a zihniyetin in  n ihayet uyandığ ı İnancı ile bu görüş
melere katılm ıştır. Türkiye hüküm eti, başlangıçtan  itibaren görüşm elerin sonuç 
verici gelişm eler kaydetm esi için kendi cem aatin i teşvik etm iştir.

Türk cem aati de, varlığ ın ı ve hakların ı koruyacak ve güven liğ in i s a ğ la y a 
cak bir uzlaşm aya varab ilm ek  için arzulu ve yapıcı bir tutum içinde bulunm uştur.
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Türk cem aati, geçm işteki tecrübeleri ve gelecek bakım ından endişelerini 
gözönünde bu lundurarak , m ahalli m uhtariyet ta lep etm ektedir. Bu ta lep  Türk 
cem aatin in iç bünyesiyle  ve cam aatle  ilg ili işlerin cem aat ta ra fın d an  yürütü l
mesine ta a llû k  etm ektedir. Bu istek, bugün m er’i bulunan a n a y a s a ’da da 
esasen mevcut bu lunm aktad ır.

Rum cem aatin in  şim diye kadar belirm iş o lan tutum unun, devletin  ta 
m am ına sah ip  olup , Türklere yetersiz bazı h ak la r tan ım ak şeklinde tecelli et
tiği an laş ılıyo r. Bu tutum, görüşm elerin uzlaşm aya varm asın ı engellem ektedir. 
Kıbrıs cum huriyeti iki cem aatin varlığ ı ve iki cem aatin hakların ın  dengeli bir 
şekilde tem inata bağ lanm ası neticesinde kuru lab ilm iştir. Bu dengeyi bozarak 
ve Türk cem aatin in  hakların ı hiçe sa y a ra k , devletin tam am ın ı ele geçirm ek 
üzere 1963 yılı sonundan beri g irişilen  a n a y a sa 'y a  ve dem okratik  e saslara  a y 
kırı hareketler ve tecavüzler bugüne kadar sonuç verm em iştir. Türk cem aati
nin iyi n iyet ve yap ıcı zihniyetle  katıld ığı görüşm elerde böyle bir sonuca götü
recek şartla ra  razı olm ası beklenem ez.

Temenni ederim  kİ, bu konu, karşı ta ra fça  da realist bir görüşle takd ir 
edilsin . M uhal o lan şeylerin  değ il, mümkün olan şeylerin m uhasebesi y a p ıl
sın»

B E L G E 8 21 Nisan 1969

OSORİO TAFAFALL’IN KIBRIS İLE İLGİLİ SORULARA CEVABI

Birleşm iş M illetler Genel Sekreteri U Thant’ın özel tem silcisi Esenboğa 
h avaa lan ın d a  Türkiye ziyareti ve K ıb rıs ’tak i cem aatlerarası görüşm eler ile 
ilg ili o la rak  gazetecilerin  soruların ı cevap land ırm ıştır.

Soru lar ve özel tem silci Tafa IITn  verd iğ i cevap la r şöyled ir :

Soru : Z iya retin iz in  sebebi son gelişm eler m id ir?

Cevap : Bu norm al bir z iyarettir. K ıb rıs 'tak i son gelişm elerle  bağ lantı 
kurm ak doğru o lm az. A n k a ra ’ya Türk Dışişleri Bakan lığ ı ile em aslarda bu
lunm aya , bu arad a  K ıb rıs'tak i barışgücüyle ilg ili görüşlerini d inlem eye g e l
dim .

Soru : K ıb rıs ’ta devam  eden cem aatlerarası öngörüşm elerin h ız land ırıl
masının sözkonusu olduğu bir s ırad a , A n ka ra  ve A tin a ’yı z iya retin iz  ak la  bir 
soru getirm iyor mu ?

Cevap : Benim görevim , iki cem aat a rasın da köprüler kurm aktı. N itekim , 
bunun olduğunu görmekten ve ik ili görüşm elerin devam ından son derece 
memnunum. Y a ln ız , bu b ild iğ in iz  gibi karış ık  bir m eseled ir. Onun için, çö-
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züralenm esi de zam an a la b ilir . Sayın D ışişleri Bakan ın ız Ç ağ la ya n g il, kısa bir 
süre önce B irleşik A m erika 'd ayd ı. Yaptığ ı tem aslarla  ilg ili söyleyecek birşey 
ve bu konuda yeni b ir unsur v a rsa , an cak  sayın  Bakan söyleyeb ilir. Ben yeni 
bir görüş ve yeni bir tek lif getiriyor değilim .

Soru : C em aatla ra rası öngörüşmelerden ümitli m isin iz?

Cevap : Görüşm eler devam  ettiği sürece üm idim izi m uhafaza ediyoruz. 
Zaten , B irleşm iş M illetler o la rak  üm idim izi y itirirsek , bu herşeyin sonu olur. 
Onun için görüşm elerin devam  etmesini ve iki ta ra fın  da kabul edebileceği 
olumlu bir sonuca bağ lanm asın ı arzu ediyoruz.

Soru : Birleşm iş M illetlerin  yaptığ ı yard ım ın Rum ta ra fın da kald ığ ı ve 
Türk ta ra fın a  intikal etmediği söylen iyor. Bunu önlem ek için bir tedbir dü
şünülüyor mu?

Cevap : Bu konu, genellik le  benim saham a girm em ekle beraber, bunun 
karış ık  bîr mesele olduğunu b ild irm ek isterim . Birleşm iş M illetlerin  yaptığ ı 
ya rd ım lar, normal o la rak  hüküm etlere yap ılm aktad ır. Türk cem aatin in  ş ik â 
yetleri olduğu zam an da , onların  bu konuda nasıl hareket edecekleri konu
sunda, kendilerine elim izden geld iğ i kadar yard ım cı o luyor, yolunu göster
meye çalışıyoruz.

B E L G E 9 29 N isan 1969

CUM HURBAŞKAN IN IN  GENERAL DE G AU LLE’E İSTİFASI ÜZERİNE 
GÖN DERDİĞİ M ESAJ

Görevinden ayrılm ış bulunan Fransa'n ın  eski Cum hurbaşkanı General 
de G au lle 'e , Cum hurbaşkanı Cevdet Sunay şu m esajı gönderm iştir :

«M üstesna bir başarı ile m illetin ize hizmet ifa ettiğ iniz bir s ırad a , Cum 
hurbaşkan lığ ı görevinden ay rılm ak  kararın ı verm iş olduğunuzu büyük bir te
essürle öğrenm iş bulunuyorum .

Büyük m em leketinize ve asîl m illetin ize ifa etmiş o lduğunuz unutulm az 
hizm etler, Fransız tarih in in  parlak  sah ife lerinde yer a la ca k  ve ebediyete in
tika l edecektir.

Geleneksel Türk - Fransız ilişk ile rin in  bugünkü mutlu seviyeye u la şm a
sında Ekse lansların ın  b izzat gösterm iş o ldukları arzu ve gayretler ve güzel 
m em leketinizi 1967 y ılında Türkiye devlet başkan ı s ıfa tıy la  ziyaretim  sırasında 
Bayan  de G au lle  ile b irlikte , ban a , eşim e, heyetim iz üyelerine ve d o lay ıs ıy la  
Türk devletine ve m illetine karşı gösterm iş o lduğum uz büyük nezaket ve m i
sa firp erverlik  en güzel h atıra larım ız arasındad ır.
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A yrıca , geçen Ekim ay ında çeşitli ve önemli m eşguliyetlerin ize rağmen 
m em leketim ize Bayan  de G au lle  ile beraber yapm ış o lduğunuz ziyareti ve bu 
suretle Türk devlet ve hükümet erkânının ve Türk m illetin in  şahsen size , sa 
yın eşinize ve vasıtan ız la  Fransız m illetine duyduğu sevgi ve dostluk h is le
rini izhar etmesine fırsat verm iş o lm anızı şükran la yâdetm ekteyiz.

Şahsî takd irle rin iz le  yüksek görevinizden ayrılm ış o lduğunuz şu a n d a , eşim 
ve ben, Ekse lanslarına ve Bayan  de G au lle 'e  en dostane h islerim izle  birlikte 
sağ lık  ve m utlu lukları ve asî! Fransız m illetinin  refah ve tealisi için en sıcak 
tem ennilerim izi teyiden sunarız.

Cevdet SUN AY 
Türkiye Cum hurbaşkanı
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Belleten, gazetelerden, ajans bültenlerinden ve Bakanlıkça yayınlanm ış m e

tinlerden istifade edilmek suretiyle hazırlanm aktadır. Referans m ahiyetinde olup resmi 

bir belge değildir.



Dışişleri Bakanlığı

Dışişleri Bakanlığı 
B E L L E T E N  i

Mayıs 1989 Sayı : 58

A N K A R A





A Y I N  O L A Y L A R I





S İ Y A S Î  O L A Y L A R

K I B R I S

Dışişleri Bakan ı İhsan Sabri Ç ağ la ya n g il, 8 ilâ 23 M ayıs tarih lerinde K ıb
rıs m eselesi ve cem aatlerarası m üzakereler ile ilg ili o la rak  birer demeç ve r
m iştir.

TÜRKİYE-AET ORTAKLIK KONSEYİ TOPLANTISI

Türkiye - Aet O rtak lık  Konseyi, 13 M ayıs ta rih inde Lüksem burg’da top
lanm ıştır.

FEDERAL ALM ANYA DIŞİŞLERİ BAKANININ ZİYARETİ

Federal A lm an ya  Dışişleri Bakan ı W illy  Brandt, 2 2 -2 9  M ayıs tarih leri a ra 
sında Türk iye 'y i z iyare t etm iştir.

CENTO BAKANLAR KONSEYİ TOPLANTISI

Cento B akan la r Konseyi, 2 6 - 2 7  M ayıs tarih lerinde T ah ra n ’da toplanm ıştır.
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K Ü L T Ü R E L  O L A Y L A R

—  İran Kadın  Teşekküllerine mensup Bayan Parvin  Sabeti ile Bayan  Ozm a 
N afis i RCD Kadtn lararası İşb irliğ i Programı çerçevesinde 25 N isan ile 6 M ayıs 
1969 tarih leri a rasın d a  A n ka ra , İstanbul ve İzm ir’de incelem elerde bulunm uş
lard ır.

★ k k
—  N ew York Üniversitesi Türk Tetkikleri M erkezi'ne kitap yard ım ı y a p ıl

mıştır.

k k k
—  A m erika B irleşik  Devletleri Chicago Üniversitesi Orta Doğu Tetkikleri 

M erkezi’ne 15 .000 $ lık nakd î yard ım  yap ılm ıştır.

k k k
—  Zuhal Yorgancıoğ lu  Paris Fuarı m ünasebetiyle 6 M ayıs 1969 tarih inde 

Cham ps - E lyees’deki Turizm Bürom uzda Türk m otifleriy le  süslediğ i e lb iseleri 
teşhir etm iştir. M uhtelif gazetelerde bu defileden bahsed ilm iş Paris Te lev izyo 
nunda da gösterilm iştir.

k k k
—  9 iiâ 18 M ayıs tarih leri a rasın d a  A .B .D . M illik in  Üniversitesi Caz top lu

luğu İstanbul, A n kara  ve İzm ir’de konserler verm iştir.

★ k k
—  A lm an ya 'd a  A lexan d er von Humboldt Tesisi Genel Sekreteri Heinrich 

P feiffer sözü geçen tesisin Türk va tan d aş la r ın a  verd iğ i burslarla  ilg ili tem asla r
da bu lunm ak üzere hüküm etim izin davetlis i o la rak  2 - 25 M ayıs tarih leri a ra 
sında İzm ir ve A n k a ra ’da tem aslarda bulunm uştur.

k k k

6



—  Ko lo n ya ’da yap ılan  1969 U luslararası Spor Tesisleri ve Yüzm e H avuz
ları Kongresine m em leketim izi tem silen Beden Terbiyesi Genel M üdürlüğünden 
Yü ksek  M ühendis N iyazi M esta ile Fehmi Dincer iştirak  etm işlerd ir.

★  ★  ★

—  Sem iha Berksoy 10 M ayıs 1969 tarih inde Berlin 'de bir resim sergisi 
■açmıştır.

★  k  k

—  2 0 - 2 2  M ayıs 1969 tarih leri a rasın da V e rsa ille s 'd a  top lanan  «Altıncı 
A vrupa M illî Eğitim B akan la rı Konferansı»na M illî Eğitim Bakan ım ız Sayın  
ilham i Ertem katılm ıştır.

k ★ k
—  İdil Biret 26 M ayıs 1969 tarih inde W ilhelm  Backhaus'un 85 . yaş günü 

do lay ıs iy le  Bonn’da verilen  konsere iştirak  etm iştir.

k  k  k

—  Federal A lm an ya Hükümeti ta ra fından  Ankarcı ve İstanbu l'da «Johannes 
Gütenberg kitap  serg isi» açılm ıştır.

k  k  ★

—  Federal A lm an ya  Hüküm etinin daveti üzerine M illî Eğitim Bakan lığ ı G ü
zel San atla r Genel Müdürü M ükerrem  Keym en ile Devlet Konservatuvarı M ü
dürü M ithat Fenmen 7 M ay ıs ’ta 17 gün için A lm a n y a ’ya gönderilm işlerd ir.

k  k  k

—  Devlet O perası Sanatçılarından  A yhan  Baran Londra'da BBC Stüdyo
larında bir konser verm iştir.

k  k  k

—  İngiltere de O xford College m ensup larından ve İng iliz Hükümeti ta ra 
fından Sir W , Church ill’ in resmî b iyo g rafis in i yazm ak la  görevlendirilen M artin 
G ilbert 2 ilâ  22 M ayıs arasında Hüküm etim izin davetlis i o la rak  m em leketim ize 
gelm iştir.

k  k  k
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—  M ayıs ay ı içinde Türk - İsveç Dostluk Derneğine 50 .000  TL. iık ya rd ım 
da bulunulm uştur.

★ ★ ★

—  İran , R izay iye  G ençlik  Kulübü Kütüphanesine Türkiye ta rih i, coğraf
y a s ı, İk tisad î hayatı vs hakkında 100 cilt k itap hediye ed ilm iştir.

★  ★  ★

—  B .A .C . Ein Şems Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Kürsüsünde o kum ak
ta olan öğrencilere lügat, rom an, okum a parça ları o lm ak üzere 70 cilt k itap  
gönderilm iştir.
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M AYIS 196 9 ’DÂ TÜ RK İYE ’NİN D!Ş İLİŞKİLERİ VE BAŞLICA  

M İLLETLERARASI O LAYLAR KRO N O LO JİSİ





1 M ayıs 1969 TÜRK - SO VYET O RTAK SINIR KO M İSYO N U
ÇALIŞM ALARI

Türk Sovyet O rtak Sınır Kom isyonun ça lışm alarına  
devam  etmek üzere, Büyükelçi Yerm oşin ’in b aşkan lığ ın 
d a , bir Sovyet'ler B irliğ i hey ’eti A n ka ra 'ya  gelm iştir.

İki ü lke arasında karşılık lı o la rak  s ın ırla rda karşı
laş ılan  tekn ik sorunları çözüm lem ek am acıy la  27 M a
yıs 1967’de sın ırları Yen iden Düzenleme Protokolü im za
lanm ış, ortak bir kom isyon kurulm uştur. Geçen Şubat ayı 
içinde bir Türk hey'eti M osko va ’ya  gitm iş ve kom isyon 
ça lışm aların a  başlanm ıştır.

1 M ayıs 1969 TÜRK - ALM AN  KO O PERATİFÇ İLİK  SEM İNERİ

Türk-Alm an tekn ik işb irliğ i çerçevesinde, kooperatif
ç ilik  eğitim projesi 5. uygu lam a devresi semineri A n k a ra ’
da başlam ıştır. Sem iner, Türk, A lm an  eksperlerin in verdiğ i 
derslerle 21 M ay ıs ’a kadar devam  etm iş, daha sonra 
28 kursiyer sem inerin A lm an ya 'd ak i bölümünü tak ip  et
m ek üzere A lm a n y a ’ya g itm işlerd ir.

2 M ayıs 1969 BAŞBAKAN IN  G EN ERAL DE G AU LLE’E M ESAJI

B aşbakan  Süleym an Dem irel, G eneral de G a u lle ’e, 
Fransa devlet başkan lığ ından  istifası do lay ıs ıy la  bir me
saj gönderm iştir. Başbakan ın  m esajı şöyled ir :

«Sayın  B aşkan , yüksek görevinizden ayrılm ış o ldu
ğunuzu sam im i bir üzüntü ile öğrenm iş bulunuyorum .

Türk - Fransız ilişk ile rinde  önemli rol oynayan  Tür
kiye 'y i z iyare tin iz  ves ile s iy le , Ekselansların ı şahsen ta n ı
m ak ve m em leketlerim izi yak ın dan  ilg ilend iren konular 
ile dünya m eseleleri hakk ında görüş ve f ik ir  teatisinde 
bu lunm ak, bende da im a çok kıym etli bir hatıra o larak  
ya şam aktad ır .

11



Türk - Fransız ilişk ile rin in  bugün u laşm ış olduğu 
olum lu seviyeden itibaren ileride daha da gelişeceği hu
susundaki sam im i inancım ı, eşim le beraber Ekselansları 
ve Bayan  de G au lle  için en iyi tem ennilerim izi üstün sa y 
g ılarım la bir kerre daha ifade etmeme m üsaade buyur
m anızı rica ederim .»

2 M ay ıs 1969 BA ŞBA KA N IN  Y U G O S LA V Y A  VE A FG A N İSTA N
ZİYARETLER İN İN  ERTELENM ESİ

Başbakan  Süleym an Dem irel’ in Yu g o slavya  ve A f
ganistan! ziyareti konusundaki bir sua li cevap land ıran  
Dışişleri Bakan lığ ı sözcüsü, f ilh a k ika  Başbakan  Demirel' 
in , Yu g o slav  Başbakan ı ile A fg an istan  Başbakan ın ın  
Türk iye ’ye evvelce vâk i z iyaretlerin i iade m aksad ile  1969 
M ayıs ayı içinde bu iki memleketi z iya re t etm esinin söz- 
konusu o lduğunu, an cak  kesif parlâm ento ça lışm aları ve 
ya k la şa n  seçim ler do lây ıs ile  bu ziyaretlerin  ileri b ir ta 
rihte yap ılacağ ın ı ifade etm iştir.

2 M ay ıs 1969 CENTO EKO N O M İK  KO M İTESİN İN  ALD IĞ I KARARLAR

M erkezî A n d laşm a Teşkilâtı (Cento) Ekonom ik Ko
m itesinin A n k a ra ’da yap ılan  y ıllık  toplantısı sona er
m iştir; top lan tıda , Cento üyesi beş ülkenin s ına î k a l
k ınm aya verd ik leri önem d ikkate  a lın a ra k , Cento Genel 
Sekreterliğ i bünyesinde bir s ına î ka lk ınm a servisin in  ku
rulm ası kararlaştırılm ıştır (Bk. Belge 1).

2 M ayıs 1969 VO N  PA R EN İN  ÖLÜMÜ

1939 N isan ından  1944 Ağustos'una kad ar Türk i
y e ’de A lm an ya 'n ın  büyükelçisi o la rak  bulunan Von Pa- 
pen, çekilm iş olduğu O bersasbach ’taki evinde 90 y a 
şında ölmüştür. Von Papen, Türk a'ostu o la rak  tan ın 
m aktayd ı.
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3 Mayıs 1969 HİNDİSTAN CUMHURBAŞKANININ ÖLÜMÜ

5 - 6  Mayıs 1969

5 Mayıs 1969

5 Mayıs 1969

H ind istan ’ın ilk  M üslüm an Cum hurbaşkanı ve eski 
Cum hurbaşkan yard ım cısı Z a k ir  Hussain ölmüştür. 5 
M ayıs günü Yeni D elh i’de yap ılan  cenaze törenime Tür
kiye 'ye  tem silen Kab il Büyükelçim iz Ham it Batu ka tıl
mıştır.

A V RU PA  KO N SEYİ BAKAN LAR  KOMİTESİ TOPLANTISI

Avrupa Konseyi B akan la r Kom itesinin Londra’da y a p 
tığı 44 . top lantısı, Konseyin 20 . yıldönüm üne rastlad ığ ı 
için , toplantı Kraliçe Elizcıbeth ta ra fın dan  açılm ış ve hu
susi bir tören düzenlenm iştir. Top lantıya katılan  D ışişleri 
Bakanı İhsan Sabri Ç ağ la ya n g il, yurda dönüşünde ele 
a lınan  konular üzerinde b ilg i verm iştir. Ayrıca to p lan 
tıda Yunan istan  ile ilg ili konu m üzakere edilirken Türk i
ye 'n in  oyların ı ku llan ış şekli hakkında da bir aç ık lam a 
yap ılm ıştır (Bk. Belge 2).

AVRUPA GÜNÜ MÜNASEBETİYLE DIŞİŞLERİ BAKANININ  
MESAJI

5 M ayıs A vrupa günü ve A vrupa Konseyinin 20. 
kuruluş yıldönüm ü m ünasebetiyle  Dışişleri Bakan ı İhsan 
Sabri Ç ağ layang il bir m esaj yay ın lam ıştır (Bk. BelgeS).

MİLLETLERARASI MÜNASEBETLERİN YÜRÜTÜLMESİ VE 
KOORDİNASYONU HARKINDAKİ KANUNUN KABULÜ

M ille tlerarası M ünasebetlerin  Yürütülm esi ve Koor- 
d inayonu ve 13 say ılı Kanunun yerine kaim  o lacak  K a 
nun teklifi M illet M eclisince kabul ed ilm iştir. Kanun tek
lif i, Türk iye'n in  yabancı devletlerle ve bunların  tem silc i
lik leri ve tem silcileri ile , m ille tlerarası kuru luşlar ile te
m as ve m üzakerelerin  D ışişleri Bakan lığ ı e liy le  yürütü
leceğini hükme bağ lam akta  ve bu m üzakerelerle ilg ili 
hüküm ler getirm ektedir.
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5 Mayıs 1969 UNCTAD’IN TOPLANTISI

Birleşm iş M illetler T icaret ve Kalk ınm a (UNCTAD) 
Konseyi, 10 Şubatta a ra  verilen  ça lışm alarına  Cenevre ’de 
yeniden başlam ış ve ikinci on y ıllık  (1970 - 1980) ka lk ın 
ma program ını görüşm eye başlam ıştır.

6 Mayıs 1969 AVRUPA GÜVENLİĞİ KONFERANSI KONUSUNDA
FİNLANDİYA’NIN TEKLİFİ

F in land iya  hüküm eti, A vrupa güven liğ i konferan
sına ev sah ip liğ i yap m ak  istediğini ve bu tek lifin , bü
tün A vru p a  ülkeleri ile A m erika ve K an ad a 'ya  b ild ir il
d iğ in i aç ık lam ıştır.

6 - 1 2  Mayıs 1969 ARNAVUTLUK PARLÂMENTO HEYETİNİN ZİYARETİ

A rnavu tluk  H a lk  Cum huriyeti H alk  M ecli
sinin Başkan ı Behar Ş itu la 'n ın  başkan lığ ında 
parlâm ento heyeti, Türk parlâm ento heyetinin 
geçen sene A rnavu tluk 'a  yaptığ ı ziyareti iade et
mek am acıy la  Türkiye'de bir h a fta lık  b ir ziyarette bu
lunm uştur. A rnavu tluk  parlâm ento heyeti, A n k a ra ’da 
yaptığ ı resm î tem aslar s ırasında Cum hurbaşkan ı ve B aş
bakan  ta ra fın d an  kabul ed ilm iş, M illet M eclisi Başkanı 
ta ra fın d an  şereflerine verilen  yem ekte hazır bu lunm uş
tur. (Bk. Belge 4). A rnavu tluk  parlâm ento heyeti, A n k a 
ra ’dan sonra 9 M ay ıs 'd a  İzm ir’e gitm iştir. Başkan  Behar 
Ş itu la , burada ü lkesin in po litikası konusunda bir demeç 
verm iştir. (Bk. Belge 5). 10 M ay ıs 'd a  İstan b u l’a geçen 
konuk heyet, 12 AAayıs ta rih inde m em leketim izden a y r ıl
mıştır.

6 Mayıs 1969 KIBRIS’DA KARMA KOMİTELERİN İLK TOPLANTISI
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tı. İlk  defa o la rak  top lanan karm a kom itelerden b iri,



7 Mayıs 1969

7 - 9  Mayıs 1969

ad ad a k i seçim sistemi konusunda ça lışm alarda b u lu na
cak , b ir diğeri ise, e lektrik , m uhabere işletm eleri g ib i y a 
rı resmî m üesseselerin yönetim ine Türk cem aatin in  katıl
ması konusunu inceleyecektir.

Her komite altı Türk ve altı Rum üyeden kuruludur. 
Kom itelerin ça lışm a la rı, görüşm eleri yürüten Kıbrıs Türk 
C em aat M eclisi Başkan ı Rauf Denktaş ile Kıbrıs Rum 
Tem silciler M eclisi Başkanı G la fkes Klerides ta ra fından  
tesbit edilen esas la r dah ilinde  yürütüleceketir.

Öte yan d an , Denktaş ile Klerides a rasın da b ir gün 
evvel haftada bir yap ılm akta  olan görüşm elerden biri 
yap ılm ıştır. Görüşm ede, Denktaş, Klerides'ten m ah a llî 
m uhtariyet konusundaki Rum tek lifleri üzerinde, bazı 
aç ık lam a la rd a  bulunm asın ı istem iştir. K lerides, cevab ı
nı 12 M ayıs günü ya p ıla ca k  görüşmede vereceğini b il
dirm iştir. Görüşm ede, a lt komite ça lışm a la rıy la  ilg ili a y 
rın tılar da tespit edilm iştir.

Görüşm eden önce gazetecilerin  soruların ı ce vap lan 
dıran Türk ve Rum tem silc ileri, Ön görüşm elerin çıkm aza 
g ird iğ i yo lundaki haberleri ya lan lam ış la rd ır .

Denktaş, ay rıca , beşli konferans konusunda, «K ıbrıs 
sorununa bir çözüm yolu bu lunabilm esi için beşli b ir kon
feransın  kaçın ılm az o lduğunu», an cak  bu konuda za m a 
nın henüz uygun olm adığını söylem iştir.

AMERİKAN BÜYÜKELÇİSİ KOMER’İN VEDA MESAJI

İstifası Başkan  N ixon ta ra fından  kabul edilen A m e
rika B irleşik  Devletleri'n in  A n kara  eski Büyükelçisi Robert 
W . Korner, Tü rk iye ’den ayrılırken  basına bir veda m esajı 
verm iştir (Bk. Belge 6j.

RCD SANAYİ KOMİTESİ TOPLANTIS!

Kalk ınm a için Bölgesel İşb irliğ i (RCD) Sanay i Kom i
tesi 10. dönem toplantısın ı A n ka ra 'd a  yapm ıştır. Top lan
tının sonunda, Pak istan ’da kuru lacak  olan ortak am açlı 
teşebbüslerden «u ltram arin  m av is i»  tesisleri ile ilg ili a n 
laşm a im zalanm ıştır.

Top lantıya Birleşm iş M illetler Sanay i Kalk ınm a 
Teşkilâtın ın  bir uzm anı da katılm ıştır.
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7 Mayıs 1969 CENTÖ TARIMSAL ENDÜSTRİ GRUBUNUN İNCELEMELERİ

M em leketim izin  tarım sal endüstri a lan ın d ak i yatırım  
sah a ların ı tesbit etm ek üzere bir süredir İstanbu l'da tet
kiklerde bulunan Cento'ya mensup bir hey'et, İzm ir’e ge l
miş ve ilg ili kuruluş tem silcileri île Ege Bölgesi Sanay i 
O dasında bir toplantı yapm ıştır.

İran , Pakistan ve Türk iye ’deki tarım  a lan ın d a  y a p ı
lacak  ya tırım la r konusunda ön etüdler yap m akta  olan 
Cento Tarım sal Endüstri G rubuna mensup hey'et to p lan 
tıda m em leketim izde ya p ıla ca k  ya tırım la rd a  öze llik le  h ay
vancılık ta  deri sa n a y iî ile soğutma tesisle ri, tarım  ürün
lerinin am b a la j m alzem eleri im alâtı sa n a y ii, z ira î m üca
dele ilâç la rı sa n a y iî ve  tarım  âletleri ve m ak ina la rı İm a
lâtı sa n a y iî üzerinde durm uştur.

7 Mayıs 1969 İSRAİL TARIM HEYETİNİN İNCELEMELERİ

Çeşitli tarım sal konularda incelem elerde bulunm ak 
üzere İsra il Tarım  Bakan lığ ına  mensup bir heyet Ada- 
n a 'ya  gelm iştir.

8 Mayıs 1969 DIŞİŞLERİ BAKANININ KIBRIS İLE İLGİLİ SÖZLERİ

Avrupa Konseyi B ak an la r Komitesi top lantısına ka
tıld ıktan sonra yurda dönen Dışişleri Bakan ı İhsan Sab- 
ri Ç ağ la ya n g İl, h avaa lan ın d a  gazetecilerin  Kıbrıs m ese
lesi hakk ınd aki soru lan üzerine şunları söylem iştir :

«K ıbrıs meselesi ve cem aatlerarası m üzakerelerin  
bugünkü durum unda neticeyi beklem ek, konuşm aktan 
çok daha fayd a lıd ır . Fakat, d ışarda o kad ar fa z la  hatta 
yers iz  konuşm alar v a r k i, sizin de bu konuya değinm enizi 
yad ırgam ıyo rum . M üzakerelerin  önemli bir sa fhasına  
ge lind iğ i şüphesizd ir. Ben teferruata girm eden sadece 
genel prensip ler üzerindeki görüşm elerim i aksettirm ek 
isterim . Tarih î ve  s iya s î sebeplerden do lay ı a d a ’da yan  - 
yan a  ya şam aya  mecbur o lan iki cemat v a r . Bu cem aat
ler, beraberce ka tılacak ları bir hüküm etin idaresinde ara-
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larındcı ih tilâ f yapm adan  huzur içinde yaşam an ın  yo l
larını a ram ak  kararın ı a lm ış la rd ır. Bu beraberliğ in  sukün 
içinde geçm esini sağ la ya ca k  şartların  ya ra tılm ası ve ku
ru lacak  idarenin sürekli o lm ası, m üzakerelerin en mühim 
unsurunu teşkil eder. Bu şa rtla rı, b irlikte ya şa y a ca k  o lan 
lar elbetteki, en iyi şekilde tayin  edeceklerdir. C em aa
tim ize göre, bu ihtiyaca cevap verecek en uygun sistem , 
bölgesel m uhtariyet şeklid ir. Bu görüş doğrudur. Çünkü 
K ıbrıs'ta m ünakaşa edilen m evzu, bir eka lliye te  verilecek 
h ak la r ya- da idarî reform konuları değ ild ir. Ycın yana  
ya şam ay ı benim sem iş cem aatlerin , bu b irliğ i nasıl ku
rab ileceklerin in  tay in i m eselesid ir. Türk cem aati b ak ı
m ından bu görüşm eleri geniş ölçüde etkileyen faktör, 
hiç şüphesiz k i, m aziden alınan  tecrübe ve derslerd ir.

«Devlet içinde devlet o lm az» arzusuna saygı gös
terilm esi, an cak  bir cem aatin diğerine tahakküm  edemi- 
yeciğ i prensibinin kobul ed ilm esiyle  gerçekleşeb ilir. Zor 
k u llan ıla rak  u la ş ılam ıyan  neticelerin, m üzakere m a sa la 
rında elde edileb ilm esi beklenem ez. Buna m ukab il, yu 
karda açık lad ığ ım  prensipler dah ilinde  ad il, ta tm inkâr 
bir çözüm yolu bu lunab ild iğ i takd irde Türkiye, Y u n an is
tan ve Kıbrıs arasında her ta ra fın  ya ra rın a  verim li bir 
işb irliğ i zem ini ortaya çıkabileceğ i a ş ik â r o lduğuna gö
re, ilg ilile rin  bu gerçekleri d ikkate  a lm a la rı halinde, 
olum lu bir sonuca u laşılab ilm esi pek â lâ  mümkün o la 
caktır.

8 Mayıs 1969 FİNLAMDSYA’NSN KIBRIS BARIŞ GÜCÜNE YARDIMI

Birleşm iş M ille tle rd en  aç ık land ığ ına göre, F in lan
d iya  B. M. Kıbrıs barış gücünün bu y ılk i m asrafla rına  
100 .000 do lar katkıda bu lunm aya karar verm iştir.

9 Mayıs 1969 YUNANİSTAN’IN YENİ ANKARA BÜYÜKELÇİSİ

Yunan istan  D ışişleri B akan lığ ı, İonnis Cunis'in  A n 
kara Büyükelç iliğ ine  atanm asın ı Türk hüküm etinin k a 
bul etiğini açık lam ıştır. Cunis, D ışişleri Bakan lığ ın ın  K ıb
rıs ve Türk - Yunan  ilişk ile ri m asası Genel M üdür y a r
dımcısı bu lunm aktayd ı.
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10-13 Mayıs 1969

10 Mayıs 1969

12 Mayıs 1969

12 Mayıs 1969

Türk, Yu n an , İta lyan  hava kuvvetleri kom utanları 
ile İng iliz  ve A m erikan  yüksek rütbeli su b ay la rı, N apo
l i ’de yap ılan  bir hava konferansına katılm ışlard ır. Türk 
H ava Kuvvetleri Komutanı O rgeneral Reşat M ater’ in k a 
tıld ığı bu toplantının sonunda bir ortak b ild iri y a y ın la n 
mıştır. B ild iride , Sovyetlerin hava yığ ınağ ın ın  «şu a n 
dak i şek liy le  Batık lar için ciddi bir durum arzetm ediği» 
kayded ilm iştir. Gene de, Nato G enera lle ri, Sovyet hava 
kuvvetlerin in  sürekli o la rak  güçlenm esinin , Nato'nun G ü
ney Kanad ın ı takv iye  için bazı tedbirler a lınm ası gerek
tireceğini belirtm işlerd ir.

M ALAYSİA’DA GENEL SEÇİM

M alays ia  seçim lerinde, Tunku A b d u rrahm an ’ ın İtti
fa k  Partisi, büyük oy kayb ına rağm en iktidarı m uhafaza 
edebilm iştir.

DIŞİŞLERİ BAKANININ A .Y.B. BAŞKANI İLE GÖRÜŞMESİ

Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Ç ağ la ya n g il, Lüksem- 
burg ’da A vrupa Yatırım  Bankası Başkan ı M . Formentini 
ile yaptığ ı görüşme s ıras ında , Boğaz Köprüsü ve ikinci 
m alî protokol g ib i önemli konularda görüş teatisinde bu
lundukları açık lanm ıştır.

AVRUPA KONSEYİ GENEL SEKRETERİNİN TÜRK BASIN 
DELEGASYONU KABULÜ

A vrupa Konseyi Genel Sekreteri Peter Sm ithers, Kon
seyin davetlis i o la rak  S trasburg ’da bulunan Türk basın 
heyetini kabulü sırasında şunları söylem iştir :

«Türk iye ’de öze llik le  son y ılla r  içersinde çok d ira 
yetli d ışişleri b akan ları görev a lm ıştır. Halen Tü rk iye ’nin 
Dışişleri Bakan ı o lan Ç ağ la ya n g il, çok fa a l politikacı 
o la rak  siyaset a lan ınd a  d ikkati çeken bir şahsiyettir.

NATO GÜNEY AVRUPA HAVA KUVVETLERİ
KOMUTANLARI TOPLANTISI
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A vrupa Konseyinde seçkin bir Türk delegasyonun 
bulunm ası bizleri çok memnun etm ektedir. Türk p a r la 
mento m ensupları m es'elelere vuku fla  çok memnun et
m ektedir. Türk parlam ento m ensupları m es’elelere vu 
kufla eğilen ve yerinde m üdahalelerle  ça lışm alarım ızd a 
büyük rol a lan  kim selerd ir.

Türk hüküm etinin A vrupa Konseyi ça lışm alarına  
karşı gösterdiği ilg i ve oynadığ ı yap ıc ı rolü burada özel
lik le  zikretm ek isterim . Konseyin bazı kom isyonlarına 
zam an-zam an  Türk iye'de top lanm a im kânının verilm e
si bunun en açık  tezahürüdür. Konseyim iz bu suretle, 
Türkiye'n in  m es’e le lerin i daha yakından  teşhis etmek 
ve bunların  derin liğ ine İnebilm ek im kânını bu lm ak
tad ır.»

12 Mayıs 1969 TUNUS BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANININ ZİYARETİ

Tunus Bay ınd ırlık  ve İskân Bakanı Ahm ed Nured- 
d in 'in  Türk iye 'y i ziyareti sırasında iki ülke a rasın da 14 
M ayıs ta rih inde , Türkiye - Tunus Deniz U laştırm a A n la ş 
ması im zalanm ıştır. U laştırm a Bakan ı Dr. Sadettin B ilg iç 
ile Tunus Bay ınd ırlık  ve İskân Bakanı Ahm ed Nureddin 
a rasın da im za lanan  an la şm a , «D enizcilik  Bankası ve 
Deniz N ak liya t Türk Anonim  Şirketi ile Tunus Denizcilik 
Şirketleri a rasın da ya p ıla cak  görüşm eler sonunda tesbit 
edilecek protokol esaslarına  göre, karşılık lı o la rak  yük 
ve yolcu nakliyatın ın  gerçekleştirilm esin i» öngörm ektedir.

A çık land ığ ına göre, L ibya 'dan  sonra Tunus’ la da 
im za lanan  bu an laşm a çerçevesinde, H aziran  ayın ın  ilk 
haftası içinde, Denizcilik  B an kas ı’nın Kadeş vapu ru , 
Türkiye - Libya - Tunus arasın d a  seferlere b a ş la y a 
caktır.

12 Mayıs 1969 ROMEN DEVLET BAŞKANININ VERDİĞİ BİR MÜLAKATTA
TÜRKİYE İLE İLGİLİ SÖZLERİ

Romen Komünist Partisi Birinci Sekreteri ve Devlet 
Başkan ı N icolae Cecıusescu, bir İta lyan  gazetesine ver
diği demeçte, Türk - Romen ilişk ile ri konusunda şunları 
söylem iştir :
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12 Mayıs 1969

1 2 -1 7  Mayıs 1969

«Türk iye ’ye kısa bir süre önce yapm ış olduğum  z iy a 
ret, her a la n d a  ikili ilişk ile rin  geliştirilm esi im kânların ı 
o rtaya koym uştur. Türkiye ile Rom anya ayrı s iyas î ve 
aske rî itt ifak la r üyeleri o lm a la rına  rağm en, Türk yöneti
cileri ile yaptığ ım  görüşm eler, s iya s î ve sosyal sistem 
fa rk la rın ın , şu veya  bu ittifaka dahil o lm anın , devletler 
a ras ın d ak i norm al ilişk ile ri etkilem iyeceği ortak görüşü
ne sah ip  olduğum uzu ortaya koydu. Türk yöneticileri 
ile , B a lkan la rd a  ve dünyada işb irliğ in i ve olum lu d a v 
ran ışları ko lay laştıran  ilişk ile rin  gelişm esine yardım cı 
olma arzusunu b irlikte izh ar ettik .»

DÜNYA SERGİSİNDE MÜŞTEREK TÜRK - İRAN - PAKİSTAN 
PAVYONU

Dışişleri Bakan lığ ı Genel Sekreter S iya sî İşler Y a r
dımcısı Daniş Tuna lıg il, Ja p o n ya 'ya  hareketinden evvel 
basına şu b ilg iy i verm iştir :

«O saka  şehrinde aç ılacak  olan dünya sergisine 
Türkiye, Pakistan ve İran b irlikte  katılacaktır. Serg ideki 
m üşterek pavyonu inşa etmek üzere Bay ınd ırlık  B akan 
lığ ından iki m im ar ve bir m ühendisle b irlikte Ja p o n ya 'ya  
g id iyoruz. A yrıca  27 M ay ıs'ta  O saka 'd a  to p lanacak  olan 
Sergi Genel Kom iserleri Kuru luna Türkiye genel kom ise
ri o la rak  katılacağ ım .»

DÜNYA GIDA PROGRAMININ TÜRKİYE’YE YARDIMI

Birleşm iş M illetler FAO Dünya G ıda Programı 15. 
hükûm etlerarası Kom itesi, Tü rk iye ’nin iki projesini kabul 
etm iştir. Bu projelerin kabulü  ile m em leketim ize Dünya 
G ıda Program ından hibe o la rak  16 m ilyon do lar gıda 
yard ım ı yap ıla cak tır.

Top lantıda kabul edilen iki projem izden biri «or- 
m ancılıkda da im a iş gücü tem in i» , d iğeri ise «sıtm a ve 
trahom  ile m ücadele» projesid ir.
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13 Mayss 1969 TÜRKİYE - AET ORTAKLIK KONSEYİ TOPLANTISI

Türkiye - Aet O rtak lık  Konseyinin Lüksem burg’da 
yaptığ ı top lantıya D ışişleri Bakan ı İhsan Sabri Çağ la- 
yang il b aşkan lık  etm iştir. Bu top lantıda a lınan  karara  
göre, Konsey, büyükelçilerden kurulu O rtak lık  Kom itesin
den, hazırlık  sa fhasından  intikal sa fhasına  geçiş ile ilg ili 
b ir rapor hazırlam asın ı istem iştir. Rapor, Konseyin Tem
m uz ay ınd a  yap acağ ı top lantıya sunu lacaktır.

Kararda be lirtild iğ ine göre, «Kom ite, raporu h a 
z ırla rken , Tü rk iye ’nin İktisad î ka lk ınm asın ı ve ortaklığ ın 
am açların ı d ikkate  a lm alıd ır»

O rtak lık  Kom itesinin top lantıya sunduğu bir raporu 
İnceleyen Konsey, m ali protokolün ne g ib i hüküm ler ih 
tiva  edeceği hususunda görüş teatisinde bulunm uş, bu 
a ra d a , sanay i ü rü n le r için güm rük b irliğ i, tarım , işçi me
seleleri ve iktisat siyasetlerin in  yak ın la ştırılm ası, gib i ko
nuları ele alm ıştır.

Tarım  konusunda, Türk heyeti tarım  ürünlerin in ser
best m übadelesin i istem iştir. A n kara  an laşm asın ın  am acı 
da bu o lm akla  beraber A vru pa Top lu luk ları heyeti, in 
tika l sa fhasında siyasetlerin  ahenkleştirilm esi m eselesi
nin bir kenara b ırakılm asın ın  uygun o lacağ ına inanm ak
tad ır. A ltıla rın  Kanaatine  göre, y ine  de Türk iye ’nin bu 
dönem de, tarım  siyasetin i O rtak  Pazar siyasetine  y a k ın 
laştırm ası mümkün o lab ilecektir.

D ışişleri Bakanı İhsan Sabri Ç ağ layan g îl de, 17 Ma- 
y ıs ’da yu rda dönüşünde toplantı hakkında şu D ilgiyi 
verm iştir :

«Türkİyen in  geçiş devresine in tika lin i sağ layacak  
temel prensip ler bakım ından ta ra fla rın  düşünceleri a ra 
sında bir çelişm e olm adığı görülm üştür. A n cak , iki ta ra 
fın b irb irine aç ık lad ığ ı ta tb ika t ve teferrüatla  ilg ili hu
su s la rd a , tab ia tiy le  ve b ilhassa  m üzakerelerin  başlang ıç 
sa fhasında tam  bir m ütabakat sağ lanab ilm esi de bek
lenemez. Konsey m üzakereleri sonucunda a lınan  ka ra r
la r şöyle özetlenebilir :

G üm rük b irliğ in in  tedricen gerçekleştirilm esinde 
Türk ekonom isin i, herhangi b ir şekilde sarsıntıya m aruz
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b ırakacak  şartlardan  kaçın ılm ası gereği teyid o lunm uş
tur. Ç a lışm a la rın , sü r’atle  ikm ali ile sonuçların Temm uz 
sonunda akted ilecek O rtak lık  Konseyine getirilm esi ka ra r
laştırılm ıştır.

1 3 -1 9  Mayıs 1969 FRANSIZ PARLAMENTER VE BELEDİYECİLERİN ZİYARETİ

Fransa'n ın  Parlam ento ve Şehir M eclisi üye le rin 
den kurulu bir grup , yurdum uzda turistik  b ir gezi y a p 
m ak üzere, İstanbu l’a gelm iştir. G rup , İstanbul'dan  son
ra , İzm ir, Efes, Bergam a, Truva ve Bursa'yı z iya ret et
m iştir.

14 Mayıs 1969 AVRUPA KONSEYİNİN YENİ GENEL SEKRETERİ

A vu stu rya ’nın eski Dışişleri B akan la rından  Lujo 
Toncîc-Sorinj, vaz ife s ine  Ey IüI'de b aş lam ak  üzere, A v ru 
pa Konseyi Genel Sekreterliğ ine seçilm iştir. A y rıca , A y 
dın M ille tvek ili Yüksel M enderes de 16 M ayıs ta rih inde  
A vrupa Konseyi A sam b lesine  yeniden başkan  yard ım cısı 
seçilm iştir.

1 5 -1 7  Mayıs 1969 AET - TÜRKİYE KARMA PARLÂMENTO KOMİSYONU
TOPLANTISI

P aris ’de top lanan  AET - Türk iye Karm a Parlam ento 
Kom isyonunun açılış ında bir konuşm a ya p an  Türk Par
lamento Heyeti Başkan ı Senatör Fethi Tevetoğlu, Türk i
ye 'n in , o rtaklığ ın  geçiş dönem ine in tika li konusunda göz 
önünde bulundurulm ası gereken hususları belirtm iştir (Bk. 
Belge 7).

Toplantının 16 M ayıs ta rih li oturum unda konuşan 
D ışişleri Bakanı Ihsan Sabri Ç a ğ la ya n g il, ü lkesin in Top
luluğa a v a n ta jla r  sağ la m a ya  hazır o lm akla  beraber, bu
nun karşılığ ın ı da bekled iğ in i belirterek dem iştir kî :

«Bu fik ir  düzeni içinde, bütün Türk endüstri ü rünleri
ne, Toplu luk içi rejim in tan ınm ası, tarım  ürünlerine ise, ger
çek ihracat avan ta jla rın ın  sağ lanm ası zaruri o lacaktır.
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Sadece bazı tarım  ürünlerine veya  d iğer baz ıla rı için ta 
rife konten jan larına inh isa r edecek im tiyaz la r Türkiye'n in  
geçici o rtak lık  safhası vecibelerin i yerine getirmesi için 
kâfi gelm eyecektir.»

Toplantıda a lınan  tavsiye  kararla rı 17 M ayıs günü 
basına açık lanm ıştır (Bk. Belge 8). Kabul edilen metin, 
O rtak Pazar Toplu luğunun Türk iye ’ye geçici dönem b a 
şından itibaren özellik le  tarım sal ve sosyal a lan d a  bazı 
k o lay lık la r sağ lam asın ı ve Türk iye ’nin sosyal ve İktisad î 
a la n d a  yapm akta  olduğu kalk ınm a ham lelerin in  destek
lenm esi için yeni m alî protokolün İm kân nisbetinde ge
n işletilm esin i öngörm ektedir.

15 Mayıs 1969 İNGİLTERE’NİN KIBRIS BARIŞ GÜCÜ MASRAFLARINA
YARDIMI

İng iliz  hüküm eti, K ıb rıs'tak i B. M. barışı koruma 
kuvvetin in m asra fla rına  750 .0 00  do larla  katkıda bu lu
nacağın ı Genel Sekreterliğe b ild irm iştir. İng iltere ’nin bu 
katk ısı, kuvvetin 15 H az iran ’da sona erecek olan son üç 
a y lık  fa liye t dönem ini kapsam aktad ır.

1 6 -2 4  Mayıs 1969 LÜBNAN TURİZM BAKANININ ZİYARETİ

Lübnan Turizm  Bakanı H abib Kairouz, Turizm  ve 
Tanıtm a Bakan lığ ın ın  davetlis i o la rak  Türk iye 'y i ziyaret 
etm iştir. Konuk Bakanın  A n k a ra ’da bulunduğu sırada 
Türkiye - Lübnan Turizm  An laşm asın ın  onay belgeleri 
teati ed ilm iştir. A y rıca , Türk ve Lübnan heyetleri a ras ın 
da top lan tıla r yap ılm ıştır.

17 Mayıs 1969 BULGAR ÇİFTÇİ BİRLİĞİ HEYETİNİN ZİYARETİ

Başbakan  Süleym an Dem irel, A .P . Genel M erkezi
nin davetlis i o la rak  yurdum uzda m isa fir bu lunan, Bulgar 
Çiftçi B irliğ i İdare Komitesi Sekreteri ve Bulgaristan Ba
kan la r Kurulu Başkan  yard ım cısı Tepar Tançev b aşkan 
lığ ındaki Bu lgar heyetini kabul etm iştir. Türkiye'de 10 
gün ka lan  Bu lgar heyeti, İzm ir, Bursa ve İstanbul'u  z iy a 
ret etm iştir.
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17 Mayıs 1969 AMERİKA DIŞİŞLERİ KIBRIS UZMANIMIN LEFKOŞE’Yİ
ZİYARETİ

A m erika D ışişleri Bakan lığ ı Kıbrıs M eseleleri u zm a
nı Robert Folsom ’un, ad ad ak i s iya s î şahsiyetlerle  görüş
melerde bu lunm ak üzere Lefkoşe'ye geld iğ i resmî bir 
kayn aktan  aç ık lanm ıştır.

Folsom daha önce de K ıb rıs 'tak i Türk ve Rum top
lu luk tem silc ileriy le  görüşm elerde bulunm uştu.

18 Mayıs 1969 MAKARİOS’UN CEMAATLERARAS1 GÖRÜŞMELERLE İLGİLİ
DEMECİ

Kıbrıs Rum larının lideri Başpiskopos M akario s , K ıb 
rıs için bölücü ve ayırıcı unsurlara d ayan an  bir çözüm 
şeklin in  kabul edilem iyeceğ in i söylem iştir.

K ıbrıs an laşm az lığ ı üzerinde uzun süredenberi ilk 
defa konuşan M akario s , K ıbrıs Türk ve Rum toplum ları 
a rasın d a  onbir aydanberi devam  eden görüşm elerde fa z 
la bir gelişm e kayded ilm ed iğ in i söylem iş, «Türk ve Rum 
toplum ları a rasın d a  teati edilen yazılı tek liflerde  bazı nok
ta la rd a  hâ lâ  derin görüş ay rılık la r ı va rd ır»  dem iştir.

Bununla beraber görüşm elerin çıkm aza g ird iğ in i, 
söylem ek için vaktin  henüz çok erken olduğunu belirten 
M akario s , «m üzakere ler devam  ettiği sürece üm itsizliğe 
düşm enin an lam ı yoktur. Kıbrıs Türk lid erliğ in in , Kıbrıs 
m eselesine bir çözüm yolu bu lunm asına ve görüşm elerin 
gelişm esine yard ım  edeceklerini um uyoruz» dem iştir.

18 Mayıs 1969 TÜRK - AFGAN TRANSİT ANLAŞMASI

Türkiye ile A fg an istan  aras ın d a  transit yolcu ve eş
ya  ile ticarî n ak liya tı düzenlem ek am acıy la  bir an laşm a 
im zalanm ıştır.

İki ülke tem silc ilerin in  K a b il ’de bir süreden beri y a p 
m akta o ldukları m üzakere ler sonuçlanm ış ve an laşm a 
A n k a ra ’da Dışişleri Bakan lığ ı U luslararası Ekonom ik Ku
ru luşlar Dairesi Genel Müdürü Rahmi Güm rükçüoğlu ile 
A fg an  Ticaret Veziri yard ım cısı M uham m ed Ö m er A kb ar 
arasın da im zalanm ıştır.
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19 Mayıs 1969 AVRUPA MÜTTEFİK KUVVETLERİ BAŞKOMUTANI 
LEMNİTZER’İN VEDA ZİYARETİ

N ato’nun A vrupa M üttefik Kuvvetleri Başkom utanı 
O rgeneral Lym an Lemnitzer, Türk m akam ları nezdinde 
bir veda ziyaretinde bulunm ak üzere A n k a ra ’ya  gelm iştir. 
O rgeneral Lemnitzer bu a rad a  C um hurbaşkan ı, B aşb a
kan , D ışişleri B akan ı, G enelkurm ay Başkan ı ve M illî S a 
vunm a Bakanın ı z iyaret etmiştir.

2 0 -3 0  Mayıs 1969 ÇEK PARLAMENTO HEYETİNİN ZİYARETİ

Çekoslovakya Federal M eclis Başkan Vek ili ve 
H alk  M eclisi Başkan ı Jo se f Sm rkovsky başkan lığ ında 
b ir heyet, 1967 y ılında bir parlam ento heyetim izin z iy a 
retini iade m aksad iy le  Türkiye'ye bir ziyarette bulunm uş
tur. Cum huriyet Senatosu Başkan ı İbrahim  Şevki A tasa- 
gun, Çek parlam ento heyeti şerefine 20 M ayıs akşam ı 
bir yem ek verm iştir (Bk. Belge 9). A n k a ra ’da , Cum hur
başkan ı Sunay ta ra fın dan  kabul edilen ve Başbakan  Sü
leym an Demirel İle D ışişleri Bakanı Ç ağ layan g il'i z iyaret 
eden Çek parlam ento heyeti daha sonra, İzm ir, Bursa ve 
İstan b u l’a gitm iştir. 29 M ayıs akşam ı, İstanbul'da Se
nato Başkan ı A tasag u n , Çek heyeti şerefine, Dışişleri B a
kanı Ç a ğ la y a n g il’ in de hazır bulunduğu bir yem ek tertip 
etm iştir.

20 Mayıs 1969 DR. FAZIL KÜÇÜK’ÜN MAKARİOS’A CEVABI

Kıbrıs Türk cem aati lideri ve Cum hurbaşkanı y a r
dımcısı Dr. Fazıl Küçük, Cum hurbaşkanı M akarios'un  18 
M ayıs tarih inde verdiğ i demece cevap verm iştir [Bk. Bel
ge 10). M akario s , bu dem ecinde Kıbrıs Türklerine «dev
let içinde devlet ya ra tm ak»  niyetini atfetm iştir.

20-31 Mayıs 1969 MİLLİ EĞİTİM BAKANININ AVRUPA GEZİSİ

M illî Eğitim Bakan ı İlham i Ertem, Paris'e giderek 
A vrupa Konseyi M illî Eğitim Bakan la rı Konferansına ka
tılm ıştır, B akan , daha sonra Federal A lm anya hüküm e
tinin davetlis i o la rak  A lm a n ya ’ya gitm iş ve burada da 
incelem elerde bulunm uştur.
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20 Mayıs 1969 FEDERAL ALM ANYA DIŞİŞLERİ BAKANININ TÜRK DOSTU 
PROF. REUTER İLE İLGİLİ SÖZLERİ

Türk iye'ye  yaptığ ı resmi z iyaret arefesinde Türk 
gazetecilerin i kabul eden Dışişleri Bakan ı W illy  Brandt, 
bu z iya re t ile ilg ili konular arasında Profesör Ernst Reu- 
te r’ in Türkiye an ıla rı konusuna da değinm iştir. Reuter'in 
ölüm ünden sonra Berlin Belediye Başkanı görevini ifa 
etmiş o lan Dışişleri Bakan ı Brandt, 1935 y ılında Türk i
y e ’ye g iderek hocalık yap an  Profesör Ernst Reuter'in 
Tü rk iye ’ye a it an ıla rı konusunda şunları söylem iştir :

«Profesör Reuter’ in ölüm ünden sonra Türkiye ile il
g ili notların ı değerlend irm ek görevi parti içinde bana 
tevdi ed ild i. Henüz yay ın lanm am ış o lan bu ça lışm aları 
değerlend irirken , Türk iye 'y i ve Türkleri yak ın d an  ta n ı
yan  b ir kim senin ifadesi karşısında çok etkilendim . Böy- 
lece A tatürk 'ün  Türkiye ve dünya için büyük insan o lm a
sının nedenini de yetk ili bir şahsın kalem inden öğrenmiş 
o ldum . Tü rk iye ’ye ve Türklere karşı ilg im  uzun y ılla r  ön
ce b aş lad ı. Bir Türk dostu o la rak  Türk iye 'y i z iyaret ede
ceğim için çok m em nunum .»

20 Mayıs 1969 YENİ LÜBNAN HÜKÜMETİNİ KURMAK GÖREVİ

Cum hurbaşkanı Charles Helou, yeni Lübnan hükü
metini kurm a görevini eski başbakan  Raşid Karam e'ye  
verm iştir.

21 Mayıs 1969 SİYASÎ HAKLARIN İADESİ İLE İLGİLİ KANUN TEKLİFİNİN
SENATO KOMİSYONUNA HAVALESİ

Eski Dem okrat Partililerin  s iyas i hakların ın  tan ın 
m asını öngören A n ayasa  tad ili ile ilg ili kanun tek lifi, bir 
daha incelenm ek üzere Senato ’nun A n ayasa  kom isyo
nuna h ava le  ed ilm iştir. Bu hususta AP  Senato G rubunda 
bir konuşm a yap an  Başbakan  Süleym an Dem irel, ordu
nun hükümete bir muhtıra verm ed iğ in i belirtm iş ve özet
le şun ları söylem iştir ;
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«Sayın Cum hurbaşkanım ızın  ortaya koyduğu yeni 
faktö r ve d iğer değiştirm e tekliflerin  tetkiki için , kanun 
tek lifin i kom isyona hava e d e lim  Yeni gelecek M ec
lis m eseleyi ele alm a im kânını bulur.»

21 Mayıs 1969 TÜRKİYE’NİN İTHALÂTI KISITLAYICI TEDBİRLERİ İLE
İLGİLİ GATT’İN İNCELEMESİ

Güm rük Tarife leri ve Ticaret Genel A n laşm ası 
(GATT) Konseyi, Türk hüküm etinin, ithalâttan a lınan  d am 
ga resmini arttırm asını inceliyecek özel bir ça lışm a grubu 
kurm aya kara r verm iştir .

G A TT , Türk hüküm etinin Kasım  1966'da dam ga 
resmini yüzde 15 o la rak  tesbitini onaylam ıştı. A ncak , 
Türk iye , bu nisbeti bu yılın  31 M art’ ında yüzde 2 5 ’e çı
karm ıştır.

2 2 -2 9  Mayıs 1969 FEDERAL ALM ANYA DIŞİŞLERİ BAKANININ ZİYARETİ

Federal A lm an ya  Başbakan  Yard ım cısı ve Dışişleri 
Bakan ı W illy  Brandt, h avaa lan ın d a  yaptığ ı konuşm ada 
Türk - A lm an  dostluğu üzerinde durm uştur (Bk. Belge 
11). Ayn i akşam , Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağ layan- 
gil ta ra fından  konuk Bakan şerefine verilen  yem ekte, 
karşılık lı ilişk ile r ve d iğer beynelm ilel konular hakkında 
yap ılan  konuşm alarda her iki ta ra fın  görüşü belirtilm iştir 
(Bk. Belge 12). Türk - A lm an resmi görüşm eleri 23 Ma- 
y ıs ’ta yap ılm ıştır. Bu a ra d a , Federal A lm an ya  büyükelçi
liğ inde verilen  resmi kabu lde, A lm an  Dışişleri Bakan ı 
b ir konuşm a yapm ıştır (Bk. Belge 12). Ö ğle yem eğinde 
B aşbakan  Süleym an Dem irel’ in m isafiri o lan W illy  Brandt, 
akşam  Dışişleri Bakan ım ız şerefine b ir yem ek tertip et
m iştir (Bk. Belge 14). 24 M ayıs günü, konuk Bakan İstan
bu l'a  hareket etmeden evvel bir basın konferansı ver
m iştir (Bk. Belge 15). İstan b u l’da kendisine özel bir prog
ram hazırlanan  B akan , burada yaptığ ı istirahatten mem
nuniyet ile bahsetm iştir (Bk. Belge 16). Türkiye - Federaİ 
A lm an ya  ortak b ild iris i 28 M ayıs günü yayın lanm ıştır 
(Bk. Belge 17).
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22 Mayıs 1969 İSPANYA SAVUNMA AKADEMİSİ HEYETİNİN ZİYARETİ

İspanya Savunm a Akadem isi üyelerinden Korgene
ral M anuel Diez - A leg riz  Gutierrez kom utasındaki bir 
heyet A n k a ra ’dan İzm ir'e gelm iştir.

23 Mayıs 1969 DIŞİŞLERİ BAKANININ KIBRIS KONUSUNDA BİR DEMECİ

Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Ç ağ la ya n g il, Kıbrıs ko
nusunda basına verd iğ i demeçte şun ları söylem iştir :

«M akario s ’un beyanların ı Türk cem aati ad ına Cum 
hurbaşkan ı yard ım cısı Dr. Fazıl Küçük cevap land ırm ış 
bulunuyor. Dr Küçük, Türk cem aatin in  cem aatlerarası gö
rüşm elerinden ne bekled iğ in i hiçbir tahrike  kap ılm adan  
açık lam ıştır. M es’ele, iki cem aati ilg ilend iren bir konu
nun M akario s ta ra fın dan  kamu oyuna aç ık lanm ası d o la 
y ıs ıy la  d iğer cem aatin görüşlerini b ild irm esinden ib a
rettir.

Son zam an la rd a  cem aatlerarası görüşm elerin g iz
liliğ ine  riayet o lunm adığ ına ve bunların  m uhtevasının 
kam u oyu huzurunda m ünakaşa ed ild iğ ine  şah it o lm ak
tay ız .

Cem atlerarası görüşm eler başlad ığ ınan  bu yana  bu 
görüşm elerin dış tesirlerden azad e  k a la ra k  n ih a î çözü
mü ko lay laştırm ak  yönünde ve araştırıcı bir çerçevede 
ilerlem esi hususunda Türkiye hükümeti gerekli d ikkat ve 
riayeti h assasiyetle  gösterm iştir. Görüşm elerin devam ı 
hususunda Türkiye hükümeti kendi yönünden destekleyi
ci tutum takınm ış ve görüşm elerin özüne ta a llu k  eden 
hususların  iki cem aat m üzakeresine a it olduğu te lâk k is i
ni m uhafaza  etm iştir.

Türkiye hüküm etinin bu tutumunun ve te lâkk is in in  
m esnetsiz te fsirlere bağ lanm ası va rm a k  isted iğ im iz he
defe yard ım cı o lm az. Türk cem aatin in  her gün Kıbrıs 
Rum basın ında m ünakaşası ya p ıla n  bölge m uhtariyeti 
konusundaki ta leb in in  u zlaşm aya ve n ih a î çözüme gö
türecek m ünasip bir yol teşkil ettiğini belirtm iş o lm am ız , 
a s la  cem aatlerarası görüşm elere bir m üdahale  s a y ıla 
m az. Esasen Türk cem aatine ve K ıb rıs ’a m ütea llik  görüş
m elerim izin  ifadesi ve izahı da h içbir zam an  karşım ız- 
d akilerin  keyfine ve  tem ayüllerine  bağ lı bir husus de
ğ ild ir .»
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23 Mayıs 1969 AMERİKA’NIN KIBRIS BARIŞ GÜCÜ MASRAFLARINA
YARDIMI

A m erikan  hüküm eti, K ıb rıs ’taki B .M . barışı koruma 
kuvvetlerin in  m asrafla rına  üç m ilyon d o larlık  bir katkıda 
bu lunm aya kara r verd iğ in i Genel Sekreterliğe b ild irm iş
tir. Verilen  bu p ara , kuvvetin  16 A ra lık  1968 - 15 H az i
ran 1969 fa a liy e t dönem indeki g iderlerinden % 4 0 ’ ını 
ka rş ılayacaktır.

24 Mayıs 1969 FEDERAL ALM ANYA’NIN TÜRKİYE’YE DAHA UYGUN KREDİ
ŞARTLARI UYGULAMASI

A lm a n y a ’nın Türk iye ’ye vereceği kredilen konusun
da bilg i veren Dışişleri Bakan lığ ı sözcüsü İşcen, «A lm an 
ya 'n ın  Türk iye 'ye  Konsorsiyum  çerçevesi İçinde verm ek
te olduğu 175 D .M .'Iık  kredinin şartların ın  Türkiye leh i
ne değiştirilm esi kararlaştırılm ıştır. Fa iz % 3'den  % 2 '5 .e  
düşürülecek, vade  25 y ıldan  30 y ıla , ödem esiz devre ise 
5 y ıldan  8 y ıla  ç ıka rılacaktır. Diğer ta ra ftan  1958 y ılın 
da a lınm ış b ir kredinin fa iz i de % 5 ,2 5 ’den % 3 ’e ind i
rilecektir. Federal A lm an ya , Boğaz köprüsü için 20 m il
yon luk  konsorsiyum  içinde, 20 m ilyonu dışında o lm ak 
üzere 40  m ilyon D. M . tahsis in i de kararlaştırm ıştır»  de
m iştir.

25 Mayıs 1969 TÜRKİYE’NİN İNSAN HAKLARI SEMİNERİNİN LEFKOŞE’DE
YAPILM ASINA İTİRAZI

Türk iye , 5 H aziranda Lefkoşe'de toplanm ası k a ra r
laştırılan  B irleşm iş M îlle tler İnsan H ak ları sem inerinin er
telenm esi için Genel Sekreter U Thant’a başvurm uştur.

Türk iye 'n in  ileri sürdüğü gerekçe, Türk ve Rum ke
sim leri o lm ak  üzere ik iye  ayrılm ış ve Birleşm iş M illetler 
barış gözlem cilerin in m uhafazasında olan bir şehrin , in
san hakların ı m üzakere ve m ünakaşaya  uygun bulunm a
dığ ıd ır.
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25 Mayıs 1969 MAKARİOS’UN KIBRIS TÜRKLERİNİ SUÇLAYAN BİR YENİ
DEMECİ

Başpiskopos M akarİos K ıb rıs ’ lı Türkleri b ir kez d a 
ha K ıb rıs ’ Iı Rum ların tav iz le rine  cevap verm em ekle suç
lam ıştır.

A y la r  süren sessizlikten sonra sekiz gün içinde ik in 
ci kez K ıb rıs ’11 Rum larla Türkler a ras ın d ak i görüşm elerde 
karşılaş ılan  güçlüklere değinen M akario s , dem ecinde 
şunları söylem iştir :

«A dam ıza  tam  bir barışın  geri gelm esini ve Türk 
va tan d aşla rım ız la  bir a rad a  barış içinde ya şam ay ı isti
yoruz. Barış içinde bir a rad a  yaşan ab ilm esi için uzlaşm a 
ta ra ftarı olduğum uzu ve ta v iz  verd iğ im i gösteren b ir tu 
tum a ld ık , am a Türkler bizim  g ib i d avran m ad ıla r.

K ıbrıs'Iı Türk leri, ad ad ak i Rum ların sah ip  olduğu 
h ak la rd an  m ahrum  etmek istem iyoruz, aksine  on lara b a 
zı im tiyaz la r tan ım ayı bile kabul edeb iliriz . A ncak  bu 
im tiyaz la r devletin b irliğ in i ve adan ın  geleceğini tehdit 
edecek derecede o lam az. To p lu luk lar a ras ın d ak i a n la ş 
m azlığ ı g iderm ek için yürütülen görüşm eler, bütünüyle 
Kıbrıs halkın ın  ç ıka rların ı ve kalıcı bir barışı tem inat a lt ı
na a lan  dem okratik  b ir çözüm yo luna u laşılm ası için yo- 
ğun laştırılm a lıd ır.»

25 Mayıs 1969 SUDAN’DA HÜKÜMET DARBESİ

A lb a y  Cafer M uham m ed El - N im eyri başkan lığ ın 
daki genç Sudan 'lı su b ay la r, bütün ülkede yönetim e el 
koyup Ebubekir A v a d a lla h ’ın idaresi a ltında yeni İh tilâ l 
Konseyine doğrudan doğruya bağlı o lan b ir kab ine kur
m uşlard ır. A skeri rejim in yeni b aşb akan ı, parlâm ento ve 
bütün s iyasi partileri fesheden hüküm et darbesin in  «G e
ric ilik  ve em periyalizm e karşı m ücadelede yeni bir a ş a 
ma olduğunu» söylem iştir.

2 6 -2 7  Mayıs 1969 CENTO BAKANLAR KONSEYİ TOPLANTISI

Tah ran ’da top lanan  Cento B akan la r Konseyi ça lış
m a la rın a , İran Şahı M uham m ed Rıza Peh lev i’nin bir me
sajı ve bunu takiben Delegelerin açış konuşm aları ile b aş
lam ıştır (Bk. Belge 18). Toplantın ın sonunda bir ortak 
b ild iri yay ın lanm ıştır (Bk. Belge 19).

30



28 Mayıs 1969 NATO SAVUNMA PLÂNLAMA KOMİTESİNİN
TOPLANTISI

Nato Savunm a B akan ların ın  B rükse l’de yap tık la rı 
top lantıda öze llik le  Orta A v ru p a ’nın durumu ve üye 
A kden iz ü lke lerin in  savaş güçlerini arttıracak tedbirler 
üzerinde durulm uştur. Toplantıda O cak ay ında prensip 
it ibariy la  kararlaştırılm ış o lan ve Sovyetler’ in A kd en iz '
deki faa liye tin i izlem ek üzere bu bölgede bir Nato deniz 
gücü m eydana getirilm esine d a ir  tasarı onaylanm ıştır.

A y rıca , K an ad a 'n ın , N ato 'daki b irlik lerin i kadem e
li o la rak  geri çekme kararı ile ilg ili o la rak  bazı delegeler 
endişelerini belirtm işlerd ir. Toplantının sonunda bir b il
d iri yay ın lanm ıştır (Bk. Belge 20).

2 9 -3 0  Mayıs 1969 NATO NÜKLEER PLÂNLAMA GRUBU TOPLANTISI

Nato N ükleer P lan lam a Grubunu m eydana getiren 
Savunm a B akan la rı (Türkiye, B irleşik  A m erika , İngiltere, 
Federal A lm an ya , İta lya , Belçika ve D anim arka), Lond
ra 'da yap tık la rı toplantıda muhtemel bir Sovyet hücu
munun ilk  sa fh a la rınd a  taktik  nükleer s ilâh la ra  başvu
rulm asını öngören İng iliz  - A lm an ana hedefler planı 
üzerinde bir karara  varam am ış la rd ır. Bu konudaki işti- 
şarelere Kasım  ay ında A m e rika ’da ya p ıla cak  Nato top
lantısında devam  edilecektir.

29 Mayıs 1969 AET TİCARET VE SANAYİ ODALARI DAİMİ KONFERANSI
TOPLANTISI

A vrupa Ekonom ik Topluluğu Ticaret ve Sanay i O d a
ları Daim i Konferansın ın 25 . Genel Kurul toplantısı İstan
bu l'da yap ılm ıştır.

Daim i Konferansta A vrupa entegrasyonunu ilg ilen
diren aktüel m eseleler ele alınm ıştır. Bu a rad a , Türkiye 
ve AET ortaklığ ın ın geleceği hakkında AET ve Türkiye 
a rasın d ak i O rtak lık la  ilg ili Perspektifler başlığ ı altında 
bir deklarasyon projesi yayın lanm ıştır (Bk. Belge 21).
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29 Mayıs 1969 SOVYETLER BİRLİĞİ ELEKTRİFİKASYON BAKANININ
ZİYARETİ

Başkan ı bulunduğu Dünya Enerji Konferansın ın 2-3 
H aziran  tarih lerinde A n k a ra ’da yap ılan  top lantısına k a 
tılm ak üzere, Sovyetler B irliğ i E lektrifikasyon Bakanı No- 
borojni A n k a ra ’ya  gelm iştir.

30 Mayıs 1969 BAZI AMERİKAN İŞYERLERİNDEKİ GREVİN SONA ERMESİ

Harb - İş Federasyonu ta ra fın dan  17 N isan 1969 
tarih inden beri bazı A m erikan  işyerlerinde sürdürülen 
grevin sona ermesi sebeb iy le , Çalışm a Bakan ı Turgut 
Toker bir demeç verm iştir (Bk. Belge 22).

31 Mayıs 1969 İTALYA BÜYÜKELÇİSİNİN TÜRK - İTALYAN İLİŞKİLERİ
HAKKINDAKİ DEMECİ

İta ly a ’nın A n kara  Büyükelçisi M ario  M ondello , İta l
ya  B aşbakan ı M ariano  Rumor'un Türk iye ’ye yap acağ ı z i
ya re t d o lay ıs ıy le  basına bir demeç verm iştir (Bk. Belge 
23).
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B E L G E L E R





B E L G E  1 2 Mayıs 1969

CENTO EKONOMİK KOMİTESİ ÇALIŞMALARI SONUNDA YAPILAN AÇIKLAMA

Cento Ekonom ik Kom itesi’nin y ıllık  toplantısı sonunda yap ılan  aç ık la m a
da şu hususlar belirtilm ekted ir :

«CENTO üyesi beş hükümetin sına î ka lk ınm aya verm ekte o ldukları öne
mi d ikkat nazarına a lan  Ekonomik Komite, CENTO Sekreterliği bünyesinde bir 
S ınaî Kalk ınm a Servisi'n in  kurulm asını kararlaştırm ıştır. Bir S ına î Ka lk ınm a Mü- 
şav iri'n in  atanacağ ı bu Servis, Teşkilâtın  ilg ili a la n la rd a k i ça lışm alarına  ilişkin  
görevleri yerine getirecektir.

A .B .D . Hükûm eti’nin, öze llik le  halkın ta sa rru fla rıy la  serm aye p iyasasına  
daha geniş ölçüde katılm asın ı sağ lam ak  yo lu y la , u lusal kayn ak ların  seferber 
edilm esi konusunda bîr konferans düzenlem ek ve İran , Pakistan ve Türkiye 
H ükûm etleri’ne s ına î ka lk ınm aya ilişk in  belirli CENTO teşebbüsleriyle  ilg ili 
a lan la rd a  kısa süreli d an ışm an la r gönderm ek hususundaki teklifleri m em nun
lukla kayded ilm iştir.

A .B .D . Delegasyonu B aşkam ’mn, Hükûm eti’nin iktisad i işb irliğ in i CENTO 
İttifakı'n ın  temel unsurlarından biri o la rak  m ütalâa ettiğini ve CENTO Bölge 
Hükûm etleri'nin gerçekleşeb ilir tek lifle rin i, im kânları ölçüsünde desteklem ek 
arzusunda olduğunu belirtm esi, Kom itede  geniş ilgi ile karşılanm ıştır. A .B .D . 
Tem silcisi, «Üye Hüküm etler bakım ından önem taşıyan  bölgesel sanay i proje
lerinde işb irliğ inde bulunm ak İsteyen özel Am erikan  Şirketlerine mümkün olan 
kolaylığ ı sağ lam ağ a»  Hükûm eti'n in hazır olduğunu da belirtm iştir.

B E L G E 2 8 Mayıs 1969

DÎŞİŞLER3 BAKANININ AVRUPA KONSEYİ TOPLANTISI HAKKINDAKİ DEMECİ

A vrupa Konseyinin 44 . B akan la r Kom itesi'n in  Londra'daki toplantısına 
katıld ıktan  sonra, A n k a ra ’ya dönen D ışişleri Bakanı İhsan Sabri Ç ağ layan g İl, 
şu demeci verm iştir :

«A vrupa Konseyinin 44 . B akan la r Komitesi toplantısında en çok Y u n an is
tan , A v ru p a 'd ak i tekno lo jik  işb irliğ i ve Konsey d ışındaki m em leketlerle ilişk ile r 
konuları üzerinde durulm uştur.
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Hürriyete , insan h ak la rın a  d ayan an  dem okratik  bir A vrupa ve bu pren
sip lere bağlı b ir A v ru p a lılık  ya ra tm aya  çalışan  A vru pa Konseyinin çeşitli or
g an la rı, b ilhassa  İstişarî Parlam entosu, Yu n an istan 'd ak i rejim meselesi ile uzun 
zam and ır ilg ilenm ekte id iler. Konseye ruh ve h ayat veren prensiplere üye m em 
leketlerin sad aka t göstermeleri lüzum unda bütün görüşler b irleşti. Y u n an is ta n '
da İnsan h ak la rın a  ne derece riayet ed ild iğ in i incelem ekle görevli kom isyon, 
ça lışm aların ı henüz b itirem ediği cihetle kesin b ir karar a lınm ad ı. Komisyonun 
m esaisin i çabuk b itirm esi, Y u n an is ta n ’ın dem okratik  rejime bir an evvel dön
menin şartların ı hazırlam ası temenni edild i ve bu konunun gündem de m uha
faza  ed ile rek , gelecek A ra lık  ay ında ya p ıla cak  top lantıda karara  varılm ası uy
gun görüldü.

Konsey üyesi m em leketler ve k ıt’a la r  arası tekno lo jik  fa rk la rın  g iderilm esi 
yo lunda da verim li ça lışm a la r yap ıld ı.

Londra’da bu lunm am dan fa y d a la n a ra k  Konseye katılan  m eslekdaşlarım la 
ve b ilhassa İng iliz  D ışişleri Bakanı ile görüşm eler yaptım . M r. M ichael Stevvart 
ile çok dostane bir hava  içinde geçen görüşm em izde ik ili konularım ız ve bu 
arad a  Kıbrıs meselesi üzerinde görüş teatisinde bulunduk.

M em lekete dönerken İta ly a ’ya uğradım . Rom a’da bir m eydana A n kara  
ism inin verilm esi üzerinde bir müddettir yap ılan  h az ır lık la r tam am land ığ ı için 
stadyum  civa rındak i bu güzel m eydana m erasim le A n kara  ad ı konuldu.»

A vrupa Konseyi B ak an la r Komitesi toplantısında Yu n an istan la  ilg ili konu 
m üzakere edilirken Türk iye'n in  oyların ı ku llan ış şekli ayrıca  aç ık lanm ıştır.

Bu aç ık lam aya  göre, D ışişleri Bakanı İhsan Sabri Ç ağ layan g il b aşkan lı
ğındaki Türk heyeti oy ların ı şöyle ku llanm ıştır :

İta lya  ta ra fından  tek lif edilen ve birçok tad ille re  tabi tu tu la rak  kabul ed i
len karar tasarısın ın  g iriş k ısm ında, İstişarî M eclisin bu konudaki kararına atıf 
yap ılm akta , M eclisin Yu n an istan 'd ak i durum hakkında izhar etmiş olduğu en
d işe ler p ay laş ılm akta  ve Yu n an istan 'd a  dem okratik  bir rejim in kurulm ası z a 
rureti teyid ed ilm ekted ir. H eyetim iz ayrı ayrı oya konan kısım için müsbet oy 
kullanm ıştır. K a ra r tasarıs ın ın  operatif kısm ının birinci p arag ra fında tavsiye  
kararın ın  Yunan  hüküm etinin d ikkatine  sunulm ası istenm ektedir. H eyetim iz bu 
kısım  için de müsbet oy ku llanm ıştır. İkinci p arag ra fta  Komitenin gelecek top
lantısında Yunan istan  meselesi hakkında bir ka rar verm esi ta lep  ed ilm iştir. Y u 
n an istan 'dak i insan hakların ın  ta tb ik i mevzuu yap ılm akta  olduğu nazarı İti - 
bare a lın a ra k  ve komisyonun hakik i m ahiyet arzeden tetkik lerin i henüz b itir
memiş olduğu gözönünde bu lund uru la rak , B akan la r Kom itesi'n in söz konusu 
hukuki tetkiklerin  sonucu a lınm adan  bir karara  varm ası isabetli o lm ayacağ ı, 
ve raporun ob jektif şekilde hazırlanm asına olum suz etkide bu lunabileceği mü- 
lâh azas ıy le  d iğer bazı m üzakereler sırasında Kom iteye sunulan tad il teklifleri
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ile İnsan H akları Komisyonun ça lışm aların ı biran evvel bitirmesi temenni ed il
miş ve bu tad il heyetim izce desteklenm iştir. Yunan  m eselesinin Komite gün
dem inde tutu lm asına devam  olunm asın ı istiyen p a rag ra f için de heyetim iz müs- 
bet oy kullanm ış ve kararın  heyeti um um îyesi o y land ığ ınd a , İnsan H ak ları Ko
m isyonunun raporunun beklenm esi gerektiği m ü lâhazas iy le , d iğer bazı de le
g asyo n larla  b irlikte  çekim ser oy verilm iştir.

B E L G E  3 5 Mayıs 1969

AVRUPA GÜNÜ MÜNASEBETİYLE DIŞİŞLERİ BAKANININ MESAJI

Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Ç ağ layan g il'in  m esajı şöyled ir :

«İkinci Dünya Savaşın ın  acık lı sonuçları, A vrupa m em leketlerinin b irleş
mesi fikrine  kuvvet kazand ırm ıştır. Bu gayeyi gerçekleştirm eğe ça lışan la r, A v 
rupa B irliğ i ülküsü etrafında kamu oyunu ayd ın la tm ak  m aksad iy le  1964 ta r i
hinde bir «Avrupa Günü» ihdas ettiler.

Bu gayretler kısa zam anda olumlu neticelere u laştı. 1949 yılın ın  5 M ay ıs ’ ın- 
da a ra la rın d a  Türk iye ’nin de bulunduğu 18 Batı Devleti b irleştiler ve Avrupa 
Konseyi Teşkilâtın ı kurdular. 1964 y ılından  beri de her yılın  5 M ayıs gününü 
«A vrupa Günü» o la rak  kutluyoruz.

Bu seneki «Avrupa Günü»nün ayrı bir özelliğ i va r. Teşkilâtın  kuruluşunun 
20 . dönüm y ılına  rastlıyor. A vrupa Konseyi, hürriyete, ilme değer verm ek, k a 
nun ve nizam  fikrine  bağlı ka lm ak , dem okratik  ilkeleri savun m ak ve din ser
bestisine sayg ı gösterm ek gibi esasları m evcudiyetinin tem eli saym ıştır. Bu he
deflerin  gerçekleştirilm esi uğrunda 20 y ıld ır bütün im kânların ı seferber etmiş 
b ir halde çalışıyo r.

Konsey, bu gaye le ri A vru p a 'd a  m ille tlerarası ça lışm a la rla  elde etmeğe 
ça lışan  teşekküllerin  en eskis id ir.

İlk  kuruluşun takiben  m em leketim izin de dahil olduğu bu Teşekkülde, 
her sahada müşterek bir an lay ış  fikri hâkim  olmuştur. Konsey, A vrupa B ir liğ i
nin sağ lanm ası için , A v ru p a ’daki s iya s î, İk tisad î, sosya l, kültürel ve hukukî 
faa liye tle ri yak ın d an  tak ip  ederek, bu faa liye tle r i ahenkleştirm ek üzere gayret 
sarfetm ekte ve bu hususta d iğer m ille tlerarası teşekküllerle sıkı bir işb irliğ i 
yap m ak tad ır . A vrupa Konseyi, B irlik  ülküsünü gerçekleştirm ek m aksad iy le , bu 
a la n la rd a , üyeleri a rasın da mevcut m illî m evzuat fa rk lılık la rın ı g iderm ek ve 
A vrupalı ü lkeler a rasın d ak i m ünasebetlerde daha geniş bir serbestlik ve ya k ın 
lık temin etmek g ayesiy le  bugüne kadar say ıla rı 6 5 ’ i bulan çeşitli an laşm aları 
h a z ır la ya ra k  üyelerin in im zasına sunm uş bu lunm aktad ır.
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Büyük b ir çoğunluğu m em leketim iz ta ra fın dan  da im zalanm ış o lan bu 
an laşm ala rın  ta tb ikatına iştirak im iz , Tü rk iye ’nin A vrupa cam iasınd ak i yerin i 
kuvvetlendirm ekte, A vrupa ile o lan m edeniyet ve kültür bağ larım ızın  devam ını 
sağ lam akta  ve m em leketim ize b ilhassa so sya l, kültürel ve hukukî a la n la rd a  
önemli fa y d a la r  temin etm ektedir.

Diğer ta ra ftan , A vrupa Konseyinin faa liye tle ri çerçevesinde gençlerim izin , 
öğretim üye lerim izin , tekn ik ve sosyal sah a la rd a  ça lışan  m uhtelif seviyelerdeki 
e lem an larım ızın , A v ru p a 'd ak i ilm î, tekn ik ve kültürel ça lışm a la ra  katılm a , b il
gi ve görgülerin i arttırm a im kânları temin ed ilm iş, çeşitli sosyal m eseleleri
m iz ve eğitim  davam ız  Konseyce ele a lın a ra k  bu konularda tekn ik yard ım  sağ 
lanm ıştır.

Ferdî hürriyet ve eşitlik  esasları üzerinde kuru lacak  bir A v ru p a 'd a  ken
dine lây ık , şerefli bir mevki a lm ay ı, Cum huriyetin  kuru lm asıyle  b irlikte gaye 
edinen m em leketim iz, İkinci Dünya Savaşından  sonra A vrupa B irliğ i konusun
da cereyan eden özel ve resmî ça lışm aları yak ın dan  izlem iş ve kurulur kuru l
m az, A vrupa Konseyine üye o lm ak g ib i, hedefim ize uygun, büyük bir s iyas î 
başarı gösterm iştir.

M em leketim iz bu başarıs ın ı, m illetlerin  barış içinde refaha kavuşm ası g a 
yesin i güden A vrupa B irliğ i yo lunda sarfed ilen  bütün çaba ları büyük bir sa 
m im iyetle destekleyerek ve bunlara ka tıla rak  devam  ettirm iş ve A vrupa Kon
seyinin m üm taz bir üyesi o lm ak sıfatın ı kazanm ıştır.

«A vrupa Günü» o la rak  kutlad ığ ım ız ve aynı zam anda da A vrupa Kon
seyinin 20 . Kuruluş Yıldönüm ü id rak ettiğ im iz bu gün vesiles iy le  bütün A vrupa 
Devletlerin in , «A vru p a lılık»  ülküsü etrafında daha sıkı bir işb irliğ i içinde top
lanm aların ı yürekten temenni etm ekteyiz.

A ncak bu suretled ir k i, B irlik  yo lunda bugüne kadar m eydana getirilen 
ve istikbal için ümît veren eserlere yen ile rin i katm ak ve böylece A vrupa B irli
ğini tam o la rak  gerçekleştirm ek mümkün o lacaktır.»

B E L G  E 4 8 M ayıs 1969

MİLLET M ECLİSİ BAŞKAN !N IN  ARN AVU TLU K PARLAM ENTO  HEYETİN İN  
Z İYARETİ İLE İLG İLİ O LARAK YA PT İĞ İ KON UŞM A

M illet AAecIisi Başkan ı Ferruh Bozbeyli, A rnavu tluk  parlam ento heyeti şe
refine verd iğ i yem ekte şu konuşm ayı yapm ıştır :

«A rnavu tluk  H alk Cum huriyeti H alk  M eclisin in  Başkan  ve üyelerin i m em 
leketim izde se lâm layab ilm ekten  büyük b ah tiya rlık  d u ym aktay ız . Geçen son
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baharda a rkad aşla rım la  b irlikte A rn avu tlu k ’a yapm ış o lduğum uz ziyarete  na
z ik  bir m ukabele teşkil eden ve iki ta ra f devlet ad am ları a ras ın d ak i tem aslarda 
mühim bir m erhale olan bu ziyaretin  değerini m üdrikiz . Başta sayın  Başkan 
o lm ak üzere, m isafirle rim izin  m üm taz şahsiyetleri, bu değeri ind im izde daha 
da arttırm aktad ır. A rnavu tluk 'ta  gördüğüm üz ve hâtırasını - bütün can lılığ ıy la  
ha lâ  taşım akta o lduğum uz yakın  ilgi ve hüsnü kabule karşılıkta bu lunab ilm ek 
fırsatını bize verd ik leri için m isafirle rim ize  ayrıca teşekkür ederiz.

M üsaaden izle  b irkaç kelim eyle Türk - A rnavut m ünasebetlerine tem as et
mek istiyorum .

Türkiye ve A rnavu tluk  b irb irlerine ta rih î, çoğrafî ve kültürel b ağ la rla  bağ 
lıd ırlar. Kökleri çok eskilere giden kültüre! İlişk ile rim iz m illetlerim iz a rasın da 
bir yak ın laşm a m eydana getirm iştir. B a lkan la r ve Akden iz yo llarından  iki yön
lü komşu olan m em leketlerim iz, bu gün de bu kom şuluğun icap ettirdiği mü
nasebetleri idam e ettirm ektedirler. H ak eşitliğ i, içişlerine karışm am a ve karşı
lıklı an lay ış  ve sayg ıya  d ayanan  bu dostluk ve iyi kom şuluk m ünasebetleri her 
iki ta ra fın  da ya ra rın a  o lm aktad ır. Barış ve güvenliğ in  tesis ve m üdafaasın ı dış 
siyasetin in  en önemli hedeflerinden addeden Türkiye, Türk - A rnavu t m üna
sebetlerin in böyle mes'ut bir durum da o lm asından ve her geçen gün daha da 
iy iye  doğru gelişm esinden büyük sevinç duym aktad ır. A rnavutluğun  değerli 
idarecilerin in  de bu konuda ayn ı hisleri beslediklerin i m üşahade etmek bizim  
içîn m em nuniyet kaynağ ıd ır.

M em leketlerim iz a rasın d ak i dostluk, am elî sahada da m eyvaların ı ver
meğe başlam ıştır. Kültür, ticaret ve veterinerlik  konularında va rılan  an la şm a la r 
bu m eyanda z ik ro lun ab ilir. Üm id im iz odur ki, bu güzel başlangıç ileride daha 
da geniş gelişm elere yol açacaktır.

Türk iye - A rnavu tluk  m ünasebetlerinden bahsederken, Tü rk iye ’nin m illî 
d âvas ı Kıbrıs konusunda A rnavu t hükümetince takip  edilm ekte olan siyaseti 
şükran la yâd  etmek isterim . Kardeş A rnavutluk 'un  bu husustaki sars ılm az tu
tumu Türk umum î efkârında en geniş şekilde m âkes bu lm aktad ır.

Sözlerim e son verm eden, bir daha «m em leketim ize hoş ge ld in iz» derim . 
H azırlanan  program a göre, başkent A n k a ra ’dan başka İstanbul ve İzm ir'e 
g idecek ve Türk h a lk ıy la  yak ın dan  tem as edeceksin iz. Bu tem asların ızda Türk- 
lerin dost ve kardeş A rn avu tla ra  karşı besledikleri güzel h issiyatı m üşahade 
edeceğinizden em inim . M em leketim izden iyi hâ tıra la rla  ayrılm an ız ı candan 
temenni eder, ilerlem e yo lundaki başarıların ı b izzat gördüğün asîl A rnavu t m il

letinin refah ve saadetin i d ilerim .»
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ARNAVUTLUK PARLAMENTO HEYETİ BAŞKANININ VERDİĞİ DEMEÇ

B E L G E 5 9 Mayıs 1969

A n k a ra ’dan İzm ir’e gelen A rnavu tluk  H alk  Cum huriyeti H alk  M eclisin in  
Başkan ı Behar Ş itu la , v ilâyette  verd iğ i bir demeçte «Rusların  Çek m illetine reva 
gördüğü tutumun karşıs ınd ayız  ve Çek m illetin in yan ın d ay ız»  dem iştir. Rusla
rın Ç eko slovakya 'y ı işgal etmesi üzerine V a rşo va  Paktından ay rılan  A rnavut- 
luk'un bütün m illetleri Çekoslovakya yan ında o lm aya çağ ırd ığ ını da ilâve  eden 
Behar Ş itu la sözlerine şunları ilâve  etm iştir :

«Çekoslovakya m üşkil durum dad ır. Bu m illetin hürriyet savaşın a  aestek 
o lm ak  lâzım dır.

B iz A rn avu tla r o la rak , A rnavu t H alk  Devleti o la rak , Rusya ve Am erika 
ittifak ına karşıy ız . Bu iki sömürücü ülke a ra la rın d a  g izli bir an laşm a ya p a ra k  
hürriyete susam ış devletleri em m ektedir. Her iki ü lkenin A kdeniz'den  çekilm esi
ni istiyoruz. A kden iz A kden iz lilerin  o lm alıd ır. A kd e n iz ’ in bağ ım sız o lm asını is
tiyoruz. Bu denizin  bütününde hem Rusların ve hem de A m erika lıla rın  d o laş
m ası, A kden iz  ü lkelerin in em niyetini zedelem ektedir. Rus ve Am erika ittifak ına 
in san la r m üsaade etm eyecektir.»

Konuk parlâm ento hey’eti Başkan ı İzm ir’ i z iyaretleri hakkında da şunları 
söylem iştir :

« İzm ir'i görmeden a y rılsayd ık  çok üzülecektik. İzm iri bize çok methetmiş- 
lerdi. H akikaten  m ethedilecek kadar güzel bir şehir. Ü lkenize, Başkan  Bozbey- 
l i ’nin davetlis i o la rak  ge ld ik . İki m em leket aras ın d ak i kültürel, tarım , ekonom i, 
ticarî ve endüstriyel m ünasebetlerin gelişm esin i candan istiyoruz. Kardeş b ir 
ülke o la rak  arzu luyoruz. Bu seyyahatim izde  bize gösterilen yak ın  ilg i, Türk - 
A rnavu tluk  m ünasebetlerin in kısa zam anda gelişeceği üm idin i verm iştir.»

B E L G E 6 7 Mayıs 1969

AMERİKAN BÜYÜKELÇİSİ KOMER’İN VEDA DEMECİ

A .B .D .’nin A n kara  eski Büyükelçisi Robert W . Korner, basına verd iğ i ve 
da dem ecinde şunları söylem iştir :

M üsaade ederseniz bütün Türk dostlarım a veda etmek İstiyorum . Bura
daki kısa süren görevim  esnasında A m erikan  - Türk m ünasebetlerin i bugünkü 
gerçeklere uydurm a konusundaki lüzum lu vaz ifeye  kendim in de katkıda bu
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lunduğum u ümid ederim . Şuna inanm aktayım  ki sîzler, güçlükleri, on lardan 
kaçarak  değ il, b izzat bu problem lerle yak ından  meşgul o la rak  on lara çözüm 
yolu bu lm aktasın ız.

Kendisine hürmeti o lan hiç kim se, tenkitlere uğram adığ ı an görevinden 
ayrılm aktan  hoşlanm az. Fakat ben daha buraya gelmeden aşırı sol ta ra fın dan  
yap ılan  devam lı hücumları sak in  bir şekilde m ütalaa etm iştim -böyle hücum lar 
müttefik bir m em leketin elçisine belki de vuku bulm am ıştır. Bir Türk arkadaşım ın  
bana söyled iğ i, g ib i, bir Türk atasözü şöyle dem ektedir, «Y a ln ız  m eyvesi çok 
olan ağaca taş a tılır .»

Beni hedef tu tan ların  esas hedefi, bana öyle ge liyo r ki, N ATO , A vrupa 
ve A m erika B irleşik  Devletleri ile bütün Türkiyen in  m ünasebetleri id i. Fakat 
garip  o lan paradoks da şudur ki, b az ıla rı, «Türkiye bir yabancı peyki o luyor, 
yabancı ekonomi em peryalistleri Türk ekonom isini devra lıyo r, A m erika B irleşik 
Devletleri Türk silâh lı kuvvetlerin i tesir a ltına a lıyo r,»  gibi şeylerden söz ettiği 
bu zam anda Türkiye, İkinci Dünya hlarbinden beri geçen devre zarfında bu
günkü kad a r kendi kendine yeterli durum a yükseltmemişti. Karş ılık lı m enfaat
lere uygun o la rak  sağ lanan  yabancı ya rd ım , oran itibariy le  Türkiyenin kendi 
askeri ve ekonom ik çab a la rın a  nazaran  bugün daha azd ır. D iğer birçok ge
lişm ekte olan büyük m em leketlere k ıyasla  Türkiyede yabancı yatırım  çok kü
çük çaptad ır. Türkiyenin kendi yatırım  m asra fla rı, tüm gelişm e program ının 
gittikçe büyük bir oranını teşkil etm ektedir ki bu oran 1969 ’dcı yüzde 9 2 ’dir. 
Aşırı ak ım cıla r bunu b ild ikleri halde , gerçekleri örtmek için öyle büyük bir 
çaba sa ile tm ekted irle r ki, h ak ika t yeter derecede aksedem em ektedir.

Türkiyedeki gittikçe o lgun laşan  dem okratik  m üesseselerin istikrar duru
munu gözönünde tu tarak , ve Am erika B irleşik  Devietleri-Türkiye ittifakın ın  her İki 
m emleket için de fay d a lı o lacağ ına inanm ış o la rak , Türkiyen in  geleceğinden iy im 
ser ve üm itvar b u lunarak  Türkiyeden ayrılıyo rum . Bu konuda katkıda bulunm ak 
için çeşitli yo lla rd a  çalıştım . Ben gittikten sonra tavsiye lerim in  bir çoğunun be
nim seneceğine d a ir üm itliy im .»

B E L G E  7 15 Mcsyıs 1969

AET - TÜRKİYE PARLAMENTO KOMİSYONU TOPLANTISINDA SENATÖR 
TEV EIO Ğ LU ’NUN YAPTIĞI KONUŞMA

AET - Türkiye Karm a Parlam ento Kom isyonu 7. dönem top lantısı, Kom is
yon eş başkan ları Senatör de W inter ile Senatör Tevetoğlu'nun birer konuşması 
ile açılm ıştır. Senatör Tsvetoğ lu , ta ra fla rın  karşılık lı yükleneceği vecibeler tayin 
ed ilirken , b ir yan d an  ortaklığ ın  n ihai hedefinin ve d iğer ta ra ftan  Türkiye ile 
Topluluğun ekonom ik kudretleri a ras ın d ak i mevcut fark ın  da im a hatırda tu
tulm ası gerektiğine İşaret etm iştir. Dr. Tevetoğlu konuşm asına şöyle devam  
etm iştir :
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«Türkiye önüm üzdeki dönemin başlang ıcı ile b irlikte yerine getirm ek mec
buriyetinde ka lacağ ı vecibelerin  ne kad ar önem li, o ldukları hususunu ta m a
men m üdrik bu lunm aktad ır. Kanaatim ce , Türkiye'n in  ekonom ik durum u, eko
nom isinin bugünkü kalk ınm a hızı ve öze llik le  bu a la n d a  netice a lm ak  husu
sundaki kesin inancı istikba le  iy im serlik le  bakm am ıza im kân verecek tatm inkar 
unsurlard ır.

Bununla b irlikte , her iki ta ra fın  m evcut im kânları ile te lif ed ileb ilecek bir 
eser m eydana getirm ek çabasına uygun o la rak , karşılık lı vecibelerim izin  bir 
taraftan  Türk iye ’nin ve öte yand an  Topluluğun bugün erişm iş bulunduğu k a l
kınma seviye leriy le  ahenkli b ir şekilde ayarlan m ası gerektiğ ini düşünüyorum . 
Bu endişeye cevap vereb ilm ek a m a c ıy la , sözkonusu ettiğim vecibelerin  tayin i 
s ıra s ın d a , ekonom inin çeşitli sektörlerinden ta ra fla rın  beklediği yak ın  ve uzak 
m enfaatlerin  nazarı itibare a lınm ası ve bunların , karşılık lı ekonom ik im kân lar 
gözönünde tu tu la rak  denkleştirilm esi gerekir.

Bu fik ir  m anzum esi içinde, Türk iye 'ye  katm a protokolün yürürlüğe g irişi 
tarih inden itibaren hemen geçiş a v a n ta jla r  tanınm ası için gerekli a lan la rın  
mevcut olduğunu özelik le  belirtm ek isterim . Bun lardan  b irincisi ve belki en 
önem lisi tarım  a lan ıd ır. F ilh ak ika , tarım  Türkiye için en hassas ve en hayati 
sektörü teşkil etm ektedir. Şayet Türk iye , bu özel durum una cevap verebilecek 
nitelikte ta tm inkâr a v a n ta jla r  elde etmekten m ahrum  ka lır ise, ortaklığ ım ız 
çerçevesinde ilişk ile rim iz pek muhtemelen ümit edilen şekilde gelişm eyecek ve 
müşterek hedeflerim izin  gerçekleştirilm esinde gecikm eler ya ra tab ile cek  güçlük
lerle karşılaş ılm ası im kân d ah iline  girecektir.

Türk iye 'y i ilg ilend iren önemli a la n la rd a n  İk inc is i, e lem eğinin serbestçe 
do laşım ına ta a llu k  etm ektedir. Katm a protokolün bu konuda m em leketim izin 
öze llik le rin i tam  m anasiy le  gözönünde tutab ilecek uygun hüküm ler ihtiva et
mesi lâzım  geld iğ i kanaatindeyim . Gerçekten, Türk iye , Top lu luk içinde istihdam  
durum unu tanzim  edebilm ek bir kayn ak  a lm ak  vasfın a  sah ip  bu lunm aktad ır. 
Diğer ta ra ftan , Türk işçilerin in  üye m em leketlerde istihdam ının herhangi bir en
gelle karşılaşm am asın d an , m em leket büyük ve çeşitli m enfaatler sağ layacaktır . 
Bu sebeple, elemeği bizim  için önceliğ i ha iz  b ir mühim konu o la rak  te lâkk i ed il
m elid ir.

Topluluğun Türk iye 'ye  halen yap m akta  olduğu m ali yard ım ın  devam ı za ru 
retine k ısaca tem as etmek istiyorum . Türk iye , ekonom ik ka lk ınm asın ı en kısa 
sürede ve en iyî şartla rla  gerçekleştirm ek am ac ıy la  devam lı gayretler sarfet- 
mekte olduğu bir dönem içinde bu lunm aktad ır. D o lay ıs ıy le  bu yard ım ın  m iktar 
o la rak  arttırılm ası ve yeni m alî protokolün süratle h azırlanm ası, bu konunun en 
önem li iki noktasını teşkil etm ektedir.

Son o la rak  belirtm ek isterim ki, karşı karşıya bulunduğum uz m eselelerin 
fevka lad e  m uğ lak ve güç o lm aları d o lay ıs iy le , bunlara herkes ta ra fın dan  ka
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bul ed ileb ilecek uygun hal çarelerin i bulm anın ko lay bir iş o lm adığın ı m üdri
kim. Bununla b irlikte , beraberce tesbit etmiş olduğum uz hedefin büyüklüğü 
do lay ıs iy le  bu güçlükleri yenm eye im kân vereb ilecek kuvveti bu lab ileceğ im ize 
inanıyorum . M em leketlerim izin  birleşm esi yo lunda , ha lk larım ız ın  refah ve iy i
liğ in i sağ layab ilm ek  için hepim iz fe d ak â rlık la r gösterm ek zorundayız. İyi n i
yetim iz, sam im i arzum uz ve kalpten d ileğ im iz hiç şüphe etm iyorum k i, bizi tam 
bir b aşa rıya  u laştıracaktır.»

B E L G E 8 17 M ayıs 1969

AET - TÜRKİYE KARM A PARLAM ENTO KOM İSYO NU TOPLANTISI 
SO NUNDA ALIN AN  KARARLAR

Türkiye - AET Karm a Parlam ento Komisyonu yedinci dönem çalışm aları 
sonunda Kom isyonun kabul ettiği tavsiye  kararı metni açık lanm ışd ır.

M ille tvekili Behice Boran ın menfi ve İta lyan  Sosyalist Proleter B irliğ i Par
tisi mensubu m ille tvekili Luzzatto’nun m üstenkif oylarına m ukabil d iğer Türk 
ve A vru pa lı üyelerin  ittifakı ile kabul edilen tavsiye  kararın ın  metni şöyled ir :

«Karm a Parlâm ento Kom isyonu, O rtak lık  Kom isyonunun dördüncü fa a l i
yet raporundan bilg i edinerek, O rtaklık  Konseyinin 9 A ra lık  1968 tarih inde 
Brüksel'de yap ılan  dokuzuncu dönem toplantısında kabul olunan kararı not 
ederek, O rtak lık  Konseyinin 13 M ayıs 1969 tarih inde Lüksem burg’da yap ılan  
10’ncu dönem top lantısında kabul edilen karan not ederek, O rtak lık  Konseyi, 
Türk hüküm eti, A vrupa Top lu luk ları Konseyi ve Komisyon Başkan ların ın  b eyan
larını d in ledikten sonra,

1 —  O rtaklığ ın  hazırlık  dönem inden geçiş dönem ine A n kara  an laşm asına  
ekli geçici protokolün birinci m addesinde öngörülen süre içinde in tika lin in  ar- 
zettiği önemi belirtir.

2 —  O rtak lık  an laşm ası hüküm lerine uygun o la rak  geçiş dönem inin 1 
A ra lık  1969 tarih inde son bu lacağın ı ve bu tarihte katm a protokolün yürürlüğe 
girmesi gerekebileceğin i hatırlatır.

3 —  Ceryân eden m üzakerelerin  kesin sonuçlarının O rtak lık  Konseyinin 
1969 Temm uz sonunda öngörülen toplantısına sunulm asın ı temin etmek am acı 
ile ortak lık  o rgan ları içindeki ça lışm aları süratlendirm ek üzere bütün tedbirlerin  
a lınm asında İsrar eder.

4 —  Türkiye ve Topluluğun geçiş dönemi m uhtevasına bir denge sa ğ la 
mayı karşılık lı m ükellefiyetlerde ta ra fla rın  İktisad î im kân ve kapasite lerin in  göz 
önünde tutulm asını kabul etm elerin i, bu suretle o rtak lık  an laşm asın ın  hedefleri 
ile Türkiye'n in  İktisad î kalk ınm asın ın  gereklerin in d ikkat nazarına alınm asın ın  
mümkün o lacağ ından  m em nuniyet duyar.
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5 —  lü rk iye  ile Toplu luk aras ın d a  tedrici o lm akla  beraber, bir gümrük 
b irliğ i kurulm ası için Türk iye ’nin özel gayretler sarfettiğ ine inanır.

6 —  Bu sebeple a) Topluluğun geçiş dönem inin başından itibaren özel
lik le  tarım  ve el emeği a lan la r ın d a  Türk iye ’ye esaslı ko lay lık la r tan ınm asın ı,
b) öze llik le  geçiş dönem inin başından itibaren Türk ekonom isinin fayd a lan acağ ı 
avan ta jla rın ın  tesbitine yönelecek ça lışm a la r s ırasında Türk iye ’nin Toplu luğa 
tam  üye o lm aya nam zet A vru p a lı bir ortak olduğunu d ikkate  alınm asın ın  ve 
bu sebeple A n ka ra  an laşm ası hedeflerine göre Türk iye ’ye üçüncü mem leketlere 
nazaran  özel b ir m uam ele yap ılm asın ın  gerektiğ inin göz önünde tutu lm asın ı,
c) Türk iye'n in  ekonom isinin süratle gelişm esin i sağ lıyacak  gayretlerin i arttıra- 
bilm esi ve Toplu luk içindeki pazarın ı genişletm ek am acı ile ihracatını çeşitlen
d irm esin i, d) ortaklığ ın geçiş dönem ine in tika lin i yükleyeceği vecibeleri göz 
önünde tu tarak  sanay ile şm e ve İktisad î ka lk ınm a gayretlerinde Türk iye 'y i des
teklem ek am acı ile yeni m alî protokolün azam i derecede genişletilm esin i ta v s i
ye eder.

7 —  Devam lı bir b ilg i tem ini usulü ihdası ve özellik le  O rtak lık  Konseyi
ne yaz ılı sual sorm asın ın im kânının verilm esi suretiyle , o rtaklığ ın parlâm ento 
organının m üzakere lerin in  seviyesinde ve ortaklığ ın  gelişm esi ile ilg ili problem 
lerden h aberdar k ılınm asında İsrar eder.

B E L G E 9 20 Mayıs 1969

SENATO BAŞKANIN ÇEK PARLAMENTO HEYETİ ŞEREFİNE VERDİĞİ 
YEMEKTE YAPILAN KONUŞMALAR

Cum huriyet Senatosu Başkan ı İbrahim  Şevki A ta sag u n , Çekoslovak Sos
ya lis t Cum huriyeti parlemento heyeti şerefine verd iğ i yem ekte şu konuşm a
yı yapm ıştır :

« İst ik lâ lin e  b ağ lı, m illî karakterine , cesaret ve kahram an lığ ına  hürmet 
duyduğum uz asil Çekoslovak halkın ın  güzel ü lke lerin in  kalk ınm ası yo lundaki 
gayret ve başarıla rın ı h ayran lık la  ve takd irle  m üşahade etm işd ik. Parlâm ento 
hey'etim ize her m akam da , her yerde gösterilen güzel karşılam an ın , yak ın  ve 
pek dostane a lâ k a  ve m isa firpe rve rliğ in , tatlı hatıra ların ı bütün taze liğ i ile h a
fıza la rım ızd a  can lan d ırm akta , da im a zevkle- anm aktay ız . Şim di ilk  d e fa  dost 
Çekoslovak m illetin in değerli tem silcilerin i a ram ızd a bulm anın hakikaten  zevk 
ve  bah tiya rlığ ın ı duyuyoruz.
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Biz genel o la rak , m illetler a rasın da her seviyede yap ılan  iyi n iyetli z iy a 
retlerin , artan tem asların , m illetler a ras ın d ak i görüş ve an lay ış la rı daha emin 
bir şekilde değerlendireceğine, karşılık lı güvenin artm asına yard ım cı o lacağ ı
na inanm aktay ız . Bu inançlard ır k i, dost Çeko slovakya 'dan  m em leketim ize ilk 
defa parlâm ento seviyesinde vak i bu ziyaretin iz i k ıym etlendiriyor, bu mesut 
başlangıcın  m em leketlerim iz a rasın da esasen mevcut ve dostane ilişk ilerim izm  
artm asına yard ım cı o lacağ ın ı kuvvetle um uyoruz.

Türk iye'n in  dış s iyasetin in  dayand ığ ı temel prensip , güvenliğ in  ve b arı
şın tesisi ve m uhafazasıd ır. Kanaatim izce  ad il ve devam lı bir barış , İdarî s is
tem leri ne olursa o lsun, büyük, küçük devletlerin , devletler hukukuna, ye kd i
ğerinin özgürlüklerine bağ ım sızlığ ına , hak eşitiliğ ine , toprak bütünlüğüne ve 
içişlerine m üdahale etmemeye m utlak o la rak  güven , sayg ı gösterm eleri ile 
an cak  müm kündür.

Meşru hak ve m enfaatlere , serbestçe akted ilm iş an laşm a la ra  sayg ı, b arı
şın  korunm asında başlıca şarttır. Bu temel unsurların  tahakkuku  suretiyled ir ki, 
barış kuvvet kazanm akta , m ille tlerarasında a rzu lanan  dostluk m ünasabetleri 
gelişm e im kânına kavuşm aktad ır.

Biz m illetler a rasın da ç ıkab ilecek ih tilâ fla rın  h a llin in , an cak  barışçı yo l
la r la  mümkün o lab ileceğ ine inan ıyor ve em rivak ile rle  an laşm az lık la rın  ha lline  
ça lış ılm asın ı veya  toprak ilhak ına kalk ış ılm asın ı kabul etm ediğim izi de k a t i 
yetle  beyan ediyoruz.

Çekoslovak dostlarım ızın , barışçı s iyasetlerin i b iliyor ve sizlerin  bu sah a
d a k i gayretlerin izi yak ın dan  ve ilg i ile tak ip  ediyoruz.

Türk - Çekoslovak ikili m ünasebetlerine gelince, m em nuniyetle d iye b ili
riz  k i, m illetlerim iz arasında herhangi bir ih tilâ f mevcut değ ild ir. T icarî ve İk
tisad î sah a la rd a  olduğu gibi d iğer sah a la rd a  da ilişk ile rim iz gelişm e yo lun
dad ır.

Türk - Çekoslovak dostluğuna büyük katkısı o lan ve üzerinde h assasiye t
le ve önem le durduğum  bir hususa da işaret etmek isterim .

Birinci C ihan Savaşı içinde az iz  yurdum uzun m üdafaası için vatan  toprak
larından  u zak la rd a , G a liçya  cehpesinde vatan  aşk ı ile can ların ı seve seve feda 
eden m übarek şehitlerim iz için Hodonin şehrinde abideleşen Türk
şehitliğ in i açarken , bu törene katılan  hüküm etinizin  seçkin tem 
silc ile rine , yard ım  ve ilg ile rin i esirgem îyen muhterem H odonin 'lilere , az iz  şehit
lerim iz için sayg ı duruşu yap an  yiğ it subay ve erlerin ize teşekkürlerim i sun
m uştum . Bugün de o tarih i vak ıan ın  m ille tlerim iz a rasın da ve fa lı dostluğun kud
retli b ir n işanesi o lduğunu ayn ı duygu larım la izhar ve ifade  etmek isterim .»
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Senato Başkan ı A 'tasagun'un konuşm asına cevap veren Çekoslovakya Fe
deral M eclis Başkan  V ek ili ve H alk M eclisi Başkan ı Jo se f Sm rkovsky, özetle şun
ları söylem iştir :

«B iz , bu yıl içerisinde h ak ik î dem okrasiyi ve Çek va tan d aşla rın a  hak eşit
liğ in i getirm eye çalıştık .

Ç eko slovakya , 1968 y ılın d a , iç gelişm elerde önemli m esafe ler katetmiş- 
tir. Ben burada ifade etmek m ecburiyetindeyim  ki, Çek halkı yek  vücut halinde 
h ak ik î dem okrasiyi özlem ekte, bunu istemekte ve bunun için m ücadele etm ek
tedir. B iz ler hak eşitliğ i ve herkesin kendi kendini idare prensib ine bağlı k im se
leriz. Ben eminim  k i, bütün Çekler insanlığ ın  esas prensiplerin i Ç eko slovakya 'da  
geçerli k ılm ak ve serbest bir h ayat ya şa m a k  için ellerinden geleni y a p a c a k la r
dır.

Dünya barışı ve beynelm ile l işb irliğ i için her türlü gayreti sarfedeceğiz.
B iz, bütün ih tilâ fla rın  barış yo luy la  çözüm lenm esini istiyoruz.

P rensib im iz her m illetin serbest ve bağ ım sız ya şam asıd ır . Bu sebeple de 
hüküm ranlık  hakları ve toprak bütünlüğü ile hürriyet prensip lerine bağ lılığ ı şart 
saym aktay ız» .

Türk - Çekoslovak ilişk ile ri hakkında da başka bir m ünasebetle (İzm ir'e 
gelm esi do lây ıs iy le ) konuşan Başkan  Sm rkovsky, Türkiye ile Çekoslovakya a ra 
sında hiçbir an laşm az lık  konusunun o lm ad ığ ın ı, bunu m üşahade etmekten son 
derece memnun kald ığ ın ı belirtm iş, ve özetle şun ları söylem iştir :

«Biz de Türkiye gibi d ü nya 'da  sulhun takv iyes in e  yard ım cı o lm ak istiyo
ruz. Toplum sal düzeni ne o lursa o lsun, ü lkelerin  barış içinde yaşam ası tek
am acım ızd ır. Türkiye ile ülkem aras ın d ak i İktisad î m ünasebetler yap ıcı ve o lum 
lu bir istikam ettedir. Bu z iyare tim iz de Türkiye ile Ç ekoslovakya aras ın d ak i iliş 
kilere yeni bir yön verecektir.

B E L G E 10 20 Mayıs 1969

DR. FAZIL KÜÇÜK’ÜN MAKARİOS’A CEVABI

Kıbrıs Rum Cem aatı Lideri ve Cum hurbaşkan ı M akario s 18 M ayıs günü 
bir demeç vererek, K ıb rıs ’ta Cem aatler a rasın d a  yap ılan  görüşm elerde Kıbrıs 
Türklerine bazı art n iyetler atfetm iş ve «devlet içinde devlet m eydana getiren 
ve b irleşik devlet kavram ına aykırı düşen bir çözüm şeklin in  h içb ir zam an  k a 
bul ed ilem iyeceğ in i»  öne sürmüştür. M akario s , K ıbrıs Türk Liderliğ in in  m üzake
relerde an lay ış  ve yard ım cı z ihn iyet gösterm esinin gerektiğ ini de ifad e  etm iştir.

K ıbrıs Türk Cem aatı Lideri ve Cum hurbaşkan ı Yard ım cısı Dr. Fazıl Küçük, 
M ak a rio s ’un bu dem ecine cevap vererek aşağ ıd ak i hususları belirtm iştir :
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«İki m üzakerecin in çetin görevini daha faz la  güçleştirm em ek için bu ko
nuda şim diye kadar herhangi bir beyanda bulunm aktan kaçınm ış bu lunm akta
yım . M akarîo s'un  son beyanatın ın  bu hususta yard ım cı o lm aktan çok uzak o l
duğuna inanıyorum . M am afih , Türk tarafın ı suçlam ak ve kendi tarafın ın  a z a 
mî iyi niyet gösterd iğ ini idd ia etmek gayesiy le  Dünya Kam u oyunu hedef tu
ta rak  yaptığ ı bu beyanat m uvacehesinde, Türk tarafın ın  tutumu hakkında hasıl 
olm ası muhtemel herhangi b ir şüpheyi iza le  etmek zorunluğunda kalm ış bu
lunuyorum .

Başpiskopos M akarîo s ’un to p lum lara ıas ı görüşm elerin başlad ığ ı tarihten 
bu yana  bir y ıl geçm esine rağmen n iha î bir çözüm yolunda belirli bir ilerleme 
kayded ilm ed iğ i şeklindeki id d iasıy la  hem fikirim . Bununla beraber bunun ne
denleri Türk ta ra fın ın  herhangi bir iyi n iyet göstermemiş o lm asından z iyade , 
Türk toplum unun meşru hakların ı ve varlığ ım  nazarı d ikkate a lm ayarak  Rum la
rın bu A d a 'y ı tam am en kendi m utlak hakim iyetleri altına sokm ak hususun
daki değişm eyen arzu larından  doğm aktad ır. Başp iskopos’un Türklerin devlet 
içinde devlet ya ra tm ak  am acını güttükleri iddiası m esnetsizdir. Türklerin güt
tüğü g aye , b irleşik  bir devlet, yan i Kıbrıs Cumhuriyeti dah ilinde , sulh ve güven
lik içinde ya şam a h ak la rın a  sayg ı gösterilm esini sağ lam aktır. Tab iyetiy le  Türk 
toplum unun esas g aye  ve ilg is i, 21 A ra lık  1963'den beri acısını çektiği esef ve 
rici o lay ların  Rum liderliğ i ta ra fından  tekrarlanm asına im kân verm eyecek bir 
Hükümet ve idare sistemi m eydana getirm ektir. Bütün ilg ilile r ta ra fından  a n la 
şılm alıd ır kİ, Türk toplum unun, geçirdiği acı tecrübeler sebebiyle , hayatı, gü
venliğ i ve toplum o la rak  varlığ ın ın  tam am ıy le  ve sadece Rum toplumunun atı
fetine terked ilm iş bir hükümet şekline razı olm asını beklem ek, İnsan î yönden 
im kân haric inded ir.»

B E L G E  11 22 Mayıs 1969

FEDERAL A LM A N YA  DIŞİŞLERİ BAKAN iN İN  GELİŞİNDE 
H A V A A LA N IN D A  YA PILA N  KONUŞM ALAR

Esenboğa h avaa la n ın d a  Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Ç ağ layang il ta ra fın 
dan karşılan an  Federal A lm an ya  Dışişleri Bakanı W illy  Brandt, >u konuşm ayı 
yapm ıştır :

«Sağ lam  ve derin dostluk b ağ la rıy le  bağlı bulunduğum uz ülkenizi ziyaret 
için vak i d ave tin iz  üzerine buraya gelm iş bu lunm ak benim için hem bir zevk 
ve hem de bir şerefd ir. Z iyaretim  ban a , 1967 yılında A lm anya ya yaptığ ın ız 
ziyarette başlam ış bulunan ve sonraki say ıs ız  bu luşm alarım ızda daha da derin
leşmiş o lan şahsi dostluğum uzun devam ını sağ lam ak  ve siz sayın meslekda- 
Şimı tekrar görm ek fırsatın ı verd iğ i İçin b ilhassa bah tiya rlık  duym aktayım . Za-
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tia iin iz le  ve Türk hüküm etinin d iğer değerli üyeleri ile yapacağ ım  görüşmeleri 
özel b ir ilgi ile beklem ekteyim . Bizi ilg ilend iren müşterek sorunlar hakkında y a 
pacağ ım ız konuşm aların , ü lke lerim iz a ras ın d ak i tarih i dostluğun ruhuna uygun, 
şekilde cereyan edeceğinden emin bu lunm aktayım .

A lm an ya  ile Türkiye aras ın d ak i geleneksel s iya s î dostluk ilişk ile ri, g ittik
çe artan ekonom ik b ağ la rla  geliştirilm ekted ir. Keza , iki ülke a rasın d ak i kültü
rel m übadele de günden güne genişlem ekted ir. Yak ın  zam an la rd a  sosyal a la n 
d a , iki ulus aras ın d ak i an laşm ay ı daha da derin leştirm eye özel bir uygunluğu 
olan yeni bir bağ kurulm uştur : bu bağ , halen A lm a n y a ’da çalışm akta olup 
say ıla rı 200 bine varm ış bulunan ça lışkan lık la rı ve güven ilir k iş ilik leri bak ım ın
dan çok sevilen Türk kadın ve erkek işçilerid ir. Bu işçilerin ü lkelerine birer A l
m an dost o la rak  dönm elerini ve Türk - A lm an  dostluğunu daha da derin leştir
meye hizmet etm elerini um arım .

A lm an ya  ile Türkiye aras ın d a  politik , ekonom ik, kültürel ve sosyal a la n la rd a  
v a r olan say ıs ız  ilişk ile r Avrupa Konseyi, O rtak Pazar Komisyonu ve n ihayet u lu s la 
rımızın özgürlüğünü ve barışı korum ak için b irleştiğ im iz müşterek ça lışm a la rla  do
ğal şekilde tam am lanm aktad ır. Bütün bu örgütler içindeki işb irliğ im iz Türk -A l
man ilişk ile rine  özgü bir rahatlık la  yürütülm ektedir.

Sayın  B akan , beni ü lkenize davet etm ekle, ü lkem in en sad ık  dostlarından 
olan bir hükümeti ve halkı yak ın dan  tan ım ak  fırsatın ı bana verm iş o lduğunuz
dan do layı size b ilhassa teşekkür etm ek isterim . Büyük A ta tü rk ’den beri ü lken i
zin ka lk ınm asın ın  m erkezi o lan bu şehri tan ım ak  fırsatını bulduğum  için de çok 
m ütehassisim .

Yaşas ın  Türk - A lm an  dostluğu.»

Dışişleri Bakanı İhsan Sabrî Ç ağ layan g il ise, şu m ukabelede bulunmuştur-.

«Değerli M eslekdaşım , Türk - A lm an  işb irliğ i üzerinde söyled iğ in iz k ıy 
metli sözler için size candan teşekkür etm ek istiyorum . Pek güzel ifade buyur
duğunuz h is iya t ve işb irliğ i arzusu hükümetim ta ra fın d an  da ayn ı sam im iyet
le p ay laş ılm aktad ır. M ille tlerim iz a ras ın d a  m azisi uzun o lan ve im tihan lardan  
geçm iş, sıkı bir dostluk vard ır.

Son zam an la rd a  gayretli Türk işçilerin in aram ızd a kurduğu m anevî bağ 
da bizi b irb irim ize yak ın laştırm ıştır. S îzdeki boş işyerleri, b izdeki fa z la  işgücü 
iki m em lekete İktisad î fa y d a la r  sağ lam aktad ır .

Hüküm etim , ben ve burada kısa ikam etin iz esnasında b izzat müşahade- 
buyuracağ ın ız üzere Türk m illeti, kısa zam anda D ışişleri B akan la rı arasında 
büyük bir prestij sağ layan  ve değerini takd irle  teslim  ettiren siz a z iz  meslek- 
daşım ızı m em leketim izde görmekten büyük bah tiya rlık  d u ym aktay ız . Bu z iy a 
retin izin esasen mükemmel o lan Türk - Aimcın dostluğunda yeni m erhale ler.
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yeni gelişm eler açm anın b ir güzel başlangıcı o lacağ ına da tam am en kani bu lu
nuyorum . Size tekrar hoş ge ld in iz d iyor ve m em leketim izde güzel bir v ak it ge
çirm enizi temenni ediyorum .

Türkiye'de bir darbım esel vard ır. A n ka ra 'n ın  suyundan bir defa içen yedi 
defa bu m emlekete gelir. Bize şimdi altı defa borcunuz v a r . Ya şas ın  Türkiye ve 
Türk - A lm an  dostiuğu».

B E L G E 12 22 Mayıs 1969

ÇAĞLAYÂNGİL’İN BRANDT ŞEREFİNE VERDİĞİ YEMEKTE YAPILAN
KONUŞMALAR

Dışişleri Bakan ı İhsan Sabrİ Ç ağ la ya n g il, Federal A lm an ya  Şansölye Y a r 
dımcısı ve Dışişleri Bakanı W illy  Brandt şerefine verdiğ i yem ekte şu konuşm ayı 
yapm ıştır :

«Sayın Bakan ,

Ekse lansların ıza  hoş ge ld in iz dem ek ve dost ve m üttefik Federal A lm an 
y a ’nın Sayın Şansö lye Yard ım cısı ve D ışişleri Bakan ı ile Sayın eşini ve kend ile ri
ne refakat eden heyetin m üm taz üyelerin i se lâm lam aktan  duyduğum uz m em 
nuniyeti bir kere daha ifade etmek benim için büyük bir zevktir.

Son 3 yıl içinde Devlet adam larım ızın  karşılık lı z iyaretleri Türk - A lm an  
dostluğuna büyük ölçüde kuvvet kazandırm ıştır. Ekse lansların ın  bu defak i z i
yaretleri de bu dostluğun sam im i ve kıym etli b ir tezahürü o lm aktad ır. Bu z iy a 
retin m em leketlerim iz a rasın d ak i ilişk ile rin  daha da geliştirilm esine büyük kat
kıda bu lunacağ ından em inim . Z ira , m illetlerim izin  şuuruna tarih in  nakşettiğ i ve 
çeşitli had iselerin  beslediğ i karşılık lı sayg ı ve an lay ış  hisleri ile ortak am aç ve 
m enfaatler, a ram ızd ak i ilişk ile re  sağ lam  bir zemin teşkil etm ektedir. Bu iliş 
kilerin hiçbir an laşm az lık la  gölgelenm ediğin i ve ilerisi için mesut bir devre va- 
dettiklerin i tekrar etmekten büyük m em nuniyet duym aktayım .

Sayın  B akan ,

Federal A lm an ya ve Türk iye ’nin arzu ve endişelerinde müşterek noktalar 
çoktur. M em leketlerim iz m illetlerarası hayatta barışın , n izam ın ve istikrarın  h a
kim o lm asına büyük önem atfetm ektedirler. Bunlar sağ lanm ad ıkça  m illetlerin 
refaha ve ileri bir hayata kavuşm aların ın  mümkün o lam ıyacağ ın ı m üdrik bu
lunm aktay ız .

AAilletlerarasındaki barış ve istikrarın  ise bağ ım sızlık , hak eşitliğ i ve b il
hassa m illetlerin kendi kaderlerine kendilerin in  hakim  olm ası prensiplerine isti
nat ettirilm ek şartı ile kurulab ileceğ ine ve korunabileceğine inanm aktayız .

49



•u lu d ^ R İtfö îiM 'P B (-c ft li i ıa S ! İ ° B B lST1l3pgM llf':’filis,flSW3 ^  f l l i i m ^ l 3 i # f f i # B e i W  
P i i t e r i i f l ln l9? r t iR v # i« it a î l,îilıeı^ a ı^ i
Konseyi gibi m ille tlerarası teşekküllerde de yan yBWdD'^feirı'Hlf9 IJ^^y'c5^&mb'Fk 

tffe't^^cr'liîitifly^yaŞNI^ıŞfıt&R^A .nbiDv b asm ıd ıo b  t id ob 'eyiıküT
9V eybhüT nıeoşoY .id v  suhudioc! p ia b  ıtlo i b r n L e . n i 1 9p afeyfelmam ucLolob M üşterek Dır savunm a teşekkülü olan N ATCJyu A vryp a  da da ye dunya-

. , . , , .«UDUİtsob, nom lA - dıuT
da sulhü ve dengeyi koruyacak ve d o lay ıs ıy la , B lok lar a rasın dak i yum uşam ayı
sağ la ya ca k  en m üessir b ir unsur o la rak  görm ekteyiz. Beraberce katılm ış oldu-

so i^ N ^TO  Toplantısında da işaret edilm iş olduğu gibi k^-gc^ şyej ^ ağ

şılabilm ^si için , Teşk ila tın , askeri veçhesi d ışında üyeleri a ras ın aa  ekonom ik,
t e k n o lo ^ J J a / ^ l IT ^ ^ Y n iâ k M S ^ ^ l id h lM l  îı& M M ai$# d lŞ M & ¥^ & Â ğ b n is  bir
karşılık lı danışm a po lit ikasıy la  tH ıÂ ify^üidCÖ İum lu addetm ekteyiz.

A vrupa Ekonom ik Toplu luğundaki o rtak larım ız yeni bir safhan ın  eşiğin-
a eYb a kİ r w<çı?tcföK r Deıi ̂  ?w?M  testePortak-
¡.v.Drnşunpjl us ,9t>İ9rn9y ip ib ıo v . sn itg ışş  tbno.ıâ ylliVvinD jİDÖ  hşişişıG  pv ısıprnıb 
lîk içinde Türkiye ye karşı da im a izhar ettıgı işb irliğ i ve an lay ış  duyguların ı: HtŞimCjDy
devam  ettireceğinden em inim . Türkiyen in  ekonom ik ka lk ınm asına destek o lm ak
üzere kurulan Konsorsiyum ’daki m em leketinizin müsbet fa t îl 'f^ ^ e ^ Y ’̂ â l şük-
raaıtalAcdy)ayimfeli4ite.tüm ov tsob ov >İ9m9b s in ib b g  çod DZinnolsnolosdB
-ii9İibn9>l 9V inişe nıyoS 9İi ınodod nalşişıO  9v laom ıb ıoY eyloanoS nıyoS n ın 'oy
-m9m^9Mfflu|j'3fe^'öb natdomDİrnoloa inholoyü sotmüm nitoyod nsbo to lo fe ı on

. , -litdves ıid  düyüd nipi mingd domte 9bpii .orlpb otşşI. ıid  ¡tsYi.nyn M em leketlerim iz a rasında mesut bir şekilde m üşahede ettiğ im iz poııtnca
KferııııhAnfadİ!İHirli(§ltdıipyidaıj>lbliijçgDp4 yesnrnviffîİBiai^mTidfvısCbceğoiaighdıykLİi'ufraûş bu- 
1 un rbbcftfefad ı odİ krı ıyüız)IbraesydkI a-şdşırrTübh öşçis i, temeğli veüdfeüsTj ydçi)ı sryılaığu+tecrÎD- 
İB^<Hİmiâd,akİDiişl ika tın ar! »eotaırafeıiillinbi'd çakşhnram dbzeo^ltkdtı İmiş sbu l^ m ody 
tö^rdiByjüûl'esHeîdfslibiiçibıpsusb ıb^ddnirlektb>lfdyddDğöıiLy!<ıru^rıiASırodQ})ra9îbkiıitiş> 
sil er^tlıf z jd  cözd I fği plb d n la cı □ ? beiürfh İka hajü hş rçıon i d evresi rae nmunidrat grcrBcmMItef I arrlinrb 
yenpobilgidöeıatesHübelâld dcyottndeajy qyyıora ılçbllııştddaiığilnıdjaDtefelıçeoıiteilbçiriddtibiiP' 
fçirhduJSlan i İşetmemi® rliigsrtı raenbayafti şanrtitgrna eefllii^nlibiidtşbkifdeuirıfHîîjdikcDfgaıyı- 
rek şös&krrkdetuderm Dikkatin sşbkevı ibiğiBdntiTCHGgiögeDbfekDİrstiyıcbfflomidfuhkriıys’dA 
çalışm a çağ ında (dTa^DbkrrrhİabktşiyJeıoınonmddrdluijyAdrıaöyb'idicte çodışlraHaktasi/dHAb 
m an o ku lla rında okuyan Türk İşçi çocukları A lm a n y a ’daki bütün yaban c ı İşçi
lerin okula giden çocukların ın çoğunluğunu teşkil etm ektedir.'ndöraüguhüz gibi 
SalyrtdcBDkhmışt|DİirnişîşBebi3dGaHDrAlnocınyGrida(kinraışvbıiıjaÎÎy©ileiiyra£ttddâe Icnaddî yön- 
d®ıh rd eğiri!} t m ame vîı r y  önidıe çn ı d e o d o sdi lluık/ dnb ğl a  rı mı z trl I i k u vv  et I ed rîr> e s-i indsVîy eni i >bfv 
y  ab lö^kıaktadl rb dian d i feriın İtd I en 3 i y.i ı oda bşrtab nşt3>ütila r uma» n ka vlıüjş.tüicdu I m ak ta : I o I da kİ 
ladnjligıDSmekrıbğaİBTyıayrlca rrabmnarı ıbnrakkmkiackıtj AAieançıleketiîdıizdeki arş ve  tec
rübe hayatın ın  caz ibesi, bunların  zam an  zam an gayri muntazam::ılybi>^©kİ!İdb

•fsı onıpş ai2Qpıq ı.eornlo m don nınıt9İiDn9>r ennohsbo^ ıbrısd nneltsllım  dssdH ıderıleb ılecegınö inanm aktay ız .
.ııyDtdDmnDnı snipoooliam u'iod ov snipoooiidDİu'iud s li rhoş >lemıiıitte ton



-nsm uış9m nnolİD'iDt nütüd ilig li sv  nilüom so ¡di ısr! ,n!ivornDAA
- d rl şrphdî q[srcj i  i ıgÜD ¡^ ¿ 1  e M â9İ İ m \ ' t e ı v M illb îfe r§ fdsr' ' m *

5 ^ M Î€ 19fö9hd^?elV4l^lT y i y '©l?^!#b§re ls irfe j«Ö fttF1 'IMğü'ribh '&rze-
d^n ¿ ^ re d f^ y ^ fb ^ ğ ^ n B S ^ g k 'i^ k ie f le m ^ ^ lg 'ife 'ta rd f l^ R
r^ ^ ö B r r t^ f i^ t i l^ y s y ^ g y il  a d iH ^ ç M jtp f l  f b k  b l i l f t e y t f1W ¥ fe t9 f§ iy ^ y ?M  
görmekten m em nuniyet duyuyo ruzT 'M ^ ŞJö ^ etF î^ fîh
rcırlarına uygun o larak şimdiye kadar Birleşmiş Milletler çe ü nü -
legelmiş faaliyetlerle hemahenk kılınmasını temenni ediyoruz.
•|Dld9t >01002 n9tditt9ftD ?ldod T id D2 id 999İVÖd 919İ9İ929IT1 I2D1 D19İt6İ I İM
-sbs 9 { ? A % P ^ ^ M ' T O r r r r f ö l P l^ B 5 İf f ta t a n ? İ S Î B kSîlŞ fflİİl9a îîi^ ir«  
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M am afih , her iki cem aatin ve ilg ili bütün ta ra fla rın  meşru h ak la rına  ve men
faatle rine  cevap vereb ilecek gelişm eler hususundaki üm idim izi elan m uh afa
za etm ekteyiz. Bu üm idim iz tahakkuk  edebild iğ i takd irde bu çok önemli me
selenin ilg ili bütün ta ra fla r  a rasın da akded ilecek bir Konferansda n ihai bir 
çözüme bağ lanm ası im kanı elde ed ileb ilecektir. Biz bu husustaki yap ıcı gayret
lerim ize ve te lk in lerim ize  devam  etm ekteyiz.

Sayın  Bakan ,

M ille tlerarası m eselelere böylece kısa bir bakış atfettikten sonra, tekrar 
m em leketlerim iz aras ın d ak i ilişk ile re  dönmeme m üsaade buyurm anızı rica ede
rim . Ekse lansların ın  bu ziyaretlerin in  ilişk ile rim izin  daha verim li o lm asına h iz
met edeceğinden, M em leketlerim iz a rasında her a land a  mevcut sıkı işb irliğ ine 
yeni bir hız kazand ıracağ ından  ve Federal A lm an ya  ile Türkiye a rasın da mevcut 
derin dostluk bağ ların ı daha da kuvvetlendireceğinden em in im .»

Dışişleri Bakan ı W illy  Brandt ise şu konuşm ayı yapm ıştır :

«Eşim , a rkad aşla rım  ve şahsım  ad ına b izlere A n k a ra ’da ve bu akşam  
yem eğinde göstermekte o lduğunuz dostane kabulden do lay ı Ekse lanslarına 
teşekkür etmek benim için zevkli b ir görevd ir. 1967 yılı M ayıs ay ında A lm an 
y a ’ya yapm ış o lduğunuz ziyareti iade etmekten çok m em nunum . Bu akşam  
b urada, Türk hüküm etinin konuğu o la rak  ü lkenizin  ileri gelenlerinden birçok 
kişi ile beraber bu lunm aktan şeref duyuyorum . Sarsın tılar ve g u ru p laşm alarla  
yüklü bir devirde iki ulus aras ın d ak i dostluğun, tarih i gelişm enin bütün z ıtlık 
larına karşı çıkm ası pek ender görülm ektedir. Ü lkelerim izin  işte böyle bir dost
lukla b irb irlerine bağ lı o ldukların ı söyleyeb ilm ekle  kendim i b ah tiya r hisset
m ekteyim . Bu dostluk as ır la rd an  beri Türk ve  A lm an  u lusların ın  kaderlerindeki 
bütün iniş ve ç ık ış larına dayanm ıştır. Bütün em areler, gelecekte de u lu sla rarası 
po litika a lan ın ın  önem li b ir unsuru o lm akta devam  edeceğini gösterm ektedir.

U luslarım ız aras ın d ak i dostluk çok kere a k lî nedenlerle aç ık lan m ak  isten
m iştir. Bu a rad a  gerçek o lan , bizi h içbir zıt çıkarın  ay ırm ad ığ ı ve u luslarım ızın  
m illî varlık la rın ın  tem elleri ile ilg ili bütün sorunlarda ayn ı inanç, ayn ı ümit ve 
ayn ı endişeleri duyduğum uzdur. Fakat Türk - A lm an  dostluğunun bu şekilde 
tan ım lanm ası yeterli değ ild ir. Z ira buna benzer sözler b irb irlerine bizim  kadar 
bağlı o lm ıyan birçok başka ulus için de söyleneb İlir.Türk-A lm an dostluğunun sırrını 
u luslarım ızın  ka lb lerinde a ram a k  gerekir. A lm an  ulusu Türk ulusunun kend isi
ne beslediği duygu lara  m innettard ır ve  bu duygu lara  bütün ka lb iy le  karşılık  
verm ektedir.

Daha önceki görüşm elerim iz, u lusla rım ız aras ın d ak i bu bağ ların  hükü
m etlerim iz aras ın d ak i ilişk ile r konusunda da ne derece etkili o lduğunu bana 
gösterm iş bu lunm aktad ır. Türk ve A lm an  hüküm etlerinin bütün önemli sorun
ların  değerlend irilm esinde birb irlerine çok yak ın  görüşm elere sah ip  o ldukların ı tes- 
bit etmekten büyük bir m em nunluk duym aktayım .
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En büyük gayem iz barışı ve u luslarım ızın  özgürlüğünü korum aktır. İste
ğ im iz, karşılık lı sayg ı, d iğerin in içişlerine karışm am a ve u lusların  kendi kader
lerini kendileri tây in  etme hakkına sah ip o lm aları esaslarına ve a n la şm az lık 
ları çözüm lem ek için zora başvurm am a prensibine d a yan a rak  bütün m illetlerle 
karşılık lı an la şm aya  varm aktır.

G erg in lik leri aza ltm a ve an laşm a politikasın ın  çabuk ve ko lay b aşa rıla ra  
götürm iyeceğini b ilm ekteyiz. Fakat bütün zo rluk la ra  rağm en bu yöndeki ça 
lışm alarım ızı devam  ettirm ek zorunda o lduğum uz konusunda hem fik iriz . Y u 
m uşam a ve an laşm a yo lundaki çab a larım ızda karşılaştığ ım ız ak s ilik le r , m üş
terek üyesi bulunduğum uz savunm a örgütünün gerekli ka lm akta devam  ede
ceği ve barış po litikam ıza lüzum lu bir destek olduğu konusundaki inancım ızı 
kuvvetlendirm iştir.

Zam anım ızın  barış ve özgürlük içinde çözümlenm esi gereken sorunlarına 
A lm an ya 'n ın  bölünmüşlüğü de dah ild ir. Bir A vru pa barış düzeni çerçevesi için
deki u lusal b irliğ im iz için sarfettiğ im iz çab a la rd a  birçok bak ım lardan  d ışa rı
daki dostlarım ızın  desteğine m uhtacız. Türk hüküm eti, bu sorunda yan ım ızda 
ye ra lan  en sad ık  dostlarım ızdand ır. A lm an  ulusuna karşı da im a gösterm iş o l
duğu an lay ış ı şükran la  hatırlarım .

İzin verirsen iz b ir hususa daha değinm ek isterim . Kıbrıs sorununun halli 
için sarfed ilm ekte olan çaba ları sam im i bir ilgi ile izlem ekteyiz. Her iki top
lumun tem silcileri arasında halen devam  etmekte olan görüşm elerin ad ad ak i 
bütün insan ların  m utlu luğuna hizmet eden barışçı ve ad il bir çözüm getirm esi
ni ümit ve temenni ediyoruz.

Günüm üzün dış po litikasında ekonom ik ve kültürel ilişk ile rin  önem inin 
gittikçe artm ası karşıs ınd a , bu a la n la rd a  ü lke lerim iz arasın d a  va r o lan ilişk ile 
rin bu derece önem li ve ağ ırlık lı o lm ası beni memnun etm ektedir.

A lm an ya , ikili ticaret a lan ınd a  Türkiye'n in  en önemli ticaret ortağıd ır.
Çok ta ra flı ilişk ile rde ise b irkaç y ıldan  beri, Türk iye'n in  A vrupa b irlik lerine  
üye liğ i konusundaki an laşm a bizi b irb irim ize b ağ lam aktad ır. Bu an laşm a ü l
kenizin bu önemli B irliğe tam  üye liğ in i h az ır lam ak  ve böylece Türk iye ’yi A v 
rupa 'n ın  d iğer kısım larına daha sıkı b ağ la rla  b ağ lam ak  gayesin i gütm ektedir. 
Kültürel a la n d a k i işb irliğ im izin  hedefi de ayn ıd ır. Bu işb irliğ i geçmişte de, iliş 
kilerim ize geniş ölçüde olum lu etkide bulunan canlı bir öğrenci, öğretmen 
ve araştırm acı m übadelesine yol açm ıştır. Bu faa liye tin  iki ta ra fın  da ç ıka rla rı
na o lm ak üzere daha da artm asın ı ümit etm ekteyiz.

Son zam an la rd a  o rtaya çıkan ve Türk - A lm an  ilişk ile rin in  daha da de
rinleşm esi için yeni ve büyük im kân lar veren iki gelişm eden söz etmek isti
yorum : bunların  ilk i, bugün say ıla rı hemen hemen 2 0 0 .0 0 0 ’e u laşm ış bulunan 
ve A lm a n y a ’da ça lışa rak  ekonom im izin gelişm esine büyük hizmetleri geçen
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Modern ve canlr başkentin izdeki m isa firliğ im iz  çok kısa sürmüştür. Buna 
rağm en, bize yeni ve  kalıcı birçok izlenim ler kazandırm ıştır. Türk hüküm etinin 
ve  A n ka ra  halkın ın  bize karşı gösterm iş o ldukları konukseverlik  bizde ö ze llik 
le derin İzler bırakm ıştır. Bu karşılam a bize, Türk - A lm an  dostluğunun eski 
içdenliğ ini koruduğunu gösterm iştir. Bu da hepim izi çok mutlu kılm ıştır.

U lu s la ra ras ın d ak i dostluk lar çok değerlid ir. Bu tür dostluk lar da tıpkı k i
şisel dostluk larda olduğu gibi devam lı ihtim am  isterler. Ö ze llik le  bu nedenle 
hüküm etinizin  n az ik  daveti üzerine ü lkenizin  sayın  yöneticileri ile bir a raya  
geleb ilm ek fırsatın ı bulduğum  için çok m em nunum . Sayın  Türkiye Cum hur
b aşkan ı, say ın  Başbakan  Dem irel'e yapm ış olduğum  ziyaretle r ve siz in le , sa 
yın m eslekdaşım , yaptığ ım  görüşm eler, po litika ça lışm alarım ızd a bundan böy
le de Türk - A lm an  dostluğunun sağ lam  tem ellerine güvenle dayan ab ile ceğ im i
ze beni inandırm ıştır. Politikam ızın  tem ellerine müşterek idealle rim iz , 
müşterek endişe lerim iz ve hüküm etlerim izin Türk ve A lm an  u luslarına barış ve 
özgürlük içinde bir ya şam a sağ lam ak  yo lundaki müşterek arzu ları teşkil et
m ektedir. Sayın  B akan , za tıâ lin ize , m esai a rkad aşla rın ıza  ve bu kentin h a lk ı
na, A n k a ra ’da bulunduğum uz sürece bize gösterilen büyük konukseverlikten 
do layı teşekkür ederim . A ran ızda  bulunduğum uz sürece iyi dostlar arasında o l
m anın verd iğ i hisleri duyduk. Güzel ü lkenizde b irkaç gün daha ka lacağ ım dan  
do lay ı çok m em nunum .»

D ışişleri Bakanı Ç ağ la ya n g il, bu konuşm aya m ukabil şun ları söyle
m iştir :

«Sayın  B akan ,

Bu gece bîze gösterilen m isafirperverlik ten  ve irad buyurduğunuz lütufkâr 
sözlerden do lay ı teşekkürlerim i sun arak  'sözlerim e b aşlayacağ ım .

G örüşm elerim izi, m illetlerim izin  karşılık lı o la rak  besledikleri m anevî dost
luk hislerine lâ y ık  bir hava içinde bitirm iş bulunuyoruz. Gerek ik ili ilişk ile ri
m izde ,, gerekse tem asına im kân bulduğum uz m ille tlerarası m eselelerde tam 
bir görüş b irliğ i içinde o lduğum uzu m üşahade etmekten duyduğum uz m em nu
niyeti belirtm ek isterim .

Dünyada sulhun ve  sükûnun tam  o la rak  sağ lanm asın ın  geniş ölçüde m il
letler Topluluğu içinde karşılık lı güven ve an lay ış  h islerin in  tesisine bağlı o l
duğu şüphesizd ir. Devletler a ras ın d ak i dostluk m ünasebetlerinin g e liş t ir il
m esini ve ik ili tem aslar yolu ile görüş teatilerin in  sık laştırılm asın ı, baş vu ru l
m ası gereken en m üessir ve en fayd a lı birer vasıta  o la rak  görm ekteyiz.

Görüşm elerim iz sonunda u laştığ ım ız çok müspet m erhalenin ve z iya re 
tin iz le  yeni bir hız kazan acak  olan ikili m ünasebetlerim izin  İnk işa fın ın , merre 
leketlerim iz kad ar, sulhu gaye edinm iş diğer ülkelerin  de ya ra rın a  o lacağ ın 
dan eminim .
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M illetler a ras ın d ak i an lay ış  b irliğ in i ve hissî b ağ la rı, hüküm etlerin güt
tüğü dostluk politikasın ın  sam im i ve b ilhassa devam lı o lm asını sağ la ya ca k  en 
önemli unsurlar m eyanında görüyoruz. Bu bak ım dan , karşılık lı tem asların  ve 
h a lk la rım ız a rasın d ak i her türlü ilişk ile rin  iş ve çalışm a sahasında olduğu k a 
dar kültürel ve turistik  a la n la rd a  da takv iyesi lüzum una inanıyoruz.

A lm an  dostluğunun Türk m illetinin şuurunda ne ölçüde kökleştiğin i b iz
za t m üşahade edebilm eniz için size m em leketim izin en ücra köşelerini göste
rebilm ek fırsatın ı elde etmeyi sam im iyetle  arzu ederdik. Türk halkın ın  A lm an 
m illetine karşı o lan h issiyatın ı say ıs ız  o la y la r  içinde ya şam ak  ve görmek 
im kânını bulm anızı isterd ik. M am afih  bu ziyaretin iz in  vereceği m ahdut im 
kânların  dahi böyle bir m üşahedeye sizi sevketm eğe yeterli o lacağ ı inancın
d ayız .

Z iyare tin iz in  bundan sonraki kısmının zevkli geçmesi ve m em leketim izden 
en iyi in tib a la rla  ay rılm an ız ha lisane  tem ennim izd ir.»

B E L G E 15 24 Mayıs 1969

FEDERAL ALM ANYA DIŞİŞLERİ BAKANININ BASIN TOPLANTISI

Federal A lm an ya Dışişleri Bakanı W illy  Brandt, A n ka ra 'd ak i ikam etin in 
sonunda Türkiye Dış Politika Y a za rla r ı ve M uhabirleri B irliğ i'n in  düzenlediği 
toplantıda bir konuşm a yapm ış ve Türk - A lm an  görüşm eleriy le ilg ili o la rak  
şunları söylem iştir :

«Sayın  D ışişleri Bakanı ve Türk m eslekdaşım  Ç a ğ la y a n g il’in daveti üze
rine m em leketinize yaptığ ım  bu z iyaret s ırasında gerek sayın  Cum hurbaşkanı 
ve gerek say ın  Başbakan ı görm ek ve kendileri ile görüşm ek im kânını buldum . 
B ilh asa , m eslekdaşım  Dışişleri Bakan ı ve a rk ad a şla rıy la  gerek m illetlerarası 
genel durum h akk ınd a , ve gerek ikili ilişk ile r hakkında etraflı f ik ir teatisinde 
bu lunm ak fırsatın ı elde etmiş olduk.

Dünya barışın ın korunm ası ve iki m em leket aras ın d ak i bağ ların  ge lişti
rilm esi, bundan böyle de her iki hükümetin esas gaye lerin i teşkil ettiği husu
sunda da m utabık ka ld ık .

M üessir m ille tlerarası kontrol a ltın d a , genel ve tam  bir s ilâhs ız lan m aya  
varm ak için hazırlığa katılm asın ı ve ayn ı zam anda m em leketler arasındak i 
gergin liğ in iza le  ed ilm esini ve A v ru p a 'd a  ad il ve devam lı bir barış nizam ının 
kurulm asını ve bu nizam  içinde A lm an  problem inin de, A lm an  m illetinin ser
best kararı esası üzerinde h a llin i, bu gaye lerin  başlıca ları o la rak  sayab ilir im .
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Aynı zam anda m utabık kald ığ ım ız noktalar çerçevesinde, A tlan tik  p ak
tının önem i, em niyetin b ilhassa pakt üyesi m em leketler bakım ından önem i
ni ve A vru p ad a  barış üzerinde müesses bir sulh n izam ının kurulm asını sa y a b i
lirim .

M ille tlerarası (tour d ’horizon) çerçevesi içinde Yak ın  - Doğu durumu h ak
kında da görüşm elerde bulunduk. Bu bölgelerde durum un vah im  bir hal a l
m ası d o lay ıs iy le  izhar edilen endişelere katıld ığ ım ız g ib i, yak ın d a  Birleşm iş 
M ille tler G üven lik  Konseyinin Kasım  1967 ta rih lî kararına uygun ad il ve de
vam lı b ir hal şeklin in  bulunm ası zarureti üzerinde de m utabık ka ld ık .

M em nuniyetle tekrar m üşahede ettim ki hüküm etlerim iz u lu sla rarası bü
tün m eselelerde ayn ı görüşe sah ip tir. Keza , ik ili ilişk ile r etrafında yaptığ ım ız 
m üzakerelerin  sonucu da m uhakkak ki müsbettir.

Ekonom ik gelişm e siyaseti İle ilg ili ve tekn ik işb irliğ im iz ile a lâ k a d a r  olan 
çeşitli projeler üzerinde etraflı m üzakerelerde bulunduk. Bu işb irliğ i m İze devam  
edilecek ve bu işb irliğ i daha da kuvvetlend irile rek , b ilhassa İlm î ve teknolo jik  
sah a la ra  yönelecektir.

A lm an  hüküm eti Boğaz köprüsü inşaatına katılacaktır. Bu eserin büyük 
İktisad î önemi olduğu g ib i, sem bolik de değeri vard ır. A vrupan ın  birleşm esi 
d avas ın a  Türk iye ’nin büyük katkısın ı teşkil etm ektedir. A lm an ya , bundan böy
le, Tü rk iye ’nin A vrupa Ekonom ik Toplu luğuna katılm ası ile ilg ili geçiş döne
minin yak ın d a başlam asın ı gözönünde bu lundurarak  Türk iye 'ye  gerekli y a r
dımı yap acaktır . Şunu da a ram ızd a kararlaştırd ık  kİ, Türkiye ile A lm an ya  a ra 
sındaki sıkı b ağ la r ve ilişk ile r daha da geliştirilecektir.

Görüşm elerim izin  önemli b ir konusu da b ilhassa İkili İlişk ile r bahsinde 
A lm an ya 'd a  bulunan Türk işçileri m eselesid ir. Bu husustaki m üşahedem ize gö
re, bu İşçilerin A lm an ya 'd a  o lm ası, ya ln ız  A lm an  İktisad î hayatına katkıda bu
lunm ası bakım ından değ il, fa k a t aynı zam anda m illetlerim iz a ras ın d ak i iyi 
m ünasebetlerin ge liştirilm esi için de önemli bir rol o yn ad ık la rıd ır.

Sanırım  k i-m übalağasız idd ia edileb ilir-bu ziyaretim  Türkiye ile A lm an ya 
a rasın da uzun senelerden beri mevcut o lan dostluğu daha da kuvvetlend ire
cektir. B irkaç gün de İstan b u l’da ka lacağ ım . Fakat bu fırsattan istifade ederek 
şim di de Türkiye Dışişleri B akan ın a , Türk hüküm etine, Türk m illetine ve bugün
lerim iz hakk ında kam u oyuna bilg i u laştırm ış o lan sîzlere ayrı ayrı teşekkür et
mek isterim .»

Federal A lm an ya  Dışişleri Bakan ı daha sonra soruları cevap land ırm ıştır.

S. : Türkiye ile A lm an ya  a rasın da v ize  an laşm asın ın  ta tb ikatında îkî ülke 
hüküm etleri arasında bir an laşm az lık  va r m ıdır?
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C. : H ayır, a ram ızd a , fik ir  ayrılığ ından  bahsedilem ez. Y a ln ız  a rad a  m ev
cut an laşm an ın  tatb ik inde, ya n i, Türk işçilerin in A lm an ya 'ya  gelmesi husu
sunda, iki ta ra f arasında kararlaştırılm ış o lan usulün uygu lanm asın ın  temini 
m evzubahistir. İki ta ra f, a ra la rın d a  bunu görüşecek ve bu uygu lam ayı sağ- 
lıyacak  tedbirleri m üzakere edeceklerdir. Ta ki bu usul d ışında A lm a n y a ’ya 
gitm ek isteyen ve o rada ça lışm ak isteyen kim selerin usu lsüz seyahatleri yü 
zünden, başka kim selerin hakların ın  zedelenm em esi sağ lansın . Ayn ı za m an 
da , turist o la rak , karşılık lı iki memleketi z iyare t etmek isteyenlerin  de herhangi 
bir kontrol, sınırda herhangi bir işlem yüzünden geçikm eleri veya  güçlüğe m a
ruz ka lm aları ön lensin ...

S. : Buradaki görüşm elerde ta ra fın ızd an , Türk iye'n in  Orta - Doğu konu
sunda daha ak tif bir rol oynam ası te lkin inde bulunulm uş m udur?

C. : Bir defa biz A lm an la r , Türkiye hüküm etine, bize bu Yak ın  - Doğu 
meseleleri hakkında iletebild iğ i ve iletebileceği m ü ta lâa la r, f ik ir le r ve görüşler 
için m innettarız. Çünkü Türkiye hükümeti bu bölgeye yak ın d ır. Bu bölgenin 
durumunu yak ın dan  izliyeb ilm ekte  ve b ilm ekted ir. A y rıca , a ram ızd ak i ilişk ile 
rin halen norm al o lm adığı m em leketler ile o lan ilişk ile rim izin  norm ale yö n e l
tilm esi hususunda herhangi b ir ya rd ım da bu lunab ild iğ i takd irde , Türkiye hü
kümetine m innettar ka lırız .

S. : A lm an ya 'n ın  Türk iye ’ye askeri yard ım ı üzerinde ne ölçüde bir a n la ş 
m aya va rıld ı?

C. : Toplantının başında yaptığ ım  konuşm ada, ekonom ik gelişm e y a r
dımı ile ilg ili ve tekno lo jik  ya rd ım la r bahsinde bu yard ım ların  devam ını ve 
daha da kuvvetlendirilm esin i öngörüyoruz, dem iştim . Bu cüm le, sizin sordu
ğunuz tekn ik  yard ım  bahsine de şâm ild ir. Bunun d ışında bu m üzakereyi yü 
rüttüğüm Türk m uhatap larım la  m utabık ka ld ığ ım ız üzere görüşm elerin bu sa f
hasında şim d ilik  bir rakam  söylenm iyecek.

S. : Budapeşte çağrısı üzerindeki düşünceniz nedir?

C. : A vrupa güven lik  konferansı h akk ınd a , Türk a rkad aşım la  yaptığ ım ız 
konuşm alarda şu esas üzerinde m utabık ka ld ık  : her ik im iz de Nato Konseyi
nin W ashington top lantısında alm ış olduğu karara  u ya rak  teker teker ikili te
m aslar a rayaca ğ ız . Daha doğrusu bu tem aslara  devam  edeceğiz ve  sene so
nunda tekrar to p lan arak  bu hususta ed ind iğ im iz tecrübeleri ve intiba ları ka r
ş ılaştırm ak suretiyle bundan sonra tesbit edilecek hareket hattını çizeceğiz.

S. : İstan b u l'd a , Çekoslovak parlâm ento heyeti başkan ı Sm irkovsky ile 
gayri resmi de olsa bir görüşm e ya p aca k  m ısın ız?

C. : Ç eko slovakya , bizim  doğrudan doğruya sınır komşumuz olm ası do- 
lay ıs iy le , A lm an  hüküm etinin tek tek bütün Doğu m em leketleri ile arad ığ ı ikili
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tem aslar a ras ın d a , tab ii önemli bir yer a lm aktad ır. Fakat, sayın  Sm irkovsky ’yî 
benim şim di burada görmem konusuna gelince : kanaatim ce A lm an  Dışişleri 
Bakan ı bu şekilde, burada, herhangi bir tem as a ram ak la  yan lış  bir hareket 
yapm ış olur. Çünkü, böyle bir hareket kendisinden ziyade  b aşka ları için kötü 
sonuçlar da doğurab ilir.

S. : A lm a n y a ’nın boğaz köprüsüne katkısı ne ölçülerde o lacaktır?

C. : A lm an  hükümeti geçen yıl Tü rk iye ’ye 175 m ilyon m ark serm aye y a r
d ım ında bulunm uştu. Bu yıl için de aynı m iktar yard ım  yap ılm ası takarrür et
m işti. Bunun için de, Konsorsiyum  yard ım ı o la rak  Boğaz köprüsü çerçevesinde 
20 m ilyon m ark öngörülm üştü. Bunun d ışında ikili yard ım  o la rak  A lm an ya  hü
kümeti ayrıca 20 m ilyon m ark daha verecektir.

Bir noktayı daha eklem ek istiyorum , A lm an ya  hükümeti ayrıca  teknik 
yard ım  çerçevesinde, İstanbul te levizyon verici istasyonun inşasına yard ım  et
meyi taahhüt etm ektedir. A n ka ra  istasyonunun inşasında edinilen müsbet ve 
sevind iric i neticelerin daha da geliştirilm esi arzum uzdur.

S. : Türkiye A vrupa Ekonom ik Toplu luğuna katılm ak la  ne gibi a v a n ta j
lara  sah ip  o lab ilir  veya A vrupa Ekonom ik Topluluğu Türk iye ’den ne g ib i men
fa a t sağ 1 lya b ilir?

C. : Sorunuzun ikinci kısm ını Türkiye hüküm etinin cevap lam ası daha doğ
ru olur. Çünkü Türk iye 'n in , bu işb irliğ inden ne gibi a v a n ta jla r  beklediğ ini ta k 
d ir edecek durum da olan Türkiye hüküm etidir.

B ild iğ in iz  g ib i, kuruluşun geçen hafta Lüksem burg'da bir toplantısı y a 
p ıld ı. Buna m eslekdaşım . Türkiye Dışişleri Bakanı Türk iye ’yi tem silen katıld ı. 
O rada geçiş dönem i ile ilg ili ve daha güç olan geçiş devresin in ne şekilde 
gelişeceği hususunda f ik ir  teatisinde bulunduk. Ana f ik ir , bu işb irliğ inde mem
leketler a rasın d ak i güm rük m an ia ların ın  tedricen kald ırılm ası ve daha büyük 
bir p iyasan ın  kuru lm asıd ır. Tecrübe gösterm iştir ki, bu p iyasan ın  büyüm esin
de ilg ilile r , birçok bakım dan daha fayd a lr bir durum a gelm ektedir. Dünkü gö
rüşm elerim izde m utabık kald ığ ım ız üzere, Türkiye hüküm eti, bu devreye ge
çişte, kendisin in özel bazı isteklerin i bize bîr muhtıra ile b ild irecektir. Bu m uh
tıra üzerinde görüşülerek, en uygun şeklin bulunm ası konusunda aram ızda 
m utabık kalm ış bulunuyoruz.

S. : A caba A vru p a 'd a  tâdil bîr barış bugünkü s ın ırla rda bir d eğ iş ik lik  y a 
pılm adan ku ru lab ilir m i?

C. : A lm an  görüşüne göre, siyasette gerek zor ku llan ılm ası ve gerek zor 
tehd id i, sın ırların  değiştirilm esi vasıtas ı o la rak  ku llan ılm am alıd ır. Bu, bugünkü 
s ın ırla r için de böyledir.
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S. : A lm an  Enform asyon Bakan lığ ın ın  bülteninde belirtild iğ i g ib i, ekstra 
parlam enter bir m uhalefetin  dem okrasinin bir gereği o lduğuna inan ıyor m u
sunuz?

C. : Burada genel an lam da fe lsefe konularına g irm ek istemem. B ilhassa 
kendi m em leketim den başka m em leketler ah va lin e , bu gibi nazariye le rin  uy
gu lanm ası hakkında f ik ir  beyan etmek istemem. Fakat, bunun d ış ında , ta b ii, 
her dem okratik  ülkede parlâm ento d ışında bir m uhalefet mevcuttur. Bazı g rup
lar va rd ır k i, parlâm entoda tem sil edilm em ektedir. M eselâ k ilise  teşk ilâ tla rı, 
bunlar parlâm entoda temsil edilm em ekle beraber, s iyas î b ir ağ ırlık la rı vard ır. 
Sonra basın için de ayn ı şey söyleneb ilir. Y a ln ız , bazı g rup la r çıkıyor ve A l
m an ya ’da olduğu g ib i, parlâm ento dışı m uhalefet sıfatın ı kendilerine adeta 
bir ya fta  ya p a ra k  bîr im tiyaz o la rak  ku llan ıp  ortaya a tılıyo rla r. Bu, parlâm en
to dışı m uhalefet mefhumunu ifade  etmez. Parlâm ento dışı her türlü hareketler 
vard ır. M eselâ işçi teşekkü lleri, sen d ika la r g ib i... bunlar büyük bir s iya s î kuv
vet o lab ilir , parlâm entoda da doğrudan doğruya grup o la rak , parti o la rak  tem 
sil ed ilm em ektedir. Fakat, şüphesiz ki, bütün ileri m em leketlerde ve endüstri 
m em leketlerinde işçi send ika ların ın  büyük bir ağ ırlığ ı vard ır. Bun lar, cemiyetin 
İçinde tab iattan  doğan gelişm elerd ir. Yoksa herhangi bir m ağdur grubun 
ortaya çıkıp , ben parlâm ento dışı m uhalefetim  demesi ona o sıfatı verm ez.

S. : A lm a n y a ’nın bugünkü m alî durum unda m arkın kuvvetin in A lm an  dış 
siyaseti üzerinde olum lu veya olum suz bîr etkisi va r m ıdır?

C. : A lm an m arkının durum u, bazı problem ler ya ra tır. Nasıl k i, A lm an 
m illî futbol takım ın ın  bir m aç kazanm ası veya kaybetm esi de ayn ı etkiyi y a 
ratab ilir . Şüphe yok kİ, 1966 y ılında ve 1967 yılın ın  başında mevcut o lan ge
rileme durum undan , açıktan açığa bir buhrana, ekonom ik bir buhrana gitm iş 
o lsayd ık , A lm an ya  dünya için çok daha mühim problem ler yaratm ış olurdu. 
Fakat bizim  b ilhassa a lâ k a d a r  o lduğum uz cihet, A v ru p a ’da umumî para ve 
döviz durum u bakım ından daha büyük bir İstikrara gitm ek hususudur, bunun 
için gayret sarfetm ekteyiz.

S. : Bir süre önce, A lm an ya  kendi hava kuvvetlerin in eğitim i am acıy la  
Türk iye ’den araz i k ira lam ak  istemişti. Buna olum lu bir cevap verilm em işti. A c a 
ba yeniden böyle bir ta lep  v a r  m ıdır?

C. : H ayır.

S. : Sovyetler B irliğ i'n in  A kden iz'de  artan donanm ası karşısında A im an- 
yan ın  görüşü nedir?

C. : Tab iid ir k î, Sovyet filosunun A kd e n iz ’de büyümesi o layın ı biz de baş
ka ları gibi ve b ilhassa bizden daha yakın  o lan la r gibi takip  ed iyor ve iz liyo 
ruz. Zaten bu konu ile N ato ’nun bir üyesi o la rak  da ilg iliy iz . Nato da bu hu
susta geçen yıl za rfında İki defa resmi ve a len i teb liğ ler neşretmiş bulunuyor.
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Kıbrıs ile ilg ili b ir soruyu da cevap land ıran  Brandt şun ları söylem iştir :

« A n ka ra 'd a  sayın  m eslekdaşım  Ç ağ layang il ile yap tığ ım ız görüşm elerde 
Kıbrıs konusu da ele a lınm ıştır. Ve bu a ra d a , iki cem aat tem silcileri arasında 
yap ılm akta  olan görüşm elerin son durumu da d ikkate  a lınd ı. B izim , tem ennim iz, 
b u rad a , bütün ilg ililerin  ve cem aatlerin  hakların ı gözeten âd il bir hal yo lunun 
bu lunm asıd ır.»

B E L G E  16 26 Mayıs 1969

FEDERAL ALMAN DIŞİŞLERİ BAKANININ İSTANBUL’U ZİYARETİ 
İLE İLGİLİ SÖZLERİ

İstanbul V a lis i V e fa  Poyraz'ın , Federal A lm an ya  Dışişleri Bakanı şerefine 
verd iğ i yem ekte, W illy  Brandt şu konuşm ayı yapm ıştır :

« İstanbu l'da  gördüğüm üz m isafirperverlikten  do layı teşekkür ederim . A n 
k a ra ’daki görüşm elerden sonra gerçekten d in lenm eye ihtiyacım  va rd ı. İstan
bu l’da bu fırsatı bu lm aktan do layı çok m em nunum .

Türk şehirleri arasında m ukayese yap m ak  istemem. Fakat, burada gerçek
ten kendim i iy i hissettim . İstan b u l’daki istirahatim in  ne kad a r iyi netice ve r
d iğ in i ka raya  çıkard ığ ım  iki küçük balik tan  da an lay ab ilirs in iz .

Bu büyük şehirde, görmüş olduğum  ta rih î ve kültürel değerlerle b irlikte 
Türk - A lm an  m illetlerin in  b irb irlerine olan yak ın la şm a la rın ı bir daha yaşam ış  
bulunuyorum .

Halen m em leketim izde 200 bine yak ın  işçin iz bu lunm aktad ır. Bu önem 
senecek bir konudur. 200 bin kişi a ile le riy le  b irlikte b ir m ilyon insan dem ektir. 
Tü rk iye ’ye  gelen A lm an  turistleri de bu karşılık lı m ünasebetlere katkıda bu
lunm akta , do lay ıs ıy le  dostlukların  perçinlenm esine yard ım cı o lm aktad ırla r.»

B E L G E 17 28 Mayıs 1969

TÜRKİYE - FEDERAL ALM ANYA ORTAK BİLDİRİSİ

Bild irin in  metni şöyled ir :

«Türkiye D ışişleri Bakan ı İhsan Sabri Ç ağ la ya n g il'in  daveti üzerine, Fede
ral A lm an ya  Dışişleri Bakan ı W illy  Brandt, 22-28 M ayıs 1969 tarih le ri a rasın da 
Türk iye 'y i resmen z iyare t etm iştir.

Federal A lm an ya  D ışişleri B akan ın a , Bayan  Brandt ve yak ın  yard ım cıları 
re fakat etm işlerd ir. B akan , önce A n kara  sonra İstanbul'u  z iya re t eylem iştir.
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M üm taz m isa fir A n k a ra ’da Cum hurbaşkanı Cevdet Sunay ve Başbakan  
Süleym an Demirel ta ra fın dan  kabul ed ilm iştir. B akan , büyük Devlet Adam ı ve 
modern Türk iye'n in  Kurucusu M ustafa Kem al A tatürk 'e  sayg ı ifadesi o la rak  
An ıtkabre  bir çelenk koym uştur.

Türkiye ile Federal A lm an ya  arasında mevcut gerçek ve yak ın  dostluğu 
aksettiren bu z iya re t m ünasebetiyle, iki Bakan  m üteaddit görüşm eler y a p 
m ışlar ve m ille tlerarası durum u ve gelişen iki ta ra flı ilişk ile ri gözden geçirm iş
lerdir.

Karş ılık lı itim at havasın ın  hâkim  olduğu bu etraflı konuşm alar s ırasında, 
iki Bakan  belli-başlı bütün m eseleler üzerinde m utabık o ldukların ı bir kerre 
daha m üşahade etmekten b ilhasa m em nuniyet duym uşlar ve iki m illeti b ir
leştiren geleneksel bağ ları devam lı surette kuvvetlendirm eyi hedef tutan 
yakın  tem asları m uhafaza etmenin değerine olan sam im î inançların ı ifade  et
m işlerdir.

M ille tlerarası durum a tem asla iki B akan , ü lke lerin in , herşeyden önce, b a
ğ ım sız lık , toprak bütünlüğü, iç işlere adem i m üdahale  ve hak eşitliğ i prensip
lerine olan derin b ağ lılık la rın ı ve bu prensiplere istinaden dünya barışı d avası 
ve m ille tlerarası işb irliğ i yo lunda a ra lık s ız  gayret sarfetm ek hususundaki a z im 
lerini teyit etm işlerd ir. B akan la r, ayn ı zam an d a , m ille tlerarası m üessir kontrol 
a ltında genel ve tam bir s ilâhsız lan m a gayesine  u laşm ayı ko lay laştıracak  ad ım 
la r a tılm ası, mevcut bütün gerg in lik  kaynak ların ın  ortadan ka ld ırılm asına ve 
A v ru p a ’da âd il ve devam lı bir barışın tesisine katkıda bulunulm ası zaruretin i 
belirtm işler ve bu barış çerçevesi dah ilinde  A lm an  m eselesin in , A lm an  h a l
kının serbest kararına d ayan m ak  suretiyle çözümlenm esi gerektiğ ini kaydet
m işlerd ir.

B akan la r, Kuzey A tlan tik  İttifak ın ın , üyelerin in güven liğ in in  tem inatı ve 
A v ru p a 'd a  barış çaba ları için vazgeçilm ez bir temel o la rak  önem ini teyit etm iş
ler ve ü lke lerin in , İttifakın  devam ının  zarureti hususundaki sam im î inançların ı 
tekrarlam ışla rd ır.

B ak an la r, Orta Doğu’daki durum un kötüye gitmesi üzerindeki end işe leri
ni İfade etm işler ve G üven lik  Konseyinin 22 Kasım  1967 tarih li Kararına  uy
gun o la rak  bir an önce âd il ve devam lı bir hal şekli bulunm asın ın zaruretin i 
belirtm işlerd ir.

Türk Dışişleri B akan ı, A lm an  M eslekdaşına K ıb rıs ’taki son gelişm eleri izah 
etm iştir. B akan la r, iki Cem aatin  tem silcileri a ras ın d ak i is tişa fî görüşm elerin , 
ilg ili bütün ta ra fla r ın  katılacağ ı barışçı bir hal tarzın ın  bu lunm asına yol açacağı 
ümidini izhar etm işlerd ir.

İki ta ra flı ilişk ile rin  gözden geçirilm esi s ırasında , B akan la r, geleneksel 
Türk - A lm an  dostluk ilişk ile rin in  son zam an la rd a  daha da yoğunlaştığ ın ı ve
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kuvvetlend iğ in i görmekten çok memnun o lm uşlard ır. B akan la r, ekonom ik k a l
kınma ve tekn ik  işb irliğ i a la n la r ıy le  ilg ili çeşitli konuları görüşm üşlerd ir. Bu 
konu lardaki işb irliğ i devam  edecek, genişletilecek ve İlm î ve teknolo jik  a la n 
lara  da teşm il o lunacaktır. Türk T a ra fı, A lm an  Hüküm etinin Boğaz Köprüsünün 
yap ım ına iştirak  etmek kararından  duyduğu m em nuniyeti izhar etm iş, bunun, 
Tü rk iye 'n in , A vrupa B irliğ in in  kurulm asına katkısı bakım ından sem bolik değeri 
belirtilm iştir. A lm an ya  ay rıca , Türk iye 'n in  AET ile mevcut O rtaklığ ın ın  
geçiş dönem ine başlam ası g ayesiy le , Türk iye ile sıkı işb irliğ ine  devam  ede
cektir.

B akan la r, çeşitli sah a la rd a  verim li Türk - A lm an  kültürel ilişk ile rin i m em 
nuniyetle karş ılam ış la r ve iki m illet a ras ın d ak i ta rih î kültürel bağ ları aksettiren 
bu ilişk ile rin  daha da gelişm esi üm idini izhar etm işlerd ir.

B akan la r, A lm a n y a ’daki Türk işçilerin in sayısın ın  devam lı artışı karşıs ın 
da m em nuniyetlerini ifade  etm işlerd ir. B akan la r, Türk işç ile rin in , A lm an  eko
nom isine yap m akta  o ldukları katkının önem ini ve aynı zam anda iki m illet a ra 
sındaki m ünasebetlerin kökleşm esine hizmet eden sosyal ve beşerî rolünü be
lirtm işlerd ir.

G örüşm elerinin sonunda, B akan la r, Türkiye ile Federal A lm an ya  arasında 
mevcut sağ lam  ve kuvvetli dostluğa yeni ve önemli bir katkı sağ layan  bu z iy a 
retin neticelerinin değerini belirtm işlerd ir.

Federal A lm an ya  Dışişleri B akan ı, şah s ın a , eşine ve refakatindekilere  Tür
kiye'de ka ld ık la rı süre za rfında gösterilen son derece sam im î m isa firperverlik  
için, Türk Hüküm etine ve Dışişleri Bakan ı İhsan Sabrî Ç ağ la ya n g il'e  teşekkürle
rini ifade etm iştir.»

JOINT COMMUNIQUE

«At the invitation of M r. İhsan Sabri Ç ağ la ya n g il, M inister o f Foreign 
A ffa irs  of Turkey, M r. W illy  Brandt, M inister o f Foreign A ffa irs  of the Federal 
Republic of G erm any paid an o ffic ia l v is it to Turkey from M ay 22 to 28 , 1969.

The Foreign M inister of the Federal Republic of G erm any w as accom panied 
by Frau Brandt and several of his closest advisers and visited first A n ka ra  and 
then İstanbul.

The d istinguished guest w a s  received in A n kara  by M r. Cevdet Su nay , 
President of the Republic of Turkey and by Mr. Süleym an Dem irel, Prime 
M inister. He la id  a w reath  to the M ausoleum  of M ustafa Kem al A tatü rk  in 
honour o f that great statesm an and founder of modern Turkey.
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On the occasion if this v is it which w as  m arked by the genuine and close 
friendship existing between Turkey and the Federal Republic, the tw o M inisters 
held several ta lks during which they review ed the international situation and 
the developing- b ilateral relations.

In the cours of these trustful and detailed ta lk s , the two M inisters w ere 
particu larly  pleased to note once ag a in  that they agreed on a ll essentia! 
questions and expressed their sincere belief in the va lue  o f m aintain ing  close 
contacts aim ed at strengthening continously the trad itional bonds uniting the 
two peoples.

W ith regard to the international situation, the two M inisters reaffirm ed 
first of a ll their countries deep attachm ent to the principles of independence, 
territorial integrity, non - interference in the internal a ffa irs  and equa lity  of 
rights and their determ ination to endeavour u n fa ilin g ly  for the cause of w orld  
peace and international cooperation on the basis of these principles. They also  
em phasized the need to take steps fac ilitating  the attainm ent of the objective 
of general and complete d isarm am ent under effecive international control, to 
contribute to the elim ination of a ll existing sources of tension and to the 
establishm ent of a just and lasting peace in Europe w ithin the fram ew ork  
of which the Germ an problem should be resolved on the basis of the free 
decision of the Germ an people.

The M inisters reaffirm ed the im portance of the North A tlantic A lliance  
as the guarantor of the security of its members and as an ind ispensab le 
foundation for the search of peace in Europe and they reinterated their 
countries sincere be lie f in the necessity of its continue! existence.

The M inisters expressed their concern over the aggravation  of the situation 
in the M iddle - East and stressed the need for an early  just and lasting solution 
in conformity w ith  the resolution adopted by the Security Council on 22 
November 1967.

The Turkish M inister outlined to his Germ an Colleague the recent 
developm ents in Cyprus. The M inisters expressed the hope that exp loratory 
ta lks between the representatives of the tw o Com m unities w ou ld  lead to the 
find ing of a peaceful solution w ith the participation of a ll parties concerned.

During the rev iew  of the b ilatera l relations, the M inisters w ere h ighly 
satisfied that the trad itio na lly  friend ly Turkish - Germ an relations had been 
further intensified and strengthened of late. They discussed various subjects in 
the fie ld  of economic develom ent and technical cooperation which is to be 
continued and intensified as w ell as extended to the scientific and technological 
sphere. The Turkish side expressed its appreciation of the decision of the Germ an 
Governm ent to participate in the construction of the Bosphorus Bridge, the
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sym bolic va lue  of which for Tu rkey ’s participation in the build ing of European 
unity w a s  underlined . G erm any w ill also  continue to cooperate closely w ith 
Turkey w ith a v ie w  to the commencement of the transitional phase o f Turkey's 
association w ith  the EEC.

They welcom ed the close Turkish - Germ an cultural relations which had 
proved fru itfu l in various spheres, and expressed the hope that these relations 
w hich  reflect the historical cultural links between the two nations, w ould  be 
further developed .

They expressed their satisfactionover the constant increase of Turkish 
w orkers in G erm any. They underlined the im portance of the contribution being 
m ade by Turkish w orkers tow ards the Germ an economy, and also their social 
and hum an role, which serve to deepen the relations between the two nations.

In concluding their ta lk s , the M inisters stressed the sign ificance of the 
results of this v is it w hich constituted a new  and im portant contribution to the 
sound and solid friendsh ip  existing between Turkey and the Federal Republic of 
G erm any.

The Federal M inister for Foreign A ffa irs  thanked Foreign M inister Mr. İhsan 
Sabri Ç ağ layan g il and the Turkish Governm ent for the extrem ely cordial 
hosp ita lity extended to him , Frau Brandt, and his party during their stay in 
Turkey.»

B E L G E  18 26 Mayıs 1969

CENTO BAKANLAR KONSEYİ TOPLANTİSI

M erkezî A n d laşm a Teşkilâtı (CENTO) B akan la r Konseyi’nin onaltıncı otu
rum u, bugün Tah ran ’d a , İran Şehinşahı M ajeste M uham m ed Rıza Pehlevi 
A ryam eh r'in , Başbakan  A m ir A bbas Hüveyda ta ra fın dan  okunan bir m esajı ile 
açılm ıştır. M esajda özetle şöyle denilm ektedir.

«B ir çok müşterek m en faatle ri, b irb irin in  eşi emel ve am açla rı o lan ve 
m illetler toplu luğunda a lm a la rı gereken görevi id rak  etmiş o lan İran , Türkiye 
ve Pak istan , bundan ondört yıl kad a r önce iki batılı m üttefikleri ile b irlikte bu 
savunm a Teşk ilâtı'n ı kurm uşlard ı. Kuru luşundan bu y a n a , CEN TO , am acına uy
gun o la rak , ya ln ızca  bir savunm a organı o lduğunu isbat etm iştir. Bunun yanı- 
sıra başlang ıçta ta sarlan an  görevlerin i aşm ıştır; z ira  ça lışm aları tedricen İktisad î, 
tekn ik  ve u laştırm a a la n la r ın d a  işb irliğ in i kap sayack  şekilde genişletilm iştir. 
B iz ler bu yeni gelişm eleri gerçekten büyük bir m em nunlukla m üşahade etmiş 
bu lunuyoruz: çünkü CEN TO'nun en değerli ya ra rlık la rı bu a la n la rd a  o lm uştur.»
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İran Şeh inşah ’nın m esajı şu sözlerle son bu lm aktad ır : «Bu Teşk ilâ t için
de m üttefiklerim iz ile işb irliğ ine devam  ederken, tam  bir s ilâhsız lanm an ın  y a 
kında evrensel bir gerçek o lm asın ı, ve aynı zam an d a , Birleşm iş M illetlerin  
barış ve güvenliğ in  korunm asında etkili bir kuruluş haline gelerek u lusların  
m addî zeng in lik lerin in  ve kab iliyetlerin in  tam am ın ı, hiç sak ınm ad an , bütün 
yeryüzü insanlığ ın ın  gelişm esi ve refahı için ku llanm aların ı mümkün kılm asın ı 
candan d ilem ekteyiz .»

Delegeleri se lâm layan  CENTO Genel Sekreteri Turgut M enem encioğlu, 
M ajeste İran Şehinşahı M uham m ed Rıza Pehlevi A ryam eh r’ in d irayetli önder
liği a ltında büyük ilerlem eler kaydeden İran halkın ı övm üştür. Sözlerine de
vam la  Genel Sekreter şöyle dem iştir : «B akan la r Konseyi'n in  dört yıl önce İra n ’
ın başkentinde top lanm asından bu ya n a , civarım ızda ve öze llik le  CENTO bölge
sinin güneyinde s iyas î uyuşm azlık la r ve silâh lı çatışm ala r olm uştur. Fakat, ne 
mutlu k i, barış ve istikrar içinde bulunan ü lke lerim iz ça lışm aların ı sosyal ve eko
nomik ka lk ın m a la rın a  yöneltm işlerd ir. Bu devre içinde, bölge m em leketleri İran , 
Pakistan ve Türk iye , e trafların ı saran  bütün to p rak la r üzerinde, en yüksek eko
nomik kalk ınm a oranına u laşan  ü lke ler o lm uşlard ır.»

Pakistan delegasyonu başkan ı Ekselâns Shah N aw az yaptığ ı konuşm ada 
P ak istan ’ ın u lu sla rarası barış ve iyi kom şuluk ilişk ile ri ideallerine  olan inancını 
belirtm iştir. Ekselâns Shah N aw az , «Bölgem izde barış ve istikrarın  korunm ası 
bizim için büyük değer taş ım aktad ır. Bu, bütün d ikkatin i ve kayn ak ların ı h a lk ı
nın sosyal ve ekonom ik a la n la rd a  gelişm esine ad am aya  kararlı o lan kalkınma 
halindeki u lusum uz için gerek lid ir. Bu m uazzam  çabam ızda , dost ve ayn ı dü
şüncede o lan bütün u lusların  yard ım ına ihtiyacım ız vardır. Sosyal kalkınmanın 
gerçekleşm esi için bölgem izde barış temel şarttır. Barış bu bölgede gergin liğe 
yol açan sebebler ortadan ka ld ırılm ad ıkça sağ lanam az. Teşk ilâ t’a üye ü lke leri, 
gerg in lik  ve uyuşm azlık  sebebi o lan unsurları g iderm ek ve an laşm az lık la ra  in 
san haysiyeti ve kendi kaderin i tayin  etme ilkelerine sayg ıy la  ve B irleşm iş M il
letler Y asas ı hüküm leri uyarınca çözüm getirm ek için az im le  ça lışm ağa davet 
etm ekteyiz.»

Türkiye Dışişleri Bakanı Ekselâns İhsan Sabri Ç ağ la ya n g il, son bir y ıl için
deki m üessif had iselerin  âd il ve sürekli b ir barış ihtim alin i azalttığ ın ı söylem iş
tir. Ç ağ la ya n g il, Tü rk iye ’nin tek bölgesel endişesi Kıbrıs üzerinde de durarak 
«K ıb rıs ’taki cem atler a rasında başlıyan  görüşm eler, henüz olum lu bir sonuç ver
memiştir» dem iştir.

Türkiye Dışişleri B akan ı, İran ile Irak aras ın d ak i Şattü larap  ve Pakistan 
ile H indistan aras ın d ak i Keşm ir uyuşm azlık la rından  da söz açm ış, bu her iki 
sorunun da henüz bir çözüme bağ lanam am ış o lm asından üzüntü duydukların ı 
kaydetm iştir. Ç a ğ la ya n g il, Cento’nun bölgede, barış ve istikrarın  sağ lanm asın 
da değerli bir faktö r o lm aya devam  ettiğini sözlerine eklem iştir.
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İngiltere Dışişleri Bakan ı Ekselans M ichael S taw art konuşm asında şöyle 
dem iştir : «CEN TO 'nun kuvveti esneklîğ indedir. Bölgeyi sa ld ırıla rdan  korum ak 
üzere kurulm uş ve bu görevinde başarı sağ lam ıştır. Bunun isbatı m eydandadır. 
Fakat Teşk ilâ t, yeni ilişk ile rin  kuru lm asına , taze b ağ la rın , s iyasi bünyede 
yeni şekillenm elerin  doğm asına engel o lm am ıştır. CENTO'nun geçm i
şinden dolayı kendim izi ku tlayab ilir iz . Üzerine a lm ış olduğu görevi başarm ış
tır. Ü lke lerim iz özgür ve bağ ım sızd ırlar. CEN TO ’nun görmekte olduğu hizmetler 
ta tm inkârd ır —  bölgede ekonom ik ve sosyal kalk ınm a gerçekleştirilm ektedir. 
A n cak  CEN TO ’nun gelecekteki görevleri ile de ilg ilenm eliy iz . Am acım ız, bu sağ 
lam  temel üzerinde, eksik liğ i p lân larım ızı an lam ad an  yoksun b ırakacak  olan or
tak  güven liğ im izi geliştirm ek; mümkün olduğu takd irde , müteşebbis ha lk ları 
ta ra fın dan  gittikçe artan istekler karşısında ka lan  bölge ü lke lerin in , ekonom ile
rini ve kayn ak ların ı geliştirm eğe yard ım  etm ek ve tehditler ve kan dökülm esi ye 
rine, işb irliğ i ve barış sayesinde daha çok şeylerin  kazan ıld ığ ın ı bütün dünyaya 
gösterm ek o lm alıd ır. Doğu A v ru p a ’daki acı o la y la r  hâ la  uyan ık  o lm ak gerekti
ğini bize hatırlatm ıştır. Bu sars ın tıla r d ikkatim izi çekecek ağ ırlık tad ır.»

A m erika B irleşik  Devletleri D ışişleri Bakanı Ekselâns W illiam  Rogers’ in ko
nuşm ası şöyled ir : «Dünya o lay la r ın a , yeryüzünü k ap sayacak  b ir çalışm a teh
did in in  hakim  olduğu bir zam anda üyelerin in ortak savunm asın ı sağ lam ak  
üzere bir itt ifak la r sistem i kurulm uştur. Bugün daha umutlu b ir dünyada y a ş a 
m aktay ız . Başkan N ixon ’un da belirttiği g ib i, bir çatışm a devresinden çıkıp , ka r
şılık lı ta rtışm a la rla  an laşm a devresine g irm ekliğ im iz m üm kündür. Böyle o ldu
ğunu um m aktayız ve  bunu gerçekleştirm ek için elim izden gelen gayreti göste
riyoruz. CENTO içinde, O rtak Doğu ve Güney A sya  sorunları ile ilg ilenm ekteyiz. 
Fakat, Dünyanın başka yerlerindeki o la y la r  da bizi etkilem ekted ir.» A m erika 
B irleşik  Devletleri D ışişleri Bakan ı konuşm asını şöyle tam am lam ıştır : «Dün
yan ın  bu önem li bölgesinde, ortak güven lik  ve ekonom ik ve sosyal 
kalk ınm a için uzun süre b irlikte çalıştık . CENTO geniş kapsam lı, faa l ve sıkı ka r
ş ılık lı işb irliğ i ilişk ile rin i tam am layan  ve bu ilişk ile ri daha etkili k ılan  bir unsur 
o lm aktad ır. O rtak em ellerim izin  b ir sembolü olan Teşk ilâ t, işb irliğ i ve d a n ış
m a la r çin bir araçtır. Bölgesel ekonom ik işb irliğ i CEN TO 'nun ilk  am açla rından  
b irid ir. İran , Pakistan ve Türkiye bu yo lda y ılla rd an  beri b irlikte  yürüm ektedirler. 
CENTO ve A m erika B irleşik  Devletleri'n in  bu am acın  gerçekleşm esine hizmet et
miş o lm a la rından  do layı m em nunuz. Bölge m em leketlerinin gerek CENTO çer
çevesinde, gerekse kendi a ra la rın d a  kurdukları Ka lk ınm a için Bölgesel İşb irliğ i 
Teşk ilâtı içinde gösterdikleri çaba ları teşvik  etm ekteyiz.»

Top lantılara  b aşkan lık  eden İran Dışişleri Bakan ı Ekselâns A rdesh ir Zahedi 
konuşm asında devam  etmekte olan u lu sla rarası uyu şm azlık la r karşısında Hükü
metinin duyduğu derin endişeyi belirtm iştir. Ekselâns Zahedi şöyle dem iştir : 
«Burada top landığ ım ız s ırad a , geçen y ıla  k ıyasla  u lu sla ra rası durum da bir dü
zelm e o lm am ıştır. D üşm anlık la ra  ve çatışm ala ra ya ln ız  hemen b itişiğ im izde
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-değil daha ötede, hemen hemen bütün bölgelerde rastlanm aktad ır. Yen i teh
like ve gerg in lik  sebeblerin in ortaya çıkm ası günlük bir o lay halin i a lm ıştır. Bîr 
takım  devletlerin  d avran ış la rın a  hukuk ve ad a le t kura lları ye rine , hâla bencil 
ç ıkarları gözeten dar görüşlü bir tutum yön verm ektedir. S ilâhsız lanm a am acı 
eskiden olduğu kadar u zak larda bulunm ağa devam  etm ektedir. B irleşm iş M il
letler ise um utlarım ızı gerçekleştirm ekte yetersiz kalm ıştır ve bugün erişeceğini 
um duğum uz yere varm am ış bu lunm aktad ır.»

«Böyle bir u lu sla rarası o rtam da, M erkezî A nd laşm a Teşk ilâ tı’nın bir temel 
kavram  o la rak  geçerliliğ in i genel an lam da korum ağa devam  ettiğini görüyo
ruz. İleri görüşlülük hâla  uyan ık  ve hazırlık lı o lm am ızı em retm ektedir ve böylece, 
bugün bu İttifak  içindeki ortak am açlarım ızı gerçekleştirm eğe devam  etmek hu
lu su n d a  işb irliğ i taahhütlerim iz i yen ileyeb ilm ektey iz .»

Ekselâns Zahed î konuşm asına şu sözlerle son verm iştir : «CEN TO 'nun b a
şarıla rı övülm eğe değer. A n cak , d inam ik  ka lab ilm ek  ve ilerlem e kab iliyetin i ko
rum ak için CENTO kendini yeni gelişm elere uydurab ilm e lid ir. Bunun gerçekleş 
mesi için de am açlarım ızı yükseltm em iz, f ik ir  ve görüş u fuklarım ızı genişletm e
m iz gerekm ektedir. CENTO B akan la r Konseyi’nin bu onaltıncı oturum una katıl
m ağa işte bu düşünce ile b aş lam aktay ız .»

B E L G E  19 27 Mayıs 1969

CENTO BAKANLAR KONSEYİ ORTAK BİLDİRİSİ

Bilrin in  metni şöyled ir :

«CEN TO  B akan la r Konseyi 16 ncı toplantısın ı 26 ve 27 M ayıs 1969 ta rih 
lerinde T ah ra n ’da yapm ıştır. Heyet Başkan la rı :

Ekselâns A rdeşir Z ah id î (İran)

Ekselâns Shah N aw az  (Pakistan)

Ekselâns İhsan Sabrî Ç ağ layan g il (Türkiye)

Ekselâns M icheál Stew art (B irleşik  Kra llık )

Ekselâns W illiam  P. Rogers (A .B .D .)

Açılış m erasim inde M ajeste Şehinşah A ryam eh r’ in Heyetleri se lâm layan  bir 
mesajı İran Başbakan ı Ekselâns Am ir A bbas H uveyda ta ra fın dan  okunm uştur. 
Genel Sekreterin açış konuşm asını m üteakip , Heyet B aşkan la rı, yap tık la rı açış 
konuşm alarında M ajeste'n in  n âzik  m esajından  ve İran ta ra fın dan  kendilerine 
gösterilen sıcak  hüsnü kabulden duydukları m em nuniyeti izhar etm işlerd ir. Ev 
sah ib i o la rak , Konsey Başkan ı İran D ışişleri Bakan ı da açış konuşm asını okum uş
tur.
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Konsey, önderliğ i a ltın d a , A .B .D .'n in  teşkilâtın  bütün ça lışm aların a  ka tıl
m aya başlad ığ ı A .B .D .'n in  eski Başkanı Dw ight D. Eisenhover'in  ölüm ünden 
duyduğu üzüntüyü ifade etm iştir.

Konsey, karşılık lı sam im iyet ve  an lay ış  havasın ın  hâkim  olduğu geniş b ir 
görüş teatisi içinde, Londra'da yap tık la rı son top lantıdan beri o rtaya çıkan m il
letlerarası gelişm eleri gözden geçirm iştir.

Bu gözden geçirm e s ıra s ın da , Konseyde aşağ ıd ak i s iya s î m eselelerle ilg ili 
konuşm alar yap ılm ıştır :

A rap  - İsra il an laşm az lığ ı,

V ietnam  sorununa barışçı b ir çözüm yolu bu lab ilm ek için sarfed ilen  ça
b a la r,

K ıbrıs sorunu,

Keşm ir ve Fa raka  an la şm az lık la rı,

ve Şattül - A rap  an laşm az lığ ı.

Konsey, mevcut gerg in lik lerin  aza lm ası ve sebeplerin in , m ille tlerarası hu
kuk, eşitlik  ve ad a le t ilke lerine ve bunların  ta tb ika tına uygun o la rak , barışçı 
ve ta tm inkâr b ir şekilde çözüm lenm esi üm idin i izhar etm iştir.

Konsey, A skerî Komitenin raporunu tasv ip  ederek, işb irliğ in in  çeşitli s a 
h a la rın d ak i gelişm eyi kaydetm iştir.

Konsey, üye bölge ü lke lerin in  ekonom ik ve sosyal a la n la rd a k i ge lişm e
sin in , dünyanın  d iğer birçok bölgesine n aza ran , daha hızlı o lduğunu m em nu
niyetle kaydetm iştir. Konsey, ekonom ik işb irliğ i program ının CENTO o rtak lı
ğ ında çok önemli b ir unsur o lduğunda görüş b irliğ ine  varm ış ve ABD Hükü
meti ta ra fın dan  İk tisad î Komitenin son top lan tıs ında , bu işb irliğ in i desteklem ek 
konusunda b ild irilen  e sas la r d o lay ıs ıy le  duyduğu m em nuniyeti ifade  etm iş
tir. Konsey, İk tisad î Komite ta ra fın d an , Teşkilâtın  ekonom ik gelişm e fa a liy e t
leri konusunda, bundan evve lk i Konsey top lan tıla rında a lınan  ka ra rla ra  ve 
bu a lan d a  geçilen teşebbüslere uygun o la rak , tesbit o lunan esasları m em nuni
yetle kaydetm iştir.

Konsey, CEN TÖ 'nun, Bölgenin s ına î ka lk ınm asındak i rolü konusunda 17ncî 
İstisad î Komite top lantısında a lınan  kara rlan  tasv ip  etmiş ve b ilhassa  Teşk ilâ t 
d ah ilin de , s ına î ka lk ınm a ile meşgul o lm ak üzere bir bölüm tesisi ile İlg ili k a 
rarı uygun görmüştür.

Konsey, CENTO karayo lu  ve dem iryolu program ların ın  tam am lanm ak  üze
re ilerlem ekte olduğunu kaydetm ekten m em nuniyet duym uştur.
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Çok Taraflı Tekn ik İşb irliğ i Fonunun ça lışm aların ı gözden geçiren Kon
sey , s iv il h avac ılık  eğ itim i, m adenler ve maden a ram a , d iğer ihtisas eğitim i 
ve burs tem ini a la n la r ın d a k i gelişm eyi kaydetm iştir. Konsey, böylece, bölge 
ü lke lerin in , tekn ik a lan d a  kendi-kendilerine yeter hale getirilm esi gayesine uy
gun hareket ed ilm ekle olduğunu m üşahade etmiş ve bu a la n d a k i gelişm enin 
devam ını ümit eylem iştir.

Konsey, ABD D ışişleri Bakan ın ın , Konseyin 17nci top lantısın ın 11 M ayıs 
1970'e rastlayan  hafta içerisinde V aşing to n ’da yap ılm ası hususunda vâk i d a 
vetini kabul etm iştir.»

{Esas Metin)

«The Council o f M inisters of the Central Treaty O rganization  (CENTO) 
held their 16 th session in Tehran on M ay 26 and 27 , 1969. Delegation Leaders 
w ere :

H. E. M r. A rdesh ir Zahedi (Iran)

H. E. M r. Shah N aw az (Pakistan)

H. E. M r. İhsan Sabri Ç ağ layan g il (Turkey)

The Rt. Hon. M ichael Stew art, (United Kingdom)

The Hon. W illian  P. Rogers (United States)

A  m essage from His Im perial M ajesty the Shahanshah  A ryam ehr 
w elcom ing the Delegations w as  read at the opening ceremony by His Excellency 
Mr. Am ir A bbas H oveyda, the Prime M inister of Iran. Follow ing the opening 
rem arks by the Secretary G enera l, the Delegation Leaders in their opening 
■statements expressed their appreciation of the gracious m essage from His 
Im perial M ajesty and of the w arm  hosp ita lity extended to them by Iran . As 
host, the C hairm an , the Foreign M inister o f Iran read his opening statement.

The Council expressed regret at the death of form er President D w ight D. 
E isenhow er of the United States, under whose leadersh ip  the United States 
began its participation in a ll aspects o f the w ork  of the O rganization .

In a broad exchange of v ie w s , m arked by cord ia lity  and understanding, 
the Council review ed international developm ents since their last meeting in 
London.

During the rev iew , statements w ere  m ade to the Council regarding the 
fo llow ing  political problem s :

The A rab  - Israeli d ispute,

The efforts to ach ieve a peaceful settlement of the Vietnam  problem ,
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The Cyprus problem ,

The Kashm ir and Farrakha d isputes,

and the Shatt - al - A rab  d ispute.

The Council expressed the hope that present tensions w ould  ease and' 
that the causes thereof w ould  be resolved in a peaceful and satisfactory 
m anner in keeping w ith  the principles and practice o f international low , equity 
and justice.

In approving the report o f the M ilita ry  Com mittee, the Council noted the- 
progress m ade in d ifferent fie lds o f cooperation.

The Council noted w ith pleasure the piogress being m ade in the economic 
and social fie lds in each of the regional member countries w hich is proceeding- 
more rap id ly  than in most other regions o f the w orld . The Council agreed that 
the Program m e of Economic Co llaboration constitutes a key elem ent o f the- 
CENTO partnersh ip , and expressed its appreciation for the guidelines conveyed 
by the United States Governm ent at the last meeting o f the Economic Committee 
regarding its support o f this co llaboration . The Council noted w ith  satisfaction 
the gu idance g iven by the Economic Committee on the economic developm ent 
activ ities o f the O rgan ization  along the lines la id  down in previous Council 
meetings and on the in itiatives taken in this fie ld .

The Council approved the decisions taken by the 17th Economic Committee 
regarding CEN TO 's role in the industria l developm ent o f the region ancf 
endorsed in particu lar the decision fo r the establishm ent o f a w ing  w ith in  the 
O rganization  to deal w ith  industrial developm ent.

The Council w a s  p leased to note that CENTO h ig h w ay  and ra ilw a y  
program m es are advancing  tow ards com pletion.

Review ing the w ork  of the M ultilateral Technical Cooperation Fund, the 
Council took note o f the progress m ade in the fie lds o f civil av ia tio n  tra in in g , 
m inerals and m ining , other specia lized tra in ing and the grant of scholarships. 
They observed that the objective of increasing the technical se lf - suffic iency of 
the countries o f the region w as  being w ell-served  and hoped for continued 
progress in this fie ld .

The Council accepted the invitation extended by the Secretary of State o f 
the United States to hold the 17th session o f the Council o f M inisters in 
W ashington in the w eek  of M ay 11, 1970.»
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B E L G E 20 29 Mayıs 1969

NATO SAVUNMA PLANLAMA KOMİTESİNİN BİLDİRİSİ

Bild irin in  metni şöyled ir :

«Kuzey A tlan tik  A nd laşm ası Teşkilâtın ın  Savunm a P lan lam a Komitesi 28 
M ayıs 1969 Çarşam ba günü B akan la r seviyesinde toplanm ıştır.

B akan la r, son top lan tıla rından  bu yana  gelişen genel durumu gözden 
geçirm işler ve Sovyet askerî ve deniz gücünün devam lı kuvvetlenişin i ve h a
lihazır konuşunu d ikkat nazarına a lm ış la rd ır. Daha evve lk i ka ra rla rı gereğince 
NATO m em leketleri ta ra fın d an  keyfiyet bakım ından yap ılan  bazı ıs lahatın  du
rumunu kaydetm işlerd ir.

B akan la r, İttifak  içinde beraberlik  ve dayan ışm a gereğini hatırla tm ışla r 
ve ortak savunm anın  devam lı m üessiriyetin in etkili bir «détente» siyaseti için 
bir istikrar unsuru ve zorunlu bir şart o lduğunu teyit etm işlerd ir. Her türlü s a l
d ırıya karşı uygun m ukabeleye ve ileri savunm aya d ayan an  carî N ATO  strate
jisin in m uteberliğ ini yeniden ifade etm işlerd ir. Bu strateji şun ları gerektirm ek
tedir : S trate jik  nükler vazgeçiric i kuvvet dahil o lm ak üzere, inan ılır bir kon- 
vansiyonel ve nükleer caydırıcı; A vrupa sahasınd ak i destekleyici taktik  nükleer 
kuvvetlere ilâveten yüksek say ıd a  ve nitelikte esnek ve seyyal Kuzey A m erikan  
ve A vrupa konvansiyonel kuvvetleri; bütünü bakım ından m üessir deniz kuv
veti ve yeterli hazır takv iye  kuvvetleri. B akan la r, bu strate jiyi desteklem ek için 
müştereken ya p ıla cak  uygun katk ıla rda  bu lunm ak ve zam anı ve şümulü b ak ı
mından dengeli ve karşılık lı bir kuvvet ind irim i çerçevesinde yap ılm ad ıkça  
NATO'nun topyekûn askerî kab iliyetin in  aza ltılm am asın ı sağ lam ak  hususundaki 
devam  eden azim lerin i yeniden beyan etm işlerd ir.

Yu karıd ak i hususların  ışığı a ltın d a , b ir ta ra ftan  Varşo va Paktı m em leket
lerinin artan savunm a g iderleri seviyesin i ve diğer ta ra ftan  İktisad î gelişm e ile 
m alî ve sosyal istikrarı idam e ettirm ek zorunluğunu gözönünde tutan B akan la r, 
NATO askerî m akam larına  1971 - 75 dönem inde N ATO savunm a kuvvetlerin in  
seviye , n itelik ve bünyesi hakkında yap acak la rı tekliflerin  çerçevesine d a ir  d i
rektif verm işlerd ir. Savunm a m asra fla rınd a  mutedil bîr topyekûn artış o lacağ ı 
fa raz iyesine  d a ya n a ra k  B akan la r, N ATO kuvvetlerin in  öze llik le  konvansiyonel 
kab iliyet, esneklik  ve seyya liye t bakım ından m üessiriyetin in ıslahı gereğini 
önemle belirtm işlerd ir.

Savunm aya tahsisi öngörülen kayn ak ların  en iyi şekilde ku llan ılab ilm esin i 
sağ lam ak  için m üessiriyetin  arttırılm ası ve İttifak  üyeleri arasında daha faz la  
işbirliğ i yap ılm asın ın  önemini belirtm işlerd ir. B akan la r, öze llik le , a raştırm a, 
silah yap ım ı ve standard izasyonu yönünde işb irliğ in in  arttırılm ası İhtiyacı üze
rinde durm uşlard ır.
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K an ada M illî Savunm a Bakan ı Mr. C ad ieu x, K an ada 'n ın  A v ru p a ’daki 
kuvvetleri hakkında Hüküm etinin siyasetin i ve genel düşüncelerin i Savunm a 
P lan lam a Kom itesine izah etm işlerd ir. Savunm a P lan lam a Kom itesi, bununla 
ilg ili istişare usu llerin i m üzakere etm iştir. İlk  elde K an ada ve NATO askerî 
m akam ları a ras ın d a , en yak ın  zam an d a , K anada 'n ın  teklifleri m üzakere o lu
nacaktır. -

B ak an la r, se ferberlik  ve kuvvet arttırm a p lan larına  d a ir bir raporu , bu 
raporun öze llik le  M üttefik Başkum andan lık la rı için arzettiğ i önemi kaydetm ek 
su-retiyle, kabul etm işlerd ir.

1969 O cak ay ında kabul edilm iş o lan konsepte istinaden B akan la r, A k 
deniz 'de bir deniz çağrı kuvvetin in  kurulm asını uygun görm üşler ve NATO a s 
kerî m akam larından , ta tb ika t ve lim an ziyaretlerin i de ihtiva eden bir program 
h azırlam aların ı istem işlerd ir.

K anatla rın  savunm a m eselesini m üzakere eden ve d iğer m ü lâh aza la r y a 
nında Kuzey A tlan tik  ile A kden iz'de  artan  Sovyet faa liye tin i de d ikkate  a lan  
B akan la r, m ah a llî kuvvetlerin  ıs lah ına ve takv iye  kuvvetlerine m üteallik  p lan
ların durum unu not etm işlerd ir.

Savunm a P lan lam a Kom itesinin gelecek B akan la r toplantısı 1969 A ra lık  
ay ında Brükse l’de yap ıla cak tır.»

B E L G  E 21 29 Mayıs 1969

AET TİCARET VE SANAYİ ODALARI DAİMİ KONFERANSININ TÜRKİYE İLE İLGİLİ 
OLARAK YAYINLADIĞI DEKLARASYON PROJESİ

A vrupa Ekonom ik Toplu luğu T icaret ve San ay i O d aları Daim î Konferan
s ın ın  25 . genel kurul top lan tıs ında , Türkiye ve AET ortaklığ ın ın  geleceği h ak
kında AET ve Türkiye aras ın d ak i O rtak lık la  ilg ili Perspektifler başlığ ı a ltında 
şu deklarasyon  projesi yay ın lanm ıştır :

«AET T icaret O d a la rı, Sanay i O daları D aim î Konferansın ın bu defa İstan
bu l’da yap ılan  25 . genel kurul toplantısı d o lay ıs ıy le  Toplu luğun Türkiye ile 
o lan an laşm aya  verd iğ i ehem m iyeti b ir kere daha belirtm ek isteriz.

Daim î Konferans m em nuniyetle m üşahede etm ektedir ki, Türkiye ile Top
luluğun ticari m ünasebetleri an laşm an ın , yak ın d a  son bu lacak  hazırlık  döne
mi devam ınca m üsbet bir gelişm e kaydetm iştir. Bununla beraber, bugün 
için Toplu luk île o lan  ticari m uam elelerde ticaret b ilançosu açık  verm ektedir.

74



1967 yılın ın  sonunda g lobalize  edilen konten jan lar daha şim diden tesir
lerini h issettirm iştir. N itekim  tütün, kuru incir ve üzümde açılan  konten jan lar 
hemen hemen tam am en ku llan ılm ış ve Türkiye'n in  bu m a lla rd ak i ihracatı 
önemli ölçüde artm ıştır. Topluluk ta ra fından  Türk iye ’ye tan ınan  k o lay lık la r , 
su ürünleri, taze m asa üzümü, narenciye , kalite li şa rap , pam uklu dokum a 
ve halıda bu m alların ın  bir çoğunun ihracatının artm asına yol açm ıştır.

D aim î Konferans, bu y ılın  sonunda başlam ası gereken ortaklığ ın  geçiş 
dönem inin kesintisiz devam ı için karşılık lı o la rak  bu gayretlerin  lüzum una inan 
m aktad ır.

Daim î Konferans, altı üye ülkenin ve ortak üyeleri Türk iye 'n in  ask ıda 
kalan  m es'elelere , işb irliğ i an lay ış ı ve d inam izm  arzu ları çerçevesinde, geti
rilecek çözüm yo lları üzerinde en kısa zam anda an laşm aya  varm a la rın ı arzu 
etmektedir.

Sanay i m am ulleri ticaretinde bahis konusu olan m iktar k ıs ıtlam aların ın  
ortadan kald ırılm ası ve güm rük verg ile rin in , AET ve Türkiye ilişk ile ri içinde, ted
ricen ind irilm esi prob lem lerine, belli bir esnekliğ in gerektird iğ i hususları ve 
bütün program lara şam il olm a özelliğ in i bir a raya  getiren bir çözüm yolu bu
lunm alıd ır. Z ira î m am ullerin  ticareti a lan ınd a  olduğu kadar, işgücünün ted avü 
lü konusunda ortaya çıkan m es’e le leri, hiç o lm azsa şim d ilik  gerçekleştirilm esi 
mümkün o lm ayacak , o rtak lık la rı hedef a lm aksız ın  özel hüküm lerle çözüm lem ek 
yerinde o lacaktır.

N ihayet, çok büyük önem arzeden m alî a la n d a , a lt ıla r  ta ra fın d an  Türk i
ye ’de sarfed ilm esi düşünülen yatırım  gayretlerin in  gerçekleştirilm esi konusun
da gerekli her şey yap ılm a lıd ır .»

B E L G E 22 30 Mayıs 1969

ÇALIŞMA BAKANININ AMERİKAN İŞYERİNDEKİ GREVİN SONA ERMESİ 
MÜNASEBETİYLE VERDİĞİ DEMEÇ

Çalışm a Bakanı Turgut Toker'in bu konudaki demeci şöyled ir :

«Am erikan  askeri işyerlerinde, A d a n a , İstanbul, A n ka ra , İzm ir, D iya rb a
kır ve Gölcük işyerlerinde çalışan sendika mensubu işçiler ad ın a , bu İllerdeki 
kurulu Türk Harb-İş Federasyonuna bağlı send ika ların ı ve İzm ir Nato-İş Sen
dikasın ı tem silen Türk Harb-İş Federasyonu İle A . B. D. S ilâh lı Kuvvetleri ad ına 
aracı m üteahhit the Tum pane Com pany şirketi a rasın d a  yürütülm ekte olan 
toplu iş sözleşm esi m üzakereleri s ırasında çıkan u yu şm azlık la r çözüm len
m ediğinden, 17 .4 .1969 tarih inden bu yan a  kadem eli o la rak  grev uyg u lan 
m aktayd ı.
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Bu kere M illi Savunm a Bakan lığ ı ve Türk-İş’ in aracılığ ı ile başkan lığ ım da 
top lanan ta ra fla r , konuyu her türlü hislerin ötesinde gerçekçi bir görüşle tekrar 
ta rtışm ışla r ve tavsiye lerim e uygun o la rak , ih tilâ fla rın  tam am ını halletm ekle tam 
bir m utabakata va rm ış la rd ır . Böylelik le  grev bugün saat 24 .00 'den  itibaren 
sona ermiş o lacaktır.

Ça lışm a Bakan ı o la rak  tem ennim , toplu sözleşm e düzeninde ta ra fla rır 
her türlü barışçı çözüm yo lla rın a  b aşvu ra rak  m eselelerin i bu yo ldan  halletm e 
gayretin i gösterm elerid ir. Send ikalarım ız ın  d a , de fa la rca  ifade  ettiği g ib i, grev 
her türlü barışçı çözüm yo lları denendikten sonra b aşvu ru lacak  bir s ilâh  o larak  
m ütalaa ed ilm elid ir.

Ta ra fla rın  va rd ık la rı an laşm a gereğince işçilerin saa t ücretlerine her sene 
için 4 0 'a r kuruş zam  ya p ıla ca k , ayrıca yem ek bedeli o la rak  üç lira ödenecektir. 
Bunların  yan ın d a , bugüne kadar ödenm ekte olan 1 a y lık  tu tarındaki ik ram i
yeye bir h a fta lık  bir ilâve  yap ılm ıştır. Bugüne kadar ödenen kıdem tazm i
natının m iktarı ise 17 günden 19 güne çıkarılm ıştır. Bunların  d ış ında , daha b ir
çok m en faatla r sağ layan  an laşm an ın  bu işyerlerinde ça lışan  bütün işçilere ve 
m em leketim ize hayırlı ve uğurlu o lm asın ı temenni ederim .»

B E L G E 23 31 Mayıs 1969

İTALYAN BÜYÜKELÇİSİNİN TÜRK - İTALYAN İLİŞKİLERİ HAKKINDAKİ DEMECİ

İta lya 'n ın  A ka ra  Büyükelçisi M ario  M ondello , İta lya  Başbakan ı M ariana 
Rumor'un Türk iye 'ye  yap acağ ı z iyaret ile ilg ili o la rak  basm a bir demeç ver
m iştir.

M ariano  Rumor’un 1968 y ılında iktidara gelişinden sonra yurt d ışına ilk 
z iyaretin i Türk iye 'ye  yap tığ ına ve bu ziyaretin  özel bir an lam  taşıd ığ ına işaret 
eden Büyükelçi M ondello dem ecinde şunları söylem iştir :

«Türkiye ve  İta lya  y a ln ız  ayn ı s iya s î ve sosyal rejim le, ayn ı dem okratik  
yap ıya  sah ip  o lm a la rına  ve ayn ı ittifaka ka tılm a ların a  ilâveten , iki ü lkeyi 
kesin bir şekilde te frik  eden ortak bir ö ze llik  mevcuttur, her iki ülke tam am iy- 
le A kden iz  m em leketid ir. Hattâ tam am iy le  A kden iz 'li en büyük iki ü lke Türkiye 
ve İta lya 'd ır.

Tarih î tecrübeler öğretm iştir ki, A k d e n iz ’ in refahı tam  bir bütün teşkil et
m ektedir. Y a n i A kden iz ya herkes için refah kaynağ ı o lab ilir  veya  herkes için 
İktisad î ve hattâ s iya s î b ir gerilem eye sebep o lab ilir .»

A kd e n iz ’ in tarihteki değ işim ine işaret eden Büyükelçi, geçmişte A kd e 
n iz ’ in Kuzey A frika  ve A vrupa a rasın da b îr köprü teşkil ettiğini bu sebeple 
bu ü lkeleri refaha u laştırd ığ ın ı, an cak  Kuzey ü lke lerin in  zam an la  başka yo lla r 
bu lm aları üzerine bu fonksiyonun y itirild iğ in i söyleyen Büyükelçi, sözlerine 
şöyle devam  etm iştir :
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«Fakat durum şim di değişm ektedir. İlk o la rak  Süveyş kanalın ın  aç ılış ı, 
d aha sonra O rta-D oğu’da dünyanın en büyük petrol kaynak ların ın  keşfi, n ih a
yet san ay i bir güç o la rak  Rusya'nın gelişm esi ve b ilh a ssa , Ja p o n ya 'd an  b aş
lam ak  üzere, Uzak-Doğunun büyük pazarların ın  doğm ası ile A kden iz tekrar 
dünya ticaretinde, hattâ birçok defa Kuzey A v ru p a ’dan da daha a van ta jlı bir 
durum da o lm ak üzere, h aya tî bir önem kazanm ıştır.

Akden ize  uzanan ülkelerin  sanayileşm elerin in  devam lı bir artışla  ge lişm e
si ve Kuzey A v ru p a ’ya  nazaran  refah seviyesi fark ın ın  aza lm ası ile hepim iz A k 
deniz 'in  bu yeni durum unun fark ına  varıyo ruz.»

İta ly a ’nın d iğer A kden iz ü lkelerine nazaran  daha fa z la  o randa ge lişm e
lere u laştığ ını işaret eden Büyükelçi M ondelio , «önceleri ham m adde ve b il
hassa enerji ih tiyaçları (kömür) bakım ından Kuzey A v ru p a ’ya  bağlı iken , 
bugün Orta - Doğu’ya yak ın lığ ı d o lay ıs ıy la  İm tiyazlı b ir durum da bu lunm ak
tad ır. Bu durum A kd en iz ’de rafine lerin  geniş çapta gelişm esin i, sentetik ve k im 
yev î san ay ile rin  de gelişm esin i izah eder.

Türkiye de iy ileşm iş bulunan bu yeni jeopolitik durum dan fayd a  görm e
ğe başlam ıştır ve da im a fayd a la n m ağ a  ve b izzat Türk iye ’nin kendisi de refah 
devresine g irm eğe nam zettir.

Süveyş kana lın ın  âni ve vah im  kapan ışı ile bu g id işat bugün bir d u rak
lam aya  m aruz kalm ıştır. Kapan ış geçici bir za ra r teşkil etm ektedir, fak a t de
vam ı m uazzam  bir za ra ra  da yol açab ilir . Çünki, çok büyük önem taşıyan  
petrol sahasınd a dev tankerlere d a yan an , devam lı surette A kd e n iz ’den im tina 
etm eye eğilim  gösteren yeni bir u laşım  sistemi doğm ak üzeredir. İşin kötüsü 
Süveyş açıld ığ ında b ile , kanal büyük ölçüde genişletilm ediğ i takd irde , dev 
tankerler geçem iyeceklerd ir. Başka deyim le bütün ekonom ilerim izin  hissettikleri 
ve  b ilhassa ileride hissedecekleri büyük bir darbe yed iler.

A kden iz ü lke lerin in , b ilhassa  ekonom ik ve dem ografik  güçleri do lay ıs iy le  
d aha  büyük m es'u liyete sah ip  o lan la rın ın , bu m es’eleleri çok d ikkatli bir şe
kilde a ra la rın d a  tetk ik  etmeleri icabeder. Çare ve im kânların  mevcut olup o l
m adığ ın ı, mevcutsa bunların  hangileri olduğunu tetkik etsinler, gerek devlet
lerarası a la n d a , gerek d iğer ü lke ler nezdinde ortak hareketlerle , gerekse ica 
bında durum un iyileşm esine yard ım  edebilecek İktisad î teşebbüslerle uygun 
im kânları desteklesin ler. SÖzü geçen bu durumun düzelm esi hususu Türk 
ve  İta lyan  b aşbakan ların ın  görüşm elerinde en önemli gayretlerden b irid ir.

A kden iz  için o kad ar n azik  o lan bir devrede, sulhu, İstik rarı, dengeyi se
ven Türkiye ve İta lya  barışı takv iye  etmeye ve gerg in liğ i ortadan ka ld ırm aya 
fayd a lı hareketlerde bulunm aktan kendilerin i a la m a z la r .

Başka bîr deyim le bu karş ılaşm a , h içbir bencil veya özel gayesi o lm ayan , 
fakat bu bölgede ya şa y a n  ülkelerin  refah ına , b arış ına , huzuruna m atuf ve her
kes için yap ıc ı n itelikte bir an lay ış  ve bir sulh karşılaşm asıd ır.»
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A Y I N  O L A Y L A R I





İTALYAN BAŞBAKANININ ZİYARETİ

İta lyan  Başbakan ı M ariano  Rumor, 5 - 8  H aziran  tarih leri a rasın d a  Türk i
ye 'y i resmen ziyaret etm iştir.

İRAN BAŞBAKANININ ZİYARETİ

İran Başbakan ı Am ir A bbas H oveyda, 1 0 -1 5  H aziran  tarih leri a rasın da 
Türk iye 'y i resmen z iyaret etm iştir.

RCD BAKANLAR KONSEYİ TOPLANTISI

Kalk ınm a İçin Bölgesel İşb irliğ i (RCD) B akan la r Konseyi, 25-26 H aziran  
tarih lerinde İs lam ab ad 'd a  toplanm ıştır.

S İ Y A S Î  O L A Y L A R
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K Ü L T Ü R E L  O L A Y L A R

A fg an istan  Yüksek  M ahkem esi Dış M ünasebetler Genel M üdürüne, mem
leketim izde A n ayasa  ve Ticaret m ahkem elerinde tetk ik lerde bu lunab ilm esin i te- 
minen staj bursu temin olunm uştur.

*  * *

Hint M üslüm anlar derneğine 18 cilt ha linde yeni harfle rle  basıbasılı 
K ur'an ı Kerim  hediye edilm iştir.

* * *

Irak basının 100. yılın ı kutlam a törenleri için m em leketim izde bu konu ile  
ilg ili doküm an lar, broşürler ve derlenm iş ancak ilg ili Büyükelç iliğ im iz m a lze
menin b ilahare  aç ılacak  bir sergide teşhir ve dağ ıtılm asın ı telkin eylem iştir.

* * *

İran UNESCO M illî Kom isyonundan 5 k iş ilik  bir heyet 9 gün müddetle- 
m em leketim izi z iyaretle  UNESCO Türk M illî Kom isyonu ilg ilile ri ile tem aslarda 
bulunm uştur.

* * *

Pakistan Ü niversite lerine 200 cilt k itap  hediye ed ilm iştir.

* * *

M om basa M üslüm anlar Derneğine M üzelerim izde bulunan 86 ta rih î Kur'- 
anı Kerim 'in  fotokopileri hediye edilm iştir.

* * *

BAC Kültür Bakan lığ ı M üsteşarı ve BAC Film Tevzi M üessesi Başkan ı Tür
k iye ’yi z iyare t Film konusunda resmî ve özel tem aslarda bu lunm uşlard ır,

* * *
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K ah ire ’nin 1.000. y ılı törenlerinde h a lk  ucuz bir f ia tla  satılm ası düşünü
len arapça bir Türk H ikâyeleri Anto lo jisi hazırlanm ası için gerekli h az ır lik la r 
tam am lanm ıştır.

* * *

C ezay ir Edeb iyat Fakültesi dğretim  üyelerinden ve Cezay ir Televizyonu 
konuşm acılarından Profesör Bağd ad î ve Eşi 12 gün müddetle m em leketim izi 
z iya re t etm işlerd ir.

* * *

Fas G ençlik  ve Spor Bakan lığ ına bağlı o la rak  kurulan Kütüphaneye Türk 
Tarih i, coğrafyası vs. hakkında k itap la r hediye edilm iştir.

*  * *

Lagos Eğitim Bakan lığ ın ın  ta leb i üzerine A tatürk hakkında 50 cilt kitap 
hediye edilm iştir.

* * *

Tunus Harp O kulunda Türkçe’nin mecburî yabancı dil o la rak  okutulm aya 
başlam asından  sonra kurulan kütüphaneye 100 cilt türkçe k itap hediye ed il
miştir.

* *

9 ile 16 H aziran  1969 tarih leri arasında Esin A fşa r  ve O rkestrası 1969 
yılı Kültürel M übadele ler Programı çerçevesinde Budapeşte ’ye g iderek kon
serler verm iştir.

* * *

8 H aziran  1969 tarih inde So fya 'd a  tertip lenen Posta Pulu Sergisine prog
ram  harici o la rak  iştirak  ed ilm iştir.

* * *

12 ile 27 H aziran  1969 tarih leri a rasında Durul Gence ve O rkeslrası 
.program harici o la rak  B u lgaristan ’da konserler verm iştir.

* * *
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29 H aziran  ile 10 Temm uz 1969 tarih leri a rasında Prof. M elahat ve Behiç 
Onul 1969 yılı Kültürel M übadele ler Programı çerçevesinde Sovyetler B irliğ inde 
tetkik ve tem aslarda bu lunm uşlard ır.

* * *

Tekirdağ V a lis i K itapçiğıl ile Belediye Reisi Erdoğan Tekirdağ ile Saros 
Patok şehrinin kardeş şehir ilân edilm esi törenlerinde bulunm ak üzere M aca
ristan ’a g itm işlerd ir.

* * *

20 ile 30 H aziran  1969 tarih leri arasında RCD Spor tem asları program ı 
çerçevesinde İstan b u l’da üç üye ülkenin katıld ığ ı bir Satranç Turnuvası ter
tip lenm iştir.

* * *

M üm taz Bölmen 11 H aziran tarih inden itibaren Paris'te bir resim sergisi 
açm ıştir.
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HAZİRAN 1969’DA TÜRKİYE’NİN DIŞ İLİŞKİLERİ VE BAŞUCA MİLLETLERARASI

OLAYLAR KRONOLOJİSİ





1 Haziran 1969 DIŞİŞLERİ BAKANIMIN BİR YUMAN GAZETESİNE DEMECİ

4 Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Ç ağ layan g il'in  Elefte-
ros Kosınos ad lı A tina gazetesi m uhabirine verd iğ i mü
lakat yayım lanm ıştır .

s
Dışişleri Bakanı bu m ülakatta Türk-Yunan ilişk ile ri 

hakkında bir soruya şu cevabı verm iştir :

«İki ülke a rasın dak i ilişk ile rde bir düzelm e m üşaha- 
de ediyoruz. Bu düzelm enin ilerde de devam  etmesini sa 
m im iyetle temenni ederiz. Bunun için iki ta ra fın  da yap ıcı 
ve rea list bir tutum benim sem esi ve b irb irlerin in karşılık lı 
hak ve m enfaatlerin i hesaba katm ası gerekir.»

Kıbrıs hakk ınd aki bir soruya verd iğ i cevapta Çağ la- 
yang il şöyle dem iştir :

«K ıbrıs sorununun barışçı çözümü, Kıbrıs devletin in 
kurulm asına temel teşkil eden ilkelere sayg ı gösterilm e
sine bağ lıd ır. İyi n iyetle hareket ederek ve herkes için a d a 
let ve eşitliğ i hakim  k ılacak  tutum ları benim seyerek b a
rışçı b ir çözüme u la ş ıla b ilir .»

Türkiye İle Yu n an is tan ’ın Nato çerçevesi içinde ve 
Doğu A kd e n iz ’deki durum karşısında ilişk ile rine  d a ir bîr 
soruyu da D ışişleri Bakan ı şöyle cevap land ırm ıştır :

«O rtadoğu durum u Türkiye ve Yu n an is tan ’ ı ayn ı de
recede endişelendirm ektedir. Nato ittifakın ın  yetk ili or
g an ları zaten durumu d ikkatle  izlem ekted ir. Türk iye ’de, 
Y u n an is ta n ’da bu konudaki geleneksel sorum lu lukların ı 
çok iyi kavram ış la rd ır.»

1 Haziran 1969 FRANSA’DA CUMHURBAŞKANLIĞI 1. TUR SEÇİMİ

Fran sa 'd ak i Cum hurbaşkan lığ ı birinci tur seçim le
rinde Georges Pom pidou, oyların  yüzde 44 .47 's iy le  
başta gelm iştir. Pom pidou'nun ikinci tur seçim lerinde 
karşılaşacağ ı a d a y , oyların  yüzde 23 .31 'in î a lan  M er
kezcilerin cıdayı A la in  Poher’dîr.
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2 Haziran 1969 BAŞBAKANIN US NEWS AND WORLD REPORT 
DERGİSİNE VERDİĞİ DEMEÇ

Başbakan  Süleym an Demirel «U .S. News and World 
Report» ad ındaki Am erikan  dergisine verdiğ i özel dem eç
te, «Türk iye ’de düzenlenen Am erika a leyh tarı gösterilerin 
iki ü lke a rasın d ak i dotsluğu etkilem iyeceğin i» söylem iştir.

Dergi m uhabirin in  bir sorusunu cevap land ıran  De
mirel «Dünyanın  bütün hür ü lkelerinde türlü gösteriler y a 
p ıld ığ ına» değinm iş ve özetle şunları söylem iştir :

«Türk halkın ın  h islerin i an lam ak  için gösterilerin y a 
nında başka de lille r de aram a lıs ın ız . Türkiye Parlâm ento
sundaki 7 partiden 6'sı (450 üyeden 4 3 0 ’u) Türk - A m e
rikan dostluğunu ve Türkiye'n in  N ATO  üyesi olm asını des
teklem ektedir ve Parlâm entodaki bütün üyeler h a lk  ta ra 
fından  seçilm iştir.»

Daha sonra Orta - Doğu sorununa değinen B aşb a
kan İs ra il’ in varlığ ın ın  inkâr edilem eyeceğini belirterek, 
« İsra il o radad ır. Bu bir gerçektir.» dem iş, «Buna karşılık  
İsra il'in  işgal ettiği toprak la rd an  çekilm em esin i» e leştire
rek sözlerine şöyle devam  etm iştir :

«Kuvvet yo luy la  toprak kazancın ı tasvib  etm iyoruz. 
İnsan tabanca zoruyla za fe r elde etme sevdasına tutu lur
sa , bunun sonu gelm ez.»

Dem irel, «A kden iz'de  Am eriko  ve Rusya'nın savaş 
gem ileri bulunm asın ın büyük bir tehlike teşkil etm eyece
ğ in i»  de söylem iştir.

2 Haziran 1969 MİLLETLERARASI TİCARET ODASININ İSTANBUL’DAKİ 
KONGRESİ

M ille tlerarası Ticaret O dasın ın  İstanbu l’da to p la
nan 22 . kongerisini Başbakan  Süleym an Demirel açm ış
tır. B aşb akan , bu vesiley le  yaptığ ı konuşm asında özet
le şunları söylem iştir :

«A ta tü rk ’den bu y a n a , yeni b ir m illî ekonom iyi kur
m anın sa fha  güçlüklerin i a şa ra k  ve problem lerini çöz
meye ça lışa rak , karm a ekonomi sistemi içinde ve hür 
teşebbüsü teşvik  yo luy la  m illî ge lirim iz i m uayyen bir ö l
çüde arttırm ayı başarm ış bulunuyoruz.
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2 - 3  H aziran  1969

2 Haziran 1969

Diğer ta ra ftan  Türk tecrübesi, ileri san ay i m em le
ketlerin in işb irliğ inden de semereli neticeler elde ed ile 
bileceğini gösterm iştir. A yrıca  m illî iktisat s iyasetim izin  
yürütülm esinde ticaret ve san ay i hayatın ın  tem silcileri 
ve m îllî işçi teşekkülleri ile danışm a ve işb irliğ ine  Önem 
verd iğ im iz g ib i, m illetlerarası a lan d a  da sanay i ve ti
caret, bankacılık  ve çeşitli özel teşebbüs tem silc ilerin in  
a ra la rın d ak i tem as ve işb irliğ in in  fayd asın a  da inan ı
yoruz. M em leketler arasında özel teşebbüsün tem sili yo 
luy la ya p ıla cak  işb irliğ in in  hüküm etlerarası işb irliğ in i ta 
m am ladığ ı ve m ille tlerarası işb irliğ ine yeni b ir derin lik  
kazand ırd ığ ı düşüncesindeyiz. »

D Ü N YA ENERJİ KONFERANSI TOPLANTISI

Dünya Enerji Konferansı İcra Konseyi toplantısı A n 
kara 'd a  yap ılm ıştır. A ra la rınd a  Sovyetler Birliğ i ve Bu l
garistan  enerji bakan ların ın  da bulunduğu 40 m em le
kete mensup delegelenin katıld ığı toplantı Enerji ve T a 
bii K ayn a k la r Bakanı Refet Sezgin ta ra fın dan  açılm ıştır. 
Toplantı s ırasında Türkiye'n in  genel enerji durum u ile 
ilg ili b ir rapor hazırlanm ıştır.

PO LO N YA ’DAN A L IN A C A K  GEM İLERİN FİNANSM AN !

Deniz N ak liyatı Genel M üdürlüğü, Polonya'dan 
dört kuru yük  gem isi o lacaktır. Satın a lm a işlem inin dış 
finansm an ı için Polonya ta ra fın dan  11 m ilyon 72 bin 
do larlık  kredi açılm ıştır. Gem ilerin  değeri 15 m ilyon 
690 bin do lard ır.

Tutarı 7 m ilyon 980 bîn do lar o lan  İki gem inin 
satın a lınm ası İçin y ıllık  yüzde 5 ,5 fa iz le  verilecek 5 m il
yon 586 bin do la rlık  kredi, her gem inin teslim inden iti
baren 4 yıl içinde 8 eşit b irb irin i takip  eden 6 a y lık  ta k 
sitlerle ve fa iz iy le  b irlikte  serbest dövizle  ödenecektir. 
Tutarı 7 m ilyon 980 bîn do lar olan d iğer iki gem inin 
satın a lınm ası için de y ıllık  yüzde 6 fa iz le  verilecek 5 
m ilyon 586 bin d o larlık  kredi, her gem inin teslim inden 
itibaren 6 yıl içinde 12 eşit b irb irin i tak ip  eden 6 ay lık  
taksitlerle  ve fa iz iy le  b irlikte  Türk m alların ın  Polonya’ya 
ihracı suretiyle ödenecektir.

13



3 Haziran 1969 AET İKTİSADİ VE SOSYAL KOMİTESİ BAŞKASININ  
İZMİR’İ ZİYARETİ

3 Haziran 1969

3 - 1 5  H aziran  1969

3 Haziran 1969

A vrupa Ekonom ik Topluluğu iktisad i ve Sosyal Ko
mitesi Başkan ı Bethias Bens, özel ve kamu sektörüne 
mensup kuruluşların  tem silcileriy le  tem aslarda bulunm ak 
üzere İzm ir'e gelm iştir.

FEDERAL ALMANYA'NIN TÜRKİYE’YE MALÎ YARDUMI

Federal A lm an  Cum huriyeti, Tü rk iye ’ye 175 m il
yon 300 bin m ark tutarında m alî ya rd ım da bu lunm ak
tad ır. 1969 yılı için geçerli o lan an laşm a Bonn’da Batı 
A lm an ya  Dışişleri Bakan lığ ı M üsteşarı Günter Harkort 
ile Türkiye M aliye  Bakan lığ ından  Fahir Tigrel ta ra fın 
dan im zalanm ıştır.

Federal A lm an  Cum huriyeti’nin O rtak Pazarın ın 
Türkiye fonuna katılm asından ayrı o la rak  Türk hükü
metine yaptığ ı 175,3 m ilyon m ark lık  ik ili m alî y a rd ı
m ın, İk tisad î Ka lk ınm a ve İşb irliğ i Te şk îlâ tı’nın (OECD) 
Türk Konsorsiyum u içinde yer a lacağ ı aç ık lanm ıştır.

M a lî yard ım ın  32 m ilyon 300 bin m arkı Tü rk iye '
nin Batı A lm a n y a ’ya 1969 ’da ödem ek zorunda olduğu 
borçlarının ödenm esine 80 m ilyon m ark ise A lm a n y a '
dan ithal edilecek m alların  a lım ın a , 63 m ilyon m ark da 
bazı projelerin finansm an ına  ayrılm ıştır.

BİR SURİYE TİCARET HEYETİNİN TÜRKİYE’Yİ ZİYARETİ

Türk iye 'ye  fosfat ve petrol satılm ası ve iki ülke a ra 
sında daha sıkı iktisad i b ağ la r kurulm ası konularında 
görüşm elerde bulunm ak üzere bir Suriye ticaret heyeti 
Türk iye 'y i z iya re t etm iştir.

DENKTÂŞ - KLERİDES GÖRÜŞMESİ

Kıbrıs'tı Türk ve Rum top lu lukları liderlerin in  y a p 
tık la rı görüşm ede, K lerides, D enktaş’a «m ah a lli m uhta
riyet» konusunda bilg i veren yeni b ir belge sunm uştur. 
Geçen a y  Rum ların o rtaya attığı tek lifi yeterli görm iyen
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K ıb rıs ’11 Türkler K lerides’ten bu konuda daha geniş b il
gi verilm esin i istem işlerdi. Rauf Denktaş gazetecilere 
«görüşm eler devam  edecektir, ortada buhran havası 
görm üyoruz» dem iştir, Denktaş, K ıbrıs’ 11 Rumların bir 
gazetede Türklerin yeni sa ld ır ıla r için askerî haz ır lık la ra  
g iriştik leri yo lundaki id d ia la ra  yer verd ik lerine  değ ine
rek, «bun lar tehlike li ve saçm a id d ia la rd ır»  dem iştir.

5 - 8  Haziran 7 969 İTALYA BAŞBAKANININ ZİYARETİ

İta lya Başbakan ı M ariano  Rumor, Esenboğa h a
v aa la n ın d a  Türk iye 'ye  yapm akta  olduğu z iya re t h ak 
kında şu demeci verm iştir :

«Bu z iyare tim , İta lyan  hüküm etinin Türk s iyase ti
nin idarecileri ile her zam an idam e ettirm ek istediği 
yüksek seviyede tem asların  çerçevesine g irm ektedir. 
İta lya  ile Türkiye aynı ittifaka dahil o lm aktan  b aşka , 
a ra la rın d a  derin ve çok eski dostluk ve işb irliğ i bağ ları 
mevcut olan iki mem lekettir.

Bu günler esnasında Türk B aşbakan ı say ın  Dem i
re! ve Türk iye ’nin diğer idarecileri İle yapacağ ım  görüş
melerin iki m em leket aras ın d ak i dostluk bağ ların ı d a 
ha da kuvvetlendirm eye ve Türkiye Cum huriyeti ile daha 
sam im i bir s iya s î İktisad î ve bilim sel işb irliğ i hatların ı 
çizm eğe ya rıyacağ ın a  em inim .

U lusların  özgürlük ve bağ ım sızlık  kıym etleri üze
rindeki müşterek inancım ız, d ü n ya ’da ve b ilhassa A k 
deniz m ıntıkasında sulhun korunm asını sağ lam aya  ve 
iki u lusum uzun sulhçu İçtim aî ilerlem esin i tem inat a lt ı
na a lm aya  yönelm iş Türk - İta lyan  işb irliğ in in  rehberi 
o lacaktır.»

5 H aziran  akşam ı, Başbakan  Dem irel'în M ariano 
Rumor şerefine verd iğ i yem ekte her iki hükümet b aşka
nı ik ili ilişk ile ri ve m ille tlerarası sorunlar konularında 
görüşlerin i aç ık lam ış la rd ır (Bk. Belge 1). Türk - İta l
yan  görüşm eleri 5 - 6  H aziran  tarih lerinde yap ılm ıştır; 
bu görüşm elerin bazı iktisad i sonuçları hakkında İta lya 
b aşb akan lık  basın bürosu şefi aç ık lam a la rd a  bu lun
m uştur (Bk. Belge 2). İta lya  B aşb akan ı, 6 H aziran  günü
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6 Haziran 1969

6 Haziran 1969

A n ka ra 'd a  bîr m eydana Roma M eydanı ad ı verilm esi 
d o lay ıs iy le  yap ılan  törende hazır bulunm uştur. Ayn i a k 
şam  B aşbakan  Rumor, Süleym an Demirel şerefine bir ye 
mek verm iştir. (Bk. Belge 3). İta lya  B aşbakan ı 7 H az iran ’- 
da İstanbu l’a geçm iş, burada şerefine D ışişleri Bakanı 
Ç ağ layang il ta ra fın d an  bir öğle yem eği verilm iş (Bk. Bel
ge 4), ve konuk Başbakan  daha sonra bir basın to p lan 
tısı yapm ıştır (Bk. Belge 5). B aşbakan  Süleym an Demirel 
de ayn i akşam  İta lya Başbakan ı şerefine Dolm abahçe 
saray ınd a bir resmi kabul verm iştir. Başbakan  Rumor 
m em leketine 8 H aziran  sabahı dönmüş, ve Türk - İta l
yan  o rtak b ild iris i ayn i gün yay ın lanm ıştır (Bk. Bel
ge 6).

DÜNYA KOMÜNİST PARTİLERİ KONFERANSI

M oskova’da top lanan  Komünist ve Emekçi Par
tileri U luslararası Konferansına 75 komünist partisi ka 
tılm ıştır. Konferansa katılm ayan  kom ünist partilerin  sa 
yısı 13 olm uştur. Türkiye g izli kom ünist partisi lideri 
«Yaku p  Dem ir», 14 H aziran  tarih inde yaptığ ı konuş
m ada , Türkiye kom ünist partis in in , Sovyetler B irliğ i 
Parti Genel Sekreteri Leonid Bre jnev’ in dem ecinde yer 
a lan  bütün hususları desteklediğ in i b ild irm iştir. « Y a 
kup Demir» daha sonra konferansın ana belgesini bü
tünüyle o naylad ığ ın ı belirtm iştir.

KANADA’NIN KIBRIS’TAKİ BİRLİĞİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

K an ada Dışişleri Bakan ı M itchell Sharp , K a n a d a ’- 
nın K ıb rıs 'tak i B. M. barışı korum a kuvveti bünyesi için
de vaz ife  gören b irliğ in i 6 aylık bîr süre için daha adada  
tutacağını aç ık lam ıştır.

CENTO’NUN ÇOCUKLARIN BESLENMESİ İLE İLGİLİ 
FAALİYETLERİ

Cento Dış M ünasebetler Dairesin in yaptığ ı a ç ık la 
m aya göre, Cento Bilim sel Koordinasyon Kurulunun 
Tah ran 'da  düzenlediğ i top lan tıda , Teşkilâtın  uzm an la r 
kurulu , Türk iye, Pakistan ve İran 'da okul çağ ına e riş
memiş çocukların beslenme ih tiyaçların ın  ka rş ılan m ası
nı sağ la ya ca k  tedbirleri tesbit etm işlerd ir.
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7 Haziran 1969 TÜRKİYE - FİNLANDİYA VERGİ ANLAŞMASI

Türkiye - F in land iya a ras ın d a , karşılık lı o la rak  çift 
verg ilendirm enin  önlenm esini öngören b ir «verg i a n 
la ş m a s ın ın  im za lan m asıy la  ilg ili görüşm elerin ilk  bö
lümü tam am lanm ıştır. Fin hey’eti ile hey'etim iz a ra s ın 
d a , 2 H aziran 'dan  bu yana  A n k a ra ’da devam  eden 
görüşm elerin ilk bölümü sonunda bir protokol parafe 
ed ilm iştir.

A n laşm an ın  im za lan m asıy la  «iki ülkeden birinde 
bulunan ve d iğer ülkede gelir elde eden gerçek ve tüzel 
k iş ilerin» her iki ü lkede birden verg ilend irilm eleri ön le
necektir. A n laşm aya  göre ay rıca , «bütün ge lir çeşitle
rinde verg ilem e hakkının hangi ta ra fa  a it olduğunun 
tesbit edilm esine»de ça lış ılacaktır.

6 Haziran 1969 TÜRKİYE’NİN B. M. EKONOMİK VE SOSYAL
KONSEYİNİN KOMİSYONLARINA ÜYELİĞİ

Birleşm iş M illetlerin  27 üye ülkeden kurulu Eko
nom ik ve Sosyal Konseyi’nin Nevvyork’ta , 12 M ayıs - 6 
H aziran  tarih leri a rasın da akded ilen  46'ncı dönem top
lan tıs ında , Konseyin tekn ik kom isyonları üye lik leri için 
k ısm î yenilem e seçim leri yap ılm ıştır. Konseyin Uyuştu
rucu M addeler ve İnsan H ak ları Komisyonu ile Unicef 
Yürütm e Kurulu üye lik lerine  ad ay lığ ın ı koyan Türkiye, 
bu üye lik lere  25 ve 21 'e r oy o la rak  seçilm iştir.

7 Haziran 1969 VATİKAN’IN YENİ TÜRKİYE TEMSİLCİSİ

Papa V I. Pau l, hâlen İran 'da  bulunan M onsenyör 
Salvatore A sta 'y ı, V a tikan 'ın  Türkiye tem silc iliğ ine  a ta 
mıştır.

7 Haziran 1969 B. M. ASYA - AFRİKA GRUBUNUN RODEZYA SORUNU
İLE İLGİLİ BİR TEŞEBBÜSÜ

Türk iye 'n in  de dahil olduğu Birleşm iş M illetler'de- 
ki A fr ika  - A sya  grubu İan Smith re jim in in , Rodezya'da 
ırk ların  ayrılığ ı s iyasetin i resm ileştirm ek ve beyaz a z ın 



lığın gayri meşru statüsünü güçlendirm ek için g iriştiğ i 
teşebbüsü d ikkate  a la ra k  G üven lik  Konseyi’nin acele 
top lanm asın ı resmen istem iştir. A frika  - A sya  grubunun 
bu isteğine Yu g o slavya  da katılm ıştır. Grubun 55 ülkesi 
a rasın da Türk iye ’de vard ır.

8 H arran  1969 BİR PARLAMENTO HEYETİMİZİN MACARİSTAN’I
ZİYARETİ

Cum huriyet Senatosu Başkan ı İbrahim  Şevki Ata- 
sagun başkan lığ ında bir parlam ento heyeti M acaristan 
M illet M eclisi Başkan ın ın  davetlis i o la rak  M acaristan 'a  
gitm iştir.

9 Haziran 1969 İNSAN HAKLARI SEMİNERİNİN KIBRIS’DA 
YAPILMASI KONUSU

Birleşm iş M illetler sözcüsü Türk iye'n in  m uhalefeti
ne rağm en Genel Sekreter U Thant’ın, B. M . İnsan H ak
ları Sem inerinin bu ay  sonunda K ıb rıs ’da yap ılm asın ı 
iptal etmeyi düşünm ediğin i söylem iştir.

Türk iye 'n in  B irleşm iş M illetlerdeki da im i tem silcisi 
Büyükelçi O rhan Eralp , 8 H aziran  günü Genel Sekretere 
bir m ektup sunm uş ve hüküm etinin , Sem inerin K ıbrıs'da 
yap ılm asın ın , Türk ve Rum top lu lukların ın  tem silcileri 
a rasında cereyan etmekte o lan görüşm eler üzerinde 
olum suz etki ya p aca ğ ı, ayrıca  M akario s hüküm etinin 
a d a ’daki Türk az ın lığa  karşı d avran ış la rı gözönüne a l ı
nırsa sem inerin «insan  h ak la rı ile a la y  etmek o lacağ ı»  
kanısında olduğunu b ild irm işti.

B. M . sözcüsü, Sem inerin Kıbrıs hüküm etinin d a 
veti üzerine K ıb rıs 'da top lanacağ ın ı ve ip ta lin in  düşü
nülm ed iğ in in  bild irm iş ve sem inerin m asrafların ın  ve 
gerekli personelin bir kısm ının da B irleşm iş M illetler ta 
rafınd an  karşılanacağ ın ı belirtm iştir.
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9 Haziran 1969 TÜRKİYE İLE BELÇİKA ARASINDA KARAYOLU
ANLAŞMASININ İMZALANMASI

10-15 Haziran 1969

10-11 Haziran 1969

10 Haziran 1969

M em leketim izle Belçika aras ın d a , U luslararası K a 
rayolu N ak liyatın ın  düzenlenm esi konusunda 14 M art 
1969 tarih inde Brüksel’de parafe  edilm iş bulunan A n 
laşm a , Dışişleri Bakan lığ ında B e lç ika ’nın A n kara  Bü
yükelçisi ve Dışişleri U luslararası Ekonom ik Kuru luşlar 
Dairesi Genel Müdürü ta ra fından  im zalanm ıştır.

İRAN BAŞBAKANININ ZİYARETİ

İran Başbakan ı A m ir A b b as H oveyda, Türk iye 'y i 
ziyareti başında , Esenboğa h avaa lan ın d a  verd iğ i de
meçte, Türkiye ile İran arasında bütün m eselelerde d a i
ma görüş b irliğ i olduğunu ve bu yüzden ya p ıla ca k  gö
rüşmelerden olum lu sonuçlar a lınacağ ından  şim diden 
emin olduğunu söylem iştir. Başbakan  Demire! ta ra fın 
dan ayn i akşam , İran B aşbakan ı şerefine verilen  ye 
mekte, her iki ta ra fın  görüşleri aç ık lanm ıştır (Bk. Belge 
7). Türkiye - İran görüşm eleri 10 - 11 H aziran  ta rih le 
rinde yap ılm ıştır; ayn i zam an d a , iki ü lke a rasın dak i 
ekonom ik ilişk ile r de tekn ik seviyede incelenm iştir. İran 
Başbakan ı 1 2 - 1 5  H aziran  tarih leri arasında İstanbu l’u 
z iyare t etmiş ve bu a rad a  bir basın toplantısı düzenle
m iştir (Bk. Belge 8). Türkiye - İran ortak b ild irisi 15 Ha- 
z iran 'd a  yay ın lanm ıştır (Bk. Belge 9).

ULUSLARARASI KALKINMA KOMİSYONU SEMİNER!

Dünya Bankası Genel Müdürü M cN am ara'n ın  te
şebbüsü ile 1968’de, Kanada eski Başoakam  Leaster 
Pearson ’un başkan lığ ında kurulan U luslararası K a lk ın 
ma Komisyonu A n ka ra 'd a  bir sem iner tertip lem iştir. Se
m inerin sonunda bir b ild iri yay ın lanm ıştır (Bk. Belge 10).

GÜVENLİK KONSEYİNİN KIBRIS İLE İLGİLİ TOPLANTISI

G üven lik  Konseyi, K ıb rıs ’daki B. M. barışı koruma 
kuvvetin in görev süresini 15 A ra lık  1969 tarih ine kadar 
uzatm aya kara r verm iştir .
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10 Haziran 1969

10 Haziran 1969

10-25 Haziran 1969

Konsey, bu tarihe  kad ar, s iyasi m üzakerelerin , kuv
vetin geri çekilm esini veya asker say ıs ında bir aza ltm a 
yap ılm asın ı mümkün k ılacak  şekilde olum lu b ir ilerle
me kaydedeceği tem ennisinde bulunm uştur.

H O LLAN D A’NIN TÜ RK İYE ’YE M ALÎ YARD IM I

H ollanda K a lk ın m aya  Yard ım  B akan lığ ı, 1969 yılı 
içinde Türk iye 'ye  to p lam o larak  3 m ilyon 600 bin florin 
(yak la ş ık  o la rak  9 m ilyon Tl) yard ım da bulunulacağ ın ı 
açık lam ıştır.

H o llanda , geçen yıl da Türk iye ’ye ayn ı m iktarda 
yard ım da bulunm uştu.

Bu yard ım  Türk iye ’ye İktisad î kalk ınm a programı 
çerçevesinde yap ılm akta , fak a t herhangi özel bir proje
ye  bağ lanm am aktad ır.

A M ER İK A ’NIN DIŞ YARD IM  PROGRAM I HAKKINDA  
AÇIKLAMA

Am erika dış yard ım  teşkilâtın ın  müdürü John 
H annah , Kongrede yaptığ ı bir konuşm ada, Nixon yö 
netim inin 2 m ilyar 600 m ilyon d o larlık  yeni dış yard ım  
program ının kabul ed ilm esini istem iştir.

H annah , ka lk ınm a fonları için istenen 676 m ilyon 
doların  665 m ilyon do la rlık  kısm ının , toplam  nüfusları 
850 m ilyonu bulan beş ü lkeye (H ind istan , Pak istan , En
donezya , Türkiye ve Güney Kore) g ideceğin i b ild irm iştir. 
Bu ülkelerden H indistan 385 m ilyon , Pakistan 135 m il
yon , Türkiye 40 m ilyon , Güney Kore 30 m ilyon ve En- 
d o n ezya ’yad a  60 m ilyon do lar yard ım  öngörülm üştür.

TÜRK TARIM HEYETİNİN ÜRDÜN’DEKİ İNCELEMELERİ
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Bir Türk Tarım  heyeti, Ü rdün’deki tarım  projeleriyle 
ilg ili incelem elerde bulunm ak üzere Ürdün'ün çeşitli böl
gelerin i gezm iştir.



11 Haziran 1969 İNSAN HAKLARI SEMİNERİ KONUSUNDA ERALP’IN 
U THANT’A MEKTUBU

Türk iye ’nin Birleşm iş AAiIletler’deki da im î tem silcisi 
Büyükelçi O rhan Era lp , Genel Sekreter U Thant’a bir 
mektup göndererek, Türk iye'n in  26 H aziran 'd a  Lefkoşe’
de aç ılacak  insan H akları Sem inerine katılacağ ın ı söy
lem iştir.

Büyükelçi E ra lp , Sem inerin asil gayesin i göz önün
de tutan Türkiye'n in  daveti kabul edeceğini belirttikten 
sonra «B . M . sem inerlerine ev sah ip liğ i ya p m ak  övgüye 
lây ık tir, fa k a t bu ev sah ip liğ in in  B. M . şem siyesi a ltın 
da m azin in  günahların ı silm ek için bir örtü o la rak  k u lla 
n ılm asına m üsaade ed ilm em elid ir» dem iştir.

11 Haziran 1969 KANADA’NİN TÜRKİYE’YE VERECEĞİ KREDİ

K an ad a , Tü rk iye ’nin ikinci beş y ıllık  kalk ınm a plânı 
devresinde, p lân la  ilg ili projelerin finansm an ınd a k u lla 
n ılm ak üzere Konsorsiyum  çerçevesinde, beş m ilyon K a 
nada doları kredi verecektir.

K an ada 'n ın  vereceği kredinin vadesi 30 y ıld ır. Kre
din in fa iz i yüzde 3, ödem esiz devre 7 yıl o lacaktır.

K an ad a , 1967 y ılınd a va rılan  bir an la şm ay la  d a , 
te levizyon sistem inin geliştirilm esinde ku llan ılm ak  üze
re Tü rk iye ’ye 24 ,5  m ilyon d o larlık  kredi açm ıştır.

11 Haziran 1969 LİBYA SAVUNMA BAKANININ ZİYARETİ

Libya Savunm a Bakan ı Ham id El - U beydi, hükü
m etim izin davetlis i o la rak  A n ka ra 'ya  gelm iştir. A n k a ra '
da tem aslarda bu lunduktan ve K ırıkka le 'y i z iyaret ettik
ten sonra, konuk B akan , İstanbul'da hava ile deniz harb 
o ku lların ı z iyare t etm iştir.
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15 Haziran 1969 POMPİDOU’NUN FRANSA CUMHURBAŞKANLIĞINA  
SEÇİLMESİ

16-18 Haziran 1969

16-18 Haziran 1969

16 Haziran 1969

Fransa 'da  yap ılan  cum hurbaşkanlığ ı seçim lerinin 
ikinci turunu, General de G a u lle ’ın eski b aşb a ka n la rın 
dan Georges Pompidou kazanm ıştır. O ylam an ın  sonuç
larına göre, Georges Pompidou reylerin yüzde 5 7 ,7 7 ’s i
n i, rak ib i A la in  Poher ise 32 ,22 's in i a lm ıştır.

GENERAL GOODPASTER’İN ZİYARETİ

Nato A vru pa M üttefik Kuvvetleri Başkom utan lığ ına 
atan an  General A n d rew  J .  Goodpaster Türk iye ’y i z iya re t 
etm iştir. G eneral Goodpaster, an ıt - kab ir'i z iyaret ettik
ten sonra Cum hurbaşkan lığ ı özel defterin i im zalam ıştır. 
A vrupa M üttefik Kuvvetleri yeni Başkom utanı, 17 Hazi- 
ran ’da da M illi Savunm a Bakan ı ile G enelkurm ay İkinci 
Başkan ın ı z iyare t etm iştir.

RCD TEKNİK İŞBİRLİĞİ KOMİTESİ TOPLANTISI

RCD Teknik İşb irliğ i Kom itesi, 1969 tekn ik  işb irliğ i 
program ını gözden geçirm ek üzere îs lam ab ad 'd a  top
lanm ıştır.

TÜRK - IRAK SINIRINDA BOMBA OLAYI

Irak  hava kuvvetleri'n in  yan lış lık la  Türk sem a la rı
na g irerek H akkâri'n in  Çukurca ilçesinin Ç iğ lik  bucağına 
bom ba a tm a ları üzerine, Irak  Dışişleri Bakan ı Abdu lke- 
rim El - Şeyhli üzüntülerini b ild irm iş ve bu o lay la rın  tek
rarlanm am ası için gerekli tedbirlerin  a lınacağ ın ı söyle
m iştir.

D ışişleri Bakan lığ ı sözcüsü O ktay İşçen'in verd iğ i 
b ilg iye  göre, Bağdat Büyükelçim iz Irak  Dışişleri B ak an 
lığ ına g iderek , Türkiye'n in  bu konudaki notasını verm iş 
ve bu gibi o lay ların  tekrarlanm am asın ı istem iştir.
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16 Haziran 1969 PROF. DOĞRAMACİ’NIN UNİCEF BAŞKANLIĞINA  
SEÇİLMESİ

Birleşm iş M illetler Çocuklara Yard ım  Fonu (UNİCEF) 
Yönetim  Kurulu Başkan lığ ına yeniden Prof. İhsan Doğ
ram acı seçilm iştir.

18 Haziran 1969 DIŞİŞLERİ BAKANLIĞININ NATO TESİSLERİ MASRAFLAR] 
KONUSUNDA AÇIKLAMASI

Dışişleri Bakan lığ ı'n ın  konuyla ilg ili aç ık lam ası 
şöyled ir :

«Bugünkü gazetelerde çıktığı şekilde , Nato'nun bu
güne kadar Türk iye 'de inşa ettird iği savunm a tesisleri 
m asrafla rın ın , projelerde öngörülen m iktarla rın  çok üs
tüne çıktığ ı, bu fark ın  işbaşında bulunan Türk hüküm et
leri ta ra fın dan  karşılan d ığ ı, b ilâhare  bu fa z la  ödenen 
m eb lağ ların  Türkiye ta ra fın d an  ta lep  o lunduğu g ib i bîr 
durum , hiçbir surette sözkonusu değ ild ir. Bu it ib a rla , 
Türkiye ta ra fın dan  fa z la  ted iye lerde bu lunu lduğu, son
radan bunun iadesi hususunda teşebbüse geçild iğ i ve 
bu ta leb in  Nato ta ra fın d an  kabul o lunduğu yo lundaki 
haberler tam am iy le  gerçek d ışıd ır.

Tü rk iye ’nin N ato 'ya katılış ından  bugüne kad ar, ü l
kem izde, değeri 400 m ilyon doların  bir hayli üstünde 
savunm a alt yap ı tesisleri Nato ta ra fın dan  inşa e ttiril
m iştir. H ava m eydan ları, denizaltı s ığ ın ak la rı, ak a rya k ıt 
boru hatları ve depo ları, m uhabere ve radar s istem lerin
den m eydana gelen bu a lt yap ı tesisleri, Türkiye'n in  s a 
vunm asına her yönden önemli bir katkıda bu lunm akta
dır. Sözkonusu a lt yap ı tesislerin in  m asrafla rı Nato mem
leketlerince o rtak laşa ve herbirîn în  m alî ve iktisad ı kud
retine göre N ato 'ya yap tık la rı ka tk ıla rla  karşılan ır. Tür
k iye'n in  bu m asra fla ra  katkı oranı yüzde i c iva rındad ır. 
Ü lkem izde kurulm uş olan bu a lt yap ı tesislerin in  sah ib i 
Tü rk iye ’d ir. Tesisler Türk s ilâh lı kuvvetleri ta ra fın d an  iş
letilir. Tesisler Türk el emeği ta ra fın dan  ve büyük ölçü
de Türkiye'den sağ lanan  m alzem e ile inşa o lunm uşlard ır. 
Tesislerin  inşa m asrafla rı Türk iye 'ye  büyük ölçüde döviz 
o la rak  ödenm iştir.»
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B irleşik  A m erika Deniz Kuvvetlerin in  A kden iz 'de  
görevli altıncı filosuna mensup «883» borda num aralı 
«N ew m an K. Perry» ve «859» borda num aralı «N orris» 
destroyerleri, Karaden iz 'dek i u lu sla rarası su larda dört 
gün süre ile harekât ya p m ak  üzere Ç an akka le  ve İstan
bul boğazlarından  geçm işlerd ir.

18 Haziran 1969 İKİ AMERİKAN MUHRİBİNİN KARADENİZ’E ÇIKMASI

18 Haziran 1969 TÜRK TURİZM  BÜROSUNUN K U V EYT ’TE AÇILIŞI

Kuveyt'te Türk turizm  ve tanıtm a bürosu, Kuveyt İs
tikam et ve Tanıtm a Bakanı Şeyh C ab ir El A li Es Salim  
Es Sabah 'ın  da bulunduğu bîr törenle açılm ıştır.

19 H aziran  1969 FAS ’IN İLK A N K A R A  BÜYÜKELÇİSİ

Fas’ ın ilk  A n ka ra  Büyükelçisi, Dr. M uham m ed 
Benbouchaib , A n k a ra ’ya  gelerek, görevine başlam ıştır.

Ş im diye kad ar, Fa s ’ ın Tahran Büyükelçi olan Dr. 
Benbouchaib , ü lkesin i ayn ı zam anda Türkiye nezdinde 
de tem sil ed iyordu. Fas hüküm eti, bu yıl içinde A n k a ra '
da da bir büyüke lçilik  kurmuş ve bu göreve Dr. Benbouc- 
h a ib ’i atam ıştır.

19 Haziran 1969 LİBYA’NIN TÜRKİYE’DEN ŞEKER ALIMI

İsra il ile iktisad ı ilişk ile rin i kesm esinden sonra , Tür
kiye İle ticarî m ünasebetlerin i geliştiren ilk  A rap  ülkesi 
olan L ibya , Türkiye'den 3 m ilyon do lar tutarında şeker 
a lm ay ı ve bu m iktarı ileride daha da artırm ayı k a ra r la ş 
tırdığını aç ık lam ıştır.

L ib ya ’nın A n kara  basın ataşe liğ in in , Libya H aber
ler A jansın ın  bu konudaki haberine d a ya n a ra k  verd iğ i 
b ilg ide daha sonra şu hususlar yer a lm aktad ır ;
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20-28 Haziron 1969

20 Haziran 1969

20-26 Haziran 1969

20 Haziran 1969

«Libya hüküm etinin atm ış olduğu bu yeni ad ım , 
kardeş Türkiye'n in  son zam an la rd a  Filistin d avas ın a  kar
şı gösterm iş olduğu yak ın lık tan  doğm uştur. Libya Kralı 
M uham m ed İdris El Sunusi'n in  Türk iye ’yi ve  arkasından  
Türkiye Cum hurbaşkanı Cevdet Sunay'ın  L ibya 'y ı z iy a 
retleri, bu İki kardeş ülke a rasın d ak i ilişk ile rin  bütün 
a la n la rd a  ilerlem esine vesile  o lm uştur.»

YUGOSLAVYA SAĞLIK BAKANININ ZİYARETİ

Yu g o slavya  Sağ lık  Bakan ı Dr. N icola G eorg ijevski, 
Sağ lık  Bakanı V edat A li Ö zkan 'ın  üç yıl evvel yapm ış 
olduğu ziyareti iade etmek üzere 20 H aziran  akşam ı İs
tan b u l’a gelm iştir. Ertesi günü A n k a ra ’ya  hareket eden 
konuk B akan , burada tem aslarda bulunduktan sonra , 
İzm ir, Bursa ve İstanbul'u  z iyaret etmiş ve 28 H aziran 'd a  
m em leketim izden ayrılm ıştır.

BAC SANAYİ HEYETİN İN  ZİYARETİ

Birleşik Arap Cumhuriyeti Yapı Malzemesi Sanayii
Yönetim  Kurulu Başkan ı idaresinde bir heyet, i kî ülke 
a rasın d ak i ticarette ödeme dengesin i sağ lam ak  üzere 
Türk iye ’de incelem elerde bulunm uştur. Hâlen lehim izde 
olan ticaret durum unun dengeye kavuşturu lm ası sonu
cunda BAC ile ticari ilişk ile rim izin  tıkan ık lık tan  ku rta rıla 
cağı belirtilm iştir.

PAPANIN YARDIMCİSIN/N İZMİR’İ ZİYARETİ

Papa V I. P au l’ün yard ım cısı Kard ina ! Luigi P rag lia , 
İzm ir'i z iyareti sırasında M eryem  A na 'kâm etgâhında 
dini b ir m erasim  yönetm iştir.

RODEZYA’DA CUMHURİYETİN İLÂNI İÇİN REFERANDUM

Rodezya'da cum huriyetin ilân ı ve yeni b ir a n a y a 
sanın kabulü konularında yap ılan  referandum , oy h ak
kına sah ip  beyaz ırkdan olan seçmen kütlesi ta ra fından  
büyük b ir ekseriyetle onaylanm ıştır.
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22 Haziran 1969 İRLANDA’DA SEÇİM

22 Haziran 1969

22-23 Haziran 1969

22 Haziran 1969

22 Haziran 1969

23 Haziran 1969

Başbakan  Ja ck  Lynch’in iktidardak i Fianna Fail 
partisi İr la n d a ’da yap ılan  genel seçim leri kazanm ıştır.

BİR PARLAMENTO HEYETİMİZİN GÜNEY KORE’Yİ 
ZİYARETİ

M illet M eclisi Başkan ı Ferruh Bozbeyli b aşkan lığ ın 
da bir parlam ento heyeti Güney Kore'ye resmi bir z iy a 
rette bu lunm ak üzere Seou l’a hareket etm iştir.

RCD BÖLGESEL PLANLAMA KONSEYİ TOPLANTISI

Kalk ınm a için Bölgesel İşb irliğ i (RCD) Bölgesel P lan
lam a Konseyi, RCD B akan la r Konseyine sunacağı raporu 
haz ırlam ak  üzere R ava lp in d i’de toplanm ıştır.

YENİ FRANSIZ KABİNESİ

Cum hurbaşkan ı Pompidou ta ra fın d an  20 F laz iran ’- 
da başb akan lığ a  atanan  Jacques C haban - Delm as yeni 
hüküm etini açık lam ıştır : D ışişleri B akan lığ ın a , M aurice 
Schum an; Savunm a B akan lığ ın a , Michel Debré; ve M a li
ye Bakan lığ ına  V a lé ry  G iscard  d ’Estaing getirilm iştir.

GÜNEY YEM EN’DE YÖNETİM DEĞİŞİKLİĞİ

1967 yılında bağ ım sızlığ ına kavuşan  G üney Y e 
men H alk  Cum huriyetin in  ilk  cum hurbaşkanı Kahtan Eş 
Ş aab i, görevinden alınm ış ve yerine , ü lkeyi sosyalizm e 
yönelteceğini b ild iren beş k iş ilik  b ir B aşkan lık  Konseyi 
atanm ıştır.

TÜRKİYE - İNGİLTERE KREDİ ANLAŞMASI

İngiltere hüküm etinin Türk hüküm etine 1969 yılı 
içinde vereceği 15 m ilyon 600 bin do la rlık  kredi a n la ş 
m asının 6 m ilyon do larlık  bölüm ü, M aliye  Bakan lığ ında 
im zalanm ıştır.
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M aliye  Bakanı yaptığ ı konuşm ada, 6 m ilyon d o lar
lık kredinin itha lât program ların ın finansm an ında k u lla 
nılacağ ın ı b ild irm iş, fa iz s iz  olduğunu kaydederek , 7 ’si 
ödem esiz o lm ak üzere, 25 y ılda  ödeneceğini belirtm iştir.

23 Haziran 1969 İRAK PETROL HEYETİNİN ZİYARETİ

Irak  M illî Petrol Şirketi Başkan yard ım cısı b aşkan lı
ğ ındaki b ir heyet, TPAO yetk ilile ri île görüşm elerde bu
lunm uştur. 3 gün süren görüşm elerin sonunda, Enerji 
Bakan ı Refet Sezgin , Irak ’tan tab ii gaz a lınm asıy la  İlg ili 
ik ili görüşm elerin son sa fh aya  geld iğ in i b ild irm iş, proje 
ve f ia t la r  üzerinde durulduğunu açık lam ıştır.

23 Haziran 1969 ABD’NİN YENİ ANKARA BÜYÜKELÇİSİ

A m erika B irleşik Devletlerinin yeni A n kara  Büyük
elçisi W illiam  H and ley , görevine başlam ak  üzere A n k a 
ra 'ya  gelm iştir.

23 Haziran 1969 KIBRIS’TAKİ CEMAATLERARAS! GÖRÜŞMELERE 
ARA VERİLMESİ

Kıbrıs Türk Cem aat M eclisi Başkan ı Rauf Denktaş 
ile Rum Tem silciler M eclisi Başkanı G la fkos Klerides 
aras ın d a  devam  eden cem aatlararası öngörüşm elere i 1 
A ğustos’a kadar ara verilm esine kara r verilm iştir.

Türk cem aatın ın «m ah a llî m uhtariyet» konusundaki 
karşı tekliflerin in  11 Ağustos’tan önce Rum lara verilm e
sinin beklenm ediği b ild irilm ekted ir.

24 Haziran 1969 TÜRKİYE İLLİ MOĞOLİSTAN ARASINDA İLİŞKİLERİN 
KURULMASI

Dışişleri Bakan lığ ından  b ild irilm iştir :

«Türkiye Cum huriyeti ile M oğolistan H alk Cum hu
riyeti a rasın d a  Büyükelç ilik  seviyesinde d ip lom atik iliş 
k iler kurulm ası kara laştırılm ıştır.

Karş ılık lı o la rak  ileride iki memleket nezdinde, Bü
yüke lç ile r akred ite  edilecektir.»
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24 Haziran 1969 MERİÇ NEHRİNDEKİ SELVİ ADASÎ KONUSUNDAKİ 
PROTOKOL

25-26 Haziran 1969

25 Haziran 1969

25 Haziran 1969

M eriç nehri üzerindeki Selvi adası ve Türk - Yunan 
hududu konusunda Dedeağaç va lis i başkan lığ ındak i 
Yunan  heyeti ile Ed irne’de bir gün evvel baş layan  gö
rüşmeler son bulm uştur.

Türk heyeti başkan ı, Edirne va lis i protokol h akk ın 
da şu b ilg iy i verm iştir :

«Selvi ad ası e trafında nehrin Lozan an laşm as ın d a
ki yerine oturtu lm ası, buna a it hududların  yeniden işa 
retlenmesi hususunda müşterek çalışm a başlıyacaktır. 
A y rıca , M eriç’ in her iki ta ra fta  yaptığ ı za ra rla rın  gözden 
geçirilm esi ve önleyici tedbirlerin  a lınm ası hususunda 
m utabakata varılm ıştır. Bugünden itibaren Türk ve Y u 
nan topoğrafların ın  teşkil ettiği heyet ça lışm a la ra  b aş lı
ya  çaktır. Ç a lışm a la r sonunda D edeağaç'da , tarih i daha 
sonra tesbit edilecek bir toplantı yap ılm ası hususunda 
görüş b irliğ ine varılm ıştır.»

RCD BAKAN LAR  KO N SEYİ TOPLANTISI

İs lam ab ad 'd a  top lanan Kalk ınm a için Bölgesel İş
b irliğ i (RCD) 10. B akan la r Konseyi, ça lışm aları hakkında 
bir b ild iri yay ın lanm ıştır (Bk. Belge 11).

DÜNYA BANKASININ TÜRKİYE’YE AÇTIĞI KREDİ

Dünya B an kas ı, Çukurova bara j ve h idroelektrik  te
sisleri için 11,5 m ilyon do la rlık  kredi açacağın ı a ç ık la 
mıştır.

CEZA İŞLERİNDE ADLÎ YARDIMLAŞMA ANTLAŞMANIN  
İMZALANMASI

Türk iye , Ceza İşlerinde A d lî Ya rd ım laşm a A vrupa 
an tlaşm asın ı im zalam ıştır. Bu an tlaşm aya  dah il A vrupa 
Konseyi üye devletleri, v a k 'a  de lille rin in  top lanm ası, ş a 
h itlerin , eksperlerin  ve tak ib ata  uğram ış kim selerin ifa 
delerin in a lınm asında b irb irlerine ad lî ya rd ım laşm ayı ta 
ahhüt etm ektedir.
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26 Haziran 1969 DIŞİŞLERİ BAKANININ A SYA ’DA İKTİSADİ İŞBİRLİĞİ 
KONUSUNDA SOVYET TEKLİFİ HÂKKİNDAKİ SÖZLERİ

26 Haziran - 9
Temmuz 1969

26  H aziran  1969

28 Haziran 1969

Dışişleri Bakanı İhsan Sabrİ Ç ağ la ya n g il, RCD B a
kan la r Konseyi toplantısına katıld ıktan sonra Ravvaipin- 
d i'den ayrılırken , «a ltılı konferans» tek lifi konusundaki 
bir soruyu ce vap land ıra rak  şun ları söylem iştir :

«Top lanm ak, bir a raya  gelm ek gayet ko layd ır. 
Önem li o lan , böyle bir konferansın gaye lerin i tespit et
mektir. Türk iye , bu konferansa katılm ası için henüz bir 
davetiye  a lm am ıştır.»

Sovyetler B irliğ in in  o rtaya attığı bîr f ik ir  olduğu ile 
ri sürülen böyle bir kon feransa, Türk iye , İran , Pak istan , 
H ind istan , A fg an istan  ve Sovyetler B irliğ in in  katılm ası is
tenm ektedir.

K IBRIS’TAKİ İNSAN HAKLARI SEMİNERİ

K ıb rıs ’ta top lanan  Birleşm iş M illetler U luslararası 
İnsan H akları sem ineri'ne Prof. Tahsin Bekir B a lta ’nın 
b aşkan lığ ında üç üyeden kurulu bir heyetim iz katılm ıştır.

Heyetin Öteki iki üyesi, Rize m illetvekili A kça l ile 
M illiye t gazetesi müdürü Abd i İpekçi id i.

B. M. KALKINMA PROGRAMININ YARDIMI

Birleşm iş M illetler Ka lk ınm a Programı (Undp) Yö ne
tim Kuru lu , H aziran  dönemi top lantısında İstanbu l'da ku
ru lacak  Dericilik  A raştırına  ve Eğitim M erkezi için 978 .800 
do lar tahsisi kabul ed ilm iştir. Türk hüküm etinin karşıt 
katkısı 926 .000  do lar o lacaktır. Beş sene süreli olan pro
jenin uygu lam a teşkilâtı B irleşm iş M illetler G ıda ve T a 
rım Teşkilâtı (Fao)'d ır. B irleşm iş M illetler S ına î Kalk ınm a 
Teşkilâtı (Unido) projenin tatb ik ine katılacaktır.

ÇAĞLAYANGİL - DENKTAŞ GÖRÜŞMESİ

Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Ç ağ la ya n g il, 27 Hazi- 
ran ’da A n ka ra 'ya  gelen Kıbrıs Türk Cem aat M eclisi B aş
kanı Rauf Denktaş ile yaptığ ı görüşmeden sonra şu aç ık
lam ad a bulunm uştur :
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28 Haziran 1969

28 Haziran - 5 
Temmuz 1969

30 Haziran 1969

«G örüşm elerim iz devam  ediyor, sayın  Denktaş, ce- 
m aatlerarasındak i görüşm elerin vard ığ ı sa fha  hakkında 
bana bilg i verd i. Bu m üzakerelerin  u laşacağ ı netice h ak 
kında bu günden kesin bir kanaat izhar etmek isabetli 
o lm az. A n cak  yayg ın  bir kanaat halinde izhar o lunan 
kötüm serliğe katılm ak için kâfi sebep de yoktur.»

Öte yan d an , Rauf Denktaş da basın m ensupların ın  
soru ların ı cevap land ırm ış ve son gelişm eler hakkında 
bilg i verm iştir (Bk. Belge 12).

IMF’İN TÜRKİYE’YE AÇTIĞI EMRE HAZIR KREDİSİ

U luslararası Para Fonu (IMF), Türk hüküm etinin 
önüm üzdeki 12 a y  içinde 27 m ilyon do la rlık  yaban c ı 
döviz satın a lab ilm esin i öngören emre hazır kredi a n la ş 
m asını onaylam ıştır.

IMF, bu yeni a-nlaşm anın, süresi geçen A ra lık  a y ın 
da sona eren 27 m ilyon d o larlık  emre hazır kredi a n la ş 
m asının yerin i a lacağ ın ı b ild irm iştir. IMF genel m erke
zinden yap ılan  aç ık lam aya  göre, Türkiye'n in  1963 yılı 
içindeki gayri safi m illi h as ıla s ı, uzun vade li kalk ınm a 
planın öngördüğü yüzde 7 'lik  hedefe u laşm ıştır. Bunun
la beraber kötü hava şartla rı, ta rım sal üretim in istenen 
nisbete u laşm asına m ani olm uştur. IM F’nin 7 7  m ilyon 
do larlık  yeni ya rd ım ı, f iy a t istikrarının m uhafazasına  ön
celik  tan ıyan  program ın desteklenm esi gayesin i gütm ek
tedir.

FAO YÖNETİCİLERİNİN TEMASLARI

Birleşm iş M ille tler Besin ve Tarım  Teşkilâtı (FAO) 
İcra Direktörü Francisco A k ino , orm an bölgesi köyleri ve 
bazı gece - kondu bölgelerinde incelem elerde bu lunm ak 
üzere Türk iye ’yi z iyaret etm iş, bu a rad a  Dışişleri ve Tarım  
Bakan la rı ile görüşm üştür.

ÖVvUİt
DIŞİŞLERİ BAKANININ ORTA - DOĞU KONUSU İLE 
İLGİLİ BİR AÇIKLAMASI
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İsra il'in  Kudüs'te a lm ış bulunduğu tek ta ra flı ted
birler ve bu konuda Ürdün Hüküm etinin G üven lik  Kon-



şeyine yaptığ ı m üracaat hakkında gazetecilerin  vâk i so
ru larına cevaben D ışişleri Bakanı İhsan Sabri Ç ağ layan- 
gii Türk Hüküm etinin görüşünü şu şekilde izah etm iştir :

«O rta - Doğu ihtilâfı m uhtelif veçheleri o lan  bir ih
tilâ ftır . Bu veçhelerin en önem lilerinden biri de, m uhak
kak  k i, üç büyük d inin yak ından  ing ilendiğ i Kudüs şeh
rinin durum udur.

5 H aziran  harb in i takiben top lanan  Acil O la ğ a 
nüstü Genel Kuru l'da Birleşm iş M illetler üyelerin in büyük 
çoğunluğu Kudüs’ün statüsünün değiştirilm esi yo lunda 
İsra il'in  a lm akta  olduğu tedbirlerden endişe d u ya ra k , 
bu tedbirleri gayrı muteber addeden ve İs ra il’ i a lm ış o l
duğu kararla rın  uygu lanm asın ı tehire ve yen ile rin i a lm a 
m aya dâvet eden bir ka rar kabul etm işlerd ir. B ilâhare  
G üven lik  Konseyi 21 M ayıs 1968 tarih inde kabul ettiği 
d iğer bir ka ra rla r İsra il'in  Genel Kurul ka ra rla rın a  ayk ın  
hareketlerde bulunm asından duyduğu üzüntüyü tekrar
lam ış ve Genel Kurul kararında yer a lan  prensipleri te- 
yid  etm iştir. Hüküm etim iz Genel Kurul kararın ın  teklifçi- 
leri arasında yer alm ıştır.

Ürdün'ün ta leb i üzerine G üven lik  Konseyi bugün 
to p lan arak  Kudüs’teki durumu bir kere daha m üzakere 
edecektir. Birleşm iş M illetler Teşkilâtın ın  m eseleyi son 
defa görüşm esinden bu ya n a  İs ra il’ in Teşkilâtın  kabul 
ettiği k a ra rla rla  kab ili te lif o lm ayan  tedb irler a ld ığ ı bir 
v ak ıa d ır . Doğu Kudüs'te A rap la ra  a it evlerin  ve a raz in in  
istim lâk  ed ilm esi, bir çok a ile le rin  evlerinden çıkm aya 
mecbur tu tu la rak  rıza ları h ilâ fına başka yerlere ye rleşti
rilm eleri, İd a rî Kanunun isdarı bu g ib i tedbirlerin  m üşah
has m isa lle rid ir. Türk iye , Orta - Doğu ihtilâfın ın  ha llin i 
daha da güçleştireceği m uhakkak  olan bu ve buna mü
m asil tedbirleri tasv ib  etm em ektedir ve hiç b ir zam an 
etm eyecektir. Bu kere G üven lik  Konseyinin m eseleyi ye 
niden teferruatlı bir tetkike tâb i tu tarak  icap eden ka ra r
ları a la cağ ın a  İnan ıyoruz ve G üven lik  Konseyini buna 
d âvet ediyoruz.

Türk Hüküm etinin bu görüşü, şim diye kad a r o ldu
ğu g ib i bu defa d a , İlg ili devletlere ve öze llik le  G üvenlik  
Konseyi üyelerine izah edilecektir.»
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B E L G E  1 5 Haziran 1969

BAŞBAKANIN İTALYA BAŞBAKANI ŞEREFİNE 
VERDİĞİ YEMEKTE YAPILAN KONUŞMALAR

Başbakan  Süleym an Dem irel, İta lya  Başbakan ı M ariano Rumor şerefine 
verdiği yem ekte şu konuşm ayı yapm ıştır :

«Sayın B aşbakan ,

Ekse lansların ı, refakatlerindeki m üm taz devlet adam ları ile güzide şah 
siyetleri m em leketim izde ağ ırlayab ilm ekten  büyük bah tiya rlık  duym aktayız .

Büyük dostumuz ve m üttefikim iz İta lya 'n ın  Hükümet Başkanın ın sab ırs ız
lıkla bekled iğ im iz ziyaretin i tahakkuk  ettirebilm iş o lm asın ı sevinçle karşılıyor 
ve bunu belirtm eyi zevkli bir vaz ife  sayıyorum .

Sayın B aşbakan ,

İta lya  ile Türkiye'n in  kökleri çok eskilere inen ve tarih say fa la r ın a  uzanan 
ilişk ileri mevcuttur. D iyebilirim  ki, Türklerin deniz yo lundan A vrupa ile ilk te
m asları sîzlerin  vas ıtan ız la  olmuştur. M em leketim iz, umum iyetle A vrupa kü l
türüne, san 'atına  ve tekniğine sizin pencerenizden bakm aya da im a büyük 
önem atfetm iştir. Birçok m edeniyetin beşiği olan A kden iz , m illetlerim iz için 
ayırıcı o lm aktan z iyad e  birleştirici bir rol oynam ış, Türkleri ve İta lyan ları b ir
birlerini seven, sayan  ve an layan  m illetler yapm ıştır.

Bugün, iki m em leketin ilişk ile rine  hâkim  olan çeşitli a lan la rd ak i işb ir liğ i
ni ve çok sam im î dostluk havasın ı tarih in zengin hâzinesin in  tecrübelerine borç
lu olduğum uzu söylem ekte m üba lâğa o lm adığ ına kaniim .

Ekse lânsların ın  bu z iyaretin in  aram ızd a 'asırlar boyu o lgunlaşm ış bulunan 
bu h İssî b ağ la ra  ve m illetlerim izin  geleceği içîn beslediğ im iz müşterek id ea l
lere yeni b ir kuvvet ve hız kazand ıracağ ından  em inim .

Sayın Başbakan ,

A kd en iz ’den bahsederken bölgem izde m em leketlerim izi yakından  ilg i
lendiren ve endişe lerim izi mucip olan bazı o lay la ra  tem as etmeden geçem eye
ceğim. Bunların başında Orta Doğu ihtilâfı gelm ektedir. Bu ih tilâ f doğrudan 
doğruya veya  do lay lı b ir şekilde barışı ve bölgedeki istikran tehdit eder bir m a
hiyet alm ıştır. Bu ih tilâ fa  âcil b ir çözüm yolu bulunm ası yo lundaki gayretleri 
sam im iyetle desteklem ekteyiz. Bu m aksatla , B irleşm iş M illetler çerçevesinde ve
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buna m uvazi o la rak  sa rfedilm ekte olan çaba ları m em nuniyetle karş ılam akta
yız . Bütün tem ennim iz, tehlikeli durumunu m uhafaza eden bu ihtilâfın  G üven lik  
Konseyi ka rarla rın a  d ayanan  bir zemin üzerinde çözüm yoluna kavuşturulm ası 
im kânların ın  bir an evvel bu lunm asıd ır.

A kdeniz'de  Kıbrıs sorunu da d iğer bir huzursuzluk kaynağ ın ı teşkil et
meye devam  etm ektedir. M em leketim in m illî bir d âva  o la rak  büyük önem atfet
tiği ve altı senedir b ir çözüm şekli bekleyen Kıbrıs ih tilâfı da zam an zam an üzü
cü ve çok tehlikeli sa fh a la r geçirm iş ve el'an  bizim  için hayatî değerini m uhafaza 
etmekte berdevam  olmuştur.

Halen ta ra fla rın  meşru hakla rına  d ayanan  âd il ve barışçı bir çözüm yolu 
bu lunab ilm esi için A d a 'd ak i iki Cem aat arasında görüşm eler cereyan etm ek
tedir. Cem aatler a rasın d ak i tem aslar m aa lese f henüz sonuç verici bir sa fh aya  
u laşm am ıştır. B iz , son zam an la rd a  Kıbrısta yap ılan  ümit kırıcı beyan lara  rağm en, 
A d a 'd ak i görüşm elerin barışçı bir yo ila  neticeye varm a için ya ra rlı bir araştırm a 
olduğu hususundaki kanaatim izi e l’an m uhafaza etm ekteyiz. Bu görüşm eler 
sonucunda ta ra fla rın  hak la rı ve m enfaatleri gözönünde tu tu la rak  bir u z laşm a
ya  g id ileb ilirse  m eselenin bütün d iğer ilg ili ta ra fla r  arasında akted ilecek bir 
konferansta n iha î b ir sonuca u laştırılm ası im kân dah iline  girecektir. Biz, K ıb
rıs'taki Türk Cem aatin in  ve Türk iye'n in  haklı m enfaatlerin in  korunm asında 
azam î hassasiyeti elden b ırakm adan yapıcı gayretlerim ize devam  etm ekteyiz.

Birleşm iş M illetler prensip lerine tam  bir sad aka t duyan H üküm etlerim iz, 
m illetlerim izin  barış ve güven lik  içerisinde refaha ve ileri bir hayat seviyesine 
u laşm ak hususundaki ideallerin i tahakkuk  ettirme gayreti içindedir. İta lya  ve 
Türkiye, N ATO , A vrupa Ekonom ik Toplu luğu, A vrupa Konseyi gibi kuruluşlarda 
da ya n yan a  işb irliğ i halinde bu lunm aktad ır. Bütün bu kuruluşların  Batı Dün
yasın ın  k ıym etlerin in savunu lm asın ı, ekonom ik gelişm enin sağ lanm asın ı ve 
A vru p a lılık  duygusunun ge liştirilm esin i hedef ald ığ ı şüphesizd ir. İta lya  ve Tür
kiye 20 seneyi aşan bir zam andan  beri NATO ittifak ı içinde savunm aların ı or
tak  bir gayretle  sağ lam aktad ırla r. Her iki m em leket, ittifakın  tedafü î m ahiyetini 
da im a birinci p lânda tutm uşlard ır. Her iki m em leket, İkinci Dünya Savaşın ı ta 
kip eden devreden bugünkü (détente) havas ına  geçişte N A TO ’nun oynadığ ı çok 
müsbet role büyük katkıda bu lunm uşlard ır. Türkiye bu yo ldaki gayretlerine de
vam a kararlıd ır ve N A TO ’nun, üyeleri arasında karşılık lı istişare ile daha sıkı 
ve kültürel b ağ la rla  takv iyesi lüzum una inanm aktad ır.

M ille tlerim ize , içinde bulunduğum uz m ille tlerarası kuru lu şla ra , daha ge
niş an lam ıy la  dünya barışına fayd a lı o lm anın esas yo lu, kuvvetli ve  dengeli bir 
ekonom iden geçm ektir. Bu bak ım dan , İta lya  takd irle  karşılad ığ ım ız p a rlak  bir 
tecrübeye sah iptir. İta lya , bugünün belli-başlı san ay i ü lkelerinden biri o lm ayı 
başarm ıştır. Bu itibarlad ır ki, aynı gelişm e tecrübelerini geçirm ekte olan m em 
leketim izin  durumunu ve bu yo lda karşılaştığ ı m eseleleri teşhis ve tesbitte dos
tum uz İta lya 'n ın  an lay ış  göstereceğinden em inim .
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Bu an lay ış ı İta lya  esasen, ekonom ik ve s iyas î hedeflerin i tam am iy le  k a 
bu llend iğ im iz A vrupa Ekonomik Toplu luğuna iltihak ım ız sırasında göstermiş 
bu lunm aktad ır. Bunu, aram ızdak i dostluğun m üşahhas b ir ifadesi o la rak  d a 
ima şükran la  anm aktay ız . Ö nüm üzdeki geçiş dönem inde ekonom im izin k a rş ıla 
şabileceği zorlukların  hallinde de aynı an lay ış ı beklem ekte ve bunun uzun v a 
deli o la rak  bütün ta ra fla r  için ya ra rlı o lacağ ına sam im iyetle  inanm aktayız .

Bugün A vru p a , ekonomi ve siyaset a lan ınd a eski gücünü ve nüfuzunu 
kazanm a yo lundad ır. Kuruluş ve ideoloji fa rk la rın a  rağmen bütün A vrupa mem
leketleri yeni bir istihalen in  eşiğ inde o ldukların ın  idraki içindedirler. Bu meyan- 
da , Doğu-Batı m ünasebetleri de üzerinde önemle duru lm aya değer bir sa fh aya  
gelm iş bu lunm aktad ır. Bu kpnuda Türkiye Doğu ü lke leriy le  ve öze llik le  kom şula- 
rıyle ikili ilişk ile ri çerçevesinde elinden gelen gayreti gösterm ektedir. Orta A v 
rupa 'da vukua gelen hâd iseler bu yo lda beslenen ümitleri zedelem iş, um um iyet
le üzüntü ve endişeyi mucip olmuştur. Buna rağm en, Doğu ve Batı m em leket
leri arasındak i yum uşam a ve yak la şm a  havasın ın  m uhafaza edilm esi im kâ n la 
rının araştırılm asında isabet ve fayd a  görm ekteyiz. A v ru p a ’da tam  ve uzun 
vâd e li b ir güvenliğ in  tesis edileb ilm esi için halen mevcut pürüzlü problem lerin 
kadem eli ve karşılık lı m üsbet sonuç veren çab a la rla  çözüm lenebileceğine in an 
m aktay ız . A vrupa G üvenliğ i Konferansı fikrin i bu çerçeve dah ilinde  m ütalâa 
etm ekteyiz.

Dünya şartları sür'atle  değişm ekte ve bunun sonucu o la rak  fertlerin ve 
m illetlerin  düşünce tarz la rı ve genellik le  ilim  ve tekn ik geniş m erhaleler kaydet
m ektedir. Teknolo jik gelişm enin yo! açtığı fa rk lıla şm a  m em leketler a rasın da uçu
rum lar ya ra tm aktad ır . Teknikte fa rk lı seviye lere u laşm ış ülkelerin  a ra la rın d ak i 
boşluğu asg arîye  ind irm eye gayret etm eleri, hem kendi m enfaatlerin in  hem de 
m illetler cam iasın ın  m enfaatin in  bir icabı o la rak  o rtaya çıkıyor. Bütün m em 
leketler, u laştık ları refah seviyesin in  devam lı ve istikrarlı o lab ilm esi İçin k a l
kınm a ve tekn ik  ilerlem e yolunda karşılık lı gayretlerin i m uvazeneli ve ahenkli 
yürütm ek zaru retiy le  karşı-karş ıyad ırla r. Bu konularda da m em leketlerim iz vaade- 
dici b ir işb irliğ ine  nam zet bu lunm aktad ırla r.

İk ili ilişk ile rinde  hiçbir an laşm az lık  gölgesi o lm ayan iki ü lkenin Hükümet 
Başkan la rı o la rak  yapacağ ım ız görüşm elerin , ya ln ız  m illetlerim iz İçin değ il, ayn ı 
zam an d a , barışa yürekten inanm ış diğer m illetler için de ya ra rlı o lacağ ından 
em inim . Türkiye ile İta lya  arasında ih tilâ f teşkil edecek h içbir konu yoktur. G e 
nel po lit ika larım ız aynı barışçı ve beşerî gayeye  teveccüh etmiş bu lunm aktadır. 
G örüşm elerim izin , aram ızda mevcut sıkı dostluk bağ ların ı daha da kuvvetlen
direceği ve z iyaretin iz in  bu bakım dan h â fıza la rım ızd a derin ve m es'ut izler bı
rakacağ ı sam im î İnancındayım .»
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«Sayın  B aşb akan ,

N azik  davetin iz le , ban a , iki ü lkenin Hüküm et Başkan ları a rasında eski 
bir z iyare t geleneğini tazelem e ve Yen i Türkiye'n in kaderine azim  ve d irayetle  
k ılavu z luk  eden devlet ad am ların ı tan ım a ve Atatürk 'ün basiretle çizdiği yo ld a , 
m em leketinizde gerçekleştirilm iş büyük gelişm e ve değ işik lik leri m üşahade et
me im kânını bahşettiğ inizden do layı Z a tıâ lin ize  pek m innettarım .

Boş b ir nezaket ifadesi te lâkki o lunm am ası kaydı ile, hemen belirtm ek 
isterim ki, m em leketlerim iz a rasın dak i ilişk ile r ya ln ız  pek mükemmel o la rak  k a l
m am akta , aynı zam an d a her a land a  devam lı b ir gelişm e halinde bu lunm ak
tad ır. Bu husus bizim  için bir m em nuniyet vesilesi o lm aktad ır.

M ille tle rarasında daha yakın  ve verim li b ir d iya log  tesisi am acıy la , m il
letlerin idarecileri arasında daha derin bir m uarefe sağ lam anın  yan ı başında , 
h a lk la r a rasın dak i tem asların  yoğunlaştırılm ası zaruretin in  de zam anın  İca p la 
rına b ir karşılık  teşkil ettiği kanaatindeyim . İşte karşılaşm am ız, zann ım ca , bu 
lâz im eyi cevap land ırm akta ve böyle b ir d iya logun derin leştirilm esinde, m em 
leketlerim izin  semere o lab ileceğ i ve a lm ası gerekli dostluk yolunu izlemekte bir 
şevk nedeni bu lunm aktad ır.

Hareketlerim izin  da im a aynı istikam ette - İsrarla  ve inatla belirtelim  - 
m ille tlerarası hayatta  hak  ve adaletin  ışığı a ltında yürütüldüğünü m üşahade b i
zim için bir inşirah vesilesi o lm aktad ır.

Aynı şey, m em leketlerim izin , kendi tab ii kaynak ların ı süratle geliştirm ek
ve az va rlık lı s ın ıfla r ile az gelişm iş bölgelere özel bir ilgi göstererek, m ille t
lerinin h aya t standartların ı m ünasip bir seviyeye u laştırm ak m aksad ına m atuf 
o lm ak üzere, bütün istihsâl yeteneklerin i seferber etme zorunluğunda bu lunduk
ları İktisad î sektör için de varittir. Biz m ille tlerarası d ayan ışm an ın , bu vetirenin 
zaruri bir unsuru olduğu m ü ta lâasın day ız . Türk iye 'n in  bu kadar kısa bir z a 
m anda eriştiğ i mutlu sonuçları zevkle  belirtirken, İta ly a ’nın, kendisiyle  o lan 
tekn ik, ekonom ik ve m alî iş b irliğ in i, gelecekte de daha e lverişli b ir hale getir
mekten geri kalm ıyacağ ım  temin etm ek isterim . A y rıca , Tü rk iye ’nin O rtak  Pazar'a 
ortak üye oluşunun, da im a artan refah hedefini gerçekleştirm ek için m üessir 
bir vasıta  olduğu yo lundaki inancım ızı da belirtm ek arzusundayım .

Bununla beraber, çağım ızın önüm üze koyduğu büyük m oral, sosyal ve  
s iyasa l so run lara , m ille tlerarası sıkı b ir işb irliğ i yolu ile çözüm getireb ileceğ i
m ize kâni o la rak , ilim , kültür ve teknoloji a lan ınd a sıkı tem asları idam e za ru 
retini küçümseme niyetini taş ım am aktay ız .

İnk işa fla rın ın , A v ru p a 'd a , devam lı barış ve güven lik , ekonom ik ve kü l
türel işb irliğ i şartların ı hazırlam ası için metodla ve im kân la r ya ratm ası temenni
ettiğ im iz «détenté» po lit ikası,b iz i birleştiren ve güven lik  içinde barışı hedef tutan 
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İttifak  M anzum esi dah ilinde  mutena bir yer bu lm aktad ır. İta lya  Hüküm eti, bu 
büyük emelin gerçekleşm esine m atuf fırsat ve vas ıta la rın  a ran m asınd a , Türk 
Hüküm etini kendi yan ında bu lacağı inancındad ır. A y rıca , bölgenin kapsad ığ ı 
bütün ü lke ler ya ra rın a , Akdeniz Bölgesinin ahenkli şekilde gelişm esin i tem inen, 
m em leketlerim izin  katkısı için gerekli ortam ve im kânın m evcudiyetine kani bu
lunm aktay ız . Akden iz'in  büyük devletleri a rasında gelen Türkiye ve İta lya , y a l
nız bölgenin barış ve dengesine değ il, O kyanusa g iriş yo lların ın  serbestiyetine 
geniş ölçüde bağlı bulunan bölgenin refahına da katkı ya p m ak  sorum luluğunu 
öze llik le  h issetm ektedirler.

F ilh ak ika , tarih bize gösterm iştir k i, A kden iz , medenî alem in merkezi bu
lunduğu, Doğu ve Batı arasında tab iî b ir köprü vazifes in i gördüğü zam an la rd a , 
m em leketlerim iz b irlikte refaha erm işler ve yeni m ünakale  yo lların ın  keşfi ile 
a lış ılage lm iş o lan la r d ışında yeni yoğun gelişm e bölgelerin in ihdası sonuçların
dan aynı ölçüde zara rd id e  o lm uşlard ır.

M ille tlerim iz in  ha lâ  izlerin i taşıd ığ ı a s ır la r boyu süregelm iş gerilem eden 
sonra, A kden iz , Süveyş Kanalın ın  açılm ası O rta Doğu'da büyük petrol y a ta k la 
rının keşfi ve Doğu A s y a ’da büyük yeni p azarla rın  kurulm ası sebeplerine m ebni, 
ta rih î görevini tekrar yavaş ya va ş  kazan ır olm uştur. Bundan hepim iz ya ra rla n 
dık. A yrıca , bu ortak denizin , zam an la  sah ild a r ülke ve m illetler ya ra rın a , m o
dern dünyanın  bir refah bölgesi haline  dönüşeceğini ümid etm ek boş b ir te
menni o lm ayacaktır.

Bütün A kden iz ü lkelerin in bu hedefin gerçekleşm esi için çaba göstermekle 
yüküm lü o lduk larına inanm aktay ız . İşte bu bakım dan Türkiye ve İta lya , bö l
genin refah ve dengesi için m atlup vasıta la rın  araştırılm asında işb irliğ i y a p 
m ak m evkiinded irler. Barış ve m ille tlerarası dayan ışm a azm im iz, ekonomi ve 
dem okrasi ö lçü lerim iz ve işbu denize tam a id iyetim iz bize bu bapta özel bir 
sorum luluk tevdi etm ektedir.

Akden iz'de  ayrıca , bizde haklı o la rak  pek çok endişe uyandıran  ve dünya 
barışın ın en n azik  kesim lerinden birin i teşkil eden çilekeş Orta Doğu bölgesine 
de nazır bu lunu lm aktad ır. B iz, Süveyş Kanalı aç ılm ad ıkça  ve ih tilâ fa  ta ra fla rca  
kabul ed ilm iş, Birleşm iş M illetler kararı çerçevesi içinde devam lı b ir hal sureti 
bu lunm ad ıkça , bu deniz için gerçek bir barış ve refahın mevcut o lam ıyacağ ın ı 
pek iyi b ilm ekteyiz. İşte bu sebepledir ki, m ille tlerim iz , bölgede barış ve adaleti 
tesis ve burada ya şayan  insan ların  ızd ırap larına  son verm ek am a c ıy la , B irleş
miş M illetler ve  d iğer a lâ ka lı m em leketlerin faa liye tle rine  yardım cı o lm ak ç a 
basını gösterme vazifes inden , bu n azik  bölgede de fariğ  o lam ayacak la rd ır.

İşte bu işb irliğ i ve dayan ışm a zihniyeti içinde, kadehim i Türkiye Cum hur
başkan ı Sayın  General Su nay ’ ın sıhhatine, şahsî saadetin ize  ve T ü rk - İta ly a n  
dostluğuna ka ld ırm aktay ım .»
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B E L G E  2 6 Haziran 1969

T Ü R K -İT A LY A N  GÖRÜŞM ELERİ İLE İLGİLİ O LARAK 
YA PILA N  BAZI AÇ IKLAM ALA R

İta lya Başbakan ı M ariano Rumor ile Tü rk iye ’ye gelen İta lya  B aşb akan lık  
basın Bürosu Başkanı A ldo Palm isano'nun verdiğ i b ilg iye  göre, İta lya 'n ın  Tür
k iye 'ye  verd iğ i kredilerin şartlarında da yeni ko lay lık la r sağ lanm ıştır. Buna göre, 
kredilerin fa iz i yüzde 5 ,5 ’ten yüzde 3 ,7 'ye  ind irilm iştir.

İta ly a ’nın Türk iye ’ye verdiğ i y ıllık  kredi 20 m ilyon do lardan  25 m ilyon do
lara  çıkarılm ıştır. Bunun 22 ,5  m ilyon doları Konsorsiyum  çerçevesinde, 2 ,5 milyon 
doları da İstanbul Boğaz köprüsünün dış finansm an ına katılm a payı o la rak  ve 
rilecektir.

Palm isano , A n kara 'd ak i T ü rk - İta ly a n  görüşm elerinde ikili ilişk ile rin  daha 
da geliştirilm esi konusunda birçok prensip m utabakatına varıld ığ ın ı da aç ık 
lam ıştır. Bunlar arasında teknik ve bilim sel işb irliğ in in  genişletilm esi, iki ülke 
aras ın d a  çift verg ilend irm enin  önlenm esi, karşılık lı burslar sağ lanm ası, arkeoloji 
a lan ınd a T ü rk - İta ly a n  işb irliğ in in  arttırılm ası, A n ka ra 'd a  bir T ü rk - İta ly a n  ensti- 
tüsü ’nün kurulm ası ve uzm an lar gönderilm esi bu lunm aktad ır.

A çık land ığ ına göre, Türkiye'de h id rografi projelerini h az ır la yacak  İta lyan  
m üşavirlik  firm a s ı’nın (İtaIconsult) g iderlerin i ka rşılam ak  üzere, İta lya 'n ın  verdiğ i 
30 m ilyon lire tlik  yard ım  da artır ıla rak  45 m ilyon lirete çıkarılm ıştır.

Öte yand an , İta lya  Dış Ticaret Bakan lığ ı Basın Bürosu Başkanı Francesco 
Pinto da bir soru üzerine, Türk iye'n in  O rtak P aza rla  olan ilişk ile rin in  İta lya  ta ra 
fından  destekleneceğini söylem iştir. Pinto, « İta ly a ’nın O rtak  Paza r'd a  tarım  konu
larında Türkiye ile m enfaatleri çatışıyor. Ne d iyorsunuz?» şeklindeki b ir soruya 
cevap o la rak  «Bu konuda görülen aksak lık la rın  giderilm esi üzerinde ça lış ılm ak
tadır» dem iştir.

Pinto bu a rad a , bu ay  ve Temm uz ayı içinde Türk - İta lyan  kültür ve turizm  
karm a kom isyonların ın to p lan arak  ça lışm a la r yap acak la rın ı da açık lam ıştır.

B E L G E 3 6 H aziran  1969

İTA LYA  BAŞBAKAN IN IN  DEMİREL ŞEREFİNE 
VERD İĞ İ YEM EKTE YA PILA N  KON UŞM ALAR

İta lya  Başbakan ı M ariano Rumor, Başbakan  Süleym an Demirel şerefine 
verd iğ i yem ek sırasında m eslekdaşına İta ly a ’nın en büyük nişanım  tevcih ettik
ten sonra şu konuşm ayı yap m ıştır :
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Bize gösterd iğ in iz, geleneksel Türk konukseverliğ ine gerçekten ya raşan  
hüsnükabûl ve nezaket ile, yaptığ ın ız pek fayd a lı fik ir  teatisi için Büyüke lç ili
ğim izde Zatıâ Iin ize  en derin şükran larım ı ifade edebilm ekle pek bahtiyarım . 
Ayrıca burada bulunan Türk devlet rica lin i se lâm lam aktan  da m em nuniyet du y
m aktayım .

Bugün Türk iye ’ye yapm akta olduğum ziyaret, iki ülke ilişk ile rin in  yakın  
bir geçmişi çerçevesinde değil, köklerin i, tarih ve coğrafyanın  kaçın ılm az kanun
ların ın , Cenova Deniz Cum huriyeti ve özellik le  Vened ik , P iza , A m alfi veya  az 
veya çok ölçüde İta lya  Ya rım ad ası'n ın  d iğer devletlerin in O sm anlı im parato r
luğu ile tem asa geçild iğ i uzak yü zy ılla rdan  a lm aktad ır. Karşılık lı ilişk ile r, çe liş
me ve çatışm aların  ticarî tem aslar ve verim li kültürel m ünasebetlerle nöbetleşe 
/er değiştird iğ i ta rih î b ir kadro içinde doğmuş ve gelişm iştir. A ltı yüzy ıla  u zan
mış bu uzun ve devam lı tem asların , fik ir  m übadelesini ko laylaştırd ığ ı ve v icdan 
ve düşünce tekâm ülüne eşlik  ettiği ve her iki m illet ve m edeniyeti zeng in leştir
diği b ir vak ıad ır.

Bu itib arla , karşılaşm am ızın , devletten devlete ilişk ile r gibi o lağan  ka lıp 
lardan çıkıp modern çağ ların  icad ve tecrübeleri ışığ ında eski bir m uhavereyi 
tekrar ele a lm a eğ ilim ine g ird iğ i intibaın ı taşım aktayım .

Bugün Za tıâ lin ize  söylem eği cırzu ettiğim yeni sözler, her şeyden önce, 
güzel ve modern başkentin izdeki kısa İkam et sürem içinde m üşahade ettiğim 
şeyler için duyduğum  büyük h ayran lık , cesurane b aşarıla rın , halkın ızın  teşebbüs 
ruhu ve h ayatiye ti, Kem al A ta tü rk ’ün dehasın ın , teşhislerindeki isabetin ve Türk 
m iletlinin yara tm a gücünü hücceti o lm aktad ır. A n ka ra 'd a  gördüklerim  m em le
ket ölçüsünde yansıtıld ığ ı takd irde , Türk iye'n in  g iriştiğ i yo lda , gelişm e açısından 
nelere kad ir o lacağın ı isbat etm ektedir.

A ram ızda yap ılan  görüşm eler ve f ik ir  teatileri sona ermiş bu lunm aktad ır. 
O rtak B ild iri'de  bu hususlardan etraflıca bahso lunacaktır. Ancak bu fırsattan 
fayd a lan a rak , yap ılan  görüşme ve fik ir  m übadelelerin in  m em nuniyetbahş ve 
b ilhassa fayd a lı olduğunu belirtm ekten kendim i a lam am aktay ım . F ilh ak ika , 
m em leketlerim iz A kden iz üzerinde coğrafî bir m evki olm a im tiyazına ve bundan 
m ütevellit sorum luluğun şerefine müştereken m alik  bu lunm aktad ırla r. Diğer 
ortak bir hususiyetim iz de, m üşahhas fille rle  barışın idam esine katkıda bulun
ma yo lunda köklü ve derin bir azm e sah ip  oluşum uzdur. Bu, o rtak laşa hay- 
kırılan barış azm ine im kânlarım ızın  gerçek ölçüsünü id rak  keyfiyetin i de ilâve  
etmek gerekir. İm kân ların  m übalâğa ile değerlend irilm esin in  hareketlerim izi 
frenlem esini arzu etm iyorum . Orta Doğu bunalım ı ile Batı ve Doğu ilişk ile ri için 
yeni ve devam lı b ir barış a raştırm an ın  öze llik  verd iğ i bugünkü ta rih î ortam , 
bize, im kân ve vasıta larım ız ın  daha d ikkatli ve daha salim  bir incelem eye ta 
bi tutulm ası zaruretin i telkin etm ektedir. M üşterek ta rih î geçm işim iz, barış a z 
mimiz ve ta savvu rla rım ızd ak i beraberlik  b izi esasen buna zo rlam aktad ır.

«Sayın Başbakan ,
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M em leketim e Türk iye ’de geçirdiğim  günlerin silinm ez hatıra ları ve Hü
küm etlerim izin , po litik , ekonom ik ve kültürel m ünasebetleri m üessir b ir şekilde 
yoğunlaştırab ilecek leri ve ortak ittifak ım ız ı, karşılaştığ ım ız m eselelere bir çö
züm verm ek, güçlükleri yenm ek için bu kadar zaruri olan m ütekabil an lay ış  ve 
m uvazene icap larına uygun bir vasıta  haline getirm ek gerektiği inancıy la dön
m ekteyim .

Kadehim i Ekselansların ın  sıhhati, Türk iye ’nin istikbâ li ve Türk - İta lyan  
dostluğu için kald ırıyo rum .»

Başbakan  Süleym an Demirel ise, şu cevabi konuşm ayı yapm ıştır :

«Sayın B aşbakan ,

Pek n azik  ve lütufkâr bir düşünce ile bendenize İta lya 'n ın  en büyük n işan ı
nı tevcih ettiniz.

Sonsuz teşekkuürlerim i sunarım . Benim için büyük bir şeref sayd ığ ım  bu 
nişanı a ram ızd ak i sam im î dostluğun pek kıym etli bir hatırası o la rak  büyük bir 
itina İle sak layacağ ım .

Ekselansların ın  m em leketim iz hakkında lütuf buyurdukları s itay işkâr söz
lere de ayrıca teşekkürlerim i sunarım .

Sayın B aşbakan ,

Türkiye ile İta lya  a rasında tarih in  ve coğrafyan ın  çizd iğ i yakın  bağ ların  
ve kuvvetli dostluk h is le rin in , bu z iyare tin iz le  yeni ve rnes'ut bir hız k a za n a 
cağ ından emin bu lunm aktayız . Tem aslarım ız , gerek ik ili ilişk ile rim izde  gerekse 
görüşme konusu yaptığ ım ız m ille tlerarası m eselelerde tam  b ir m utabakat h a
linde bulunduğum uzun b ir kere daha teyid ine im kân hazırlam ıştır. Esasen, 
Sayın Başbakan , bugünkü dünya şartları ve bölgem izdeki genel durum , m em 
leketlerim izin m enfaatlerine müşterek bir istikâm et verm ektedir. G elecek h ak
kında ki a rzu larım ıza ve üm itlerim ize de m üşterek idea lle rim iz kuvvet kazan 
d ırm a k tad ır .

ilişk ile rim izin  sam im î bir an lay ış  ve İşb irliğ i havası içinde geliştiğ in i bü
yü k  bir hazla  m üşahade etm ekteyiz. Bu a la n d a  yap ab ilecek le rim iz in  şim diye 
kadar yap tık la rım ızdan  daha çok olduğunu görm ek, bu yo lda sarfettiğ im iz 
gayretleri daha da arttıracaktır. İta lya , b iz Türkler ind inde her zam an  müstes
na yeri o lan bir m em leket olm uştur. Türkler ve İta lyan la r A kden iz  m eden iyeti
nin varis le rid ir . H ayat ve düşünce ta rz la rı, hem cinslerini sevm e hasletleri b a 
kım ından büyük benzerlik ler gösterirler. M em leketlerim ize ve ha lk ım ıza yeni 
u fuk la r açan bu bağ ların  Hüküm etlerim izin  po litikasında olduğu kadar ekonom i, 
ticaret ve kültür a lan la r ın d a  da sıkı ve verim li b ir işb irliğ i için geniş im kân lar 
hazırlad ığ ı şüphesizd ir.
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Bizleri mes'ut kılan ziyaretin ize  yarından  itibaren İstanbul’da devam  et
meniz ayrı b ir sevinç kaynağ ıd ır.

G ideceğin iz her yerde siz leri, İta lya 'd ak i kadar m avi ve parlak  bir gök, 
oradaki gibi dost e ller; sevgi dolu b ak ış la r karşılayacaktır . M em leketim izden 
en iyi in tib a la rla  ayrılm an ız en halisane  tem ennim izdir.»

B E L G E  4 7 H aziran  1969

DIŞİŞLERİ BA KA N IN IN  İTA LYA  BAŞBAKAN I ŞEREFİNE VERDİĞ İ 
YEM EKTE YA PILA N  KONUŞM ALAR

Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Ç ağ la ya n g il, İstanbu l’da İta lya  Başbakan ı 
M ariano Rumor şerefine verd iğ i öğle yem eğinde şu konuşm ayı yapm ıştır :

«Dostum uz İta ly a ’nın sayın  Başbakan ın ı ve beraberindeki güzide şah s i
yetleri bu tarih i güzel şehrim izde bir kerre daha se lâm lam aktan  büyük bahti
ya rlık  duym aktayız .

İstanbul'un gözlere ve ruh lara hitap eden m anzara ve güzellik lerin in  
İtalyan  dostlarım ızı memnun edeceğini umuyorum . M üzelerin i zenginleştiren 
bir çok sanat eserlerinin İta lya  ile ilg ili o lm ası İstanbu l’un ayrı bir özelliğ in i teşkil 
etmektedir. Bun lardan başka iyi n iyetli ve ça lışkan  bir İta lyan  kolonisi Türk 
m isafirperverliğ i İle kucaklaşm ış bu lunm aktad ır.

M em leketlerim iz a rasın da a s ır la r boyu devam  eden karşılık lı sanat ve 
bilgi ak ım ların a  k ıt’a la rı ve denizleri birleştiren bu şehir vasıta  olmuştur. Sayın 
Başbakan ım  da işaret buyurdu lar : tarih in  akışı içinde A kden iz , m illetlerim iz 
için yak la ştır ın  ve b irleştirici bir yol olm uştur. Bugün daha da ileri bir sa fh ad a , 
Akdeniz'de m enfaat ve m ukadderat b irliğ i içinde bu lunm aktayız. Bu bölgede 
barışın ve güven liğ in  hüküm sürm esi, ekonom ide ve teknikte fark lı 
seviyeler gösteren bölge m em leketleri a rasın da karşılık lı yard ım laşm a ile 
ancak devam  ettirileb ilir. Bu d ayan ışm a kurulm adıkça bütün bölgem iz iç mü
cadelelere ve dış m üdahale lere  hepim izin za ra rın a  o la rak  açık kalacaktır. B u - 
yolda İta lya 'ya  ve Tü rk iye ’ye devam lı bir işb irliğ i içinde, büyük görevler düş
tüğüne inanm aktay ız .

Resmî görüşm elerim iz ve tem aslarım ız Türk - İta lyan  dostluğunun gele
ceği için çok vaded ic i û ir gelişm eyi tesbit etm ektedir. Teferruatına girmeyece- 
ğirn. A ncak , m em leketlerim izin  A vru pa m eseleleri m uvacehesindeki tutum ların
da m üşahade ettiğ im iz m utabakatı önemle belirtm ek isterim . Çünkü Türkiye, 
Batı dünyasın ın  mesnet a ld ığ ı prensip ve idealleri tam am iy le  benimsememiş 
bu lunm aktadır. Bu itibarla  da bütün A vrupa kuruluşlarına dahil olm ayı bir temel

Sayın Başbakan ,
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politika tutumu halinde m uh afazaya  büyük önem atfetm ektedir. Bu yöndeki 
gayretlerde de dostumuz ve m üttefikim iz İta lya  ile ayn ı zem inden hareket et
m em izin ve karşılık lı destek bulm am ızın m em leketlerim iz için yeni bir kuvvet 
kaynağ ı o lacağ ı şüphesizd ir.

M em leketim ize yap tığ ın ız bu z iya re ti, İta lya  ile Türkiye a rasın da daha 
m es'ut bir işb irliğ i devresin in  m uadecisi o la rak  te lâkk i etmekte ve se lâm la
m aktay ız .

A yrılm an ız ın  yak la ştığ ı bu a ra d a , m em leketinizi Türkiyede liyakatle  tem 
sil eden Büyükelçi say ın  M ondello ’nun ilişk ile rim izin  gelişm esine kattığı bü
yük ya rd ım ları zikretm eden geçem iyeceğim . Bu h isler içinde kadehim i, Ekse- 
iân s la rın ın , refakatlerindeki sayın  Bakan la rın  ve kıym etli m esai a rk a d a ş la r ı
nın sıhhatlerine ve Türk - İta lyan  dostluğunun mes'ut geleceğine ka ld ırıyo rum .»

İta lya B aşbakan ı M ariano Rumor ise, cevab î konuşm asında şunları söy
lem iştir :

«Sayın  B akan , her şeyden önce za tıa lin iz in  gerek şahsım a gerek benim 
Vasatım la İta lya  halkı ve hüküm etine yönetm ek lûtfunda bulunduğunuz pek 
n azik  sözler için teşekkürlerim i ifade  etmek isterim .

Türk iye'deki ikam etim  artık  hitam bu lm ak üzeredir. Şim di sayın  Dış T ica
ret Bakanı ve sayın  Dışişleri Bakanı yard ım cısı ile İta lya  delegasyonu üye le
rinin h issiyatına da tercüm an o la rak , Türk hüküm etinin m üm taz tem silcisi zatı- 
â lin ize  bize lütfedilen cömert ve nazik  konukseverlik  için en içten şükran larım ı 
ifade etm ekteyim .

Ayrıca bütün m esai a rk ad a ş la rın ıza , Dışişleri Bakan lığ ı m ensup larına, 
fahsisen z iyare t ve ça lışm aların  m atluba m uvafık  ve mükemmel o rg an izasyo nu
na m ebni, yo ru lm ak bilm eyen Dışişleri Protokol şefine m üteşekkir ve m innetta
rım.

Türk iye ’nin sayın  Başbakan ı ile bugünlerde yap m ak  şeref ve zevkine nail 
o lduğum  görüşm eler, sadece m ütefiklere pek yaraştığ ı veçh ile sam im i ve açık 
kalp li ka lm am ış, aynı zam anda Türk dış po litikasın ın  dört y ıld ır sorum lusu olan 
za tıâ lin iz in  şahsen sağ lam a başarıs ında bulunduğunuz ak il fa a liy e t ve eserler 
sayesinde azam i an lay ış  ve aç ık lık la  m ütenasip olmuştur.

iki m em leket aras ın d ak i dostluğun tahkim in i teminen ta ra fın ızdan  v a 
rılan netice için İta lya  hüküm etine bir şükran n işanesi o la rak  gerek ikili ilişk i
lerim iz a la n ın d a , gerek m em leketlerim izin  üye bulundukları daha geniş k ad 
rolu m ille tlerarası teşekkülerde işb irliğ i bağ larım ızı ta kv iye  am acı ile zatıâ li- 
nizin rehberliğ inde bu kad ar faa l şekilde çaba gösteren Türk hâric iyesine yü k 
sek tavassu tunuzla  Ita lyan  m illet ve hüküm etinin m innattarlığ ın ı belirtm ek be
nim için m üstesna bir zevktir.
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Z a tıâ lin iz  iki ülke aras ın d ak i dostluğu sağ lam  ve m üessir bir şekilde ge
liştirm esine m ebni, ya ln ız  s iyasi m ehafilim iz de değ il, fa k a t bütün İta lyan  m a
ruf bir şahsiyetsin iz . Büyük gayretlerin iz için İta lyan  m illet ve hüküm etinin de
rin hassasiyetin i burada tescil etmekle m em nunluk duyuyorum .

Katettiğ im iz yolun istikba lim izin  en emin tem inatı teşkil ettiği hususunda 
güven im iz tam dır. Ö zgürlük, u yg arlık  ve terakki ideallerindeki beraberlik  m em 
leketlerim izin  önüm üzdeki y ılla rd a  g irişecekleri yakın  işb irliğ in in  ink işa fı için 
rehber o lacaktır.

İta lya  ve Türkiye ya ln ız  bir ittifak la  b irleştirilm iş değ ild ir. İki ü lkenin es
ki ve yak ın  çağ tarih inde ve A kden iz âlem ine aid iyette ortak bağ ları bulun
m aktad ır. Son günlerin görüşm eleri, Türk iye ’deki ikam etim in k ısa lığ ına rağ
men, yak ın dan  görüşm ek m utluluğuna erdiğim  za tıâ lin iz i ve d iğer Türk id a 
recilerinde bulduğum  açık  dostluk beni da im a daha geniş ve m illetlerim izin  
so sya l, ekonom ik te rakk isi için m üsm ir bir işb irliğ inde m üşahhas ifadesin i o lm a
ması m uhal olan yak ın lığ a  daha çok im ale etm iştir.

A tatürk 'ün  um delerinden mülhem şekilde yeni Türk iye'n in  g iriştiğ i ham 
lelere h ayran lık  d u ya ra k  kadehim i Ekselansın ızın  sıhhati, Türkiye ve onun h a l
kının te a lis i, A kden izin  iki büyük ya rım ad as ı, sayın  B akan , sizin vatan ın ız la  
benim vatan ım  aras ın d ak i dostluk için kald ırıyo rum .»

B E L G E  5

İTALYA BAŞBAKANININ BASIN TOPLANTISI

İta lya  B aşbakan ı Maricıno Rumor, İstanbu l’da düzenlediği basın top lan
tıs ında şu konuşm ayı yapm ıştır :

« İlk  o la rak  bir intibaım ı nakletm ek istiyorum . Türk hüküm etine ve Türk 
ha lk ına bize gösterm iş o ldukları gayet n azik  hüsnükabulden do layı duydu
ğum m em nuniyeti ifade  etmek isterim . Bu sabah A n k a ra ’dan hareket ederken, 
yo larda h a lk  dolu idi ve « İta lya »  d iye bağ ırıyo rla rd ı. A n ka ra 'd an  büyük bir 
m enuniyet ve heyecan içinde ayrıld ım . Türkiye'n in  İta lvaya  gösterm iş olduğu 
bu sam im iyet ve sevgi h islerin i İta lya  da duym aktad ır.

Başbakan  Sü leym an Demirel ile b ir çok konularda görüşm eler çok ilginç 
■olmuştur. Görüşm eire refakatim de bulunan a rkad aşla rım  ve Türkiye ta ra fından  
da Başbakan  Demirel ve D ışişleri Bakan ı Ç ağ layan g il katıld ı.

A vrupa Ekonom ik Topluluğunun m ensubuyuz. Biz Akdenİze uzanan iki 
ü lkeyiz. Hatta ü lke lerim izin  şöyle bir özeliğ i va r. Toprakları A kden iz ta ra fın 
dan  tam am en çevrilm iş o lan yegâne iki büyük ülke b izleriz . Görüşm elerim iz 
■esnasında m ensup olduğum uz bu b irb irine benzer üç ortam ı, da im a nazara
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a ld ık . İki ta ra f'd a  em niyetli ve sulhü temin eden A tlan tik  ittifak ına sam im iyet
le inanm aktad ır. A ram ızda tam bir f ik ir  b irliğ i vard ır. Bu ittifaka mensup o lu
şum uzun karşılık lı görüşm elerle takv iye  edileceğini gözönünde bulundurduk. 
A tlan tik  ittifakı em niyeti temin etmekten başka bir de detant unsuru o la rak  
mevcuttur. A tlan tik  İttifak ına üç cepheli problem ler arzo lunm aktad ır. 
A kden iz ülkesi o lm am ız bakım ından bunları nazarı itibara  a lıyo ruz . 
G erg in liğ in  giderilm esi üzerinde b ilhassa d ikkatim iz i teksif ettik çünki a ram ız
da hiçbir ih tila f mevcut değ ild ir. Bu bakım dan d ikkatim iz gerg in liğ in  g id e ril
mesi üzerine top landı.

Avrupan ın  Doğusunda son ay la rd a  m eydana gelen o lay la r , Batı A vrupa - 
da büyük bir endişe kaynağ ı olm uştur. Buna rağm en gerg in liğ in  giderilm esi 
için Batı ile Doğu a rasın da güç sarfed ilm esi im kânına inanm aktay ız . Bundan 
dolayı Ba lkan  bölgesinde bir em niyet, bir istikrar durum unun bulunm ası her- 
şeyden evel şart konulm aktad ır. Batı ile Doğu a rasın da gerek ik ili gerekse 
çok ta ra flı m ünasebetlerin geliştirilm esin in  fayd asın a  inanm aktayım . Sulh , 
em niyet ve istikrar için bir A vrupa konferansı fikrin i görüştük. Bunun derhal 
tahakkuku  im kânsızd ır. İlerde tah akku k  ettirm ek üzere gözönüne a ld ık . Bu
nun bir hareket noktası değ il, bir varış  noktası o lacağ ına iki ta ra f da kanaat 
getirm iştir. Bu kendi başına bir ülkü teşkil etmez. Fakat gerg in liğ i g iderici bir 
görüşm e, m ünakaşa unsurudur. Görüşm elerde iki b loka dahil bütün ülkelerin 
katılm a ları ve A m erikan ın ’da katılm ası m em nuniyet verici bir hal o lacaktır. 
Fakat bu konferans uzun, d ikkatli ve gerçekçi b ir şekilde hazırlanm ası gerek 
bir ça lışm a m ahsulü o lm alıd ır. Görüşm e önce ayn ı ittifaka dah il dev le tle r 
a rasın da b aşlam a lıd ır . En az zorluk arzeden problem lerin hallinden hareket 
edilm esini m ünasip görüyoruz. Bizim  görüşm elerim iz bir görüş teatisi ve ger
çekçi bir hava içerisinde geçm iştir.

«Batı ittifakı dah ilindeki görüşm elerim izde, A vrupa problem leri özel b ir 
önem arzetm iştir. A vrupa O rtak Pazarın ın  gelişm elerin i ve bunun sa ğ la y a ca 
ğı im kânları ve ileride b ilhassa siyasi a la n d a  varab ileceğ i neticeleri Türk dost
larım ıza izah ettik. Son Fransız o lay la rı büyük bir engelin belki ortadan kalktığ ı 
zehabını bizde uyand ırıyor. İta lya  her gayreti sarfedeceğin i teyit etti. İta lya 'n ın  
sarfetm ek istediği gayret gerçeğe ve büyük bir hisse d ayan m aktad ır . A ğ ır ağ ır 
da olsa ad ım larım ız ı a tm ak  ve uzak olan hedeflere ve A vrupa için başka ç ıka r 
yol arzetm iyen hedeflere varm ay ı düşünüyoruz.

Türkiye A vrupa O rtak  Pazarına iştirak  eden bir ü lkedir. Türkiye A vrupa 'n ın  
siyasi b irliğ i fikrin in  gelişm esine büyük b ir ilgi gösterdi. A tatürk ta ra fından  
teessüs eden an 'an e , Türk iye ’yi A vrupa ile b irleşm eye doğru itm ektedir. Bun
dan do layı Türkiye geçici devreden tam üye oluş devresine geçm ek için geçe
cek devrelerin  mümkün olduğu kadar kısa zam anda aşılm asın ı arzu etm ektedir. 
A vru p a  O rtak Pazarına tam am en üye olan İta lya , iştirakçi o la rak  üye o lan 
Türkiye - ayn ı zam anda diğer yand an  tam am en A kden iz ülkesi o lan iki ü lked ir.
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G örüşm elerim iz sırasında A kden iz için müşterek bir siyaset mevcut m udur 
probllem ini ele a ld ık . Türkiye ile İta ly a ’nın m esuliyetleri bir hususiyet arzetm ek- 
tedir. Çünki her ikisi de Akdenizin  iki ü lkesid ir. Türkiye ile İta lyan ın  A kden iz s i
yasetin in  Batı ittifak ına ve Batıya yönelm em iş bir şekilde gelişem iyeceği k a n a 
ati na vard ık .

A kden iz'deki s iyasetim izi de buna göre a ya rlam ak  azm indeyiz . Fakat A k 
deniz mevcut o lan bir gerçektir. Bu denize kıyısı o lan ü lkeler uzanm aktad ır. D a
ha son y ılla ra  kadar dünyanın  en önemli deniz ulaşım  yo larından  b irisin i teşkil 
etm iştir.

B izim  arzum uz, A rap  ve İsra il harbi sebebile kapanan  ulaşım  yolunun b i
ran evvel açılm asıd ır. Buna göre şim diki durum un cırzettiği gerçekçi o lan m e
seleleri ele a ld ık .

Başta strate jik  m ahiyette olan m evzu lar gelm ektedir. Bun lar, A kden iz'de  
m evcut Am erikan  ve Sovyetler Birliğ i donanm aların ın  m evcudiyetinden ileri ge l
m ektedir. Bun ları, nazarı d ikkate , a lm am ız gereken iki ob jektif realitedir. Öte- 
yand an  A kd e n iz ’ in ta ra fs ız  hale  sokulm ası yahut kapalı vaziyette b ırakılm asın ın  
im kânsız lığ ına kanaat getird ik . Fakat bu hedeflerde m uvaffak  o lm ak, devam lı 
ve müşterek istişarelere dayan an  bir siyaset gütm em izi icap ettiriyor. Diğer y a n 
dan A kd en iz 'in  arzettiğ i ikinci önemli bir konu da Libya 'dan  Fas'a  kad ar u za
n an , b ilhassa Kuzey A fr ika  ü lkelerin in  gelişm e m evzuudur. Bu ülkelerin  ka lk ın 
ması hususunda her iki ülkenin neler yaptığ ı hususunda fik ir  teatisinde bulun
duk. Bu ü lke ler, büyük im kân lara  sah ip tirle r fa k a t im kân larından  istifade ede
bilm ek için bazı va s ıta la ra  ih tiyaçları vard ır. M evcut durum içerisinde bu ü lke
leri desteklem e siyasetim izin  devam  etmesi kanaatına  vard ık .

Harp devam  etm iyorsa d a , sulhun mevcut o lm adığı - Orta - Doğuyu ele 
a ld ık . B irleşm iş M illetlere daim i üye olan dört büyük ülkenin yap tık la rı ile i l
gili b ilg ileri b irb irim ize  b ild ird ik . Bu m eselenin yegâne hal tarzın ın Birleşm iş 
M illetler d ah ilin de  mümkün olduğu kanaatına  vard ık . O rta - Doğu probleminin- 
çözümünün gayet zorolduğunu b ilm ekle beraber, Birleşm iş M iletlerin devam 
lı üyesi o lan dört büyükler nezdinde onları gayretlerinde teşvik  edici m ah iyet
te ad ım ları atm a kararına  vard ık . M eselenin çözümünü ko lay laştırm ak  için im- 
kâ n la r ’da a rad ık . İh tilâ f halinde bulunan ü lkeler arasında bir tesir etme y o lla 
rını a rad ık . Çok zor o lm akla  beraber bu gaye için de devam lı şekilde fik ir  tea
tisinde bulunm a görüşüne vard ık . Bu çok zor konu üzerinde hiç değilse iki ü l
kenin müştereken hareket etm esini yerinde bulduk.

G erek İta lya  yarım  adası gerek Türkiye yarım  adası uzun bir köprü g ib i
d irler. İta lya  O rtak Pazarın  Güneye doğru uzanan bir köprüsü, Türkiye ise Do- 
ğu'nun Batıya doğru uzanan  bir köprüsü vaziyetinded ir.
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Devletlerarası s iyasetinde A kden iz , sulhun teessüs etmesi gereken en 
önem li noktalardan  b irid ir. Netice itibarile  m esuliyetlerim izden fe rag at ede
m eyiz. Ö teyandan kudretim izin  sın ırların ı da tan ıyoruz. Fakat şu kanaata  da 
va rd ık  ki ne çok m ağrur o lm a lıy ız , ne de çok çekingen o lm a lıy ız . Bu bakım dan 
iki ta ra flı çerçeve dah ilinde  hareket tarzım ızı tah lil ettik.

A y rıca , iki ülkenin de gelişm esi hususunda eriştikleri noktayı da tetkik 
ettik. Vard ığ ım ız netice, A ra p - İs ra i l  m ücadelesi ve Süveyş kanalın ın  kapalı o lu
şu iki ü lkeye de za ra r  getirm ektedir. İta lyan  ik tisad iyatın a  za ra r  getirm ektedir. 
Türk ekonom isinin gelişm esinde b ir ya va ş la tm a  unsuru o lab ilir . Ü lke lerim iz , 
ayn ı zam anda aynı problem lerle karşılaşm aktad ır. İta lya uzun bir m üddet öde
me dengesinde kaydedilen  dengesiz lik  sorunu ile karşılaşm ıştır. Sanay ileşm ek 
için serm ayeye m uhtaç bir durum da id ik . İta lya 'n ın  vak tiy le  geçirdiği s a fh a la 
ra bugün Türkiye sahne o lm aktad ır.

Bun lar, gelişm ekte olan bir ülkenin karşılaşacağ ı m eselelerd ir. Türkiye'n in  
bulunduğu durum içerisinde ve İki ta ra flı görüşm elerde Türk iye ’nin ge lişm esin
de çok büyük m enfatlerim iz olduğunu d ikkate  a la ra k  sürdürdük. 1969 y ılında 
Konsorsiyum  çerçevesinde hüküm etim izin Tü rk iye ’ye yaptığ ı kredi ya rd ım ı, 20 
m ilyon do lardan  25 m ilyon do lara ç ıkacaktır. Bun lardan ikibuçuk m ilyon do lar 
Boğaz köprüsünün inşasına tahsis o lunacaktır. A vrupa O rtak Pazarı çerçevesin
de Türk iye 'ye  yap ılan  bu yard ım ı nazarı itibara a ld ık  ve İta lyan  san ay iin in  Tür
kiye'de yatırım ların ın  devam ını temenni ettik. 800 m ilyon do lar bir ya rd ım da 
bulunm uşuzdur. Bu İta lyan  ekonom isi için çok büyük bir gayretin  ifadesid ir. 
Ayrıca teknoloji ve iimi a la n d a k i yard ım  konusu üzerinde de durduk ve Tü rk iye '
ye yapm akta  o lduğum uz tekn ik  yard ım ı arttırm aya karar verd ik . Ergene bölge
sinin projesinin yap ılm ası için yard ım ım ızın  30 m ilyon İta lyan  liretinden 75 
m ilyon İta lyan  liretine ç ıkarıld ığ ın ı b ild ird ik . A y rıca , yap tığ ım ız görüşm eler 
yan ında hususi kom isyonlar da görüşm eler yapm ış bulunuyor. N ak liya t ko
nusu üzerinde, Türkiye'n in  turizm  gelişm eleri üzerinde Teknolo jik  yard ım  ve 
kültürel m ünasebetleri de hususi b ir kom isyon tetkik etm iştir.

15 güne kad ar iki ta ra flı b ir kom isyon kültürel m eseleler için top lantıya 
çağ ırılacaktır. A y rıca , Türk iye ’nin O rtak P aza r’a geçiş devresin i tetkik ettik. 
G ayet gerçekçi bir hava içerisinde oldu. Her iki ü lkenin m enfaatleri gözönünde 
bu lunduru lm alı, hem de A vrupa O rtak Pazarı üye ü lkelerin in  m enfaatleri 
d ikkate  a lınm a lıd ır. Bun lara İlâveten s ilâhsız land ırm a ve nükleer denem e
lerin yap ılm am ası m eselelerini tetkik etik.»
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B E L G E  ô 8 Haziran 1969

Bild irin in  metni şöyled ir :

«Türkiye Cum huriyeti Başkanı Süleym an Dem irel'in daveti üzerine, İta l
ya Cum huriyeti Başbakan ı M ariano  Rumor, Dış Ticaret Bakanı V ittorino Co- 
lombo ve Dışişleri Bakan lığ ı M üsteşarı M ario  Z agari ile b irlikte 5 - 8 H aziran  
1969 tarih leri arasında Türk iye'ye  resmî bir ziyarette  bulunm uştur. Bu ziyaret 
esnasında, M, M ariano  Rumor Türkiye Cum hurbaşkanı Cevdet Sunay ta ra fın 
dan kabul ed ilm iştir.

Z iya re t, iki Başbakan ın  m iletlerarası durum üzerinde etraflı görüş tea ti
lerinde bu lunm alarına ve ik ili m ünasebetlerin gelişm esin i incelem elerine im kân 
verm iştir.

Büyük bir sam im iyet içinde geçen görüşm elerinde iki B aşb akan , iki mem
leket aras ın d ak i m ünasebetlerin iki m illet arasında mevcut dostluk bağ larına 
istinat eden ve iki ü lkenin dahil bulundukları Teşk ilâ tla r ve Top lu luk lardak i 
sıkı işb irliğ inde m âkesin i bulan m em nuniyetbahş ink işafın ı m üşahade ey le
m işlerd ir.

İki m em leketin dış siyasetlerin in  de em niyet içinde barış hedefine sah ip 
bulunduğunu kaydeden B aşb akan la r, gerek üyelerin in savun m aları, gerek A v 
rupa 'da yum uşam anın  sağ lanm ası bak ım ından A tlan tik  İttifakın ın  oynadığ ı 
rolün önem ini o rtaya koymuş olan N ATO N âzırla r Konseyinin N isan toplantısı 
sonuçları hakında m em nuniyetlerini izhar etm işlerd ir. B aşb akan la r , A vrupa 
da güven lik  ve itim ada d ayan an  âd il ve sürekli bir barışın şartların ı tesbit için 
g iriş ileb ilecek m üzakereler yo luna m üteallik  im kân la r üzerinde ittifak  dah ilinde  
yap ılm akta  olan ça lışm a la ra  atfettik leri ilg iy i belirtm işlerd ir. A vrupa güvenliğ i 
konferansı konusunda iki Hükümet, müsbet bir netice sağ lanab ilm esi için böy
le bir teşebbüsün önceden itinalı bir hazırlığ ı gerektird iğ i kanatinded irler. Bu 
m ünasebetle, T a ra fla r , daha geniş çaptak i A vru pa m eseleleri üzerinde verim 
li m üzakerelere zem ini tedricen haz ır lam ak  üzere ih tilâ fa  daha az  m üsait ko
nularda terakki kayded ilm esi tem ennisinde bulunm uşlard ır.

T a ra fla r , dünyada barışı tehdit eden m uhtelif ih tilâ f konularını da ince
lem işlerd ir. V ietnam  konusunda, Paris görüşm elerinin mümkün olan en kısa z a 
m anda, bu m eselenin s iya s î yo ldan  halli ile sonuçlanm ası tem ennisini izhar et
m işlerdir. Orta Doğu’daki tehlike li durum konusunda d a , Türkiye ile İta lya , böl
geye âd il ve sürekli bir barışı getirm ek üzere A rap  - İsra il ihtilâfın ın  ha llin i ko
lay laştırm a m aksad ıy le  B irleşm iş M ille tler çerçevesinde her türlü gayret sarfı 
zaruretin i tebarüz ettirm işlerdir.

TÜRK - İTALYAN ORTAK BİLDİRİSİ
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Kıbrıs meselesi konusunda, Başbakan  Süleym an Demirel İta lyan  m eslekda- 
şına A d a ’daki İki Cem aat tem silcileri arasında yer a lm akta olan istikşafı görüş
m elerle ilg ili son in k işa fla r hakkında bilg i verm iştir. B aşb akan la r , bu görüşm e
lerin m üşahhas bir sonuca u laşacağ ı ve böylece bütün ilg ili ta ra fla r  a rasında 
meşru hak  ve m enfaatlerin i koruyan n iha î bir hal çaresi yolunu açacağ ı ümidini 
m uhafaza  etm ektedirler.

A kden iz bölgesinin İstikrar ve ka lk ınm asına Türkiye ve İta lya 'n ın  duydu
ğu ilgi m uvacehesinde, T a ra fla r , iki m em leket a rasın da daha sıkı bir işb ir liğ i
nin bu bölgede barışın idam esine ve  bölgenin refahına çok fayd a  sa ğ la ya ca 
ğını kaydetm işlerd ir.

T a ra fla r , iki m üttefik m em leket a ras ın d ak i s iyas î istişareleri daha m üessir 
k ılim ak  ve bu m aksatla  top lan tıla r tertip lem ek hususunda m utab ık kalm ışlard ır.

İkili m ünasebetlerin incelenm esi s ıra s ın da , B aşb akan la r, gelişm ekte olan 
ve istikbal için birçok in k işa f im kânları arzeden Türkiye ile İta lya  a rasın dak i 
işb irliğ in in  değer ve önem ini belirtm işlerd ir.

Bu m ünasebetle iki B aşb akan , Türkiye ile İta lya  aras ın d ak i İktisad î iliş 
kileri gözden geçirm işlerd ir. Karayo lu  nakliyatı ve m ükerrer verg ilendirm e h ak
kında yak ın d a  birer an laşm a im za lanacağ ın ı m em nuniyetle m üşahade etm iş
ler ve iki m em leket aras ın d a  bir tekn ik ve tekno lo jik  işb irliğ i an laşm as ı, turizm 
a lan ınd a  bir işb irliğ i an laşm ası ile b ir sağ lık  ve veteriner an laşm ası aktedil- 
mesi im kân ların ın  uzm an larına incelettirilm esine karar verm işlerd ir.

T icarî m übadele ler a lan ınd a  iki B aşb akan , bu m übadelelerin  hacm inin 
ve b ilhassa  İta lya 'ya  müteveccih Türk ihracatının arttırılm ası için karşılık lı g a y 
retlerin devam  ettirilm esi lüzum unu teyit etm işlerd ir.

M alî ilişk ile r konusunda Türkiye B aşb akan ı, Tü rk iye ’ye Yard ım  Konsor
siyum u çerçevesinde İta ly a ’nın Türk ekonom isinin ka lk ınm a gayretlerine kat
kısının müsbet bir şekilde gelişm esinden duyduğu m em nuniyeti belirtm iştir. 
İta lya  B aşb akan ı, 1969 y ılında İta lya 'n ın  Konsorsiyom  çerçevesindeki katk ıs ı
nın eski y ılla ra  nazaran  artış göstererek 25 m ilyon do lara varacağ ın ı ve bu 
m eblağın 2 ,5  m ilyon doların ın  Boğaz Köptüsünün gerçekleştirilm esine tahsis 
o lunacağ ın ı beyan etm iştir. İki B aşb akan , her iki m em leketin m enfaatlerine 
hizm et eden bu m alî işb irliğ in in  önem ini bir kere daha belirtm ek hususunda 
m utabık ka lm ışlard ır.

Turizm a lan ın d ak i işb irliğ i konusunda iki B aşb akan , bu a la n d a k i yoğun 
bir işb irliğ in in  her iki ta ra fın  da karşılık lı m enfaatine hizmet ettiğine d ikkati 
çekerek, Tü rk iye ’de inşaat ve u laştırm a konularındaki a lt - yap ı projelerinin ger
çekleştirilm esi im kânların ın  İncelettirilm esin! ka rarlaştırm ış la rd ır.
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İki m emleketin AET - Türkiye arasında bir o rtak lık  ya ra tan  A n laşm a çer
çevesindeki ilişk ile rine  gelince, iki B aşb akan , A n ka ra  An laşm asın ın  Geçiş Dö
nemine intikal ile ilg ili o la rak  devam  eden m üzakere lerin , en kısa zam an d a , 
Tü rk iye ’nin A vru pa lı O rtak statüsünü ve Türk ekonom isi ile üye ülkelerin  eko
nom ilerinin özel gereklerin i göz önünde tutan m üşahhas neticelere varm asın ı 
teminen mümkün olan her türlü gayreti göstermeyi kararlaştırm ış la rd ır.

T a ra fla r , iki m emleket a rasın d ak i kültürel m ünasebetleri de incelem işler 
ve bu m ünasebetlerde kaydedilen  müsbet gelişm eyi m em nuniyetle m üşahade 
etm işlerd ir.

İta lyan  ta ra fı, iki m em leket a rasın d ak i kültür yaym a vasıta la rın ı takv iye  
m aksad ıy le , A n ka ra 'd ak i Kültür M erkezini daha m üsait bir b inaya  nakletm e 
niyetini b ild irm iş ve bu yeni M erkezde arkeo lo jik  araştırm aların  koordinasyonu 
ve ge liştirilm esiy le  görevli bir teşkilâtın  da yerleşebileceğin i beyan etm iştir. 
Ayrıca İta lyan  ta ra fı, İstanbu l’daki İta lyan  Lisesinin tekn ik - d idaktik  im kân la 
rının ge liştirilm esine ve m odernleştirilm esine de çalışıld ığ ın ı belirtm iştir. Türk 
ta ra fı d a , İta ly a ’da Türk kültürünün tanınm asın ı gerekli im kân la rla  arttırm a 
hususundaki arzusunu teyit etm iştir.

Karm a Kültür Kom isyonu, A n k a ra ’da aktedeceği m üstakbel toplantıda 
bu tasavvu rla rın  gerçekleşm esi konusunu inceleyecektir.

İta lya  B aşb akan ı, kendisine karşı gösterilen sıcak kabul ve m isa firper
verlikten do layı Başbakan  Süleym an Demirel ve Türk Hüküm etine teşekkür et
miştir.

Başbakan  Rumor, Türk Başbakan ın ı İ ta ly a ’ya  resmî bir ziyarette  bu lunm a
ya dâvet etm iştir. Bu dâvet kabul edilm iştir. Z iyaret tarih i d ip lom atik  yo ldan 
tesbit edilecektir.»

Esas Metin

CO M M UNIQ UE CO N JO IN T 
TURCO - ITALIEN

M. M ariano  Rumor, Président du Conseil des M inistres de la République 
Italienne, accom pagné par M. Vittorino Colom bo, M inistre du Commerce 
Extérieur et par M. M ario  Z a g a ri, Sous - Secrétaire au x  A ffa ire s  Etrangères, a 
effectué une v is ite  o ffic ie lle  en Turquie du 5 au 8 juin 1969, sur l'invitation 
de M. Süleym an Dem irel, Président du Conseil des M inistres de la République 
de Turquie. Au cours de cette v is ite , il a été reçu en audience par le Président 
de la République de Turquie, M. Cevdet Sunay.
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Cette v isite  a perm is au x deux Premiers M inistres de procéder à des 
échanges de vues approfond is sur la situation intérnationale et d ’exam iner le 
développem ent des relations b ilatéra les.

Lors de leurs entretiens m arqués par une grande cord ia lité , ils ont 
constaté l ’évolution très satisfa isan te  des relations entre les deux pays sur la 
base des liens d ’am itié  qui existent entre les deux peuples et qui se reflètent 
dans la coopération étroite des deux pays au sein des O rganisations et 
Com m unautés dont ils font partie.

Après avo ir noté que la politique étrangère des deux pays vise au même 
objectif de la pa ix  dans la sécurité, les deux parties ont exprim é leur satisfaction 
pour les résultats de la réunion d 'av ril du Conseil A tlantique  qui a mis en 
re lie f l ’ im portance du rôle joué par l'A llian ce  aussi bien pour la sécurité de ses 
m em bres que pour la détente en Europe. Ils ont mis l'accent sur l'intérêt qu 'ils 
attachent à l ’étude en cours au sein de l ’A lliance  sur les possibilités d ’un proces
sus de négociation pour étab lir les conditions d 'une p a ix  juste et durab le  en 
Europe fondée sur la sécurité et la confiance. Au sujet d ’une conférence sur la 
sécurité européenne, les deux Gouvernem ents estiment qu'un telle in itiative 
devra it être soigneusem ent préparée à l'avance  a fin  d ’obtenir un résultat 
positif. A  ce propos, les deux parties ont souhaité que des progrès soient 
réa lisés pour le règlem ent des problèm es moins controversés pour préparer 
graduellem ent le terrain  à une discussion fructueuse des problèm es européens 
de plus grande envergure.

Les deux parties ont égalem ent exam iné les divers conflits qui troublent 
la p a ix  dans le monde. Au  sujet du V ie tnam , ils ont exprim é le souhait que 
les conversations de Paris aboutissent le plus tôt possible à un règlement 
politique de ce problèm e. En ce qui concerne la situation dangereuse au 
M oyen - O rient, l'Ita lie  et la Turquie ont souligné la nécessité de déployer tous 
les efforts dans le cadre des Nations - Unies pour fac ilite r la solution du 
problème arabo  - israélien  en vue d ’am ener une p a ix  juste et durab le dans 
le région.

Au sujet de la question de Chypre, M. Sü leym an Demîrel a exposé à 
son hom ologue italien les derniers développem ents concernant les entretiens 
explorato ires en cours entre les représentants des deux com m unautés de l'île . 
Les Premiers M inistres continuent à espérer que ces entretiens aboutiront à un 
résultat concret, ouvrant a insi la voie à une solution défin itive  entre toutes les 
parties intéressées, sauvegardan t leurs droits et intérêts légitim es.

Les deux parties ont constaté que, étant donné l ’intérêt de l ’ Italie  et de 
la Turquie à la stab lité  et au développem ent de la région m éditerranéenne, 
une coopération encore plus étroite entre les deux pays serait très utile au 
m aintien de la p a ix  et à la prospérité dans cette région.
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Les deux parties sont tombées d'accord pour rendre plus efficace les 
consultations politiques entre les deux pays a lliés  et o rganiser des réunions à 
cet effet.

Passant à l ’exam en des relations b ila té ra les , les Premiers M inistres ont 
souligné la va leu r et l'im portance de la coopération g rand issante  entre la 
Turquie et l ’ Ita lie , coopération qui offre de m ultip les possibilités de dévelop
pement pour l ’aven ir.

A  cette occasion, les deux Premiers M inistres ont passé en revue les 
relations économiques entre la Turquie et l’ Ita lie . Ils ont constaté avec 
satisfaction la conclusion im minente d ’un accord de transport routier et d'un 
accord sur la double im position et ont décidé de fa ire  étudier à leurs experts 
les possibilités de conclure un accord de coopération technique et technologique, 
un accord de coopération dans le dom aine du tourism e a insi qu'un accord 
san ita ire  et vétérina ire  entre les deux pays.

Dans le dom aine des échanges com m erciaux, les deux Premiers M inistres 
ont confirm é la nécessité de poursuivre les efforts réciproques pour augm enter 
le volum e de ces échanges et en particu lier, les exportations turques vers 
l ’ Italie .

Dans le dom aine des relations financières, le Prem ier M inistre turc a 
exprim é sa satisfaction à propos de l ’évolution positive de la contribution que 
l ’ Italie  apporte au x efforts de développem ent de l ’économie turque, dans le 
cadre du Consortium d ’a ide  à la Turquie. Le Prem ier M inistre italien a anoncé 
que la contribution ita lienne dans le cadre du Consortium pour l’année 1969 
sera encore augm entée par rapport au x années précédentes pour atteindre le 
chiffre  de 25 m illions de do llars dont 2 ,5  m illions seront consacrés à la ré a lisa 
tion du pont sur le Bosphore. Les deux Premiers M inistres ont été d ’accord pour 
réitérer l’ im portance de cette coopération financière  qui ne m anque pas de 
se rv ir les intérêts des deux pays.

En ce qui concerne la coopération dans le dom aine du tourism e, les deux 
Premiers M in istres, soulignant l’ intérêt mutuel que présente une coopération 
intense dans ce dom aine, ont décidé de fa ire  étudier les possib ilités de 
réa lisation  des projets d 'infrastructure de construction et de com m unication en 
Turquie.

Q uant au x  relations des deux pays dans le cadre de l ’Association CEE - 
Turquie, les deux Premiers M inistres ont décidé de fa ire  dép loyer tous les 
efforts possibles a fin  que les négociations en cours pour le passage é la phase 
transitoire de l ’Accord d ’A n ka ra  aboutissent dans les m eilleurs d é la is , à des 
résultats concrets qui tiendront compte du statut d ’associé européen de la 
lurqu ie et des exigences particu lières de l'économ ie turque et des économies 
des pays mem bres.
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Les deux parties ont aussi passé en revue les relations culturelles entre 
les deux pays et ont constaté avec satisfaction leur développem ent favo rab le .

La partie ita lienne, a fin  de renforcer les instruments de d iffusion de la 
culture entre les deux p ays, a fa it  savo ir son intention d ’insta lle r le Centre 
Culturel d 'A n ka ra  dans un siège plus adéquat où pourrait trouver p lace 
égalem ent un organism e pour la coordination et le développem ent des 
recherches archéologiques. La partie italienne a ajouté que l'am élioration  et la 
m odernisation des structures technico - d idactiques du Lycée italien d ’ Istanbul 
sont en cours.

La partie turque, de son côté, a confirmé sa volonté de développer la 
connaissance de la culture turque en Italie  par des moyens appropriés.

La Com mission Culturelle M ixte étudiera la réa lisation de ces projets au 
cours de sa prochaine réunion à A n ka ra .

Le Président du Conseil ita lien , a remercié M . Süleym an Dem irel, Président 
du Conseil et le Gouvernem ent turc pour l'hosp ita lité  et l'accueil cha leureux qui 
lui ont été réservés.

M. Rumor a invité la Premier M inistre turc à se rendre en Ita lie  en v is ite  
o ffic ie lle . Cette invitation a été acceptée. La date de la v isite  sera fixée  par la 
vo ie  d ip lom atique.

B E L G E  7 10 H aziran  1969

BA ŞBAKAN IN  İRAN BA ŞBAKAN I ŞEREFİNE VERD İĞ İ YEM EKD E 
YA P ILA N  KO N UŞM ALAR

Başbakan  Süleym an Dem irel, İran Başbakan ı A m ir A b b as H oveyda şeıe- 
fine verdiğ i yem ekte şu konuşm ayı yapm ıştır :
«Sayın  B aşb akan ,

Ekse lansları ile Bayan  H oveyd a ’ya  ve  hey ’etinizîn m üm taz üyelerine A n 
k a ra ’ya  hoşgeld iniz dem ek benim için büyük bir zevktir.

Türk - İran dostluğuna verd ik le ri büyük önemi 1950'lerde A n ka ra 'd a  bu
lundukları zam andan  beri takd irle  m üşahade ettiğ im iz Ekse lansların ı kardeş 
ve m üttefik büyük İran Devletinin Başbakan ı o la rak  tekrar aram ızd a görmenin 
bahtiyarlığ ı iç indeyiz. A n ka ra 'd a  birçok a rk ad a şla rın ız  ta ra fın dan  hâlâ  hatır
lanan  değerli dostluğunuzun İzleri canlı o la rak  ya şam aktad ır . Bunu, Ekselâns- 
ların ın ve muhterem refika ların ın  Türk iye'de kendilerin i evlerinde h issedecek
lerinin bîr işareti te lâkk i ediyoruz.
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İra n ’a yaptığ ım ız her z iyaret sırasında bize gösterilen m üstesna hüsnü- 
kabul ve m isafirperverliğ in  unutulm az hâtıra ların ı da im a m uhafaza ettiğim izi 
burada bir kere daha tebarüz ettirmekten büyük zevk  duym aktayım . M ajeste 
İran Şehinşahı'n ın  âk il ve m uktedir liderliğ i a ltında kardeş İran m illetin in k a y 
dettiği kalkınm a ham lelerin i büyük bir ilgi ve takd irle  izlem ekteyiz.

Eşsiz önder A tatü rk  ve Rıza Şah Pehlevî ta ra fından  kuvvetli tem eller üze
rine oturtulmuş olan geleneksel dostluğum uz m em leketlerim izde genç ku şak
lara intikal edecek kıym etli bir m irastır.

A ram ızda bizi b irb irim izle  b ağ layan  başka b ağ la r da vard ır. CENTO ile baş
layan  ve RCD ile daha da gelişen Türkiye ve İran ’ın Pakistan ile b irlikte g iriştik leri 
bölgesel işb irliğ i tecrübesi m illetlerim izin  tarih inde önemli bir dönüm noktası 
teşkil etm iştir. Üzerinde 160 m ilyondan fa z la  bir nüfus ya şayan  ve 3 m ilyon 
kilom etre kare lik  bir sahay ı içine a lan  Kalk ınm a için Bölgesel İşb ir liğ i’n in , 5 
y ıll ık  m azisi ve tecrübesi ile , m illetlerim ize daha parlak  bir istikbal ve daha 
fa z la  refah sağ layacağ ın ı ümid etmek için pek çok sebepler mevcuttur.

İşb irliğ im izi daha yap ıcı hale getiren faktörlerden biri de, hiç şüphesiz ki, 
m illî hedef ve ideallerim iz a rasın d ak i büyük benzerliktir. Eski ve m üstesna m e
deniyet ve kültürleri cihan tarih inde derin izler b ırakm ış o lan İran ve Türk iye , 
şim di bütün gayretlerin i m illetlerin in hayat seviyesin i huzur ve istikrar içinde 
yükseltm eğe hasretm işlerd ir. Karşı karşıya bulunduğum uz m eselelerin müsbet 
bir şekilde  ele a lınd ığ ına inanıyoruz. M em leketlerim izin  ekonom ik ve sosyal 
ka lk ınm a gayretlerinde karşılaş ılan  engel ve problem lerin şümulü gözönüne a l ı
nacak o lu rsa , şim d iye  kadar elde edilen başarıla rın  övm eye değer olduğu ve 
istikba le  cesaret ve daha büyük ümitle bakm am ıza im kân verd iğ i görüle
cektir.

Say ın  B aşb akan ,

Nasıl huzur ve istikrar ekonom ik ve sosyal kalk ınm anın  en önemli fa k 
törü ise, bcırış ve güven lik  de m illetler a rasın da sıhhatli m ünasebetlerin temel 
şartıd ır. Bu bakım dan Türk iye ’nin dış po litikası, bölgem izde olduğu g ib i dün
y a d a  da barış ve güvenliğ in  takv iyesine  yönelm iştir. Dünyanın bugünkü istik
rarsız durum u, bize, daha iyi bir dünya için gayretlerim izi birleştirm ekten ve 
işb irliğ i yapm aktan  başka bir tercih tan ım am aktad ır. S iya s î o lay la rın  ümid 
edilen istikam ette gelişm ekten henüz uzak  olduğunu üzüntü ile kaydetm ek is
terim . Dünyanın hemen hemen her bölgesinde cidd î ih tilâ fla ra  şah it o luyoruz. 
Orta A v ru p a 'd a  vuku bulan bazı o lay la r Doğu ile Batı a rasın d a  hakik i b ir yu 
m uşam a politikasın ın  istikba li hususunda cidd î tereddütler ya ra tırken , ka ran 
lık bu lu tlar dcı U zak Doğu’ya gölgelem eye hâ lâ  devam  etm ektedir. A rap  - İs
rail İh tilâ fına bir çözüm yolu bulunm ası hususunda şim diye kadar harcanan 
çab a lard a da m üşahhas bir gelişm e kayded ilm iş değ ild ir. Halen Birleşm iş M iI- 
letler'de Dört Büyükler a rasın da cereyan etmekte olan görüşm elerin , bu ihtilâfı
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A rap  ü lkelerin in  meşrû hakların ı koruyacak devam lı bir hal çaresine u laştır
m ası en sam im î arzum uzdur. İran ve Suudî A rab istan  Hüküm etlerinin İran Kör
fezi m eselesindeki an lay ış lı ve  basiretli p o lit ika la rın ı, barışa önemli b ir katkı 
o la rak  takd irle  karşılıyo ruz. Şattü larap  ihtilâfın ın  en kısa zam anda barışçı yo l
lardan  çözümlenm esi üm idin i ta ş ım aktay ız . Bu konu ile ilg ili gelişm eleri Tür
kiye'n in  ne derece büyük bir ilgi ile izled iğ i Ekse lansların ın  m alûm larıd ır.

K ıbrıs m eselesine gelince, K ıbrıs'ta Devletin ihyasına ve m eşruiyetin iade
sine yol açacağ ı ümidi ile başlang ıcından  itibaren Hüküm etim izce teşvik  ed il
miş bulunan ve bir y ıld ır devam  eden Cem aatle rarası görüşm elerden henüz 
bir sonuç a lınam am ıştır. Bunun başlıca sebebi, Türk Cem aatin in , hakların ı b a 
ğım sız Kıbrıs Devletinin kuruluşuna esas o lan  denge prensibine uygun şekilde  
ve uzlaşıcı b ir zihn iyet içinde temin etm ek istem esine m ukab il, karşı ta ra fın  
Türk Cem aatin i basit b ir az ın lık  haline getirme niyetin i e l’an m uhafaza etm e
sid ir. Bu n iyetlerin  sonuç verm eyeceği inancına va rılır  ve gerçekçi b ir zihn iyetle  
herkesin hakkı herkese tan ın ırsa sür’atle  bir u z laşm aya varılm ası ve n ih a î bir 
çözüme barışçı yo lla rd an  u laşılm ası im kân d ah iline  g irecektir. Hüküm etim izin 
hâ lisane  tem ennisi budur.

Bütün bu ih tilâ fla rın  yak ın  b ir gelecekte barışçı yo lla rd an  b ir çözüm şek
line u laşm ası en sam im î ümit ve tem ennim izd ir. Türk iye , m azide olduğu g ib i, 
bu gaye için elinden geleni yapm aktan  h içb ir zam an geri ka lm ayacaktır.

Ekse lânsları ile bütün bu m eseleler hakkında b ir kere daha görüş teati
sinde bulunm ak ve m em leketlerim iz aras ın d ak i m ünasebetleri gözden geçirm ek 
fırsatın ı elde etmiş o lm aktan  duyduğum  büyük m em nuniyeti belirtm eme m ü
saade lerin i rica ederim . M ille tlerarası m eseleler hakk ınd aki değerlend irm ele
rim izin , ayn ı hedeflerden mülhem olan po litika larım ız ı b irb irine daha da y a k 
laştırm akla  ka lm ayıp  m üstakbel hareket hattım ızı çizm em ize de yard ım cı o la 
cağ ından şüphe etm iyorum .

Sözlerim i b itirirken , görüşm elerim izin  çeşitli sah a la rd a  yeni işb irliğ i u fuk
ları açm ak suretiyle m em leketlerim iz a ras ın d ak i m ünasebetlerin daha da g e liş
m esine büyük b ir katkıda bulunacağı yo lundaki inancım ı ifade etmek iste
rim .»

İran Başbakan ı A m ir A b b as H oveyda ise, yap tığ ı cevab î konuşm ada şun
ları söylem iştir :

«Sayın  B aşbakan ,

Şahsım , eşim ve  beraberim deki heyet üyeleri hakk ında ifade  buyurdu
ğunuz lütufkâr sözlere teşekkür ederim . Bu sıcak ve gönülden kopan sözler 
hepim izi son derece etkilem iştir. Daim a canlı ve unutulm az bir hatıra o la rak  
and ığ ım , A n k a ra ’da görevli bulunduğum  zam an la ra  işaret buyurm akla gös
te rd iğ in iz İlg iye  m üteşekkirim . Daim a günlük işlerim  a rasında bir fırsa t bu-
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lursam , eski hatıra ları ve bu a rad a  güzel başkentin izde geçirdiğim  günleri 
hasretle anarım . Bu hasret duygusunu A n k a ra ’nın güze llik le ri, bu şehirdeki 
hayatın  pek çok sevim li yönleri ve o zam anki görevim in bana verd iğ i huzurun 
bir sonucu o la rak  kabul ediyorum . Şüphesiz benim , eşim in ve beraberim deki 
hey'etin güzel ve gelişm iş ülkenize yap tığ ım ız bu ziyaretin  özel bir m âna ve 
an lam ı vard ır.

Bir yand an  ülkenizin  kaydettiğ i hızlı gelişm eye şah it olurken d iğer y a n 
dan bu gelişm eyi eskiden gördüklerim le m ukayese ederken, Türkiye hükümeti 
ve asil Türk m illetin in  gösterdiği çabanın  büyüklüğü ve elde edilen başarın ın  
önem ini daha iyi an lıyorum . Şunu da ilâve  etmek isterim ki b aşb akan lık  m ev
kiinde ü lkesinde görev yapm a sorum luluğunu üzerine a lan  b ir şah ıs için , dost 
b ir m em leketin gelişm e ve başarıların ı görm ek, sevind iric i olduğu kad a r öğre
tici bir yöne de sah ip tir.

İran ile Türkiye arasında mevcut tarih i bağ la r ile , d ini ve kültürel m irasın , 
iki m illeti nasıl b irb irine yak laştırm ış olduğu o kadar açık  ve o rtadad ır ki bu 
hususları tekrara lüzum görm üyorum . A n la şm az lık la r ve ay rıca lık la rın  hakim  
olduğu bugünün karış ık  dünyasınd a , İran ile Türkiye a rasın da mevcut o lan 
b irlik , sevgi ve dostluk unsurları gerçekten önemli ve değerli olduğu g ib i m il
letlerarası m eseleler karşısında da bizi görüş b irliğ ine götürm ektedir. Bence 
M erkezi A n d laşm a Teşkilâtı ve Ka lk ınm a için Bölgesel İşb irliğ ine  iştirak im iz 
bizi b irb irim ize yak la ştırm ak  için bir âm il a lm aktan  z iyade  dostluk ve kardeş
lik e sasların a  dayan an  m ünasebetlerim izi şekillendiren bir kalıp tan  ibarettir.

B iz de, İranda büyük Şehinşah M ajeste M oham m ad Rıza A ryam ehrin  
âk il önderliğ inde elde ettiğ im iz istikrar ve huzur unsurlarına son derece önem 
verm ekteyiz. B iz, büyük önderim izin düşüncelerine uygun o la rak  şuna in a n 
m ışızdır ki dünyam ızda artık  devletlerin  büyüklüğü, aske rî güce d ayan m aktan  
z iyad e , yo ksu lluk , cehalet ve aç lık la  yap tık la rı savaşta  elde ettikleri başarı ile 
ö lçülm ektedir. S ın ırla rım ız içinde huzur ve istikrar sağ la rken , d iğerlerin in  de 
m utluluğuna tan ık  o lduğum uz zam an saadetim iz an cak  tam am lanm ış o lab ilir  
kan ısındayız . İran Şehinşah lık  hüküm eti, bu İnsan î ilkeye d a ya n a ra k  kendi ve 
dostların ın  saadeti ve ilerlem esin i arzu ederken bölge içi ve bölge dışı 
ü lkelerin  de barış ve  güven lik  içinde mutlu bir hayata  kavuşm asın ı d ilem ek
tedir.

Burada İran ile Irak  aras ın d ak i son gelişm elere ve bu devletin  and laş- 
m alarla  derpiş edilen taahhütleri ve m ille tlerarası hukuk, ad a le t ve in sa f ilke
lerine karşı gösterdiği ilg is iz lik  neticesinde doğan buhrana kısaca işaret et
menin ye rs iz  o lm ayacağ ı kan ısındayım . Bu konuda şu noktayı açıkça belirt
mek isterim ki, 1937'de im za lan an  sömürgeci and laşm a Ira k ’ ın taahhütlerin i 
yerine getirm em esi sonucunda batıl ve etkisiz b ir hale  gelm işti. B iz Irak 'a  karşı 
düşm anlık  duygu lan  beslem ediğ im iz ha lde , meşru h ak la rım ıza  b aşka la rı ta ra 
fından sayg ıs ız lık  gösterilm esin i de kabul etm iyoruz.
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Daha önce de d e fa la rca  belirtild iğ i ha lde , ben bu fırsattan  fa y d a la n a 
rak tekrar etm ek isterim ki biz bütün iyi n iyetim izle  m ille tlerarası usul ve 
ad a le t prensip lerin in  dah ilin d e  m evcut ih tilâfı görüşm e yolu ile g iderm eye 
am ad ey iz .

K ıbrıs m eselesi ve bu ad ad a  ya şayan  Türk cem aatın ın hakların ın  tem ini 
konusunda İran Şehinşah lık  hüküm etinin görüşü m alûm unuzdur. Takriben bir 
yıl önceden beri devam  eden cem aatlerarası görüşm elerin başarılı bir sonuç 
verm esi ve bu önemli m eselenin barışçı yo lla rd an  çözümlenm esi en büyük te
m ennim izdir.

Üzüntüyle it ira f etmek gerekir ki O rfa-Doğu'da halâ  büyük zo rluk la rla  
kgrşı karşıya  bu lunuyoruz. B irkaç gün önce bölgem izin büyük bir kısm ını kana 
b u layan  bir savaşın  ikinci yıldönüm ü idi. Bu savaşın  ortaya çıkard ığ ı duru
mun m uhafazasın ı kim se istem em ektedir. Dört büyük devletin N ew  Y o rk ’ta 
yaptığ ı bu konu ile ilg ili görüşm elerin başarılı o lm ası ve y ılla rca  m ille tlerarası 
m eselelerin en önem lisi say ılan  bu problem in B irleşm iş M illetlerin  kara rla rı ve 
öze llik le  G üven lik  Konseyinin 22 Kasım  1967 kararına  uygun o la rak  çözüm len
mesini sam im i o la rak  arzu ediyoruz.

Güney - Doğu A sya  halâ  hergün, her saa t insan ların  ölüm üne sahne olan 
bitmeyen bîr savaşın  içindedir. Bu konuda da Paris görüşm elerin in başarılı 
sonuç verm esin i ve bu konferansın bölgeye barış getirm esini d iliyo ruz.

Bu dostane ve muhteşem gecede size neşe ve sevinç verecek sözler yerine 
hep üzüntü ve kaygudan  bahsettim . Ö yleyse  sözü yine sevinç kaynağ ım ız o lan 
b ir konuya getirip , İran ile Türkiye a ras ın d ak i dostluk ve b ağ lılığ ın , bu ka rg a
şa lık  içinde d a h i, da im i olduğunu belirteyim . Bu muhteşem gecede bize karşı 
gösterilen, içten gelen sevgi ve sam im iyeti şahsım , eşim ve a rkad aşla rın  ad ına 
şükran la  an m ak  isterim .

K adeh im i, Türkiye Cum hurbaşkanı say ın  Cevdet Su nay , say ın  Başbakan  
ve  Bayan  Dem irel'in sıhhatine, as il Türk m illetin in  refah ve saadetine  ve İran 
ile Türk m illetlerin in  dostluğunun devam ı için ka ld ırıyo r ve sizden bana katıl
m anızı rica ed iyorum .»

B E L G  E 8 14 Haziron 1969

İRAN BA ŞBAKAN IN IN  BASIN  TOPLANTISI

İran Başbakan ı A m ir A bbas H oveyda , İstan b u l’da düzenled iğ i basın 
top lantısın ı şu konuşm a île açm ıştır :

Her şeyden evvel şunu söylem ek isterim kİ, Türk basın m ensupları ile 
b irkaç d ak ika  görüşm ek İm kânını bulmuş o lm aktan  do lay ı son derece mem
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nunum. Orta - Doğu’da Türk basının çok büyük ve önemli değeri v a r . Basın 
faa liye tle rinde  Türk basını Orta - Doğu’da bir öncülük rolü oynam ıştır. Ümit 
ederim ki, İran basını ile Türk basını a rasın d ak i ilişk ile r gittikçe daha artm ış 
olsun. İki basın a ras ın d ak i ilişk ile rin  çoğalm ası iki m illet a rasın da b irb irin i 
tanım a im kânını daha çok sağ la r, ve iki m illete de fayd a lı olur. H alka doğru 
ve iyi b ilg i verm ek, bu bölgede barışın en büyük garantisi say ılır . Ayrıca basın , 
ülkeleri b irb irine yak laştırm akta  çok büyük ve etkili bir rol oynam aktad ır. Türk 
basını m ensupların ın burada bulunm asından fa y d a la n a ra k  Türk iye'de Türk 
hüküm etinin ve halk ın  bize gösterdiği sıcak m isafirperverlikten  teşekkürlerim i 
tekrarlarım . Nereye gittikse kardeşçe b ir hüsnü kabul gördük.» Başbakan  
daha sonra basın m ensupların ın soruların ı cevap land ırm ıştır.

Zam an - zam an  İran basın ında Türkiye a leyh inde çıkan yaz ıla rın  Tü rk i
ye ’de üzüntü kaynağ ı olduğu ve Başbakan ın  bu konuda ne düşündüğünü so
ran bir m uhabire şu cevabı verm iştir :

«Buna ben de üzülm ekteyim . Bazen Türk basın ında da Iran a leyh inde 
ya z ıla r görülm ektedir. Y ine  buna da üzülüyorum . Eminim ki, Türk Başbakan ı 
da üzülm ektedir. Fakat, iki m emleketin hür basını üzerinde bizim  bir etkim iz 
o lam ıyacağ ı için , an cak  üzülmekten başka çarem iz yoktur.»

Bir basın m ensubunun, İran ’ın B a rzan i’ye zam an - zam an yard ım  ettiğine 
dair haberler çıktığ ın ı, İra n ’ın B a rzan i’ye karşı durum unun ne olduğu sorusuna, 
İran B aşb akan ı, «bu , sorunuzda söyled iğ in iz g ib i, bir söylenti ha linded ir. Bu 
söylenti doğru değ ild ir. Söylentilerin kaynağ ın ı da zannedersem  b iliyorsunuz. 
Kaynağı b ilm iş o lm ak, söylentilere inanm am ak için yeter bir sebeptir» cevabını 
verm iştir.

İran B aşbakan ı kendisine sorulan : «197 1 ’den sonra Basra körfezinden 
İngilizlerin  çekilm e kararı vard ır. O rada bulunan ve hâlen İng iltere 'ye bağlı 
o la rak  ya şa y a n  küçük petrol şehlik lerinde m eydana gelecek açık lığ ı İra n ’ın 
dolduracağı konusunda yabancı gazetelerde y a z ıla r  çıkm aktad ır»  sorusuna 
şöyle cevap verm iştir.

«Bu hususta ilk  görüşümüz şudur : İng iliz ler bu bölgeyi terkettiği ta k 
dirde d ışardan  gelecek bir başka kuvvetin onun yerin i a lm am asıd ır. Ne tekrar 
İngiltere, ne Sovyetler B irliğ i, ne de A m erika . İran körfezi bu belgede b îr a ra 
da yaş ıyan  ü lke lerind ir. Bizce, bu bölgede yaş ıyan  insan ların , ül. eleri arasında 
bir işb irliğ i o lm ası lâzım dır. Bu işb irliğ i ile bölgede daha iyi bir hayatın  sağ 
lanm asına ça lışm a lıy ız . Biz nitekim burada İngiltere'nin yerine bir em perya list 
ülkenin gelm esini istem iyorsak, b iz, bir em perya list gücün yerin i de a lm ak  
istemiyoruz. Ben eminim ki, bu bölgede bulunan ü lkeler birb irleri île işb irliğ i 
yaptık ları takd irde , bölgede barış, huzur ve istikrarı tam am iy le  sağ lıyab ilir le r .»

B aşb akan , «Şattü larap  an laşm az lığ ı»  ile ilg ili bir soruya cevaben de 
Şunları söylem iştir :
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«Size Tah ran 'dan  ayrılm azd an  evvel a ld ığ ım  bu husustaki son haberleri 
vereyim . Şattü larap  iki m em leket arasın d a  bir sınır m eselesid ir. Bu hususta 
1937'de Irak 'la  Iran a ras ın d a , fa k a t bir em peryalist gücün baskısı a ltında bir 
an laşm a im zalanm ıştır. Bu an laşm ay ı İran 32 yıl süre ile uygulad ığ ı halde , 
Irak bunu uygu lam ad ığ ı için biz bunu yok gibi farzetm ektey iz . Konu ile ilg ili 
o la rak  Ürdün Kra lı ve B aşbakan ı b izim le görüşm eler yap m ışla rd ır. B iz , ken
d ilerine ve d iğer herkese şu noktayı açıkça belirttik ki, da im a Ira k ’ la yeni bir 
an la şm ay ı, m ille tlerarası hukuk, ad a le t prensip lerine d a ya n a ra k  im za lam aya , 
tam am en am adeyiz . H azırız . Nerede isterlerse, ne tarihte isterlerse bu konuda 
görüşm elere hazırız .»

H oveyda , İran petrollerinin Türkiye üzerinden A kd e n iz ’e ak ıtılm ası husu
sundaki bir soruya şun ları söylem iştir :

«B iz  bu hususta şahsen çok arzu ed iyoruz ki, Güney bölgem izde bulunan 
petrolüm üz, b ir A kden iz lim an ına aksın . Konu ile ilg ili o la rak  Türkiye hükü
meti ile görüşm eler yap tık . Görüşm eler sonucunda bizim  ö ze llik le  «A h vaz»  
bölgesinde olan petrolün Türkiye üzerinden İskenderun lim anına kadar bir Pipe
tine hattı ile taşınm ası üzerinde görüş teatisinde bulunduk. A ld ığ ım ız ka ra r şu
dur : iki ta ra fın  m ütehassıslarından  kurulu bir kom isyon bu konuyu ele a lıp  
gözden geçirecek detayları üzerinde inceleme yap acaktır .»

Türk iye'n in  petrol ihtiyacın ı İra n ’dan karşılam ası konusunun görüşülüp - 
görüşülm ediği sorusuna cevaben İran B aşbakan ı şun ları söylem iştir :

«G erek RCD çerçevesi içinde ve gerek kurulm ası düşünülen boru hattı üze
rinde Türk iye ’nin kendi m enfaatlerine  uygun olduğu takd irde  İran ’dan petrol 
ithal etmesi arzu ed ilirse , bütün im kân larım ız dah ilinde  bütün ko lay lık la rı sağ 
lam aya am ad ey iz .»

M isa fir Başbakan  daha sonra Orta - Doğu buhranı hakk ınd aki görüşünü 
şöyle izah e tm iştir :

«Bu hususta bizim  görüşüm üz, tam am îy le  Türk hüküm etinin görüşünün 
ayn ıd ır. Son İsra İl-A rap  savaşın dan  hemen sonra M ajeste Şehinşah A ryam ehr, 
A n ka ra  hava a lan ınd a b ilhassa şu noktayı belirtm iş : A rtık  dünyada bir m ese
leyi çözümlem ek için zora başvurm anın  zam anı geçm iştir» dem işlerd i. Biz, da im a 
bu kararı taşım ışızd ır. Onun için bizim  arzum uz tam am iy le  barış içinde ve gö
rüşm eler yo luy la  gerek Filistin m ültecilerin in m eselesinin çözümlenm esi gerek 
son savaşın  o rtaya koyduğu neticeleri, G üven lik  Konseyinin 22 Kasım  1967 k a 
rarına uygun o la rak  haled ilm esid ir. Hâlen görüşm elerde bulunan dört büyük
lerin görüş teatilerinden bîr müsbet sonuç a lınm ası bizim  tem en n im izd ir :.

Başbakan  H oveyda’ya  Şattü larap  konusunda Türk iye ’nin bir arabulucu  o l
m asının m evzubahs olup o lm adığı sorulm uş, ve kendisi cevaben «Bu mesele 
başlad ığ ından  beri bütün dost ü lke ler, tab ia tiy le  bizim  durum um uza an lay ış
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gösterm işlerd ir. Bu m eselenin m üsbet bir şekilde çözüm lenm esini arzu etm işler
d ir. Çözüm lenm esi için fik ir le r ortaya koydular. Türkiye de bizim  en yak ın  dos
tum uz o la rak  bu husustaki görüşlerini belirtti. Fakat bunu ben bir arabu lucu luk  
şeklinde tasrih  etmem» dem iştir.

A n ka ra  görüşm eleri sırasında İktisad î konuların görüşülüp görüşülm ediği 
sorusu üzerine şu cevab ve rilm iş t ir :

«Türkiye ile iktisad ı ilişk ile rim izin  h ızla gelişm esin i arzu ediyoruz. Hangi 
yo lla rdan  İktisad î ilişk ile r gen işle tileb îlir, bunun üzerinde incelem eler ya p m a k ta 
y ız . Bu konuda bizim  ak lım ıza  gelen şeylerden bir tanesi iki ülke arasında tran 
sit yo lların ın  geliştirilm esi ile ilg ilid ir . Diğer bir konu, daha düşünce sa fh as ın d a
dır. İra n ’ ın Türk iye'n in  K a rad e n iz ’de bulunan bir lim an ından , m eselâ bu Trabzon 
o lab ilir , ithalatı ve ihracatı için fayd a lan m asıd ır . Bunun için ’de kara yo lların ın  
iyi durum a gelm esi lâzım dır. A yrıca , iki ülkenin m ahsulleri a rasın da h an g ile ri
nin m übadele edileceğ i, iki ülke a rasın d ak i ticaretin hangi yönlere kayd ırılab i- 
leceği yo lunda ça lışm a la r yap ılm a lıd ır .

İran 'da  İktisad î durumun hızla gelişm esi sonucunda, koyun eti daha çok 
is tih lâk  ed ilm ekted ir. Bizim  bütün tahm inlerim izin  üstünde bir istih lâk  hızıdır. 
Bu bakım dan Tü rk iye ’den koyun eti ithalin i çok uygun görüyoruz. Bunun için 
hâlen Türk iye ’den koyun eti a lm ak tay ız . Bunu ilerideki y ılla rd a  daha da g e liş
tireb iliriz . Koyun etlerinin İra n ’a taşınm ası hususunda da sınırda ortak kom bina
lar kurm ayı düşünüyoruz.»

« İra n 'd a k i ayd ın la rın  üzerinde baskı yap ıld ığ ı ve öze llik le  yurt d ışındaki 
■öğrencilerin yu rda dönem edikleri söylen iyor. Başbakan  bu konuda bizi ayd ın 
latır m ı?» sorusuna Hoveyda şu cevabı verm iştir :

«D ışarda okuyan İranlı öğrencilerin m em leketlerine dönmesi gayet büyük 
ö lçüdedir. Bun lar tahsille rin i b itird ikten sonra m em leketlerine dönm ektedirler. 
Hâlen d ışarda okuyan öğrencilerim izin  sayısı 30 binin üzerindedir. Dış basın be
lirli kayn ak la rd an  ilham  a la ra k  menfi yay ın  yap m aktad ırla r . İran 'da  ayd ın  

■olan ve o lm ıyan her insan düşünce hürriyetine sah ip tir. A yrıca , yabancı basın 
bizim için ne düşünüyor ne yazıyo r, mühim değ ild ir. İran ha lk ı, İran hükümeti 
için ne düşünüyor, işte bu bizim  için önem lid ir. İran 'ı her yönden geliştirm e g a y 
reti iç indeyiz. Bizim yabancı m em leketlerde yüksek tahsil yapan  30 bi nöğren- 
cim iz, m em leketlerim iz de de 60 bin öğrencim iz vard ır. Bütün gayretim iz İran ’da 
yüksek tahsil im kân ların ı daha ge liştirip , d ışarıya  daha az  ta lebenin  gitm esini 
sağ lam aktad ır .»

İran B aşb akan ı, Orta - Doğu'da komünist s ızm aları hakkında sorulan bir so
ruyu, «daha çok İran hakkında konuşm ak istiyorum » d iyerek şöyle cevap land ır- 
vmıştır:
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« İra n ’da ithal m alı o lan  ideolo jilere pek güvenm iyorum . Biz Batıda genel
lik le  da im a söz konusu edilen so lculuk, sağ cılık , faş ist ve bu gibi terim lerle pek 
ilg ilenm em ekteyiz. Bunlara beraber bir inancım ız yoktur. Fakat şuna inanıyoruz 
k i, bir m illetin da im a kendi an 'anesi ve örfleri içersinde ge lişm esin i, ilerlem esini 
sağ lıyab ilm e lid ir . Bence bütün ü lkeler böyle o lm alıd ır. Böyle bir karakter ta ş ı
m alıd ırlar. Çünki h içbir zam an görülm em iştir k i, böyle d ışarıdan  gelen ideolo
jiler bir m em leketin gelişm esinde fayd a lı o lsun. M illî bağ ım sızlıktır k i, an cak  bir 
m em leketin ilerlem esi yo lunda müsbet neticeler sağ lıyab ils in .

B iz , gelişm e halinde olan ü lke ler, yaptığ ı işleri h ızla yap m alıd ır. B irçok 
ileri m em leketler onun ya p m ak  zorunda olduğu işleri a s ır la r evvel yap ıp  b itir
m iştir. Teknoloji çok hızla ilerlem ektedir. Eğer biz gelişm e hızım ızı bu tekno lo jin in  
h ızından daha fa z la y a  u laştıram az isek, bizim  durum um uz bir çemberin içer
sinde ka lacaktır. Onun için m eseleleri çözümlem ekte da im a kestirme bir yo l 
tak ip  etmemiz gerekm ektedir. İran 30 yıl sonra üç bin yaş ın a  g irecektir. 30 y ıl 
içinde o kad a r ça lışm a lıy ız  ki, üç bininci yılım ızı do ldurduğum uz zam an g e liş
miş bir ü lke o lab ile lim . Ben şuna eminim  k i, İran ve Türkiye g ib i ü lkelerde bu 
yolu tak ip  etmek im kân dah ilin d ed ir.»

İran B aşb akan ı, İran-Sovyet İlişk ile ri konusu ile ilg ili o la rak  sorulan bir 
so ruyada « İlişk ile rim iz  çok iyi bir durum dad ır. Ticaret iki m em leket arasında 
büyük ölçüde gelişm ektedir. Sovyetler B irliğ i endüstri ürünü a lm akta  ve Sov- 
yetlere yarı endütriyel m am uller satm aktay ız . Gelecek y ılla rd a  bu ilişk ile r daha 
da gelişecektir. İran 'ın  tab ii gazı b ir boru hattı ile Sovyetler B irliğ ine n ak le d i
lecektir. G elecek yıl bu proje bitecek. Buna karşı Sovyetler ile işb irliğ i ya p a ra k  
İran 'da  bir dem ir-çelik fab rika s ı kuruyoruz. Sovyetleri kendim ize bir pazar k a 
bul ediyoruz» cevabın ı verm iştir.

B E L G E 9 15 Haziran 1969

TÜRKİYE-İRAN ORTAK BİLDİRİSİ

Bild irin in  metni şö y led ir :

«Türkiye B aşbakan ı Sayın Sü leym an Dem irel'in daveti üzerine, İran Baş
bakan ı Sayın  A m ir A bbas H oveyda ve Bayan  H oveyda, 1 0 -1 5  H aziran  1969 
tarih leri a rasın da Türk iye 'y i resmen z iya ret etm işlerd ir. Bu ziyaretinde  İran 
Başbakan ına  bir hey ’et refakat etm iştir.

Sayın İran Başbakan ı A n ka ra 'd a  bulunduğu sırada Türkiye Cum hurbaş
kanı Sayın  Cevdet Sunay ta ra fın dan  kabul edilm iş ve M ajeste Şehİnşah Arya- 
m ehr'in kardeşlik  ve dostluk h islerin i belirten bir m esajı tevdi etm iştir. Sayın  
Türk iye Cum hurbaşkanı sam im î kardeşlik  duygu ların ın  M ajesteye u la ştırılm a
sını Sayın  H oveyda 'dan  rica etm iştir.
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İran 'lı m isa firle r A n k a ra ’dan başka İstanbu l’u da z iyare t etm işler ve m o
dern Türk iye ’de her a land a  kaydedilen m uazzam  b aşa rıla r için h ayran lık la rın ı 
İfade eylem işlerd ir.

Türk Hükümeti ve m illeti, iki m em leket a rasın da mevcut sağ lam  dostluk ve 
ittifak  bağ larından  mülhem o la rak , m üm taz İranlı m isafire  ve refakatindekile re  
pek sıcak bir hüsnükabul gösterm iştir.

İki B aşb akan , bu ziyaret ves iles iy le , pek sam im î bir hava içinde ya p tık 
ları görüşm elerde m ille tlerarası durumun m uhtelif veçhelerin in ve iki m em le
ket arasında devam lı gelişm e kaydeden ilişk ile ri gözden geçirm işlerd ir.

M ille tlerarası durum la ilg ili o la rak , İki B aşb akan , m em leketlerinin barış d a 
vas ın a  olan sam im î b ağ lılık la rın ı teyid etm işler ve gerg in lik lerin  iza lesi ve m il
letlerarası işb irliğ in in  gerçekleştirilm esi m aksad iy le  devam lı gayret gösterm ek 
hususundaki azim lerin i tekrarlam ışla rd ır.

İki B aşb akan , Orta Doğu'daki cidd î durum hakkında endişelerin i ifade et
m işlerd ir. İki B aşb akan , s iya s î avan ta j sağ la m a k  ve araz i kazancı elde etmek 
m aksad iy le  kuvvet ku llan ılm asına ka t’ i surette karşı o ldukların ı teyid etm işler
dir. A rap  toprakların ın  İsra il kuvvetleri ta ra fından  işgalin in  devam  etmesinin 
hem bölge, hem dünya barışı için tehlike lerle  dolu gergin bir durum yarattığ ın ı 
kaydeden iki B aşb akan , A rap-İsra il ih tilafın ın  22 Kasım  1967 ta rih li G üven lik  
Konseyi Kararm a uygun o la rak  bir an evvel halli lüzumunu belirtm işlerd ir. İki 
B aşbakan  ayrıca , bu konuda Dört Devlet a rasında yap ılm akta  olan görüşm e
lerin başarılı o lacağ ı üm idini belirtm işlerd ir.

Türkiye B aşb akan ı, K ıb rıs ’taki son gelişm eler hakkında izahat verm iştir. 
İki B aşb akan , A d a ’daki iki Cem aatin  tem silcileri arasında yap ılm akta  bulunan 
h a lih az ır istikşa fî görüşm elerin başa rıya  u laşacağ ı ve bütün ilg ili ta ra fla rın  
meşru hak ve m enfaatlerin i koruyan , m utabakata müstenid n ih a î bîr hal ça 
resine yol açacağ ı üm idin i m uhafaza  etm ektedirler.

İran B aşb akan ı, Şattü larap  konusundaki İran-lrak  ihtilâfın ın  tarihçesi ve 
lra k ’taki İran lıla ra  yap ılan  m uam ele hakkında bilg i verm iş ve bunlardan  b ir
çoğunun irak 'tan  ç ıkarıld ığ ın ı ilâve  etm iştir. İki B aşb akan , ha lih az ır gerg in
liğin aza lacağ ı ve bu gerg in liğ i ya ra tan  sebeplerin M ille tlerarası Hukukun 
prensip lerine ve ta tb ika tına , eşitlik  ve adalete  uygun o la rak , barışçı ve ta t
m inkâr bir şekilde çözümleneceği üm idini belirtm işlerd ir.

iki B aşb akan , İran Körfezindeki durumu gözden geçirm işler ve bu bölge
de barış , istikrar ve te rakk in in , d ışarıdan  m üdahale  o lm aksız ın , sah ild a r mem
leketler a rasın da karşılık lı an lay ış  ve işb irliğ i sayesinde ve  bütün İlg ili ta ra f
ların meşru m enfaatlerin i nazarı itibare a lm ak  suretiyle , en iyi şekilde sa ğ la 
nacağı hususunda m utabık ka lm ış la rd ır.
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Vietnam  m eselesinde iki B aşb akan , Paris Barış Görüşm elerinin başarısr 
üm idin i izhar etm işlerd ir.

İki m em leketin B aşb akan la rı, Hüküm etlerinin B irleşm iş M illetler Y a sa s ın a  
tam  bağ lılık la rın ı teyid ederken, barışın korunm asında ve m ille tlerarası işb ir
liğ in in  gelişm esinde bir vasıta  o la rak  bu dünya teşkilâtın ın  önem ini belirtm iş
lerdir. A y rıca , genel ve tam  bir s ilâh s ız lan m aya  olan ihtiyacı tebarüz ettirm iş
lerdir.

Türkiye B aşb akan ı, B irleşm iş M illetlerce daha fa z la  incelenm esi oyb irliğ i 
ile tavs iye  edilm iş o lan , kalk ınm a için m ille tlerarası b ir gönüllü kuruluşu teşk i
line d a ir  M ajeste Şehinşah A ryam ehr'in  tek lifin i övm üştür.

İk ili ilişk ile r konusunda iki B aşb akan , iki m em leket arasın d a  her a la n d a  
yakın  ve gelişen işb irliğ in in  m em nuniyet verici neticelerini kaydetm işlerd ir.

İki B aşb akan , m em leketleri a ras ın d a  mevcut İktisad î ve ticarî ilişk ile ri bü
tünüyle gözden geçirm işlerd ir.

İki B aşb akan , Ka lk ınm a için Bölgesel İşb irliğ i (RCD) çerçevesinde gerçek
leştirilm iş bulunan gelişm eyi m em nunlukla m üşahade eylem işler ve n iha î he
def o la rak  tesbit edilm iş bulunan her iki ü lke va ta n d a ş la r ın a  daha yüksek  b ir 
haya t seviyesi sağ lanm asın ı b ir an evvel gerçekleştirebilm ek üzere, Kalk ınm a 
için Bölgesel İşb irliğ i üyelerin in daha m üessir bir işb irliğ in i tahakkuk  ettirm e
leri lüzumunu b ir kere daha belirtm işlerd ir.

İki B aşb akan , İran petrolünün Türkiye'n in  A kden iz k ıy ıla rına  akıtılm asınr 
temînen bir boru hatı inşaası im kân ların ı da m üzakere etm işler ve  böyle bir 
projenin fayd a lı ve istifade li b ir işb irliğ i için yeni bir im kân arzettiğ i kanaatine 
vâsıl o lm uşlard ır. Bu konuda m üzakerelere devam  etm ek ve  proje ile ilg ilî 
incelem eleri ileri b ir sa fh aya  u laştırm ak için iki ta ra f yetk ilile rinden m üteşekkil 
bîr Ç alışm a Grubu kurulm ası kara laştırılm ıştır.

İki m em leket aras ın d ak i ticarî ilişk ile rin  tezekkürü sırasında iki Başbakan ,, 
bu sahada büyük bir potensiyel mevcut bu lunduğuna kani o la rak , Ka lk ınm a 
için Bölgesel İşb irliğ i çerçevesinde ticarî m übadelelerin  hacim  itibariy le  arttı
rılm ası im kânların ın  araştırılm asında daha büyük gayret sarfı için çağ ında bu
lunm uşlard ır.

Trabzon lim anın ın İran ticareti için b ir transit merkezi o la rak  k u llan ılm a
sı m eselesine de değ in ilm iştir. İki B aşb akan , bu sah ad a  bazı ge lişm eler k ay
ded ild iğ in i m üşahade eylem işler ve her iki m emleketin ih tiyaç larına  uygun ter
tibatın  bir an evvel a lınm asın ı teşvik  etm işlerd ir.

İran B aşb akan ı, ziyareti süresince kendisine , Bayan  H oveyda ’ya ve re
fakatin d ek i hey ’et üyelerine gösterilen sıcak hüsnükabul ve m isafirperverlikten* 
do lay ı Türkiye B aşbakan ına  teşekkürlerin i sunm uştur.
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İran B aşbakan ı, Türkiye Başbakan ın ı İran 'a  resmî bir z iyaret yapm ağa 
davet etm iştir. Bu davet m em nuniyetle kabul olunm uştur. Z iyaretin  tarih i b ilâ 
hare tesbit edilecektir.»

15 June 1969

(Esas Metin)
TURKISH-IRANIAN JOINT COMMUNIQUE

«At the invitation of His Excellency M r. Süleym an Dem irel, Prime M inister 
of Turkey, His Excellency Mr. Am ir A bbas H oveyda, Prime M inister of Iran and 
M adam e Hoveyda paid an o ffic ia l v is it to Turkey from June 10 to June 15, 
1969. A  delegation accom panied the Prime M inister on this v is it.

During his stay in A n ka ra , His Excelleny the Prime M inister of Iran w as  
received by His Excellency Mr. Cevdet Sunay, President of Turkey, to whom  
he delivered the m essage of His Im perial M ajesty Shahanshah A ryam ehr con
veying His M ajesty's sentiments of fratern ity and am ity . His Excellency the 
President of Turkey asked His Excellency M r. Hoveyda to convey to His Im pe
rial M ajesty the President’s expressions of sincere brotherhood.

Besides A n ka ra , the Iran ian  guests visited also  Istanbul and expressed 
adm iration for the im pressive achievem ents of modern Turkey in a ll fie lds .

Inspired by the solid bonds of friendship  and a llian ce  existing between 
the two countries, the Turkish Governm ent and people accorded to the d istin 
guished Iran ian  guest and his suite a most w arm  welcom e.

On the occasion of this v is it, the two Prime M inisters held ta lks during 
which they exam ined in a most cordial atm osphere various aspects of the inter
national situation as w ell as the continuously developing relations between 
the two countries.

W ith regard to the international situation, the two Prime M inisters rea f
firm ed the sincere attachem ent of both countries to the cause of peace and 
reiterated their determ ination to continue to w ork  u n fa iling ly  for the e lim ina
tion of tensions and for the rea lization  of international cooperation.

The two Prime M inisters expressed their concern over the serious situation 
in the M iddle-East. They reiterated their firm  opposition to use o f force to se
cure political ad vantages and territorial ga ins. Noting that the continued occu
pation of A rab  territories by Israeli forces creates a tense situation fraught 
with dangers for both regional and w orld  peace, they called for an early  so lu
tion of the Israe li-A rab  conflict in conform ity w ith the Security Council’s Reso
lution of 22 Novem ber 1967. They further expressed the hope that the 4-Power 
ta lks w ould be successful to that effect.
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The Turkish Prime M inister outlined the recent developm ents in Cyprus. 
The two Prime M inisters continue to hope that current exp loratory ta lks bet
w een the representatives of the two comm unities on the island w ill be succes
sful and w ill open the w a y  to a fina l solution agreed to by all parties concern
ed w hich  w ould  fu lly  safequard  their leg in im ate rights and interests.

His Excelency M r. Hoveyda gave  inform ation about the history of the 
Irano-lraqi d ispute over the Shatt-a l-A rab  and the treatm ent of Iran ians in 
Ira q  adding that m any of them had been expulsed from that country. The two 
Prim e M inisters expressed the hope that the present tension w ould ease and 
that the causes thereof w ou ld  be resolved in a  peaceful and satisfacto ry m an : 
ner, in keeping w ith the principles and practice, of International Law , equity 
and justice. ... . .

The tw o Prime M inisters review ed the Persian. G u lf situation . They agreed 
that peace, progress and stab ility  in the Persian G u lf region could best be 
promoted through m utual understanding and cooperation between th e , littoral 
countries w ithout any outside interference and w ith due regard to the leg iti
mate interests of a ll concerned.

On the question of V iet-N am  the two Prime M inisters voiced hopes for 
the success o f the Paris Peace Ta lks.

The Prime M inisters of the two countries, w h ile  reaffirm ing the strong 
faith  of their Governm ents in the Charter of the United N ations, underlined the 
im portance of this w orld  O rganisation  as an instrument for the preservation 
of peace and for developm ent o f international cooperation. They further stres
sed the need for general and complete d isarm am ent.

The Prime M inister of Turkey praised the Shahanshah  A ryam ehr for His 
proposal concerning the form ation of the International Corps of Volunteers for 
Developm ent which has been recommended unanim ously by the United Nations 
for further study.

W ith regard to b ilatera l relations, the tw o Prime M inisters noted the sa 
tisfactory results of the close and grow ing cooperation between the two count
ries in a ll fie lds.

They m ade a thorough review  of the economic and com m ercial relations 
existing between their two countries.

The two Prime M inisters noted w ith satisfaction the progress m ade w it
hin the fram ew ork  o f the Regional Cooperation for Developm ent. They re-emp
hasized the need for an even closer cooperation between the members of RCD 
so that the ultim ate goal of providing a h igher and more satisfacto ry standard 
o f living to their nations m ay be attained as early  as possible.
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The two Prime M inisters discussed the possib ilities of the construction of 
a pipe-line to bring Iran ian  oil to the M editerranean shores in Turkey. They 
w ere of opinion that the project m ay offer new  opportunities for useful and 
profitab le cooperation. It w as  decided to set up a w orking group of the two 
Parties to pursue the d iscussions and to further the studies on the project.

During the consideration of trade relations between the tw o countries 
the two Prime M inisters, recognizing that there exists a great potential in the 
fie ld , called for greater effort in exploring the possib ilities of expand ing  the 
volum e of commercial exchanges w ith in  the fram ew ork  of RCD.

The question of the utilization of Trabzon as a transit center for Iran ian  
commerce w as  also  raised . The two Prime M inisters noted that some progress 
had a lread y been realized in this fie ld  and urged that rapid and suitab le a rra n 
gements be m ade to meet the requirements of both countries.

The Prime M inister of Iran thanked the Prime M inister of Turkey for the 
w arm  reception and hosp ita lity extended to him , M adam e Hoveyda and m em 
bers of his party during the v is it.

The Prime M inister of Iran extended an invitation to the Prime M inister 
of Turkey to pay an o ffic ia l v is it to Iran. This invitation w as  accepted w ith 
pleasure. The date of the v is it w ill be decided later.

B E L G E 1 0 11 Haziran 1969

ULUSLARARASI KALKINMA KOMİSYONU SEMİNERİ BİLDİRİSİ

A n k a ra ’da yap ılan  U luslararası Ka lk ınm a Komisyonu Sem ineri sonunda 
şu b ild iri yay ın la n m ış tır :

«U lus la ra ras ı Ka lk ınm a Kom isyonu, 10-11  H aziran  tarih lerinde A n ka ra ' 
da dış ya rd ım , ticaret ve kalk ınm a konularında bir sem iner yapm ıştır. Sem inere, 
Komisyon Başkan ı Sayın  Loster B. Pearson b aşkan lık  etm iştir. Sem inere, İran, 
Libya, M a lta , Fas, Tunus, Türk iye  ve B irleşik  A rap  Cum huriyeti tem silcileri ka
tılm ıştır.

Türkiye B aşbakan ı sem inerin açılışında bir konuşm a yapm ış ve m illetler
arası top lu luk fikrin i ve kalk ınm anın  h ız land ırılm ası için müşterek hareket lü
zumunun devam lı o la rak  kuvvet kazand ığ ın ı belirtm iştir. Açılıştan  sonra de
vam  eden top lan tıla rda delegeler, son on yıl içinde ed inilen ka lk ınm a tecrü
belerini ince lem işlerd ir. A y rıca , ilerideki problem lerin tan ım lanm ası ve bun
ların hafifletilm esi yönünde bir s iyaset ve program  tesbiti de görüşülm üştür.

A n kara  sem ineri, Kom isyonun, ka lk ınm akta olan ülkeler bölgelerin in çe
şitli kesim lerinde düzenlediğ i b ir serî görüşm enin sonuncusudur. Kom isyon, 
istişarelerin i ta m a m la ya ra k  bu lg u ların ı, 1969 yılı sonbaharında Dünya Ban
kasına sunacaktır.»
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B E L G E 1 1 26 Haziran 1969

R C D  B A K A N L A R  K O N S E Y İ  O R T A K  B İ L D İ R İ S İ

Bild irin in  metni şö y le d ir :

«RCD 10, B akan la r Konseyi, İs lam ab ad 'd a  2 5 - 2 6  H aziran  1969 ta rih le 
rinde Pakistan Cum hurbaşkan lığ ı Kab ine üyelerinden Ekselans A m ira l S. M. 
A hsan 'ın  başkan lığ ında akded ilm iştir . Iran , D ışişleri Bakan ı Ekselans A rdeşir 
Zahed i, Türk iye , Dışişleri Bakanı Ekselans İshan Sabri Ç ağ layan g il ta ra fın dan  
temsil edilm iş ve top lan tıla ra  RCD Genel Sekreteri Ekselans M asarrat Husain 
Zuberi iştirak etm iştir.

2 —  Konsey, Pakistan Cum hurbaşkanı General A gha M uham m ed Yah ya  
H an 'a lütufkâr ve ilham  verici açış konuşm asından do layı derin şükran ların ı 
ifade  etm iştir.

3 —  Konsey top lantıları ahenk , nezaket ve kardeşlik  h avası içinde cere
yan  etm iştir. Heyet B aşkan la rı, RCD çerçevesinde ya ra tılan  özel m ünasebetler 
m uvacehesinde üç ü lkeyi herzam ankinden daha fa z la  b irb irine yak laştırm ak  
için RCD hedeflerin i bütün güçleri ile gerçekleştirm ek yo lundaki kara rlılık la rın ı 
teyid etm işlerd ir.

4 —  Konsey, Bölgesel P lân lam a Konseyinin 2 2 - 2 4  H aziran  1969 ta rih 
lerinde akded ilen  lO ncu  oturum raporunu ve içindeki m üşahade ve tavsiye leri 
o naylam ış ve tasd ik  etm iştir.

TEŞKİLATA İLİŞKİN MESELELER

5 —  Konsey, İran 'ın  gerekli Kararnam eyi istihsal ederek RCD Sekretar- 
yasına  d ip lom atik  im tiyaz la r ve dokunu lm azlık  verd iğ in i takd irle  kaydetm iştir.

6 —  Konsey, RCD Genel Sekreteri M asarra t Husain Zuberi, Sekretarya 
m ensupları ve bağlı kuru luşlara RCD için yap tık la rı ça lışm a la rd an  ve fe d a k â r
lık la rdan  do lay ı takd irlerin i b ild irm iştir.

ORTAK AMAÇLI TEŞEBBÜSLER

7 — • Konsey, petrol ve petrokim ya san ay ii a lan ın d ak i tesisler dah il O r
tak  A m açlı Teşebbüslerle ilg ili o la rak  yap ılan  işb irliğ inde kayded ilen  ge lişm e
leri gözden geçirm iştir.

8 -—- Konsey, statik  e lektrik teçhizatı (transform atörler, Kapasitörler v.s) 
im al edecek olan ortak am açlı teşebbüsün Pak istan 'da tesis edilm esin i o n a y la 
mıştır. Konsey, Pakistan 'ın  bazı statik  e lektrik  teçhizatını Tü rk iye ’den ithal ede
ceğini kaydetm iştir.
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9 —  Konsey, şim diye kad a r 55 ortak am açlı teşebbüsün onayland ığ ın ı 
veya prensip o la rak  kabul ed ild iğ in i m em nunlukla belirtm iştir.
Bunlardan :

İran’da tesis edilenler:

1. A lüm inyum , 2. Karbon s iyah ı, 3. Dam perler, 4. D ikişsiz çe lik  boru ve 
tüpler, 5 . Sodyum  Tripo lifosfa t, 6. Neftol b o ya la r, 7 . Kapro laktam , 8. Poliizo- 
piren lastiğ i, 9. Karbon çubuklar, 10. Döner Motorlu Elektrik teçhizatı (250 HP 
elektrik  motorları ve 1000 KW kadar dizel jeneratörler), 11. G lise rin , 12. Oto
büsler, h a fif ve ağ ır traktörler, h a friya t m ak ina lan  ve deniz a raç la rı için dizel 
m otorlar.

Pakistan’da tesis edilenler:

13. Banknot K ağ ıd ı, 14. K raft kağ ıd ı, 15. Rulm anlar, 16. Tekstil M aki- 
n a ları, 17. PAS Sodyum , 18. Reaktif boya la r, 19. O ptik b eyazla tıc ıla r, 20 . Ult- 
ram arin m av is i, 21 . Toksa fen , 22. Diftereks, 23. Jü t Fab rikası, 2 4 . Patetli 
h afriyat m ak in a la rı, 25 . Am ortisörler, 26 . M akina tezgâhları (teret ve kopstern 
tezgâhı), 27 . V ites kutusu ve d ife ransiye l sistem i, 28 . A lüm inyum  ta b a k a la r  vs, 
29 . Poliyester e ly a f, 30 . Po liyakrilon itril e ly a f, 31. Polibütadiyen lastiğ i, 32. 
M etanol, 33 . Ürea Form aldehit, 34. G lise rin , 35. Resiztant, Kapasitan t, yan 
iletkenler, TV Ekran la rı, RF Transfo rm atörleri, IF Transform atörleri, H oparlörler, 
a lıc ı verici ek ip m an la r, film  teçhizatı hariç sonik c ihazla r, elektronik ölçme a le t
leri, 36. O tobüsler, ağ ır ve h a fif traktörler, h a friya t m ak inaları ve deniz a raç
ları için dizel m otorlar, 37 . Statik  e lektrik teçhizatı (transform atörler, kaprasi- 
törler v .s .) ,

Türkiye’de tesis edilenler:

38. Lokom otifler, 39 . K ra ft Kağ ıt Ham uru, 40 . O rgan ik  pigm an boya la r,
41 . B azik  ve Krom ik b o ya la r, 42 . Boraks ve borik as it, 43 . Ç ay m ak ina la rı,
44. Lâstik tekerlekli h a friya t m ak in a la n , 45 . Tungsten karp it, 46 . K im ya sa 
nayii için san trifü jlü  özel süzgeçler, 47 . Lokomotif dizel m otorları, 48 . İzm ir ra 
fine ris i, 49 . Polistiren , 50 . E lektrik am pulleri için flam an la r , 51. Rezistant, ka- 
pasitat, yan  iletkenler, TV ekran la rı, RF transform atörler, IF Transform atörler, 
hoparlörler, a lıcı verici ek ip m an la r, film  teçhizatı hariç sonik c ihaz la r, elektro
nik Ölçme a le tle ri, 52 . A tobüsler, ağ ır ve h a fif traktörler, h a friya t m akinaları 
ve deniz a raç la rı için dizel motorlar.

Öte ya n d an , Konsey, RCD Çizim  ve M üşavirlik  M erkezinin bir ülkede, 
şubelerin in diğer iki ü lkede o lacağ ı hususunu kaydetm iştir.

10 —  Konsey ondört ta sd ik  edilm iş projenin , vites kutuları ve d ife ra n s i
yel sistem i, m akina tezgah ları (teret ve kopstern), ultrcımarin m av is i, ürea for- 
am ldehît, m etanol, banknot kağıdı ve g liserîn 'in  Pak istan 'da ; g liserin in İran da ;
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çay m ak in a la rı, tunksten karp it, boraks ve borik as it, lokom otif dözel m otorları, 
lokom otifler ve poüstirenin Türk iye ’de bu yıl istihsale  başlanm asından  ve söz- 
konusu projelerle ilg ili m amul m adde m übadelesinin başlam asından  duyduğu 
m em nuniyeti belirtm iştir.

11 —  P ak istan ’da b ilya lı y a ta k la r , jüt fab rikas ı ve am ortisörler; İra n '
da alüm inyum  ve Türk iye ’deki İzm ir Petrol rafinerisi ile herbiri b ir ü lkede o l
m ak üzere deniz a raç la rı, traktörler, h a friya t m ak ina la rı ile ağ ır ve h a fif kam 
yon ları ve otobüslerde k u llan ılacak  Dizel M otorları projelerinden m eydana ge
len sekiz d iğer ortak am açlı teşebbüsün çeşitli uygu lam a sa fh a la rın d a  bulundu
ğu ve bunların  1970 sonuna kad ar veya  hemen akab in d e  im alâta  geçeceği mem
nuniyetle kayded ilm iştir.

12 —  Konsey, türbo - generatörler, gemi in şaas ı, arom atik  ve petrokim- 
ya  teçhizatı g ib i tesisi öngörülen y irm isek iz  d iğer ortak am açlı teşebbüs üze
rindeki ça lışm aların  1969 sonu veya 1970 başla rınd a tam am lanacağ ın ı ve bu 
tesislerden büyük bir kısm ının 1973-74 y ılla rın d a  im alâta  geçeceğini kaydet
m iştir.

13 —  M ümkün o lan yerlerde müşterek bir tutum sağ la m a k  am ac ıy la , 
RCD A ğ ır M ühendislik  ve E lektrik Kurum ların ın  kurulm ası im kân ların ı a ra şt ıra 
cak olan UN lDO'nun yard ım ların ı Konsey takd irle  karşılam ıştır. Çalışm an ın  kısa 
zam anda tam am lanm ası ümidi ifade  ed ilm iştir .

14 —  Konsey, İran ’dan A kd e n iz ’deki bir Türk lim anına bir petrol boru 
hattının döşenm esinin önem ini tekrarlam ış ve  bu projenin fiz ib ilite  etüdünün 
kısa zam anda tam am lanm ası üm idini ifade etm iştir. A y rıca , İzm ir Petrol R a fi
nerisi için ham petrol tem ini konusundaki m üzakerelerin  de kısa zam anda ta 
m am lanm ası arzusu ifade  ed ilm iştir.

15 —  Konsey, O rtak  Am açlı Teşebbüslerin daha süratli ve verim li b ir şe
k ilde gerçekleştirileb ilm esi için üye ü lkeler özel sektörlerin in mümkün olduğu 
kadar geniş şekilde iştirakin in  sağ lanm ası gerektiğ ine kara r verm iştir.

16 —  Konsey, Çifte Vergilem enin  Ö nlenm esi A n laşm asın ı görüşm ek üze
re üye Hüküm etlerin tem silcilerin in  1969 Eylû l'ünde top lanm asın ı ka ra rla ştır
mıştır.

TİCARET

1 7 —  Bölge içi ticaretin geliştirilm esin in  bölgesel işb irliğ in in  en önem li 
unsurlarından biri olduğu belirtilm iş ve üye Hüküm etlerin a ra la rın d ak i t ica 
ret m iktar ve kalite  itibariy le  geliştirm e yo lunda gayret gösterm elerinin gerek
tiğ i ifade  ed ilm iştir. Bununla ilg ili o la rak , RCD Ticaret ve İktisat Bakan la rın ın  
kararı u yarınca , bölge İçinde ticaretin serbest b ırakılm ası ve geliştirilm esi a m a 
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c ıy la  bir etüd hazırlam a görevinin UN CTAD’a tevdi edild iğ i ve Kasım  1968 
ortasına kad ar bir ön raporun hazırlanacağ ı kayded ilm iştir. UN CTAD ’m bu etü
dü hazırlam a görevini ve Birleşm iş M illetler Ka lk ınm a Program ının da bu ça
lışm ayı finanse etmeyi kabul etmiş bulunm ası takd irle  karşılanm ıştır.

18 —  Üye Hükümetlerin bölge içi ticareti İdari tedbirlerle  artırm akta bu
lundukların ı Konsey büyük m em nuniyetle kaydetm iştir. Bu konu ile ilg ili o la rak , 
9 m ilyon do lar değerindeki yolcu vago n la rı ve y ıld a  2000 ton bakırın  Tü rk i
ye ta ra fından  Pak istan 'a  satılm ası; geçen yıl içinde 6,5 m ilyon değerinde koyun 
eti ve canlı hayvan ın  Türkiye ta ra fından  İran ’a satılm ası; ve İran ile Pakistan 
arasında her iki yönde 520 .000  do larlık  mal satım ı için yap ılan  an la şm a la r  
m em nuniyetle kayded ilm iştir. İçinde bulunduğum uz yıl içinde de Türkiye'n in  
İran 'a  4 ,5  m ilyon do lar değerinde et ihraç etmesi için an laşm a im zalanm ış bu
lunm aktad ır.

19 —  Pakistan ve Türk iye ’nin Ekim 1969’da Tah ran ’da aç ılacak  İkinci 
A sya  Ticaret Fuarına ve üç ülkenin de 1970 O saka Fuarına ka tılacak la rı m em 
nuniyetle kayded ilm iştir.

20 —  İran ’ ın transit ticaretin in Trabzon 'dan geçirilm esi için ça lışm aların  
yürütüldüğü m em nuniyetle kayded ilm iştir.

21 —  Konsey, Transit T icaret A n laşm asın ın  yak ın  zam anda tam am lan ıp  
İm za lanacağ ın ı kaydetm iştir.

22 —  Konsey, sınır ticaretin i geliştirm ek ve  rasyonalizm e etmek am acı 
ile İran ve Pakistan ta ra fın dan  gerekli tedbirlerin  a lınm asın ı kararlaştırm ıştır.

23 —  Konsey, RCD Ticaret ve Sanay i O dasın ı kuvvetlendirm ek ve  üyeleri 
ile tem asını geliştirm ek am acı ile bu O d a ’nın reorganize ed ilm esini ta sv ip  et
m iştir.

24 —  Karaçi Z irve Konferansında verilen  d irektif u yarınca , Doğu ve Batı 
yönlerinde bölge üzerinden mal akım ı ve bütün nakil im kân ların ın  m ukayeseli 
navlun ücretleri konusunda bir inceleme yap ılm ası için tedbirlerin  a lınd ığ ı k a y 
ded ilm iştir.

TURİZM

25 —  Konsey, bölge İçi ve bölge dışı turizm in ge liştirilm esin in  İktisad î 
ve  sosyal bakım dan önem ini belirtm iştir. Konsey, üç ülkenin Turizm  Teşk ilâ t
ları Başkan la rın ın  1969 Ey lû l’ünde to p lan arak  bölgeiçi ve bölge dışı turizm 
m eselelerini ve potansiye lerin İ gözden geçirm elerini ve bir çalışm a programı 
h azırlam a la rın ı kararlaştırm ıştır.
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BANKACILIK VE SİGORTACILIK

26 —  Konsey, RCD B an kac ılık  El K itab ı'n ın  üç ülke M erkez B an ka la rı 
Uzm anları ta ra fın d an  hazırland ığ ı ve Pakistan Devlet Bankası ta ra fın dan  b as ıl
m akta olduğunu kaydetm iştir.

27 —  Konsey, RCD Reassürans PooN arının başarılı bir şekilde çalışm akta 
olduğunu m em nuniyetle m üşahade etm iştir. K a za , deniz, yang ın , h avacılık  ve 
m ühendislik  sah a la rın d ak i beş RCD Reassürans Pool'u ta tm inkâr bir şekilde 
ça lışm akta o lup , bölgeden dışarı döviz akım ı bu vesile  ile büyük ölçüde a z a l
mıştır. Konsey, K a ra ç i’deki RCD S igortacılık  M erkezin in ça lışm aların ı takd irle  
karşılam ıştır. Karaçi Z irve  Konferansında verilen  d irektif uyarınca bir RCD 
Reassürans Şirketinin kurulm ası İm kân ları üzerinde çalışıld ığ ı kayded ilm iştir.

ULAŞTIRMA VE HABERLEŞME

28 —  Konsey, u laştırm a ve haberleşm e a lan ın d ak i işb irliğ in in  ta tm inkâr 
bir şekilde ge liştiğ in i m em nuniyetle kaydetm iştir.

29 —  Konsey, üç ülke a rasın da en önemli ve nisbeten ucuz bir u laştırm a 
vasıtası o lan RCD K arayo lunda vak i gelişm eleri gözden geçirm iştir. Konsey üç 
ülkenin m ühendislerin in bu yıl Eylül ay ında bir a ra y a  gelerek Karaçi'den  A n 
k a ra ’ya kadar RCD Karayo lu  üzerinde seyahat etm elerini ve yap ılm ası icap 
eden işleri tesbit etm elerini kararlaştırm ıştır. Konsey, üye ü lkelerin  ilg ili kuru
luşlarına gerekli ta lim atı vererek RCD Karayo lunun istenilen standartta ve en 
kısa zam an d a tam am lanm asın ın  tem inini ta vs iye  etm iştir.

30 —  Konsey, İran - Türkiye dem iryolu bağ lantısın ın  1970 'in ikinci y a 
rısında işletm eye g ireceğini m em nuniyetle kaydetm iş; iki ta ra fın  ekonom ik ve 
tekn ik  uzm anların ın  Teb riz ’de, 1969 Eylül ay ında to p lan a rak  a lınm ası gerekli 
tedbîrleri tesbit etmek üzere m ezkûr dem iryolunun bitmeyen kısım ların ı incele
m elerini kararlaştırm ıştır.

Konsey, İran - Pakistan Dem iryolu bağ lantısın ın  Kashan  - Yazd  - Kerm an 
bölümünün 1970 y ılında işletm eye g ireceğini ve  Kerm an - Zah idan  birinci kıs
mının İran ta ra fından  inceleneceğini m em nunlukla kaydetm iştir. Q uetta-Za- 
h idan arasında mevcut dem iryolu halen trafiğe  açıktır.

31 —  Konsey, RCD Denizcilik  H izm etlerinde görülen gelişm eyi övgü ile 
kaydetm iştir. İran 'd ak i A rya  M illi Deniz N ak liya t Şirketinin kurulm ası m em 
nuniyetle karşılanm ış ve RCD Denizcilik  H izm etlerinin üye ü lkelerdeki gem ici
lik san ay iin i geliştirm ek konusunda yaptığ ı katkı takd irle  kayded ilm iştir.

Konsey, Karaçi Z irve Toplantısında a lm an kara r uyarınca , üye ülke tem 
silc ilerin in  1969 Ağustos ay ında to p lan arak  ortak bir deniz n ak liya t şirketi ku
rulm ası konusunu inceleyeceklerin i kaydetm iştir.
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32 —  Konsey, üye ülkeler h avayo lla rı şirketleri başkan ların ın  büyük se- 
saltı ve sesüstü uçakları işletecek bir ortak m illetlerarası şirket kurulm ası ile 
ilg ili o la rak  bir çalışm a hazırlanm ası konusundaki tavsiye  kabul etm iştir. Kon
sey, RCD havayo lunun kara rla ştırılacak  hatlarda ça lışacağ ın ı ve P IA , IRAN AIR 
ve T H Y ’nın şim diki m ahiyetlerin i m uhafaza edeceğini kaydetm iştir.

TEKNİK İŞBİRLİĞİ VE AMME İDARESİ

33 —  Konsey, yak ın  zam anda Peshaver'de «Köylerde M eslekî Eğitim » 
konulu bir sem iner düzenlenm iş olduğunu m em nuniyetle kaydetm iştir.

34 —  Konsey, RCD Teknik işb irliğ i Programı ta tb ikatın ın  bu yıl daha 
mükemmel olduğunu ve 1969 y ılında 234 sta jyer için gerekli m uam elelerin  ta 
m am lanm ış olduğunu kaydetm ekten mem nuniyet duym uştur.

35 —  Konsey, 1969 A ra lık  ay ında Lahor'da Pakistan İdarî Personel Ko
lejinde düzenlenecek olan «RCD Üçüncü O rtak Am m e İdaresi Kursu» h az ırlık 
larını tasvip  etm iştir. Konsey, Türkiye ve İran ’ ın bu kursu fayd a lı bulmuş o lm a
larını m em nuniyetle kaydetm iştir.

36 —  Konsey, Pakistan ve Türkiye'n in  İran 'd ak i idarec ilik  Eğitim M erke
zine iştirakçi göndereceğini kaydetm iştir.

37 —  Konsey, RCD çerçevesinde a ile  p lan lam ası, sağ lık , tarım  ve su 
kaynak ların ın  geliştirilm esi a lan la r ın d a  yürütülen İşb irliğ in in  gelişm esin i m em 
nuniyetle kaydetm iştir. Konsey, bu işb irliğ in in  çoğunlukla RCD Teknik İşb irliğ i 
Programı kana lı İle yürütüldüğünü m üşahade etm iştir.

38 —  Karaçi Z irve Toplantısı kararla rı gereğince, Konsey, tarım  m ahsülü 
faz la la rın ın  m evcudiyeti ve bunların  a lâ k a lı ticarî kuru luşlar vasıtas ı ile elden 
çıkarılm ası hakk ındaki m eselelerin o rtak laşa incelenmesi için gerekli usulü tesis 
etm iştir.

39 — - Konsey, 8 nci Dönem Toplantısında verd iğ i kararın  tatb ikatı çer
çevesinde o la rak , üye Hüküm etlerin RCD Genel Sekreteri ta ra fın dan  b ir RCD 
Araştırm a V akfı kurulm ası ile ilg ili o la rak  hazırlanan  raporu inceled ik lerin i ve 
prensip it ibarıy la  RCD çerçevesinde iIm î a raştırm a la r a lan ınd a  işb irliğ i za ru 
retini tasvip  ettiklerin i kaydetm iştir. Konsey bu a la n d a k i işb irliğ in in  çerçeve ve 
ayrın tıla rın ı ve koordinasyonunun Kasım  1969 da to p lanacak  bir Eksperler 
G rubunda tesbit edilm esine karar verm iştir. Konsey, bu Eksperler G rubunun, 
genel sekreterini atom enerjisin in  barışçı yo lla r la  ku llan ılm ası ile ilg ili işb irliğ i 
hakkındaki tekliflerin i de görüşm esini kabul etm iştir.
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KÜLTÜREL İŞBİRLİĞİ, KADINLAR ARASI İŞBİRLİĞİ VE ENFORMASYON

40 —  Konsey, RCD Kültür Enstitüsünün faa liye tle rin i b aşa rıy la  yürüttü
ğünü ve 11 kitabın baskısın ın tam am lanm ış olup 4 kitabın da halen b as ıl
m akta bulunduğunu m em nuniyetle kaydetm iştir. Konsey, bu Enstitünün şube
lerinin kuvvetlend irilm esi için tedbirler a lınm asın ı kararlaştırm ıştır.

41 —  Konsey, 1969 yılı Kültürel M übadele Program ının uygu lanm asın ın  
m em nuniyet verici şekilde devam  etmekte olduğunu kaydetm iştir. Bu program 
sanatç ıların , gazeteci ve spor takım ların ın  ve resim sergilerin in  m übadelesini 
kapsam aktad ır. Bu program  çerçevesinde İranlı kız ve erkek izciler P ak istan ’ ı 
z iyaret edecek ve  İran ve P ak istan ’dan 50 'şer k iş ilik  bir ta lebe grubu 1969 
yılı içerisinde İran , Pakistan ve Türk iye ’yi z iyaret edeceklerdir.

42 —  RCD çerçevesinde gittikçe artan  ta lebe m übadelesini gözönünde 
bulunduran Konsey, Kasım  1969'da Üniversite d ip lom aların ın  karşılık lı o la rak  
tanınm ası ve yeknesak laştırılm ası konusunda tavsiye lerde  bu lunm ak üzere bir 
uzm an la r grubu toplantısı yap ılm asın a  karar verm iştir.

43 —  Konsey, K ad ın la r B irliğ i Delegelerin in m übadelesin i m em nuniyetle 
karşılam ış ve bu ziyaretlerin  üye ü lkelerin  K ad ın la r B irliğ i Teşk ilâ tları a ras ın 
daki sıkı bağ ları daha fa z la  geliştirm ekte fay d a lı olduğu kayded ilm iştir.

44 —  Konsey, Tem m uz 1969'da Cenevre ’de bir RCD Fotoğraf Sergisi a ç ıl
ması için ça lışm aların  yap ıld ığ ın ı kaydetm iştir.

45 —  Konsey, O rtak Doküm anter Film in hazırlanm asın ın  yıl sonuna k a 
dar tam am lanacağ ın ı m em nuniyetle kaydetm iştir.

RCD EKONOMİ VE SİYASAL BİLİMLER KOLEJİ

46 —  Konsey, İs la m a b ad ’da RCD Ekonomi ve S iya sa l B ilim ler Koleji ku
rulm ası hususunda kesin ta sv ib in i b ild irm iştir. Konsey, bu kuruluşun Londra 
Ekonomi ve S iyasa l B ilim ler O kulu m odeline göre tesisin i kabul etm iştir. Kon
sey, böyle bir kuruluşun bir bütün o la rak  RCD Bölgesinin m enfaatlerine uygun 
olduğu ve tesisi İçin yap ılm ış o lan tek lifle rin  gerçekçi ve kab ili ta tb ik  bulunduğu 
görüşünü ifade etm iştir. Konsey, kuruluşun yak ın  bir gelecekte faa liye te  geç
mesi üm idini izhar etm iştir.

GELECEK TOPLANTILAR

47 —  Konsey, bundan sonraki toplantısın ın 24-25 A ra lık  1969'da Tah- 
ran ’da yap ılm asın ı kararlaştırm ıştır. Bölgesel P lan lam a Konseyi de 21 A ra lık  
1969'dan itibaren Tah ran 'da  top lanacaktır.
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GENEL KONULAR

48 —  Konsey, Cum hurbaşkanlığ ı Kab ine Üyelerinden Ekselans A m ira l 
S. M. A h san 'a  Konsey ça lışm aların ın  yürütülm esinde gösterdiği yüksek d ira 
yetten do layı takd irlerin i ifade etm iştir.

Iran ve Türk Delegasyon Başkan la rı Konsey Top lantıları için a lınan  m ü
kemmel tedb irler ve Pakistan Hüküm etinin gösterdiği büyük m isa firp e rve rlik 
ten dolayı m innettarlık ların ı ifade etm işlerd ir.

49 —  Konsey, yak ın  bir tarihte RCD’nin kuruluşunun 5 nci y ıldönüm ü
nün kutlanacağın ı kaydetm iştir. Bu beş yıl za rfında RCD, faa liye tle rin in  p lan 
lanm ası ve yürütülm esinde önemli ham leler yaptm ıştır. RCD'nin tem elleri sağ 
lam  bir şekilde atılm ış ve beş yıl önce sadece bir f ik ir  o la rak  o rtaya çıkan işb ir
liği ihtiyacı bugün canlı ve işleyen bir gerçek haline gelm iştir. Bu tip bir işb ir
liğ in in  günyesinde m ündem iç güçlük ve problem ler, RCD m ünasebetlerin in öze l
liği o lan tam  bir an lay ış  içerisinde çözüm lenm ektedir. RCD'nin temel çerçevesi 
kurulm uş ve geniş çaplı kura lları kesin lik le  tesbit ed ilm iştir. Ka lk ınm a İçin Böl
gesel işb irliğ i ça lışm aların ı geliştirm ek için ihtiyaç duyu lan  m illî ve bölgesel 
kuru luşlar artık  tam am en tesis olunmuştur. RCD Bölgesinde ya şayan  h a lk la r 
arasında mevcut ortak kader, kültür ve tarih î b ağ la r, sürekli ahenk , barış ve 
tekâm ülün sağ lanm ası için Kalk ınm a İçin Bölgesel işb irliğ i fikrin in  inşa e d il
diği sağ lam  tem elleri ortaya çıkartm ıştır.

(Esas Metin) 

RCD COUNCIL OF MINISTERS 
JOINT COMMUNIQUE

The Tenth Session of the RCD Council of M inisters w as  held at Islam abad  
on June  25-26 , 1969, under the Chairm ansh ip  of His Excellency Vice - Adm ira l
S. M . A h san , M em ber of the President's Council of Adm in istration . Iran w as  
represented by His Excellency Mr. Ardesh ir Zahed i, M inister of Foreign A ffa irs . 
Turkey w as  represented by His Excellency Mr. İhsan Sabri Ç ağ la ya n g il, M inister 
of Foreign A ffa irs . His Excellency Mr. M asarrat Husai Zuberi, Secretary General 
of RCD, participated in the meeting.

2. The Council expressed to the President of Pak istan , His Excellency 
General Agha M uham m ad Y a h ya  Khan, its profound gratitude for the inspiring 
and instructive counsels he graciously gave  in his inaugural address.

3. The Council met in an atm osphere o f harm ony, co rd ia lity  and fratern ity . 
The leaders of the delegations reaffirm ed the determ ination of their respective 
Governm ents to further, w ith fu ll v igour, the a im s and objectives of Regional
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Cooperation for Developm ent for bringing the three countries ever closer together 
in the fram ew ork of the special relationship which had been created through 
RCD.

4. The Council considered the Report of the Tenth Session of the Regional 
P lanning Council held at Islam abad  on June 22-24, 1969, and endorsed and 
approved the observations and recom m endations contained in it.

O RG AN ISATIO N A L MATTERS

5. The Council noted w ith deep appreciation that the Governm ent of 
Iran had enacted the necessary decree for extending the requisite d ip lom atic 
p rivileges and other am enities to the RCD Secretariat at Tehran.

6. The Council complim ented the Secretary General of RCD, His Excellency 
M r. M asarrat Husain Zuberi, members of the RCD Secretariat and of its 
specia lised organs for their hard w ork and devotion to the cause of RCD.

JOINT PURPOSE ENTERPRISES

7. The Council review ed the progress of co llaboration in the fie ld  of joint 
purpose enterprises, including petroleum and petrochemical industries.

8. The Council approved the establishm ent o f a joint purpose enterprise 
to be located in Pakistan for the production of Static Electrical Equipment (Power 
Transform ers, High Tension Circuit Breakers, and Power Capacitors). The 
Council noted that Pakistan w ould  direct its imports of certain types o f Static 
Electerical Equipm ent from Turkey.

9. The Council noted w ith  satisfaction that so fa r fifty  - five  joint purposes 
enterprises had been approved an d /o r approved in princip le . These w ere  :

Located in Iran

1. A lum in ium  2. RCD Carbon B lack 3. Dumpers Plant 4. Seam less Steel 
Pipes and Tubes 5. Sodium Tripolyphosphate 6. Naphthoi Dyes 7 . Capro lactam  
8. Polyisoprene Rubber 9. Carbon Rods and Carbon Products 10. Rotationg 
Electrical M achinery (Diesel generators upto 1000 KW  and electric motors upto 
250 HP) 11. G lycerine 12. Diesel Engines for use in M arine-craft, tractors, earth 
equipm ent and lights and heavy trucks and buses.

Located in Pak istan  :

13. Bank Note Paper 14. K ra ft Paper 15. Ball Bearing 16. Textile  M achinery 
M anufacture 17. PAS Sodium 18. Reactive Dyes 19. O ptical B leaches 20 . Ultra- 
m arine Blue 21 . Toxaphene 22. Dipterex 23 . Jute M ahufactures 24. C raw le r Type
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Earth M oving Equipm ent 25. Shock Absorbers 26. M achine Tools (Capstan and 
Turret Lathes) 27. G ear Boxes and D ifferential system 28. A lum in ium  Sheets, 
etc. 29. Polyester Fibre 30. Polyacrylem trile  Fibro 31. Polybutadiene Rubber 
32 . M ethanol 33. Urea Ferm aldehyde 34. G lyserine  35. M anufacture of Resistors, 
Capacito rs, Semi Conductors and TV picture tubes, RF Transform ers, IF T ransfo r
mers, Audio  Transform ers, Speakers, M obile Radio Equipm ent, Sound Equ ip
ment exclud ing M ovie Equipment and Testing and M easuring Equipment 36. 
Diesel Engines for use in M arine-craft, Tractors, Earth M oving Equipm ent and 
Light and H eavy Trucks and Buses 37. Statlic Electrical Equipment (Transform ers, 
High Tension Circuit Breakers and Power Capacitors.)

Located in Turkey :

38. Locomotives 39. K raft Paper Pulp 40 . O rganic Pigment Dyes 41 . Basic 
and Chrome Dyes 42 . Borax and Boric Acid 43 . Rubber Tyred Earth M oving 
Equipm ent 45 . Tungsten Carb ide Tips and Tools 46 . Centrifugal and Special 
Filters for Chem ical Industry 47 . Locomotive Diesel Engines Project 48 . Izm ir 
O il Refinery Project 49 . Polystyrene Project 50 . Filam ent for Electric Lamps 
51. M anufacture of Resistors, Capacitors, Semiconductors and TV Picture Tubes, 
RF Transform ers, IF Transform ers, Audio  Transform ers, Speakers, M obile Radio 
Equipm ent, Sound Equipm ent excluding M ovie Equipment and Testing and 
M easuring Equipment 52. Diesel Engines for use in M arinecraft, Tractors, Earth 
M oving Equipm ent and Light and H eavy Trucks and Buses.

The Council noted that in addition the RCD A dv iso ry and Design Center 
w ould be located in one of the member countries w ith branches in the other 
tw o.

10. The Council noted w ith deep satisfaction that fourteen of the approved 
projects, nam ely G ear Boxes and D ifferential System , M achine Tools (Turret 
and Capstan Lathes), Ultra - M arine Blue, Urea Form aldeyhde, M ethanol, Bank 
Note and Security Paper, and G lycerine in Pakistan , G lycerine located in Iran 
and M achinery for Tea Industry, Tungsten Carb ide Tips and Tools, Borax and 
Boric A cid , Locomotive Diesel Engines, Locomotives and Polystyrene located in 
Turkey w ill be in production this yea r and exchanges of their products w ould 
commence in the current year.

11. The Council noted w ith satisfaction that eight other joint Purpose 
Enterprises nam ely , Ball Bearings, Jute M anafactures, and Shock Absorbers 
located in Pak istan , A lum in ium  located in Iran, and izm ir O il Refinery located 
in Turkey, and the three projects relating to Diesel Engines required for use in 
M arine - craft, Tractors, Earth - moving Equipment and Light and H eavy Trucks 
and Buses project located in each of the three countries, w ere under various 
stages of im plem entation and should go into production by the end of 1970, or 
shortly thereafter.
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12. The Council noted that tw enty - s ix  studies on other contem plated 
joint purpose enterprises such as Turbo - Generators, Ship - bu ild ing , Boilers 
and Pressure Vesse ls , and Petrochemical Equipm ent, w ou ld  be completed by 
the end of 1969 or early  1970 and that most of these industries w ould  also be 
on the ground by 1973-74.

13. The Council appreciated the assistance of UNIDO in respect of the 
study to exam ine the feas ib ility  o f estab lish ing RCD H eavy Engineering and 
Electrical Corporations in order to evolve an integrated app roach , w herever 
practicab le . The Council expressed the hope that the study w ould be fina lised  
as soon as possible.

14. The Council reiterated the im portance of constructing an oil pipe - line 
from Iran to a M editerranean port in Turkey and expressed the hope that the 
fe a s ib ility  study in respect of this project w ou ld  be fina lised  soon. It a lso  
expressed the hope that the negations on the supply of crude oil to the Izm ir 
O il Refinery w ould  be fina lised  soon.

15. The Council decided that for the expeditious and efficient im plem en
tation o f joint purpose enterprises the private sector in the M em ber Countries 
should be associated more active ly  in so fa r  as it is practicable .

16. The Council decided that the representatives of M em ber Governm ents 
meet in Septem ber, 1969, to discuss the Agreem ent on Avo idance o f Double 
Taxation .

TRADE

17. The Council recognised that expansion of intra - regional trade w as  an 
im portant elem ent o f an y  regional cooperation arrangem ent and stressed the 
need for M em ber Governm ents to intensify efforts to increase the quantum  
and quality  o f trade between them. In this connection the Council noted that 
fo llow ing  its decision and that of the RCD Economy and Commerce M inisters, 
a study on libera lisation  and expansion of intrareg ional trade in the RCD 
region had been assigned to UNCTAD and that a p re lim inary report w a s  
expected to be completed by mid - N ovem ber 1969. The Council appreciated 
that UNCTAD had agreed to undertake this study and that the United Nations 
Developm ent Program m e had agreed to finance it.

18. The Council noted w ith  deep satisfaction that M em ber Governm ents 
w ere increasing intra - regional trade by adm in istra tive  action. In this context, 
the Council welcom ed the arrangem ents that had been fina lised  between Pa
kistan and Turkey for the purchase o f some $9 m illion worth of ra ilw a y  
coaches and rolling stock and for the annual purchase of 2 ,000  tons of copper 
from Turkey, between Iran and Turkey for the purchase of sheep and mutton
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from Turkey va lued  at $ 6 .5 m illion during the past yea r, and between Iran 
and Pakistan for Com m odity exchanges totalling $520 ,000  each w a y . 
Agreem ent has also  been reached for exporting meat of the va lue  o f about 
$4 .5  m illion from Turkey to Iran during the current year.

19. The Council noted w ith  satisfaction that Pakistan and Turkey were 
partic ipating in the Second A sian  Trade Fa ir to be held in Tehran in October 
1969 and that a ll the M em ber Countries w ere  participating in the O saka 
Exposition in 1970.

20. The Council w as  p leased to note that arrangem ents w ere being m ade 
to fac ilita te  Iran ’s transit trade through Trabzon.

21 . The Council noted that the Agreem ent on Transit Trade w ou ld  be 
fina lised  and signed shortly,

22 . The Council decided that Iran and Pakistan should review  matters 
relating to border trade arrangem ents in the coming months w ith  a v ie w  to 
expand ing  and rationalising  border trade.

23 . The Council approved the reorganisation of the RCD Cham ber of 
Commerce and Industry w ith a v ie w  to strengthening it and for provid ing 
better contact betwen the RCD Cham ber and its constituent m embers.

24. The Council noed that action w a s  being taken on the d irective o f the 
Karach i Summ it Conference that a study should be prepared on the movement 
o f goods between East and W est through the region and the com parative 
fre ight rates of various modes of transportation .

TOURISM

25. The Council recognised the economic and social need for developing 
intra-regional and inter-regional tourism , The Council decided that the 
H eads of Tourist O rganisations o f the three countries should meet in Septem ber 
1969 to review  the problems and potentialities o f developing intra-regional 
and inter-regional tourism and form ulate an action program m e.

BANKING and INSURANCE

26. The Council noted that a RCD M anual on Banking had been prepared 
by the experts of the three Central Banks and that the State Bank of Pakistan 
w a s  printing it.

27 . The Council noted w ith  satisfaction the successful operations of the 
RCD Re-insurance pools. The five  RCD Re-insurcince pools, nam ely , Accident, 
M arine , Fire, A v ia tio n , and Engineering w ere functioning satisfacto rily  and
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41. The Council noted that the Cultural Exchange Programme for 1969 
w a s  being im plem ented satisfacto rily . This Program m e included the exchange 
of artists, journalists and sports team s, and exh ib itions of pain tings. Under 
this Program m e, Iranian  boy scouts and girl guides w ill v is it Pak istan , and a 
group of 50 students from Iran and Pakistan w ould be visiting each other and 
Turkey during 1969.

42 . In v ie w  of the increasing exchanges of students under the aeg is of 
RCD, the Council decided that an Experts Group should meet in September 1969 
to recommend on matters relating to recognition and equivalence of Universities 
degrees.

43 . The Council welcom ed the exchanges of W om en's delegations end 
noted that these v is its had been succesful in further developing closer ties 
am ongst the W om en’s organ isations of member countries.

44 . The Council noted that arrangem ents had been m ade for organising
the RCD Photographic Exhib ition at G eneva in Ju ly  1969.

45 . The Council noted w ith  satisfaction that the production o f the Jo int 
Docum entary Film w ould  be completed by the end of this year.

RCD College of Economics and Political Science

46 . The Council gave  fina l app roval to the establishm ent of the RCD 
College of Economics and Political Science et Is lam ab ad . The Council noted 
that this institution w ou ld  be set up on the pattern of the London School of 
Economics and Political Science. The Council expressed the v ie w  that such and 
Institution w as  necessary in the interest o f the RCD region as a w ho le  and that 
the proposals for its establishm ent w ere  rea listic and p ractical. The Council 
expressed the hope that the Institution w ould  start functioning in the near 
future.

Future meetings

47 . The Council decided to meet at Tehran on December 24-25 , 1969. The 
Regional Planning Council w ou ld  a lso  meet at Tehran from December 21 , 1969.

GENERAL REMARKS

48 . The Council expressed its deep appreciation of the ad m irab le  m anner
in which His Excellency Vice - A dm ira l S. M . A h san , M em ber o f the Presidents
Council of Adm in istration , had conducted the proceedings o f the Council. The 
Leaders o f the Delegations from Iran and Turkey expressed their gratitiude for 
the excellent arrangem ents that had been m ade for the Council session and 
fo r the w arm  hosp ita lity w hich had been so generously extended by the 
G overnm ent of Pakistan .
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49. The Council noted that RCD w ould  be celebrating the Fifth A nn iversary  
of its establishm ent very soon. During these five  yea rs , RCD had m ade 
sign ifican t strides in the p lanning and im plem entation of its activ ity . The 
foundations of RCD had been firm ly  la id , and w h a t started as a mere idea 
five  years ago , w as  a liv ing , functioning reality today. The in itia l d ifficu lties 
and problems inherent in such a Cooperation had been resolved in the sp irit 
of complete understanding w hich characterised the RCD relationship . The basic 
fram ew ork  o f RCD had been established and its ground rules firm ly  la id . The 
national and regional institutions required to advance  RCD w ork  w ere now 
w ell estab lished . The bonds of Faith , Culture and History w hich existed between 
the peoples of the RCD region had given a firm  base on w hich the ed ifice o f 
Regional Cooperation for Developm ent w as  being raised to provide lasting 
regional harm ony, peace and progress.

B E L G E  12 28 Haziran 1969

RAUF DANKTAŞ’IN GAZETECİLERLE YAPTIĞI GÖRÜŞME

Hükümete K ıb rıs 'tak i son durum hakkında bilg i verm ek ve d in lenm ek için 
Türk iye ’ye gelen Kıbrıs Türk Cem aat M eclisi Başkan ı ve Geçici Türk Yönetim i 
Yürütm e Kurulu Başkan  yard ım cısı Rauf Denktaş, gazetecilerle  yaptığ ı hasbi- 
halde , K lerides'in  an i o la rak  Londra’ya gitm esi sebebiy le  ertelenen görüşm eler 
hakkında şunları söylem iştir :

«Bu görüşm eler hakkında yan lış  bir intiba vard ır. Biz araştırıc ı, yok layıc ı 
ve g ayrî resm î bir şekilde görüşme yap m aktay ız . O rtak  zem ine varab ilm em iz  
için, bizim  çıkarttığ ım ız, derled iğ im iz prensip leri, noktalan  bir a ra y a  getirerek, 
bunları her iki ta ra fın  yetk ili m akam ları huzuruna koym ak gerekir. Henüz o 
sa fha  gelm iş değ ild ir. Yok lam a safhası beklenild iğ inden uzun sürüyor. Çünkü 
her iki ta ra fın  da kendine has görüşleri, düşünceleri tutum ları ve durum ları 
vard ır. Hiç bir ta ra f bunlardan önem li bir şekilde fedekârlık  ya p m ak  istem i
yor. Fakat her iki ta ra f da müşterek bir zem in aram aktan  da vazgeçm iş de
ğ ild ir.»

Denktaş, Kıbrıs konusunda barışçı yo lla rd an , m üzakere yo luy la  son kapı 
kapan ıncaya  kad ar araştırm a la ra  devam  edilm esi gerektiğ ini söylem iş ve  
K ıbrıs'ın  realite leri bunu âm ird ir. Kendi (de facto) durum um uzda bir gerilem e 
yap m aksız ın , kendi durum um uzu idam e ettirm ek şa rtıy la , barış yo lla rın ı da im a 
sonuna kadar açık  tutm ak prensibinden kaçınm alıy ız»  dem iştir.

Denktaş’a sorulan soru lar ve cevap ları şöyled ir :

S. : K ıb rıs 'da , cem aatla ra rası öngörüşm elere a ra  verild ikten  sonra Rum
ların sa ld ır ıya  hazırland ık ları yo lunda haberler geld i. Böyle bir ihtim âl va r  
m ıdır?
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C. : Zannedersem , bunun sebebi Rum basınının son zam an la rd ak i tutu
mudur. Çok fecî bir şekilde sa ld ırgan  bir yay ın  yap m aktad ırla r . Kanaatim ce , 
hedefleri daha z iyade  Türk toplum unun m oralin i bozm ak ve bu beklem e dev
resinde bize fevrî harekete sevketm ektir. Bunun ötesinde, bize sa ld ıracak ların ı 
tahm in etm iyorum . Kanaatim  odur k i, Rum lar da iyice an lam ış la rd ır ki, Kıbrıs 
davasın ı s ilâh  zoruyla halletm eye ka lk ışm ak , K ıbrıs'ın  tüm ünü, kendileri aç ı
sından , teh likeye koyacak bir m aceradır.

Bizim  devam lı surette, tecavüze hazırland ığ ım ızı ya y ıyo rla r . B iz tekrarlı
yoruz : hiç b ir zam an  sa ld ırgan  o lm ad ık , h içbir zam an sa ld ırm a n iyetim iz yo k
tur. Fakat, mevcut m üd afaam ız ı, karşım ızdaki kuvvetler nisbetinde ve e lim iz
deki im kân la rla  takv iye  etmeyi de vaz ife  b iliyoruz.

S. : M ah a lli m uhtariyet konusunda, Rum ların görüşlerinde, bizim  görüş
lerim ize herhangi bir yak la şm a  oldu mu?

C. : Şim di karşılık lı tek lifle r teati ed ilm ekted ir. O nların  ikinci tek lifin i a l
d ık . Uzun bir süre değerlend ird ik . Biz m ukabil tek lifle rim iz i h azırlad ık . O nların  
ikinci tek lifleri b irincile rinden , görünüşde daha yum uşaktır. Esasta pek değ iş ik
lik  yapm am ışla rd ır. B izim  de ikinci tek lifle rim iz  (henüz vereceğim iz teklifler) 
prensiplerm zden ayrılm aksız ın , Rumların kuşku ve endişe ile belirttik leri b irkaç 
noktada kendilerine ya k la şa n  b ir yeni tek liftir . Prensipten kaybetm eden, şekil 
itibariy le  kendilerine ya k la şm a ya  ça lışan , b ir tekliftir.

S. : Rum lar, Türk'lerin  m ah a llî m uhtariyet an lay ış ın d a , bağ ım sız b ir dev
let m efhumunu ih lâ l edici b ir v a s ıf  görmekte devam  ed iyo rla r m ı?

C. : Beyanatla rınd an  öyle an laş ılıyo r.

S. : K lerides, Londra’ya g itm eseyd i, kendisine son tek lifim iz i verecektik, 
d iyorsunuz. Son tek lif, yap ılan  son ind irim ler m idir?

C. : Evet, bölge m uhtariyeti konusunda bizim  son durum um uzu belirten 
doküm anı verm iş o lacaktır.

S. : Birleşm iş M ille tler İnsan H ak ları Konferansı K ıb rıs'da yap ılıyo r. Bu 
konuda ne d iyorsunuz?

C. : Zannedersem , zem in zam ana uymuş değ ild ir. B iz bunu, Birleşm iş 
M illetlere açıkça belirttik . Buna rağmen her kötü karardan  iyi b ir netice de a l ı
n ab ilir . Çünkü, bu sem iner m aksad ıy la  K ıb rıs'a  gelen delegelerin  birçoğu K ıb
rıs hakkında görm edikleri, b ilm edikleri çok fecî hakikatle ri görm eye b aşlam ış
lard ır. Ve bir bakım a da bu sem inerin K ıb rıs'da yap ılm ası iyi olmuştur.
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Kıbrıs Rum yöneticilerin in bu sem iner d o lay ıs ıy la  söylem eye mecbur o l
dukları güzel sözler, desteklem eyi vadettik leri fik ir le r ve p rensip ler, ne de o lsa , 
dünya kam uoyu nezdinde önemli b îr an g a jm and ır. Bunları değerlendirm ek 
lâzım dır. Başlangıçta hakikaten  çok üzülm üştük. Fakat netice iyi o luyor k a n a 
atindeyim .

S. : Tü rk iye ’nin Kıbrıs Türk cem aatına verd iğ i son ekonom ik ve m ali y a r 
dım konusunda herhangi bir ta tb ikata  başland ı m ı?

C. : M uayyen bir çapta ta tb ikata  başlanm ıştır. Bu konuları da ele a la 
cağ ız .
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A  Y  ! N O L A Y L A R ?



K Ü L T Ü R E L  O L A Y L A R

26 H aziran  - 3 Temm uz tarih leri arasında UNESCO İran M illî Kom isyonun
dan 5 k iş ilik  b ir heyet m em leketim izi z iyare t etm iştir.

% * *

53 k iş ilik  b ir Folklor G rubum uz tem siller verm ek için Kuzey A fr ika  m em le
ketlerine gönderilm iştir. G rup , 4-11 Temm uz 1969 tarih leri a ras ın d a  Libya da , 
11-22 Temm uz 1969 tarih leri a rasın d a  Tunus'ta , 22 Temm uz - 4 Ağustos ta rih 
leri a rasın da Fa s ’ta gayet başarılı tem siller verm iş o lup , Tunus'ta tertiplenen 
Kartaca M ille tlerarası Folklor Festiva linde b irinc ilik  kazanm ıştır.

* * *

H indistan lı Prof. Senatör Nurul H aşan , Kültürel M übadele ler Programı çer- 
vesinde 14-21 Tem m uz tarih leri a rasın d a  m em leketim izi z iya re t etm iştir.

* *  *

Sİr Seyy it Ahm et ile ilg ili bazı ta rih î belgeler Pakistan M illî M üzesine hed i
ye ed ilm iştir.

* * *

A fg an istan 'd a  düzenlenen Türkçe kursları için k itap ve para ya rd ım ın da 
bulunulm uştur.

* * *

Beyrut A m erikan  Üniversitesine k itap yard ım ında bulunm uştur.

*  =r *

Bursa Kılıç K a lkan  Folklor Derneği ek ib i, 5 - 1 1  Tem m uz 1969 tarih le ri 
a rasında İta lya 'd a  M ille tlerarası R iviera Festiva line , 12-16 Tem m uz tarih lerinde 
F ran sa ’da M ille tle rarası Nice Festiva line , 1 7 - 1 8  Tem m uz tarih lerinde Toulon 
Festiva line  ve 21-22 Temm uz tarih lerinde de Fransa 'da  M ille tlerarası Fo lklor 
Festiva line  katılm ıştır.

* * *
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X X . Yüzy ıl Fransız Resim Sergisi İstanbu l’da açılm ıştır.

5fC *

30 H aziran  - 4  Temm uz 1969 tarih leri a rasın da B rükse l’de yap ılan  Assuro- 
1 oji Kongresine İstanbul Arkeo lo ji M üzeleri Ç ivi Y a z ıla r ı uzm anı M uazzez Çığ 
katılm ıştır.

* * *

1 -31 Temm uz 1969 tarih leri a rasın da Knokke'de açılan  M ille tlerarası Pul 
Serg isine katıl inmiştir.

* * *

Belçikalı ya za r Pierre VVillemart ve eşi yurdum uzu ziyaret etm işlerd ir.

* * *

Devlet Tiyatrosu sanatçılarından  M uazzez Kurdoğlu ile Bozkurt Kuruç 
1 6 - 2 7  Tem m uz tarih lerinde A lm a n y a ’nın m uhtelif şehirlerinde (Köin, Ham burg, 
Bad Godesberg , Frankfurt, Münih) Türk işçileri ve öğrencileri için tem siller ve r
m işlerd ir.

* *  *

A n ka ra  M ithatpaşa Tiyatrosu sanatçıları A lm an ya 'n ın  m uhtelif şehirlerinde 
Türk işçileri için tem siller verm işlerd ir.

* * *

4 Türk balerin i (Meriç Güventürk, B inay Berkant, Oytun Tu rfan d a , A y la  
Ünal) 28 Tem m uz’da 2 ,5  a y lık  bir eğitim için Londra K ra liyet Bale O kulu kurs
larına gönderilm işlerd ir.

* * *

Güzel San atla r A kadem isi profesörlerinden H eykeltraş Kenan Yontunç, 
Londra'da M adaırıe  Tussaud M üzesine konacak A tatürk heykelinde gerekli t a 
d ila tla rı yap m ak  üzere 16 Tem m uz’da bir hafta süreyle Londra’ya  g itm iştir.

* * *
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A tatürk'ün M aa'am e Tussaud M üzesine konulacak balm um u heykeline ta 
k ılm ak  üzere Londra Büyükelçiliğ im ize  bir İstik lâ l M ad a lyas ı gönderilm iş ve m a
d a lya  H eykelin  m üzeye konuluşu do lay ıs ıy la  yap ılan  m erasim  sırasında b izzat 
Londra Büyükelçim iz Ü. H alûk Bayülken ta ra fın dan  heykelin göğsüne takılm ıştır

* * *

Bursa Kılıç K a lkan  ekib im iz Stockholm 'de gösteriler yapm ıştır.

* * *

2 - 1 0  Temm uz 1969 tarih leri a rasın da A h ri'de  yap ılan  Balkan  Folklor Fes
tiva line  30 k iş ilik  bir fo lk lo r ek ib im iz iştirak  etmiş ve büyük bir başarı kazan 
mıştır.

* * *

S .S .C .B .’den Kerim ov Guseynoğlu ile Kerim ov Jab aro ğ lu  ad lı bilim  a d am 
ları 15-27 Temm uz tarih leri a rasın da yurdum uzu z iyare t ederek tetkik ve tem as
larda bulunm uşlard ır.

* * *

Rom anyalı a rş iv is t M ihail G uboğlu , 26 Temm uz - 8 Ağustos tarih leri a ra 
sında Türk iye ’yi z iya re t ederek Topkapı Saray ı ve B aşb akan lık  arş iv le rinde  in 
celem elerde bulunm uştur.

* * *
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TEM M UZ 1969’DA TÜ RK İYE ’NİN DIŞ İLİŞKİLERİ VE BAŞLICA  

MİLLETLERARASI OLAYLAR KRONOLOJİSİ





1 Temmuz 1969 RAUF DENKTAŞ’IN BAŞBAKAN İLE YAPTIĞI GÖRÜŞME

Kıbrıs Türk Cem aati Başkan ı ve Geçici Türk Yö ne
timi Başkan  Yard ım cısı Rauf Denktaş, Başbakan  Sü ley
man Demirel ile yaptığ ı görüşmeden sonra gazetecilere 
bunları söylem iştir :

«Sayın  Başbakan  D em irel’e, m üzakerelerin  erişm iş 
olduğu son durum hakkında bilgi arzettim . Bundan böy- 
leki ih tim aller üzerinde durduk. Bu ihtim aller içinde (sa l
dırı ihtim ali) d iye b irşey görm üyoruz. Kuvvetli, ayak ta  
bir Türkiye, Kıbrıs d avas ın a  eğ ild iğ i sürece, Rum 'ların b i
ze sa ld ıracak la rın a  inanm ıyoruz. Üzerinde durduğum uz 
ihtim aller, Rum’ lar görüşm eleri keser mi, kesm ezler mi, 
bize yeniden baskı m etodları ku llan ır mı, ku llanm az mı, 
g ib i ih tim allerd ir. Benim esas kanaatim , m üzakereler 
için yol vard ır. Biz bu yo lda devam  ettiğ im iz sürece,
uzun vade li o lsa da , neticede bir hal çaresi bu lab ilece
ğiz.

1 Temmuz 1969 YEN İ A. B. D., FAS VE YUNANİSTAN BÜYÜKELÇİLERİ

Yen î B irleşik  Am erika Büyükelçisi W illiam  J .
H and ley , yeni Fas Büyükelçisi M uham m ed Ben Bouchaib 
ve yeni Yunan istan  Büyükelçisi İoannis Tzounis, Cum 
hurbaşkan ı Cevat Sunay'a  güven m ektuplarını sunm uş
lard ır.

1 Temmuz 1969 BOĞAZ KÖPRÜSÜ İLE İLGİLİ DIŞİŞLERİNİN BİR
AÇIKLAMASI

Dışişleri Bakan lığ ı Enfom asyon Dairesinden y a p ı
lan aç ık lam aya  göre, Boğaz köprüsüyle ilg ili proje için 
A vru pa Yatırım  Bankası ile Ja p o n ya , Federal A lm an ya , 
İngiltere , Fransa ve İta lya  toplam  o la rak  75 ,9  m ilyon 
do lar tutarında kredi açm aya hazır o ldukların ı b ild irm iş
lerdir (Bk. Belge 1).
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1 Temmuz 1969 TÜRKİYE - KASMADA TİCARİ İLİŞKİLERİ

Kancıda Sanay i ve Ticaret Bakan lığ ı bir b ild iri y a 
y ın la y a ra k , A n k a ra ’da bir K an ad a  T icaret Bürosu aç ıl
ması konusunda Türkiye ile an laşm aya  varıld ığ ın ı ilân 
etm iştir. Kanada 'm n 20 y ıld ır Tü rk iye ’de ticarî delegesi 
yoktu.

K anada Sanay i ve Ticaret Bakan ı Jean  Luc Pepin, 
«Türkiye ile K an ada a ra s ın d a , iki ülkenin de ya ra rın a  
sonuçlar verecek daha sıkı ticarî ilişk ile r kuran yeni an 
laşm adan  duyduğu m em nunluğu» belirtm iştir.

Kanada 'm n  1968 yılında Türk iye 'ye  10 m ilyon do
la rlık  ihracatta bulunduğunu belirtm ekte ve bu ih raca
tın önüm üzdeki y ılla rd a  hatırı say ılır  derecede artacağ ı 
um ulm aktad ır.

1 Temmuz 1969 A. B. D. ’NİN KiBRÎS BARIŞ GÜCÜ MASRAFLARINA 
YARDIMI

Am erika B irleşik  Devletleri, B. M. Genel Sekreteri 
U. Thant’a , Kıbrıs barışgücü m asrafla rına  5 m ilyon do
larla  gönüllü katkıda bulunacağın ı b ild irm iştir.

Böylece, A . B. D. ’nin Kıbrıs barışgücü ’nün 1964 
M art’mda kuruluşundan beri bu kuvvetin m asrafla rına  
katkısı toplam  o la rak  46 m ilyon 100 bin doları bu lm ak
tad ır.

Öte yand an  Genel Sekreter U. Thant 30 H aziran  ta 
rihli b ir m ektubunda, B. M. kuvvetlerin in  15 A ra lığ a  
kad ar a d a ’da ka lm aları için gerekli bakım  m asrafın ın  
7 m ilyon 935 bin do lar tuttuğunu, böylece Kıbrıs barış 
harekâtı açığ ın ın 13 m ilyon 784 bin do lara  yükselm iş 
o lacağ ın ı belirtm ektedir,

1 Temmuz 1969 BAC SANAYİ HEYETİNİN AVDETİ

B irleşik  A rap  Cum huriyeti san ay i heyeti ile y a p ı
lan görüşm eler sona erm iştir. Görüşm elere katılan  Tür
kiye Çimento San ay ii Genel M üdürü, iki ülke a rasın da 
yap ılm ası öngörülen itha lât ve ihracatta m alların  se
ç im in in , daha Ticaret A taşe lik le rine  yo llan acak  listelere 
göre aya rlan acağ ın ı b ild irm iştir.

12



3 Temmuz 1969 TÜRKİYE İLE AMERİKA ARÂSiMDA ORTAK SAVUNMA
İLE İLGİLİ İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASININ İMZASI

Türkiye Cum huriyeti ve Am erika B irleşik  Devletle
ri, Kuzey A tlan tik  A n laşm asın ın  3. m addesi gereğince iki 
hükümet arasın d a  a lın a cak  müşterek tedbirlerin  d a y a n 
d ırılacağ ı temel ilkelerle ilg ili b ir an laşm a im zalam ış- 
iard ır (Bk. Belge 2).

D ışişleri Bakan ı İhsan Sabri Ç ağ layan g il ve A .B .D . 
Büyükelçisi W illiam  H and ly , an laşm an ın  imza töreninde 
birer konuşm a yap m ış la rd ır (Bk. Belge 3).

Öte yan d an , Dışişleri B akan ı, an laşm a konusunda 
bazı gazetelerde o rtaya atılan  id id a la r hakkında bir de
meç verm iştir (Bk. Belge 4).

A n laşm a , onay işlem leri tam am land ıktan  sonra
yürürlüğe girecektir.

3 Temmuz 1969 DIŞİŞLERİ BAKANININ EL - CUMHURİYE GAZETESİNE 
BEYANATI

Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Ç a ğ la ya n g il, Kahire'- 
de yay ım lan an  El - Cum huriye gazetesine verd iğ i bir
m ü lakatta , Türk hüküm etinin bütün A rap  ü lke leri, Özel
lik le  B irleşik A rap  Cum huriyeti ile iyi ilişk ile rin i sürdür
mek İstediğ ini söylem iş ve şöyle devam  etm iştir :

«G üven lik  Konseyinin 1967 Kasım  ay ında kabul
ettiği kararı destekliyor ve İsra il kuvvetlerin in  işgal et
tikleri A rap  toprak larından  çekilm esini istemekte ısrar 
ediyoruz. Bu bölgede barışın kurulm ası Türk iye ’nin s a 
mimî bir arzusudur.»

Ç ağ layang il ay rıca , dört büyüklerin  Orta - Doğu 
konusundaki dan ışm aları b aşarıs ız lığa  uğrarsa , bu bö l
gede durumun daha vah im , daha endişe verici hale ge
leceğini söylem iştir.
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4 Temmuz 1969 TÜRKİYE - MALAWI DİPLOMATİK İLİŞKİLERİ

B akan la r Kuru lu , hüküm etim izle M a law i Cum hu
riyeti arasında d ip lom atik  ilişk ile rin  kurulm asını ka ra r
laştırm ıştır. K arara  göre, Kenya büyükelçim iz M a law i 
Cum huriyeti nezdinde de akred ite  edilecektir.

4 Temmuz 1969 ROGERS İLE ÇAĞLAYANGİL ARASINDA TEATİ EDİLEN 
MESAJLAR

4 Temmuz 1969

Am erika B irleşik  Devletleri D ışişleri Bakanı VVilliam 
Rogers, O rtak  Savunm a ile ilg ili İşb irliğ i An laşm asın ın  
im zalanm ası m ünasebetiyle  D ışişleri Bakanı İhsan Sabri 
Ç a ğ la y a n g il’e b ir m esaj gönderm iş ve kendisinden b ir 
cevap alm ıştır (Bk. Belge 5).

TÜRK PARLAMENTO HEYETİNİN TAİPEH’İ ZİYARETİ

M eclis Başkanı Ferruh Bozbeyli başkan lığ ındak i 
Türk parlam ento heyeti, M illiyetçi Çin Cum hurbaşkanı 
Çang K ay Şek ta ra fından  kabul edilm iştir. M illiyetçi Çin 
hüküm etinin davetlis i o lan Türk parlam ento heyeti For- 
m oza'ya dört günlük bir ziyarette bulunm uştur.

4 Temmuz 1969 TUNUS TİCARET HEYETİNİN ZİYARETİ

İk ili ticaret an laşm asın ı yen ilem ek üzere Türk iye 'ye  
gelen Tunus Ticaret Genel Müdürü b aşkan lığ ın dak i he
yet, A n k a ra ’daki tem asların ı tam am lad ıktan  sonra İs
tanbu l'a  g itm iştir.

4 Temmuz 1969 İNGİLTERE’NİN KIBRIS BARIŞ GÜCÜ MASRAFLARINA 
YARDIMI

İngiltere , B irleşik M ille tler Kıbrıs barış gücünün 
15 A ra lık ta  sona erecek olan altı a y lık  görev süresi m as
rafları için 156 m ilyon lira bağ ışta bulunacağın ı aç ık 
lam ıştır.

İngiltere Genel Sekreter U Thant’a bu süre içinde 
a d ad a k i İng iliz  b irliğ in in  çekilm eyeceğini ve İng iliz  b ir
liğ in in  m asrafların ın  İngiltere ta ra fın dan  karş ılan m ası
na devam  edileceğini b ild irm iştir.
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4  Temmuz 1969 ROMEN BÜYÜKELÇİSİNİN BASIN TOPLANTISI

5 Temmuz 1969

5 - 6  Temmuz 1969

5 Temmuz 1969

Ülkesinin 23 Ağustos'ta 25 inci Kurtuluş Bayram ın ı 
kutlam ak üzere olm ası do lay ıs iy le  b ir basın toplantısı 
düzenleyen Rom anya Büyükelçisi Dr. G rigore G eam anu , 
Türk-Romen ilişk ile rin in  m em nuniyet verici bir şekilde 
gelişm ekte o lduğunu, bu gelişm enin B a lkan la r'd ak i y a 
k ın laşm aya katkıda bulunduğunu söylem iştir.

Büyükelçi G eam anu , Ceausescu'nun z iyare tiy le  de 
ilg ili o la rak  şunları söylem iştir : «Bu z iyare t, sadece iki 
ü lkenin kamu oyunda değ il, ü lke lerim izin  sın ırları d ış ın 
da da geniş ya n k ıla r yapm ıştır. Ceausescu'nun Türk 
devlet ad am la rıy la  yaptığ ı görüşm eler sam im iyet ve 
karşılık lı an lay ış  havası içinde geçm iştir.»

BAŞBAKANIN 15. BASIN TOPLANTISI

Başbakan  Süleym an Dem irel, 15. basın top lan tı
sında kendisine öze llik le  dış finansm an  konularında so
rulan sualleri cevap land ırm ıştır (Bk. Belge 6).

IRAK BAŞBAKAN YARDIMCISININ TRANSİT ZİYARETİ

Sovyet Rusya gezisinden dönerken A n ka ra ya  gelen 
Irak  Başbakan  yard ım cısı ve İçişleri Bakan ı Salih  Mehdi 
Am m aş ile beraberindeki hey'et, A n k a ra ’da kald ığ ı süre 
İçinde Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Ç ağ layan g il ile bir 
görüşme yapm ıştır. Görüşm ede genel s iyas î durum  ve 
iki ülke aras ın d ak i ilişk ile r gözden geçirilm iş, öteki hey 
etler de ticaret ve u laştırm a işleri ile petrol konusunu 
gözden geçirm işlerd ir.

İTALYAN HÜKÜMETİNİN İSTİFASI

İta lyan  B aşbakan ı M ariano  Rumor, hüküm etinin 
istifa ettiğini açık lam ıştır. 12 A ra lık  1969'da kurulan 
Rumor'un M erkez - Sol koa lisyonu, Sosyalist partin in 
bölünm esinden dolayı istifa etmek zorunda kalm ıştır.
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5 Temmuz 1969 SELVİ ADASI GÖRÜŞMELERİ

6 Temmuz 1969

7 - 8  Temmuz 1969

10 Temmuz 1969

Edirne V a lis i başkan lığ ında bir heyet Selvi adası 
konusundaki görüşm eleri sürdürm ek üzere Dedeağaç 
şehrine gitm iştir. Türk-Yunan heyetleri evvelce Ed irne’
de yap ılan  protokol görüşm elerini tam am lam ak , Selvi 
aadasın ın  Lozan an d laşm asın a  göre hududunu tayin  et
mek konularını ele alm ıştır.

TÜRKİYE’MİN BİRLEŞMİŞ MİLLETLERDE ÜRDÜN’Ü
DESTEKLEMESİ

İs ra il’ in Kudüs’ün doğu kesim ini ilhak  tedbirleri ile 
ilg ili o la rak , D ışişleri Bakan ı İhsan Sabri Ç c ığ layang il’ in 
verd iğ i bir demeç B irleşm iş M ille tler belgesi o la rak  G ü 
ven lik  Konseyi üyelerine dağıtılm ıştır.

Tü rk iye ’nin Birleşm iş M illetler baş delegesi Orhan 
Eralp  ta ra fın dan  G üven lik  Konseyine sunulan belgede, 
Kudüs’ün Ürdün'e a it fa k a t İsra il işgalinde bulunan ke
sim inde, A rap la ra  a it b ina ların  b o şa ltıla rak  y ık ılm ası ve 
İsra il ta ra fın dan  a lınan  idarî tedbirler üzerine Ürdün'ün 
G üven lik  Konseyini top lam a isteği desteklenm ekte ve 
şöyle denm ektedir :

«Türk iye , Orta - Doğu bunalım ına barışçı çözüm yo 
lu bulunm asın ı daha da güçleştirecek ve bu benzeri ted
birleri aslü  tasv ib  etmemiş ve etm eyecektir.»

RCD DENİZCİLİK HİZMETLERİ TOPLANTISI

Kalk ınm a için Bölgesel İşb irliğ i (RCD) Shipping 
Services delegelerin in  İran 'da yaptığ ı top lan tıda , Tü rk i
ye - Pakistan - İran aras ın d ak i deniz nav lun ların ın  ge
lecek y ıla  kad ar ayn i seviyede tutu lacağı ka ra rla ş tırıl
mıştır.

SOVYET DIŞİŞLERİ BAKANININ AKDENİZ BÖLGESİ İLE 
İLGİLİ TEKLİFİ

Sovyet Yüksek Şurasın ın top lanm ası d o lay ıs iy le  ü l
kesinin tak ip  ettiği dış s iyasetin  an a hatların ı aç ık layan
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11 Temmuz 1969

1 1 -1 3  Temmuz 1969

11 Temmuz 1969

12 Temmuz 1969

Sovyet D ışişleri Bakan ı Andrei Grom iko , A kden iz  konu
sunda bu bölgede nükleer s ilâh la rd an  arınm ış bir bölge 
m eydana getirilm esin i tek lif etm iştir.

TÜRK - İSVEÇ TEKNİK YARDİM ANLAŞMASI

Birleşm iş M ille tler G ıda ve Tarım  Teşkilâtı aracılığ ı 
ile İsveç Hüküm etinden bağış o la rak  temin edilen 
365 .000  do lar kıym etindeki orm an kesim a le tleriy le  i l
gili b ir tekn ik yard ım  an laşm ası D ışişleri B akan lığ ın d a , 
im zalanm ıştır.

Bu an la şm a , halen Tarım  Bakan lığ ı ta ra fın dan  uy
gu lanm akta olan B irleşm iş M illetler Dünya G ıda Prog
ram ının «O rm ancılıkta Daim i İşgücü Tesisi» projesine 
yard ım cı bir m ahiyet taş ım aktad ır. İsveç Hüküm eti, bu 
an laşm a ile , orm an kesim a letlerin i ku llan acak  perso
nelin eğitim i için bir uzm an ve m em leketim izde aynı 
nitelikte a let im aline yard ım cı o lacak  bir d iğer uzm anın 
h izm etlerin i de taahhüt etm ektedir.

YUGOSLAV OKUL GEMİSİNİN ZİYARETİ

Yu g o slav  Deniz Kuvvetlerine mensup G a leb  okul  
gem isi İstanbul lim anına üç günlük bir z iyare t yap m ış
tır. G a leb 'in  kom utanı, gem ide düzenled iğ i b ir basın 
top lan tıs ında , A kden iz'de  Sovyet ve Am erika filo ların ın  
bulunm asın ın gereksiz olduğunu söylem iştir.

TÜRK - IRAK KÜLTÜR MERKEZLERİNİN AÇILMASI

Türk - Irak kültürel ilişk ile ri çerçevesi içinde İstan
bul ve Kerkük’te birer kültür m erkezi açılm ası hususunda 
m utabakata varılm ıştır, lrak 'ın  A n k a ra 'd a , Türk iye 'n in  
de Bağd at’ta birer kültür m erkezi mevcut bu lunm akta
dır.

TÜRKİYE İLE İTALYA VE DANİMARKA ARASINDA VERGİ 
ANLAŞMASI GÖRÜŞMELERİ

M aliye  Bakan lığ ı G e lirle r Genel M üdürlüğünden 
bu konuda yap ılan  aç ık lam a şöyled ir :
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«Türkiye ile İta lya  a ras ın d a , ge lir ve servet verg ile 
rinde çifte verg ilendirm elerin  önlenm esine ilişk in  bir an 
laşm a akd i am ac ıy la , Rom a’da 16 ilâ 20 H aziran  1969 
tarih inde m üzakere ler yap ılm ıştır. Yurdum uza gelecek 
İta lyan  yatırım ların ın  verg ilendirm e rejim ini u lu sla rarası 
prensiplere göre düzenlem ek üzere y a p ıla ca k  bu a n la ş 
ma ile , kalk ınm a am açla rım ıza uygun şa rtla r la , y a b a n 
cı özel serm ayenin  gelm esi teşvik  edilm iş o lacaktır. 
İta lyan  yatırım ların ın  son y ılla rd a  yurdum uzda gittikçe 
önem kazandığ ı b ilinm ektedir.

B ilhassa ilâç, b an kac ılık , oto lastiğ i (Pirelli) ve oto 
im âli (Fiat) sah a la rınd a  görülen İta lyan  ya tırım la rı, bu 
an laşm an ın  akd inden sonra daha da artab ilecektir.

D anim arka ile de ayn ı konuda bir an laşm a akd i 
am acıy la  Kopenhag 'da 24 ila 27 H aziran  1969 tarih leri 
a rasın da m üzakereler yap ılm ıştır.

15 Temmuz 1969 CUMHURBAŞKANININ APOLLO - 11 ’İN AYA  İNİŞ SEFERİ 
MÜNASEBETİYLE GÖNDERDİĞİ MESAJ

16 Tem m uz’da a y 'a  fırla tılan  Apollo  - 11 uzay a ra 
cı ile gönderilm ek am acıy la  devlet b aşkan larından  vâk i 
istek üzerine Cum hurbaşkanı Cevdet Sunay'ın  h az ır la 
dığı m esa j, D ışişleri Enform asyon Genel Müdürü ta ra fın 
dan basına açık lanm ıştır :

« İnsan ların  a y ’a in iş in i, bugüne kad ar, an cak  ta 
hayyü l edeb ild iğ im iz yeni bir çağın başlad ığ ına işaret 
say ıyorum .

Türk m îlle ti, binlerce y ıllık  bu rüyanın gerçekleşm e
s in i, feza seferlerine g iriş ild İğ inden  beri hararetle  tem en
ni etmiş ve bu yo lda sağ lanan  b aşa rıla rı heyecan ve 
ümitle İzlem iştir.

Bugünkü insanlığ ın  ve ge liştird iğ i m edeniyetin , b a
rışçı m aksatla r için değerlend irileceğine inand ığ ım ız bu 
fevka lâd e  sonuca u laşm asında emeği geçenleri, kah ra
man astronotları ve hiçbir fed akârlığ ı esirgem eyen dost 
ve m üttefikim iz Am erikan  m illetin i yürekten tebrik ede
rim . »
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17 Temmuz 1969 IRAK BÜYÜKELÇİSİNİN BASIM TOPLANTISI

Irak'm  A n kara  Büyükelçisi Ta lip  Ei Şebib , 17 Tem 
muz m illî ih tilâ li ve İrak  Cum huriyetin in kuruluşunun
11. yıldönüm ü d o lay ıs iy le  düzenlediği basın top lan tıs ın 
d a , irak 'ın  dış politikası konusunda, Türkiye ile g e liş
mekte olan ilişk ile rine  değinerek şun ları söylem iştir :

«Geçen yılın  içersinde, İrak'ın  dost komşu Türkiye 
ile ticarî, kültürel ve İktisad î sah a la rd a  kaydedilen in 
k işa fla r ayn i zam an d a , s iyas î m eselelerde iki memleket 
a rasın d ak i ilişk ile rde tebarüz eden karşılık lı an lay ış ı 
bunun en güzel bir gösterisi o la rak  addetm ek m üm kün
dür.»

Bu a rad a  basın m ensupların ın soruların ı da . cevap 
larının soruların ı da cevap land ıran  büyükelçi, Türkiye ile 
Irak  a rasın da tab ii gaz ve petrol konularında yü rütü l
mekte olan görüşm elerle ilg ili so ruya , m eselenin uzun 
süreden beri iki m em leket tekn isyenlerince tekn ik  ve 
m alî yönlerden İncelenmekte olduğu ve tetkiklerden o lum 
lu netice alınd ığ ı cevabın ı verm iş, «geçen a y  Türk iye'ye  
gelen İrak h ey ’eti ile Türk yetk ilile ri a rasın da yap ılan  
m üzakereler yapıcı o lm uştur. Ağustos ay ında lrak'cla 
devam  edecektir» dem iştir.

18 Temmuz 1969 KIBRIS RUM TEMSİLCİLER MECLİSİNİN GÖREV SÜRESİ
UZATILMASI

Kıbrıs Rum Tem silciler M eclisin in  üye leri, kendi gö
rev sürelerini bir yıl içinde daha uzatm ışlard ır. Bu üye
lerin esas görev süresi 1965 y ılınd a sona erm iştir. A n 
cak dört y ıldan  beri, a lınan  bîr ka ra rla  bu süre da im a 
uzatılm aktad ır.

18 Temmuz 1969 CEZAYİR TARIM HEYETİNİN ZİYARETİ

C e z a y ir l i  bir tarım  heyeti, m em leketim izde bağcı
lık konusunda incelem elerde bulunm ak üzere Tü rk iye ’ye 
gelm iştir.
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18 Temmuz 1969 FEDERAL ALM ANYA’NIN TÜRK KOOPERATİFÇİLİĞİNE 
YARDIMI

Federal A lm an ya  Gelişm ekte olan Ülkelere Yard ım  
Bakan lığ ı ta ra fın d an  ele a lınan  bir program  gereğince, 
kooperatifç ilik  a lan ınd a  mevcut işb irliğ i geliştirilecektir.

Bakan lığ ın  ilg ilile ri A n k a ra ’da Ek im ’de faa liye te  
geçmesi öngörülen z iraa t ve kooperatifç ilik  okuluna A l
m a n ya ’nın 100 bin m ark değerinde lisan lâboratuvarı 
hibe edeceğini söylem iştir.

18 Temmuz 1969 CENTO JEOLOJİK HARİTA KURSU

Cento Jeo lo jik  H aritac ılık  Eğitim i 4 . ya z  programı 
Konya yak ın la rın d a  Sızm a C ıva M adeninde başlam ıştır.

21 Temmuz 1969 APOLLO l l ’İN BAŞARISINI KUTLAYAN MESAJLAR

A apo llo  11 astronotu Arm strong'un , Türkiye s a a 
tiy le  21 Temm uz pazartesi 0 4 .5 6 ’da aya  a y a k  basm ası 
m ünasebetiyle , Cum hurbaşkan ı Cevdet Sunay ve Baş
bakan  Sü leym an Dem irel, Başkan  N İxon ’a , D ışişleri B a
kanı İhsan Sabri Ç ağ layan g il de A .B .D . D ışişleri B a k a 
nına birer kutlam a m esajı gönderm işlerd ir.

21 Temmuz 1969 RCD KURULUŞUNUN 5. YILDÖNÜMÜ MÜNASEBETİYLE
YAYINLANAN MESAJLAR

Kalk ınm a için Bölgesel İşb irliğ i (RCD) Teşkilâtın ın  
kuruluşunun 5 . yıldönüm ü m ünasebetiyle , Cum hurbaş
kanı Cevdet Su nay , İran Şehinşahı Rıza Pehlevi ve P ak is
tan Cum hurbaşkanı Y a h ya  Han birer m esaj ya y ın la m ış
lard ır. A yrıca  Türkiye ve  İran Dışişleri B akan la rı ile RCD 
Genel Sekreteri de bu m ünasebetle birer m esaj y a y ın la 
m ışlard ır (Bk. Belge 7).
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21 Temmuz 1969 KIBRIS TÜRK CEMAATİ SÖZCÜSÜNÜN MAKARİOS’A  
VERDİĞİ CEVAP

Başpiskopos M akario s 'un , K ıb rıs ’taki cem aatlar- 
a rası görüşm eleri olum suz yönde etkileyecek nitelikte 
verd iğ i demeci Kıbrıs Türk cem aati sözcüsü ce vap land ır
mıştır (Bk. Belge 8).

23 Temmuz 1969 İRAN’IN YENİ BÜYÜKELÇİSİ

İran 'ın  yeni Türkiye büyükelçisi A m ir Ş İlati A n k a 
ra ’ya  gelm iştir.

24 Temmuz 1969 RESMİ VAZİFE SIRASINDA İŞLENEN SUÇLARLA İLGİLİ
TÜRK - AMERİKAN ANLAŞMASININ ONAYLANMASI

Türkiye ile Am erika B irleşik  Devletleri a ras ın d a  K u 
zey A tlan tik  A n d laşm asına  Ta ra f Devletler Kuvvetlerin in  
Statüsüne d a ir  Sözleşm e uyarınca , resm î vaz ifen in  ifa 
sında ya p ıla n  fiîl veya ihm alden doğan suçlarda nasıl 
işlem yap ılacağ ın ı gösteren an laşm a B akan la r Kuru lun
ca onaylanm ıştır.

Nato teatisi suretiyle im zalanan  an la şm aya  göre, 
suçun işlendiğ i yerin  savcısı «san ığ ın , an laşm a hüküm 
lerinden fayd a la n m ağ a  hakkı olduğunun b ild irilm esi 
üzerine, suçun resm î vazifen in  ifasında ya p ıla n  bir fiil 
veya  ihm alden doğup doğm adığ ı hususunu», A d a le t 
Bakan lığ ı vas ıta s ıy la  Türk G enelkurm ay Başkan lığ ından  
soracaktır. Bunun üzerine G enelkurm ay Başkan lığ ı bu 
hususu Am erikan  ilg ili m akam larından  tah k ik  edecektir.

Soruşturm adan sonra, Am erikan  ilg ili m akam ları 
suçun m ahiyetin i belirten belgenin bir suretini Türk G e
nelkurm ay B aşkan lığ ın a , d iğer bir örneğini de san ığ ın  
görevli veya  bağ lı bulunduğu b irliğ in  kom utanına gön
derecektir. Bu belge, Türk G ene lkurm ay B aşkan lığ ınca 
kabul ed ild iğ i takd irde , A d a le t Bakan lığ ı v a s ıta s ıy la  su
çun işlendiğ i yerin savcısına gönderilecektir. Belgenin 
A d a le t Bakan lığ ından  a lınm ası üzerine san ık  hakk ınd aki 
işlem ler yetk ili a d lî mercilerce du rd uru lacak  ve sanığın 
dosyası Türk G enelkurm ay Başkan lığ ına gönderilecektir.
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Belge, Türk G enelkurm ay Başkan lığ ınca kabule şa 
yan  bulunm adığı takd irde , durum A d a le t Bakan lığ ı v a 
sıtas ıy la  suçun işlendiğ i yerin  savcısına b ild irilecektir. 
Savcı, A d a le t Bakan lığ ı a rac ılığ ıy la  Türk G enelkurm ay 
Başkan lığ ına davan ın  sonucundan bilg i verecektir.

A n laşm aya  göre, Türk iye'deki Am erika B irleşik 
Devletleri kuvvetleri'n in  en yüksek rütbeli kom utanı « ilg i
li m akam » kabul edilecektir.

24 Temmuz 1969 ARJANTİN’İN YENİ BÜYÜKELÇİSİ

A rjan tin  hüküm eti, Jacin to  Sanchez San tam aria  yı
A n kara  büyükelçiliğ ine tayin  etm iştir. Sanchez San tam a
ria şim diye kadar A rjan tin ’ in A vustu ra lya  büyüke lçisiyd i.

24 Temmuz 1969 ORDU YARDIMLAŞMA KURUMU İLE RENAULT FİRMASI
ARASINDA ANLAŞMA

Volvo otom obillerinin Tü rk iye ’de im al edilm esi te
şebbüsünün ak im  kalm ası üzerine yeni bir teşebbüse ge
çen Ordu Ya rd ım laşm a Kurum u, Renault firm ası ile bir 
an laşm a im zalam ıştır. Renault fab rika s ın ın , Volvo için 
B ursa ’da ay rılan  sah aya  kurulm ası kararlaştırılm ıştır.

25-27 Temmuz 1969 AVRUPA MÜTTEFİK KUVVETLERİ BAŞKOMUTANININ
ZİYARETİ

A vrupa M üttefik Kuvvetleri Başkom utanı O rgene
ral G oodpaster’ in Türk iye 'y i z iyareti s ıra s ın d a , A n kara 'd a  
B aşbakan  Süleym an Dem irel, G enelkurm ay Başkan ı O r
general M em duh Tağm aç, Dışişleri Bakan ı İhsan Sabri 
Ç ağ layan g il ve M illî Savunm a Bakan ı Ahm et Topaloğ lu  
İle görüşm üştür. O rgeneral Goodpaster daha sonra İs
ta n b u l’da Cum hurbaşkan ı Cevdet Sunay ta ra fın d an  k a 
bul ed ilm iştir ve İzm ir Nato K arargâh ın ı z iyaret etm iştir.
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25 Temmuz 1969 BOĞAZ KÖPRÜSÜ İLE İLGİLİ ORTAK PAZAR - TÜRKİYE 
KREDİ ANLAŞMASI

İstanbul Boğaz köprüsü projesi İçin O rtak P aza r'
dan temin edilen m alî ya rd ım la  ilg ili kredi an laşm ası 
Lüksem burg 'da, Tü rk iye ’nin O rtak Pazar nezdindeki d a 
imi delegesi ile A vrupa Yatırım  Bankası Başkanı a ra s ın 
da im zalanm ıştır. A n la şm a , O rtak  Pazarın  projenin f i
nansm an ihtiyacını karşılam ak  üzere m em leketim ize y ir 
mi m ilyon d o larlık  bir m alî yard ım da bulunm asını ön
görm ektedir.

O rtak Pazar ile Türkiye a rasın da mevcut o rtak lık  
an laşm asına  ekli m alî protokolün uygu lanm asına dahil 
o lan söz konusu ya rd ım , 30 yıl vad e , 7  y ıl ödem esiz 
devre ve yüzde üç fa iz le  verilm ekted ir.

25 Temmuz 1969 TÜRKİYE - IRAK TRANSİT ANLAŞMASININ
ONAYLANMASI

Türkiye ile Irak  a rasın da e şya , yolcu ve taşıt a ra ç 
larının transit nak liya tı ile ilg ili bir an la şm a , B akan la r 
Kurulunun onayından geçmiş ve yürürlüğe g irm iştir.

Bu A n laşm aya  göre, ak it ta ra fla rd an  herb iri, a n 
laşm a hüküm leri gereğince kendi ü lkelerinden geçecek 
veya  taş ın acak  d iğer ak ide  a it yo lcu la r ile yolcu eşyası, 
ticarî eşya ve ta ş ıtla r için serbest transit hakkından y a 
ra rlanacak la rd ır .

Yolcu eşya ve taşıt a raç la rın ın  transit tra fiğ i her İki 
ü lkede u lu sla rarası trafiğe  açık  yo lla rd a  cereyan edecek
tir. İki ta ra f, bu an laşm a ile , transit n ak liya ta  m üteallik  
güm rük fo rm alite lerin i ko lay laştırm ak  am acı ile bazı 
tedb irler a lınm asın ı kararlaştırm ış la rd ır.

26 Temm uz 1969 DIŞİŞLERİ BAKANININ MAKARİOS’UN DEMECİ İLE İLGİLİ
BEYANATI

Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Ç a ğ la ya n g il, Ma k a r i- 
os'un 19 Tem m uz'da verd iğ i demeçle ilg ili o la rak  bir g a 
zetecinin sorusuna şu karşılığ ı verm iştir :

19 Tem m uz'da gazetecilere verilen  demeçte, K ıb
rıs Türk cem aatine aslı o lm ayan  bazı n iyetler iza fe  edii-
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m iş, Türk cem aatın ın görüşm elerde u zlaşm az bir tutum 
içinde olduğu öne sürülm üş ve hakik i n iyetler ve tutum 
lar g izlenm ek am acıy la  olduğu a ş îk â r bulunan ith am la
ra g iriş ilm iştir.

Kıbrıs Türk cem aati sözcüsü bu iddia ve ith am la ra , 
h içbir tahrike  kap ılm ad an , gerekli cevabı 21 Temm uz 
günü verdi ve bu cevap da yay ın lan d ı.

Benim bunlara ilâve  edecek bir sözüm yoktur. Z ira 
halen K ıb rıs ’ta , bizim  b ild iğ im iz kad ar, iki cem aatin yet
kili tem silcileri a rasın da n ih a î çözüme götürecek bir uz
laşm a araştırılm aktad ır. Bu iki tem silci a ra la rın d a  v a r
d ık la rı m utabakat gereğince tatili m üteakip görüşm elere 
devam  edeceklerd ir. Türk cem aati tem silcisin in  henüz 
b ilinm eyen m ukabil tekliflerin in  tek ta ra flı o la rak  tahlil 
ve tenkid ine g iriş ilm esin in  m anasını an lam aya  im kân 
yoktur. Türk cem aatı sözcüsünün m ukabil beyanatında 
da bu husus açıkça ve çok yap ıcı b ir şekilde ifade  o lun
muştur.

Bu gerçekleri da im a gözönünde tutm ak lâz ım dır. 
M ezkûr beyan larda çok lüzum suz ve yers iz  o la rak  hü
küm etim ize de atıfla rd a  bulunulm uş o lm asına rağm en, 
benim herhangi bir demeç verm eye niyetim  yoktu. S u a
lin iz  üzerine bu aç ık lam ay ı yap ıyo rum . A n cak , şurasını 
belirtm ek isterim kİ, hüküm etim iz K ıb rıs ’taki gelişm eleri, 
yap ılan  b eyan la rı, sorumlu veya  sorum suz çevrelerde 
öne sürülen id d ia la rı hassasiyetle  tak ip  etm ektedir. Kıb- 
rıstaki barışçı ortam ın ve sükûnetin devam ını sam im iyet
le tem enni etm ek ve bu bakım dan da iki cem aat a ra s ın 
daki görüşm elerin dış tesirlerden azam î şekilde masun 
ka lm asına  itina gösterm ek yo lundaki tutum um uz elbet
te ki Tü rk iye ’nin Kıbrıs m eselesindeki vazgeçilm ez ve ke
sin ilg isin i küçüm sem ek an lam ında te fsir ed ilem ez.»

26 Temmuz 1969 NATO’NUN EGE DENİZİNDE SAHA SORUMLULUK 
BÖLGELERİ KONUSU

Dışişleri Bakan lığ ı Eenform asyon Dairesince bu ko
nuda yap ılan  aç ık lam a , şöyled ir :

«Ege Denizindeki m üttefik lerarası saha sorum lu
luk ları ile ilg ili düzenin değ iştirilm esi, Nato içinde Tür
kiye ta ra fın dan  bir müddetten beri ele a lınan  bir konu
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dur. A n cak , mevcut tertibin değ iştirilm esi için Türk a ske 
rî m akam larınca Nato nezdinde yap ılan  teşebbüs ve tek
liflerin  D ışişleri Bakan lığ ı ta ra fın d an»  A m erika lıla rı gü
cendiririz. Y u n an lıla r ile a ram ız bozulur «gib i endişeler 
ileri sürerek geri alınm ış olduğu yo lunda bugünkü bazı 
gazetelerde yay ın lan an  haberler tam am ile  gerçek d ış ı
d ır.»

Enform asyon Dairesince verilen  b ilg ide bu m ese
lenin geçirdiği son sa fh a la r  özetlenm iştir (Bk. Belge 9).

26 Temmuz 1969 TÜRKİYE - AET MÜZAKERELERİNİN SON DURUMU

Dışişleri Enform asyon Dairesince Türkiye - AET or
tak lık  m üzakerelerin in  son durumu ile ilg ili o la rak  y a y ın 
lanan  b ild iri şöyled ir :

«AET ile Türkiye a rasın d ak i O rtak lık  A n laşm asın ın  
H azırlık  Döneminden Geçiş Dönemine in tika li ile ilg ili 
ç a lışm a la ra , O rtak lık  Konseyinin 13 M ayıs 1969 ta rih in 
de Lüksem burg’da ald ığ ı karara  uygun o la rak , O rtak lık  
Komitesi içinde devam  edilm iştir.

Komite H aziran  ve Temmuz ay la rın d a  üç defa top
lan a rak , Geçiş Dönemini düzenleyecek Katm a Protokol 
çerçevesine giren çeşitli m eseleleri incelem iştir. Sözko- 
nusu top lan tıla rda T a ra fla r , güm rük b irliğ i, tarım  ve el

Kom ite, H aziran  ve Temm uz ay la rın d a  üç defa 1op- 
emeği a la n la r ın d a k i ilk  tutum larını gözden geçirm işler 
ve böylece m üzakerelerde h issed ilir bir gelişm e kayd e
d ilm iştir.

O rtak lık  Komitesi top lantıları yan ın d a , bu Komite 
ta ra fın dan  kurulan ve AET ve Türkiye m aliye  u zm an la 
rından m üteşekkil Ça lışm a Grubu da ayn ı süre içinde 
yeni M a lî Protokolün hazırlanm ası konusunda üç to p lan 
tı yapm ıştır.

Geçiş Dönem ine, 1 A ra lık  1969 tarih inden itibaren 
in tikalin  mümkün o lacağ ın ı d ikkat nazarına  a lan  T a ra f
lar, önüm üzdeki Eylül ay ında ça lışm a la rın a  O rtak lık  Ko
mitesi içinde h ızla devam  etmeyi kararlaştırm ış la rd ır.

Öte ya n d an , 1969 yılın ın  ikinci yarısı içinde O rtak
lık  Konseyinin de iki toplantı yapm ası öngörülm ektedir.»
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30 Temmuz 1969 İÇİŞLERİ, ULAŞTIRMA VE ADALET BAKANLIKLARINDA  
DEĞİŞİKLİK

A n ayasan ın  109. m adesi gereğince, seçim lerin baş
langıç tarih i d o lay ıs iy le  İçişleri Bakanı Faruk Sükan , 
U laştırm a Bakan ı Sadettin Bilg iç ve A da let Bakanı H a
san Dinçer görevlerinden ay rılm ışla rd ır , yerlerine Cum 
hurbaşkan ı kontenjanı Senatörlerinden Ragıp Üner, kon
tenjan Senatörü M ehmet İzmen ve kontenjan Senatörü 
H idayet A yd ıner tayin  ed ilm işlerd ir.

31 Temmuz 1969 DIŞİŞLERİ BAKANININ DAİLY NEWS GAZETESİNE
DEMECİ

Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çcığ layang il, A n k a ra '
da yay ın lan an  D a ily  N ews gazetesine verdiğ i demeçte 
özetle şunları söylem iştir :

«D inam ik  ve şahsiyetli po litikam ız as la  m aceracı 
o lm am ıştır. Yeni dostluk lar kurulm ası için daha önceki 
dostlukların  bozulm ası g ibi bir yo la  g id ilm em iştir. G ü
ven liğ im izi en iyi şekilde sağ la ya ca k  şartların  idam esi
ve takv iyesi esas hedefim iz olm uştur. Türkiye Nato'nun
güven ilir bir üyesi kalm ıştır ve öyle ka lacaktır.

Dış m ünasebetlerim izde zümreci görüşle hareket 
etm ediğ im izden, değ işik  âlem lere mensup m em leketler
le ik ili lilşk ile rim iz i ahenk içinde geliştirm eğe m uvaf
fa k  o lduk. Türkiye bugün, bulunduğu bölgede bir barış
ve istikrar unsuru m evkiin i a lm ıştır.»

31 Temmuz 1969 ATOM ENERJİSİ AJANSI ANLAŞMASININ YÜRÜRLÜĞE
GİRMESİ

Türkiye, A m erika B irleşik Devletleri ve M ille tlerarası 
Atom Enerjisi A jan sı a rasın d ak i em niyet kontrolünün u y
gu lanm asına ait an laşm a o n a y lan arak  yürürlüğe girm iştir.

Üçlü an laşm a , atom enerjisin in  barışçı gaye le r için 
ku llan ılm ası a m a c ıy la , Türkiye ve Am erika B irleşik  Dev
letleri arasında im za lanan  işb irliğ i an laşm asınd a yer 
a lan  em niyet kontrolü m esuliyetin in M ille tlerarası Atom 
Enerjisi A jan sı ta ra fından  uygu lanm asına esas teşkil ede
cektir. Em niyet kontrolü, üçlü an laşm an ın  öngördüğü en
vanterde bulunan işb irliğ i an laşm asın ın  tâb i m adde, c i
haz veya tesislere uygu lanacaktır.
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B E L G E 1 1 Temmuz 1969

BOĞAZ KÖPRÜSÜ İLE İLGİLİ DIŞİŞLERİNİN BİR AÇIKLAMASI

Dışişleri Enform asyon Dairesi Genel M üdürlüğünün Boğaz köprüsü pro
jesiyle  ilg ili aç ık lam ası şöyled ir :

« İstanbul Boğazı üzerinde b ir köprü ve bu köprü ile bağ lan tıla rı sağ layan  
çevre yo lları inşaasına  karar veren Türk hükümeti bu projenin finansm an ına 
iştirak hususunda bazı hüküm etler ve A vrupa Ya tırım la r Bankası nezdinde te
şebbüslerde bulunm uştur.

Proje ile ilg ilenen hüküm etler ve A vrupa Ya tırım la r Bankası gerekli ikraz 
an laşm ala rın ın  akd i suretiyle Türk hüküm etine finansm an  için 75 ,9  m ilyon do
lar tutarında kredi açm aya hazır o ldukların ı b ild irm işlerd ir. Bu m iktar a şa ğ ıd a 
ki kayn ak la rd an  sağ lanm aktad ır :

Federal A lm an ya 10 m ilyon
Fransa 5 »
İta lya 2,5 »
Jap o n ya 30 »
İngiltere 8,4 »
A vrupa Yatırım  Bankası 20 »
T o p l a m 75,9 milyon

Projenin finansm an ına  bu hüküm et ve teşekküllerin  d ışında d iğerleri de 
ileride katılm ak im kânına sah ip  bu lunm aktad ırla r.

Sözkonusu proje üç büyük kısma ayrılm aktad ır :

—  İstanbul Boğazının A sya  ve  A vrupa yaka la rın ı b irb irine b ağ la ya cak  
1560 metre toplam  uzun lukta , orta açıklığ ı 1074 metre ve deniz sath ından 64 
metre yükseklikt» olan bir a sm a 'köprü. Bu köprü motorlu a ra ç la r  ve  ya ya  tra f i
ğ ine açık  o lacaktır.

—  Haliç üzerinde takriben 950 metre uzunlukta b ir köprü.

—  19 km uzunlukta ve Boğaz ve H aliç  köprülerini b irb irine bağ layan  ve 
şehrin A sya  ve A vrupa yaka la rın ı Kuzeyden çevreleyen b ir oto yol.

Proje, Bay ınd ırlık  Bakan lığ ı Kara Yo llan  Genel M üdürlüğünün idaresi a l
tında tanınm ış beynelm ile l m üşavir firm a la rın  işb irliğ i ile gerçekleştirilecektir.

Projenin yukarıda bahsolunan heyeti um um iyesin in bedeli yan i Boğaz 
köprüsü, H aliç  köprüsü, k ırk adet yol köprüsü ve k avşa k , 19 km ekspres yol
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inşaatı ve istim lâk bedelleri yekûnu azam î o larak  1 .665 .000 .000  Tl. tahm in 
o lunm aktad ır. Bunun 450 m ilyon T. Lirası, 50 m ilyon do lar karşılığ ı dış ödeme 
o lacaktır. A lınan  kredinin bakiyesi iç finansm anda ku llan ılacaktır .

Temin edilen kredinin vasatı ödeme müddeti 20 yıl ve a zam î fa iz i % 4 ,5  
o lacaktır. Beş sene ödem esiz devresi vard ır.

Yap ılan  m üteaddit tetkik ve ekonom ik etüdler projenin gelişm esine, sağ- 
lıyacağ ı çok yönlü im kân larla  önemli bir katkıda bulunacağın ı ortaya koymuş-tur.

Proje ay rıca , İstanbul şehrinin gittikçe kesifleşm ekte olan trafiğ ine  ilişk in  
problem lerin ha lline  de yardım cı o lacaktır.»

B E L G E 2 3 Temmuz T 969

TÜRK - AMERİKAN ORTAK SAVUNMA İLE İLGİLİ İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI
HAKKINDA YAYINLANAN BASIN TEBLİĞİ

Türkiye Cum huriyeti Hüküm etinin , A m erika B irleşik Devletleri Hüküm etine, 
23 H aziran  1954 tarih inde iki Hükümet arasın d a  akted ilen  A skerî K o la y lık la r 
A n laşm asın ı tâd il etmek am acıy la  m üzakerelere baş lam ak  için 7 N isan 1966 
tarih inde yaptığ ı tek lif ve bu teklifin  18 N isan 1966 tarih inde A m erika B irleşik
Devletleri Hükümeti ta ra fın dan  kabul edilm esi üzerine, her iki Hükümet bu ko
nuda m illî m akam lar seviyesinde hazırlık  ça lışm a la rın a  g irişm işlerd ir.

M illî m akam larca yürütülen titiz ça lışm aları m üteakip , iki Hükümet tem 
s ilc ile ri, bu husustaki m üzakerelere resmen 20 O cak 1967 tarih inde b aş lam ış
lard ır. İki yıl dört ay  süren ve Türkiye ile A m erika B irleşik  Devletleri a ras ın d ak i 
dostluk bağ la rına  her zam an  hâkim  olmuş bulunan karşılık lı an lay ış  ve sam i
m iyet havası içinde cereyan eden yoğun ve etraflı m üzakerelerden sonra, Tür
kiye Cum huriyeti ve A m erika B irleşik Devletleri Hükümetleri bugün, Kuzey A tla n 
tik  A nd laşm asın ın  III. M addesi gereğince iki Hükümet a rasında a lın a cak  m üş
terek tedbirlerin  d ayan d ırılacağ ı temel ilke lerle  ilg ili bir A n laşm a im za lam ış
lard ır.

Kuzey A tlan tik  A nd laşm ası çerçevesinde, bugün im za lan an , iki Hüküm et 
a rasın d ak i savunm a işb irliğ in in  temel ilke lerin i v a z  etmeye ve mevcut tertip le
rin bu ilkelere uygun o la rak  düzenlenm esine ve aç ık lığa kavuştu ru lm asına , Ku
zey A tlan tik  A nd laşm ası gereğince Türkiye ta ra fın d an  a lın a cak  savunm a ted
birlerine A m erika B irleşik  Devletlerinin katılm a şartların ı tespit etmeye m atuf 
bu an laşm a , iki m em leket a rasın d ak i yak ın  dostluk bağ ları ve İttifak  tarih inde  
müsbet bir adım  teşkil etm ektedir.

Kuzey A tlan tik  A n d laşm ası, III M addesinde, «T a ra fla r ın , kendi hususi v a 
s ıta ların ı geliştirm ek ve birb irlerine karşılık lı, ya rd ım la rd a  bu lunm ak suretiyle ,
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m ünferiden ve m üştem ian, devam lı ve f ii lî o la rak  hareket edip , bir silâh lı te
cavüze karşı münferit ve müşterek m ukavem et kudretlerini idam e ve tezyit ey- 
liyeceklerin i»  öngörm ektedir. Bu gayeye u laşm ak  için, Am erika B irleşik Devlet
leri, Kuzey A tlan tik  A nd laşm asın ın  bu m addesine istinaden , Türkiye'n in  1952 ’de 
N A TO 'ya g irişinden itibaren savunm a tedbirlerine katılm ıştır.

Bu yılın  baş la rınd a , Büyük M illet M eclisinde yap ılan  bütçe m üzakereleri 
vesilesiy le  D ışişleri Bakanı ta ra fın dan  açık lanm ış olduğu g ib i, bugün im za la 
nan A n laşm ad a yer a lan  ve üzerinde karşılık lı o la rak  m utabık ka lınan  ilke ler, 
egemen ve eşit o rtak lar a rasın d ak i m ünasebetleri düzenleyen bütün dünyaca 
kabul edilm iş m ahiyette ilke lerd ir.

Birleşm iş M illetler Yasas ın ın  51 . M addesinde mündem iç tab iî m ünferit ve 
m üşterek meşru m üd afaa hakkına da uygun olan bu A n laşm a , her iki Hüküm e
tin , barışı a ram ağ a devam  ederlerken, Kuzey A tlan tik  A nd laşm ası bölgesinin 
güvenliğ i ve savunm ası hususunda her iki m illetin karşılık lı vecibelerin in  id a 
mesi hususundaki hakik i n iyetlerin i gösterm ektedir. N ATO içindeki işb irliğ in in  
bir tezahürü olan bu A n laşm a , aşağ ıd a  aç ık lanan  ilkelerden de an laş ılacağ ı 
veçh ile , ek bir taahhüt getirm em ektedir.

İki T a ra f a rasın da bu an laşm a ile öngörülen karşılık lı işb irliğ i, T a ra f
ların  egem enlik  ve eşit h ak la rına  m ütekabilen riayet esasına müstenittir.

A m erika B irleşik  Devletleri Hüküm etinin , Türkiye'deki müşterek savunm a 
tedbirlerinden herhangi birine ka tılab ilm esi, Türkiye Cum huriyeti Hüküm etinin , 
bunu, tam ve teferruatlı kabulünü m üteakip o lab ilecektir.

Türkiye Cum huriyeti Hüküm eti, müşterek savunm a tesislerine tahsis ed i
len araz i sah a la rın ın , toprağa merbut m a lla r da dahil o lm ak üzere, işbu And- 
laşm an ın  am açla rı için Türkiye Cum huriyeti Hükümeti ta ra fın dan  tahsis edilen 
sözkonusu araz i sah a la rı üzerinde inşa veya  tesis o lunan bilûm um  gayrim en- 
kûllerin m ülkiyetin i m uhafaza etm ektedir. M üşterek savunm a tesislerine bu g i
bi a raz i saha ların ın  tahsisi için A n laşm ad a kira öngörülm em iştir.

Türkiye, bütün tesislere , uygun gördüğü askeri ve s ivil personeli lay in  
etm ek hakkına sah ip tir.

Her bir müşterek savunm a tesisin in m ah iyet, am aç ve süresinin Türkiye 
Cum huriyeti Hükümeti ta ra fın d an  tasv ip  o lunm ası lâzım dır.

Türk iye , bu A n laşm a gereğince müşterek savunm a gayretin in  m ahiyet ve 
am acın ın , uygu lam a an laşm ala rın d a  tasrih  edilen her iki m illetin  karşılık lı g a 
yelerine uyduğunu tahk ik  için bütün tesisleri denetlem e hakkına sah ip tir.

Bu A n laşm a hüküm leri içinde A m erika B irleşik  Devletleri Hüküm etinin 
Türkiye Cum huriyeti Hüküm etinden hiç bir hususu gizli tutm adığı açıktır.

Her iki Hükümet, bir N ATO devletinin  d iğerin in  araz is i üzerinde hizmet 
etm ek için göndereceği personele u yg u lanacak  m uam eleyi ta rif eden ve Tür
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kiye Büyük M illet M eclisi ta ra fından  6375 say ılı Kanunla tasd ik  ed ilen , 19 H a
ziran  1951 ta rih li N ATO  Kuvvetler Statüsü Sözleşm esinin hüküm leriyle bağ
lıd ır. Bu çeşit personelin gönderilm esini kapsayan  İdarî hususlar bu A n laşm ad a , 
bütün te ferruatıy la  ele alınm ıştır.

Türkiye Cum huriyeti Hükümeti ve Am erika B irleşik  Devletleri Hüküm eti, 
Türkiye Cum huriyeti Hükümeti ta ra fın dan  işbu A n laşm an ın  am açların ın  gerçek
leştirilm esi için ça lışm asına m üsaade edilen bütün müşterek savunm a tesisle ri
ne müşterek işletme ve ku llanm a ilkesin in  uygu lanm ası konusunda m utabık k a l
m ışlard ır.

Bu A n laşm a , Türk ekonom isinin ya ra rla n a cağ ı bazı tedbirleri de öngör
m ektedir. M eselâ , müşterek savunm a tesislerin in  inşa , işletme ve bakım ından 
m ah a llî s iv il ei emeği ku lan ılacak  ve işbu A n laşm an ın  am açla rı için Am erika 
B irleşik  Devletleri ta ra fından  ihtiyaç d u yu lacak  m alzem e, teçhizat ve ikm al m ad
deleri mümkün olan en geniş ölçüde Türkiye'den temin o lunacaktır.

Türkiye'deki müşterek savunm a tesislerine tayin  o lunan Am erikan  aske rî 
personeli ile askerî personel ta ra fın dan  ku llan ılan  s ivil m üstahdem  ve bunların 
yak ın la rı Türkiye Cum huriyeti m evzuatına riayetle  m ükelleftirler.

M illî bayrak la rın  çekilm esine m ütedair, Türkiye Cum huriyeti m evzuatına 
uygun özel b ir ta lim atnam e o lacaktır.

A n la şm ad a , A m erika B irleşik Devletleri Hüküm etinin , Kongrenin hareke
tine bağ lı o la rak , Türk savunm a gayretine , m ünasip istişare am eliyesi yolu ile 
tesbit edilecek bir seviyede destek sağ layacağ ı ifade  ed ilm ekted ir.

M illî o lağanüstü hallerde Türkiye Cum huriyeti Hüküm eti, o lağanüstü hal d ev
resinin bütün süresi boyunca, m illî m evcudiyetinin korunm ası için ihtiyaç duyu lan  
k ısıtlayıcı tedbirleri a lm ak  hakkına sah ip tir.

M ontreux Sözleşm esinin hüküm leri m ahfuzdur.

Her iki m illet müşterek gaye lere  yönelm işlerd ir ve her yerde ortak lık  ruhu 
içinde bu A n laşm ayı u yg u lam ak ve ortaya çıkab ilecek an laşm az lık la rı h a lle t
mek için müştereken istişarelerde bu lunm aya hazırd ırla r.

T a ra fla rın , Kuzey A tlan tik  A nd laşm ası ile bağlı o ldukları sürece yürürlük
te k a lacak  bu A n laşm a uyarınca , Ta ra fla rd an  her b iri, lüzum hasıl o ldukça, bu 
A n laşm ayı değiştirm ek veya  sona erd irm ek için m üzakerelere g irişm ek hakkını 
ha izd ir.

Her iki Hüküm et, yu karıd a  temel vas ıfla r ı belirtilen A n laşm an ın , iki m em 
leket aras ın d ak i savunm a işb irliğ in i düzenleyeceğine ve yan lış  a n la m a la r  ile  
tenkid lerİ önleyeceğine inanm aktad ırla r.

Her iki Hüküm et, iki m em leket a rasın d ak i m ünasebetlere senelerden bert 
hakim  olan yakın  işb irliğ i ve ahengin  ileride de devam ını temenni etm ektedirler.
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P R E S S  R E L E A S E

Upon proposal by the Governm ent of the Republic of Turkey to the 
Governm ent of the United States of Am erica on A p ril, 7 , 1966, to the effect 
that negotiations be started w ith a v ie w  to am ending the M ilita ry  facilities 
Agreem ent entered into between the two Governm ent on June 23 , 1954 and 
upon acceptance by the Governm ent of the United States of Am erica of this 
proposal on April 18, 1966, both Governm ents have initiated preparatory w ork 
on this subject at the level o f national authorities.

Fo llow ing careful studies carried out by the national authorities, the 
representatives of the two Governm ents o ffic ia lly  started negotiations to this 
effect on Ja n u a ry  20 , 1 9 6 7 ..A fter two years and four months of extensive and 
detailed negotiations which took place in an atm osphere o f m utual 
understanding and cordial re lationship that has a lw a y s  characterised the bonds 
of friendsh ip  between Turkey and the United States of Am erica , the Governm ent 
of the Republic o f Turkey and the Governm ent of the United States of Am erica 
have today concluded an Agreem ent relating to the basic principles of the 
collective m easures to be taken by the tw o Governm ents pursuant to Article III 
of the North A tlantic Treaty.

The Agreem ent signed today w ith in  the fram ew ork  of the North A tlantic 
Treaty, designed to lay down the basic principles of the defense cooperation 
between the two Governm ents, as w ell as to codify and c la rify  current 
arrangem ents in accordance w ith these basic principles and to determ ine the 
conditions of the United States participation in the defense m easurres to be taken 
by Turkey under the North A tlantic Treaty constitutes a positive step in the 
history of close bonds of friendsh ip  and A lliance  between the two countries.

The North A tlantic  Treaty in its Article  III provides that «the Parties, 
seperately and jo intly, by m eans of continuous and effective se lf - help and 
mutual a id , w ill m aintain  and develop their ind iv idua l and collective capacity 
to resist arm ed attack» . It is under this A rticle  of the North A tlantic  Treaty that 
the United States has participated in Tu rkey ’s defense m easures, since her enlry 
into N ATO in 1952 in pursuit of this objective.

As w as  m ade public by the M inister of Foreign A ffa irs  on the occasion
of budget debates early  this yea r at the m utually agreed upon in the Agreem ent 
signed today are of a u n ive rsa lly  recognized nature as governing the relations 
between sovereign and equal partners.

This Agreem ent, further sustained by the inherent rights for ind iv idua l
and collective se lf - defense under Artic le  51 o f the United Nations Charter,
shows the earnest intention of both Governm ents, w h ile  they continue in the 
search for peace, to m ain ta in , each nation's respective ob ligations w ith  regard
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ro the security and defense of the North A tlantic Treaty a rea . As it w ill be 
understood by the fo llow ing  principles this Agreem ent which dem onstrates 
the cooperation w ith in  N ATO , does not provide for add itional commitments.

The mutual cooperation between the two Parties envisaged in the
Agreem ent is based on reciprocal respect for each other’s equal rights and 
sovereignty.

A n y m easures for the common defense in which the Governm ent of the 
United States o f Am erica m ay participate in Turkey m ay be initiated after the 
complete and detailed app roval of the Governm ent of the Republic of Turkey.

The Governm ent of the Republic of Turkey retains the ownersh ip of the
land areas m ade a v a ila b le  to common defense insta llations as w ell as all
nonrem ovable property, including property incorporated in the so il, constructed 
or installed  on the land areas a llocated by the Governm ent of the Republic of 
Turkey for the purposes of this Agreem ent. No rent is envisaged in the Agreem ent 
for the allocation o f such land areas for common defense insta llations.

Turkey retains the right to asign  Turkish m ilita ry  and c iv ilian  personnel 
to all facilities as it deems su itab le .

The nature, purpose and duration of each common defense installation 
must be approved by the Governm ent of the Republic of Turkey.

Turkey has the right o f inspection of all fac ilities to verify  that the nature 
and purpose of the common defense effort under this Agreem ent conforms to 
mutual goals of both nations as specified in im plem entig agreem ents.

W ith in the terms of this Agreem ent it is clear that the Governm ent of the 
United States of Am erica holds no secrets from the Governm ent of the Republic 
of Turkey.

Both Governm ents are bound to the terms of the N ATO Status of Forces 
Agreem ent signed on June 19, 1951 and approved by the G rand National 
Assem bly under Law  No. 6375 , which delineates the treatm ent to be accorded 
to the personnel sent by one N ATO state to serve in the territory of another 
Adm in istrative  matters covering the sending of such personnel are covered in 
fu ll detail in this Agreem ent.

The Governm ent of the Republic o f Turkey and the Governm ent o f the 
United States of Am erica have agreed that the principle o f joint operation 
and use should be app lied  to a ll common defense insta llations permitted to 
function by the Governm ent of the Republic of Turkey for the rea lization  of the 
purposes o f this Agreem ent.

This Agreem ent also  provides for certain m easures from w hich the Turkish 
economy w ill benefit. For instance, local c iv ilian  labor w ill be used in the
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construction, operation and m aintenance of common defense insta llations and 
m ateria ls , equipm ent and supplies required by the United States for the purposes 
of this Agreem ent w ill be procured in Turkey to the m axim um  practicable 
extent.

Am erican m ilita ry personnel and c iv ilian  employees of the m ilita ry 
personnel and their dependents assigned to common defense insta llations in 
Turkey are bound to respect the leg islation of the Republic of Turkey.

There w ill be a special regulation for d isp lay  of national flags respecting 
the legislation of the Republic of Turkey.

The Agreem ent states that the Governm ent of the United States of Am erica 
w ill provide support to the Turkish defense effort at a level to be determ ined 
through mutual consultations, subject to Congressional action.

The Governm ent of the Republic o f Turkey has the right in cases of national 
emergency to take the required restrictive m easures for the safeguard ing  of 
national existence all through the emergency period.

The provision of the M ontreux Convention are reserved.

Both nations are dedicated to common goals, and in the spirit of partners 
everyw here, are prepared to consult jo intly to g ive effect to this Agreem ent and 
to overcome any d ifferences which m ay arise .

Under this Agreem ent, which shall rem ain va lid  as long as the Parties are 
members of and bound by the North A tlantic  Treaty, either party , sh a ll, when 
necessary, have the right to ask  that negotiations be entered into to am end or 
end the Agreem ent.

Both Governm ents believe that the Agreem ent, the basic features of which 
are given above , w ill regulate the defense cooperation between the two 
countries and prevent m isunderstandings and criticism s.

The two Governm ents look fo rw ard  to the continued close cooperation 
and harm ony that have m arked relations between the two countries for m any 
years.

B E L G E  3 3 Temmuz 1969

TÜRK - AMERİKAN ORTAK SAVUNMA İLE İLGİLİ İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASININ  
İMZASINDA YAPILAN KONUŞMALAR

Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Ç ağ la ya n g il, an laşm an ın  im za töreninde şu 
konuşm ayı yapm ıştır :

«Kuzey A tlan tik  A nd laşm ası çerçevesindeki savunm a işb irliğ im izi günün 
şartlarına göre a y a r la m a k  ve m ezkûr A n d laşm ad a öngörülen bu işb irliğ in in
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m em leketlerim iz aras ın d ak i uygu lanm asında riayet edilecek temel ilkeleri aç ık 
lık la  o rtaya koym ak am acıy la  g iriştiğ im iz m üzakerelerin  b aşa rıy la  sonuçlanm a
sından ve bugün bu A n laşm ayı im za lam aktan  büyük b ir m em nuniyet du ym ak
tayım .

Bu A n laşm a ayn ı zam anda A tlan tik  İttifakının  hayatiyetin in  ve değişen 
şartla ra  kendisini uydurm ak hususundaki kab iliyetin in  yeni b ir de lilin i de teşkil 
etm ektedir.

Dostlukların ve İttifak ların  kuvvetli ve devam lı o lab ilm eleri için sağ lam  
ilkelere d ayan d ırılm a la rı bilinen bir gerçektir. Basın teb liğ inde aç ık lanan  savun 
ma işb irliğ im izin  dayand ırıld ığ ı ilkelerden de görüleceği üzere, bu A n laşm a 
m em leketlerim iz a rasın d ak i dostluğun sağ lam lığ ın ı gösterm ektedir.

An laşm an ın  ta a llû k  ettiği konu ve m eseleler çok yönlü ve g irift b ir nitelik 
taş ım aktad ır. Bunun içind ir k i, iki yıl dört a y  süren etraflı ve yoğun ça lışm a la r 
yap ılm ası gerekm iştir. Bu ça lışm aları karşılık lı an lay ış  ve dostluk havası içinde 
d irayetle  yürüten iki ta ra f resmî m akam  ve tem silcilerine takd irlerim i b ilhassa 
b ild irm ek isterim .

Yeni A n laşm an ın  ü lke lerim iz aras ın d ak i savunm a işb irliğ in in  önüm üzdeki 
y ılla rd a  da tam  bir ahenk içinde devam ına yard ım cı o lacağ ına inanıyorum .

Sayın  Büyükelçi, görevin izi deruhte ettikten hemen sonra böyle önemli bir 
belgeyi im za layab ilm en iz i Türkiye'deki görevin iz için mesut bir işaret saym ak
tay ım .»

Am erika B irleşik  Devletleri Büyükelçisi W illiam  J . H andley ise şu Konuş
m ayı yapm ıştır :

«Başkan  N ixon, geçen Şubat ay ınd a  N ATO  Konseyinde yaptığ ı konuşm a
d a , «Y irm i yıl sonra, A tlan tik  İttifak ı, başarısı ile o rtaya çıkan şartla ra  intibak 
etm elid ir» dem işti. Bugün im za lad ığ ım ız , Türkiye ve A m erika B irleşik  Devlet
lerin in , Kuzey A tlan tik  And laşm asın ın  III. m addesi da iresinde a lm akta  o lduk
ları müşterek güven lik  tedbirleri ile ilg ili A n laşm a , Başkan  N ixon'un sözlerinin 
ruhuna uygundur. 1949’un değ il, 1969’un gerçeklerin i aksettirm ektedir. Ve iki 
m em leketin, b irb irlerin in  egem enlik lerine ve eşit h ak la rın a  karşılık lı o la rak  r ia 
yetleri esasına müstenittir. A m erika B irleşik  Devletleri Hüküm eti, Türk - A m eri
kan işb irliğ i ve dostluğunun bu suretle yeniden teyy id in i m em nuniyetle ka rş ı
la r.»
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3 E L G E 4 3 Temmuz 1969

TÜRK - AMERİKAN ORTAK SAVUNMA İLE İLGİLİ İŞBİRLİĞİ ANDLAŞMASI 
KONUSUNDAKİ NEŞRİYAT HUSUSUNDA DOĞRULTMA

Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Ç ağ la ya n g il, bazı gazetelerde an laşm a ile 
ilg ili o la rak  ortaya atılan  id d ia la r üzerine şu demeci verm iştir :

«Bazı gazetelerde savunm a işb irliğ i an laşm asın ın  hiçbir yen ilik  getirm e
dikten b aşka , İk ili A n laşm ala rın  en önemli noktası o la rak  gösterilen İncirlik  
H avaa la n ı statüsünde de bir d eğ iş ik lik  yapm adığ ı ve bu müşterek tesisin A m e
rikan  strate jik  hava kuvvetleri emrinde b ırakıld ığ ı ileri sürülm ektedir.

Bu idd ia la rın  tam am en gerçek dışı olduğunu kesin lik le  ifade etmek is
terim .

A n laşm an ın  im zalanm ası d o lay ıs iy le  bugün yay ın lam ış bulunduğum uz 
basın teb liğ inde görüleceği üzere, iki ülke a rasın d ak i savunm a işb irliğ in in  uy
gu lanm asında riayet o lunacak temel ilkeleri o rtaya koyan bu A n laşm a savun 
ma işb irliğ in i günün şartlarına göre aya rlam ak ta  ve m illî ç ıkarlarım ıza uygun 
hüküm leri ihtiva etm ektedir.

A n laşm a , temel ilkeleri ihtiva ettiği cihetle, İncirlik  M üşterek Savunm a 
Tesisi ile ilg ili herhangi bir özel hükmü muhtevi bu lunm am aktad ır. İncirlik  te
sisi de d iğer savunm a tesisleri g ib i, iki ülke askerî m akam ları ta ra fın dan  ele 
a lın a ca k  ve İncirlik  ile ilg ili uygu lam a an laşm ası işbu Temel ilkelere uygun o la 
rak ortaya ç ıka rılacaktır.»

Basın teb liğ inde aç ık lanan  temel ilke le r, bugün ortaya atılan  İdd ia ların  
tahakkukun a im kân verecek nitelikte değ ild ir.

Diğer ta ra ftan  temel hüküm leri ihtiva eden A n laşm a M illî G üven lik  Ku
rulunda bütün ayrın tıla rı ile görüşülüp tasv ip  ed ild iğ ine  göre, bunun h ilâ fına 
ve aske rî m akam lara  izafeten id d ia la r öne sürülm esi isabetli o lm az.»

B E L G E S  4 Temmuz 1969

ROGERS İLE ÇAĞLAYANGİL ARASINDA TEATİ EDİLEN MESAJLAR

A .B .D . D ışişleri Bakan ı W illiam  Rogers, O rtak  Savunm a ile ilg ili İşb irliğ i 
A n laşm asın ın  im zalanm ası m ünasebetiyle  Dışişleri Bakan ı İhsan Sabri Çağ la- 
y a n g il ’e aşağ ıd ak i m esajı gönderm iştir :

«Ekse lâns,

Türkiye İle Am erika B irleşik  Devletleri a rasın da Savunm a İşb irliğ i A n la ş 
m asının bugün im za lanm ası d o lay ıs iy le  Ekse lânsla rına tebrik lerim i sunm ak is
terim . Şahsî a lâ k a n ız  ve yap ıcı iştirak in iz  m üzakerelerin  b aşa rıy la  sonuçlanm a-, 
sına büyük Ölçüde yard ım cı o lm uştur. Bu an la şm a , Kuzey A tlan tik  A nd laşm ası
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çerçevesinde kurulan karşılık lı fayd a  sağ layan  ortaklığa m illetlerim izin  devam  
etmesine im kân verecek ve m ünasebetlerim izi günün şartlarına uydurm am ıza 
yard ım  edecektir. En kısa bir zam anda şahsî dostluğum uzu yen ilem ek a rzu 
su y la , Sam im i d ilek lerim le ,

W illiam  P. Rogers».

D ışişleri Bakan ı Ç ağ layan g il de gönderdiği cevabı m esajda şunları söy
lem iştir :

«Ekse lans,
Türkiye ile Am erika B irleşik  Devletleri a rasın da Savunm a İşb irliğ i A n la ş 

m asının im zalanm ası do lay ıs ıy la  gönderm ek lûtfunda bulunduğunuz tebrik 
m esajın ız için Ekse lanslarına teşekkürlerim i ifade etmek isterim .

Bu neticenin sağ lanm asına  katkıda bulunan çok kıym etli yard ım ın ız için 
derin takd irlerim i belirtm eyi b ir borç saym aktay ım . Kuzey A tlan tik  A nd laşm a- 
sı çerçevesinde im zalanan  bu A n laşm an ın  Türk - Am erikan  işb irliğ in in  ve dost
luğunun bir teyid i o lduğuna inanıyorum .

Ben de, en kısa bîr zam anda şahsi dostluğum uzu yen ilem eyi a rzu lam ak
tayım .

Sam im i d ilek lerim le , 
İhsan Sabri Ç ağ layan g il»

B E L G E 6 5 Temmuz 1969

BAŞBAKANIN 15. BASIN TOPLANTISI

Başbakan  Süleym an Dem irel, 15. basın toplantısında kendisine dış po li
tika konularında sorulan sualle re  şu cevap ları verm iştir :

Soru : İktidarda bulunduğunuz 45 a y  içersinde ne kadar dış yard ım  a ld ı
nız?

Cevap : B iliyorsunuz ki, Türk p lânının ted iye m uvazenesindeki açığı b ir 
konsorsiyum  m arifetiy le  finanse ed iliyor. Bu finansm anda iki unsur va rd ır. B i
risi program  kred ileri, ¡kincisi proje kred ileri, Program ve proje kredilerin in a y 
rı - ayrı hususiyetleri vard ır. Proje kred ileri, daha çok çeşitli projelerin f in a n s
m anında ku llan ılm aktad ır. Program kredileri ise, ham  m adde ve d iğer ihti
yaç la rım ızı karşılam ak  için kendi ih tiyaçlarım ızın  yetm ediği kısm ında k u llan ıl
m aktad ır. Şim di ben size proje kredileri o la rak  ne a ld ığ ım ız hakkında k ısaca 
bir şey söyliyeyim . Keban bara jı ve tesislerin  kredisi 135 m ilyon do lar; kağıt 
projeleri kredisi 60 m ilyon do lar; gübre zinciri için a ld ığ ım ız kredilerin mecmuu 
60 m ilyon do lar; su lam a ve enerji projeleri için a ld ığ ım ız kredilerin  mecmuu 
takriben 100 m ilyon do lar; bak ır kom pleksi için a ld ığ ım ız kredi 30 ,5  m ilyon
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do lar; a lüm inyum  kom pleksi için a ld ığ ım ız kredinin m ikdarı takriben 100 m il
yon do lar, bunlar büyük m eb lâğ lara erişir. Bunları nasıl ödiyeceğ iz sorunuza 
gelince, e lektriğ in iz o lm azsa endüstrin iz o lm az, endüstrin iz o lm azsa d ışarıya  
sa tacak  m alın ız o lm az. Türkiye ekonom isi 15 sene 300 ilâ 350 m ilyon do lar 
ihracat hacmi içinde d a lg a lanm ıştır . Dört kalem ; tütün, pam uk, fınd ık , üzüm - 
incir, Türk iye ’nin ihracatı şu anda 100 m ilyon doları aşan , sanay i m am ulleri 
kazanm ıştır. Bu itibarla  bak ır projesi bize senede 40 m ilyon do lar dış tediye 
getirecektir. Takriben bir o kad ar a lüm inyum  getirecektir. Kâğ ıt projelerinden 
senede 20 m ilyon do lar daha az  itha lat yap acağ ız . Petro - k im ya kredileri 30 
m ilyon do lar onu da koyab ilirs in iz .

G irişm iş bulunduğum uz büyük yatırım  projelerini a lt a lta koyduğum uz 
takd irde itha lât İkam esi o la rak  sağ lıyacağ ım ız dövizlerle  m em leketim izin d a 
ha çok itha lât yap ab ilm esin i mümkün k ılacağ ız . Ayrıca bu kurduğum uz tesis
lerin bize verecek ihracat im kânı ile ham ana parayı hem fa iz i ödedikten sonra 
memlekette yeni tesisler yap ab ileceğ iz , yatırım  m alların ı ya  Tü rk iye ’de im âl 
etm ek, ya d ışardan  a lm ak  im kânların ı bu lacağ ız .

Bu sayd ığ ım  kredilerin  fa iz le r i, vâde leri değ işiktir. Bunların  içerisinde fa 
izsiz o lan ları da vard ır. Yüzde 4 ,5 ’e kad a r giden fa iz i o lan ları da vard ır. Y ü z
de bir fa iz lile ri de vard ır. Yan i bugün dünya p iyasasında para değeri yüzde 
8 - 1 0  c ivarında iken, bütün bu kredilerin fa iz le rin in  vasa tis i yüzde 2 ,5 -3 'ü geç
mez. Tab iî ki 75 ,9  m ilyon do lar köprü kred isin ide bunun içersine koyacaksın ız. 
Konsorsiyum  proje kredileri o la rak  a ld ığ ım ız kredilerin  bazıla rı bunlar. Prog
ram kredileri de var. Program kredileri takriben senede 150 m ilyon do lard ır. 
Dört senede 600 m ilyon do lar eder. Fa iz yüzde 2 ,5 c iva rındad ır. 10 sene öde
m esiz devresi vard ır. 40 yıl vad ey le  ödenecektir.

Bunları a lt altçı koyduğunuz zam an , çok borçlanm ışız d iye bir korkunun 
içine kendinizi kaptırm ayın . Çünki bunların  her b iris i, o a lt a lta  koyup çıkan 
rakam dan  çok daha büyük gelirleri Türk ekonom isine getiriyor.

Türkiye aslında im kânların  d ışında borçlanm ak istese, acaba borç veren
ler Türk iye 'ye  a lam ıyacak la r ı bu parayı verirle r m î? Hadi kendi kendim izi bat
tık  - çıktık d iye ilân  ediyoruz. Borç veren kim se batan kim seye borç verir m i? 
Karşılığ ında bir takım  s iya s î a v a n ta jla r , kap itilâ syo n la r vesa ire  verm ed iğ im ize 
göre, borçlanm a tam am en İktisad î bir harekettir. G ayet tab ii k î, dostlarım ızın 
Batı cam iası içersindeki güçlü Türk iye ’ye , onun ka lk ınm asına  yak ın  a lâ k a  d u y
duğunu takd irle  ifade  etm ek isterim . Am a bunun ya n ın d a , bu kadar mühim 
o lan  diğer bir husus d a , a lış  - ve riş ’tir. A lış - veriş yap arken , a lan  da veren de 
düşünm eye mecbur . . . Ben ne kad ar, nasıl Ödiyeceğimi düşünüyor isem , karşı 
ta ra f da benim nasıl ödiyeceğirni düşünüyor. Bunların  hepsinin hesabı - kitabı 
yap ılıyo r. B inaenaleyh  Türkiye a lm ış bulunduğu bu kredilerle bir borç - b atağ ı
na batm akta değ il, İktisad î c ihazlanm asın ın  ko lon ların ı, sütunlarını d ikm ekte
d ir.
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Soru : Rauf Denktaş A n k a ra ’ya ge ld i, sizlerle tem aslarda bulundu. K ıb 
rıs’ta yine M akario s'un  Zürih ve Londra an laşm aların ı ih lâl ettiği görülüyor. Bu 
sebeple m üstakil Kıbrıs Türk devleti kurulursa biz tan ıyacak  m ıyız, dostlarım ız 
tan ıyacak  mı?

Cevap  : K ıbrıs'ta m üzakereler cereyan ediyor. Bir geçici Türk yönetim i m ev
cuttur. B inaenaleyh  m üzakereler cereyan ederken, bu m üzakereleri başarıya  gö
türmek için gayret sarfed ilirken , Kıbrıs m es’elesinin çözümünü sulhçu yo lla rla  
ararken , m eselenin çözümüne ters istikam ete tesir edecek bir takım  beyan larda 
bu lunm ak istemem.

B E L G E  7 21 Temmuz 1969

RCD’NİN 5. YILDÖNÜMÜ MÜNASEBETİYLE YAYINLANAN MESAJLAR

«21 Tem m uz 1964'te, İstanbul z irve  toplantısı ile kurulan Kalk ınm a için 
Bölgesel İşb irliğ i Teşk ilâ tı’nın 5 inci yıldönüm üne erm ekle bah tiya rız .

R.C.D. çerçevesinde bugüne kad ar sağ lanan  gelişm eleri ve ortak hedefler 
istikam etinde İran , Pakistan ve Türk iye 'y i b irb irine daha çok yak la ştırm ak  üzere 
katedilen m esafe leri, 5. yıldönüm ü vesiles iy le  ifade etmek bana zevk , geleceği
mize güven verm ektedir.

Durum larında, birçok bak ım lardan  benzerlik ler o lan üç kardeş ü lke, bu kısa 
müddet içinde, m ille tlerarası ekonom ik, sosyal ve kültürel işb irliğ i a la n la rın d a  
ortak ça lışm a la r yap tıla r .

Bu m aksatla ; Ka lk ınm a için Bölgesel İşb irliğ i Teşk ilâh , ele a ld ığ ı konuların  
p lân lam a ve kuruluş m erhalelerin i ta m a m la ya ra k  faa liye te  geçirdiği birçok 
ortak teşebbüslerin , verim li sonuçların ı a lm aya  başlam ıştır. Bu değerli sonuç
la r, onun yaşam a gücünü ve ve gelişm e im kânların ı arttıran yeni işb irliğ i yo l
ların ın kap ıların ı da açm ıştır.

Başarılarım ızın  kaynağ ı o lan Kalk ınm a için Bölgesel İşb irliğ i an lay ış ı; 
İran , Pakistan ve Türk iye ’nin bütün m ünasebetlerine yeni bir ruh ve a k tif b ir 
hayatiye t kazandırm ıştır.

Üç ka rd eş  ü lke  a r a s ın d a  m e y d a n a  ge len  bu gen iş  ve  m üm bit  ortam ; e k o 
nom i, u la şt ırm a,  h a b e r le ş m e ,  tekn ik  işb ir l iğ i ,  a m m e  id a res i ,  t icaret ve  kültür  
a la n la r ın d a k i  i ler lem elerle ,  p o tans iye l i  b ü yü k  bir g üç  y a ra tm ış  ve  her b ir in in  
plân lı  k a lk ın m a  y o lu n d a  ayrı  ayrı gösterm ekte  o ld uk lar ı  ç a b a la r a  d a  b ü yü k  
k atk ı la r  sağ lam ışt ır .

M il le t le raras ı  m ü n a s eb e t le r  k o n u s u n d a ,  f a y d a l ı  bir işbirliğ i ö rneği v e rm iş  
o la n  teşk ilât  ü lkele r ine ,  en h â l i s a n e  tem e nn ile r le  k u t la n m as ı  g ereken  bu m utlu  
y ı ld ö n ü m ü n d e  s evg i  v e  say g ı la r ım ı  s u n a r ,  ça l ış m a la r ın ı  ta kd ir le  iz led iğ im iz  
teşk i lâ t  yönetic i ler in i  yürekten  tebr ik  eder im .»
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RIZA PEHLEVÎ’NİN MESAJI

«Üç R.C.D . halkı arasında bir sam im i ve verim li işb irliğ i y ılın ın  daha geç
tiğini büyük m em nunlukla kayded iyoruz.

5 Y ıllık  bölgesel faa liy e t , şüphe götürmez bir şekilde gösterm iştir k i, pek 
az ülke böyle yakın  ta rih î ve kültürel b ağ la ra  m azhar olm uştur. Bun lar, ekono
m ik, tekn ik ve kültürel işb irliğ in in  arttırılm ası çaba larım ızın  başarıs ına doğru
dan doğruya katkıda bulunm aktadır.

Geçen 5 yıl içinde elde edilen b aşarıla rım ız , Teşkilâtım ızın  geleceğine iyi 
bir em are teşkil etmekte ve yüksek gaye le rim izin  gerçekleştirilm esi yo lunda bize 
devam lı destek ve azim  sağ lam aktad ır . Bölgesel İşb irliğ im iz , sadece halkın  y a 
şam a seviyesin in  yükseltilm esine değ il, aynı zam anda dünya barış ve güven li
ğinin m uhafazasındak i payım ıza da katkıda bu lunm aktad ır.

Üç ülkedeki R.C.D . hedeflerin in geliştirilm esinde yard ım cı o lan la ra  sam im î 
teşekküllerim izi ifade eder, Türkiye ve Pak istan 'daki kardeşlerim ize en hararet
li se lâm larım ı yo lla r ve kendilerine m utluluk ve refah d ilerim .»

«R .C .D .'n in  5. yıldönüm ünde, Pakistan Hükümeti ve halkı ad ına ve kendi 
ad ım a , M ajeste Şehinşah A ryam ehr ve Sayın  Cum hurbaşkanı Cevdet Sunay'a  
ve İran ile Türkiye Hükümet ve halk ına en sam im î tebrik lerim i iletmek bana bü
yük zevk verm ektedir.

Ta rih î, kültürel ve m anevî m iras ile b irb irine çözülm ez b ağ la rla  bcığlı olan 
İran , Türkiye ve Pakistan h a lk la r ı, bu bölgenin ekonom ik, sosyal ve kültürel ge
lişmesi için ortak am açların ın  tak ib inde  değerli bir İşb irliğ i unsuru olan R.C.D. 
içinde kaynaşm ışla rd ır.

R .C.D. gibi bir teşkilâtın  başarıların ı değerlendirm ekte 5 yıl k ısa bir zam an 
o lm akla beraber. R .C .D .’nin sağ lam  bir kök sa lm ak la  ka lm ay ıp  fa lîye tle rin in  
çeşitli sah a la rınd a  gözle görülür bir gelişm e sağ lad ığ ın ı kaydetm ek cesaret ve ri
cidir. Üç ülke halkı a rasında yeni bir işb irliğ i ve ortak çalışm a ruhu ya ra tm ış
tır. Bu 5. y ıldönüm ü, kendim izi R.C.D . ideallerine  tekrar ad am ak  konusunda u y
gun bir vesiled ir. Em inim  ki, bölgesel işb irliğ i sah asınd ak i bu tek örnek zam an 
geçtikçe artan  bir güç kazanacaktır. R .C .D . Sekreterliğ in i ve R .C .D .'n in  üç ü lke
deki ça lışm a la rın a  katılan  çeşitli yard ım cı o rgan ların ın  ya ra rlı h izm etlerin i ö v
mek için bunu bir fırsa t te lâkk i ed iyorum .»

DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRİ ÇAĞLAYANGİL’İN, MESAJI

«Am acı; ekonom ik, ticaret, kültür, u laştırm a, haberleşm e g ib i a la n la rd a  
üye ülkelerce sarfed ilen  gayretle ri, işb irliğ i yo lu y la , d aha  m üessir bîr hale getir
mek o lan R .C .D ., u lu sla ra rası bir teşekkülün hayatınd a kısa say ıla cak  beş y ı l
lık b ir süre içinde kayd a değer b aşa rıla r elde etm iştir. 21 Tem m uz 1964'te İs
tanbul Kuruluş Toplantısında izhar edilen ümitlerin ve ileri sürülen tekâm ül tah-
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m irilerinin ne derece isabetli olduğu bugün açıkça ortaya çıkmış bulunuyor. B a
kan la r Konseyinin geçen a y  içinde İs lâ m a b ad ’da yapm ış olduğu top lantıda da 
belirtilm iş olduğu g ib i, üye ülkelerde 50 'y i aşkın  ortak am açlı teşebbüs gerçek
leşme yo luna g irm iş bu lunm aktad ır. Bu olum lu gelişm eler, bir yand an  RCD ü l
keleri arasında eskidenberi mevcut o lan iyi m ünasebetlerin daha da mükem- 
m elleşm esine yard ım cı o lm uş, öte yand an  başta Orta - Doğu çevresi o lm ak üze
re, gene llik le  ususlararası barış ve ahenge olum lu etkiler katm ıştır. Ş im diye k a 
dar gösterilen işb irliğ i zihniyetine d evam la , üye ülkelerin  gelecekte daha büyük 
başa rıla ra  u la şacak la rın a  ve bölgesel işb irliğ i konusunda iyi b ir örnek teşkil 
edeceklerine inanıyorum .

Birb irlerine geleneksel kardeşlik  duygu larıy le  bağ lı bulunan bölge ülkeleri 
a ras ın d ak i dostluk ve iyi kom şuluk m ünasebetlerine yeni b ir hız kazand ıran  
RCD, 2 .2 m ilyon kilom etrekare lik  bir a lan  üzerinde ya şayan  180 m ilyon in sa 
nın refahın ı sağ lam a çab asın d a , şim diye kadar b aşa rd ık la rıy le  güven kazanm ış 
ve m illetlerim iz aras ın d ak i m anevî bağ ların  m addî âb ide lerin i ortaya ç ıka r
mıştır.

Bu b aşa rıla r d o lay ıs iy le  üye üç kardeş m illeti, onların m üm taz liderlerini 
ve Teşkilâtın  m uktedir ve ça lışkan  m ensupların ı yürekten kutlam ak benim için 
zevkli bir görevd ir.»

İRAN DIŞİŞLERİ BAKANI ARDEŞİR ZAHİDİ’NİN MESAJI

«Sayın  Genel Sekreter,
R .C .D .’nin kuruluşunun 5. yıldönüm ü, işb irliğ im izin  gelişim in i değerlend i

rebilm em iz bakım ından bizim  için İyi b ir fırsattır. Geçen 5 yıl içinde, üç ülke, 
değerli liderlerince çizilen bölgesel işb irliğ i yolund gerçekçi bir tutum tak ip  et
m işlerd ir.

Bugüne kadark i faa liye tle r im iz , inceleme ve p lân lam a dönem ini başarı ile 
tam am lad ığ ım ız gerçeğini o rtaya koym aktad ır. Böylece uygu lam a dönemine g ir
miş bulunuyor ve İktisad î, tekn ik ve kültürel işb irliğ in in  her sahasında önemli 
gelişm e hızına şah it o luyoruz.

O rtak  çaba larım ız üç ülkenin ekonom ik gelişm esin i h ız land ırm ası ve böy
lece m illetlerim ize daha iyi hayat şartları sağ lanm ası hedeflerine yönelm iştir.

Bu değerli hedefin gerçekleştirilm esi için daha da büyük bîr kuvvet ile 
çaba larım ıza  devam  edeceğiz,

Ekse lân s la rın a , RCD Sekreterliğ ine ve çeşitli RCD kuru lu şla rına , Teşk ilâ tı
mızın ça lışm aların ı etkili bir şekilde yürüttükleri için teşekkür eder, gelecekte b a 
şa r ıla r  d ilerim .»
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RCD GENEL SEKRETERİ ZUBEYRİ’NİN MESAJI

«21 Tem m uz, İran , Pakistan ve Türkiye a rasın d ak i Kalk ınm a için Bölgesel 
İşb ir liğ i’nin 5. kuruluş yıldönüm üdür. M ille tlerarası bir kuruluş için o ldukça kısa 
say ıla cak  bir m azisi o lan RCD, bu beş yıl içinde, dünyanın  başka yerlerindeki 
benzer kuru luşlara nazaran  gerçekleştird iğ i gaye le r yönünden gayet ta tm inkâr 
bir durum arzetm ektedir.

Üç ülke Devlet Başkan ların ın  ve Hüküm etlerinin basiretli idare le ri, üye Hü
kümetlerin karşılık lı işb irliğ i yo luy la  m illî ka lk ınm aların ı h ız land ırm ası g a ye s i
ne yönelm iştir.

M ajeste İran Şehinşahın ın RCD'ni geçen yıldönüm ündeki m esajında söy
lediği g ib i, geçen dört yıl içinde üye Hüküm etlerin İktisad î işb irliğ in in  bütün 
sah a la rın d ak i gerçekçi tutum ları gösterm ektedir ki, RCD, kayn ak la rın  m üessir 
bir şekilde b ira raya  getirilm esi suretiyle tek yönlü istihsal sistem inden a y rılm a 
larını mümkün k ılm aktad ır. Böylece RCD, kalkınm ış ülkeler ile ka lk ınm akta olan 
ü lkeler a rasın d ak i uçurumun artm akta olan tehlikesinden kurtulm am ızda çok 
önemli o lan sanayileşm e ve çok yönlü istihsale  geçiş yolunu açab ilecektir.

Bu fark ın  ortadan kald ırılm ası zaru reti, üç ülkeyi b irb irine b ağ layan  sa rs ıl
m az dost ve kardeşçe b ağ la rla  b irlikte , İstanbul K ara rla rın d a  öngördüğüm üz 
gaye lerin  başarılı bir şekilde gerçekleştirilm esi için en iyi garantid ir.

Pakistan Cum hurbaşkanı M uham m ed Y a h y a  H an , 25 H aziran  1969’da 
İs lâ m a b ad ’da top lanan 10. RCD B akan la r Konseyini açış konuşm asında şunları 
söylem iştir :

«RCD çerçevesinde İran ve Türkiye ile bu kad ar yak ın  işb irliğ i içinde bu
lunm ak Pakistan için bir gurur ve iftihar vesiles id ir. Bir hareket o la rak  RCD, ka r
deşlik  b ağ la rı, d in î inanç, m anevî ve kültürel m iras ile müşterek ta rih in , k a y 
nak ve tecrübelerim izin  b irleştirilm esiyle  görüş ve s iyasetim ize  yeni bir yön ve 
rilmesi suretiyle kültürel, s iyas î ve ekonom ik a la n la rd a k i işb irliğ in in  kuvvetlen
dirilm esi yo lunda üç ülkede mevcut h issiyatın  bir şekil bulm asıd ır.

«G ünlük hayatın  m eselelerinde canlı bir işb irliğ i suretiyle geleneksel ve 
m anevî b ağ la ra  yeni bir can lılık  verm e arzusu zam an ım ızın  esprisine ve duru
mumuzun icap larına  tam am en uygundur. Ben, bunu, üç ü lkenin de sıkıntısını 
çektiği güçlüklerin  hallinde en m üessir bir yol o la rak  görm ekteyim . Bütün Pa
k istan lIların  h issiyatına tercüm an o la rak  sizi tem in etm ek isterim ki, Türkiye ve 
İran 'la  Pakistan a rasın d ak i d ayan ışm ayı daha da perçinlem ek hususunda hiçbir 
gayreti esirgem eyeceğiz. Bu yo lda RCD sadece ümit verici bir sembol değ il, 
m üessiriyeti gittikçe artan  bir vas ıtad ır .»

Türkiye Cum hurbaşkanı Cevdet Sunay, RCD’nin 4. kuruluş yıldönüm ü mü
nasebetiyle  yay ın lad ığ ı m esajında şöyle dem iştir :

« İk tisad î, sosyal ve kültürel kalk ınm a m ücadelesine atılan  m em leketlerin, 
ezcüm le, komşu durum da olan m em leketlerim zin karşılaştık la rı güçlük ve engel-
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leri g iderm ek için işb irliğ inde ev ortak teşebbüslerde bu lunarak , mevcut im kân 
ve kab iliyetlerin in  en ya ra rlı bir şekilde değerlend irilm eleri ve birb irlerine y a r
dımcı o lm a la rı, zam anım ızın  önceliğ i ha iz  icabı ve müşterek tarih îm izin  tab iî 
b ir zorunluğudur. Ka lk ınm a için Bölgesel İşb ir liğ i, işte böyle bir düşünce ve te
mele d ayan m aktad ır. Bizim  için bir ümit kaynağ ı olduğu g ib i, ka lk ınm a yo lun 
da çaba gösteren d iğer m illetlere de bir örnek teşkil etm ektedir.»

RCD faa liye tle rin i her a lan ınd a  önemli ve köklü gelişm elerin  olduğunu ve 
RCD işb irliğ in in  ekonom ik ve  sosyal am açları gerçekleştirm ek yönünde devam lı 
gelişm eler kaydettiğ in i m em nuniyetle ifade etmek isterim . Fakat, RCD işb ir liğ i
nin fa y d a la r ı, derin ve yak ın  dostluğun da ötesine gitm ekte ve halktan halka 
ve resm î seviyede yap ılan  tem aslar, üç ü lkeyi kopm az ve dünyanın  d iğer ü l
kelerinde örneği az  görülen b ağ la rla  b ağ lam aktad ır. Gerçekte, b izler, bölge 
m illetlerin in  tarih lerinde kader ortaklığ ın ın  idraki içinde bulundukların ı m üşahade 
ediyoruz.

Şunu da belirtm ek isterim ki, sosyal ve ekonom ik işb irliğ in in  hedeflerin i 
gerçekleştirm e yo lunda RCD, İran , Pakistan ve Türkiye a rasın d ak i ta rih î dost
luğa yeni bir can lılık  verm iş ve ekonom ik ve kültürel a lan la rın  ötesinde, a ra la 
rında birçok sah a la rd a  mevcut işb irliğ ine yeni buutlar kazandırm ıştır.

Üç m illet a rasın da mevcut d ayan ışm a ve kardeşlik  bağ ların ın  önem i, dün
yanın  bugünkü karışık  durumu karşısında gitikçe daha da belirli bir hal a lm a k 
tad ır. A ra la r ın d ak i dostluk ve işb ir liğ i, sadece bölgede barış ve istikrarın  korun
m ası değ il, fa k a t ayn ı zam anda bölgenin geleceğini de etkiliyen bir unsur o l
m aktad ır. Böyle bir u lu sla rarası an lay ış , ahenk ve dayan ışm an ın , bölge ü lke le
rini ekonom ik ve sosyal gelişm eleriy le  b irlikte , ih tilâ fla rla  dolu dünyada m illet
lerine daha iyi hayat şartları sağ lan m asın a , bölgede barış ve istikrara  yard ım cı 
olduğu şüphe götürmez.

Bütün kayn ak la rın  gelişm e faa liye tle rine  tahsis ed ileb ilm eleri için RCD ü lke
lerinin bcırış içinde o lm aları gerek lid ir.

U lusal ka lk ınm am ızdan  iftiharla  bahsedeb ilirim . Herbirim iz u lusal ekono
m ilerim izde genel o la rak  yüksek bir gelişm e hızını başarm ışızd ır. Tarım  ve sanay i 
sektörleri büyük gelişm eler gösterm iş ve üç ülkenin gayri sa fî m illî hâs ıla la rı 
devam lı yükselm eler kaydetm iştir. Endüstriyel gelişm em iz h ız land ıkça sanay i 
a lan ınd a  işb irliğ in in  önemi artacaktır. İran , Pakistan ve Türkiye'n in  tüketim  m a l
larında bîr dereceye kadar kendi kendilerine yeterli hale  gelm iş o lm aları RCD 
bakım ından m em nuniyetle kayd ed ilm elid ir. RCD ülkelerinde s ına î gelişm e, a r
tık artan bir şekilde ağ ır san ay ie  yönelm elid ir. Bölge ü lkelerin in  toplam  nüfus
ları ve m illî ge lirleri İktisad î bakım dan büyük yatırım ları gerektiren gelişm iş bir 
sanay i teşkili için m üsait bir' pazar m eydana getirm ektedir.

Sonuç o la rak  sö yleyeb ilir k î, RCD, sadece bölge m illetlerin in  refahın ı g e liş
tirm ek g ayesiy le  bir İktisad î ve sına î yap ın ın  kurulm asına yard ım cı o lm akla  k a l
m am akta , bölgede barış ve istikrara  katkıda bu lunarak  dünya barışına hizmet 
4 4



•etmektedir. Benim için, m üreffeh, m es’ut ve p arlak  bir hedefe doğru ilerleyen 
üç RCD ülkesinin içinde bulunduğu ta rih î gelişim e hizmet etmek büyük bir im ti
ya zd ır .»

B E L G E  8 21 Temmuz 1969

KIBRIS TÜRK CEMAATİ SÖZCÜSÜNÜN MAKARİOS’A  VERDİĞİ CEVAP

Başpiskopos M akario s ’un 19 Tem m uz'da Lefkoşe'de verd iğ i bir demeçte 
Türk cem aatin in , «u z laşm az bir tutum içinde bulunduğunu, bu tutumu A n k a 
ra ’nın da destekled iğ in i»  öne sürmüştür.

Kıbrıs Türk cemaatı sözcüsü M akario s ’un demecine şöyle cevap verm iştir:

«Başkiskopos M akarios beyanatında , daha henüz a lm ad ığ ı Türk te k lifle 
ri hakk ında tefsirler yap m ak , bunlarda taksim  gayesi keşfedip itham larda bu
lunm ak ve Türklere evve lâ  bir takım  niyetler iza fe  edip sonra bu faraz iyeden  
hareketle m uayyen bazı tepkilerden bahsetm ekte beis görm em iştir.

Gerek bu beyanat, gerek aynı zam ana tesadüf eden, aşağ ı - yukarı aynı 
m ealdeki Klerides ve Kom odrom os’un beyanatla rı ve n ihayet Rum basınının a l
dığı belli o lan işaret üzerine cematlercırası tem aslardak i Türk tutumunu kasd î 
o la rak  tah rif eden son neşriyatı, Rum ta ra fın ın  cem aatla ra rası tem asların  a k ı
beti hakk ınd aki peşin ve tek ta ra flı kararla rın ı verd ik lerine  ve şim di bunun so
rum luluğunu Türk ta ra fın a  y ıkm ak  ve gittikçe artan gayrı hukukî davran ış la rın a  
zemin h az ır lam ak  gayreti içinde bu lunduklarına d a ir  şüpheleri teyid edici m ah i
yettedir. Bir m üddettenberi Rum basın ında görülüp resm î ağ ız la rın  da destek
ledikleri Türkleri h a ya lî isncıdlarla suçlam a kam panyasın ın  gayesi de bu su
retle aç ık lık  kazanm aktad ır.

Esasında, Türklerin  m ünhasıran m illî bir cem aat o la rak  va rlık la rın ı o rtak
lık  hakların ı ve güven lik lerin i m ahfuz tutm ak için zarurî gördükleri ve Rum ce
m aatin in  m enfaatlerin i katiyyen h a le ld a r edecek m ahiyette o lm ayan  h ak la ra  
sah ip  o lm ak arzusunun taksim  gayesi ile bir a lâ ka s ı o lm adığını Rum ların pek 
iyi b ild ik lerine  şüphe yoktur. Fakat, ad a 'n ın  m utlak hâkim i ve m ukadderatında 
tek başına söz sah ib i o lm ak ve Türk cem aatin i m utlak kontrolleri a ltına a lm ak  
arzu ların ı gerçekleştirebilm ek İçin Türklerin , her türlü meşru tâ leb in i bu şekilde 
nitelem ekte bu gaye leri bakım ından da im a m enfaat görm ektedirler.

Daha tekliflerin  kendilerine verilm esin i dahi beklem eden bunları a le lace le  
taksim ciIik le  n itelem eleri, bu tutumun bariz bir de lili olduğu kadar kendi tek
lifle rin in  hazırlanm asında hâkim  olan uzlaşm az zihniyetin  veb a lin i b aşka la rın a  
yük lem ek gayretin in  de bir tezahürüdür. K im senin hakkında gözü o lm ayan  Türk 
cem aatin in , m eselenin barış yolu ile hâllinde olduğu kadar meşru hakların ı so
nuna kadar soğukkan lılık la  ve meşrû yo lla rd an  savunm akta da kararlı bu lun
duğunun b ilinm esinde, yan lış hesap la ra  düşm em ek bakım ından fa id e  vard ır.»-
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B E L G E  9 26 Temmuz 1969

N A TO ’NUN EGE DENİZİNDE SAH A SORUM LULUK BÖLGELERİ KONUSU

Dışişleri Bakan lığ ı Enform asyon Dairesi konu ile ilg ili o la rak  gazete ie ıde 
yay ın lanan  haberlerin  tam am ile  gerçek dışı olduğunu belirterek, m eselenin e sa
sı hakkında şu b ilg iy i verm iştir :

«Bu m eselenin geçirdiği son sa fh a la r  şöyle özetlenebilir :

Ege Denizindeki saha so rum lu lukların ın  yeniden düzenlenm esi konusu N a
ta aske rî m akam ları seviyesinde Türkiye ta ra fın d an  tak ip  edilm ekte iken, İn g il
tere hüküm etinin hem Nato, hem de millî* bir İng iliz  kararğâh ı durum unda bu
lunan M a lta ’dak i M üttefik Kuvvetler A kden iz Kum andanlığ ı kararğâh ın ın  (Af- 
med) ilgası sonucunu doğuran bazı tedbirleri 1965 y ılında öngörmesi üzerine, 
A kden iz emir komuta sistem inin yeniden düzenlenm esi gerekm iştir. Sözkonusu 
karargâh ın  yerin i a lm ak  ve b ilâhare  N apo li'ye  intikal etmek üzere M alta 'da  
bir Güney Deniz Kum andanlığ ı (Navsouth) kurulm ası ittifak  m akam larınca b ir 
ihtiyaç o la rak  belirtilm iş ve bu görüş Nato ü lkelerin in  büyük çoğunluğunca k a 
bul ed ilm işti. İşte bu teklifin  Nato çerçevesindeki m üzakere lerinde, Türk s iyas î 
ve askerî m akam ları, em ir ve komuta düzeninde böyle bir d eğ iş ik lik  yap ılm ası 
için Ege Denizindeki saha sorum lu lukları m eselesinin de Türk iye'n in  tekliflerin in  
d ikkat nazarına a lınm ak  suretiyle çözüm lenm esini bir ön şart o la rak  ileri sür
m üşlerd ir. Türk iye ’nin bu nokta üzerinde ısrarı neticesinde her iki konu aynı z a 
m anda N ato ’nun aske rî m akam larınca ele alınm ış ve incelenm eye b aşlanm ış
tır. A ncak , bu s ıra la rd a  o rtaya çıkan s iyas i ve askerî zaruretler ka rşıs ınd a , G ü 
ney Deniz Kum andanlığ ı (Navsouth) karargah ın ın  bir an önce kurulm ası gerek
m iştir. Bu durum da 1966 yılı sonlarında bu mesele m illî yönden Dışişleri B ak a
nının, M illî Savunm a Bakan ın ın , o zam anki G enelkurm ay 1. ve 2. Başkan iarı- 
nın ve diğer Türk yetk ilile rin in  de iştiraki ile yap ılan  bir top lantıda yeniden et
raflı bir tetkike tab i tutulm uştu. Bu inceleme neticesinde, saha sorum luluk böl
gelerinin yeniden düzenlenm esi m eselesinin Türk iye'n in  Nato içinde tak ibe  de
vam  etm esi, ancak  bu m eselenin N avsouth ’un kurulm asına bağ lanm akta  ısrar 
o lunm am ası hususunda m utabakata varılm ıştı. Bu görüş b ilahare  Türk hüküm e
tince de tasvip  olunmuş ve bir B akan la r Kurulu kararına konu teşkil etm işti.

B ilahare  Navsotuh kurulm uş, fak a t Türkiye'n in  saha sorum lu lukları m ese
lesi ile ilg ili teklifleri s iya s î ve aske rî m akam larım ızca Nato çevrelerinde takip 
ed ilm iştir. D ışişleri Bakan ım ız ile Savunm a B akan ım ız bu konudaki Türk görüş
m elerini Nato ittifakının m uhtelif fo rum larında beyan etm işler, D ışişleri Bakan ı 
ittifakın en yetk ili şah ısla rı ile yaptığ ı görüşm elerde bu m eseleyi ele alm ış ve 
Türkiye bakım ından önemini belirtm iştir.

Bu izahat, Türk askerî m akam larınca N ato 'ya getirilen bir teklifin  Dışişleri 
B akan lığ ı ta ra fından  geri alınm ış bulunduğu yo lundaki İdd ia la rın , gerçeklere v a k ıf  
o lm ayan ların  m uhayele lerin in  m ahsulü olduğunu açıkça ortaya koymaıkt.adır.»
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Kıbrıs

K ıb rıs ’taki cem aatlerarası öngörüşm elere ya z  tatili için ara  verild ikten 
sonra 18 Ağustos’ta tekrar başlanm ıştır.

Mescid-i Âkscs’daki Yangın Oüayı dolayısiyle Başbakan ve Dışişleri Ba
kanının verdikleri Demeçler

Kudüs'te Mescid-i A k sa ’da çıkan yang ın  d o lay ıs iy le  Başbakan  Süleym an 
Demirel ve Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Ç ağ la ya n g il, 22 Ağustos tarih inde birer 
dem eç verm işlerd ir.
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K Ü L T Ü R E L  O L A Y L A R

Kuzey A frika  m em leketlerine tem siller verm ek üzere gönderilen 53 k iş ilik  
Türk Folklor G rubu, 4 - 1 1  Ağustos tarih leri arasında C e zay ir ’de gösteriler y a p 
mıştır.

*  *  *

1 8 - 2 6  Ağustos tarih leri a rasında düzenlenen Pehovot Bilim  ve Kültür 
Konferansında m em leketim izi Doç. Dr. Fatm a Varış temsil etm iştir.

*  *  *

K erkük’te aç ılacak  olan Türk Kültür M erkezinin kuruluş m asrafların ın  ka r
şılanm asın ı tem inen 50 .000  TL. sı Bağdat Büyükelç iliğ im iz emrine gönderil
m iştir.

*  *  *

Türk asıllı Yu g o slav  öğretm enlerden 20 k iş ilik  b ir grup Bakan lığ ım ızın  d a 
vetlisi o la rak  M illî Eğitim Bakan lığ ın ın  İzm ir’deki ya z  kam pına iştirak  etmiş ve 
İzm ir, A yd ın , A n kara  ve İstanbu l'da incelem elerde bulunm uştur.

*  *  *

A n avu tlu k ’tan z iraa t m ütehassısları bir a y  süre ile İzm ir, A yd ın , A n kara  ve  
İstanbul'da konuları ile ilg ili a la n la rd a  incelem eler yapm ışla rd ır.

*  *  *

37 k iş ilik  bir Folklor Ekib im iz 1969 yılı kültürel m übadele ler program ı çer
çevesinde Bulgaristan ve A rnavutluğun m uhtelif şehirlerinde tem siller verm iş ve 
Edinburg Festiva line iştirak etm iştir.

N ebar Tublek ile Faruk Doğan, Üsküp'te tertip lenen «Dünya K arika tü rist
leri Serg İsi»ne katılm ışlard ır.

*  *  *
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Çekoslovak bilim  adam ı Dr. Jo se f B laskoviç , Türk Tarih Kurumu Kuru liay ı 
toplantısına iştirak etm iştir.

*  *  *

A r if  Kaptan ile Selahatin  Birsel 22 - 30 Ağustos tarih lerinde Kopenhag da 
yap ılan  «U luslararası Sanat Tenkitçileri Kongresi»ne katılm ışlard ır.

*  *  *

Federal A lm an ya 'd a  Heidelberg Üniversitesi Y ab an c ıla r Bürosuna kitap 
yard ım ı yap ılm ıştır.

*  *  *

Cum hurbaşkan lığ ı Senfoni O rkestrası Şef M uavin i H ikm et Şim şek Federal 
A lm an ya Hüküm etinin daveti üzerine, 20 Ağustos’da 1 a y  süre ile A lm a n y a ’ya 
g itm iştir.

*  *  *

O pera sanatçılarım ızdan  A yhan  Baran , Londra’da Royal A lbert H all'de  
Verd i'n in  «I Vespri S ic ilian i»  cıdlı operasının icrasına d iğer yabancı sanatç ılarla  
beraber katılm ıştır.

Türk Folklor Kurum undan bir ekip 20 A ğ u s to s - 10 Eylül tarih leri arasında 
«A m ica le  Folklorique Internationale» ta ra fın dan  F ran sa ’da ya p ıla n  U luslararası 
Kültür Şenliğ ine gönderilm iştir.

*  *  *

Parm a'da tertiplenen pul serg isine iştirak  edilm iştir.

*  *  *

M a lta ’da düzenlenecek «O rdre de Saint - Jean »  Sergisi hakkında öngö- 
rüşm elerde bulunm ak üzere A vrupa Konseyini tem silen Prof. Causa ve Prof. 
Butler m em leketim ize ge lm işlerd ir.

*  *  *
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AĞUSTOS 1969’DA TÜRKİYE’NİN DSŞ İLİŞKİLERİ VE BAŞLICA 

MİLLETLERARASI OLAYLAR KRONOLOJİSİ





2 Ağustos 1969 CUMHURBAŞKANI SUNÂY VE NIXON ARASINDA TEATİ 
EDİLEN MESAJLAR

Cum hurbaşkanı Cevdet Sunay ile Rom anya’ya  g it
mek üzere Türkiye sem alarından  geçen A .B .D . Başkanı 
Nixon arasında m esa jla r teati edilm iştir.

2 Ağustos 1969 . MAREŞAL TİTO’NUN BALKAN ÜLKELERİ ARASINDA  
İLİŞKİLER KONUSUNDAKİ DEMECİ

Yu g o slavya  devlet Başkan ı M areşal Tito, Üsküp'te 
yaptığ ı bir konuşm ada Türkiye - Yu g o slavya  ilişk ile rin in  
o lum lu şekilde geliştiğ in i ve iki ülkenin bütün a la n la rd a  
işb irliğ inde bulunabileceğin i söylem iştir -.

M areşal Tito şöyle dem iştir :

«Bizim  dış s iyasetim iz , Belgrad ve Kah ire  konfe
ranslarında kabul edilen h içbir pakta dahil o lm am a ilke
sine d ayan m aktad ır. Bu ilkelere dayan arak-ö ze llik le  B a l
kan ü lkeleriyle-çok ta ra flı ilişk ile r geliştirm eyi sam im iyet
le istiyoruz. A v ru p a ’nın bu k ısm ında, barışı ve işb irliğ in i 
takv iye  etmek için gerekli şartla rın ,-a rad ak i bazı boşluk
lara rağm en,- bugün b ira raya  toplandığ ı kan ısınd ayım .»

4 Ağusto? 1969 TÜRKİYE İLE MALAWI ARASINDA DİPLOMATİK
İLİŞKİLER

Türkiye ile M a law i d ip lom atik  ilişk i kurm aya kara r 
verm işlerd ir. Türkiye cum huriyetini M a la w i’de Nairobi 
büyükelçim iz temsil edecektir.

5 Ağustos 1969 İTALYA’DA AZINLIK KABİNESİ

İta lyan  Başbakan ı M ariano  Rumor, tam am en Hris- 
tiyan-D em okratlardan  m eydana gelen yeni bir az ın lık
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hükümeti kurarak , 31 günden beri süregelm ekte olan 
hükümet buhranına son verm iştir. D ışişleri Bakan lığ ın ın  
başına eski b aşb akan la rd an  A ldo Rumor getirilm iştir.

5 Ağustos 1969 NİXON’UN ASYA VE ROMANYA GEZİLERİ HAKKINDA  
NATO ÜYELERİNE BİLGİ VERİLMESİ

Başkan N ixon ’un u lu sla rarası m eseleler özel dan ış
manı Henry K issinger NATO m erkezini z iyare t ederk, Na- 
to Genel Sekreteri ve N A TO ’daki 14 m illî heyetin üyelerine 
Başkan  N ixon'un A sy a 'ya  ve Rom anya’ya yaptığ ı geziler 
hakkında bilg i verm iştir.

6 Ağustos 1969 KIBRIS RUM BASININDA ÇIKAN HABERLERİN TEKZİBİ

Kıbrıs'ta yay ın lan an  6 Ağustos tarih li rumca g aze
telerde, Dr. Fazıl Küçük’ün Türk iye 'y i z iyaret edeceği be
lirtile rek, yeni Türk tekliflerin in  h içbir uzlaşm a şeklin i kap 
sam adığ ı idd ia olunmuştur.

Rumca gazetelerin  bu haberleri üzerine, D ışişleri 
Bakan lığ ı Enform asyon Dairesi b ir aç ık lam a ya p a ra k , 
«ötedenberi gerçek dışı haberler ya y ın lam ay ı âdet ed i
nen Kıbrıs Rum basın ında çıkan bu haberlerin  tam am iy- 
le uydurm a o lduğu»nu belirtm iştir.

6 Ağustos 1969 İSVİÇRE’NİN BARIŞ GÜCÜ MASRAFLARINA YARDIMI

İsviçre Federal Hüküm eti, B irleşm iş M ille tler Kıbrıs 
barış gücüne 20 0 .000  d o larlık  yeni b ir yard ım da bu lun
muştur.

6 Ağustos 1969 CENTO HARP OYUNLARININ SONA ERMESİ

Cento'nun y ıllık  askeri eğitim  program ının bir bö
lümü o lan Zencir - 4 harp oyunları tatb ikatı 29 Temm uz 
6 Ağustos tarih leri a rasın d a  A n k a ra ’da CENTO O rtak  A s
keri Kurm ay Heyeti karargâh ında yap ılm ıştır .
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/  Ağustos 1969 DR. RALPH BUNCHE’IN İSTANBUL’U ZİYARETİ

8 Ağustos 1969

8 Ağustos 1969

11 Ağustos 1969

Birleşm iş M ille tler Genel Sekreterinin S iyasi İşler 
Yard ım cısı Dr. Ralph Bunche İstanbu l'a  iki günlük b ir z i
yarette bulunm uştur. Dr. Bunche daha sonra K ıbrıs'a da 
üç günlük bir z iyaret yapm ıştır.

ORMAN BAKANLIĞININ KURULMASI

Başbakan  Süleym an Demirel bu konuda şunları söy
lem iştir :

«O rm an işlerin i tedvir etm ek üzere Orm an B akan 
lığı kurulm asına karar verd ik . O rm an Bakan lığ ı bugün
den itibaren kurulm uştur ve O rm an Bakan lığ ına A rtv in  
m ille tvekili Sab it O sm an Avcı tay in  olunm uştur. Böylece 
orm an işlerin i Tarım  Bakan lığ ın ın  vazife le ri yan ından  
çıkarıyor ve doğrudan doğruya kab ine seviyesinde yü 
rütülür h ale  getiriyoruz.»

FRANSIZ FRANGININ DEVALÜASYONU

Fransa B aşbakan ı Jacques Chaban Delm as, M a 
yıs 1968'den beri, fran k ın , değerinin paritesin İ kaybet
miş olduğunu belirterek, devalüasyon  kararın ın  yerinde 
o lduğuna işaret etm iştir. B aşb akan , dış p iya sa la rd a  gör
düğü m uam elenin frankın  zaten fiilen  devalüe ed ild iğ in i 
o rtaya koym uş olduğunu sözlerine eklem iştir.

YENİ TARIM BAKAN»

B aşbakan  Sü leym an Dem irel, Bahri D ağdaş'ın  10 
Ağustos tarih inde  istifa etm esiyle boşalan  Tarım  B akan 
lığ ına Kütahya m ille tvekili M esut Erez'in getirild iğ in i aç ık 
lam ıştır.
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n  Ağustos 1969 AMERİKAN KONGRE ÜYESİ ROBERT SİKES’İN ZİYARETİ

Am erikan  B irleşik Devletleri Tem silciler M eclisi Tah
sisler Komitesi Askeri Yap ı A lt Komitesi Başkan ı ve Dı
şişleri Bakan lığ ı Tahsis le r Komitesi üyesi Robert L. F. Si- 
kes, Türk iye'ye  yaptığ ı üç günlük ziyareti s ıras ında , A n 
k a ra ’da D ışişleri Bakanı İhsan Sabri Ç ağ layan g il ta ra 
fından kabul edilm iştir.

M r. Sikes bu seyahatinde  savunm a ve güven lik  
konuları ve B irleşik  Am erikan ın  askeri yap ı program ı o l
duğu kad ar D ışişleri B akan lığ ı, U lusla rarası Ka lk ınm a 
Teşkilâtı (AÎD) ve B irleşik  A m erika H aberler Teşkilâtın ın  
(USİA) ça lışm aları ile de ilg ilenm iştir.

11 Ağustos 1969 DENKTAŞ - KLERİDES GÖRÜŞMESİ

Y a z  tatili için görüşm elerine altı h a fta lık  b ir a ra  
veren Kıbrıs Rum ye Türk cem aat liderleri görüşm elere 
yeniden b aş lam ışla rd ır. Y a p ıla n  görüşm ede Rauf Denk- 
taş, K lerides'e  Kıbrıs Türk toplum unun istediği m uhtariye
tin derecesini belirten karşı-tek lifleri sunm uştur.

Denktaş bu tekliflerin  ad ad ak i an laşm az lığ a  bir çö
züm bulm a teşebbüsü olduğunu belirtirken, K lerides g a 
zetecilere m uhtariyet konusunda iki ta ra f a rasın da geniş 
a y rılık la r  bulunduğunu, an cak  basında yer a lan  görüş
m elerin çıkm aza g ird iğ i haberlerin in  do ğru lanam ayaca- 
ğını söylem iştir.

11 Ağustos 1969 KIBRIS TÜRK LİDERLİĞİNİN LEFKOŞE - GİRNE YOLU İLE 
İLGİLİ AÇIKLAMASI

Konu ile ilg ili o la rak  Kıbrıs Türk Enform asyon M er
kezinin yaptığ ı aç ık lam a şöyled ir :

«Resm î Kıbrıs Türk kayn ak la rın d an  öğren ild iğ ine 
göre Kıbrıs Türk Liderliğ i, m akul sebebi o lan bazı Kıb- 
rıslı Rumların konvoy saatleri d ışında Lefkoşe - G irne 
yolunu ku llanm alarına  m üsaade etmeyi tek ta ra flı o la 
rak kararlaştırm ıştır. Tirmen yolunu ku llan m ak m ecburi
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yetinde olan Rum öğrenciler hususunda da benzeri bir 
k a ra r alınm ıştır. Ş im d ilik  bu tertibat ya ln ız  gündüz yo lcu 
luk larına şam il o lacaktır. Kıbrıs Türk Liderliğ in in bu k a 
rarların ın  geçen Cum artesi sabahı Cum hurbaşkanı AAua- 
v in in i ziyareti sırasında B. M. Genel Sekreterinin K ıb rıs ’taki 
Özel Tem silcisi O sario  T a fa ll'e  b ild ird iğ i öğren ilm iştir.»

12 Ağustos 1969 LİBYA KRALININ TÜRKİYE’YE YAPTIĞI ÖZEL ZİYARET

Libya Kralı M ajeste Idris El Sunûsi ve M ajeste K ra 
liçe özel bir ziyarette bu lunm ak üzere İstanb u l’a gelm iş 
ve Cum hurbaşkanı Cevdet Sunay ta ra fın d an  ka rş ılan 
m ışlard ır.

12 Ağustos 1969 TÜRKİYE - AVUSTURYA SOSYAL GÜVENLİK ANLAŞMASI 
ON AY BELGELERİNİN TEATİSİ

Türkiye ile Avusturya a rasında 12 Ekim 1966 ta 
rihinde V iy a n a 'd a  im zalanm ış o lan Sosyal G üven lik  a n 
laşm asın ın  onay belgeleri Dışişleri Bakan lığ ında teati 
edilm iştir.

13 Ağustos 1969 KORSAN RADYOLARI İLE İLGİLİ ANLAŞMANIN
İMZALANMASI

Avrupa Konseyi nezdindeki tem silcim iz , Korsan 
Radyoların  Yay ın la rın ı Bastırm a Konusunda 1965 y ılın 
da im zalanan  A n laşm aya  hüküm etim iz ad ına im zasını 
atm ıştır.

- • Ad ı geçen an laşm aya  göre, korsan bir radyo istas-
v. .. . yonu kurm ak, bunu ku llanm ak-ya  da böyle bir radyo İle

< İşb irliğ inde bulunm ak u lu s a l• kanunların  m ahkûm  edebi-
c. . leceği-bir-.suç say ılm aktad ır.

Bu kanun A vrupa Konseyi’nin 18 ülkesinden 6 ’sın- 
da yürütü lm ektedir. Bu ü lke ler, D an im arka , Belçika , 
F ransa , İrlan d a , İsveç ve İng iltere ’dir .
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13 Ağustos 1969 BATI ALM ANYA’NIN KIBRIS BARIŞ GÜC Ü 
MASRAFLARINA YARDIMI

Batı A lm an  kabinesi Birleşm iş M ille tler K ıbrıs barış 
gücü m asra fla rına  2 m ilyon do lar katk ıda bulunm a k a 
rarı alm ıştır.

Batı A lm an ya , yard ım ı gönüllü o la rak  yap m ak tad ır 
ve bu kara r kendisin i gelecekteki ödem eler için bağlam a
yacaktır. Bununla birlikte Batı A lm an ya  daha önce de 
barış gücü için ik işer m ilyon do la rlık  ya rd ım lard a  bu lun
muştur.

16 Ağustos 1969 HİNDİSTAN’DA CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ

Başbakan  İnd ira G a n d i’nin desteklediğ i a d a y , eski 
sendikacı V enkata G ir i, Kongre partisin in  resmi ad ayı 
Reddy'yi yenerek H indistan Cum hurbaşkan lığ ına seçil
m iştir.

18 Ağustos 1969 KIBRIS’TAKİ BARIŞ GÜCÜNÜN AZALTILMASI KONUSU

Kıbrıs Türk toplum u lideri Rauf Denktaş, a d a d a  
bulunan 3500 k iş ilik  B irleşm iş M ille tler barış gücünün 
aza ltılm asın a  K ıbrıs Türk toplum unun karşı o lduğunu, ve 
bu hususun geçen hafta K ıbrıs'ı z iyare t eden Ralph 
Bunche’a b ild irild iğ in i söylem iştir.

Öte ya n d an , Denktaş - K lerides’ in haftada bir y a p 
m aya tekrar devam  ettikleri görüşm eler konusunda d a  
Rauf Denktaş şun ları söylem iştir -. «A y rın tıla r üzerinde in 
ceden inceye düşünm ek zorunda o lduğum uz için görüş
m eler ağ ır b ir tempo ile  ile rliyo r, kabul ed ileb ilir b ir çö
züm yolu bu luncaya kad a r ça lışm a la ra  devam  edeceğiz.^ 
Denktaş, bu a ra d a , B irleşm iş M illetlerin  de görüşm elere 
devam  ed ilm esini resmen istem iş olduğunu açık lam ıştır.
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19 Ağustos 1969 TÜRK - BULGAR GÖÇ ANLAŞMASININ TASDİK 
BELGELERİNİN TEATİSİ

19 Ağustos 1969 tarih inde So fya 'd a  Bu lgar D ışiş
leri Bakan Yard ım cısı T raykov ile Türkiye Büyükelçisi N e
jat Ertüzün arasında 22 M art 1968 tarih inde A n k a ra ’da 
im zalanm ış bulunan Yak ın  A k rab a la r ı 1952 y ılına  kadar 
Türk iye'ye  Göç Etmiş Bulunan Türk A sıllı Bu lgar V a ta n 
daşla rın ın  Türk iye ’ye Göçüne d a ir  A n laşm an ın  tasd ik  
belgeleri teati edilm iştir.

2 0 -2 8  Ağustos 1969 İSRAİL TİCARET HEYETİNİN ZİYARETİ

Tel - A v iv  Ticaret O dası Başkanı yönetim indeki İsra il 
ticaret heyeti İstanbu l, İzm ir ve A n ka ra 'd a  tem aslarda 
bulunm uştur. Türkiye O d a la r B irliğ i Genel Sekreteri S a 
vun , bu ziyaret ile ilg ili o la rak  şun ları söylem iştir :

« İsra il İle ticaretim iz halen serbest döviz esasına 
d ayan m aktad ır . İki m em leket aras ın d ak i ticarî m übade
lenin genişlem esi bundan böyle iş adam ların ın  gayret
lerine ve kab iliyetle rine  dayan acaktır . B inaenaleyh  her 
iki ta ra f m alını kalite  ve f ia t  bakım ından diğerine be
ğendird iğ i takd irde a lış  veriş tah akku k  edeceğinden ge
niş bîr m arketing ça lışm aları yap ılm ası gerekm ektedir. 
Bu itibarla  İsra il heyeti ayn ı za m an d a bir is tikşa f heye
tid ir.»

20 Ağustos 1969 38. İZMİR ENTERNASYONAL FUARININ AÇILIŞI

38. İzm ir Enternasyonal Fuarı, Ticaret Bakanı A h 
met Türkel'in  bir konuşm ası ile açılm ıştır. Fuara 41 ülke 
katılm ıştır : yenî İştirakçılar a rasın d a devlet o la ra k  Fas ve 
m illetlerarası teşkilât o la ra k  da A vru p a Ekonom ik Top
luluğu yer alm ışlard ır,

A . B. D .'nin fu ara iştiraki d o la y ıs iy le , A m erika C u m 
hurbaşkanı N ixon bir m esaj gönderm iştir.
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BİRLEŞİK AMERİKA İHRACAT - İTHALÂT BANKASI İLE 
TÜRK HAVA YOLLARI ARASINDA KREDİ ANLAŞMASI

B irleşik  A m erika İtha lât - ihracat Bankası Türk H a
va Yo lla rın ın  iki tane jet yolcu uçağının satın a lınm asın ın  
finansm an ına yard ım  etm ek üzere 7 ,8  m ilyon do la rlık  bir 
ik raz an laşm asın ı im zalam ıştır.

İhracat - İtha lât Bankası iki DC jet uçağı ve bun
larla  ilg ili a raç la rın  9 ,750 ,0 00  do lara satın a lınm asın ı 
finanse  etmek üzere bu yıl N isan başla rınd a ikraz ye tk i
sini verm iştir.

7 ,8  m ilyon do larlık  yeni ik raz 1970 M art ay ında 
b aş lam ak  üzere a ltışa r a y lık  14 taksitte geri ödenecektir 
ve yüzde altı fa iz lid ir .

MECSİD-İ AKSA YANGINI DOLAYİSİYLE 
BAŞBAKAN VE DIŞİŞLERİ BAKANININ DEMEÇLERİ

21 Ağustos tarih inde Kudüs’te, Mescid-i A k s a ’da 
çıkan yang ın  d o lay ıs iy le , Başbakan  Süleym an Demirel şu 
demeci verm iştir :

«Üç büyük d inin kutsal tanıd ığ ı Kudüs’te bütün 
d ü nyadak i M üslüm anların  istisnasız şekilde kalp  ve ruh
larında ya şayan  M escid'i A ksa 'n ın  uğradığı yang ın  fe lâ 
keti büyük teessürle öğren ilm iştir.

Türk m ille ti, bütün d ü nyadak i M üslüm anların  du y
duğu elem ve teessür h islerin i p ay laşm akta  ve Hüküm e
tim iz hâdisenin sebeplerin in bir an önce öğrenilm esi üze
rinde önemle durm aktad ır.

Bu sebeplerin bütün dünya efkârın ı tatm in edecek 
esas la ra  d ayan an  bir tahk ika t sonunda ortaya çıkm ası 
en büyük tem ennim izdir. Z ira , s iya s î n itelikte sebeple
rin tezahür etmesi o layın  veham etin i arttıracak  ve duru
mu ağ ırlaştıracaktır.

Türkiye, M escid ’ i A ksa 'n ın  yang ın  fe lâketi karşıs ın 
da d iğer dünya M üslüm an m em leketlerin yan ında yer a l
m aktad ır.



Türkiye Cum huriyeti ad ına bütün dünya M üslüm an- 
larına teessürlerim i ifade ediyorum .»

Ayn i konuda Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağ la- 
yang il de şunları söylem iştir :

«M escid ’ i A ksa bütün M üslüm anların  kalb inde  ça r
pan m ukaddes bir m ahald ir. Ona toz kondurulm ası her 
M üslüm anı kendi evin in  kül o lm asından çok incitir. Hris- 
tiyan lık  âlem i mezhep kavga ların ın  neticelerini eng iz is
yon m ahkem elerinde ölüm işkenceleriyle d id iklerken İs
tanbu l'u  fetheden ecdadım ız Ortodoks dini sâ lik le rine  
büyük hürriyetler ve h ak la r b ağ ış lam ak la  m eşguldü. Biz 
d in î inançlara  büyük sayg ı duyan bir m illetiz. Yang ın ın  
bir kaza eseri zuhur ettiğinin kesin lik le  sab it o lm asın ı te
menni ederim . Böyle değil de işde s iya s î bir veçhe v a rsa , 
bu durum tarih ve insan lık  için kara bir leke teşkil ede
cektir.»

22 Ağustos 1969 MESCID-İ AKSA OLAYININ BİRLEŞMİŞ MİLLETLERDE
GÖRÜŞÜLMESİ

Türkiye'n in  de dahil olduğu 24 m üslüm an ülkenin 
Birleşm iş M ille tle r’deki tem silc ileri, Genel Sekreter U 
Thant ile G üven lik  Konseyi B aşkan ına gönderdikleri m ek
tupta, yang ın  o layı ile ilg ili o la rak  bir araştırm an ın  a ç ıl
m asını istem işlerd ir.

24 Ağustos 1969 İZMİR’DEKİ İNFİLÂK DOLAYISİYLE DIŞİŞLERİNİN
AÇIKLAMASI

Dışişleri M akan lığ ı Enform asyon Dairesin in bu ko
nuda yaptığ ı aç ık lam a şöyled ir :

«1 . 23-24 Ağustos 1969 gecesi saa t 23 .30 'd a  İz
m ir’ in K arş ıyaka  semtinin Y a lı caddesinde şiddetli bir 
in filâ k  olmuş ve in filâ k  m ahallinde  biri ya ra lı diğeri de 
ölü iki şah ıs bulunm uştur.

2. Y a ra lı şah ıs İzm ir Z iraa t Fakültesi birinci s ın ıf 
öğrencisi 1944 doğum lu Ürdün tebaa lı Öm er H assan 
o lduğunu, ölen arkadaşın ın  ise keza Ürdün tebaa lı aynı
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fakü lte  öğrencisi 1945 doğumlu Abdülfettah Silm o ldu
ğunu b ild irm iştir.

3 . H assan , n iyetlerin in İsra il pavyonuna bir saatli 
bom ba koym ak o lduğunu, akşam  pavyona ge ld ik lerinde, 
orada tertibat alm ış s iv il ve resmî em niyet m em urları 
görünce teşebbüslerin i tehir etm ek m ecburiyetinde k a l
d ık la rın ı, K a rş ıy a k a ’ya  dönüp arkadaşın ın  aya rlı olan 
bom banın saatin i durdurm ak istediği s ırada bom banın 
in filâ k  ettiğini b ild irm iştir.

4 . Y a ra lı Ürdünlü tedavi a ltında bu lunm aktad ır, o la 
yın tahk ikatına  titiz lik le  devam  o lunm aktad ır.

5 . Ürdün'ün A n kara  Büyükelçisi Ekselans O m ar El 
M adani hadiseden derin teessür duyduğunu Dışişleri B a
kanlığ ına belirtm iştir.

24 Ağustos 1969 ÜRDÜN BÜYÜKELÇİSİNİN MESCİD-İ AKSA YANGINI 
İLE İLGİLİ BİLDİRİSİ

Ürdün'ün A n ka ra  Büyükelç iliğ i, Mescid-i A ksa  y a n 
gını do lay ıs iy le  şu b ild iriy i yay ın lam ıştır :

«21 Ağustos 1969 perşembe sabahı vukubu lan  bu 
tüyler ürpertici can iyane  hareket, dünyadaki bütün A rap  
ve  M üslüm anların  v icd an la rın ı sızlatm ış ve din tarih im izi 
tem elinden etkilem iştir.

H aşim i Ürdün K ra llığ ı Büyükelç iliğ i, a z iz  kardeş 
Türk m illetine üzüntü ve elem le şunu belirtm ek ister k i, m ü
barek Mescİd-i A k sa , m uayyen bir züm renin veyahut 
m uayyen bir m em leketin m alı değ il, fa k a t bütün M üslü
m an ların , d in im izin  kuruluşundan beri üstüne titred ik leri 
bir tap ınağ ı id i. Bu hazin fac ia  do lay ıs ile  Büyükelç ilik , 
kardeş Türk m illeti kam uoyuna en derin teessür ve ta z i
ye lerin i üzüntü ile sunar.»

24 Ağustos 1969 PATTAKOS’UN KIBRIS’LA İLGİLİ DEMECİ

Yunan istan  Başbakan  yard ım cısı ve İçişleri Bakan ı 
Pattakos K ıbrıs'lı b ir Rum gazetesin in  so ru larına verd iğ i 
cevapta şun ları söylem iştir :
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«Yunan  hüküm etinin Kıbrıs davası konusundaki gö
rüşünü aç ık layam am . Çünki, durum a her hangi bir şe
kilde karış ıp , h avay ı bozm ak istem iyorum . Bana k a lırsa , 
şim diki dönem inde, Kıbrıs d ışından söylenebilecek herhan
gi bir söz, daha fa z la  Kıbrıs d ışından vak i ka rışm a la r 
sonucu çok grift bir hale  gelm iş bulunan Kıbrıs konu
sunun şim diki n azik  devresinde gerekli o lan süküneti 
bozar. Bu m ünasebetle, halen m edeniyetin i, ırkım ızın 
d iğer tem silcileri g ib i, yü zy ılla r boyu zedelem eden sa k 
lam ış o lan Kıbrıs Rum luğuna kardeşçe, sıcak se lâm la r 
gönderm ek isterim . »

25 Ağustos 1969 ORDU TERFİ KARARNAMESİ

Ordu üst kadem esindeki tayin  ve terfilerle  ilg ili 
kararnam e Cum hurbaşkanı ta ra fın d an  onaylanm ıştır. 
Kararnam eye göre, G enelkurm ay İkinci Başkan lığ ına B i
rinci Ordu Komutanı O rgeneral H ayd ar Sükan , Kara 
Kuvvetleri Kum andan lığ ına İkinci Ordu Komutanı O rge
neral N azm i K arakoç, H ava Kuvvetleri Kum andan lığ ına 
Yüksek Askeri Şûra üyesi O rgeneral M uhsin Batur, M illi 
G üven lik  Kurulu Sekreterliğ ine O ram ira l H ayd ar O lcay 
Noyan atanm ışlard ır.

Birinci Ordu Kom utanlığ ına O rgeneral Kem al Ata- 
la y , İkinci Ordu Kom utanlığ ına O rgeneral Faruk G ürler, 
Üçüncü Ordu Kom utanlığ ına da O rgeneral Fa ik  Türün 
getirilm işlerd ir.

26 Ağustos 1969 İSLÂM ZİRVE KONFERANSI KARARI

Mescid-i A ksa  yang ın ından  sonra , K ah ire 'de  top
lanan  A rap  Dışişleri B akan la rı A rap  devlet b a ş k a la r ın 
dan başka A sya  ve  A fr ik a 'd a k i M üslüm an ülkelerin  
devlet başkan ların ın  da katılacağ ı bir z irve  konferansı 
top lanm asına kara r verm işlerd ir.

İslâm  Z îrve  Konferansı için gerekli h azırlık la rı y a p 
m ak ve gerekli tem aslarda bu lunm akla Fas ve Suudî 
A rab istan  görev lend irilm işlerd ir.
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26 Ağustos 1969 IRAK’TAKİ YABANCILARIN MALI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Dışişleri Bakan lığ ı sözcüsü O ktay Işçen gazeteci
lere, Irak hüküm etinin 1961 y ılında çıkard ığ ı bir kanun
la , Irak 'ta hangi ölçü çerçevesinde g ayrî menkul sah ib i 
o lunabileceğ in in  sın ırland ığ ın ı söylem iş ve «bunun d ı
şında b ir ev ve bir iş yerinden fa z la  gayrîm enku lü  o lan 
ların bu yerlerin i 15 Ağustos 1969 tarih ine kadar baş
ka la rın a  devretm eleri gerekiyordu . Şüphesiz ki Türk v a 
tandaşla rın ın  da Irak'ta gayrim enku lleri bu lunm akta
dır. Bu nedenle D ışişleri Bakan lığ ım ızın  vak i teşebbüs
leri sonucu bu süre 15 Ağustos 1970 ta rih ine  kad ar 
uzatılm ıştır» dem iştir.

27 Ağustos 1969 ODALAR BİRLİĞİNİN KIBRIS FUARINA KATILMA
KARARI

Türkiye O d a la r B irliğ i Lefkoşe’de 5 - 2 8  Eylül ta 
rih leri a rasın d a  düzenlenen Kıbrıs fuarına  katılacağ ın ı 
aç ık lam ıştır.

27 Ağustos 1969 PARİS’TE 20 MÜSLÜMAN ÜLKENİN EL AKSA
YANGININI KINAMASI

20 ü lkenin , P aris ’teki d ip lom atik  m isyon başkan- 
la rı, Ürdün Büyükelçiliğ inde to p lan arak  Kudüs’teki El 
A ksa  cam ii yang ın ı d o lay ıs ıy la  duydukları in fia li ifade  
eden bir ka ra r tasarıs ı kabul etm işlerd ir. K a ra rd a , « ya n 
gının sorum luluğu, doğrudan doğruya İsra il işgal yet
k ililerine a ittir» denm ektedir.

Top lantıya şu ülkelerin  d ip lom atik  misyon başkan- 
iarının katıld ığı b ild irilm ekted ir ; M avrİtan ya , A fg a n is 
tan , M a li, N ijer, Som ali, Fas, C ezay ir, Lübnan, Suriye , 
B irleşik A rap  Cum huriyeti, Irak , Suudi A rab istan , Sudan , 
Kuveyt, Tunus, Türkiye, Endonezya, L ibya , İran ve Pa
kistan.
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27 Ağustos 1969 DANİMARKA’NIN KIBRIS BARIŞ GÜCÜ MASRAFLARINA 
YARDIMI

D an im arka , B irleşm iş M illetler Kıbrıs barış gücü
nün 15 A ra lık  1969 tarih inde sona erecek olan bu dö
nem m asrafla rına  120.000 do lar katkıda bulunm uştur.

28 Ağustos 1969 TÜRKİYE - SURİYE SINIR PROTOKOLÜ

Türkiye Cum huriyeti hükümeti ile Suriye A rap  
Cum huriyeti hükümeti a ras ın d a , Türkiye - Suriye hudu
dunda, hava fotoğrafların ın  alım ı hakkında tekn ik işb ir
liği protokolü Dışişleri Bakan lığ ında im zalanm ıştır.

28 Ağustos 1969 BAC BÜYÜKELÇİLİĞİNİN MESCİD-İ AKSA İLE
İLGİLİ BİLDİRİSİ

A n ka ra 'd ak i B irleşik  A rap  Cum huriyeti Büyükelçi
liğ i, Kudüs’deki kutsal Mescid-i A k s a ’nın yak ılm a  o la 
yını şiddetle protesto ettiğini ve bu o laydan  derin üzün
tü duydukların ı bir b ild iri y a y ın la ya ra k  aç ık lam ıştır.

M übarek Mescid-i A k s a ’nın yak ılm asınd an  tek so
rumlu o la rak  S iyonistlerin  gösterild iğ i b ild iride , İs ra il'- 
lilerin  o layı yabancı bir şahsın üzerine atacak la rı veya 
keza eseri m eydana geld iğ in i b ild irerek dünya kamu 
oyunu yan ıltm aya  ça lışacak la rı da ifade  edilm ekte ve 
•Türk m illetin in  bu o layd a gösterdiği tepkiye katıld ık ları 
be lirtilm ekted ir.

İSLÂM ZİRVE TOPLANTISI KONUSU ETRAFINDAKİ 
AÇIKLAMALAR

Dışişleri Bakan ı İhsan Sabri Çağ lcıyangî! ta ra fın 
dan kabul edilen Ürdün Büyükelçisi O m ar El M ad an i, 
gazetecilerin , sorusu üzerine şunları söylem iştir •. «O r
ta - Doğu'pun en büyük İslâm  ülkesi o lan Türkiye'n in  
İslâm  konferansına davet edileceğini ve katılacağ ın ı sa-
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nıyorum .» Büyükelçi, Başbakan  Demire! ile D ışişleri B a
kanı Ç a ğ la ya n g il’ in M esid-üi A ksa 'n ın  yak ılm ası o lay ın 
daki d avran ış la rın a  karşı hükümet ad ına teşekküre gel
d iğ in i söylem iştir.

Öte yan d an , D ışişleri Bakan lığ ı sözcüsü de gazete
cilerin katılm am ız konusundaki soru larına şu cevabı ve r
m iştir : «D avet yap ılm ad an  bu konuda herhangi b ir be
yand a  bu lunm ak doğru o lm az.»  Dışişleri sözcüsü, daha 
sonra, Paris'te bir Türk tem silcisin in  İs ra il’ in yerild iğ i b ir 
top lantıya katılm ası ile ilg ili o la rak  şun ları söylem iştir :

«El A ksa  Cam iine  vak i tecavüz konusunda Türk i
ye 'n in  tepkisi Başbakan ım ız ın  ve D ışişleri Bakanım ızın  
dem eçlerinde ifade  edilm iş bu lunm aktad ır. Yabancı b ir 
ü lkedeki Büyükelçiliğ im izden bir tem silcin in bu konuda 
bütün dünyada duyulm uş olan teessürü d ile  getirm ek 
üzere vak i m üşterek b ir teşebbüse katılm asın ı bu çerçe
ve içersinde m ütalâa etmek gerekir. Tü rk iye ’nin esasları 
de faatle  açık lanm ış o lan O rta Doğu ih tila fı konusundaki 
po litikasında bir d eğ iş ik lik  yoktur.»

29 Ağustos 1969 NATO MÜTEAHHİTLERİNE ÖDENEN ÜCRETLERLE İLGİLİ
DIŞİŞLERİNİN AÇIKLAMASI

Dışişleri Bakan lığ ı Enform asyon Dairesi ta ra fından  
bir İstanbul gazetesinde yer a lan  id d ia la r ya lan lanm ış- 
tır (Bk. Belge 1).

29 Ağustos 1969 TÜRKİYE - ÜRDÜN TİCARET ANLAŞMASI

Türk iye ile H aşim i Ürdün K ra llığ ı a ras ın d a  1,4 m il
yon do la rlık  b ir ticaret an laşm ası Ticaret B akan lığ ın da 
im zalanm ıştır.

İm za lanan  protokol ile Türk hükümeti Ü rdün’ün en 
önem li ihraç m alı o lan fo sfat dah il bu memleketten v a k i 
ithaltım  geliştirm e hususunda lüzum lu gayreti göstere
ceğini ifade  etm ekte, buna karşılık  Ürdün hüküm eti de 
1 m ilyon 400 bin d o lar tutarında aşağ ıd a  kayıtlı Türk
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29 Ağustos 1969

29 Ağustos 1969

30 Ağustos 1969

31 Ağustos 1969

m alları için ithal lisansı verm eyi taahhüt etm ektedir :

ARNAVUTLUK TARIM HEYETİNİN TEMASLARI

M em leketim izde bulunan bir A rnavu tluk  Tarım  he
yeti M an isa bölgesinde ve G ed iz su lam a projesi üzerin
de incelem elerde bulunm uştur.

YENİ GANA BAŞBAKANI

1966 yılında N ’Krum ah'ın  devriliş inden bu yana 
G a n a ’da ilk kez yap ılan  genel seçim leri Dr. Kofi B us ia ’nın 
İlerici Partisi kazanm ıştır. Dr. Busia böyle lik le  G a n a ’nın 
yeni s iv il B aşbakan ı olmuştur.

MESCİD-İ AKSA YANGIN! DOLAYISİYLE GÜVENLİK  
KONSEYİNİN TOPLANMASI İSTEĞİ

Türkiye de dahil o lm ak üzere 23 M üslüm an ülke, 
M escid-i A k sa 'd a  ç ıka rılan  yang ın ın  yol açtığı önemli 
hasarın  sebeb olduğu üzücü durumu incelem ek üzere, 
G üven lik  Konseyinin acele o la rak  top lanm asın ı iste
m iştir.

BREZİLYA YÖNETİMİNDE DEĞİŞİKLİK

Brezilya Cum hurbaşkanı Arthur Costa e S ilva 'n ın  
felç geçirm esi üzerine, Başkan lık  geçici o la rak  K ara , H ava 
ve Deniz Kuvvetleri Kom utanlarından  m eydana gelen bir 
« trium vira»  ta ra fından  deruhte ed ilm iştir.

canlı hayvan
kuru ve kurutulmuş m eyveler 
tütün
halı ve seccade 
sıhhi tesisat m alzem esi 
porselen eşya 
e lektrik li ev eşyası 
şeker

7 0 0 .000  do lar
200.000
300 .000

50 .000
50 .000
50 .000
50 .000
ihtiyaca göre
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B E L G E  1 29 Ağustos 1969

Dışişleri Bakan lığ ı Enform asyon Dairesi ta ra fından  bir İstanbul gazetesin
de yer a lan  id d ia la r ya lan lanm ıştır. Bu konudaki D ışişleri Bakan lığ ın ın  a ç ık la 
ması şöyled ir :

«1 —  1967 y ılında İng iliz  lirasın ın değerinin düşürülm esin i m üteakip , 
Nato içinde ste rling ’in devalüasyondan  önceki değerine eşit ortak bir para bîrim i 
kabul ed ilm iştir. Bu suretle enfrastrüktür hesap ların ın  karışm ası önlenm iş ve 
hesap ların  eskiden olduğu şekilde devam ı sağ lanm ıştır. Bir Nato müşterek 
enfrastrüktür tesisine katılan  üye devletler, katkıların ı kendi m illi p ara la rı ile 
ve yeni ortak para birim i ile yan i sterlingin eski değeri üzerinden hesap lanm ak 
suretiyle ödem ektedirler. T ab ia îiy le  davalücısyondan sonra sterling o la rak  öde
nen katkı m iktarları ise devalüasyon  nisbetinde artm ıştır. Böylece sterlingin 
eski ve yeni kuruna göre m üteahhitlere eksik veya fa z la  ödeme yap ılm ası ihti
m ali bertaraf ed ilm iştir.

2 —  Nato müşterek a lt yap ı tesisleri her yıl belirli program  d ilim leri çer
çevesinde yap ılm aktad ır. Önüm üzdeki beş yıl için yeni b ir program ın haz ırlığ ı
na başlan ılm ıştır. Bu itibarla  Tü rk iye ’de N ato ’ca yeni ya tırım lara  g iriş ilm ed iğ i 
İdd iası da doğru değ ild ir.

3 —  Türk iye ’de Nato işi yap an  m üteahhitlerin tam am ı yabancı o lm ayıp , 
pek çok Türk firm ası da bu işleri deruhte etm ektedir. Hatta enfrastüktür iş le ri
nin b idayetinde ekseriyeti yabancı firm a la r teşkil etmekte iken, bugün işlerin 
büyük bir kısmı Türk firm a la rı ta ra fın dan  deruhte edilm ekted ir.

4 —  Tü rk iye ’deki bütün Nato m ukavele leri ile ilg ili kesinleşm iş ödem e
ler zam an ında yap ılm aktad ır.

5 —  Savunm a tesislerin in  bazı k ısım ların ın  bedeli ilg ili Nato an laşm ala rı 
gereğince b izzat üye m em leketlerden karşılanm aktad ır. M aam afih  m ali ve İkti
sad î durum lar do lay ıs ıy la  bazı üye m em leketler için bu genel kaideden bîr is
tisna tanınm ış yo l, su vs. g ib i tesislerin  finansm an ın ın  bîr kısm ına Nato'nun 
da iştirak etmesi uygun görülm üştür. Tü rk iye ’nin de fayd a lan d ığ ı bu im kân 
do lay ıs ıy le , m em leketim iz bahse konu tesislerin  bir kısmını m illi bütçesinden 
yap tırm akta ve ka lan  kısmını da Nato m üttefikleri ödem ektedirler. Söz konusu

NATO MÜTEAHHİTLERİNE ÖDENEN ÜCRETLERLE İLGİLİ DIŞİŞLERİNİN AÇIKLAMASI
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haberde de «Türk iye ’nin N ato ’ca borçlandırılm ası»  ifadesin in  yu karıd ak i usul 
ile karıştırıld ığ ı tahm in o lunm aktad ır. Bundan da an laş ılacağ ı veçh ile Tü rk iye ’ 
nin N ato ’ya borcu bahiskonusu değ ild ir.

6 —  Nato müşterek savunm a tesisle ri, herşeyden evvel müşterek savun 
manın gaye lerine  göre yap ılm aktad ır. M am afih  bir tesis bu ana ihtiyaç yan ın 
da bazen iktisad i veya ticari fa y d a la r  da sağ la ya ca k  nitelikte o lab ilir . Fakat 
tesisin m ahiyeti ve yeri herşeyden önce müşterek savunm a m aksad ına uygun 
o la rak  tesbit ed ilir. Bu itibarla  bir tesisin şu veya  bu memlekette herhangi bir 
iktisad i veya  ticari fa y d a ya  da cevap verm ekte o lm ası bahse konu kaidenin 
ih lâ l ed ild iğ i m anasına a lınm am ak  gerekir. Tesisler bu ih tiyaç lara  cevap ve rd i
ğinden bunların  kuruluş yerleri seçilirken önce savunm a icap ları göz önünde 
tutu lm aktad ır.»
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A Y İ N  O L A Y L A R I
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S Î Y A S Î  O L A Y L A R

MESCİD-İ AKSA OLAYININ GÜVENLİK KONSEYİNDE GÖRÜŞÜLMESİ

Birleşm iş M illetler G üven lik  Konseyi, 25 M üslüm an ülkenin isteğine u ya 
rak , Mescid-i A k s a ’nın yak ılm ası o layın ı görüşm ek üzere 9-15 Eylül a ras ı top
lanm ıştır.

İSLÂM ZİRVE KONFERANSI

22-25 Eylül tarih lerinde Rabat’ta top lanan  İslâm  Z irve Konferansına Tür
k iye ’yi tem silen D ışişleri Bakanı İhsan Sabri Ç ağ layan g il katılm ıştır.

DIŞİŞLERİ BAKANININ BİRLEŞMİŞ MİLLETLERDEKİ KONUŞMASI

Dışişleri Bakan ı İhsan Sabri Ç a ğ la ya n g il, 30 Eylül günü B irleşm iş M ille t
ler Genel Kurul top lantısında bir konuşm a yapm ıştır.
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Tanınm ış Belçikalı Te levizyoncu , Belçika Eğitim ve Kültür Bakan lığ ı 
M üşaviri Orner G raw et ve eşi yurdum uza davet ed ilm işlerd ir. M . 
G raw et te levizyon konusunda A n k a ra ’da iki konferans verm iştir. A y 
rıca, m em leketim izde çektiği m uhtelif te levizyon film lerin i Belçika Te
levizyonunda m em leketim iz hakkında verdiğ i İzah la rla  b irlikte  Belçika 
efkârı um um iyesine sunmuştur.

★  ★  ★
«A m ica le  Folklorique »ta ra fından  Fran sa ’da tertip lenen U luslararası 
Kültür Şenliğ ine Türk Folklor Kurum undan bir gurup katılm ış ve takd ir 
top layan  gösterilerde bulunm uştur.

★  ★  ★
20 inci Fransız Resim Sergisi evve lâ A n k a ra ’da m üteakiben İstan b u l’
da açılm ıştır. Sergi büyük ilgi toplam ıştır.

★  ★  ★
İta lya 'n ın  Parm a şehrinde tertip lenen Pu i Serg isine PTT'nin gönderdiği 
p u lla rla  katılınm ıştır.

★  ★  ★
Bologna’da düzenlenen «İlm î Y a y ın la r  Serg isine» m uhtelif ün iversite
lerim iz yay ın la rı ile katılm ışlard ır.

★  ★  ★
İta ly a ’nın Cam pione şehrinde yapılar* «M ille tlerarası Turistik  Film ler 
Festiva li»  ne katılan , Yap ı ve Kredi Bankasın ın  hazırlattığ ı «Ed irne» 
ad lı film  altın  m ad a lya  kazanm ıştır,

★  ★
Sao Paulo Serg isine m uhtelif tab lo la rla  iştirak olunm uştur.

Heykeltraş Şadi Ç a lık  ta ra fın dan  imal o lunan «Kadeş Barış A nd laşm ası- 
nın Bak ır Röprodüksüyonu» Birleşm iş M illetler Binası toplantı Salonuna ye rle ş
tirilm ek üzere B irleşm iş M illetler Nezdİndeki Daim î Tem silc iliğ im ize  gönderilm iştir.

★  ★  ★
A .B .D . Bucnell Ü niversitesi'ne kitap yard ım ında bulunulm uştur.

★  ★  ★
Cum hurbaşkan lığ ı Senfoni O rkestrası Şef M uavin i Fîikmet Şim şek Fede

ral A lm an  Fîükûmetînin daveti üzerine 20 Ağustos-20 Eylül a ras ın d a  M ünih, 
Köln, Frankfurt, H annover, Berlin ve Bayreuth şehirlerin i z iyaret etm iştir.

★  ★  ★
K an ad a 'n ın  O ttaw a şehrinde «N ational A rt Center»e hüküm etim iz ta ra 

fından  y ıld ız  işi iki vazo  hediye edilm iştir.
★  ★  ★

A tina Devlet Tiyatrosu Başrejisörü Takis M uzenid is, A n tik  Yunan  tra je d i
lerinden birin i Devlet T iyatro larında sahneye koym ak üzere m em leketim ize ge l
m iştir. ★  ★  ★

K Ü L T Ü R E L  O L A Y L A R
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1 Eylül 1969 tarih inde Am m an Türk Kültür M erkezin in açılış m asra f
larının karşılanm ası için Am m an Büyükelç iliğ im ize  5 0 .0 0 0 ,—  TL. a k 
çalı yard ım  yap ılm ıştır.

★  ★  ★
11-15 Eylül 1969 tarih leri arasında Iran M illî Futbol Takım ı RCD K up a
sı m açları için m em leketim izi z iyaret etm iştir.

*  *  *
12 EyIü 1-2 Ekim tarih leri arasında Lübnan Kütüphaneler Cem iyeti G e
nel Sekreteri m em leketim izi z iyaretle  A n ka ra  ,ve İstanbu l'da arşivlerde 
tetkiklerde bulunm uştur.

i*  *  *

25 Eylül 1969 tarih inde Bariton A yhan  Baran davetli o la rak  gittiği Ka- 
h ire ’de O pera m evsim inin açılışı m ünasebetiyle  çok başarılı b ir kon
ser verm iştir.

★  ★  ★
22 Eylül ile 7 Ekim tarih leri a ras ın d a  Doç. Dr. Nurhan A tasoy ile F iliz

Öğütmen 1969 yılı Kültür M übadele ler Program ı çerçevesinde Sovyetler B ir
liğ inde Tim ur Devri Sanatı konulu kongreye katılm ış ve tetkiklerde bulunm uş
lard ır.

★  ★  ★
25 Eylül ile 5 Ekim tarih leri arasında Doç. Dr. N ejat D iyarbekirli 1969

yılı Kültürel M übadele ler Program ı çerçevesinde Sovyetler B irliğ inde tem asla r
da bu lunm uşlard ır.

★  ★  ★
22 Eylül ile 22 Ekim tarih leri a rasın da daha önce İstanbu l’da teşhir ed il

miş o lan Polonya'lı ressam lara a it tab lo la r A n ka ra 'd a  teşhir ed ilm iştir.
★  ★  ★

27 Eylül tarih inden itibaren 15 gün süreyle M acar uyruklu bilim  ad am 
ları Jano s Domokos ile Ferenc Bako 1969 yılı Kültürel M übadele ler Programı 
çerçevesinde A n kara  ve İstan bu l’da tetkiklerde bulunm uşlard ır.

★  ★  ★
4 ilâ 11 Eylül tarih leri a rasın da Türk Ö ğrencileri Folklor Ekib i A rn avu tlu k ’

ta tem siller verm iştir.
★  ★  ★

13, 14 ve 17 Eylül 1969 tarih lerinde A n k a ra ’da RCD Futbol Turnuvası 
tertip lenm iştir.

★  ★  ★
20 Eylül 1969 tarih inde îs la m a b a d ’da yap ılan  Üniversite Derecelerinin 

M uadeleti konulu konferansa M illî Eğitim Bakan lığ ım ızdan  bir tem silci ka tıl
mıştır.



EYLÜL 1969’DA TÜRKİYE’NİN DİŞ İLİŞKİLERİ VE BAŞLICA MİLLETLERARASI

OLAYLAR KRONOLOJİSİ





1 Eylül 1969 LİBYA ARAP CUMHURİYETİNİN İLÂNI

1 Eylül 1969

1 Eylül 1969

1-2 Eylül 1969

2 Eylül 1969

Libya'da iktidara el koyan bir İhtilâ l Konseyi, 1951 
y ılından  beri k ra llık  ile idare edilen bu ülkede cum huri
yeti ilân etm iştir. 12 Ağustos’dan beri B ursa ’da bulunan 
Libya Kralı İdris El Sunusî, programı mucibince ertesi gü
nü M udanya 'dan  hareket etm iş, ancak m em leketine dö- 
nem ediği için bir süre Yu n an istan 'd a  kalm ıştır.

KUZEY ATLANTİK ASAMBLESİNE KATILAN TÜRK 
PARLAMENTERLERİ

Cum huriyet Senatosu başkan vek ili Sırrı A ta la v  ve 
M illet M eclisi başkan vek ili Nurettin O k, Kuzey A tlantik  
Asam blesin in  Brüksel'de yaptığ ı top lantıya Türkiye M il
li Grubunu tem silen katılm ışlard ır.

TÜRKİYE ODALAR BİRLİĞİNİN İSRAİL İLE TİCARİ 
İLİŞKİLER HAKKINDAKİ AÇIKLAMASI

Türkiye O d a la r B irliğ i Genel Sekreteri, bir süre ön
ce Türk iye 'y i z iyaret eden İsra il ticaret heyeti ile herhan
gi bir ticari an laşm a yap ılm ad ığ ın ı, ayrıca yap ılan  gö
rüşm eler sırasında «b ir Türk - İsra il ticaret odası kuru l
m ası» konusunun ele a lınm ad ığ ın ı b ild irm iştir.

CENTO’NUN GÜNEŞ ENERJİSİ TOPLANTISI

Cento'nun A n ka ra 'd a  yaptığ ı Güneş Enerjisi top
lantısında güneş enerjisinden köylerin ış ık land ırılm ası, 
doğal su ların  arıtılm ası, su lam a motörlerin çalıştırılm ası 
g ibi ya ra rlan m a im kân ları araştırılm ıştır.

ULUSLARARASI MALİYE ENSTİTÜSÜ KONGRESİ

İstan b u l’da top lanan U luslararası M a liye  Enstitüsü
nün 25 . kongresi, M aliye  Bakanı C ihad B ilgehan ’ın bir 
konuşm ası İle açılm ıştır.
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2 Eylül 1969 TÜRK - İSVEÇ VERGİ ANLAŞMASI MÜZAKERELERİ

Türkiye ile İsveç a rasın da mükerrer verg ilendirm eyi 
önleme konusunda bir an laşm a yap ılm ası için m üzake
relerde bulunm ak üzere Ağustos ay ı sonunda A n k a ra ’ya 
gelen bir İsveç hey'eti ile yap ılan  birinci kısım m üzakere
ler sonuçlanm ış ve bir ön protokol im zalanm ıştır.

2 Eylül 1969 İNGİLİZ SAVUNMA AKADEMİSİ SUBAYLARININ ZİYARETİ

Türk iye'y i z iyaret etmekte olan İng iliz  K ra liyet S a 
vunm a A kadem isine  mensup bîr heyet A n ka ra 'd an  İz
m ir'e g itm iştir.

3 Eylül 1969 BAŞBAKANIN NEW YORK TIMES GAZETESİNE BEYAN AT!

B aşbakan  Süleym an Dem irel, N ew York Times g a 
zetesine verd iğ i beyanatta yak ın d a  ya p ıla ca k  olan ge
nel seçim lere işaretle özetle şun ları sö y lem iştir :

«B ir m illetin hayatında dört yıl uzun bir süre de
ğ ild ir. Bununla beraber neler yap ılab ileceğ im iz in  bir de
lilin i ve reb ilir ve bizim  ilk dört y ılım ız da bize cesaret 
verd i. Tü rk iye ’ye s iyasi ve iktisad i istikrar getird ik . Bu iki 
faktö r ise ekonom ik gelişm eyi getiriyor. Daha henüz baş
lıyoruz. Tab ii ki çok sorunlarım ız v a r , sosyal sorun lar, 
eğ itim , sağ lık . Sonra, işs iz lik  sorunlarım ız da mevcut. Fa
k irlik  va r . Am a ekonom ik gelişm e o lm aksızın  bunları 
nasıl çözüm liyeb ilirs in iz?»

D em irel’ in ekonom ist o lduğunu, Türkiye cum huriye
tinden kıpırdatmağa başlıyan  bir devden bahsedercesine 
konuştuğunu yazan  m uhabir, A d a le t Partisin in  gücünü 
Tü rk iye ’nin onbînlerce köyünden atm akta o lduğuna işa 
retle, m uhalefeti temsil eden 45 yaş ın d ak i Ecevit’ in köy
lüyü kendi ta ra fın a  çekmeğe çalıştığ ın ı, an cak  gücünün 
daha çok kentliye dönük bulunduğunu bild irm ektedir. 
Demirel daha sonra şun ları söylem iştir :

« 1 9 6 5 ’e kad ar Türkiye dört koalisyon hükümeti gör
müştür. Bu süre içerisinde çok zam an israfı oldu. Bürok
rasi son derece arttı. Bu m illet k ırtasiyecilikten  çok çekiyor. 
Bugün h a lk  ya rın ından  endişeli değ il, öyle o lursa zaten 
ekonom ik gelişm e o lm az. 1973'e kadar dış ticaret aç ı
ğ ım ız o lacak .»
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3 Eylüi 1969 HO-ŞÎ-MİN’İN ÖLÜMÜ

3-22 Eylül 1969

4 Eylül 1969

Kuzey V ietnam  Dem okratik H alk  Cum huriyeti B aş
kanı Ho-Şİ-Min bir kalp  krizi sonucu ölmüştür.

JA PO N  İYİ NİYET HEYETİNİN ZİYARETİ

Orta - Doğu ve A vrupa ü lkelerine bir İyi niyet 
gezisine çıkmış bulunan bir Japon  heyeti m em leketim i
ze gelm iştir. Jap o n ya  Eğitim Bakan lığ ın ın  h im ayesinde 
o lan heyette öğretmen, subay ve özel sektör tem silc i
leri bu lunm aktayd ı.

MAKARİOS’UN CEMAATLERARAS! GÖRÜŞMELERLE 
İLGİLİ BİR DEMECİ

A nado lu  A jansın ın  A tin a ’dan verd iğ i bir habere 
göre, Başpiskopos M akario s , bir İsra il gazetesine şu 
şekilde bir demeç verm iştir :

«Cem aatle rarası görüşm elerin gerçekten hiçbı'r so
nuç verm ediğ i doğrudur. Am a ilerlem em enin bir sebebi 
v a r : görüşm eler, görüldüğü gibi yap ılm am aktad ır . B iz, K ıb 
rıs Türkleriy le  değ il, onların  vas ıtas ıy la  A n ka ra  hüküm e
tiy le  görüşm ekteyiz. Son sözü söyleyen A n ka ra  hükü
m etidir. Durum bizim  için endişe verici o lm akta devam  
etm ektedir. Çünki Türklerin  niyetlerin i kesin o la rak  b il
m iyoruz, Bana öyle geliyor k i, Türk iye, Kıbrıs cem aati 
için bizim kinden ay rı, otonom bir idare sağ lam ak  iste
m ektedir. A m a , Türkiye'n in  gerçek isteği bu değ il, a d a ’yı 
p arça lam ak , taksim  etmektir. M alüm  olduğu üzere Türk- 
ler, ad a 'n ın  yüzde o tuzyedîsin in , nüfusunun yüzde 18'- 
ini teşkil eden Türklere terkedilm esini arzu ederler. H a l
buki, e lim izdeki bütün İm kân larla  her türlü taksim  p lâ 
nına karşı koyacağ ım ız aş ikâ rd ır. Karşılık lı görüşm elerde 
çok güç ilerlem e kayded ilm ekted ir. Türk tem silc ileri, b aş
ka bir kuvvetin p lân ların a  göre hareket etmek zo runda
dır.»
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5 Eylül 1969 DIŞİŞLERİ SÖZCÜSÜNÜN MAKARİOS’A CEVABI

Dışişleri Bakan lığ ı sözcüsü O ktay İşcen, M akario s ’- 
un bir İsra il gazetesine verd iğ i demeç hakkında şunları 
söylem iştir •.

«Bu demeçte Rum cem aatin in , Türk cem aati ile de
ğil de, Türk hükümeti ile görüşm elerde olduğu yo lun
daki idd ia gerçeklere uygun değ ild ir.»

K ıb rıs ’taki cem aatlerarası görüşm elerin başlang ıc ın 
d a , bu görüşm elerin iki cem aat a rasın da eşitlik  içinde, 
dış tesirlerden uzak  gayri resmî ve araştırıcı n itelikte o la 
cağı hususunda m utabakata varılm ıştı.

Türkiye hükümeti ve Türk cem aati, bu m utabakatın  
icap larına  uygun o la rak  hareket etm işlerd ir.

Söz konusu demeçte bir yan lış lığ ın  içine düşüldüğü 
an laş ılm aktad ır. Z ira Rum yönetim inin yetk ili m ensup la
rı çeşitli fırsa tla rd a  Rum tara fın ın  cem aatlerarası görüşm e
lerde devam lı o la rak  Yunan istan  ile istişare ve m utaba
kat halinde bulundukların ı kesin lik le  aç ık lam ışla rd ır. Bu 
bak ım dan , Kıbrıs Türk tem silcileri va s ıta s ıy la , A n ka ra  
hükümeti ile görüşmekte olduğu yo lundaki beyanı c id 
d iye  a lm aya  im kân yoktur.

¡s ra il’ li gazeteciye verilen  beyanatta Türkiye'n in  n i
yetleri hakk ınd aki sözler de ayn ı şekilde as ıls ız  ve tu tar
sızdır. K ıbrıs Rum larının , 1963 y ılından  beri açığa vu ru l
muş bulunan niyetlerin i do lay lı b eyan larla  g izlem eye 
im kân yoktur.

Önem li o lan nokta, K ıbrıs'ın  bağ ım sızlığ ın ın  d a yan 
d ığ ı, iki cem aatin meşru ve dengeli o rtak lık  hakların ın  
tan ınm asıd ır. K ıb rıs ’ta devam  eden cem aatlerarası gö
rüşm elerin am acı da budur ve görüşm elerin başlam ası 
bu yönde, her iki cem aatça belirtilen ve sam im i o lm ası 
tem enni edilen m utabakat ile mümkün o lab ilm iştir .»

5 Eylül 1969 İZMİR FUARINDA ORTAK PAZAR GÜNÜ

O rtak  P aza r’ ın bu yıl ilk  defa İzm ir fuarına  ka tıl
m ası d o lay ıs iy le  5 Eylül günü A vrupa günü ilân  ed ilm iş
tir; bu m ünasebetle yap ılan  top lan tıla rda A vrupa Eko-
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6 Eylül 1969

6 Eylül 1969

6 Eylül 1969

7-8 Eylül 1969

nom ik Topluluğu Komisyonu basın ve yay ın  İşlerinden 
mesul üye A lbert Coppe, AET - Türkiye Karm a Parlam en
to Komisyonu Başkan ı M. Schuiyt ve AET Komisyonunun 
Dışişlerinden mesul üyesi Eduardo M artino (Bk. Belge 1) 
konuşm alar yap m ışla rd ır. Konuşm aları D ışişleri Bakanı 
İhsan Sabri Ç ağ layang il İzlem iştir.

TÜRKİYE’NİN LİBYA’DAKİ YENİ YÖNETİM İLE 
DOSTANE İLİŞKİLERİ

Dışişleri Bakan ı Genel Sekreteri O rhan Era lp 'in  Lib
y a ’nın A n kara  Büyükelçisin i kabul etmesi üzerine, D ışiş
leri sözcüsü şu aç ık lam ada bulunm uştur :

«L ibya Büyükelçisi, Genel Sekreter O rhan E ra lp ’ ı z i
yaret ederek L ibya 'dak i yeni idarenin Türkiye ile dos
tane ilişk ile r idam esini arzu  ettiğini beyan etm iştir. G e
nel Sekreterim iz, Türk iye'n in  de bu arzuyu  paylaştığ ın ı 
b ild irm iştir.»

ULUSLARARASI KIZILHAÇ KONFERANSININ İSTANBUL 
TOPLANTISI

İstanbu l’da top lanan K ız ılh a ç /K ız ıla y /K ız ıla s la n  ve 
Güneş 21. U luslararası Konferansı, Cum hurbaşkanı Cev
det Sunay'ın  bir konuşm ası İle açılm ıştır.

TÜRKİYE - HOLLANDA KARAYOLU ANLAŞMASI

Türkiye ile H ollanda arasında karayo lu  nakliyatı 
ile ilg ili m üzakerelerin  ikinci kısmı tam am lanm ış ve  hu 
konuda hazırlanan  an laşm a A n k a ra ’da Dışişleri B akan 
lığ ında parafe  edilm iştir.

NORVEÇ’TE GENEL SEÇİMLER

İktidarda bulunan dört partili koalisyon hüküm eti, 
bir evve lk i seçim lere nisbeten daha düşük bir ekseriyet 
sağ lam ıştır. 1965 seçim lerinde, 30 y ıll ık  bir iktidar d ev
resinden sonra yen ilg iye  uğrayan  Norveç İşçi Partisi, ik 
tidarı M u h a fa zak â rla r , L ibera ller, H ristiyan H alk Partisi 
ve M erkez Partisinden m eydana gelen bir koalisyona 
terketm iştir.
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5 Eylül 1969 DIŞİŞLERİ SÖZCÜSÜNÜN MAKARİOS’A CEVABI

Dışişleri Bakan lığ ı sözcüsü O ktay Işcen, M akario s ’- 
un b ir İsra il gazetesine verd iğ i demeç hakkında şunları 
söylem iştir :

«Bu demeçte Rum cem aatin in , Türk cem aati ile de
ğil de, Türk hükümeti ile görüşm elerde olduğu yo lun
daki iddia gerçeklere uygun değ ild ir.»

K ıb rıs ’taki cem aatlerarası görüşm elerin başlang ıc ın
d a , bu görüşm elerin iki cem aat a rasın da eşitlik  içinde, 
dış tesirlerden uzak  gayri resm î ve araştırıcı n ile îikte  o la 
cağı hususunda m utabakata varılm ıştı.

Türkiye hükümeti ve Türk cem aati, bu m utabakatın  
icap larına uygun o la rak  hareket etm işlerd ir.

Söz konusu demeçte bir yan lış lığ ın  içine düşüldüğü 
an laş ılm aktad ır. Z ira Rum yönetim inin yetk ili m ensup la
rı çeşitli fırsa tla rd a  Rum ta ra fın ın  cem aatlerarası görüşm e
lerde devam lı o la rak  Yunan istan  ile istişare ve m utaba
kat halinde bulundukların ı kesin lik le  aç ık lam ışla rd ır. Bu 
bak ım dan , Kıbrıs Türk tem silcileri va s ıta s ıy la , A n kara  
hükümeti ile görüşmekte olduğu yo lundaki beyanı c id
d iye  a lm aya  im kân yoktur.

İsra il'li gazeteciye verilen  beyanatta Tü rk iye ’nin n i
yetleri hakk ınd aki sözler de ayn ı şekilde as ıls ız  ve tu tar
sızdır. K ıbrıs Rum larının , 1963 y ılından  beri açığa vu ru l
muş bulunan niyetlerin i do lay lı b eyan larla  g izlem eye 
im kân yoktur.

Önem li o lan nokta, K ıbrıs'ın  bağ ım sızlığ ın ın  d a ya n 
d ığ ı, iki cem aatin meşru ve dengeli o rtak lık  hakların ın  
tan ınm asıd ır. K ıb rıs ’ta devam  eden cem aatlerarası gö
rüşm elerin am acı da budur ve görüşm elerin başlam ası 
bu yönde, her iki cem aatça belirtilen ve sam im i olm ası 
temenni edilen m utabakat ile mümkün o lab ilm iştir .»

5 Eylül 1969 İZMİR FUARINDA ORTAK PAZAR GÜNÜ

O rtak  P aza r’ ın bu yıl ilk  defa İzm ir fuarına  ka tıl
m ası do lay ıs iy le  5 Eylül günü A vrupa günü ilân  ed ilm iş
tir; bu m ünasebetle yap ılan  top lan tıla rd a A vrupa Eko-
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6 Eylül 1969

6 Eylül 1969

6 Eylül 1969

7-8 Eylül 1969

nom ik Topluluğu Komisyonu basın ve yay ın  işlerinden 
mesul üye A lbert Coppe, AET - Türkiye Karm a Parlam en
to Komisyonu Başkanı M. Schuiyt ve AET Kom isyonunun 
Dışişlerinden mesul üyesi Eduardo M artİno (Bk. Belge 1) 
konuşm alar yap m ışla rd ır. Konuşm aları Dışişleri Bakan ı 
İhsan Sabri Ç ağ layan g il iz lem iştir.

TÜRKİYE’NİN LİBYA’DAKİ YENİ YÖNETİM İLE 
DOSTANE İLİŞKİLERİ

Dışişleri Bakan ı Genel Sekreteri O rhan Era lp 'in  Lib
ya 'n ın  A n kara  Büyükelçisin i kabul etmesi üzerine, D ışiş
leri sözcüsü şu aç ık lam ad a bulunm uştur :

«Libya Büyükelçisi, Genel Sekreter O rhan Eralp 'ı z i
yaret ederek Libya 'dak i yeni idarenin Türkiye ile dos
tane ilişk ile r idam esin i arzu ettiğini beyan etm iştir. G e
nel Sekreterim iz, Tü rk iye ’nin de bu arzuyu paylaştığ ın ı 
b ild irm iştir.»

ULUSLARARASI KIZILHAÇ KONFERANSININ İSTANBUL 
TOPLANTISI

İstanbu l’da top lanan K ız ılh a ç /K ız ıla y /K ız ıla s la n  ve 
Güneş 21. U luslararası Konferansı, Cum hurbaşkanı Cev
det Su n ay ’ın bir konuşm ası ile açılm ıştır.

TÜRKİYE - HOLLANDA KARAYOLU ANLAŞMASI

Türkiye ile H ollanda arasında karayo lu  n akliya tı 
ile ilg ili m üzakerelerin  ikinci kısmı tam am lanm ış ve  bu 
konuda hazırlanan  an laşm a A n k a ra ’da Dışişleri B akan 
lığ ında para fe  edilm iştir.

NORVEÇ’TE GENEL SEÇİMLER

İk tidarda bulunan dört partili koalisyon hüküm eti, 
b ir evve lk i seçim lere nisbeten daha düşük bir ekseriyet 
sağ lam ıştır. 1965 seçim lerinde, 30 y ıllık  bir iktidar d ev
resinden sonra yen ilg iye  uğrayan  Norveç İşçi Partisi, ik
tidarı M u h a fa zakâ rla r , L ibera ller, H ristiyan H alk  Partisi 
ve M erkez Partisinden m eydana gelen bir koalisyona 
terketm iştir.
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8-9 Eylül 1969

8 Eylül 1969

8 Eylül 1969

Dışişleri Bakan ı İhsan Sabri Ç ağ layan g il'in  b aşkan 
lığ ında bazı büyükelçi ve genel m üdürlerin katıld ığ ı bir 
toplantı yap ılm ıştır. D ışişleri B akan ı, toplantı hakkında 
gazetecilere şun ları söylem iştir •. «Bu top lantı, Türk dış 
politikası ve tatb ikatın ın  toplu o la rak  gözden geçirilm esi 
m aksad iy la  düzenlenm iştir.»  B akan lık  sözcüsü O ktay İş- 
cen, ise «Hüküm et program ında esasları açık lam ış olan 
dış po litikam ızın , bugüne kadark i tatb ikatın ın  genel bir 
m uhasebesin i ya p m ak , m ille tlerarası gelişm elerin  seyri
ni ve m üstakbel gelişm e im kân larına göre dış p o lit ika
m ızın, gene hükümet po litikasına uygun o la rak , ne şe k il
de tecelli etmesi gerektiği üzerinde görüş teatisinde bu
lunm ak ve b ira rada değerlend irm ektir» dem iştir.

Top lantıya ka tılan la r şun lard ır : Genel Sekreter, Pa
ris ve W ashington Büyükelç ileri, Nato Daim i Delgesi, 
AAoskova, Bonn, Brüksel, Bükreş, Bağdat, A tin a , Roma, 
Kah ire , Tah ran , C akarta  Büyükelçileri ile merkezden G e
nel Sekreter Ya rd ım cıla rı, S iyaset P lân lam a , Batı İle Do
ğu Daireleri Genel M üdürleri, Bakan ın  Özel Danışm anı, 
O rta - Doğu A fr ik a , Kıbrıs - Yunan istan  ve Enform asyon 
Daireleri Genel M üdürleri.

YENİ LİBYA HÜKÜMETİ

Yeni kurulan Libya hüküm etinde B aşb akan lık  ile 
M a liye , Tarım  ve Toprak Reformu B akan lık la rı, M ahm ut 
Sü leym an El M agreb i ta ra fın d an  deruhte edilm ektedir.

SOVYETLER BİRLİĞİ DEVLET BAŞKANININ AKDENİZ İLE 
İLGİLİ TEKLİFİ

Bulgar So sya list İh tilâ lin in  25 . yıldönüm ü törenine 
katılan  Sovyetler B irliğ i Devlet Başkan ı N iko la i Podgorni, 
S o fya ’da yaptığ ı konuşm ada, A kd e n iz ’ in barışçı am aç
lar için bütün ü lkelere açık  bir deniz o lm ası gerektiğ ini 
söylem iş, «A kden iz ve bütün Balkan  devle tle ri, nükleer 
s ilâ h la ra  k ap a lı, bir barış ve güven lik  bölgesi ilân  ed il
m elid ir» dem iştir.

ÇAĞLÂYANGİL BAŞKANLIĞINDAKİ BÜYÜKELÇİLER
TOPLANTISI
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8 Eylül 1969 ÜRDÜN BÜYÜKELÇİSİNİN MESCİD-İ AKSA İLE İLGİLİ 
BİLDİRİSİ

8-12 Eylül 1969

9 Eylül 1969

9-15 Eylül 1969

11 Eylül 1969

Haşim i Ürdün Kra llığ ı A n ka ra  Büyükelçisi O m ar 
AAadanî, Mescid-i A k s a ’nın yak ılm ası do lay ıs ıy la  Türk 
ulusunun yakın  ilg ilerinden büyük m em nunluk d uyduk
larını bir b ild iri ile Türk kamu oyuna aç ık lam ıştır.

CENTO’NUN ASKERİ TİP KONFERANSI

Cento’nun düzenlediği 8. Askeri Tıp Konferansı 
Löndra'da yap ılm ıştır.

AVRUPA KONSEYİNDE YUNANİSTAN SORUNU İLE İLGİLİ 
TÜRK PARLAMENTERLERİNİN GÖRÜŞÜ

Kopenhag'da top lanan A vrupa Konseyi S iyasi Ko
m isyonuna Tü rk iye"y i tem silen katılm ış olan M an isa M il
letvekili Ertuğrul Akça ile Kocaeli M ille tvekili N ihat Erim , 
Yunan istan  sorunu görüşülürken birer konuşm a y a p a ra k  
Türk iye ’nin görüşünü aç ık lam ışla rd ır (Bk. Belge 2).

MESCİD-İ AKSA OLAYI İLE İLGİLİ OLARAK YAPILAN  
GÜVENLİK KONSEYİ TOPLANTISI

M escid-i A ksa 'n ın  yak ılm ası o layı ile ilg ili o la rak  
25 M üslüm an ülkenin isteği üzerine top lanan B irleşm iş 
M illetler G üven lik  Konseyi, görüşm elerinin sonunda Ku
düs'ün A rap  kesim ini ilhak  etmemesini öngören B. M. 
ka rarla rın a  uym am asından do layı İs ra il’ i takb ih  etm iştir 
(Bk. Belge 3).

NEW YORK’A HAREKETİNDEN ÖNCE DIŞİŞLERİ 
BAKANININ VERDİĞİ DEMEÇ

Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Ç ağ layan g il'in  Yeşilkö y 
h avaa lan ın d a  basına verdiğ i demeç şöyled ir :

«16 Eylülde ça lışm alarına  b aş la yaca k  Birleşm iş M il
letler 24. Genel Kurulu ça lışm alarına  katılm ak üzere 
N ew -York ’a gid iyorum .
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N ew -York ’ta ka lacağ ım  süre içinde Genel Kurula 
katılan  çeşitli ü lkelerin  Dışişleri Bakan la rı ile dünya m e
seleleri ve ik ili ilişk ile r konusunda görüşm eler yap m ak  
fırsatın ı bu lacağ ım . Genel Kurulun bu yıl ki gündem inde, 
başlıca konular a ras ın d a , u lu sla rarası s ilâh s ız lan m a , 
dünyanın  İktisad î, sosyal ve kültürel problem leri ile kolo- 
n izasyon konusu bu lunm aktad ır.

Geçen y ılla rd a  olduğu g ib i, bu yıl da genel görüş
meler sırasında yapacağ ım  bir konuşm a ile gündem deki 
çeşitli m eseleler hakkında görüşlerim i aç ık layacağ ım .

Dışişleri Bakan ı daha sonra Kıbrıs Konusunda şunları 
söylem iştir :

«Y ılla rca  süren an laşm azlığ ın  sona erebilm esi için, 
uygun ve verim li b ir vasıta  te lâkki ettiğ im iz bu a raştırm a
nın sonuç verici istikam ette gelişm esin i sam im iyetle  
d ilem ekteyiz . Bu görüşm elerin iki cem aatin  meşru hak 
ve ta lep lerin i k a rş ılayaca k  bir u z laşm aya va rm as ı, m u
h akk ak  k i, çözüm yönünde çok önemli bir m erhaleyi teş
kil edecektir. Bu vesile  ile görüşm elerin iki cem aatin , b a 
ğım sız devlet içinde, durum ların ı ve tutum larını kendi 
a ra la rın d a  tesbit am acına bağlı olduğu ve bu bak ım 
dan m üzakerelerin  m ünhasıran , iki cem aatin yetk ili tem 
silc ileri a rasın da cereyan ettiğ in i, ö ze llik le , belirtm ek is
terim . Bugünkü sa fh ad a , an laşm az lık  ile ilg ili d iğer ta 
rafların  m üzakerelere katıld ığ ı yo lundaki b eyan la r e lbet
te k i, gerçek durumu aksettirm em ekted ir.»

11 Eylül 1969 İSRAİL’İN SON ASKERİ HAREKÂTI İLE
İLGİLİ AÇIKLAM A

İsra il'in  Süveyş kana lın ın  ötesinde g iriştiğ i askeri 
harekât konusunda gazetecilerin  vak i so ru larına Dışişleri 
Bakan lığ ı Sözcüsü O ktay İşcen şu cevabı verm iştir :

« İs ra il’ in Süveyş Kanalın ın  ötesinde g iriştiğ i askerî 
harekât, O rta-D oğu'daki barışçı çab a la rı b a lta la ya ca k  ve 
m evcut gerg in liğ i daha da arttıracak  nitelikte o lduğun
dan bunu endişe ile karşılıyo ruz.»
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FAS KRALIN IN  İSLÂM  ZİRVE TOPLANTISI İLE İLGİLİ
M ESAJ!

Fas Kralı İkinci Haşan İslâm  Z irve Konferansı h a
z ır lık  kom itesinin aç ık lam ası üzerine bütün m üslüm an 
ülkeler devlet başkan larına  aşağ ıd ak i m esajı gönderm iş
tir :

«Hepim izin  inandığ ım ız İslâm  b irliğ i an lay ış ın a  ve 
bütün dünyadaki M üslüm anların , öze llik le  El-Aksa m es
cidine karşı g irişilen  çirkin su ikast üzerine, devlet ya  da 
hükümet başkan larınm  top lanm aları yo lundaki istekle
rine aya rak  ve 8-9 Eylül 1969 tarih lerinde R abat’ta top
lanan İran , M a la y s iy a , N ijer, Pak istan , Suudî A rab istan , 
Som ali ve Fas tem silcilerinden m eydana gelen hazırlık  
kom itesinin tavsiyesin i göz önüne a la ra k  sizi 22-24 Ey
lül 1969 tarih leri a ras ın d a , Kra llığ ım ızın  başkenti Ra
b at’ta , El-Aksa m escidinin uğradığı fe lâketi ve Kudüs şeh
ri sorunundaki tutum larım ızı b irleştirm ek için ya p ıla cak  
Islâm  zirve  top lantısına katılm aya davet ediyoruz.

İslâm  zirve  top lantısına katılm anıza büyük bir 
önem veriyoruz. Toplantıya katılm an ız ın , konferansın 
hedeflerin in gerçekleştirilm esine katkıda bu lunacağına 
em in iz.»

İSLÂM ZİRVE KONFERANSINA DAVETİYE İLE 
İLGİLİ AÇIKLAMA

İslâm  Z irve Konferansı’na Türkiye'n in  davet ed ilip  
edilm ediğ i konusunda gazetecilerin  soruların ı cevap 
land ıran  Dışişleri Bakan lığ ı sözcüsü O ktay İşcen, Fas 
Kralı II. H asan 'ın  Cum hurbaşkanı Cevdet Sunay'a  gön
derdiğ i bir te lg ra fla  Türkiye'n in  konferansa davet ed il
diğ in i ve davet konusunun İncelenmekte olduğunu söy
lem iştir.

İTA LY A ’NIN KIBRIS BARIŞ GÜCÜ M ASRAFLARIN A 
YARD IM I

İta lya  hüküm eti, K ıb rıs 'tak i Birleşm iş M illetler b a 
rış gücü m asrafla rı için 180.000 do lar bağ ışta bu lunaca
ğını bi İd i rm iştir.



13-24 Eylül 1969 AFGANİSTAN PRENSİ SULTAN GAZİ’NİN ZİYARETİ

13-15 Eylül 1969

13 Eylül 1969

15 Eylül 1969

A fg an istan  S ivil H avac ılık  Teşkilâtı başkan ı Su l
tan M ahm ut G azi Han ile A fg an istan  Turizm Teşkilâtı 
başkan ı, Turizm  ve Tanıtm a Bakan lığ ın ın  konuğu o larak  
Türk iye ’yi z iyaret etm işlerd ir. Cum hurbaşkanı ve B aşb a
kan ta ra fından  kabul edilen konuklar, A n ka ra 'd ak i te
m aslarından  sonra Bursa, İzm ir ve İstan b u l’u da z iy a 
ret etm işlerd ir.

BİRLEŞİK ARAP CUMHURİYETİ OKUL GEMİSİNİN 
ZİYARETİ

Birleşik A rap  Cum huriyeti Deniz Kuvvetleri okul 
gem isi El - H ürriye, İstanbul lim anını z iyaret etm iştir. 
Z iyaretin  nedenini aç ık layan  B. A . C. nin Türkiye'deki 
bir ye tk ilis i şun ları söylem iştir :

«Z iyaretin  asıl nedeni Türk ve A rap  m illetlerin in 
daha da yak ın laşm asın ı sağ lam aktır. B irleşik A rap  
Cum huriyeti s ilâh lı kuvvetleri bu nedenle El - H ürriye'yi 
öze llik le  İstan b u l’a yo llad ı. İstan b u l’a gelm iş o lan ge
minin bir K araden iz  ziyareti yapm ası ve eğitim i g e liş
tirmesi de uygun görüldüğü için S îva sto p a l’a g idecek.»

TÜRKİYE - İRAN PETROL GÖRÜŞMELERİ

Türkiye ile İran arasında İran petrollerinin İsken
derun ’a ak ıtılm asın ı sağ lıya cak  petrol boru hattı konu
sunda ya p ıla cak  n iha î görüşm elere katılm ak üzere, 
D ışişleri Bakan lığ ından  U luslararası Ekonom ik Kuru luş
lar Dairesi Genel Müdürü Güm rükçüoğlu ile Türkiye 
Petrolleri Genel Müdürü T ah ran ’a hareket etm işlerd ir.

TÜRKİYE - İNGİLTERE EK KREDİ ANLAŞMASI
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Türkiye ile İngiltere a rasın da A n k a ra ’da 1,1 m ilyon 
sterling tutarında bir fa iz s iz  kredi an laşm ası im za lan 
mıştır.



İm zalanan  bu an laşm an ın  1 m ilyon steri i ng ’ i İn
g iltere'nin bu y ılk i OECD taahhüdü olan 3,5 m ilyon 
steriîng ’ i tam am lam aktad ır. Bunun geri ka lan  2 ,5 m il
yon sterling tu tarındaki kısm ı, H az iran ’da im zalanan  
kredi an laşm asıy la  ödenm işti.

Geri kalan  100 bin steri i ng ' I i k m eblağ ise, Y e ş il
köy h avaa lan ın d a  yeni bir iniş sistem inin uygu lam ası 
İçin gerekli o lan m alzem e ve aletler ile , bu sistemin ku
ruluş m asrafların ı karşılam ak  üzere verilm iştir.

15 Eylül 1969 RCD SİGORTACILIK SEMİNERİ

Kalk ınm a için Bölgesel İşb irliğ i (RCD) İkinci S igor
tac ılık  Semineri İstanbul'da açılm ıştır.

16 Eylül 1969 İSLÂM ZİRVE KONFERANSINA İŞTİRAKİMİZ
HAKKINDA BAŞBAKANIN DEMECİ

Başbakan  Süleym an Dem irel’ in Rabat Toplantısı ile 
ilg ili aç ık lam ası şöyled ir :

«Rabat Top lantısına m em leketim iz davet ed ilm iş
tir. Toplantının ismi ne olursa o lsun, gündem i be llid ir. 
Gündem de Mescid-i A k s a ’nın yak ılm ası ve Kudüs mes'- 
elesi bu lunm aktad ır.

M escid ’ i Aksa'm n yakılm asından  duyduğum  tees
sürü daha evvel belirtm iştim . G erek M escid-Î Aksa'm n 
ya k ılm as ın a , gerek Kudüs m es'elesine Türkiye hiçbir şe
kilde bigâne ka lam az .

M em leketim iz Rabat Toplantısına iştirak  edecektir. 
Top lantıya Dışişleri Bakan ım ız İhsan Sabri Ç ağ layan g il 
katılacaktır.

Tü rk iye ’de bazı m ü n akaşa la r yap ılıyo r. Böyle bir 
top lantıya iştirak etmek lâ ik liğ e  ayk ırıd ır, değ ild ir g ib i.. 
Bun lar daha çok, lâ ik lik  ned ir? , neyi ya p arsan ız  lâ ik 
liğe aykırı o lur? şeklindeki sua lle rin  cevap ların ın  tam 
ve doğru o la rak  b ilinm em esinden doğuyor. Bu konu 
Türk iye'de öylesine yan lış  an laş ılm ış ve öylesine yan lış  
tefsirlere tab i tutulm uşturki cam iyi bile lâ ik lik le  b ağ d a
şır görm eyenler vard ır.
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16 Eylü l 1969

16 Eylü l 1969

Rabat'ta ya p ıla cak  top lantı, bölgem izi a lâ k a d a r 
eden bir konuda, dini değ il, s iyas î bir toplantıd ır. M üs
lüm an m em leketlerinin iştirak edeceği bir toplantı o l
m ası, bu top lantıya iştiraki lâ ik liğ e  aykırı b ir fiil haline 
getirm ez. Böyle bir düşünce, İslâm  ve M üslüm an ke
lim elerin in bulunduğu her yerden kaçm am azı icabet- 
tirir.

Türkiye, nasıl taassup  ve hurafeye Cum huriyetin
d ışındaki her türlü devlet şekline karşıysa , halkın  yüzde 
9 8 ’î M üslüm an olan bir memlekette M üslüm an denm e
sinden korku lm asına da karşıd ır.

Rabat Toplantısına iştirak , Türkiye Cum huriyeti 
hüküm etinin dış po litikasına ayk ırı değ ild ir Esasen Tür
k iye , m edenî bîr m em leket o la rak  ve dış po litikası g a 
yet sarih  bir veçheye sah ip  bir m em leket o la rak , top
lan tıla ra  iştirak m es’elesinin hem kendi m illî m en faat
leri yönünden, hem de dış m ünasebetleri yönünden mem
leketim ize fayd a lı gördüğü ölçüler içinde değerlendire- 
gelm iştir.

Seçim zam anı o lm ası d o lay ıs iy le  top lantıya D ışiş
leri Bakan ım ız iştirak edecektir. Esasen bir çok m em 
leket, çeşitli seviye lerde top lantıya iştirak  etm ektedir.»

SEÇ U ÇAĞ IN IN  KAÇIRILM ASI O LA Y I

İstanbul - A n ka ra  - Sam sun seferini yap an  THY'nın 
bir uçağ ı, Sad i Toker ism inde bir öğrenci ta ra fından  
S o fya 'ya  kaçırılm ıştır. Uçağın iadesi için Bulgaristan 
Büyükelçiliğ i ve Dışişleri Bakan lığ ı nezdinde A n kara  
ve So fya 'd a  yap ılan  teşebüsler sonunda, uçak Yeşilköy 
H avaa lan ın a  dönmüştür. Uçağı kaçıran ve bir akıl hastası 
o lduğu söylenen Sad i Toker, 19 Eylül günü Bu lgar m a
kam ları ta ra fın d an  Türk askerî m akam larına  Edirne'de 
teslim  edilm iştir.

B. M . GENEL KURULUNUN 24 . DÖNEM İ

Birleşm iş M ille tler Genel Kurulunun 24 . çalışm a 
dönemi açılm ıştır. Genel Kurul B aşkan lığ ın a , L ibe rya '
nın B. M. heyetinde bulunan ve ü lkesinde Dışişleri B a
kanı yard ım cısı o lan Bayan  Angİe Brooks seçilm iştir.
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17 Eylül 1969 KLERÎDES’İN KIBRIS SORUNU İLE İLGİLİ DEMECİ

Türk - K ıbrıs liderleri a rasın d ak i görüşm elerde K ıb
rıs Rum larını temsil etmekte olan ve ayn i zam anda bir 
süre evvel yeni kurulan B irleşik  Partinin başkan lığ ına 
getirilen Rum Cem aat M eclisi Başkan ı G la fko s K lerides, 
Kıbrıs sorunu ile ilg ili o la rak  basına verd iğ i bir dem eç
te özetle şunları söylem iştir :

«Partim iz Kıbrıs sorununun bugün son derece kri
tik  bir devreye g ird iğ ine inanm aktad ır. Bu sorunun çö
züm lenm esi, konuyu gerçekçi ve yap ıcı bir yönden ele 
a lm ak  gerekm ektedir. Kıbrıs sorunu hiçbir zam an  s iyas î 
bir istism ar konusu o lm am alıd ır. Böyle bir düşünüş iğrenç
tir ve kabul edilem ez. Partim iz , Kıbrıs ve Yunan hükü
m etlerinin hazırlad ığ ı Kıbrıs po litikasın ın  ana hatların ı 
desteklem ektedir. Kıbrıs sorununun barışçı ve ad il bir 
şekilde çözümlenm esi ve K ıbrıs'ın  bir devlet o la rak  güç
lenmesi am acım ızd ır.»

M illî d avam ız  konusunda, partim iz, Yunan ve K ıb 
rıs hüküm etlerinin em rindedir. Kıbrıs m illetinin  ebedi 
arzusu Enosis’tir. Partim iz bu görüşe inanm aktad ır. Fa
kat bugünkü koşu lla r, am acı gerçekleştirm em ize engel
d ir, bunun için başka bir çözüm yolu a ram a k  zorun
dayız .

B irleşm iş M illetler Genel Sekreterinin isteği üzerine 
Türkier île görüşm eler başlam ıştır. Bütün sam im iyetim le 
inanm aktayım  ki, bütün güçlüklere rağm en, K ıbrıs'ın  
bağım sızlığ ı için önemli o lan bu görüşm eler, Doğu ve 
Batı ü lke lerin in  de yard ım ı ile olum lu bir şekilde son 
bu lacaktır.»

17 EySÜl 1969 YUNANİSTAN’IN KIBRIS BARIŞ GÜCÜ MASRAFLARINA
YARD IM I

Yunan istan  hüküm eti, K ıb rıs ’taki Birleşm iş M illetler 
barış gücünün m asra fla rına  600 .000  do lar katkıda bu
lunacağını açık lam ıştır.
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17 EySül 1969

İS  Eylül 1969

18 EySül 1969

19 Eylül 1969

19 Eylül 1969

A m erika B irleşik Devletleri A ltıncı Filosuna m en
sup USS N ew m an K. Perry ve USS Norris destroyerleri, 
dört gün süre ile u lu sla rarası su larda mutad seyirde 
bu lunm ak üzere K araden iz 'e  çıkm ışlard ır.

A m erikan  H aberler M erkezinden verilen  b ilg iye  
göre, USS Perry ve USS Norris, M ontreux and laşm asın- 
da tasrih  edilen « h a fif su yüzü savaş gem isi» o la rak  
s ın ıfland ırılm ış lard ır.

TÜRKİYE - AET GEÇİŞ DÖNEMİ GÖRÜŞMELERİ 
HAKKINDA AÇIKLAMA

Dışişleri Bakan lığ ı Enform asyon Dairesi Genel M ü
dürlüğü, Türkiye ile A vrupa Ekonom ik Topluluğu a ra 
sında B rükse l’de bir süreden beri devam  eden geçiş 
dönemi görüşm eleri hakkında bir aç ık lam a yapm ıştır. 
(Bk. Belge 4).

OECD’NİN TÜRKİYE ÜZERİNDEKİ RAPORU

İktisad i İşb irliğ i ve Ka lk ınm a Teşkilâtı (OECD) ta 
rafından  Türk iye ’nin ekonom ik durum u hakk ında hazır
lanan  senelik  raporu yay ın lanm ıştır (Bk. Belge 5).

DIŞİŞLERİ BAKANININ AVRUPADÂKİ TEMASLARI 
HAKKINDA DEMECİ

İslâm  Z irve Toplantısına katılm ak üzere, N ew York 
yolculuğunu geri b ıraka rak  yu rda dönen Dışişleri Bakanı 
İhsan Sabri Ç ağ la ya n g il, bu a rad a  Roma ve Brüksel'de 
yapm ış olduğu tem aslar hakkında bilg i verm iştir (Bk. 
Belge o).

B. M. GENEL SEKRETERİNİN YILLIK RAPORUNDA KIBRIS 
KONUSU

Birleşm iş M illetler Genel Sekreteri U Thant, çeşitli 
konularla ilg ili o la rak  hazırlad ığ ı y ıllık  raporunun Kıbrıs 
bölüm ünde görüşm elerde büyük gelişm e kaydedilm em e- 
sinden duyduğu endişeyi belirtm iş ve şöyle dem iştir ;

İKİ AMERİKAN MUHRİBİNİN KARADENİZ’E ÇIKMASI
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«Bugüne kadar cem aatler a rasın d ak i görüşm elerde 
çok sınırlı bir gelişm e kaydedilm iş o lm ası endişe u yan 
d ırm aktad ır. Temel konularda gelişm e kaydedileb ilm esi- 
nin ön şartı, her iki ta ra fın  da sürekli barışın sağ lanm ası 
için gerekli taviz le ri vereb ilm eye istekli o lm alarına bağ
lıdır.

Genel Sekreter, görüşm elerde çıkış yolu bu lm aları 
İçin çaba sarfetm eleri hususunda Türk ve Rum cem aat
lerine çağrıda bulunmuş ve şöyle devam  e tm iştir : « K a 
naatim ce, zam an , adan ın  m eselelerine başarılı çözüm 
bulunm asından yana  işlem em ektedir.»

Genel Sekreter, daha sonra, B irleşm iş M illetler barış 
gücü azaltılm ış o lsa bile m asrafların ın  çok ağ ır o lduğuna 
d ikkati çekmiş ve ta ra fla r ı ciddi o la rak  «kendileri için 
güç, ve hatta acı o lab ilecek kararla rı a lm aya»  davet et
miştir.

19 Eylül 1969 KA N A D A ’NİN NATO EM RİNDEKİ KUVVETLERİN İ
A ZA LTM A  KARAR!

K anada Savunm a Bakanı Leo C ad ieux, gelecek 
sonbahara K anada 'n ın  A v ru p a ’da üslenen 9 .800 k iş ilik  
kara ve hava gücünün, 5000 kişiye ind irileceğini a ç ık la 
mıştır.

Bakan , 1972 O cağına doğru A v ru p a 'd ak i K anada 
hava b irlik le rin in  vurucu nükleer bîr güç o lm aktan ç ıka 
cağını tekrarlam ıştır.

20 Eylül 1969 CUMHURBAŞKANININ FAS KRALINA GÖNDERDİĞİ
CEVABİ MESAJ

Islâm  Z irve Konferansı do lay ıs iy le , Cum hurbaşkanı 
Cevdet Su n ay ’ ın Fas Kralı İkinci H asan 'a  gönderdiği 
cevabi m esaj şöyled ir :

«M escid-ül A k sa ’mn uğradığı fe lâketi ve Kudüs şeh
ri konusunu görüşm ek üzere 22-24 Eylül 1969 tarih leri 
arasında R abat’ta ya p ıla ca k  toplantı için bana gönder
mek İütfunda bulunduğunuz davetnam e d o lay ıs iy le  te
şekkürlerim i sunarım .
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M ajestelerin in  d ave ti, bütün veçheleri ile ve d ik 
katle incelenm iş ve gündem inde iki önemli konunun yer 
a ld ığ ı bu konferansda Türk iye ’nin temsil edilm esine hü
küm etim izce karar verilm iştir.

A n cak , m alûm ları olduğu üzere, önüm üzdeki 12 
Ekim tarih inde Türk iye ’de genel seçim ler ya p ıla cak  ve 
21 Eylül ta rih inde de bu seçim lerin en hararetli sa fh as ı
na g irilecektir. Seçim arefesin i teşkil eden bu sa fh ad a  ge
rek benim , gerek Başbakan  Süleym an D em irel’ in kısa bir 
m üddet için de o lsa , memleketi terketm em izin m aa lese f 
mümkün o lam ıyacağ ın ı M ajestelerin in  takd ir buyu racak
larına em inim .

Bu sebeple, bah is konusu konferansda Türk iye ’yi 
Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Ç ağ layan g il'in  temsil ede
ceğini M ajestelerine b ild irm ekle şeref duyarım .

Konferansın bölge ve dünya barışı için olum lu bir 
adım  teşkil etmesini temenni ederim .

Başarı d ilek lerim le  b irlikte en sam im î ve sıcak 
dostluk h islerim i M ajestelerin in  kabul buyurm aların ı rica 
ederim .»

20-30 Eylül 1969 KÜVEYT TİCARET HEYETİNİN TEMASLARI

Geçen yıl b ir Türk ticaret heyetinin z iyaretin i iade 
etmek am acıy la  Tü rk iye ’yi z iya ret eden Kuveyt ticaret 
heyeti bu arad a  Türk-Kuveyt ticari ilişk ile rin  geliştirilm esi 
için tem aslarda bulunm uştur.

A n ka ra 'd ak i tem asları hakkında b ir demeç veren 
Kuveyt ticaret heyeti başkan ı «Bu ziyaretim izde  öze llik le  
tekstil m am ullerin iz le  m eyva ve yaş sebzelerin izle  ilg ile 
n iyoruz. Yeterki n ak liye , am b a la j ve m alî m evzuat konu
sunda ko lay lık  sağ lansın»  dem iştir.

21 Eylül 1969 DİKİŞLERİ BAKANININ RABAT’A HAREKETİNDEN
ÖNCE VERDİĞİ BEYANAT

Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Ç ağ la ya n g il, Rabat'ta 
top lanan  İslâm  Z irve  Konferansına katılm ak üzere A n k a 
ra ’dan ayrılırken  verdiğ i demeşte özetle şun ları söyle
m iştir :
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«Hüküm etim izin bu konulara verd iğ i önem i, evve l
ce B aşbakan ım ız aç ık lık la  belirtm işti. İçinde bulunduğu 
bölgedeki m eseleleri ve gelişm eleri da im a yakın  ilg iy le  
takib  eden Türkiye, kendisine düşen gayretleri sarfetm ek- 
ten hiçbir zam an geri kalm am ıştır. Konferansdaki tutu
mum uz, hüküm etim izce tam  bir iyi n iyet ve yapıcı bir 
zihniyetle  yürütülm ekte olan bu po litikanın icap larına  
uygun o lacaktır.

A sırla rın  sağ lam laştırd ığ ı m uhtelif rab ıta la rla  biri- 
b îrine bağlı ü lkeler a rasın da ya p ıla cak  olan bu to p lan 
tının olumlu sonuçlara varm asın ı, tem ennî etm ekteyiz.»

D ışişleri B akan ı, Rabat’a gelişinde verd iğ i demeçte 
ise Türkiye'n in  O rta-Doğu'daki tehlike li durum dan bü
yük  endişe duyduğunu söylem iş, ve konferansta Türk de
legasyonunun tutumu hakkında «Türk iye ’nin Orta-Do- 
ğu 'da barışın kurulm ası ve A rap  ü lkelerin in meşru hak 
ve m enfaatlerin in  tem inat a ltına a lınm asın ı hedef tutan 
siyasetine  uygun o lacağ ın ı» belirtm iştir.

22-25 Eylü l 1969 İSLÂM  ZİRVE KONFERANSI

25 M üslüm an ülkenin iştirak iy le  R abat’ta top lanan 
İslâm  Z irve Konferansı sözcüsü Fas D ışişleri Bakan ı Ah- 
med Laraki konferansın yedi m addelik  gündem ini şu şe
k ilde s ıra lam ıştır •.

1 —  El - A ksa cam ii fe lâketi;

2 —  Kudüs’te durum ;

3 —  İsra il kuvvetlerin in  işgal a ltında tuttuğu bütün 
A rap  toprak larından  çekilm esi;

4 —  Filistin halkın ın  hakların ın  iadesi ve m illî kur
tuluş için bütün İslâm  ülkelerinden tam  destek sağ la n 
m ası;

5 —  Z irve  konferansı kararla rın ın  uygu lanm ası ve 
Dışişleri B akan la rı kadem esinde bundan sonra ya p ıla cak  
o lan toplantının tarih  ve yerin in  tespiti;

6 —  İslâm  ülkeleri a rasın da işb ir liğ i;

7 —  Bütün m eselelerde ortak b ir tutum tesbiti.»
Konferansın sonunda bir b ild iri ve kara r metinleri

yay ın lanm ıştır (Bk. Belge 7).
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22 Eylül 1969 TÜRK - İRAN PETROL BORU HATTI GÖRÜŞMELERİ

İran petrollerinin A kd en iz ’e ak ıtılm ası m aksad iy le  
G üney İran 'da A h va z  bölgesinden İskenderun'a kadar 
ya p ıla cak  petrol boru hattı ve buna bağlı tesisler ile 
İskenderun 'da kuru lacak  lim an ve depolam a tesisleri ile 
ilg ili o la rak  İran hükümeti yetk ilile ri ile görüşm elerde 
bulunan Dışişleri Bakan lığ ı U luslararası Ekonom ik Kuru
luşlar Dairesi Genel Müdürü Rahmi Güm rükçüoğlu ile 
Türkiye Petrolleri Genel M üdürü, yurda dönüşlerinde şun
ları söylem işlerd ir :

«Boru hattı yap ım ı ile ilg ili firm a tem silcilerin in  de 
iştiraki ile yap ılan  top lan tıla rda konunun hukukî, m alî 
ve tekn ik yönleri derin liğ ine incelenm iş ve genel e saslar 
üzerinde an laşm aya  varılm ıştır. İki hükümet a ras ın d a , 
ayrıca  iki hükümet İran petrolleri konsorsiyom u ve boru 
hattı inşaası ile ilg ili f irm a la r a rasın da önüm üzdeki gün
lerde tem as ve m üzakere ler devam  edecektr.»

22 Eylül 1969 MÜSLÜMAN TEMSİLCİLİKLERİNİN SOVYET HÜKÜMETİNE
VERDİKLERİ NOTA

A fg an is tan , M a la y s ia , Pak istan , Fas, M oritanya , ve 
So m ali’nin byükelçiIik lerinden m eydana gelen bir heyet, 
M oskova hükümeti nezdinde temsil edilm ekte olan 30 
m üslüm an ülke tem silcileri ad ın a , Mescid-i A ksa y a n 
gını o lay ın dak i tutumu ile ilg ili o la rak  Sovyet hüküm e
tine bir nota verm işlerd ir.

N ota ’da «Sovyet hüküm etinin , İsra il m eselesindeki 
tutumu Mescid-i aksa  yang ın ı ile ilg ili o la rak  29 A ğ u s
tos 1969’da yaptığ ı aç ık lam ayı m em nunlukla k a rş ıla 
m aktay ız , Sovyet hüküm etinin , Birleşm iş M illetlerde 
ve d ışarda kutsal Kudüs şehrin in statüsü ve İsra il s ilâh lı 
kuvvetlerin in , dünya barışın ın sağ lanm ası am acıy la  iş
gal ettiği to p rak la rd an  çekilm esi konu larında , geniş nü
fuzunu ku llan m ağa devam  edeceğine inanıyoruz» den il
m ektedir.

N otaya im za koyan büyükelçiler şu ülkeleri temsil 
etm ektedirler :
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A fg an istan , C ezay ir, Çat, Kam erun, G ine , Endo
nezya, İran , Irak , Ürdün, Kuveyt, Lübnan, Libya , M a la y 
s ia , M a li, M oritanya , Fas, Pak istan , Senegal, S ierraleone, 
Som ali, Sudan , Suriye , Tan zan ya , Tunus, Türk iye , B irle
şik  A rap  Cum huriyeti, yukarı Vo lta , Yem en ve Güney-Ye- 
men.

22 Eylül 1969 DENKTAŞ-KLERİDES GÖRÜŞMESİ

Kıbrıs Türk ve Rum ce ınaatlerarası görüşm elerinin 
üçüncü safhasındak i 25 . görüşm e, Rauf Denktaş ile 
G la fkos K lerides arasında yap ılm ıştır.

23-27 Eylül 1969 CENTO’NUN ARAMA VE KURTARMA TATBİKAT!

Cento'nun N EJA T kodu ile an ılan  y ıllık  A ram a ve 
Kurtarm a Tatb ikatla rın ın  beşincisi, İngiltere'nin K ıbrıs'da- 
ki hava üssü ve bu a lan ı çevreleyen su larda yap ılm ıştır. 
Tatb ikata  İran , Türk iye , İngiltere ve Am erika B irleşik 
D evletleri’nden uçaklar, dağcı kurtarm a ekipleri ve p a ra 
şütçü sağ lık  b irlik leri katılm ıştır.

23 Eylül 1969 TÜRKİYE İLE ABD ARASINDA ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ
ÖNLEMEK KONUSUNDA GÖRÜŞMELER

Gerçek ve tüzel kişilerin  ge lir ve servet verg ile rin 
de çifte verg ilend irm eyi önlem ek am acıy la  Türkiye ile 
Am erika B irleşik  Devletleri arasında görüşm elere A n k a 
ra 'da başlanm ıştır.

25-27 Eylül 1969 RCD SANAYİ ALT KOMİTESİ TOPLANTISI

Kalk ınm a için Bölgesel İşb irliğ i (RCD) Sanay i A lt 
Kom itesinin A n ka ra 'd a  yap ılan  top lantısında, Türkiye'de 
kurulm uş ve kurulm akta olan boraks ve asit borik, k im 
ya  sa n a y ii, santrifü j ve özel filtre ler, buhar kazan ları ve 
ısıtma c ihaz la rı, yüksek gerilim  İzo latörleri, tetrasiklin  ile 
dem ir-çelik projeleri, Pak istan 'da da kurulan am ortisör 
projeleri görüşülm üştür.

İran 'ın  katılm adığ ı boraks, borikasit ve am ortisör 
projeleri ile ilg ili ön an laşm a m uhtıraları Türkiye ile P a
kistan hüküm etleri tem silcileri ta ra fından  im zalanm ıştır.
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25 Eylül 1969 TÜRKÎYE-FAO GIDA YARDIMI ANLAŞMA5İ

Türkiye hükümeti ile Birleşm iş M illetler G ıda ve T a 
rım Teşkilâtı (FAO) a ras ın d a , Türk iye ’ye hibe şek liy le  16 
m ilyon do larlık  gıda yard ım ı yap ılm asın ı öngören a n 
laşm a Dışişleri Bakan lığ ında im zalanm ıştır.

25 Eylü l 1969 DÜ N YA BAN KASI UZM AN LARIN IN  İNCELEMELERİ

Çukurova hayvancılığ ın ı geliştirm ek am acıy la  y a 
pılm akta olan projeleri yerinde tetkik etmek üzere, Dün
ya  Bankası h ayvan c ılık  uzm anlarından kurulu bir heyet, 
A d a n a 'ya  gelm iştir.

26 Eylü l 1969 YEN İ VEN EZÜ ELLA  VE ARJA N TİN  BÜYÜKELÇİLERİ İLE
YEN İ V A TİK A N  TEMSİLCİSİ

Venezüella  Büyükelçisi M oanak V a lis i , A rjan tin  Bü
yükelç isi Sanchez San tam aria  ve V a tikan  tem silcisi S a l
vatore A sta , Cum hurbaşkanı Cevdet Su n ay ’a güven m ek
tup ların ı sunm uşlard ır.

26 Eylül 1969 TÜRKİYE-FEDERAL A LM A N YA  BU Ğ D AY AN LAŞM ASI

Dışişleri Bakan lığ ı Enform asyon Dairesin in bu ko
nudaki aç ık lam ası şöy led i r :

«Federal A lm an ya  ta ra fından  m em leketim ize U lus
la ra ras ı G ıda Yard ım ı Sözleşm esi çerçevesinde 10 .000 
ton buğday yard ım ı ya p ılm a s ıy la  ilg ili o la rak  bir A n la ş 
ma im zalanm ıştır.

A n laşm aya  göre, yurdum uzdaki satış değeri 
8 .700 .0 00  TL. na u laşan  buğday bedeli, n ak liye  vesa ire  
m asrafların  tenzilin i m üteakip T.C. M erkez Bankasındak i 
özel bir H esaba ya tırılacaktır. Bu m eb lâğ , ekonom ik k a l
kınm am ızla ilg ili o la rak  yurdum uzda ya p ıla cak  Türk- 
A lm an  ortak yatırım ların ın  finansm an ınd a ku llan ılacaktır .
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Söz konusu yard ım  Türkiye'n in  bu seneki buğday 
ihtiyacına bir katkıda bu lunm ak üzere Federal A lm an ya  
ta ra fından  yap ılan  yard ım ın  ilk  partisin i teşkil etm ekte
d ir.. Daha büyük m ikta rla rdaki m üteakip ya rd ım la r için 
halen Federal A lm an ya  ye tk ilile riy le  tem aslara  devam  
o lunm aktad ır.

BOLİVYA’DA ASKERİ HÜKÜMET DABESİ

General A lfredo O vando C and ia başkan lığ ındak i 
bir devrim  hareketi, eski Cum hurbaşkanı Luis Sîles Sa linas 
hükümetini devirerek bütün ilkede yönetim e el koym uş
tur.

YENİ İNGİLTERE, KAMERUN VE FİLİPİN BÜYÜKELÇİLERİ

İngiltere Büyükelçisi Sîr Roderick Sare ll, Kam erun 
Büyükelçisi W illiam  Lima Forcho ve Fil i bin 1er Büyükelçisi 
Dr. Jose  A le jand rino , Cum hurbaşkanı Cevdet Sunay'a  iti- 
m adnam elerin i sunm uşlard ır.

BUĞDAY İTHALÎ İLE İLGİLİ OLARAK TMO’NUN
AÇIKLAMASI

Toprak M ahsulleri O fis i, ithâline karar verilen 850 
bin ton buğdayın 500 bin tonu B irleşik A m e rika ’dan te
min ed ild iğni aç ık lam ıştır. 350 bin tonu d a , A vrupa Eko
nom ik Topluluğu İle ik ili an la şm a la r dah ilinde  d iğer ü l
kelerden ve Dünya G ıda Program ından sağ lam ak  üzere 
görüşm elerin devam  ettiği b ild irilm iştir.

FEDERAL A LM A N Y A ’DA SEÇİMLER

Federal A lm an ya 'd a  yap ılan  genel seçim lerin resmî 
sonuçlarına göre, H ristİyan Demokrat Partisi oyların  
% 'de 47 '6  ile başta gelm iş, Sosyal Dem okratlar, oyların  
% 'd e  30 ,3  ve Libera ller İse % ’de 9 ,5  ile ikinci ve üçün
cü vaziyette ge lm işlerd ir.



29 Eylül 1969 DIŞİŞLERİ BAKANININ YUNANİSTAN VE KIBRiS 
DİPLOMATLARI İLE GÖRÜŞMESİ

Birleşm iş M illetlerin  24 . Genel Kurul toplantısı ne
deniy le  N ew York'ta bulunan Dışişleri Bakan ı İhsan Sab- 
ri Ç ağ la ya n g il, yaptığ ı tem aslar s ıra s ın d a , Yunan  heyet 
başkan ı Tsistoplos için bir öğle yem eği verm iştir. D ışiş
leri Bakanı daha sonra Kıbrıs D ışişleri Bakanı K ip riyanu  
ile bir görüşm e yapm ıştır.

29 Eylül 1969 TÜRKİYE - BULGARİSTAN TURİZM KARMA KOMİSYONU
TOPLANTISI

Türkiye ile Bulgaristan  H alk  Cum huriyeti arasında 
1964 y ılınd a im zalanm ış bulunan «Turizm  A lan ınd a  İş
b irliğ i»  A n laşm asınd a öngörülen Karm a Turizm  Kom is
yonu top lan tıla rından  5 ncisi A n k a ra ’da ça lışm aların a  
başlam ıştır.

29 Eylül 1969 PARA FONU VE DÜNYA BANKASI TOPLANTISI

U luslararası Para Fonu ve Dünya Bankası Guver- 
nörleri toplantısı VVashington’da yap ılm ıştır. Top lantıya 
Türk iye ’yi tem silen M aliye  Bakan ı C ihad B ilgehan katıl
mıştır.

29 Eylül - 4 Ekim AVRUPA EKONOMİK KOMİSYONU HEYETİNİN 
1969 TEMASLARI

Bundan bir yıl evve l, bölgenin az  gelişm iş ü lke le ri
nin problem lerine özel bir önem atfed ilm esi hakkında 
a lınan  kara r çerçevesinde, B. M. A vru pa Ekonom ik Ko
m isyonundan bir heyet, ihracatın  geliştirilm esi ve bölge
sel tekn ik işb irliğ i konularında tem aslarda bulunm uştur.
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DIŞİŞLERİ BAKANININ BM GENEL KURULUNDA 
YAPTIĞI KONUŞMA

Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Ç ağ la ya n g il, Birleşm iş 
M illetler Genel Kuru lunda, Türkiye'n in  dünya sorunları 
karşısındaki tutumunu belirten bir konuşma yapm ıştır 
(Bk. Belge 8). D ışişleri Bakan ı daha sonra, A m erika 'n ın  
Sesi Radyosuna bir beyanat verm iştir (Bk. Belge 9).

KIBRIS DEĞİŞTİRME BİRLİĞİ GÖREV DEVİRİ

Kıbrıs Türk S ilâh lı Kuvvetleri 18. Değiştirm e B irliğ i 
K ıb rıs ’a gelm iştir.





B E L G E L E R





B E L G E  1 5 Eylül 1969

A vrupa Ekonom ik Topluluğu Komisyonu Dışişlerinden mesul üyesi Eduar- 
do M artino, İzm ir fuarında O rtak Pazar günü tertip edilm esi m ünasebetiyle, 
İzm ir Ticaret O dasında bir konferans verm iştir.

Eduardo M artino bu konferansında özetle şun ları söylem iştir :

«200 yıldanberi A v ru p a ’ya yönelm iş bu lunan Türk iye 'n in  kurduğu bu 
ortaklık kendi tarih i gelişim ine uygun bir davran ış olmuş ve s iyas î a lan d a  o l
duğu gibi ekonom ik a land a  da A v ru p a ’yı örnek ald ığ ın ı teyid etm iştir.

Dış ticaret a lan ınd a  A vrupa ülkeleri Türkiye'n in  en büyük atıcısı durum un
dadır. Buna karşılık  topluluk ülkeleri Türk iye ’nin ka lk ınm asına önemli bir ölçüde 
katkıda bu lunm aktad ırla r. Türkiye'n in  A vrupa ülkelerinde ça lışan  işçilerin in 
yüzde doksanı A vru p a  Ekonom ik Topluluğu üyesi m em leketlerde İstihdam  e d il
mekte, keza Türk iye 'y i z iya ret eden turistlerin yüzde elliden faz las ı da Topluluk 
ülkelerinden gelm ektedir.

H azırlık  dönem inde elde edilen sonuçlar ticari ve m ali, a la n la rd a  kend i
lerini gösterm iştir. M eselâ ticari a land a  Tü rk iye ’nin A ET 'ye  ihraç ettiği belli 
başlı ürünlere ind irim li güm rük tarifesi uygu lanm aktad ır. Ve Türk iye ’nin ih ra 
catının yüzde yetm iş beşi O rtak Pazar ü lkelerine m üteveccihtir. Bu ihracat hiç 
gümrük resmi ödenmeden veya  çok cüzi bir rüsum la O rtak Pazar ülkelerine 
girm ektedir. Beş y ıllık  hazırlık  dönem inin sonuçları m em nunluk verici olmuş, 
Türkiye ’ye tan ınan  kontenjanın tam am ı rea lize edilm iştir.

Bu arad a  AET A vrupa Yatırım  Bankası kan a liy le  Türk iye'ye  A ra lık  1969 
sonuna kad ar süren beş y ıllık  dönem zarfında uzun vade li ve düşük fa iz li 175 
milyon do lar kredi açm ıştır.

Geçiş, dönem inde de ticari ko lay lık la r genişletilecek, güm rük ind irim inden 
istifade edecek Türk m am ullerin in  sayısı a rttırılacak , Toplu luk ü lkelerinde ça lı
şan Türk işçilerin in daha iyi kazanç sağ lam a la rı üzerinde duru lacaktır.

Tav iz ler ise, karşılık lı ve dengeli m ükellefiyetler prensibine uygun bir şe
kilde tesbit edilm ekted ir. Bu tav iz le rin  Türk ekonom isi üzerine yapacağ ı etkiler 
üzerinde önemle duru lm aktad ır.

EDUARDO MARTİNO’NUN TÜRKİYE - AET ORTAKLIĞI İLE İLGİLİ KONUŞMASI
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Zanned iyoruz ki Türkiye'deki san ay ile rin  tedrici şekilde m illetlerarası re
kabete açılm ası Türk ekonom isinin kuvvetlenm esine yard ım  edecektir. O rtak 
Pazar m em leketleri Türkiye'n in  A vrupa m edeniyetine yaptığ ı katkıyı ve Türk i
ye ’nin bu sah ad ak i geniş im kânların ı m üdriktir.

Bu an lam  içerisinde Türkiye ile AET arasında aktedilen  bu an laşm an ın  
dünyada sulhun m uhafazasına da yard ım cı o lacağ ına şüphe etm iyoruz.»

B E L G E  2 9 Eylül 1969

AVRUPA KONSEYİNDE YUNANİSTAN SORUNU İLE İLGİLİ 
TÜRK PARLAMENTERLERİN GÖRÜŞÜ

Kopenhag'da top lanan  A vrupa Konseyi S iyasî Kom isyonuna Türk iye 'y i 
tem silen katılan  M anisa M ille tvek ili Ertuğrul Akça ile Kocaeli M ille tvekili Prof. 
N ihat Erim , Yunan istan  sorunu görüşülürken birer konuşma ya p a ra k  Türk iye '
nin görüşünü aç ık lam ışla rd ır.

M ille tvek ili Ertuğrul A kça , özetle şun ları sö y lem iştir :

«A y la rd ır , Yunan istan 'ın  A vrupa Konseyindeki durum unu m üzakere et
m ekteyiz. Karar suretleri kabul ettik, onları değ iştird ik , yen ile rin i kabul ettik. 
Bugün de, burada Kopenhag ’da yeni bir ka rar sureti hazırlam a çabası için
deyiz. Y u n an is tan ’ ın ya ln ız  A vrupa Konseyindeki durum unu konuşm akla mes' 
ele hallo lm az. Bu m em leket ayn ı zam anda bir Nato üyesid ir. Nato içindeki du
rumu cıyrı bir m uhasebeye tab i tu tu lm alıd ır.

Esas m es'ele şudur ve bizi kötüm serliğe götüren m es'ele de bu noktada 
düğüm lenm ekted ir: Bugünkü rejim faş is t tem ayüllü  askeri d ik tato ryad ır. Peki 
buna karşı o lan direnm e dem okratik  rejim istikam etinde m id ir? Bu sualin  ce
vab ı da m aa lese f hayırd ır. Bugünkü rejime karşı d irenenler dem okratik  rejim 
değ il, kom ünist bir idareyi a rzu layan la rd ır . İşte Yunan istan 'ın  ta lih s iz liğ i de 
buradad ır.

Realist o lm anın zam an ı gelm iştir. İsted iğ in iz ka ra r sureti ç ıkarın . Bunlar 
p lâton ik  o lm aktan  ileri geçem eyecek ve ç ıka racağ ın ız  her ka rar sureti bugün 
Yunan hükümeti ta ra fın dan  d ikkat nazara  a lın m ayacak  ve tebessüm le k a rş ıla 
nacaktır. Gürülüyorki Yunan istan  tam  bir çıkm azın içine g irm iştir. O nunla bazı 
politik ilişk ile ri o lan m emleketim  Türk iye'de komşusunun bu halin i beğene
cek durum da değ ild ir. Bütün tem ennim iz komşu devletin  dem okratik  bir istik
rara kavuşm asıd ır.

Yunan  m es'elesine daha rea list bir tedbir a ram ak  durum undayız. Aksi 
halde burada daha çok konuşur ve bugüne kad ar olduğu g ib i d ağ ılırız  ve (bir 
şeyler yaptık) zann ına düşeriz .»
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Ertuğrul AkçcTdan sonra söz a lan  Prof. N ihat Erim ise şunları sö y lem iştir :

«Kom isyon sözcüsünü d in led ik . Yu n an istan ’da normal dem okrasiye dönüş 
için hiçbir iyileşm e o lm adığını görüyoruz. Kom isyon sözcüsü şim diki durum un 
bu memleketi bîr iç savaşa  sürüklemesi ihtim alinden bahsediyor. Kom ünistlerin 
de teşk ilâ tland ığ ın ı, karşı darbeye hazırland ığ ın ı söylüyor. Bu ciddi bir teh like
dir. D iktatorya rejim lerin in  kendilik lerinden dem okrasiye geçmeleri çok ender 
gözüken bir şeyd ir. Yu n an istan ’da darbeye karşı da im a m ukabil darbe o lm uş
tur. A vrupa Konseyi A sam blesin in  geçen top lantısında ald ığ ı ka ra r üzerine B a
kan la r Komitesi acaba ne tedbiı a lm ıştır?  genel sekreterin bu konuda izahat 
verm esini bekliyorum .»

B E L G E  3 15 Eylül 1969

GÜVENLİK KONSEYİNİN MESCİD-İ AKSA OLAYI İLE İLGİLİ KARARI

Birleşm iş M illetler G üven lik  Konseyi, Kudüs'ün A rap  kesim ini ilhak  etme
mesini öngören Birleşm iş M illetler ka rarla rın a  uym am asından ötürü 4  çekim sere 
karşı 11 oyla İsra il'i takb ih  etm iştir.

Pakistan ta ra fından  h az ır lan a rak  Konseye sunulan karar tasarıs ın ın  oy
lam asın d a , A . B. D ., F in lan d iya , P arag u ay ve Kolom biya çekim ser ka lm ış
lard ır.

İs ra il’ i takb ih  eden kararın  lehinde oy ku llanan  ü lke ler ise şun lard ır : Ce
zay ir , İngiltere , M illiyetçi Ç in, F ransa, M acaristan , N epal, Pak istan , Senegal, 
Sovyetler B irliğ i, ispanya ve Zam b ia .

G üven lik  Konseyinin kabul ettiği ka ra r suretinin başlıca hüküm leri şun
lard ır :

G üven lik  Konseyi, askeri işgal yolu ile toprak kazan ılm asına  karşı o ldu
ğunu teyideder,

1967 H aziran savaşın dan  sonra İsra il'in  Küdüs’ün A rap  kesim ini ilhak  
etmesini «hüküm süz» ilân  eden bundan önceki Konsey kararla rın ı teyideder,

Kudüs'teki kutsal bina veya  yerlerin  tahrib i veya bu yer ve b ina la ra  sa y 
g ısız lık  gösterilm esin in veya  bu hareketlerin teşvik görm esinin dünya barış ve 
güven liğ in i ciddi şekilde tehlikeye düşüreceğini belirtir,

El - A ksa  cam iin in  uğradığ ı tecavüz ve m aruz kald ığ ı sayg ıs ız lığ ın , İsra
i l ’ in Kudüs’ün statüsünü değiştirm e yönündeki gayretlerine derhal son verilm esi 
gerektiğ ini o rtaya koym akta olduğunu hatırla tır,
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Birleşm iş M ille tler’ in Kudüs’ le ilg ili bundan önceki kararla rın a  uym adığı 
için İsra il'i takbih  eder.

İs ra il’in bu karara  karşı menfi bir tav ır takınm ası veya  bu kararı hiç kaale  
a lm am ası ha linde , a lın a cak  tedbirleri görüşm ek üzere konseyin gecikm eden 
top lanacağ ın ı duyurur.

B E L G E 4 18 Eylül 1969

TÜRKİYE-AVRUPA EKONOMİK TOPLULUĞU GEÇİŞ DÖNEMİ 
MÜZÂKERELERİ HAKKINDA AÇIKLAMA

Dışişleri Bakan lığ ı Enform asyon Dairesin in bu konudaki açık lam ası şöy- 
İedir :

«Son günlerde bazı gazetelerde yer a lan  bir haberde, O rtak Pazar-Türki- 
ye O rtak lık  Kom isyonunun, yay ın lad ığ ı dört y ıllık  dönem raporunda, Tü rk iye ’nin 
1968 y ılınd ak i ekonom ik ve ticarî durum unu eleştirdikten sonra, Kom isyonun 
b irleşik  oturum ça lışm aların ın  sonucunda, Tü rk iye ’nin , O rtak Pazar üyeliğ in in  
«Geçiş Dönem i»ne girm esine karar verild iğ i b ild irilm ekted ir.

Birçok gazetede yay ın lan an  ve çeşitli m aka le le r vas ıta s iy le  bir tartışm a 
konusu yap ılan  bu haberle ilg ili o la rak  kamu oyuna aşağ ıd ak i aç ık lam an ın  y a 
p ılm asına lüzum görülm üştür :

Türkiye ile A vrupa Ekonom ik Topluluğu a rasın da kurulan ortaklığ ın ik in 
ci dönemine geçişle ilg ili m üzakerelere halen Brüksel’de devam  edilm ekte olup 
bu m üzakere ler henüz bir sonuca u laşm am ıştır.

Bu m üzakereler sonucunda Geçiş Dönemi m uhtevasını tesbit edecek olan 
Katm a Protokolün ekonom im izin herhangi bir sarsıntıya m aruz ka lm adan  sa ğ 
lanacak  m unzam  av a n ta jla r la  artan bir h ızla gelişm esine devam  edebilm esi 
için gerekli hüküm leri ihtiva etmesi hususunda azam î titiz lik  gösterilm ektedir. 
Bu çerçeve içinde, kalk ınm a p lân larım ızın  hedef ve ilke lerine uygun bir Katm a 
Protokolün Tara fla rın  ekonom ik güçleriy le  m ütenasip karşılık lı vecibeleri muh- 
tev î o lm ası, Geçiş Dönemine geçm em izin ancı şartını teşkil etm ektedir.

Katm a Protokolün bu ilkelerden uzak  o la rak  tesbiti h içbir zam an mevzuu- 
bah is o lm am ıştır. Esasen, Geçiş Döneminin tâbi o lacağ ı bu vazgeçilm ez şart
lar konusunda Top lu luk la a ram ızd a görüş beraberliğ i mevcuttur.

G azete lere , yan lış  bir an lam aya  m eydan verecek şekilde akseden haber
de bohsi geçen rapor, Türk iye-A vrupa Ekonom ik Toplu luğu Karm a Parlâm ento 
Kom isyonunun 1969 M ayıs ay ında Paris ’te akdettiğ i top lantısında onaylanan  
T ijrk iye-A ET O rtak lık  Konseyinin O rtak lık  Parlam ento Kom isyonuna sunduğu
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dördüncü y ıllık  faa liye t raporu ’ndan ibarettir. Bu rapor, O rtak lık  Konseyi ta ra 
fından her yıl hazırlanm akta ve Karm a Parlâm ento Kom isyonunun incelem esi
ne sunu lm aktad ır. Sözü geçen rapor, 1 O cak ilâ 31 A ra lık  1968 dönemi za rfın 
da O rtaklığ ım ız çerçevesinde yap ılan  faa liye tle re  yer verm ektedir. Bu raporda, 
basına intikal eden haberin aksine , İktisad î durum um uz e leştirilm em ekte, 1968 
yılı süresindeki fa liye tle r özetlenm ektedir. Raporun ekinde, sadece, Türkiye'n in  
ekonom ik gelişm esine ve top lu lukla ilişk ile rine  a it bazı verile r ista tis ik î tab lo 
lar çerçevesinde yer a lm aktad ır.

Kam u O yunun istifadesine açık  tutulan ya y ın la r arasında yer a lan  bu ra 
porun Türkçe tercümesi tam metin halinde b irkaç gün zarfında Basına sunula- 
ca ktır.>

BE L G E 5 18 Eylül 1969

OECD’NİN TÜRKİYE ÜZERİNDEKİ RAPORU

İk tisad î İşb irliğ i ve Kalk ınm a Teşkilâtı (OECD) ta ra fından  Türk iye ’nin 
1968 yılı ile 1969 yılın ın  ilk  ay la rın a  a it ekonom ik durumu hakkında haz ır
lanan rapor metni belli olmuştur.

Raporda, m illî ge lir artışının 1969 yılında yüzde 7'den fa z la  o lacağ ı be
lirtilm iş, yatırım  kaynak ların ın  yeni sah a la ra  kayd ırılm ası ve ekonom ik k ay
nakların  tahsis inde etkenliğin sağ lanm ası lüzum una işaret olunmuştur.

Raporda, tarım sal üretim in orta lam anın  a ltında gerçekleşm esine rağm en 
Türk iye ’nin m illî ge lirin in  reel o la rak  1968'de yüzde 6 ,2 arttığ ı, kamu ve özel 
yatırım  h arcam alarında belirli bir h ızlanm anın  olduğu ve o rta lam a o la rak  yüz- 
ae  15 bir artış gösterd ikleri belirtilm ekted ir.

S ına î üretim in y ıllık  o la rak  % 1 l ' in  üstünde arttığı b ild irilen  raporda, s ı
naî sektörde kapasiten in  yeni fab rika la r ın  üretime b aşlam ala rı sonucu de
vam lı arttığ ına işaret o lunarak  muhtemel tıkanm ala rın  (bottleneck) yetersiz k a 
pasite ve iç ta lep  yetersiz liğ inden değ il, fa k a t ödenm eler dengesinin sık ış ık  du
rumu sebebiyle ithâli gereken ham m adde tem ini zorunluğundan m eydana ge
lebileceği ve 1969'da m illî ge lir artışının  % 7 'y i aşacağ ı ifade  edilm ekted ir.

Raporda, Türkiye'n in  kayn ak ların ın  ku llan ılm asınd a iki önemli o layın  
büyük rol oynadığ ı bunlardan  birin in  yatırım  harcam alarındaki h ız lanm a , d i
ğerin in ise, özel tüketim in 1967'deki % 4 .1 ’e karşılık  % 5 .5 'e  yükselm esi o l
duğu kayded ilm ekted ir.

Rapora göre, f iy a tla r  1967’den daha tatm inkâr bir seyir takip  etmiş ve 
toptan eşya fiya tla rın d a  1967 ’dekİ % 7.6 lık artışa karşılık  1968'de % 4 .6 ’11k
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bir artış kayded ilm iştir. F iyatların  bu tatm inkâr seyri, b ilhassa geçinm e ind eks
lerinde kendini gösterm ektedir. (A nkara geçinme indeksinde % 4 .2 , İstanbul 
geçinme indeksinde ise % 6.0 bir artış olmuştur.)

Türkiye ekonom isinde tarım dan başka sah a la rd a  sür'atli b ir gelişm e o l
duğu için im alât, d iğer s ına î faa liye t le r ve hizmet sektöründe istihdam ın sü
ratle arttığı raporda ayrıca  kayded ilm ekted ir.

Raporda, ihracatın  1968'de 1967’den % 5 düşük o lduğu, fa k a t N isan 
1969'dan itibaren durum un iy iye  doğru g ittiğ i, fa k a t bununla beraber, Tü rk i
ye AET ortaklığ ın ın  pek yak ın d a  geçiş dönem ine intikal etmesi ihtim alin in  ih 
racatı ve genel o la rak  işletm elerin etkenliğ in i arttırm a yönünden gayretleri bir 
başka yönden teşvik  ettiği belirtilm ekted ir.

İtha lât 1968'de % 11.5 artm ış, bu artış gerek kota itha lâtı, gerekse proje 
an laşm ala rı gereğince teslim  edilen yatırım  m alla rınd ak i artm adan ileri ge l
m iştir. Yurt d ışında ça lışan  işçilerin gönderdikleri döviz ler ta tm inkâr m iktarla ra  
baliğ  o lm akla  beraber, turizm den elde edilen gelirlerin  artm asına rağm en, 
Türk va tand aş la rın ın  yurt d ışında yap tık la rı harcam aların  da aynı derecede 
artm ış o lm ası sonucu döviz gelirlerinde net bir artış husule gelm em iştir. Tü rk i
ye 'ye  özel yabancı serm aye g irişi 1968'de % 40 c iva rında artm ış ve m utlak 
rakam  o la rak  10 m ilyon ABD do larına u laşm ıştır.

Raporda ekonom ik politika ile ilg ili o la rak  1968 bütçe açığın ı belirli bir 
had içinde tu tab ilm ek için harcam aların  k ısıld ığ ı, verg i had lerinde bir değ iş
ine o lm am asına rağm en, vas ıtas ız  verg i ge lirlerin in  % 12 arttığ ı, Tekel İd a 
resi ve Şeker Ş irketinin verg i borçlarının devlete intikal etmemesi ve teşvik  ted- 
b ide ıi gereğince bazı m addelerde güm rük resmî ind irim leri yap ılm ası sebeb iy
le vas ıta lı verg i ge lirlerinde % 7 ’lik  bir artm a kayd ed ild iğ i ve netice o la rak  
devlet gelirlerinde orta lam a artışın  % 9'un b iraz a ltında gerçekleştiğ i ifade  
ed ilm ekted ir.

1968'de para arzı % 14 artm ıştır. Banka m evduatı 1967 ’den daha hızlı 
o larak °c 24 artm ıştır ki bu ta sa rru f a lışkan lığ ın ın  ha lk  a rasında yay ılm akta  
olduğunu gösterm ektedir. Banka kredileri 1968 ’in ilk  yarıs ınd a bir y ıl evvelk i 
aynı devreye nazaran  az  artm ış, fak a t ikinci ya rıd a  artış 1967'nin ikinci y a r ı
sından fa z la  olm uştur. 1969 İçin elde mevcut b ilg ile re  göre, banka kredileri 
1968'den daha hızlı artm aktad ır.

-—  Bütçe ve m aliye  po litikası —

OECD raporun ikinci bölüm ünde Türk iye'n in  bütçe ve m aliye  po litikasına 
yer verm iştir.

Raporda bu bölümü ka lk ınm a p lân larım ızın  ya tırım la rd ak i artışın önem 
li b ir kısmının kam u sektörü ge lirlerile  finanse  edilm esin i öngördüğüne işaret
le b aşlam aktad ır.
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Bütçeler normal o la rak  yüklend ikleri ekonom ide kısa vade li stab ilitey i 
sağ lam ak  görevi yan ında bütçe yo luy la  tasarru fların  arttırılm ası ve bunların 
kalkınm a hedeflerin in gerçekleştirilm esi için kana lize  edilm esi görevini de yü k 
lenm işlerd ir.

Raporda bu genel m ü lâhaza lardan  sonra vergi sistemi ile çeşitli ve rg ile 
rim iz ka lk ınm aya yard ım  açısından İncelenmektedir.

Raporun sonuç bölümünde Türk m akam ların ı ekonom ik politika a lan ınd a 
yakın  gelecekte bekleyen görevlerin üç başlık  a ltında top lanabileceğ i be lirtil
mekte, bunlar şöyle s ıra lanm aktad ır :

1 —  Son b irkaç y ıld a  elde edilen başarılı neticelerin konsolide edilm esi
gerekm ektedir.

Bunu temin için, kamu sektöründeki yeni projelerin çabuk ge lir getiren 
ve devam lı bir büyümenin tem elini teşkil edecek projeler o lm asına d ikkat ed il
m eli, m evsim lik gerekler d ışında M erkez Bankası kayn ak la rın a  b aşvu ru lm a
m ak, bütçeyi gereksiz yüklerden kurtarm aya gayret etmeli (program  bütçe
ye geçme hazırlık la rı bu yönde iyi bir başlang ıç noktasıdır) «take o ff» nokta
sında bulunan özel sektörde prodüktif faa liyetle rin  çeşitlend irilm esi için elde 
mevcut teşvik  tedbirleri iyi bir şekilde ku llan ılm alıd ır.

2 —  Yatırım  kaynak ların ın  yeni sah a la ra  kayd ırılm ası lüzum ludur.

Bunu sağ layab ilm ek  için, yeni im alât projeleri prensip itibarile  özel sek
töre ay rılm a lı, a lt yap ı yatırım ları geçen b irkaç y ılda  d ikkatle  incelenm eli, şe
ker pançarı ve tütün yerine canlı h ayvan , hayvan  yem i, taze m eyve ve sebze 
üretim ine doğru bir kayn ak  tahsisi yap ılm a lı ve m adencilik  ile orm ancılığ ın ge
liştirilm esi için gayret sarfed ilm e lid ir.

3 —  Ekonom ik kayn ak la rın  tahsis edilm elerinde etkenliğ in sağ lanm ası 
gerekm ektedir.

Türk m alî sistem inde vas ıta lı verg i ve b ilh a ssa , İtha lât sırasında alınan  
vergilerden çok, iç üretim ve gelirlerin  verg ilend irilm esine önem verilm e li, p a 
ra politikası vas ıta la rın ı geliştirecek tedbirlere başvu ru lm a lı, (M erkez Bankası 
kanun tasarıs ı g ib i), İk tisad î Devlet Teşekküllerin i Yen iden Düzenlem e Kom is
yonunun tavsiye leri süratle ta tb ik  ed ilm eli, Türk ekonom isinin dış dünya ile en
tegrasyonu (AET-Türkiye ortaklığ ı gibi) gerçekleştirilm eli ve turizm den daha 
faz la  döviz temin edebilm ek için enerjik  tedbirler a lınm a lıd ır.
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B E L G E  6 19 Eylül 1969

Dışişleri Bakan ı İhsan Sabri Ç ağ la ya n g il, Roma ve Brüksel'de yaptığ ı te
m aslar hakkında Yeşilkö y h avaa lan ın d a  şu demeci verm iştir :

«O rtak  P aza rla  m üzakere lerim iz konusunda Roma ve Brüksel’de bazı gö
rüşm eler yaptım .

Rom a’da Senato Başkan ı M. Fanfani ve D ışişleri Bakan ı M. Moro ile, 
B rükse l’de H ollanda Dışişleri Bakan ı ve A lt ıla r Konseyi dönem Başkan ı M. Luns, 
A lm an  Şansö lye  Yard ım cısı ve D ışişleri Bakanı M. W illy  Brandt, Fransa D ışiş
leri Bakan ı M. Schum ann, Belçika D ışişleri Bakan ı M. Harmel ve İta lyan  Tarım 
Bakan ı M. Sedati ile görüştüm. A y rıca , Top lu luk lar Komisyonu Başkanı M. Rey 
ve To p lu luk lar Kom isyonu ve Konseyi ileri gelenleri ile tem as im kânı hasıl o l
du.

O rtak lığ ım ız la  ilg ili o la rak  aç ık lad ığ ım ız görüşleri şu şekilde özetleyeb i
lirim  :

1. Geçiş dönemi ile ilg ili m üzakere lerim izin  sür'atle  ve yıl sonuna kadar 
sonuçland ırılm asına büyük önem atfetm ekteyiz. Topluluğun genel o la rak  gen iş
lemesi nakk ınd aki ça lışm aların  başlam asından  evvel Türkiye ile ilg ili konuları 
sonuçland ırm akta fayd a  görüyoruz.

2. Geçiş dönemi m uhtevasının tesb itinde, Türk san ay iin in  gereği gibi ko
runm asının yan ı s ıra , tarım  ve elem eği konuların ın da Türkiye için ayrı ve özel 
bir önemi olduğu aş ikâ rd ır. Bu hususlarda Türk iye ’ye azam î derecede im kân 
sağ lanm ası hem za ru rî, hem de karşılık lı m enfaatlerim izin  bir icab ıd ır. Tarım 
d a , d iğer O rtak la rla  hukukî a lan d a  eşitlik  istem ekteyiz. Elem eğinde ise, Türk 
ekonom isine belirli k a tk ıla r sağ lıya cak  m üşahhas tedbirlerin  ittihazı gerek
mektedir.

3. M alî ilişk ile r a lan ınd a  ise, yeni M a lî Protokol'un m uhtevasın ın bir ev
velk ine nazaran  çok daha geniş o lm asın ı zorunlu bu luyoruz. M a lî yard ım ın 
m iktarı, Türkiye'n in  ikinci beş y ıllık  p lan dönem inde özel şartlı dış m alî k ayn ak
lara o lan ihtiyacı ile dengeli o la rak  tesbit ed ilm elid ir.

Topluluğun hali hazırda karşı karşıya  bulunduğu güçlüklere rağm en, me
selem ize büyük ilgi ve an lay ış  gösterild iğ in i m üşahede etm ekle memnun olduk. 
M eslekdaşla rım , bütün im kânların  ku llan ılm ası suretiyle m üzakerelerin  sür’atle 
ve ta tm inkâr bir şekilde sonuçland ırılm asına yard ım cı o lacak ların ı belirttiler.

DIŞİŞLERİ BAKANINIM AVRUPADAKİ TEMASLARI HAKKINDA DEMECİ
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Bunun ilk tezahürü 15 Eylü I'de top lanan A ltıla r B akan la r Konseyinde gö
rüldü. F ilhak ika  B akan la r Konseyi, gündem dışı bir m üzakere ile, Tü rk iye ’nin 
O rtaklığ ına atfettiğ i önemi belirttikten sonra, Geçiş Dönemi m üzakerelerin in 
sür'atle sonuçland ırılm ası için gerekli tertip leri a lm ak la  Daim î Tem silciler Ko
mitesini görevlendird i.

Bu durum da, 23 Eylül ve 1 Ekirn ’de top lanacak O rtaklık  Komitesi ile Ekim 
ayının ikinci yarıs ınd a ya p ıla ca k  Büyükelçiler seviyesindeki O rtaklık  Konseyin
de büyük ilerlem eler kayded ilm esin i kuvvetle ümid etm ekteyiz. Bundan sonra 
da, Kasım  ay ında ya p ıla ca k  B akan la r seviyesindeki O rtaklık  Konseyinde n ihaî 
kararla ra  va rm ak  im kânını bu lab ileceğ im izi tahm in ediyorum . A yrıca , ça lışm a
ları sür'atlend irm ek bak ım ından , teknik seviyede ikili tem asların  yap ılm asında 
da isabet görüyoruz. Bu çerçevede, bir İta lyan  Heyeti ile Ekim ayı o rta larında 
A n ka ra 'd a  görüşm eler yap ılm asın ı kararlaştırd ık .

Brüksel ve Rom a'daki görüşm elerim de, ikili ve çok ta ra flı g ıda yardım ı 
konuları da ele a lınd ı. Bu a la n d a k i ça lışm alarım ız da müsbet bir istikam ette 
ilerlem ektedir. Bu vesile  ile, ih tiyaçlarım ızı zam an ında karşılam ak  üzere her 
türlü tedbirin alınm ış bulunduğunu ifade etmek isterim.

A n k a ra ’da bir gün kald ıktan  sonra, R abat’ta Mescid-ül A ksa konusunu 
görüşmek üzere to p lanacak  konferansa katılm ak için ayrılacağ ım . Konferansın 
hitam ında Rabat'tan N ew  - Yo rk 'a  geçerek Birleşm iş M illetler Genel Kurulu ça
lışm alarına iştirak edeceğim .»

B E L G E  7 25 Eylül 1969

İSLAM ZİRVE KONFERANSI SONUNDA YAYINLANAN DEKLERASYON 
VE KARAR METİNLERİ

1. Ra,bat İslam Zirve Konferansı Beyannam esi: A fg an istan  K ra llığ ı, C eza
yir Dem okratik ve H alk  Cum huriyeti, Çad Cum huriyeti, G ine Cum huriyeti, En
donezya Cum huriyeti, İran İm parato rluğu , H aşim î Ürdün K ra llığ ı, Fas K ra llığ ı, 
Suudî A rab istan  K ra llığ ı, Kuveyt Devleti, Lübnan Cum huriyeti, Arap Libya Cum 
huriyeti, M a lezya , M ali Cum huriyeti, M oritanya îsfarn Cum huriyeti, 
Pakistan Cum huriyeti, Senegal Cum huriyeti, Som ali Cum huriyeti, G ü 
ney Yem en H alk  Cum huriyeti, Dem okratik Sudan Cum huriyeti, Tu
nus Cum huriyeti, Türkiye Cum huriyeti, B irleşik A rap  Cum huriyeti, 
A rap  Yem en Cum huriyeti Devlet veya Hükümet Başkan la rı île Tem silcileri ve 
Hindistan İslam  Cem aati Tem silcisi 22 - 25 Eylül 1969 tarih lerinde R abat’ta top
lanm ışlard ır. Filistin Kurtuluş Teşkilâtı Tem silcileri de M üşahit s ıfatiy le  bu top
lantıya katılm ışlard ır, inanç b irliğ in in  m illetler arasındak i yak ın laşm a ve a n la 
yışı arttırm ak hususunda kuvvetli bir âm il o lduğuna inanarak , insan lık  tarafın-
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dan kayded ilen  gelişm elerin  başlıca âm ille rinden birin i teşkil eden İslam iyetin  
m anevî, a h lâ k î, sosyal ve ekonom ik değerlerin i m uh afazaya  kararlı o la rak , 
in san la r a rasında gerçek hak eşitliğ in i sağ layan  İslam  kaidelerine olan sa r
sılm az im an ların ı ilân ederek bütün m illetler arasında verim li işb irliğ in in  sağ 
lam d ayan ağ ın ı teşkil eden Birleşm iş M illetler Yasas ı prensip ve gaye lerin i k a 
bul ettiklerin i teyit ederek, m illetler a rasında mevcut kardeşlik  bağ ların ı ve 
m anevî rab ıtayı kuvvetlendirm eye ve ad a le t, m üsam aha ve tefrik  yapm am a 
prensipleri üzerine bina edilm iş olan hüviyetlerin i ve müşterek m irasların ı ko
rum ağa kararlı o la rak , her yerde refahı geliştirm eye ve hürriyeti teşviş etmeye 
az im li o la rak , m ille tlerarası barış ve güvenliğ in  m uhafazası için gayretlerin i 
b irleştirm eye kararlı o la rak , bu gaye lerle  aşağ ıd ak i hususları beyan ederler :

Hüküm etler, ekonom ik, iIm î, kültürel ve m anevî a la n la rd a  İslam iyetin  
kaidelerinden mülhem o la rak  a ra la rın d a  sıkı işb irliğ i ve karşılık lı yard ım laşm a 
sağ lam a m aksad iy le  tem aslarda b u lunacak la rd ır. Hüküm etler, Birleşm iş M ille t
ler Teşkilâtı Yasasın ın  prensip ve hedeflerine uygun o la rak  a ra la rın d a  ç ıkab i
lecek ih tilâ fla rı m ille tlerarası barış ve güvenliğ in  takv iyesine  katkıda bu lunacak 
şekilde barışçı yo lla rla  halletm eyi taahhüt ederler. Kutsal A ksa  Cam iinde ç ıka
rılan yang ın ı ve Orta Doğu'daki durumu inceleyen Devlet ve Hükümet Başkan- 
ları ve Tem silciler şu hususları beyan ed e rle r:

21 Ağustos 1969’da vuku bulan ve kutsal A ksa Cam iinde geniş hasara 
sebep olan acı o lay  bütün dünyadaki 600 m ilyondan fa z la  M üslüm anı en de
rin üzüntüye garketm iştir. M üslüm anlar, H ristiyan lar ve Yahu d ile r için kutsal 
olan Kudüs şehrinde İs ra il’ in askerî işgali a ltında insanlığ ın  en m ukaddes ma- 
bedlerinden biri olan El A ksa  Cam iine karşı g irişilen  bu sayg ıs ız lık  ve tahrip  ve 
tecavüz hareketleri Orta Doğu’da gerg in liğ i arttırm ış ve bütün dünya m illetle
rinde in fia l yaratm ıştır. Devlet ve Hükümet B aşkan la rı ve Tem silc iler, Kudüs'te 
İslam iyetin  kutsal m ahallerin in  m aruz bulunduğu tehlikelerin  bu şehrin İsrail 
kuvvetleri ta ra fından  işgalin in  neticesi olduğunu beyan ederler. M ukaddes yer
lerin kudsiyetin in  ve bu m ahallere  g iriş ve çıkış serbestîsin in m uh afazası, M u
kaddes Şehrin 1300 senelik tarihe istinat eden H aziran  1967’den önceki statü
sünün ihyasın ı gerekli k ılm aktad ır. Binnetice, Devlet ve Hükümet Başkan la rı ve 
Tem silciler, Hüküm etlerinin ve m illetlerin in  Filistin meselesi hakk ında Kud üs’e 
eski statüsünü tan ım ayan  her türlü hal çaresin i reddetmek hususunda az im li o l
dukların ı ifade ederler. Devlet ve Hükümet Başkan la rı ve Tem silc iler, M üslüm an
ların Kudüs şehrine olan derin b ağ lılık la rın ın  ve Hüküm etlerinin bu şehrin kur
tarılm ası için gayret sarfı yo lundaki az im lerin in  gozönüne a lınm asın ı ve bütün 
Hüküm etlerden, öze llik le  Frcınscı, Sovyet Sosyalist Cum huriyetleri B irliğ i, B irleşik 
K ra llık  ve A m erika B irleşik Devletleri Hüküm etlerinden ta lep  ederler. Devlet ve 
Hüküm et B aşkan la rı ve Tem silc ilerin in  m illetleri ve H üküm etleri, A rap  to p rak la
rının H aziran  1967'den beri İsra il ta ra fın dan  işgalin in  devam  etm esinden ve 
Kudüs şehrini ilhak  yo lunda a ld ığ ı tedbirleri iptal etmesi hususunda G üven lik
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Konseyinin ve Birleşm iş M illetler Genel Kurulunun kendisine yaptığ ı çağ rılara  
uym ayı İs ra il’ in hiç kaa le  a lm am asından  derin endişe duym aktad ırla r. Bu ciddî 
durumu gözönüne a lan  Devlet ve Hükümet Başkan iarı ve Tem silciler, aske rî işgal 
yolu ile toprak kazancı sağ lanm asın ın  şayan ı kabul o lm adığı prensibine uygun 
o la rak  H aziran 1967 savaşı neticesinde işgal ettikleri bütün toprak lan  İsra il 
kuvvetlerin in derhal tah liye  etm elerini temin am aciy le  sarfettik leri şah sî ve 
ko llektif gayretleri arttırm aları hususunda M illetler Cam iasın ın  bütün üyelerine 
ve b ilhassa m illetlerarası barışı idam e bakım ından özel sorum luluk taşıyan  bü
yü k  devletlere acil çağrıda bu lunm aktad ırla r. Filistin tra jed isi karşısında teessür 
duym akta olan Devlet ve Hükümet Başkan ia rı ve Tem silciler, çiğnenm iş h ak la rı
nın ihyası ve m illî kurtuluş m ücadelesinde Filistin halkın ı tam am iy le  destekle
m ektedirler. Devlet ve Hükümet Başkan ia rı ve Tem silciler, b arışa , fa k a t şerefli ve 
âd il bir barışa bağ lılık la rın ı teyit ederler.

2. Rabat İslam Zirve Konferansı :

1) Deklercısyonundaki ka ra rla rla  ilg ili o la rak  Konferansa katılan  Devlet
lerin m ille tlerarası a la n d a  g iriştik leri müşterek faa liye tin  neticelerini incelem ek; 
2) Konferansa katılan  Devletler a rasın da İrtibatı sağ lam ak la  ve bu Devletlerin 
faa liye tle rin i koordine etmekle görevli d a im î bir Sekreteryanın esasların ı tesbit 
im kânın ı görüşm ek üzere Bakan la rın  M art 1970'de C idde'de bir İştirakçi M em 
leketler Dışişleri Bakan ları Toplantısı akd in i kararlaştırm ıştır.

RABAT KONFERANS* BEYANNAMESİ İLE İLGİLİ OLARAK 
TÜRKİYE DELEGASYONUNUN YAPTIĞI AÇIKLAMA

«Türkiye D ışişleri Bakanı Konferansta yaptığ ı konuşm ada, Türkiye'n in 
Konferans sonunda yay ın lan an  Beyannam eyi, ilg ili konularda Birleşm iş M ille t
lerde kabul veya tasv ib  ettiği ka ra rla ra  uygunluğu nisbetinde desteklediğini 
açık lam ıştır.»

25 Sepiember 25, 1969

DECLARATİO N  OF THE RABAT ISLAM iC SUMMIT CGMFERENCE

The HeacJs of States and Governm ents and Representatives of the Kingdom 
of A fghan istc ın ,, A lgerian  Democrcıtic and Popular Republic, Republic o f Chad , 
Republic o f G u İnea , Republic o f Indonesİa, 'Empire of Iran , Hashem ite Kingdom 
of Jo rd an , Kingdom of Morocco, Kingdom  of Saudi A rab ia , State of Kow ait, 
Republic of Lebanon, A rab  Republic of L ibya, M a lay s ia , Republic of M a li, Islam ic 
Republic o f M au rİtan İa , Republic of N iger, Republic o f Pakistan , Republic of 
Som aiia , Popular Republic of Southern Yem en, Democratic Republic of Sudan,
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Republic of Tun is ia , Republic of Turkey, United A rab  Republic, the Yem en A rab  
Republic, and of the Moslem Com munity o f Ind ia , met at the First Islam ic 
Summ it Conference held in RABAT from 9to 12 Razhab 1389 (22 to 25 Septem 
ber 1969),

Representatives of the Palestin ian Liberation O rganization  attending as 
observers,

Convinced that their common creed constitutes a powerful factor bringing 
their peoples closer together and fostering understanding between them,

Resolved to preserve the sp iritua l, moral and socio-economic va lues of 
Islam  which rem ain one of the essential factors for the ach ievem ent of progress 
by m ankind ,

They affirm  their unshakab le  fa ith  in the precepts of Islam  which proclaim  
the equa lity  o f rights am ong all men,

They reaffirm  their adherence to the Charter of the United Nations and 
fundam ental Human Rights, the purpose and principles of which establish a 
basis for fru itfu l cooperation am ong a ll peoples,

Determined to strengthen the fraternal and sp iritual bonds existing between 
their peoples and to safeguard  their freedom  and the heritage of their common 
civ iliza tio n  founded in particu lar upon the principles of justice, tolerance and 
non-discrim ination,

A nxious to promote everyw here w e lfa re , progress and freedom ,

Resolved to unite their efforts for the preservation of w orld  peace and 
security,

To these ends hereby d e c la re :

Their Governm ents shall consult together w ith a v ie w  to promoting 
between them selves a close cooperation and mutual assistance in the economic, 
scientific, cultural and sp iritual fie ld s , inspired by the im mortal teachings 
of Islam ,

Their Governm ents undertake to settle by peaceful m eans an y  dispute 
which m ay arise  between them in such a m anner as to contribute to the 
strengthening of international peace and security, in accordance w ith the a im s 
and principles o f the Charter of the United Nations.

H aving considered the act of arson in the Holy A l-A qsa  M osque, and the 
situation in the M iddle East, the Heads of State and Governm ent and Represen
tatives hereby declare :
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The grievous event of 21 August 1969 which caused extensive dam age 
by arson to the Sacred A l-A qsa M osque, has plunged over s ix hundred m illion 
fo llow ers of Islam  throuhgout the w orld into the deepest angu ish .

This sacrilege ag a inst one of H um anity’s most venerated shrines and the 
acts of destruction and profanation of the Holy Places which have taken place 
under the m ilita ry occupation by Israel o f Al Quds - the Holy C ity of Je rusa lem , 
sacred to the fo llow ers of Islam , Christian ity and Ju d a ism , have exacerbated 
tensions in the M iddle East and aroused ind ignation am ong peoples throughout 
the w orld .

The Heads of State and Governm ent and Representatives declare that the 
continued threat upon the Sacred Shrines of Islam  in Jerusa lem  is the result of 
the occupation of this C ity by the Israeli forces. The preservation of their sacred 
character and unim peded access to them require that the Holy City should be 
restored its status, previous to June  1967, which w as established and sanctified 
by the history of thirteen hundred years.

They therefore declare that their Governm ents and peoples are firm ly  
determ ined to reject any solution of the problem of Palestine which w ould  deny 
Jerusalem  the status it had before June 1967.

They urge a ll Governm ents particu larly  those of France, the Union of 
Soviet Socia list Republics, the United Kingdom  and the United States of Am erica 
to take into account the deep attachm ent of the fo llow ers o f Islam  to 
Jerusa lem  and the solemn resolve of their Governm ents to strive for its 
liberation.

The continued m ilita ry occupation of A rab  territories by Israel since June 
1967, the refusal by Israel to pay the slightest heed to the calls by the Security 
Council and the General A ssem b ly of the United Nations to rescind the m easures 
purporting to annex the Holy City of Jerusalem  to Israel, have caused their 
peoples and their Governm ents the most profound concern..

Having considered this g rave situation, the Heads of State and Governm ent 
and Representatives urgently and earnestly appea l to a ll members of the 
international com m unity, and more particu lary to the great Powers which have 
a special responsib ility to m aintain  international peace, to intensify their 
collective and ind iv idua l efforts to secure the speedy w ith d raw a l of Israeli 
m ilitary forces from all the territories occupied as a result of the w a r  of June 
1967, in accordance w ith  the established principle of the inadm issib ility  of 
acquisition of territory by m ilita ry conquest.

¿7



Moved by the tragedy of Palestine, they a ffirm  their fu ll support to the 
Palestin ian  peoples for the restitution of their rights w hich were usurped and 
in their struggle for national liberation.

They reaffirm  their adherence to the principle of peace, but peace w ith  
honour and justice.

RESOLUTION OF THE RABAT ISLAMIC SUMMiT CONFERENCE

The Rabat Islam ic Summit Conference decides that a meeting of the 
M inisters of Foreign A ffa irs  of the Participating States shall be held at Jed d ah , 
in the month of March 1970, w ith  a v ie w  to :

1) Exam in ing the results of the common action undertaken, on the 
international fie ld , by the Participating States, as regards the decisions 
comprised in the Declaration of the Rabat Islam ic Sum m it Conference,

2) Discussing the possib ility of creating a Perm anent Secretariat, charged 
w ith  the task r  f ensuring lia ision  am ong the Participating States and coordinating
their action.

TURKISH STATEMENT IN CONNECTION WITH THE DECLARATION OF THE 
RABAT SUMMIT CONFERENCE

The Turkish M inister of Foreign A ffa irs , in a statem ent he has m ade in 
the Conference, sa id  that Turkey supports the Declaration issued at the end of 
the Conference to the extent it is com patib le w ith  the United Nations resolutions 
it has voted or supported on the subjects covered in the Declaration.

B E L G E 8 30 Eylül 1969

DIŞİŞLERİ BAKANININ B.M. GENEL KURULUNDA YAPTIĞI KONUŞMA

Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Ç ağ la ya n g il, B irleşm iş M illetler Genel Kurulu 
24 . dönem top lantısında şu konuşm ayı yapm ıştır :

«B ayan  B aşkan ,

Genel Kurul Başkan lığ ına  seçilm enizi yürekten tebrik etm ekle m em nuni
yet duym aktayım . Elim izde yüklü  ve hattâ pek yüklü  bir gündem v a r . Bu G e
nel Kurul Dönemi, m ille tlerarası m ünasebetleri zehirlem ekte o lan krizle r ve 
şiddet hareketleri bakım ından evvelk i dönem lerden hiç de aşağ ı k a lm am ak ta
dır. Bu şa rtla r a ltın d a , barış ve güvenliğ i doğrudan doğruya etkileyen m esele
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ler üzerinde görüşm elerim izi fayd a lı ve verim li k ılm ak ve âcil İk tisad î m ese
leler üzerine eğilm ek gibi güç bir görevle karşı karşıyay ız . Böylesine güç bir 
çalışm a yaparken  eh liyetin izin , m illetlerarası m eselelerdeki ve Birleşm iş M ille t
lerdeki tecrübenizin ve şahsî zerafetin izin  görüşm elerim ize istikam et verm esini 
bekliyoruz. B aşkan lık  M akam ına seçim inizin bir özelliğ i daha bu lunm aktad ır. 
Bu seçim , A fr ika  kıtasının m illetlerarası po litika sahasında oynadığ ı ve da im a 
gelişen d inam ik  rolü ortaya koym aktad ır. Türk Heyetinin bu önemli gö rev in iz
de sizi tam bir şekilde destekleyeceğin i belirtm ek isterim .

A yrıca , m üteveffa Başkan  Mr. Em ilio A renales Cata lan  için bu kürsüde 
ifade edilen ihtiram a ben de katılırım . Kendisinin herkesin hayran lığ ın ı celbe
den, yüksek vas ıfla r ı hakkında benden evvel söylenenleri tekrar etm eyeceğim . 
Mr. A renales'in  şahsında G uatem ala m üm taz bir devlet adam ını ve Birleşm iş 
M illetler ise barış ve M ille tlerarası an lay ış ın  sâd ık  bir h izm etkârını kaybetm iştir.

Bu sene de konuşm alarım ızın  başlıca tem ası hukuk ve adalete- dayan an  
bir m ille tlerarası düzenin kurulm ası olmuştur. B irleşm iş M illetler Teşk ilâ tı, b a
rışı, huzuru ve v icdan larım ızı tehdit eden m uhtelif m eselelerle m ücadele ede
bilmek için Hüküm etlerim izin gayretlerin in  ahenkleştirileceğ i bir forum o lm ak
tan z iyade  ş ikâyetlerim iz i d ile getird iğ im iz bir buluşm a yeri o lm akta devam  
etm ektedir. Fazla ümit verici o lm asa da bu m üşahadenin , hiç o lm azsa , Birleşm iş 
M illetler Teşk ilâ tın ı, barış ve m illetlerarası istikrarın  tem inatı haline getirm ek için 
gayretlerim izi hangi istikam ete tevcih etm em iz gerektiğ ini göstermek gibi bir 
fa idesi oluyor. M aalese f, çağım ızın ç ilesi, kuvvete başvurm ak , ad a le ts iz lik , it i
m atsızlık  ve ırk ayırım ı gibi m eselelerin yarattığ ı tehlikeyi id rak  edememekte 
değil, bu problem lerim izin  ciddiyeti ile m ütenasip hal çarelerin i bulup ç ıka ra 
m am aktad ır. İtira f etmeye mecburuz k i, m em leketler a rasın d ak i m ünasebetler 
Birleşm iş M ille tler A n ayasas ın d ak i prensip ve ideallerden mülhem o lm adıkça 
Teşkilâtım ız kendisine A n ayasad a  verilen  görevleri ifaya  as la  m u vaffak  o la 
m ayacaktır. Devam eden haya l k ırık lık la rım ız , as lınd a zıt ve fa rk lı tutum ların 
bir neticesidir. M am afih , kötümser görünm ek de istem iyorum . M em nuniyetle 
belirtmek gerekir ki, ümit verici bir gelişm enin işaretleri de yok değild ir. G er
çekten, bazı h aya tî m eseleler çözümlenem em iş o lsa la r da eski veham etlerînİ 
b iraz kaybetm işlerd ir. İfade etmeye çalıştığ ım ız husus şudur . Beşeriyetin he
defi olan dünya barış ve istikrarın ın  temin edileb ilm esi için bir ta ra ftan  gerg in
lik yuva ların ın  tasfiyesi ve yeni gerg in lik lerin  o rtaya çıkm asın ın önlenm esi, d i
ğer tara ftan  da M ille tler Cam iasında fayd a lı işb irliğ ine  m üsait a lan la rın  orta
ya çıkarılm ası gayem iz o lm alıd ır. Tab ia tiy le  bu hususun tem ini her şeyden ön
ce bütün ü lkelerin  sam im î işb irliğ ine ihtiyaç gösteren m eselelerde olumlu ve 
yapıcı tutum lar tak ib ine  bağ lıd ır. Birçok ih tîlâ fli durum ların  kaynağ ında işte 
bu esaslı unsurun eksik liğ i görülm ektedir. Barış ve istikrarı tehlikeye düşüren 
ihtilâfların  sebebi budur.
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Üzücü bir gerçek, zam an ım ız sorunlarından bazıla rın ın  çağdaş an lay ış la  
bağ d aşam ayan  bir m ahiyet arzetm esid ir : Bu çağ ki bel I i - baş 11 vas ıfla rın d an  
biri ha lk la rın  kendi kaderlerin i serbestçe tâyin  etmeleri hakkının tanınm ası ve 
insanın kölelikten kurtulm ası olm uştur. Ö zgürlük, ad a le t ve barışın temeli olan 
insan h ak la rın a  sayg ın ın  sağ lanm ası konusunda daha ya p ıla ca k  çok şey v a r
dır. Dünyam ızda hâlâ  ırk, renk ve din ay rılık la r ın a  dayan an  ve insanı isyan et
tiren ta tb ika t mevcuttur. Devrim izde, bu çeşit usu ller, temel insan hakların ın  
kabulü mümkün o lm ayan  bir inkârını teşkil etm ektedir. İnsan H akları Kom is
yonuna yeni seçilm iş o lan Türk iye , insan lık  haysiyetine  m üessir bir saygı sağ 
lam a yönünde yap ıcı ça lışm a la r ifa edecek olan bu Kom isyonun faa liye tin e  f i i 
len katılab ilm ekten  m em nuniyet duym aktad ır.

Bayan  Başkan ,

Gelecek yıl 10. yıldönüm ünü kutlayacağ ım ız ve kabulü sırasında destek
leyicileri a rasında bu lunm akla iftihar ettiğ im iz Söm ürgeciliğ in Tasfiyesi Beyan
nam esin in kabulünden buyana katedilen m esafe bahsinde görüşlerim i birçok 
defa ifade etm işim dir. Söm ürgeciliğ i sür'atle  tasfiye  etmek için tuttuğumuz 
yo lda sebat etm em iz ve yo ru lm ak b ilm ez gayretlerim ize  devam  etm em iz ge
rekm ektedir.

Söm ürgecilik devrin in  ka lın tıların ı gene llik le  A fr ika  kıtasının güneyinde 
görm ekteyiz. İnsan ların  köle leştirilm esin in  en müstekreh şeklin i teşkil eden ve 
G üney A fr ika  Hükümeti ta ra fından  tatb ik  edilen «aparthe id» ve ırk ayırım ı 
siyasetine  karşı beşerî v icdan  isyan halinded ir. Bu Hüküm et, Genel Kurul ve 
G üven lik  Konseyi ka ra rla rın a  rağm en, N am ib ia ’ya  bağ ım sızlık  verm eyi reddet
m ektedir. Türkiye'n in  de üyesi olduğu N am ib ia  Konseyi, A fr ika  k ıt’asın ın bu 
kısm ındaki durum un arzettiğ i tehlikeye G üven lik  Konseyinin d ikkatin i bir defa 
daha çekm iştir. Teessüfe şâyan  olan husus, Güney A fr ik a ’nın N am ib ia ’daki h â 
kim iyetine , G üven lik  Konseyinin kararında öngörüldüğü veçh ile , 4 Ekim 1969 
tarih ine kad a r son verm ek niyetinde görünm eyîşid ir.

Söm ürgeciliğ in  üzüntü verici d iğer bir örneğini Rodezya 'daki gayri 
m eşru, ırkçı az ın lık  rejim i verm ektedir. Son za m an la rd a , sonucu önceden belli 
ve bir komedi m ahiyeti arzeden referandum a sahne olan Rodezya 'daki 
gayri İnsan î rejim e karşı, G üven lik  Konseyi ta ra fın dan  a lınan  tedbirleri Türkiye 
büyük bir d ikkatle  ta tb ik  etm ektedir. Bu sözde referandum  sonunda kabul ed i
len A n a y a sa , Rodezya 'da ırkçı rejim in yerleşm esin i sağ lam a gayesi güt
m ektedir ve ilâveye  hacet yoktur kİ, hiçbir hukukî değeri hâ iz  değ ild ir.

Teşk ilâ tım ız , yo ru lm ak b ilm ez gayretlerine devam  ederek Z im babw e h a l
kının bağ ım sız ü lke ler a rasın a  g irm esini tem in için gayretlerine devam  etmeli 
ve gereken tedbirleri a lm a lıd ır.
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Orta Doğu'da haii hazırda kötüleşme yönünde gelişen İh tilâ f konusundan 
b iraz uzunca bahsedersem , umarım  ki Genel Kurulun sabrını suistim al etmiş 
olm am . Ateş-kes hattı boyunca artan bir gerg in lik  görülm ektedir. Bu durum , 
en kısa zam anda bölgede barışın sağ lanm asın ı temenni ve ümit edenler için 
derin bir huzursuzluk konusudur. Her iki ta ra f s ilâh lı kuvvetleri arasında 
sık sık vukua gelen çatışm ala r geniş bir m uhasem at seviyesine varm a tem ayü
lünü gösterm ektedir.

Bölgedeki şiddet hareketlerin i G üven lik  Konseyinin ateş-kes kararın ın  b a 
sit bir ih lâ li o la rak  kabul etmek hatalı o lacaktır. İh tilâ fa  bir çözüm şekli bu l
mayı ko lay laştıracak  gayretler ümit verici bir gelişm e gösterm ediği m üddet
çe, itidale  dâvet teşebbüslerin in sükûnun m uhafazasına k ifayet edeceği şüp
helidir.

El-Aksa Cam im deki yang ın , esasen mevcut tehlikeli durum a çok nâzik  bir 
unsur daha ilâve  etm iştir. Dünya M üslüm anların ı büyük heyecana ve derin 
teessüre şevketm iş olan bu tecavüz o lay ı, Orta Doğu'yu her an iştia le  m üsait 
bir bölge haline getiren A rap-İsra il ihtilâfın ın  çözülmesi için elden gelen her- 
şeyin yap ılm ası gereğini herhalde daha aç ık lık la  o rtaya koymuş o lm aktad ır. Bu 
sa fh ad a , yang ın la  ilg ili o la rak  herhangi bir itham da bulunm ak uygun o lm az. 
Fakat, Kudüs’ün A rap  bölgesini elinde tutan ü lkeye askerî işgal a ltındaki bir 
yerde vukubu lan  bu fiilden  do layı bir sorum luluk tan ım am ak da m üşküldür. 
Kaldı ki, bu m em leket, Kudüs şehrinin statüsünü tâd ile  m âtuf bütün tedbirler
den vazgeçm esi ta leb inde bulunan G üven lik  Konseyi ve Genel Kurul ka rarla rın a  
riayet etmemekte m aa lese f ısrar da etm ektedir.

Fa s ’ın başşehrinde bir hafta önce cereyan etmiş o lan Zirve Konferansında 
kabul edilm iş olan B ild iriy i bu m ünasebetle hatırlatm akta fa id e  vard ır. Bu B il
d iri, sadece El-Aksa Cam ii yang ın ı sonunda İslâm  dünyasında husule gelen 
in fia le  d ikkatleri to p lam ak la  ka lm am akta , ayn ı zam an d a , A rap-İsra il ih tilâfına 
sür’atle  âdi! ve hakkan iyete  d ayan an  bir çözüm şekli bulunm ası zaruretin i de 
ortaya koym aktad ır.

Bir yıl önce y ine Genel Kurulda belirttiğim  g ib i A rap  toprak larında işgalin  
devam ı ve Kudüs konusundaki Genel Kurul kararla rın ın  tatb ik edilm em iş o lm a
sı, gerek bölge gerek dünya barışı için ciddî bir tehlike arzetm ektedir. Bugün 
bu düşüncelerim i daha da kuvvetle tekra rlayab ilir im . Şayet, esas gaye , Orta 
Doğu’dcı bölge ülkeleri a rasın da normal ilişk ile rin  kurulm asına zemîn h az ır la 
yacak  âd il ve devam lı bir barışın teessüsü ise, şurası m uhakkaktır k i, em rivâki- 
ler ve silâh gücü ile a raz i ilhak ı bu gayeye  hizmet edecek m etodlar değ ild ir. 
Ümit edelim  ki, genel durum da son zam an la rd a  görülen kötüleşme ve özellik le  
El-Aksa Cam iinde çıkan yang ın , b izleri, O rta Doğu ihtilâfın ı hâlen içinde bulun
duğu çıkm azdan kurtaracak  gayretleri h ız land ırm aya şevketsin .

Bayan Başkan ,
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Şurası m em nuniyet veric id ir ki, 22 Kasım  1967 ta rih li G üven lik  Konseyi 
Kararı e l’an s iya s î bir çözüm için bir temel teşkil edecek değerdedir. Burada, 
G üven lik  Konseyinin d a im î üyesi o lan 4 ülke Hükümetleri ta ra fın dan  g irişilen  
gayretleri Hüküm etim in desteklediğ ini beyan etmek isterim . G erek ikili gerek 
dörtlü çerçevede yürütülen görüşm eler, bir hal şekli için im kânların  tam am en 
kaybo lm ad ığ ın ı göstermekte ve bir ümit kaynağ ı teşkil etm ektedir. B irleşik Am e
rika ile Sovyet Rusya ’nın Orta Doğu ihtilâfın ın  çözüm lenm esini ko lay laştırm ak  
bakım ından yeni gayretlere g irişm elerin i m em nuniyetle kayded iyoruz. Bu te
şebbüsler, ih tilâ fa  doğrudan doğruya ta ra f o lan ülkelerin  de desteklerin i es ir
gem em eleri şartiy le , Büyükelçi Ja rring  M isyonunun başarıya  u laşm asın ı s a ğ la 
ya b ilir .

Bayan  B aşkan ,

Türk iye 'y i doğrudan doğruya ilg ilend iren b ir konuda da görüşlerim i be
yan  etmek istiyorum  : Bu, Kıbrıs m eselesidir.

K ıb rıs ’taki iki Cem aat a rasın da görüşm elerin başlam asından  bu yan a  bir 
yıl geçm iştir. Bu görüşm eler A d a ’da normal şartların  ve A n ayasa  n izam ının 
iadesin i temin edecek esasların  aranm ası gayesine m âtuftur. Bu görüşm elerin 
başarı ile sonuçlanm ası gerektiğ ine inan ıyoruz. Z ira , K ıb rıs ’ ın istikb a li, A d a ’da- 
ki iki unsur arasında tam bir an laşm aya  varılm asın a  ve bunların  bağ ım sız 
Devletin bütün faa liye tin e  âd il ve dengeli bir şekilde katılm a larına  bağ lıd ır.

Bu m aksatla , m illi cem aat o la rak  fa rk lı hüviyetlerine sayg ı esasına m üs
tenit bir Kıbrıs devleti yönetim inin esasların ı h az ır la yab ilm ek  için her iki cem aat, 
yekd iğerine karşı an lay ış  ve hoşgörgü gösterm elid ir. Şayet ta ra fla rd an  biri aklı 
selim ve m antığın ya n lız  kendi tekelinde bulunduğu h aya lin e  kap ılacak  ve 
bütün tav iz le rin  karşı ta ra ftan  gelm esini bekleyecek o lu rsa , böyle bir davran ışın  
çözüme götüren bir tutum o lm ayacağ ı teslim  ed ilm e lid ir. M azin in  dersleri ışığ ın
da . K ıb rıs ’daki iki cem aatin böyle kısır d a vran ış la r içine düşm em esinde Y u n a 
nistan ile Türk iye 'ye  büyük sorum lu luk lar düştüğü kanaatindeyim .

Karşılık lı itim adın teessüsü ve güven liğ in  m uh afazası, halen yap ılm akta  
olan görüşm elerin ilerlem esi için elzem dir. Bu it ib a rla , K ıb rıs ’daki B irleşm iş M il
letler Barış Gücünün en m üessir seviyede m uhafaza edilm esi gerektiğ ine in a 
nıyoruz.

Burad a , Genel Sekretere ve d iğer B irleşm iş M illetler görevlile rine  Kıbrıs 
m eselesine gösterd ikleri yap ıcı ilgiden do layı tekrar teşekkür etmek İstiyorum . 
Ayn ı şk ilde , K ıb rıs ’dak î Birleşm iş M illetler Barış Gücüne ve onun faa liye tin e  kat
kıda bulunan Hüküm etlere de teşekkür etmek istiyorum .
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Vietnam  ihtilâfı bütün dünyayı meşgul eden bir mesele o lm akta devam  
etm ektedir. H ernekadar Paris görüşm elerinden henüz m üşahhas bir netice h a
sıl o lm am ışsa da , askeri harekât seviyesindeki a za lm a , bir hal çaresi bulm a 
çabasına müsbet bir hava getirm iştir. Am erika B irleşik Devletleri ta ra fından  
atılan  ad ım la r böyle bir gelişm eyi ko lay laştıracak  m ahiyette olmuştur. Dün
yanın  bu bölgesinde sulh ve istikrarın  tekrar tesisine b ilhassa ilgi duyan bütün 
Hüküm etlerin ih tilâ fa  son verm eye müteveccih gayretleri desteklem eleri gerek
tiğ ine inanıyorum .

Bayan  Başkan ,

S ilâhsız lanm a meseJesi ciddî bir endişe kaynağ ı o lm akta devam  etm ek
tedir. N iha î hedef o lan , m illetlerarası kontrola tabi tam ve genel silâhsız lanm a 
artık  doğrudan doğruya ele a lınan  bir konu değ ild ir. B ilhassa nükleer s ilâh la r 
a lan ınd a o lm ak üzere devam  eden s ilâhsız lanm a yarışı sebebi ile bütün in
san lık , tarihte benzeri o lm ayan  bir tehlikenin sultası a ltında bulunm aktadır, 
itira f etmek lâzım  ki, şim diye kadar bu yarış ı durdurm ak için sarfed ilen  g a y 
retlerin sonucu, bu gayretler ne kadar sam im i de o lsa , meselenin vu s ’at ve 
m üstaceliyetine k ıyasla  ehem m iyetsiz ka lm aktad ır. Bir ölçüde gelişm e kaydet
tiğ im iz sah a la rd a  bile tam netice sağ layab ilm ek  için yap ıla cak  pek çok şey 
mevcuttur. Nükleer denem elerin yasak lanm ası an d laşm ası, bu yasağ ın  yer a l
tı denem elerine de teşm ili sureti ile tam am lanm aya muhtaçtır. Son o la rak  ha
zırlanm ış olan nükleer s ilâh la rın  yay ılm asın ı önleme an d laşm ası, bu andlaş- 
m aya ka tılan la r daha çok say ıda o lm adıkça ve nükleer m em leketlerin kendileri 
nükleer s ilâh  stokları ile ilg ili bazı tahdit tedbirleri üzerinde and laşm aya v a r
m adıkça am acına u laşm ış o lm ayacaktır. Hemen söylem eliyim  ki, Am erika B ir
leşik Devletleri ve Sovyetler B irliğ i arasında strate jik  nükleer s ilâh ların  tah 
didi görüşm elerine b aş lam ak  üzere tem aslar yap ılm akta  olması ümid verici bir 
husustur.

S ilâh lanm a yarışın ın  henüz yay ılm ad ığ ı sah a la ra  sirayetini önlem ek hu
susunda beliren tem ayülleri Hükümetim takd ir etmekte ve desteklem ektedir. 
Bu yönde önemli bir ad ım  uzay ötesinin keşfi ve ku llan ılm asında devletlerin 
faa liye tle rin i düzenleyen prensip ler hakkındaki an laşm a olmuştur. Aynı 
derecede önemi ha iz o lan d iğer bir konuda da ça lışm alar devam  
etm ektedir. Gerçekten, deniz yatağ ı ve okyanus tabanın ın  m ünhasıran barışçı 
m aksatla rla  ku llan ılm asın ın  tem ini ve bu sahaların  bütün insanlığ ın faydası 
ve refahı için işletilm esi hususunda yap ıcı gayretler sarfed ilm ekted ir. Bu teşeb
büs, sadece ileride durdurulm ası mümkün o lm ayacak  faa liyetle re  şimdiden 
sed çekm ek arzusuna cevap verm ekle ka lm am akta , üstelik m illetler cam iasının 
müşterek m enfaatle ri için verim li b ir işb irliğ i hususunda yeni im kân lara  yol 
açm aktad ır.

Bayan  Başkan ,
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Şüphe yoktur k i, kimyo ve bioioji sah a la rınd a  da b ilg ile rim izi sadece in 
sanlığ ın fayd ası istikam etine yöneltm em izde zaruret va rd ır. Binnetice, bir ta 
raftan k im yasal ve bakterio lo jik  s ilâh la rın  ku llan ılm asın ı ya sa k la ya n  1925 Ce
nevre protokoluna m illetlerin  daha geniş ölçüde katılm a ları tem ennisini ileri 
sürerken, bir ta ra ftan  da bu protokolda derpiş edilm iş bulunan ya sak la rın  kuv
vetlend irilm esi için tam am layıc ı tertip ler a lınacağ ı üm idini beslem ekteyiz. Bu 
m aksatla  bazı teşebbüslere geçilm iş o lm asından m em nuniyet duyuyoruz.

Bu m ünasebetle, Cenevre kom itesinin s ilâhsız lanm a ile meşgul b ir forum 
o la rak  gittikçe artan  şekilde oynadığ ı rolü tebarüz ettirmeme m üsaadenizi ri
ca edeceğim . Üye sayısın ın  onsekizden y irm ia ltıya  ç ıka rılm ası, komitenin ça lış
m alarına karşı duyu lan  ilg iye  m uvazi o la rak  bünyesinin de yeniden düzenlen
mesi hususunda mevcut genel a rzu ya  cevap verm iş o lm aktad ır.

S ilâhsız lanm a sahasınd a b ilânçom uz ta tm inkâr o lm aktan  uzaktır. Bizi 
n ihai hedefim izden ay ıran  m esafeyi kapatıncaya kadar aşm am ız gereken en
gellerin  azam etin i de m üdrikiz . Fakat şim d iye kad ar başarılan  neticelere b a k a 
rak, a ra lık s ız  gayret sarfın ın  hem lüzum lu, hem fa y d a lı o lduğununa da kan iiz . 
Her ha lükârda beşeriyetin , kendi eseri o lan bu m utlak s ilâh la rın  yarattığ ı teh
didi yenmekten başka çaresi yoktur.

Sayın Başkan ,

S iyasetle  ilg ili bu sözlerim den sonra , aynı derecede önemli o lan , İktisad î 
a la n d a  m ille tlerarası işb irliğ i konusu hakkında da bazı düşünceler serdetm ek 
istiyorum . Esasen bu konuda birçok fik ir le r ifade  edilm iş bulunuyor.

Bayan  B aşkan ,

Kalk ınm a halindeki ü lkelerin  İktisad î sosyal gelişm elerin i gerçekleştirm ek 
yo lundaki az im leri b ilinen bir husustur. Ka lk ınm a halindeki dünyanın  her ta 
rafında karşılaştığ ım ız bu azm in  teşkilâtım ızın  ça lışm a la rın a  m uhakkak surette 
aksetm esi ve bu ça lışm a la rd a  yer etmesi gerektir. Bu konuda bir müddetten- 
beri va itk â r ve m an idar gelişm eler m üşahade etm ekteyiz. Gerçekten, şu a n 
d a , Birleşm iş M illetler ikinci ka lk ınm a on yılı hazırlık  kom itesi, önüm üzdeki on 
yıl za rfın da uyg u lanacak  m ille tlerarası kalk ınm a strate jisin i h az ır lam aya  gayret 
gösterm ektedir. Bu teşebbüsün başarıya  u laşm asına yard ım cı o lm ak, ister ge
lişm iş, ister gelişm e halinde olsun, teşkilâtım ıza üye her devletin  g ö re v id ir  Z i
ra , burada sadece insanlığ ın  çoğunluğunun saadet ve refahı değ il, daha z iy a 
de, b izzat barış ve istikrarın  tem elleri bah is konusudur. Gerçekten, iki şıkla 
kcırşı karşıya  bu lunm aktayız : Gerekli s iyas i İradeyi bir a ra y a  getirip , te şk ilâ t
lan d ıra rak , ta tm inkâr bir ka lk ınm a hızını sağ lam ak  üzere, gelişm e halindeki 
ülkelerde olduğu kadar gelişm iş m em leketlerde de uygun tedbirlerin  a lınm ası, 
ya  cici, tatm in olunm am ış a rzu la r ve teskin edilm em iş m ahrum iyetlerden doğan 
bir anarş in in  tehlikelerine m aruz ka lınm ası. Gelişm e halindeki ü lkelerin  ik t isa 
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dî kalkı nm alarındak i başlıca gayretin herşeyden önce bu memleketlerden ge l
mesi gerektiği şüphesizd ir. Bununla beraber, bu ülkelerin bu yo ldaki gayret
lerinin gelişm iş m em leketlerce teşvik  o lunarak  desteklem esine de ihtiyaç vard ır. 
Bayan Başkan ,

H içbir ü lkenin kendi başına yeterli olm adığı bir dünyada iktisadi ve sos
ya l ka lk ınm adak i işb irliğ i iradem izin  kuvvetlendirilm esi zam anı gelişm iştir. Ev
velce görülm em iş v u s ’atteki re fah ları, gelişm iş ü lkelere, bu konuda gerekli k a y 
nakları bir yana  ay ırab ilm ek  im kânını bahşetm ektedir. Diğer yan d an , ilim ve 
teknoloji de eski engelleri yenebilm esi için, insanın emrine en fayd a lı aletleri 
verm eye devam  etm ektedir. Bu ya rd ım lara  ilâveten , teşkilâtım ız, iki ta ra flı k a l
kınma halindeki ülkelere her türlü yard ım ın yöneltileb ilm esi sağ layab ilecek  mü
teaddit kurum sal m ekan izm alara  sah ip  bu lunm aktadır. M illetlerarası ka lk ın 
ma stratejisi çerçevesinde kabul o lunacak tedbir ve p o lit ika lar hakkında özlü 
bir m utabakata v a ra ra k , bunu ileri görüşlülükle u yg u layab ild iğ im iz takd irde , 
m illetlerarası işb irliğ i a lan ınd a  tarih i bir m erhaleye istenilen m erhaleye erişe
ceğim ize m uhakkak nazarı ile b ak ılab ilir .

Bayan B aşkan ,

Türk de legasyonu , beşeri çevrenin bozulm ası m eselelerinin Birleşm iş 
M illetlerde lây ık  o ldukları ilg iy i n ihayet görmelerinden büyük memnuniyet duy
m aktad ır. Büyük vus'atı bulan bu meselelerin dünya çapında ele a lınm a la rı ge
rekir. Bu a la n d a k i koordine bir m illetlerarası faa liye tin  gerektirdiği çerçeve 
Birleşm iş M illetlerce temin ed ileb ilir . 1972 y ılında toplanm ası öngörülen B ir
leşmiş M illetler Beşeri Çevre Konferansına hazırlanm akta olan Türkiye, bu kon
feransın , bu m eselenin B irleşm iş M illetlerce getirilm esi yo lundaki şayan ı d ik 
kat teşebbüse ön a y a k  olan İsveç'te toplanm asını desteklem ektedir.

Bayan B aşkan ,

İktisad î ka lk ın m a , nüfus, beşeri çevre, insan h ak la rı, uzayın barışçı yo l
larla ku llan ılm ası ve deniz dibi kaynak ların ın  İşletilm esi gibi saha larda teş- 
kilâtım ızca gerçekleştirilen faa liye t le r sadece Birleşm iş M illetlerin hedeflerine 
hizmet etmekle ka lm ayıp  ayn ı zam anda m illetlerarası İşb irliğ i için yeni u fuk
lar da açacaktır. Bu iktisad i ve sosyal hedeflerin izlenm esi sırasında gerçekleş
tirebileceğim iz b aşa rıla rın , Birleşm iş M illetlere beslediğ im iz inancın ispat ve 
m ükâfatını teşkil edeceğine kan iiz .

Bayan B aşkan ,

Yeni bir çağa ad ım  atmış bulunuyoruz. Beşerin m uhayyilesin i yü zy ılla r 
boyunca işgal eden, kâinatın  fethi hülyası gerçekleşm e yoluna girm iş bulunu
yor, inscın dehasın ı sem bolize eden kahram an Am erikan astronotlorı aya  ayak  
bastılar, İnsan dehasın ın  hedeflerini gerçekleştirm ede hiçbir engel tan ım adığ ı, 
çağdaş tekn ik ve bilim  ta ra fın d an  bir kere daha ispat olundu. Şayet uzayın
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fethine girişen insan , s iya s î, ik tisad i, sosyal ve İnsan î m eselelerin in çözüm len
mesi için de ayn ı m ahareti gösterebilm iş o lsa id i, İlm î a la n d a  kaydolunan bu 
fevka lâd e  başarı b izler için şüphesiz çok daha sevindiric i o lurdu. Çe liş ik  gö
rünebilecek bu m üşahade , benî, y ine  de, halen yaşad ığ ım ızdan  daha iyi bir 
dünyanın  gerçekleştirileb ilm esi konusunda haklı üm itler beslem eye sevk ediyor.

İy in iyet, ak lıse lim  ve sebat sayesinde, hepim iz ta ra fından  arzu edilen bu 
daha iyi dünyanın  kurulabileceğinden emin bu lunm aktayım .

Teşekkür ederim , Bayan  Başkan ,»

(Esas metin)

«M adam e le Président,
Il me fa it un grand p la is ir de vous présenter mes v ives fé lic itations pour 

votre élection à la présidence de l'Assem blée G énéra le ; nous avons un ordre 
du jour assez chargé, trop chargé même. Et la présente session de l ’Assem blée 
n'a rien à envier au x  sessions précédentes en fa it de crises et de vio lence qui 
continuent d 'envenim er l'atm osphère des relations internationales. Dans ces 
ciroonstances il nous incombe une tâche d iffic ile , celle d 'entam er des d iscussions 
utiles et fructueuses sur des questions touchant directem ent à la pa ix  et à la 
sécurité et de nous pencher sur des problèm es économiques qui revêtent un 
caractère urgent. C'est donc dans la perspective d ’un tel trava il ardu que votre 
ta lent, votre expérience des Nations-Unies et des a ffa ire s  internationales et 
votre charm e personnel sont appelés à gu ider nos débats à bon port. Votre 
élection a certainem ent une autre s ign ification ; e lle  illustre l ’a ffirm ation  du 
rôle que le dynam ism e du continent a frica in  joue de plus en plus dans l ’arène 
politique, internationale . Je  tiens à vous assurer de l ’appui total de ma 
délégation dans l ’accom plissem ent de votre haute m ission.

Je  voudra is égalem ent m ’associer à l'hom m age rendu par p lusieurs 
orateurs à la mémoire du défunt président, M . Em ilio A renales C a ta lan . Je  
n ’a i point besoin de dire ce qui a été déjà dit sur ses qualités qui ont toujours 
attiré l ’adm iration  de tous. En la personne de M . A rena les , le G uatém ala  a 
perdu un homme d ’Etat distingué et l ’O rganisation  des Nations-Unies un 
serviteur fidè le  de la cause de p a ix  et de l ’entente internationales.

L’établissem ent d'un ordre international fondé sur le droit et la justice 
continue d'être le thème de base qui caractérise nos interventions. L’O rganisation  
des Nations-Unies constitue encore d avan tag e  un lieu de rencontre où nos 
p laintes s'exprim ent qu'un forum où les efforts ind iv iduels de nos gouvernem ents 
doivent s ’harm oniser pour fa ire  face au x  d ivers problèm es m enaçant notre 
p a ix , notre tranqu illité  et notre conscience. Cette constatation peu encourageante 
a l'avan tag e  au moins de nous ind iquer la direction vers laquelle  doivent 
tendre nos efforts en vue de fa ire  de cette O rgan isation  le gage de la pa ix  
et de la stab ilité  internationales. M alheureusem ent, le tourm ent de notre ère
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n'est nullem ent un m anque de conscience des dangers que posent partout le 
recours à la force, l'in justice , la d iscrim ination et la m éfiance, m ais bien une 
carence d ’apporter les remèdes efficaces proportionnés à la g ravité  de nos 
problèmes. Nous devons nous rendre à l ’évidence : cette O rganisation  ne
pourra jam ais rem plir les fonctions que nous lui avons assignées dans sa 
Charte tant que les relations entre pays ne s ’ inspireront pas des idéaux et 
principes énoncés à côté de ces fonctions. Les déceptions successives que nous 
éprouvons ne sont en fa it que la conséquence des attitudes discordantes et 
divergentes. Je  ne veux pas cependant paraître pessim iste. Il existe heureusement 
des développem ents qui portent les signes d ’une certaine évolution encoura
geante. En effet, certains problèmes critiques semblent avo ir perdu de leur 
acuité s 'ils  n ’ont pas encore trouvé de solutions. Ce que je voudrais dire c ’est 
que, pour pouvoir atteindre l'objectif de l'hum anité qui est celui de la pa ix  et 
de la stab ilité  un iverselles, nous devons tous déployer des efforts destinés à 
étouffer les foyers de tension, d'en empêcher d'autres de se produire tout en 
identifiant les dom aines propices à une coopération fructueuse au sein de la 
communauté des nations. Cela nécessite, bien sur, une approche positive et 
constructive vers les problèmes dont la solution dépend en prem ier lieu du 
concours spontané et vo lontaire  de tous les pays. Et c'est précisément le m anque 
de cet élément essentiel qui est à l'orig ine de beaucoup de situations fâcheuses 
et c!e perturbations mettant en danger la pa ix  et la stabilité .

Ce qui est pénible, c'est de constater que certains de nos problèmes ont 
un caractère tout à fa it  anochronique à notre ère dont l ’un des traits les plus 
caractéristiques est l'ém ancipation de l ’homme et la reconnaissance du droil 
des peuples de d isposer librem ent de leur destin. Nous éprouvons de la peine 
à constater que le respect effectif des droits de l ’homme, fondem ent de la 
liberté, de la justice et de la p a ix  dans le monde, la isse toujours à désirer. Il 
existe encore sur notre planète des pratiques révoltantes fondées sur la 
discrim ination de race, de couieur ou de relig ion. A  l’époque où nous v ivons, ces 
pratiques constituent le déni inadm issib le  des droits fondam entaux de l'homme. 
La Turquie qui vient d'être élue à la Com mission des Droits de l ’homme, esi 
toute heureuse de pouvoir participer d une façon active aux travau x  constructifs 
de cette Com mission dont le but est d ’un iversaliser et de rendre effectif le
respect de la d ignité de la personne hum aine.

M adam e le Président,

J 'a i déjà eu, à plus d'une reprise, l ’occasion de m ’exprim er sur la
question de la liquidation du co lon ia lism e, depuis l'adoption de la Déclaration
sur la décolonisation dont la Turquie est fière d'être parm i les co-auteurs et dont 
nous allons célébrer, l'année prochaine, le d ixièm e ann iversa ire . Il fau t persévérer 
dans cette voie et continuer sans désem parer les efforts destinés à mettre le 
plus tôt possible un terme au co lon ia lism e.
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Des séquelles du co lon ia lism e, on en voit surtout dans la partie m érid ionale 
du continent a frica in . La conscience hum aine est révoltée devant la politique 
d 'aparthe id  et de d iscrim ination racia le  du Gouvernem ent de l ’A frique du Sud 
qui donne un exem ple des plus repoussants de l ’asservissem ent des peuples, 
en persistant à refuser d ’octroyer à la N am ib ie son indépendance, m algré 
toutes les résolutions de l ’Assem blée G énéra le  et du Conseil de Sécurité. Le 
Conseil pour la N am ib ie , dont la Turquie est m em bre, n ’a pas m anqué une fois 
de plus d ’attirer l'attention du Conseil de Sécurité sur la gravité  de la situation 
dans cette partie de l’A frique .

Il est regrettable que le Gouvernem ent Sud - A frica in  ne sem ble être 
disposé à répondre à l ’appel que le Conseil de Sécurité lui a adressé de mettre 
fin  avan t le 4 octobre 1969 à son adm in istration  sur la N am ib ie .

Un autre exem ple a ff lig e an t du co lon ia lism e, c ’est celui donné par le 
régime illé g a l, m inorita ire et raciste de la Rhodésie. La Turquie app lique 
scrupuleusem ent les mesures décrétées par le Conseil de Sécurité contre le 
rég im e  in h u m a in  qui v ie n t d e  procéder à une parodie de référendum , dont le 
résultat était connu d ’avance . Je  n ’ai pas à ajouter que la constitution qui 
est issue de ce so i-d isant référendum et qui vise  la consolidation du régime 
raciste en Rhodésie, n'a aucune va leu r jurid ique.

Notre O rgan isation  doit continuer, d une façon in lassab le , ses efforts et 
prendre les mesures qui s ’ im posent a fin  que le peuple de Z im babw e accède 
à l ’ indépendance

M adam e le Président,

J'espère  ne pas abuser de la to lérance de l ’Assem blée si je m 'arrête un 
peu longuem ent sur la situation au M oyen O rient où l ’évolution du conflit a 
accusé une nette détérioration surtout ces derniers tem ps. En effet, nous 
assistons à un accroissem ent de la tension le long de la ligne du cessez-le-feu 
en provoquant une profonde inquiétude chez tous ceux qui souhaitent réaliser 
la p a ix  le pius tôt possible dans la region. Les accrochages fréquents entre les 
forces arm ées des parties en présence ont tendance à prendre les proportions 
de véritab les opérations m ilita ires.

Il serait erroné d 'env isag er la vio lence qui règne dans la région sous le 
seul ang le  de v io lations de la décision du Conseil de Sécurité pour le cessez-le- 
feu. Je  ne crois pas que des appels à la m odération puissent vra im ent suffire 
à m ainten ir le calm e tant que les efforts destinés à fac ilite r la solution du 
conflit ne donnent pas l ’espoir d'un règlem ent prochain .

L'incendie de la m osquée d'EI - A qsa v in t ajouter un élém ent très délicat 
à une situation qui était déjà a la rm ante . Ce sacrilège qui p langé les m usulm ans 
du monde dans une v ive  émotion et une profonde affliction  a sans doute fa ir
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ressortir encore davantage  le nécessité de mettre tout en oeuvre pour résoudre 
ce conflit qui fa it  du M oyen Orient une région exp losive . Aucune accusation ne 
serait appropriée à ce stade. M ais il est d iffic ile  de délier le pays qui occupe 
la partie arab e  de Jérusalem  de la responsabilité qui lui incombe pour ce qui 
a été commis dans un lieu relevant de l'autorité de sa présence m ilita ire . Il est 
d ’autant plus dép lorab le que ce pays continue d ’ignorer les résolutions 
adoptées par l'Assem blée G énéra le  a insi que par le Conseil de Sécurité, lui 
dem andant de rapporter toutes les mesures tendant à m odifier le statut de la 
v ille  de Jérusa lem .

A  cet effet, ¡’estime utile de rappeler ici la déclaration publiée par la 
conférence au sommet qui s ’est tenue dans la cap ita le  du M aroc il y a à peine 
une sem aine. Cette déclaration non seulement appelle  l'attention sur l'émotion 
du monde m usulm an devant l ’ incendie da la mosquée d'EI - A q sa , m ais aussi 
e lle met encore une fois en évidence l'urgence de trouver une solution juste et 
équitable au conflit arabo-israé lien .

Il y a un an , je déclara is devant l ’Assem blée G énérale que le prolongement 
de l'occupation des territoires arabes et la non-application des résolutions de 
l ’Assem blée concernant Jérusalem  présentaient un danger sérieux aussi bien 
pour la stab ilité  de la région que pour la p a ix  m ondiale. Au jourd 'hu i je 
répéterai ces propos avec plus d 'insistance . Si l'ob jectif prim ordial est le 
rétablissem ent d 'une p a ix  juste et durab le au M oyent Orient ouvrant la voie 
aux relations norm ales entre les pays de la région, il est certain que le fa it 
accompli et l ’acquisition de territoire par la force des arm es ne sont pas les 
méthodes propres à y parven ir. Espérons que l ’ag gravation  récente de la 
situation en général et l'incendie de la mosquée d ’EI - Aqsa en particu lier nous 
omèneront à redoubler d 'efforts pour sortir le conflit du Moyen Orient de 
l'im passe dans laquelle  il s ’est enlisé.

Heureusement nous avons une base précieuse dans la résolution du 22 
novembre 1967 du Conseil de Sécurité en vue d'un règlement politique. Je  
voudrais exprim er ici l ’appui de mon gouvernem ent pour les in itiatives prises 
par les gouvernements des quatre pays membres perm anents du Conseil de 
Sécurité. Les concertations qui se déroulent à deux et à quatre constituent pour 
nous une source d ’espoir et démontrent que les chances d ’une solution ne sont 
pas encore exclues. Il est à noter avec satisfaction que les Etats-Unis et l ’Union 
Soviétique déploient de nouveaux efforts pour fac ilite r le règlement du conflit 
du Moyen Orient. Ces in itiatives peuvent assurer la réussite de la m ission de 
l'A m bassadeur Ja rrin g  si les pays directement intéressés dans le conflit y  prêtent 
égalem ent leur propre concours.

M adam e le Président,

J ’a im era is égalem ent fa ire  quelques observations au sujet d 'une question 
qui intéresse la Turquie directement : C 'est la question de Chypre.
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Plus d ’une année s'est écoulée depuis le commencement des conversations 
entre les deux Com m unautés de Chypre. Ces conversations ont pour but de 
rechercher et d ’exp lorer les bases d ’un retour au x conditions norm ales, et à 
l ’ordre constitutionnel dans I’ ¡le. Nous ao yo n s que ce d ia logue devra it être 
couronné de succès, car l ’aven ir de Chypre dépend étroitement d ’un accord 
complet entre les deux éléments de l’ Ile et de leur participation juste et équ ilib 
rée dans toutes les activités de l ’Etat indépendant.

A  cet effet les deux comm unautés doivent fa ire  preuve, de compréhension 
et de tolérance l ’une envers l ’autre afin  de pouvoir dégager les bases d ’une 
adm in istration de l ’Etat Chypriote fondée sur la respect de leur caractère 
distinct en tant que com m unauté nationale . Si l ’une des parties commence à 
se croire investie du monopole de la sagesse et de la raison , en attendant que 
l ’autre partie fasse  toutes les concessions, il fau t reconnaître q u ’un tel état 
d ’esprit ne sera it pas de nature à mener à une solution. J ’estime q u ’à la 
lum ière des leçons du passé , îl incombe à la Grèce et à la Turquie une grande 
responsabilité pour que les deux comm unautés de Chypre résistent à la 
tentation de telles attitudes stériles.

Le rétablissem ent de la confiance et la préservation de la sécurité sont 
essentiels pour le progrès des exp lorations en cours. Nous croyons par conséquent 
que les Forces des Nations Unies à Chypre doivent être m aintenues au niveau 
le plus efficace.

Ici, je voudrais remercier une fois de plus le Secrétaire Général et les 
autorités des Nations Unies pour l’ intérêt constructif q u ’ils ont tém oigné à 
l ’égard de la question de Chypre , a insi que les gouvernem ents qui ont 
contribué à la form ation et au x  activités de l ’U .N .F .I.C .Y .P .

M adam e le Président,

Le conflit du V ietnam  continue d ’être une source de préoccupation pour 
le monde. Bien que les pourparlers de Paris n ’a ient pas encore produit un 
résultat tang ib le , la réduction sensib le intervenue dans le n iveau des opérations 
m ilita ires crée certainem ent une atm osphère plus favo rab le  pour la recherche 
d ’une solution. Les in itiatives entreprises par le gouvernem ent des Etats - Unis 
sont de nature à fac ilite r un te! processus. J'estim e que tous les gouvernements 
qui attachent un intérêt particu lier au rétablissem ent de la p a ix  et de la stabilité 
dans cette partie du monde devra ient soutenir les efforts v isan t à mettre un terme 
à ce conflit.

M adam e le Président,

La question du désarm em ent continue de préoccuper sérieusem ent nos 
esprits. Le désarm em ent complet et général sous contrôle international qui est 
I objectif ultim e n ’est même plus abordé de front. A  cause de la continuation
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de la course au x arm ements surtout dans le dom aine des arm es nucléaires, 
¡'hum anité toute entière reste l ’otage d ’un danger sans précédent dans 
l ’histoire. Il faut reconnaître que les efforts déployés jusqu ’à présent en vue 
d ’enrayer cette course, tout sincères qu ’ils soient, ont produit des résultats 
assez m inim es face à l ’am pleur et l ’urgence du problème. Même dans les 
dom aines où nous avons réussi à enregistrer des progrès, il reste beaucoup à 
fa ire  pour achever l ’oeuvre commencée. Le Traité sur l ’ interdiction des essais 
nucléaires et therm o-nucléaires attend d ’être complété par l ’extension de 
l ’ interdiction au x  essais souterrains. Le Traité de non-prolifération des arm es 
nucléaires qui est le dernier en date ne pourra prouver ses vertus que s ’ il attire 
une plus large adhésion et que si les pays nucléaires arrivent à s ’entendre sur 
certaines mesures restrictives touchant directement à leurs arséna ls nucléaires. 
Je m ’empresse d ’ajouter que les contacts en cours entre les Etats-Unis d ’Am érique 
et l ’Union Soviétique en vue de l ’ouverture de négociations sur la lim itation 
des arm es nucléaires stratégiques nous donnent de l ’espoir à cet égard .

Mon gouvernem ent apprécie et soutient la tendance qui s 'a ffirm e  de 
plus en plus en vue d'em pêcher l'em prise des arm ements de s'étendre aux 
zones non encore contam inées. Un pas im portant dans cette direction ava it 
été le Traité sur les principes régissant les activités des Etats en m atière 
d ’exploration et d 'utilisation de l ’espace extra-atm osphérique. Les travau x  sont 
en cours sur un autre sujet qui est tout aussi im portant. En effet, des efforts 
constructifs se poursuivent afin  d 'assu rer l ’utilisation du lit des mers et des 
océans à des fins exclusivem ent pacifiques et l'exp lo itation des ressources de 
ces zones pour le bien - être de toute l ’hum anité. Cette in itiative non seulement 
satisfa it à un désir de prévenir une activité q u ’il pourrait être im possible de 
fre iner plus tard , m ais elle ouvre égalem ent les perspectives d ’une fructueuse 
coopération dans l'intérêt de la communauté des nations.

Il ne fa it pas de doute non plus que nous devons canaliser nos connais
sances dans les dom aines de la chim ie et de la biologie exclusivem ent vers le 
bien-être de l'hum anité . Par conséquent, tandis que nous préconisons une 
plus grande adhésion au Protocole de Genève de 1925 interdisant l ’emploi 
des arm es chim iques et bactériologiques, nous souhaitons égalem ent l'adoption 
des d ispositions com plém entaires pour le renforcement de ¡’ interdiction prévue 
par ce Protocole. Nous apprécions hautement certaines in itiatives prises à cet 
effet.

Permettez-moi de souligner en l'occurence le rôle croissant que la Comité 
de Genève joue en tant q u ’un forum pour traiter des questions de désarm e
ment. L'augm entation du nombre des pays membres du Comité de 18 à 2o 
répond au désir général de rem anier la composition du Comité prenant en 
considération l'intérêt accru pour ses travaux.
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En m atière de désarm em ent notre b ilan  est loin d'être sa tis fa isan t et nous 
sommes conscients des obstacles que nous devons franch ir avan t de parcourir 
la d istance qui nous sépare de l ’objectif ultim e. M ais , compte tenu des 
résultats déjà acqu is , nous dem eurons convaincus et de la nécessité et de 
l'utilité  de poursuivre nos efforts sans relâche. L'hum anité n ’a d ’a illeu rs pas 
d ’autre a lternative  de survivre  au défi que lui posent les arm es absolues de sa 
propre création.

M adam e le Président,

Après ces observations d'ordre politique je voudrais m aintenant exprim er 
quelques brèves réflexions sur les problèm es d ’un autre dom aine égalem ent 
im portant à savo ir : la coopération internationale  dans le dom aine économique, 
sur laquelle  d iverses opinions ont déjà été exposées.

M adam e le Président,

La déterm ination des pays en voie de développem ent pour réa liser leur 
relèvem ent économique et social est un fa it bien connu. Cette déterm ination 
que nous rencontrons partout dans le monde moins développé doit certainem ent 
se refléter et s 'im p lan ter dans les travau x  de notre O rgan isation . A  cet égard , 
nous constatons depuis un certain nombre d 'années des développem ents 
prometteurs et s ign ificatifs . En effet, à ce moment même, le Comité préparato ire 
de la deuxièm e Décennie des Nations Unies s ’efforce à é laborer la stratégie 
internationale  du développem ent pour les prochaines d ix années. Chacun des 
Etats membres de notre O rgan isatio n , q u ’il soit développé ou en voie de 
développem ent, a le devoir d ’a id e r à la réussite de cette entreprise. Car ce 
n ’est pas seulement la prospérité et le bien-être de la m ajorité de l ’hum anité 
m ais bien plutôt les fondem ents de la p a ix  et de la stab ilité  elles-m êm es qui 
sont en cause. Nous nous trouvons devant deux a lternatives : nous allons ou 
rassem bler et o rgan iser la volonté politique nécessaire et adopter les mesures 
correspondantes aussi bien dans les pays en vo ie  de développem ent que les 
pays développés pour réa liser un rhytme de progrès adéquat ou bien nous 
exposer au x  risques d ’une anarch ie  qui ne sera it que la conséquence des 
asp irations non satisfa ites et des frustrations non soulagées. Il n'y a pas de 
doute que la charge essentielle de leur développem ent économique incombe 
avan t tout au x  pays en voie de développem ent eux-m êm es. Toutefo is, leurs 
efforts dans ce sens ont besoin d ’être fortem ent encouragés et soutenus par les 
pays développés.

M adam e le Président,

Dans ce monde interdépendant qui est le nêtre, il est temps de redoubler 
notre volonté de coopération en vue du développem ent économique et socia l. 
La prospérité sans précédent des pays développés permet à ces derniers
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de mettre de côté les ressources nécessaires c cet effet. La science et la technologie 
de leur côté continuent à mettre à la disposition de l ’homme les instruments 
les plus utiles pour surmonter les obstacles anciens. Notre organisation elle- 
même se trouve dotée de d ivers mécanismes institutionels pour can a lise r, à 
côté des voies b ilaté ra les, toute assistance au x pays en voie de développem ent. 
Si nous arriv ions à réa liser un accord substantiel sur les mesures et les 
politiques à adopter dans le cadre de la stratégie internationale du déve lo ppe
ment et si l'im ag ination  et la perspicacité ne nous fa isa ien t pas défaut dans la 
m ise en oeuvre de ces mesures, nous m arquerions sûrement une étape historique 
dans la coopération internationale .

M adam e le Président,

La délégation turque éprouve une grande satisfaction de constater que 
les problèmes de la détériorantion du m ilieu hum ain reçoivent enfin des Nations 
Unies l ’attention q u ’ils méritent. De tels problèmes d ’étendue immense doivent 
être traités sur une base m ondiale . Nous pensons égalem ent que les Nations 
Unies sont bien placées pous étab lir le cadre et la forme nécessaire à une action 
internationale coordonnée dans ce dom aine. En Turquie, nous sommes en train 
de nous préparer à la prochaine conférence des Nations Unies sur le m ilieu 
hum ain qui est prévu pour 1972 et nous soutenons la tenue de cette conférence 
en Suède, pays qui a pris la rem arquable in itiative de porter cette question 
devant les Nations Unies.

M adam e le Président,

Les activités de notre O rganisation  dans les dom aines tels que développe
ment économ ique, population , m ilieu hum ain , droits de l ’homme, u itilisation 
pacifique de l ’espace extra-atn iosphérique et explo itation des ressources du 
fond m arin , serviront non seulement les objectifs des Nations Unies m ais en 
même temps ouvriront de nouvelles perspectives à la coopération internationale . 
Je  crois que notre foi en les Nations Unies sera largem ent justifiée et 
recompensée par les succès que nous serons à même de réa liser dans la 
poursuite de ces objectifs économiques et sociaux.

M adam e le Président,

Une ère nouvelle vient de commencer. Le rêve de conquérir l ’univers qui 
ava it pendant des siècles hanté l'im agination  hum aine vient d ’être réa lisé . 
Les braves astronautes am érica ins, sym bolisant l ’ ingénuosîté de l ’homme, ont 
mis pied sur la lune. La technique et la science moderne ont prouvé une fois 
de plus que le génie de l ’homme ne connaît pas d ’obstacles dans la réalisation 
de ses objectifs. Le succès extraord ina ire  q u ’on vient d ’enregistrer dans le 
dom aine de la science serait sans doute beaucoup plus réjouissant si l ’homme
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qui vient de s ’é lancer à la conquête de l'espace m ettait aussi à la disposition 
de l ’hum anité la même ingénuosité pour la solution de ses problèm es politiques, 
sociaux et hum anitaires.

Si ironique q u ’elle soit, cette constatation m 'am ène à nourrir des espoirs 
bien fondés en ce qui concerne la réa lisation d'un monde m eilleur que celui 
dans lequel nous v ivons actuellem ent.

Je  suis sûr et certain q u ’en fa isa n t preuve de bonne volonté, de bon sens 
et de persévérance, nous parviendrons à bâtir ce monde m eilleur auquel nous 
aspirons tous.

Je  vous remercie, M adam e.

B E L G E  9 30 Eylül 1969

DIŞİŞLERİ BAKANININ AMERİKA’NIN SESİİNE VERDİĞİ BEYANAT

Dışişleri Bakan ı verd iğ i beyanatta şun ları söylem iştir :

«Rabat Z irve Konferansına katıld ıktan  sonra N ew Yo rk 'a  gelm iş bu lunu
yorum .

Birleşm iş M illetler Genel Kuru lundaki konuşm am ı da b iraz önce yaptım .

Dünyada hukuk ve adalete  d ayan an  bir m ille tlerarası düzenin kuru lm a
sı yo lunda karşılaş ılan  güçlükler konusu, konuşm am da önemli b ir yer a lm ıştır. 
Çünki, barış ve istikrarı sağ la ya ca k  böyle bir düzenin tesisi istikam etinde ger
çekten önemli bir m esafe kated îlm iş olduğunu söyleyeb ilm ek zordur. Bu du
rum, Birleşm iş AAilletler Teşkilâtın ın  içinde bulunduğu şartla rda  da kendini gös
termekte devam  ediyor. Nutkum da bu konuda şun ları söyledim  : «B irleşm iş 
AAilletler Teşk ilâ tı, barış ı, huzuru ve v icd an la rı tehdid eden m uhtelif m eseleler
le m ücadele edebilm ek için hüküm etlerim izin  gayretlerin in  âhenkleştirileceğ i 
bir forum olm aktan z iyad e , şikâyetlerim iz i d ile getird iğ im iz b îr buluşm a yeri 
o lm akta devam  etm ektedir». M aalese f, çağ ım ızın çilesi kuvvete m üracaatın , 
ad a le ts iz liğ in , itim atsız lığ ın , ırk ayırım ının  yarattığ ı tehlike li id rak  edememekte 
değ il, karşım ıza çıkan m eselelerin c idd iyetiy le  m ütenasip m üessir hal çarelerin i 
bulup çıka ram am ızdad ır. Bu düşünce iled ir k i, konuşm am da, bütün ü lkelerin  
sam im î işb irliğ ine  ihtiyaç gösteren m eselelerde olum lu ve yap ıc ı tutum lar ta 
kibi zorunluğuna önem le işaret ettim.

Türkiye'n in  de içinde bulunduğu Orta Doğu'yu her an İştia le  m üsait bir 
bölge haline getiren A rap-İsra il ih tilâ fına  konuşm am da özel b ir yer verd im . 
B ild iğ in iz g ib i, ateş-kes hattı boyunca had ise ler tevâ li etm ektedir. Ç a tışm a la r, 
gittikçe geniş bir m uhassam at seviyesine  u laşm a tem ayülü  gösterm ektedir. Böl
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genin barış ve istikrarı ile doğrudan doğruya ilg ili bir devlet o la rak , durum daki 
bu kötüleşmeden endişe duym am ak im kânsızd ır. Çatışm a la rı, sadece, G üven
lik Konseyi'n in  ateş-kes kararın ın  ih lâli açısından görmenin isabetli o lm ayacağ ı 
görüşündeyim . Sükûnu m uhafaza edebilm ek için zam an zam an İtidal ta v s i
yeleri yap ılm asın ın  k ifayet etmeyeceğini Genel Kuru l’da açıkça söylem iş o l
mamın sebebi de budur. M eseleyi kökünden halle  m atuf gayretler ümit verici 
bir yöne girem ediği takd irde , o lay ların  doğm asına m üsait bir zemin hazır de
mektir.

Mescid-i A k sa ’da çıkan yang ın  esasen mevcut tehlike li durum a çok n a 
zik bir unsur daha katm ıştır. Hadise ile ilg ili o la rak  herhangi bir itham da bu
lunm ak bu sa fh ad a  uygun o lm az. A ncak , Kudüs'ün A rap  kesim ini 1967 sa 
vaşından  beri işgali a ltında bulunduran memlekete yang ından  do layı h içbir 
sorum luluk düşm ediği de söylenem ez.

A rap-İsra il ihtilâfın ın  hallin i ko lay laştırm ak am acıy la  G üven lik  Konseyi 
da im î üyesi 4 Devletin yaptığ ı istişareleri fa ide li buluyor ve takd ir ediyoruz. 
Bu yo ldan , Orta Doğu ihtilâfın ı donmuş çerçevesinden kurtarm ak kabil o lab i
lir üm id indeyiz.

Genel Kurulda Kıbrıs meselesi üzerindeki görüşlerim izi de belirttim . A d a 
da hâlen iki cem aat arasında devam  eden konuşm aların  hedefini İzah ettim 
ve Kıbrıs'ın istikb a lin in , iki cem aat arasında tam bir an laşm aya  varılm asın a  
ve bunların bağ ım sız devletin  bütün faa liye tin e  âd il ve dengeli bir şekilde k a 
tılm aların ın  sağ lanm asına  bağlı olduğunu tebarüz ettird im . Cem aat görüşm e
lerinin an lay ış  ve hoşgörü havası içinde devam ının sağ lanm asında Y u n an is
tan ’a ve Türk iye ’ye büyük sorum luluk düştüğünü söyledim .

Konuşm am da ayrıca V ietnam , s ilâhs ız lan m a , ekonom ik ve sosyal ko
nularda m illetlerarası İşb irliğ i gibi m eselelere de tem as ettim.

New York'ta bu lunm am dan b ilistifade  d iğer heyet b aşkan la rıy la  fayd a lı 
tem aslar yapm aktay ım . Bugüne kadar Am erika B irleşik Devletleri, Sovyetler 
B irliğ i, Yu g o slavya  ve Tunus Dışişleri Bakan ları ile , Yunan istan  heyeti başkan ı 
ile ve Mösyö K iprianu ile görüştüm. Tem aslarım a daha b irkaç gün devam  ede
ceğim.

Bana, yurddaşlarım ı N ew Y o rk ’tan se lâm lam a fırsatın ı veren Radyonuza 
teşekkürlerim i sunarım .»
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Ekim 1969 Sayı : 61
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A Y I N  O L A Y L A R I



S İ Y A S Î  O L A Y L A R

SAMSUN VE TRABZON MÜŞTEREK SAVUNMA TESİSLERİNİN TÜRK SİLÂHLI 
KUVVETLERİNE DEVREDİLMESİ KARARI

Konu île ¡Igîlî o la rak  D ışişleri Bakan lığ ın ın  6 Ek im ’de yaptığ ı aç ık lam ad a , 
Sam sun ve Trabzon m üşterek tesislerin in  yak ın d a  Türk S ilâh lı Kuvvetlerine d ev
redileceği b ild irilm iştir ,

MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ

12 Ekim  genel seçim lerinde, oyların  yüzde 46 ,53 'ünü  sağ la ya n  ve 256 
m ille tvek ili ç ıkaran  A d a le t Partis i, M ille t M eclisinde tek başına çoğunluğu e l
de etm iştir. Partinin Genel Başkan ı Sü leym an Dem irel, Cum hurbaşkan ı Cevdet 
Sunay ta ra fın d an  yeni kab ineyi kurm akla gö revlend irilm iştir.
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K Ü L T Ü R E L  O L A Y L A R

8-13 Ekim tarih lerinde Frankfurt'da açılan  U luslararası K itap Fuarına 
m em leketim izden «B ir Yay ın ev i»  Katılm ıştır.

★  ★  ★

Virtüöz P iyan istim iz İdil Biret, Federal A lm anya 'n ın  Bad Godesberg şeh- 
ti salonunda tertip lenen M illetler Konserine solist o la rak  katılm ıştır.

★  ★  ★

Federal A lm a n y a ’nın «Die Brücke» T iyatro  topluluğu 20 Ekim de Küçük 
Tiyatroda Franz K a fk a ’nın «Das Schloss» ad lı eserini oynam ıştır.

★  ★  ★

A lm an  P iyanisti Evelinde Trenker 27 Ekimde A n kara  A lm an  Kütüphane
sinde bir resital verm iştir.

★  ★  ★

A vu stu rya ’ lı p iyan ist A lexan d er Jenner 17 Ekimde A n k a ra ’da Devlet Kon
ser Salonunda Cum hurbaşkan lığ ı Senfoni Orkestrası refakatinde bir konser ve r
m iştir.

★  ★  ★

İng iliz  p iyan ist M arguerite W o lff 26 Ekimde m illî Kütüphanede bîr resital 
verm iştir.

★ ★ ★

1966 U luslararası K ısa M etrajlı Film Festivalinde b irincilik  K azanan  «360
Cyles» ad lı film  için K an ad a 'lı rejisör Mr. Labrecqe'ye b irincilik  ödülü o la rak  
Turizm ve Tanıtm a Bakan lığ ı ta ra fından  bir Güm üş Hitit Kursu verild i.

★  ★  ★

Türk Folklor Kurum undan b ir ekip İsp an ya ’nın M urcia şehrinde y a p ı
lan «İkinci A kden iz U luslararası Folklor Festiva li»ne katılm ış ve yaptığ ı göste
rilerde b aşa rıla r sağ lam ıştır.

★  ★  ★

Esin A fşa r  Paris Televizyonunda şarkı söylem iştir.
★  ★  ★

8 ile 25 Ekim tarih leri arasında Suna Kan ve G ü lay  Uğurata Sovyetler 
B irliğ in in  m uhtelif şehirlerinde 11 konser ve resital verm işlerd ir.

★  ★  ★

7 ile 14 Ekim tarih lerinde M acar uyruklu kemancı Laszlo Kote Cum hur
başkan lığ ı Senfoni O rkestrası eşliğ inde A n k a ra ’da iki konser verm iştir.

★  ★  ★
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24 ve 25 Ekim tarih lerinde Ç ekoslovak uyruklu çelîst A leksan d r Vectam ov 
Cum hurbaşkan lığ ı Senfoni O rkestrası eşliğ inde iki konser verm iştir.

★  ★  ★

21 ile 25 Ekim tarih leri a rasın da p iyan ist Ayşegül Sarıca program  harici 
o la rak  Polonya'n ın Rybnik, W raclov şehirlerinde 3 konser verm iştir.

f a  ★  ★

5 ile 20 Ekim 1969 tarih leri arasında TRT A n kara  Radyosu Türk M üziği 
Topluluğu Tah ran , R ava lp ind i, K araç i, Lahor ve Dacca 'da başarılı konserler 
verm iştir.

★  ★  ★

5 ile 30 Ekim tarih leri a rasın d a  Tah ran 'd ak i A sya  Fuarında Türk ressam 
larına a it 10 tab lo  teşhir edilm iştir.

fa fa fa
14 ile 25 Ekim tarih leri a rasın d a  Türk El işlem leri T ah ra n ’da A sya  Fuarın

da serg ilenm iştir. B ilahare  Pak istan ’da teşhir ed ilm iştir.
fa fa fa

19 Ekim ile 8 Kasım  tarih le ri a rasın da Ord. Prof. Dr. Sulhî Dönmezer ile 
Doç. Dr. S iyam i Ersek Tah ran , Lahor, Peşaver, Dacca ve Karaçide konferanslar 
verm iştir.

★  ★  ★

16-20 Ekim 1969 tarih leri a ras ın d a  TRT A n kara  Radyosu Türk M üziği 
Grubu P ak istan ’ ın m uhtelif şehirlerinde çok başarılı konserler ve r
m iştir.

fa fa fa
11 Ekim 1969 tarih inde Prof. Ekrem A kurga l Şam ’da yap ılan  9. A rke
oloji Kongresine katılm ıştı.

fa fa fa
28 Ekim 1969 tarih inde  K ab il'd e  görevli Türk uzm anların ın  çocukları
nın tahsil görmekte o ldukları Kab îl Türk O ku luna 2 .000 ,—  Am erikan  
Doları tutarında yard ım  yap ılm ıştır.

fa fa fa
23 Ekim 1969 tarih inde  A fg an istan lI iki A ile  P lân lam a Uzm anı m em 
leketim izi z iyaretle  ilg ili m üesseselerde tetk ik lerde bu lunm uşlard ır.

★  ★  ★

16 Ekim 1969 tarih înde Taypey Büyükelç iliğ im ize  «K ızıl Ç in 'den Neden 
Kaçtım » ad lı eser gönderilm iştir.

★  ★  ★
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23 - 25 Ekim 1969 tarih leri a rasında A nkara  Radyosu Türk M üziği g ru
bu Bağdat ve B asra ’da çok başarılı konserler verm işlerd ir.

★ ★

5 - 9 Ekim 1969 tarih inde TRT A n kara  Radyosu Türk M üziği Grubu 
Tah ran 'da  çok başarılı konserler verm iştir.

★ ★ ★

5 - 9 Ekim 1969 tarih leri arasında O lgun laşm a A ğaç İşleri Enstitüsü
nün hazırlam ış olduğu sergi T ah ran ’da açılm ış ve ilgi ile izlenm iştir.

★  ★  ★

5 - 9 Ekim 1969 tarih leri a rasında A n kara  O lgun laşm a Enstitüsü A sya 
Fuarı çerçevesinde iki defile  yapm ıştır. Eski Türk desen ve k ıyafe tle rin 
den mülhem elb ise ler taktirle  izleniIm iştir.

' k  ' k

5 - 9 Ekim 1969 tarih leri a rasında İstanbul Devlet Güzel San atla r Aka- 
dem isince seçilm iş olan 10 adet tablo Tah ran ’da teşhir ed ilm iştir.

★ ★ 'k

20 Ekim 1969 Tarih inde Ord. Prof. Zeki Ve lid i Togan Azerî Bilim  a d a 
mı Reşidettin ’ i anm a törenleri çerçevesinde düzenlenen kollokyum a 
katılm ıştır.

*  ★  ★

30 Ekim 1969 tarih inde Prof. Dr. Sulhu Dönmezer ve Dr. S iyam i Ersek 
RCD Kültürel programı çerçevesinde Tahran 'da konferanslar verm iş
lerdir.

★  ★  ★

5 Ekim 1969 tarih inde Tah ran 'da  RCD Kültürel Programı çerçevesinde 
açılan  Fotoğraf, Pul ve K itap Sergisine iştirak olunmuştur.

★  ★  ★
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EKİM 1969’DA TÜRKİYE’NİN DİŞ İLİŞKİLERİ VE BAŞLICA MİLLETLERARASI

OLAYLAR KRONOLOJİSİ



1 Ekim 1969 AMERİKA’DAN ALINAN İKİ DESTROYER’İN DEVRİ

Konu ile ilg ili o la rak  Dışişleri Bakanlığ ı Enform as
yon Dairesinden şu açık lam a yap ılm ıştır :

«Bugün C a lİfo rn ia 'd a  bulunan San Diego Deniz Üs
sünde, yap ılan  bir törenle Türkiye'n in sem bolik bir değer 
karşılığ ı A m erika ’dan satın ald ığ ı iki destroyere Türk 
bayrağ ı çekilm iştir. Törende başta W ashington Büyükel
çim iz Melih Esenbel o lm ak üzere yüksek dereceli Türk 
ve Am erikan  yetk ilile ri hazır bulunm uştur.

Türk iye'ye  devrine kadar A m e rika ’nın Pasifik  f ilo 
sunda görevli olan USS Boyd ve USS Cogswell .¡simli des
troyerlere sırasıy la  TCG İskenderun ve TCG İzm it isim leri 
verilm iştir.

Gem iler TCG İstanbul ve TCG İzm ir destroyerleriyle 
aynı sın ıfa m ensupturlar.

Bir kaç hafta sürecek olan bakım  ve personel eğ i
tim inden sonra destroyerler Türkiye'ye hareket edecektir.»

1 Ekim 1969 TÜRKİYE İLE ABD ARASINDA ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ
ÖNLEME HUSUSUNDA GÖRÜŞMELER

Dışişleri Bakan lığ ından  yap ılan  aç ık lam aya göre,

«Türkiye ile Am erika B irleşik  Devletleri arasında ç if
te verg ilendirm eyi önlem ek ve ¡kİ memleketi müştereken 
ilg ilend iren  bazı verg i sorunlarını bir esasa bağ lam ak 
üzere bir vergi an laşm ası akd i am acıy la  iki hükümet 
tem silcileri a rasında geçen hafta başında A n k a ra ’da baş
lam ış olan m üzakerelerin birinci safhası sonuçlanm ıştır.

Akted ilecek an laşm a gerçek ve tüzel kişilerin  mü- 
kerreren verg ilendirilm esin i önleyecek hükümleri ta ş ıy a 
cağı gibi yabancı yatırım ların  plân hedeflerine göre a rt
tırılm asın ı ve A .B .D .’ndeki Türk sta jyer ve profösörlerinin 
vergi durum ların ın  düzenlem esini sağ lıyacak  bazı esas
ları da ihtiva edecektir. Bu m üzakerelerde daha z iyade , 
an laşm aya  hakim  o lacak  e saslar üzerinde durulm uş olup, 
an laşm an ın  n ihai şekli m üteakip sa fh a la rd a  verilecektir.»
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1 Ekim 1969 BM DÜNYA GIDA PROGRAMI YARDIMI

1 Ekim 1969

1 Ekim 1969

I Ekim 1969

2-9 Ekim 1969

2 Ekim 1969

Türkiye hükümeti ile B irleşm iş M illetler Dünya G ı
da Programı arasında O rm ancılıkta Daim î İşgücü temini 
projesi ve Sıtma ve Trahom la M ücadele Teşk ilâ tlarında 
çalışan  işçilere gıda yard ım ı tem ini projesi ile ilg ili iki 
A n laşm a im zalanm ıştır.

YENİ İSVEÇ BAŞBAKANI

İsveç Eğitim Bakan ı O la f Palm e, Sosyal Dem okrat 
Partinin başkan lığ ına ve d o lay ıs iy le  B aşb akan lığ a , 23 
y ıldan  beri bu görevde bulunan ve geçenlerde çekilm iş 
o lan Tage Erlander'in  yerine seçilm iştir.

TUNUS’UN TÜRKİYE’YE FOSFOR İHRACATI

Türkiye Gübre San ay ii ile S fak-G avsa  Tunus şirketi
a rasın d a  bir süre önce, im zalanan  söyleşme uyarınca , 
Tunus’un S fax lim anından Türkiye'ye gönderilm ek üzere 
10 bin ton fosfat yüklenm iştir.

ET VE BALIK KURUMUNUN ORTA-DOĞU’YA İHRACATI

Et ve Ba lık  Kurum undan b ild irild iğ ine  göre, Orta- 
Doğu ü lkelerine bir yıl içerisinde 42 m ilyon 292 bin 780 

lira lık  10 bin 990 ton canlı hayvan  ihraç ed ilm iştir. A l ı
cı ü lke ler başında Lübnan, bundan sonra Suriye , İran , 
Kuveyt, Ürdün ve Libya gelm ektedir.

DANİMARKA OKUL GEMİSİNİN ZİYARETİ

D anim arka 'n ın  «D anm ark» ye lken li okul gem isi İs 
tanbul lim anın ı z iyaret etm iştir.

RCD STANDARDİZASYON ALT KOMİTESİ TOPLANTISI

K alk ınm a İçin Bölgesel işb irliğ i (RCD) Teşk ilâ tına 
bağlı San ay ii Kom itesinin S tandard izasyon  A lt Kom itesi, 
üye ü lkelerin  ya p aca k la r ı standard izasyon  işb irliğ in in  
e sasların ı tespit etmek üzere A n k a ra ’da top lanm ıştır.



3 Ekim 1969 ULUSLARARASI PARA FONU VE DÜNYA BANKASI 
TOPLANTISI KARARLARI

U luslararası Para Fonu ve Dünya Bankası Guvernör- 
lerinin VVashington’daki y ıllık  toplantısında bir konuşma 
yapan  M aliye  Bakanı C ihat B ilgehan , özetle şunları söy
lem iştir :

«Türkiye, yakın  bir gelecekte im tiyazlı kredilere ih
tiyaç duym ayacak  ülkelerden b irid ir. Bu hedefin gerçek
leşmesi geniş ölçüde Türkiye'n in kendi kaynak ların ı ta k 
v iye  edecek uygun dış yard ım ın sağ lanm asına bağ lıd ır. 
Son dört yıl içinde Türk iye ’nin kalkınm a hızı yüzde 7 'yi 
bulm uş, san ay ii sektöründeki kalkınm a hızı ise yüzde 
11,5 ’e u laşm ıştır ve bunlar m ütevazi bir f iya t artışı ile sağ 
lanm ıştır.»

M aliye  Bakanı B ilgehan , yurda dönüşünde toplantı 
hakkında şu b ilg iyi verm iştir :

«Bu yıl yap ılan  Guvernörler toplantısında özellik le , 
lik id ite  ile ilg ili o la rak , özel çekiş hakların ın  1 O cak 1970' 
den itibaren kullan ılm ası kararı a lınm ıştır. Buna göre üç 
yıl içinde 9 ,5 m ilyar do larlık  bir ihtiyat sağ lanacaktır. 
Böylece her ülke için ayrı nisbette o lm ak ve mevcut ko
tasına bu oran uygu lanm ak suretiyle belli o lacak  bir pay 
o ülkenin rezervelerine eklenecektir. B ilfa rz  Türkiye için 
bu m iktar 18,9 milyon dolara baliğ o lm aktad ır.»

3 Ekim 1969 YENİ CEZAYİR BÜYÜKELÇİMİZİN DEVLET BAŞKANI
BUMEDYEN TARAFINDAN KABULÜ

Türkiye'n in  yeni Büyükelçisi E fca l Deringil'in  C e z a 
y ir Devlet Başkan ına güven mektubunu sunm ası dolayı- 
s iy le  bir konuşma yapan  Huari Bumedyen şunları sö y
lem iştir:

«Kıbrıs halkının kendi kaderini tayin  etme hakkını 
destekliyor ve bu dost ülkede istikrar ve ahengin başlıca 
şartın ın , Türk ve Rum, bütün Kıbrıs çocuklarının karşılık lı 
m enfaat ve haklarına saygı gösterilmesi olduğunu san ı
yoruz.
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Cezay ir Filistin halkın ın  yürüttüğü kahram anca m ü
cadelenin  yurdunu, özgürlüğünü ve bütün öteki h a lk la r 
g ib i kendine ya ra ş ır  b ir h ayat hakkın ı elde etmek için 
b aşvu ru lacak  tek yol o lduğuna inanm aktad ır. Bu meşru 
m ücadeleyi tam am en destekliyor ve bu m ücadelen in , in 
san şeref ve haysiyetine  ve kendi kaderin i tayin  h a kk ı
na değer veren bütün devletlerce ve özellik le-bu m üta
laa la rd an  başka kendi ha lk ların ın  kutsal sayd ığ ı yerleri 
korum ak ödevinde o lan-İslâm  devletleri ta ra fın dan  des
teklenm esi gerektiğ ini san ıyoruz.

İki hüküm etin, her a la n d a , işb irliğ in i genişletm ek 
için beslediğ i sam im i isteğe ve azm e d a ya n a ra k  gittikçe 
artan  bir gelişm e gösteren Türk iye-Cezayir ilişk ile ri için 
yeni u fuk la r aç ılm aktad ır.»

5 Ekim 1969 DIŞİŞLERİ BAKANININ NEW YORK DÖNÜŞÜ RABAT
KONFERANSI VE BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KURULU 
HAKKINDA VERDİĞİ DEMEÇ

Dışişleri Bakan ı İhsan Sabri Ç a ğ la ya n g il, Türk iye 'ye  
dönüşünde, İslâm  Z irve  Konferansı ve Birleşm iş M ille t
ler Genel Kurul ça lışm aları hakkında basına b ilg i verm iş
tir (Bk. Belge 1).

5 Ekim 1969 2. ULUSLARASI ASYA FUARI

Tah ran 'd a  açılan  ikinci U luslararası A sya  Fuarına 
m em leketim iz ilk  defa o la rak  katılm ıştır.

6 Ekim 1969 SAMSUN VE TRABZON MÜŞTEREK SAVUNMA
TESİSLERİNİN TÜRK SİLÂHLI KUVVETLERİNE DEVRİ İLE 
İLGİLİ AÇIKLAMA

Dışişleri Bakan lığ ın ın  bu konudaki aç ık lam ası şöy- 
led ir :

«Türk iye ’de bulunan müşterek savunm a tesislerin in  
bir kısm ının daha tam am en Türk S ilâh lı Kuvvetlerine d e v 
ri, evvelce m utabık ka lınan  usullere uygun o la rak  Tür
kiye Cum huriyeti ile A m erika B irleşik  Devletleri Flükûmet- 
leri a ras ın d a  devam  etm ektedir.
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Bu m eyanda Sam sun ve Trabzon'da bulunan m ad
dî değeri yüksek tesislerin de Türk S ilâh lı Kuvvetlerine 
tam am en devri kararlaştırılm ıştır. Bu konuda ilerlem ekte 
ve devir işlem lerinin kısa bir zam anda b itirilm esine g a y 
ret o lunm aktadır,

A d la rı geçen her iki tesis de Türkiye ile Am erika 
B irleşik Devletleri arasında Kuzey A tlan tik  And laşm ası- 
nın 3 üncü m addesi çerçevesinde yap ılm ış İkili A n la şm a
lar gereğince kurulmuş müşterek savunm a tesislerid ir.

B ilind iğ i gibi müşterek savunm a tesisleri Tü rk iye '
nin m ülkiyetinde olup burada sözkonusu olan devir, 
ku llanm anın  tam am en Türk S ilâh lı Kuvvetleri tarafından 
deruhte edilm esine taa llû k  etm ektedir.»

KIBRIS’TAKİ CEMAATLERARASI GÖRÜŞMELERE ARA 
VERİLMESİ

Tedavi m aksad iy le  Londra’ya gidecek olan Rauf 
Denktaş ile G lafkos Klerides arasında yap ılan  top lantı
dan sonra Cem aat Liderlerinin görüşm elerine bir süre 
için ara verilm esi kararlaştırılm ıştır.

Öte yand an  Kıbrıs Rum Dışişleri Bakanı K ip riyanu , 
Birleşm iş M illetler Genel Kurulunda yaptığ ı konuşm ada 
K ıb rıs ’da durumun sakin o lduğunu, faka t Türk ve Rum 
top lu lukları tem silcileri arasında geçen yıl Haziran  ay ın 
da baş layan  ikili görüşm elerde henüz kayda değer hiç
bir ilerlem e olm adığını söylem iştir.

İki toplu luk a rasın d ak i görüş ayrılık la rın ın  hâlâ 
«cidd î» olduğunu belirten K ip riyanu , «Türklerden geçer
li v ir  cevap bekled ik ve beklem ekteyiz» dem iş, mevcut 
güçlüklere rağmen çok uzak o lm ayan bir gelecekte gö
rüşm elerde b ir m iktar ilerlem e kaydedileb ileceğ in i ifade 
etm iştir. K ip riyanu , «bununla birlikte, Bütün tav iz le r bir 
ta ra ftan  beklenm em elidir» dem iştir.

CENTO’NUN KOMPUTER MAKİNALARI KONUSUNDAKİ 
SEMİNERİ

M erkezî A n d laşm a Teşkilâtı (Cento), elektronik 
kompüter m akinalarınm  kullan ışı konusunda düzenledi
ği sem iner A n k a ra ’da açılm ıştır. İngiltere'nin yönetim  ve 
finansm an bakım ından yard ım  sağ lad ığ ı seminere Cen- 
to'nun beş üye ülkesi katılm ıştır.
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7 Ekim 1969 KÂĞIT FABRİKASI İNŞASI İÇİN ULUSLARARASI
FİNANSMAN KURUMUNUN AÇTIĞI KREDİ

U luslararası F inansm an Kurumu (İFC) Türk ve Dani- 
m arka 'lı m üteşebbislerin çabası ile Türk iye 'de inşa ed ile 
cek büyük bir kâğıt fab rikasın ın  finansm an ına  katılm aya 
karar verd iğ in i açık lam ıştır.

Dünya Bankasın ın  bir kolu olan U lusla rarası F inans
man Kurum u, Kâğ ıt ve Selü loz O rtaklığ ı ad ındaki f irm a 
ya  3 m ilyon 100 bin do la rlık  kredi aç ılacağ ın ı b ild irm iş
tir. Yeni kâğıt fab rika s ı A lia ğ a ’da kuru lacaktır. Y ıllık  üre
tim kapasitesi 13 .500 ton o lacak  bu fab rika  tahm inen 9 
m ilyon 200 bîn do lara m âl o lacaktır.

8 Ekim 1969 BULGARİSTAN’DAN GELEN İLK GÖÇ KAFİLESİ

Parçalanm ış a ile le rin  b irleştirilm esi am acıy la  T ü rk i
ye ile Bulgaristan  a rasında im zalanm ış o lan Göç A n la ş 
m ası çerçevesinde 82 göçmenden kurulu ilk kafile  Türk i
y e ’ye gelm iştir. Göçm enler, A ra lık  ay ına  kad ar her haftc 
ka file le r halinde Türk iye 'ye  gelecek, 1970 N isan-Kasım  
ay la r ı a rasın d a  da uygu lam a ayn i e sasla ra  göre devam  
edecektir.

8 Ekim 1969 MAKARİOS’UN ASKERİ HAZIRLIKLARLA İLGİLİ DEMECİNE
DR. KÜÇÜK’ÜN CEVABI

Başpiskopos M akario s , iki Rum U lusal M uhafız 
kam pını z iyare t ederek, «H içb ir sa ld ırı n iyetim iz yok fa 
kat her ihtim ale karşı h az ır lık lıy ız»  dem iştir.

M akarios « Kıbrıs'11 Türkierin  görüşm elerin b aşa rıs ız lı
ğa uğram ası halinde uygu lam ak üzere bazı p lân ları bu
lunduğu» yo lundaki id d ia la ra  değ inerek, K ıbrıs Rum hü
küm etinin K ıb rıs ’h Türkierin askeri h azırlık la rından  haber
dar o lduğunu söylem iş ve «K ıb rıs ’ lı Türkler, u lusal şe re fi
m iz ve özgürlüğüm üzü savun m ak için da im a hazır ve 
uyan ık  o lduğum uzu b ilm elid irle r»  dem iştir.

Dr. Fazıl Küçük, bu ve daha evvel verilen  dem eçlere 
cevap verm iş ve Türk cem aatin in  daha fa z la  ta v iz  vere- 
m îyeceğinî belirtm iştir (Bk. Belge 2).
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9 Ekim 1969 TÜRK - İTALYAN KREDİ ANLAŞMASI

İta lya 'n ın  Konsorsiyum  çerçevesinde Türkiye'ye 25 
m ilyon do lar kredi verm esini öngören an laşm a im za lan 
mıştır. Sözkonusu kredinin 2,5 m ilyon doları Boğaz köp
rüsünün finansm an ınd a , 5 m ilyon doları Keban inşaatın 
da ve 17,5 m ilyon doları sanayi projelerinde k u lla n ıla 
caktır.

10 Ekim 1969 3. DEMİR - ÇELİK TESİSLERİ İLE İLGİLİ ANLAŞMA

Sovyetler B irliğ i ta ra fından  İskenderun’da inşa 
edilecek olan üçüncü dem ir - çelik tesislerin in finansm a
nı ile ilg ili ek kredi an laşm ası ve İskenderun’da Demir- 
Çelik  tesisleri m ukavelesi D ışişleri Bakan lığ ında İmza
lanm ıştır. Sovyetler B irliğ i, tesis için yüzde 2,5 fa iz le  
263 m ilyon do lar kredi verecektir. İç finansm an karşılığı 
olan 2 m ilyar Türk lirası ise, Karabük Demir-Çelik İşlet
mesi ta ra fından  karşılanacaktır.

12 Ekim 1969 M İLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ

Yüksek Seçim Kurulunun 18 Ekim ’de açık lad ığ ı ke
sin seçim sonuçlarına göre, seçime katılm a oranı yüzde 
64 ,35  ve partilerin  ald ığ ı o ran lar şöyle o lm uştu r:

AP : % 46 ,53  (M illetvekili sayısı : 256)

CHP : % 27 ,36  ( » » : 143)

GP : % 6 ,58  ( » » : 15)

MP •. % 3 ,22 ( » » 6i

MHP : % 3 ,03 ( » » : 1)

BP : % 2 ,8  ( » » : 8)

TİP : % 2 ,68  ( » » : 2)

YTP : % 2 ,18  ( » » : 6}

Bağ ım sızlar ise oyların  yüzde 5 ,62 sini a la ra k  13 
m ille tvek ili çıkarmışlardır.
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14-24 Ekim 1969 ÜRDÜN TİCÂRET HEYETİNİN ZİYARETİ

15 Ekim 1969

15-16 Ekim 1969

15 Ekim 1969

15 Ekim 1969

Ürdün Ticaret O d aları Federasyonunun Başkanı 
idaresinde bir heyet, Türk iye'ye  on günlük bir ziyarette 
bulunm uştur. Ürdün ticaret heyeti 'başkanı tem asları so
nunda verdiğ i demeçte, şun ları söylem iştir : « İki ülke 
aras ın d ak i ticari ilişk ile rin  gelişm esi, Türkiye tara fından  
sağ lan acak  ko lay lık la ra  bağ lıd ır.»  Türk - İsra il ticaret 
an laşm an ın  yen ilenm em esin i, Ürdün hükümeti ve halkı 
m em nuniyetle karşılad ığ ın ı belirten heyet başkan ı, bir 
Türk - A rap  Ticaret ve Sanay i O d a la r B ir liğ i’nin yak ında 
kurulm ası beklendiğ in i söylem iştir.

TABİİ GAZ VE PETROL KONUSUNDA  
TÜRK - SRAK GÖRÜŞMELERİ

Türkiye Petrolleri A .O . İlg ilile ri ile petrol konusun
da ve tab ii g az  projesi üzerinde tekn ik görüşm elerde 
bulunm ak üzere Irak  International O il Şirketinden 2 k i
şilik  bir heyet A n ka ra 'ya  gelm iştir.

CENTO YAKIN HAVA DESTEĞİ SEMİNERİ

M erkezî A nd laşm a Teşkilâtı (Cento), T ah ra n ’da 
İran , Pak istan , Türk iye , İngiltere , A m erika B irleşik  Dev
letlerin in Kara ve H ava Kuvvetleri ile N ato 'ya mensup 
sub ayların  katıld ığ ı, Yak ın  H ava Desteği konulu bir se 
m iner düzenlenm iştir.

SOMALİ CUMHURBAŞKANININ KATLİ

Som ali Cum hurbaşkanı Dr. Abdül Raşid A li Şer- 
m ake, bir suikastçı ta ra fın d an  ö ldürülm üştür. Bu o la y 
dan bir hafta sonra, 21 Ekim ta rih inde , So m a li’de bîr 
hüküm et darbesi yap ılm ış ve bütün yetk ile r Som ali Y ü k 
sek İhtilâl Konseyi ta ra fından  ele alınm ıştır.

TÜRKİYE - HOLLANDA BUĞDAY ANLAŞMASI

O rtak  Pazar çerçevesinde H o llan d a ’nın Türk iye 'ye  
vereceği iki bin tonluk buğday an laşm ası La H aye'de 
im zalanm ıştır.
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16 Elcim 1969 İRAM ŞAHİNİM İSTANBUL’DAN TRANSİT GEÇİŞİ

Birleşik A m erika 'ya  resmi bir z iyaret yapm ak üze
re VVashingion’a giden İran Şahı Rıza Pehlevi, isranbu!'- 

f- dan transit o larak  geçtiğinde İstanbul V a lis i, Dışişleri
Genel Sekreteri ve diğer yüksek m em urlar ta ra fından  
karşılanm ıştır.

f

16 Ekim 1969 ÇEKOSLOVAK SANAYİİ HEYETİNİN ZİYARETİ

Türk Sanayicile rin in  geçen yıl Ç eko slo vakya ’ya 
yaptığ ı ziyareti iade etmek ve Türkiye'de çeşitli tem as
larda bulunm ak üzere bir Çekoslovak Sanayii heyeti İs
tanbu l'a  gelm iştir.

16 Ekim 1969 TUTUKLANAN BALIKÇI GEMİSİ İLE İLGİLİ YUNAN
NOTASINA VERİLEN CEVAP

Türk jandarm a botlarının açık  denizlerdeki Yunan 
balıkçı m otorlarına ateş açtığı idd iasıy la  Yunanistan  ta ra 
fından Türk hüküm etine verilen ve tutuklanan Yunan b a 
lıkçıların ın iade edilm esini talep eden, nota'ya Türk m a
kam ları, «Yunan  motorunun Türk karar su larında a v la n 
dığı gerekçesiyle ve ateş açılm aksız ın  yaka land ığ ı ve bu 
şah ısla r hakkında kanuni tak ibata  geçild iğ i, bu nedenle 
kanun ların  hakim  olduğu Türkiye'de hakim  kararın ın so
nucunun beklendiğ i» cevabı verilm iştir.

17 Ekim 1969 İSPANYA VELİAHTININ TÜRKİYE’DEN TRANSİT GEÇMESİ

T ah ran ’a yap tık la rı resmî geziden dönen İspanya 
ve liahd ı Don Ju an  Carlos ve eşi Prenses Sophie Türk iye '
den geçm işler ve Esenboğa havaa lan ınd a  Dışişleri B aka
nı İhsan Sabri Ç ağ layang il ta ra fından  karşılanm ışla rd ır

17-25 Ekim 1969 DERİN İZ-69 NATO TATBİKATI

Türk, İng iliz , İta lyan , Am erikan ve Yunan b irlik le 
rinin katıld ığı Deep Furrow /Derin  iz-69 Nato tatb ikat: 
Saroz körfezinde ve T rakya 'd a  yap ılm ıştır.
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T 7-23 Ekim 1969 GÜNEY KORE TİCARET HEYETİNİN ZİYARETİ

Bir G üney Kore ticaret heyeti, Güney Kore m alların ı 
tanıtm a am acıy la  İstanbu l’da bir sergi açmış ve Türk 
iş ad am la rıy la  tem aslarda bulunm uştur.

17 Ekim 1969 TÜRKİYE’NİN ARAP ÜLKELERİNE İHRACATI

İs ra il’ i Boykot Komitesi Komiseri M uham m ed Ah- 
med M ahcup ta ra fın dan  aç ık land ığ ına göre Türk iye , bir 
Türk-İsrail ticaret odası kurulm asını kabul ettiği şek lin 
deki haberleri resmen ya lan lam ıştır .

M ahcup , Tü rk iye ’nin A rap  ü lkelerine olan ih raca
tının 1965 y ılınd a 200 m ilyon lira iken 1968 y ılınd a 400 
m ilyona yükse ld iğ in i kaydetm iş ve bu süre içinde Tür
kiye ile İsra il a ras ın d ak i ticaret hacm inde büyük düşüş 
olduğunu söylem iştir.

17 Ekim 1969 TÜRKİYE’NİN GÜNEY AFRİKA’NIN TAKBİHİ İLE İLGİLİ
KARAR METNİNE KATILMASI

Güney Batı A fr ika  toprak la rından  çekilm eyi red
deden Güney A fr ika  hüküm etinin takb ih  ed ilm esini ve 
G üven lik  Konseyin in , B.M. ka ra rla rın a  m eydan okum aya 
devam  eden bu ülkeye karşı zecri tedbirler a lm asın ı is- 
tiyen 56 im zalı bir karar m etni, Genel Kurulun Vesayet 
Kom isyonuna sunulm uştur.

Bu 56 A fr ik a , A sya  ve Lâtin A m erika ülkesi a ra 
sında Türkiye de bu lunm aktad ır. H azırlanan  metinde G ü
ney A fr ik a ’nın 12 Ağustos’ta G üven lik  Konseyinde k a 
bul edilen karara  uym ayı reddetmesi takb ih  edilm ekted ir. 
H atırlanacağ ı gibi Konsey, Güney A fr ik a ’y a , G üney B a 
tı A frika  toprak larından  çekilm esi için 4 Ekim 1969 ta 
rihine kad ar m ühlet verm işti.

Daha sonra bu K a ra r tasarıs ın ı görüşen Birleşm iş 
M ille tler Genel Kuru lu , 31 Ekim top lan tıs ında , N am ib ia 
o la rak  ad land ırılan  G üney-Batı A fr ik a 'd a k i aske rî b ir
lik lerin i çekm eyi « in a tla»  reddeden G üney A fr ika  cum 
huriyetin i kınam ıştır.

Bu yo ld ak i ka ra r tasarıs ın ı Genel Kuru lda , 6 çekim 
ser ve 2 aleyhte oya karşı 95 oyla alınm ıştır. A leyhte oy 
ku llan an  ü lke ler G üney A fr ika  ve Portekiz'd ir.
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18 Ekim 1969 NATO PARLAMENTERLERİ TOPLANTISI

18 Ekim 1969

20-22 Ekim 1969

21 Ekim 1969

21-23 Ekim 1969

Nato Parlem enterleri y ıllık  toplantısı, Türkiye tem 
silcisi Kasım  G ü lek ’ in başkan lığ ı a ltında Brüksel’de aç ıl
mıştır.

GÜNEY KORE’DE CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ İLE İLGİLİ 
REFERANDUM

Güney Kore'li seçmenler, Cum hurbaşkanı Çung Hi 
Park'ın  üçüncü bir dönem için daha cum hurbaşkanlığ ı 
seçim ine katılm asını mümkün kılan an ayasa  tad il tek li
fin i büyük bir çoğunlukla tasvip  etm işlerdir.

APOLLO 11 ASTRONOTLARININ ZİYARETİ

Apollo  11 astronotları, Neil Arm strong, Edwin 
A ldrin  ve M ichael Co llins, Türkiye'ye yaptık la rı ziyaret 
sırasında Cum hurbaşkanı ve Başbakan tarafından kabul 
ed ilm işler, Başbakan  tara fından  şereflerine verilen ye 
mekte hazır bu lunm uşlar ve a y  yolculukların ı an latan  bir 
basın toplantısı yapm ışla rd ır.

YENİ FEDERAL ALMANYA ŞANSÖLYESİ

Sosyal Demokrat Partinin lideri W illy  Brandt, Fede
ral A lm an ya Tem silciler M eclisinde (Bundestag) 235'e 
karşı 251 oy ile Başbakan  seçilm iştir. Hür Demokrat Par
tisi ile bir Koalisyon hükümeti kuran W illy  Brandt, d ış iş
leri bakan lığ ına bu partin in lideri olan W alter Scheei i 
getirm iştir.

CENTO’NUN DAĞ SAVAŞ VE HAREKÂTI KONUSUNDA 
SEMİNERİ

A skerî sem inerler programı genişletilen Merkezi 
A n d laşm a Teşkilâtı (CENTO) A nkara da kalın kar ve ş id 
detli soğukta dağ savaş ve harekatı konusunda bir se
miner düzenlenm iştir.
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23 Ekim 1969 TÜRKİYE’NİN BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KALKINMA
PRO GRAM IN A BAĞ IŞI

1970 dönemi için Türkiye'n in  Birleşm iş M illetler 
Kalk ınm a Program ına yapacağ ı bağ ış açık lanm ıştır. Bu 
m iktarın , 1969’a nazaran  yüzde on fa z la s ıy la  takriben 
663 bin do lar o lacağ ı b ild irilm iştir . Program a katılan  98 
hüküm etin toplam  taahhütleri 238 m ilyon doları bulm ası 
beklenm ektedir.

23 Ekim 1969 BİRLEŞMİŞ MİLLETLERİN 24. YILDÖNÜMÜ
MÜNASEBETİYLE ORHAN ERALP’IN YAPTIĞI KON UŞM A

Dışişleri Bakan lığ ı Genel Sekreteri O rhan Eralp , 
B irleşm iş M illetlerin  kuruluşunun 24 . yıldönüm ü m üna
sebetiyle Ç an kaya  Rotary kulübünde bir konuşma y a p 
mıştır. (Bk. Belge 3).

24 Ekim 1969 BİRLEŞMİŞ MİLLETLERİN 24. YILDÖNÜMÜ MÜNASEBETİYLE
CUMHURBAŞKANI, BAŞBAKAN VE DIŞİŞLERİ BAKANININ 
YAYINLADIKLARI MESAJLAR

Birleşm iş M illetler Teşkilâtın ın  24. kuruluş yıldönüm ü 
d o lay ıs iy le  Cum hurbaşkanı Cevdet Sunay , Başbakan  Sü
leym an Demirel ve Dışişleri Bakan ı İhsan Sabri Çağ la- 
yang il birer m esaj yay ın lam ış la rd ır  (Bk. Belge 4).

24 Ekîm 1969 TÜRK-BULGAR HUDUT ANLAŞMASI ONAY
BELGELERİNİN TEATİSİ

Türkiye Cum huriyeti ile Bu lgaristan  H alk  Cum hu
riyeti a ra s ın d a , 28 A ra lık  1967'de im zalanm ış o lan , «H u
dut O lay la rın ın  Ö nlenm esi İle Hudut İşaretlerin in  Bakım ı 
hakkında A n laşm a»n ın  onay belgeleri D ışişleri B akan 
lığ ında teati ed ilm iştir.

24 Ekim 1969 MARKIN REVALÜASYONU

Federal A lm an ya  hükümeti m ark'ın  yeni paritesim  
tesbit etm iştir. Buna göre bir d o lar evvelce 4 m ark 'a  te
kabül etm ekteyken, bundan sonra 3 ,66  m ark üzerinden 
işlem görecektir.
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25 Ekim 1969 YEMİ MACARİSTAN VE HİNDİSTAN BÜYÜKELÇİLERİ

M acaristan 'ın  yeni A nkara  Büyükelçisi G yörgy Za- 
gor ve H indistan'ın yeni A nkara  Büyükelçisi Uma Shan- 
kar B a jp a i, Cum hurbaşkanı Cevdet Sunay'a  güven m ek
tupların ı sunm uşlardır.

25 Ekim  1 9 6 9  A V U STRA LYA ’DA GENEL SEÇİMLER

Avustra lya  seçim lerini iktidarda bulunan Liberal 
Parti-Üike Partisi koalisyonu, az  bir fa rk la  kazanm ıştır. 
M uhalefetteki İşçi Partisi önemli bir ilerleme kaydetm iştir.

25 Ekim  1969 BREZ İLYA ’DA CUM HURBAŞKANI SEÇİMİ

B rez ilya ’daki askeri cuntanın, fe lçli C um hurbaşka
nı Costa E S ilv a ’nın yerine ad ay  gösterdiği General Em ilio 
G arrastazu  M edicî, Breziiya Kongresi tarafından  Cum hur
başkan lığ ına seçilm iştir.

26 Ekim 1969 PO RTEKİZ ’DE MİLLET MECLİSİ SEÇİMLERİ

Başbakan M arcello Caetano ’nun Ulusal B irlik  Par
tis i, 40 y ıldan  beri ilk defa yap ılan  ve m uhalefet parti
lerine sınırlı bir faa liye t yetkisi tanınan hür parlâm ento 
seçim lerini kazanm ıştır. Ulusal B irlik  Partisi, meclisteki 
130 üyeliğin tam am ını elde etmiştir.

27 Ekim 1969 CENTO’NUN BİLİMSEL EĞİTİM VE ARAŞTIRMALAR
KONSEYİ ÇALIŞMALARI

W ashington ’da toplanan M erkezi And laşm a Teşk i
lâtı (Cento) Bilim sel Eğitim ve A raştırm alar Konseyi, Eko
nomik Komitesine sunu lacak raporunu hazırlam ak üzere 
ça lışm alarına  başlam ıştır.

28 Ekim 1969 İSRAİL’DE GENEL SEÇİMLER

Başbakan  Bayan Golda M eir başkan lığ ındaki Ma- 
pai - M apam  koalisyonu, bir gerileme kaydetm ekle bera
ber iktidarda kalm ıştır.
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30 Ekim 1969 BAŞBAKANIN DIŞ POLİTİKA KONULARI İLE
İLGİLİ DEMECİ

Başbakan  Süleym an Dem irel, evinde kabul ettiği 
basın tem silcilerin in  dış po litika konularındaki bazı so
ruların ı cevap land ırm ıştır. B aşbakan , öze llik le  A vrupa gü
ven liğ i konferansı, Kıbrıs sorunu ve Türk iye ’deki tesisle
rin ku llan ılm ası konularında görüşlerin i aç ık lam ıştır (Bk 
Belge 5).

31 Ekim 1969 B. M. KALKINMA PROGRAMI İLE İMZALANAN
ÜÇ ANLAŞMA

Türkiye ile B irleşm iş M ille tler Ka lk ınm a Program ı 
a ras ın d a , Dışişleri B akan lığ ın d a , « A n k a ra ’da Şap H asta
lığı Aşı Yap ım ın ı Kontrol ve Eğitim Ünitesi Kuru lm ası» ile 
« İki Bölgede M aden A raştırm a Y ap ılm as ı»  konu larındak i 
özel projelerle ilg ili uygu lam a planı a n la şm a la r ıy la , « B ir
leşm iş M ille tler Yakın-Doğu H ayvan  Sağ lığ ı Enstitüsü
Koordinasyon Birim ine Katılm a» an laşm ası im za lan 
m ıştır.

31 Ekim 1969 AVRUPA GÜVENLİĞİ KONFERANSI İLE İLGİLİ
SOSYALİST ÜLKELERİN BİLDİRİSİ

V arşo va Paktının üyesi yedi ülkenin Dışişleri B ak an 
la rı, P rag ’da yap tık la rı toplantı sonunda ya y ın la d ık la r ı 
b ild iride , A vrupa G üven liğ i konusundaki A v ru p a lıla ra rast 
konferansın 1970 y ılın ın  ilk  ya rıs ınd a  H elsink i'de  top
lanab ileceğ in i b ild irm işle rd ir.
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B E L G E  1 5 Ekim 1969

Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Ç ağ layang il, Türk iye ’ye dönüşünde, fa a liy e t
leri hakkında basına şu b ilg iyi verm iştir :

«Rabat ve New York'taki çalışm alarım  hakkında bilgi verm ek istiyorum . 
Rabat Zirve Konferansının sonuçları üzerinde daha iyi bir değerlendirm e y a p 
m aya im kân verecek kadar zam an geçmiş bulunuyor. Kanaatim ce , Konferan
sın başarılı olup olm adığını tayine çalışırken ; tak ip  edilm iş o lan hedefin ne 
olduğunu bilmekte fa ide  vard ır. İçtim aa katılan 25 devletin , her biri ayrı özel
lik ler taşıyan  dış po litika ların ı, Orta - Doğ'u ihtilâfı gibi mûdil b ir ■ m eselenin 
m uhtelif veçheleri üzerinde bir tek hat üzerine getirm ek, elbetteki Konferansa 
gaye o la rak  a lınam azd ı. Bunun içindir ki gündem im izi teşkil eden El - A ksa  
Cam ii yang ın ı ve Kudüs gibi meselelerin Konferansa katılan bütün m em leket
lerin ortak bir an lay ışa  varm a ları için gerekli b irleştirici vas fa  sah ip  bu lunm a
sından fayd a lan d ık . İşte Konferans sonunda yay ın lanan  beyannam e, böyle bir 
zem ine dayanm akta ve iştirakçi memleketlerin kamu oylarına değ il, dünya 
kamu oyuna hitab eden bir m uhtevaya sahip bu lunm aktadır. Bize göre Kon
ferans böyle bir istikam ete yönelm ekle büyük isabet gösterm iştir. Konferans 
ça lışm aların ın  yarattığ ı olumlu etkiyi New Yo rk ’taki tem aslarım  sırasında da 
gayet iyi m üşahade ettim. Böyle bir sonuca varılm asında O rta-Doğu’da iz led i
ğim iz yap ıcı politika çerçevesinde katkıda bulunduk.

N ew  Y o rk ’taki ça lışm alarım ıza g e lince : B ild iğ in iz g ib i 30 Eylül ’de B ir
leşmiş M illetler Genel Kurulu ’na hitaben bir konuşma yaptım  ve çeşitli dünya 
m eseleleri üzerinde görüşlerim izi açık lad ım . Nutkumun m uhtevası hakkında 
bilgi sah ib i bulunduğunuz için burada ayni hususları tekrar etmeyeceğim . Y a l
nız, belirtm ek istediğim  bir nokta var. Türkiye, meselelere ob jektif açıdan  b ak
m asını b ilen, cışırı tutum lara iltifat etmeyen ve politikası da im a yap ıcı görüş
lere istinad eden bir devlet o larak  görülmekte ve bulunduğu oölgede bir istik
rar unsuru o la rak  işgal ettiği önemli m evki, takd irle  karş tanımaktadır. Bu 
hususu, N ew  Y o rk ’taki tem aslarım  sırasında bir defa daha m em nuniyetle m ü
şahade ettim.

N ew Y o rk ’ta kaldığım  süre zarfında diğer m em leketler Dışişleri Bakan la rı 
ve H ey’et başkan ları ile tem aslar yaptım . Am erika B irleşik Devletleri, Sovyetler 
B irliğ i, Y u g o s lavya , Tunus, Rom anya, Bulgaristan , A vusturya , H abeşistan , İs
rail D ışişleri Bakan ları ile 'Y u n an  Heyeti Başkanı ile ve Mösyö K ip rianu  ile gö
rüştüm.

DIŞİŞLERİ BAKANININ RABAT KONFERANSI VE B. M. ÇALIŞMALARI
HARKINDAKİ DEMECİ
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A yrıca , şereflerine verd iğ im  bir yem ek daveti vesilesi ile A rap  m emlekeı- 
Ieri D ışişleri Bakan la rı ile b ir a raya  ge ld ik . Bu bu luşm a, A rap  ülkeleri ile ka rş ı
lıklı m ünasebetlerim izin  temel vasfın ı teşkil eden sam im iyet ve yak ın  dostluk 
havasın ın  bir yeni tezahürü oldu.

Avdet yolu üzerinde A tin a 'd ak i bir saa tlik  tevakku f s ırasında m eslekda- 
şım P ip inellis ile bir görüşm e yap tık . G erek ik ili m eselelerim iz, gerek Kıbrıs ko
nusunda, son tem asım ızdan bu yan a  vukubu lan  gelişm eleri gözden geçird ik . 
K ıb rıs ’ta iki cem aat arasın d a  cereyan eden görüşm elerin devam  etm esindeki 
zaruret ve fa id e  üzerinde m utabık bu lunuyoruz.»

Ç ağ la ya n g il, Kıbrıs konusunda da «Türklerden ta v iz  beklem ek m üzakereyi 
o lum suz sa fh aya  itm ek dem ektir» dem iştir.

B E L G E 2 8 Ekim 1969

DR. KÜÇÜK’ÜN MAKARİOS’UN DEMEÇLERİNE VERDİĞİ CEVAP

Kıbrıs Cum hurbaşkan ı yard ım cısı ve Geçici Türk Yönetim i Yürütm e Kurulu 
Başkan ı Dr. Fazıl Küçük, Lefkoşe’de verd iğ i demeçte şunları sö y lem iştir :

««Rum  yönetim inin m uhtelif seviyedeki sorum lu ların ın  cem aatlerarası gö
rüşm elerle ilg ili o la rak  bir müddetten beri yap ag e ld ik le ri beyana tla r K ıb rıs ’ lı 
Rum ların sonunda m utlak kazançlı ç ıkm ak hevesi yüzünden bu devletin  kuru
luşunda yatan  esas la r ve a d a ’nın gerçeklerin i görm ek istemem ek gibi yan lış  ve 
neticesiz b ir an lay ış  içinde bulundukları intibaın ı verm ekted ir. Bir kere daha 
işaret edelim  ki, Kıbrıs Türkü bu devletin  meşru hakkı esasen hukuken tesbit 
ed ilm iş, ortak kurucu larından olan iki cem aatten b iris id ir ve bağ ım sız bir K ıb
rıs devleti içinde cem aat o la rak  va r lık  ve güven liğ in i idam e ettirecek hakların ı 
korum ak azm inde bulunm ası hem ta b iid ir , hem geçm işin acı tecrübeleri d o la
y ıs ıy la  za ru rid ir . M evcut gerçekleri ve şartları görm em ezlikten gelerek Türklerin 
esasen sah ip  o lm a la rı gereken bir takım  basit insan h ak la rın a  sah ip  bu lunm a
larına razı o lm ayı cöm ertlik ve nevî şahsına m ünhasır ve zor bir s iyasi mesele 
o lan Kıbrıs m eselesin in çözülm esi için azam i ta v iz  d iye  nitelem ek gerçekçi bir 
tutum değ ild ir.

Bîr sonuca varılm ası sam im iyetle  arzu edilen m üzakere ler de «benim  tu
tumum değişm ez, ta v iz  devam lı o la rak  karşı ta ra ftan  ge lm elid ir»  m ealinde 
tav ır tak ınm ak , n iyetlerin sam im iyeti hakkında haklı şüphelere yol açcır. Türk- 
lere, kendi va r lık  ve güven lik le rin i tem inat a ltına a lm ak  arzusunun ötesinde bit 
g aye  izafe  etmek veya  bir cem aatin varlığ ın ın  tan ınm asın ı devletin  bölünmesi 
şeklinde n itelem ek eğer bir hesaba dayan m ıyo rsa , b ir vah im den ileri g idem ez. 
V eh im ler içinde Türk cem aatin in  şim d iye kadar savunduğu ve varlığ ı için za ru 
ri o lan h akla rından  fed akâ rlık ta  bu lunacağın ı beklem ek yan lış  b ir hesaptır.
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Eğer tahakküm  hevesi bir ta ra fa  b ırakılır ve her iki cem aatin meşru h ak 
larının tanındığı bağım sız bir devlet kurulm ası gaye o la rak  sam im iyetle  benim 
senirse bu meselenin halled ilm esi güçlük arzetm iyecektir.»

B E l  G E 3 23 Ekim 1969

BİRLEŞMİŞ MİLLETLERİN 24. YILDÖNÜM Ü M ÜN ASEBETİYLE ORHAN ERALP’ îN
YA PTIĞ I KONUŞM A

Dışişleri Bakanlığ ı Genel Sekreteri Orhan Eralp , Birleşm iş M illetlerin  ku
ruluşunun 24. yıldönümü m ünasebetiyle Ç an kaya  Rotary kulübünde bir ko
nuşma yapm ıştır.

%
O rhan Eralp , Birleşm iş M illetlerin bazı ih tilâ fla rın  hallinde diğerlerine n a 

zaran  daha az  veya daha çok başarı kazanm ış o lm asın ın sebepleri üzerinde 
durm uş ve şöyle konuşmuştur :

«Bugünkü konjonktürden m isa ller a lırsak  görürüz ki, V ietnam  ih tilâ fına  
çözüm yolu bulunm asında Birleşm iş M illetlerin  rolü daha ziyade  Genel Sek
reter ve Genel Kurul Başkan ların ın  zam an-zam an yaptık la rı beyan ve  çağ rıla r
da ve Genel Kurulda m uhtelif tem silciler ta ra fından  verilen genel s iyaset nu
tuklarında ifade edilen umumî m ahiyetteki tem ennilerden ileri g idem em iştir. 
H albuki Am erika hükümeti bir süre önce ihtilâfın  G üven lik  Konseyinde görü
şülm esini tem i nen resmen talepte bulunmuş ve bu yo lda gayretler sarfe tm iş îi. 
Bu gayretlerin  neticesiz kalm ası Konseyin bazı sürekli üyeleri ta ra fından  bu 
A m erikan  teşebbüsüne karşı gösterilen direnmeden ileri gelm işti.

Kendi bölgem izde mevcut iki buhranda, Orta-Doğu ihtilâfı İle Kıbrıs so
rununda çözüm yolu tavsiye  eden kararla rın  G üvenlik  Konseyinde ittifak la  k a 
bul edilm esi mümkün olmuştur. O rta-Doğu'da savaşan  ta ra fla r arasında «ateş
kes» sağ lanm ış, ateş-kes hatlarına Birleşm iş M illetler gözlem cileri ye rle ştir il
miş ve ihtilâfın  çözümlenmesi için takip  o lunacak e saslar ile m ekanizm a tes- 
bit ed ileb ilm iştir. Bu yo ldaki çab a la r hâlen Birleşm iş M illetler çerçevesinde de
vam  etm ektedir. O rta-Doğu'da, 1956 savaşına  k ıyasla  bu defa ka t’î ne
tice a lınm asındak i gecikm e,, karar tasarısın ın m âna, şümul ve uygu lam a şekli 
hakk ında hem ilg ili ta ra fla r hem de büyük devletler arasm da görüş fa rk la r ı
nın o rtaya çıkmış bulunm asından doğm aktadır. Kıbrıs sorununda da G üven lik  
Konseyinin etkili say ılab ilecek m üdahalesi mümkün olmuş, kabul edilen ka ra r
la ta ra fla rın  m utabakatına d ayan acak  bir hal çaresinin bulunm ası tavsiye  ed il
m iştir. A d a y a  gönderilen barış gücü sayesinde ve ta ra fla rın  tutum larında ve 
hâd iselerin  gelişm esinde kaydedilen çeşitli ilerlem elerden sonra, a d a ’dak i iki 
cem aatin bütün ta ra fla rca  üzerinde m utabık kalınab ilecek  hususları araştırıp  
tosbit etmek üzere, ihzarı görüşmelere g irişebilm elerine im kân veren zemin ha- 
z ırlc ınab ilm iştir. B ild iğ in iz g ib i, bu görüşm eler hâlen devam  etm ektedir.
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M isallerden de an laş ılacağ ı üzere, m ille tlerarası barış ve güven liğ in  ko
runm ası bahsinde Birleşm iş M illetler, büyük devletlerin  m enfaatleri a rasın da 
bir denge kuru lab ild iğ i hallerde etkili ve neticeye götürebilen bir faa liy e t gös
term ektedir. M enfaatler a rasın da ahenk tem ini zorunluğu tab iî o la rak  bir ta 
kım s iya s î p aza rlık la ra  yol açm akta ve ilg ili ta ra fla r  ile G üven lik  Konseyinin 
tem elli o lm ayan  üyelerin in de iştirak ettikleri bu m enfaat a Iış-ve riş ’ leri çoğu 
defa uzun, g irift ve aynı nisbette ilg inç veçheler arzetm ektedir. K a ra r ta sarıla rı 
gene llik le  kulislerde cereyan eden bu p aza rlık la r neticesinde n iha î şekille rin i 
a lm aktad ır.

1960 y ılından  bu yan a  teşkilâtın  ekonom ik faa liye t le r m anzum esin in  d a 
ha verim li ve daha derli-toplu bir hale getirilm esi için A .B .D .’nin m üteveffa 
Cum hurbaşkan larından  Kennedy'nin ö nayak  olduğu b ir teşebbüsle- on y ıllık  
fa a liy e t devre lerin i kap sayan  ana hedefler tesbit ed ilm iştir. 1970 senesinde 
sona erecek olan birinci kalk ınm a on yılı ça lışm a program ında, gelişm e h a lin 
deki ü lke ler için y ıllık  a sg a r î yüzde 5 oranında bir ka lk ınm a seviyesi öngörül
müştür. Bu hedefe erişilm esin i sağ la m a k  için gelişm iş m em leketlerden gelişm e 
halindeki ülkelere m illî ge lirin in  yüzde l ' i  nisbetinde serm aye akım ı tavsiye  
o lunm aktad ır. Gelişm e halindeki ü lkelerin  sanay ileşm e gayretlerine  daha et
kili ya rd ım da bu lunab ilm esin i teminen S ına î Ka lk ınm a Teşkilâtı kurulm uştur. 
Ham  m adde m üstahsili m em leketlerle san ay ile şm iş ü lke ler a ras ın d ak i ticareti, 
b irinciler lehine daha dengeli b ir hale  getirm ek için gereken tedbirlerin  neler 
o lab ileceğ in i tesbit ve bu yo lda tavsiye lerde  bu lunm ak üzere M ille tle rarası T i
caret ve Kalk ınm a Konferansı ad lı yeni bir teşekkül kurulm uştur. Sosyal a lan d a  
da kalk ınm a on yılı çerçevesinde önemli ham leler yap ılm ış , sosyal kalk ınm anın  
ekonom ik ka lk ınm a ile b irleşik  b ir şekilde yürütülm esi fikri kökleştirilm iş , sos
ya l kalk ınm anın  hedef, prensip ve rnenbaaların ı tesbit ve tad at eden bir dek
lârasyon kabul ed ilm iş, b ilhassa insan h ak la rı, kadının statüsü ve az ın lık la rın  
korunm ası sah a la rınd a  önemli sonuçlara u laşılm ıştır. Teşk ilâ t bu y ıldan  iti
baren ikinci ka lk ınm a on y ılında u yg u lanacak  strate jiy i birinci kalk ınm a on y ı
lı ta tb ika tından  kazan ılan  tecrübelerin ışığ ında tesbit etmeğe başlam ıştır.

B irleşm iş m illetlerin  ekonom ik ve sosyal faa liye tle rine  İlişk in  o la rak  ve 
teşk ilâ tla  müştereken finanse edilen 20 kad ar proje m em leketim izde ta h a k 
kuk ettirilerek tatb ik  ed ilm iştir.

M em leketim iz sam im î bir inanç ve B irleşm iş M ille tler ya sas ın a  sarsılm az, 
bir b ağ lılık la  teşkilâtın  her sah ad ak i faa liye tin e  iştirak etm ektedir.»
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3 E L G E 4 24 Ekim 1969

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER GÜNÜ MÜNASEBETİYLE YAYINLANAN MESAJLAR

Cum hurbaşkanı Cevdet Sunay şu m esajı yay ın lam ıştır :
«Sevg ili V atandaşlarım  ,

Birleşm iş M illetler Teşkilâtının 24. kuruluş yıldönüm ünü, bugün, bütün 
dünya ile birlikte kutluyoruz.

İnsanlığ ın barışa ve İşb irliğ ine karşı duyduğu ihtiyaç, Birleşm iş M illetler 
Teşkilâtın ın  hızla gelişm esini sağ lam ıştır. Kuruluşundan bugüne kadar geçen 
24 yıl za rfın da ; hemen hemen bütün dünya devletleri, bu cam iaya  katılm ış 
ve üye sayısı 126’ya yükselm iştir.

B irleşm iş M illetler topluluğunun başta gelen am acı, m ille tlerarası barış 
ve güvenliğ in  korunması ve işb irliğ in in  sağ lanm asıd ır. Bunun . için Teşk ilâ t; 
m illetlerarası ih tilâ fla rın  çözümlenmesine yard ım cı o lacak  fayd a lı gayretler 
sarfetm ekte, sosyal ve ekonom ik a lan la rd a  geri kalm ış ülkeler ile bağ ım sız
lık larına yeni kavuşan ülkelere, kalkınm a ham lelerin i h ız land ırm ak makscıdıy- 
le, b ilhassa İktisad î, sosyal ve kültürel a lan la rd a  çeşitli ve önemli ya rd ım la r 
sağ lam aktad ır.

B irleşm iş M illetlerin bu ça lışm aları, devletim izin  m illetlerarası ilişk ile rin  
düzenlenm esinde ve geliştirilm esinde izlediğ i geleneksel barışçı tutum una, her 
a la n d a  işb irliğ i ve p lânlı kalkınm a po litikasına tam am iy le  uym aktad ır.

Birleşm iş M illetler Yasasına  bağ lılığ ın ı, her vesile  ile gösterm iş o lan m em 
leketim iz; Teşkilâtın  yürüttüğü ça lışm aları yakından  izlem ekte ve bu gayretlere , 
ilg isi ve im kânları nispetinde b ilfiil katıla rak  yardım cı o lm aktad ır.

Bu ya rd ım ların , m illetlerarası işb irliğ in in  gerçekleşm esine ve buna, ortak 
bir tem el, aynı zam anda verim li bir kaynak  teşkil eden karşılık lı an lay ış  ve iti
madın kuvvetlenm esine yaptığ ı katk ıla r değerli ve önem lidir.
Sevg ili V a tandaşla rım ,

G ayesine ' inancım ızı, faa liye t ve hedefleri hcıkkındaki üm itlerim izi taze le 
yen bu yıldönüm ünde; Birleşm iş M illetlerin başarıların ı ve teşkilâtın , bütün in
san lık  ya ra rına  yürüttüğü ça lışm aların , gelişerek devam  e meşini diler, hepi
nize sayg ıla r sunarım .»

Başbakan  Süleym an Demirel şu mesajı yayın lam ıştır :

«Sevg ili V a tan daşla rım ,

Birleşm iş M illetler Kuruluşunun Yıldönüm ü olan 24 Ekim ta rih i, bugün, 
bütün dünyada (Birleşm iş M illetler günü) o larak  kutlanıyor.
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Bu Teşk ilâ t 24 yıl önce ve 51 devletin  iştiraki ile kurulm uştu. G ayesi dün
yay ı barış içinde ya şa tm aya  ça lışm ak ve m ille tlerarası sıkı bir işb irliğ i s a ğ la 
m aktır. Doğuşundan bu yan a  çeşitli görevler ifa eden bu Kuru luş, s iya s î, İk tisa
dî ve sosyal a la n la rd a  insan lığa çok fa y d a lı hizm etlerde bulunm uştur.

Birleşm iş M illetler Y a s a s ı’nın g irişinde de be lirtild iğ i g ib i, gelecek n esil
lerin savaş yüzünden acı çekmekten korunm ası, m illetlerin  hak eşitliğ in in  sa ğ 
lanm ası, adaletin  ya y ılm as ı, an d laşm a la rla  devletlerarası hukuktan doğan ve 
cibelere sayg ı duyu lm ası ve dünya m illetlerine daha iyi ya şam a im kânların ın  
hazırlanm ası bu Kuruluşun en önemli İlke lerin i teşkil ed iyor. H üküm etim izin İçte 
ve dışta izled iğ i po litikan ın  temel hedefleri de İlham ını bu u lv î gayelerden 
alm ıştır. Onun içindir k i, Türkiye, B irleşm iş M illetler Kuru luşuna büyük bir de
ğer verir.

Teşk ilâ t M ille tlerarası tem as, istişare , görüşme ve m üzakere bak ım la rın 
dan da geniş im kân la r sağ lam aktad ır . Bu sayede teh like li çatışm ala ra  yol aç
ması muhtemel m eseleler, zam an ında ele a lınab ilm ekte  ve a ra la rın d a  ih tilâ fa  
düşmüş devletlerin  kendi idd ia la rı ya n ın d a , an laşm az lığ a  ta ra f o lm ayan  diğer 
devletlerin  daha soğukkanlı ve uzlaştırıcı görüşler ileri sürm eleri im kânı hasıl 
o lab ilm ekte  ve böylece dünya kam u oyunun barışçı bir istikâm ete yöneltilm esi 
sağ lanab ilm ekted ir.

Diğer ta ra ftan , B irleşm iş M ille tler Teşk ilâ tı, insan ların  ihtiyaçların ın  g ide
rilmesi konusu ile barışın  idam esi a rasında sıkı bağ la r bulunduğunun idraki 
içindedir. Bu sebepled ir k i, m illetlerin  sosyal ve ka lk ınm a strate jilerine b ilhas
sa son y ılla r  za rfın d a , Teşk ilâ t içinde gittikçe artan  bir ilgi gösterilm ektedir..

B irleşm iş M ille tler Teşk ilâ tı; m ille tlerin , kendi plân ve bünyelerine uygun 
o la rak  ka lk ınm ala rın ı b aşarab ilm e lerine , m ille tlerarası ticarî ilişk ile rin  bütün 
ülkelerin  çıkarın ı koruyan ad il e sas la ra  İstinat ettirilm esine, dünyan ın  tab ii ve 
beşeri kayn ak ların ın  en iyi şekilde değerlend irileb ilm esine yard ım cı o lacak  y a 
pıcı ham lelere g irişm iştir. Hüküm etim iz, m em leketim izin  de ya ra rlan d ığ ı bu facıli- 
liyetlerinde , B irleşm iş M illetler Teşkilâtın ı inançla desteklem ekte ve ça lışm alarına  
yapıcı katk ıda bu lunm aktad ır.

B irleşm iş M ille tler A n a y a s a ’sına bağ lılığ ın ı her vesile  ile ispat etmiş bir 
m illet o la rak , bugün id rak ettiğ im iz yıldönüm ünü bütün va tan d aş la r ım a  can
dan kutlar ve hepin izi sayg ı ile se lâm larım .»

D ışişleri Bakan ı İhsan Sabri Ç ağ layan g il şu m esajı yay ın lam ıştır :
«Sevg ili Yu rttaş la rım ,

İnsan lık  için ağ ır kay ıp la ra  sebep olan İkinci Dünya Savaşın ın  sonunda, 
u lu sla rarası b ir barış atm osferi ya ra tılm ası ve bunun sürekli o la rak  korunm ası 
am acıy le  kurulan «B irleşm iş M illetler Teşk ilâ tı» , bugün, yirm i dördüncü yaşın ı 
tam am lad ı.
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Birleşm iş M illetler Topluluğu, m illetleri harp tehlikesinden uzak tutm ak 
ve dünya barışının bozulm asına fırsat b ırakm am ak için m illetlerin  eşit ege
m enliğine saygı gösterilm esi, b irb irlerin in iç işlerine karışılm am ası gibi pren
sip leri; da im a temel hedef o larak  ele alm ıştır. Bu tutum, dünya m illetleri a ra 
sındaki ilişk ile rin , işb irliğ in in  ve dostluğun ge liştirilm esine , u lu sla rarası her 
çeşit ih tilâ fla rın  barışçı yo lla rla  çözümlenm esine, insan hak ve hürriyetlerine 
sayg ı gösterilm esine geniş ölçüde yardım cı olmuştur. Po litikası, «Yurtta sulh, 
C ihanda sulh» esasına dayanan  Hüküm etim iz bu am açları tam am iy le  p a y la ş 
m aktad ır.

B irleşm iş M illetler Topluluğunun barışa yönelm iş gayretlerine Türkiye, 
e lindeki bütün im kân larla  katılm akta ve başlıca , s ilahs ız lan m a , nükleer s ila h 
ların yay ılm asın ı ö n lem e,' uzayın ve deniz yatağ ın ın  barışçı am açla rla  ku llan ıl
masını sağ lam a gibi konularla çok yakından  ilg ilenm ekted ir.

A yrıca , sömürgeciliğin tasfiyesi im kânların ı h ız land ırm ak üzere yap ılan  
bütün ça lışm alara  katılm aktayız . Güneybatı A fr ik a ’nın bağ ım sızlığ ını gerçek
leştirm ek üzere kurulan N am ibia Kom isyonuna üye seçilen devletler arasında 
bulunuyoruz.

İnsan hakları ve ana hürriyetlerinin dünyanın her ta ra fında saygı görmesi 
ve bu hakların  s iyasa l, ekonom ik, sosyal a lan la rd a  tem inat altına a lınm ası ko
nularında büyük gelişm eler kaydeden Teşkilât başarıların ın  her sa fh asın dak i 
ça lışm alara  ak tif o larak  iştirak ettik. Din ay rılık la rın ı ih tilâ f konusu yap m am ak , 
ırk ayrım ını kökünden ortadan kald ırm ak için hazırlanan  sözleşm elerin gerçek
leştirilm esinde b ilfiil çalıştık. Bu yıl yap ılan  seçim lerde Türkiye, İnsan H akları 
Kom isyonuna da en yüksek oranda bir reyle seçilm iş bu lunm aktadır.

A yrıca her yıl toplanan Genel Kurul m ünasebetiyle, birçok Dışişleri B akan 
ları, gerek dünya meseleleri gerek ikili ilişk ile r konusunda a ra la rın d a  fayd a lı 
görüş teatilerinde bulunm ak im kânını da kazanm aktad ırla r.

Bu suretle Birleşm iş M illetler, dünya m eselelerinin çözüm lenm esinde elde 
ettiği neticeler yan ın d a , birçok devlet ad am ına , bu m eseleler üzerine m üş
tereken eğ ileb ilm ek fırsatını da bahşeden çok fayd a lı b ir forum teşkil etm ek
tedir.

Teşk ilâ t, m illetlerarası karşılık lı yard ım  ve işb irliğ in i teşvik  etmek suretiy
le, m illetlerin haycıt seviyelerin in yükseltilm esi ve yaşam a şartların ın  iy ile ş tir il
mesi konularında da yapıcı hizmetlerde bulunm aktadır. Gelişm e halindeki ü lke
lerin ka lk ınm aların ı hedef a lan  ve 1960-1970 devresini kapsayan  «Birinci K a l
kınm a On Y 111» nın sonunda, 1970 senesinden itibaren b aş layacak  o lan , «İkinci 
Ka lk ınm a On Y ılı»  için d inam ik bir kalkınm a stratejisi tesbiti hususunda yap ılan  
ça lışm a la r bu sayede mümkün olm aktadır.



Hüküm etim iz, B irleşm iş M illetlerin  dünya m illetleri a ras ın d a  mevcut eko
nom ik fa rk lılık la r ı bütün insanlığ ı mutlu k ılacak  şekilde aza ltm ağ a m atuf fa a l i
yetlerin i desteklem ektedir. Bu ça lışm a la ra  yap ıc ı bir şekilde katılıyoruz. 
M em leketim iz, ayn ı zam an d a , Teşkilâtın  ekonom ik ve sosyal faa liye tle rin in  te
m erküz ettiği Ekonom ik ve Sosyal Konsey ile S ına î Ka lk ınm a Konseyinin de 
üyesi bu lunm aktad ır.

B irleşm iş M illetlerin  bu m üstesna gününü kutlarken m illetim ize en iyi d i
leklerim i sunar, hepin izi sayg ı ile se lâm larım .»

B E L G E  5 .  . 30 Ekim  1969

BAŞBAKANIN DİŞ PO LİTİKA  KON ULARİ İLE İLGİLİ DEMECİ

Başbakan  Süleym an Denhirel, evinde kabul ettiği basın tem silcilerin in  dış 
po litika konularındaki bazı'- soruların ı şu şekilde cevap land ırm ıştır :

S. : Sosyalist ü lkelerin  A vrupa güven liğ i konusunda bir Peşte çağrısı 
va rd ı. Nato B akan la r Konseyi, bununla ilg ili o la rak  Kasım  ay ı top lantısına k a 
d a r, üye ülkelerin  düşüncelerin i b ild irm elerin i kararlaştırm ıştı. B akan la r Konse
yi top lantısın ın tarih i yak la şm ış  bu lunm aktad ır. A caba Türk iye 'n in  b u ‘ konudaki 
görüşü ne şekilde belirecek?

C. : Nato B akan la r Konseyi'n in  önüm üzdeki top lantısında konuşu lacak bir 
m evzuda Tü rk iye ’nin görüşünü burada aç ık lam akta  bir fa yd a  yok. Bu to p lan 
tıla ra  m uayyen görüşlerlp g id ilir  am a peşin hüküm lerle g id ilm ez. Görüşler 
tartışılır ve her m em leketin müşterek m enfaatin in  b irleştiğ i bir nokta bulunur. 
Bana su a li, «A vrupa em niyeti bakım ından ne düşünüyorsunuz?» d iye so ra rsa
nız, o zam an  başka şekilde  cevap veririm . A vru pa 'n ın  huzur ve em niyet içinde 
o lm ası, bu bölgede ya şayan  bizim  için de, İk tisad î, sosya l, küItüreJ, ka lk ın 
m asında ve m ünasebetlerinde yakın  ilişk is i A vru pa ile bulunduğu için fevkâ- 
lade önem lid ir. Biz A vru pa 'n ın  güven içinde yaşam asın a  ta ra fta rız . Y a ln ız , bu
nun için seçilecek, yan i bunu perçin leştirm ek için a tıla cak  ad ım ların , seçilecek 
yo lların  m utfaka çok iyi düşünülerek yap ılm ası ve’ tevessül edilecek tedb irle rin , 
gösterişten ibaret o lm ayıp , g ayeye  hizmet edecek m ahiyette o lm ası, şarttır. Bu, 
büyük h azırlık la rı gerektirir, ortam m eselesid ir. Bütün bun lar, iyice hazırlan- 
m alıd ır k î, m eselenin ondan sonraki sa fh a la r ın a  tevessül o lunsup. Esasen, N a
to, b ir taa rru z î ve tecavüzî bir pakt değ ild ir. Ko llektif savunm a paktıd ır. B in a
enaleyh A v ru p a ’d a , güven ve itim ad ın , em niyetin m evzuubah is o lm ası, Na- 
fo ’nun gayesine  de uygundur.

S. : K ıbrıs m eselesinde ik ili görüşm elerden bir sonuç a lın am ad ı. Böyle, 
senelerce sürüp gidecek mi a ca b a?
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C. : K ıbrıs'ın sulhcu yo lla rla , bizim  m enfaatlerim izi ve prestijim izi koruya
cak şekilde h a lli, seçim beyannam em izde de, hükümet program ım ızda da yer 
a lm ıştır. Y a ln ız , b ilinen, elde edilen netice değerlend irilirken de, insaflı o lm ak 
lâzım . 1963’te, hattâ 1965 içerisinde, hattâ 1966'da b ild iğ in iz  g ib i, K ıbrıs, her 
gün patlam aya hazır bir yerdi. Her gün Türk iye ’nin başına çok cidd î bir ga ile  
açab ilecek bir takım  olup-bittilerle karşı karşıya ka lm akta id ik . O radan  m üza
kere safhasına  gelinm iştir. N orm alizasyon , geniş çapta norm alizasyon sa fh a s ı
na gelinm iştir. Bu bir m erhaledir. Bir sükûnet ortam ına kavuşu lm uştur. B iz, iyi- 
n iyetliy iz . Karşı ta ra f ta iyin iyet içersinde o lm aya devam  ederse, bir hal yo luna 
e riş ilir . Erişilen m erhaleyi küçümsem eyiniz. Beynelm ilel p lâtform a çıkmış bir me
selede karşılık lı m üzakerelere g irişeb ilm ek ve bunları devam  ettirebilm ek, mü
him bir m erhaled ir. Bu m erhaleye erişm ekle mesele bitmiş değ ild ir, am a , m ese
lenin bitmesi için sulhçu yo lla r esas a lınd ığ ına göre, önemli bir adım  atılm ıştır.

S. : Orta - Doğu'daki durumu nasıl görüyorsunuz?

C. : Orta - Doğu'daki durum , başlad ığ ı zam andan bugüne kadar geçird i
ği safahatın  verdiğ i endişeyi m uhafaza ediyor. Çok yoğun, çetin bir mesele. 
Esasen, s ilâh lı bir çatışm a m eydana geldikten sonra m eseleleri halletm ek, kısa 
zam anda halletm ek kolay bir iş değ ild ir. Orta - Doğu, buhran o lm akta devam  
ediyor. Bir süre daha devam  edecek, görünüyor.

S. : Suriye, Lübnan’a karşı bir taarruza geçerse, A m erika , m üdahale ede
ceğini söyled i. A m erika , bu m üdahalesinde, İncirlikteki hava m eydanını ku lla 
nab ilir  m i?

C. : Türkiye'deki mevcut tesisler, müşterek tesislerd ir ve bunlar, Türk i
ye'n in  savunm asına hizmet eden tesislerd ir. Türkiye hükümetinin m uvafakati 
o lm adan , bu tesisler hiçbir şekilde ku llan ılam az. Türkiye hükümeti de, başka 
m em leketlerin içişlerine m üdahale m anasına a lınacak  ve Türkiye savunm asıy la  
ilişk is i o lm ayan hiçbir meselede, kendi tesislerin in , müşterek tesislerin in k u lla 
nılm asına m üsaade etmez. Türkiye de, bölgede kom şuları için bir tehdit ve teh
like sahası değil, komşuları için bir güven lik , sahasıd ır. Türkiye'deki mevcut 
müşterek tesisler de, bu m anada m ütalâa olunm alıd ır. Türkiye'y i ve bağ lı bu
lunduğu ittifak lar içerisinde Türkiye'n in taahhütlerin i zedelem iyen hareketler 
karşısında Türkiye, daim a kom şularına hiçbir endişe verm ez.»

ı
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A Y I N  O L A Y L A R I





SİYASİ OLAYLAR

Cum hurbaşkanı Cevdet Su nay ’a Başbakan Süleym an Demire! ta ra fından  
yen i B akan la r Kurulu üyelerinin listesi 3 Kasım  tarih inde sunulm uştur.

TÜRKİYE - AET ORTAKLIK KONSEYİ TOPLANTISI

10 Kasım  günü Brüksel’de yap ılan  Türkiye - A vrupa Ekonom ik Topluluğu 
O rtak lık  Konseyi toplantısında m utabakat sağ lanam ayan  m eseleler hakkında 
Türk iye , A ra lık  ay ında yap ılacak  müteakip Konsey toplantısına n ihaî görüşle
rini götüreceğini bildirm iştir.

CUMHURBAŞKANI SUNAY’IN SOVYETLER BİRLİĞİ’NE ZİYARETİ

Cum hurbaşkanı Cevdet Sunay, 12-21 Kasım  tarih leri arasında Sovyetler 
B ir liğ i’ni resmen ziyaret etmiştir.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI GENEL SEKRETERİNİN LİBYA VE KAHİRE’Yİ ZİYARETİ

Cum hurbaşkanı Cevdet Sunay'ın Libya Devrim Konseyi Başkanı A lb a y  
E! - K ad d a fi'ye  bir mesaimi sunm ak am acıy la , D ışişleri Bakan lığ ı Genel Sekre
teri O rhan Eralp , 2 4 - 2 8  Kasım tarihlerinde Libya'yı ziyaret etmiş ve oradan da 
K ah ire ’ye geçerek BAC yetkilileri ile tem aslarda bulunm uştur.

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL’İN KURDUĞU 2. KABİNE





K Ü L T Ü R E L  O L A Y L A R

1 Kasım  1969 günü Am m an Türk Kültür M erkezine 4 adet ha lı, A tatürk  
büstü, h arita , 25 parça Türk el işleri ile ses kayıt bandı vs. gönderilm iştir.

★ ★ ★

30 Ekim ilâ 6 Kasım 1969 tarih leri arasında O rd. Prof. Dr. Su Ih i Dönmezer 
ile Doç. Dr. S iyam  i Ersek Tahran 'da ilg ililere  konferans verm işlerd ir.

★ ★ ★

3 Kasım  1969 tarih inde Paul A . Lingern tarafından düzenlenen Intaglio  
Baskı Sergisi Türk - Am erikan Derneği Salonunda açılm ıştır.

★  ★  ★

10 ilâ 13 Kasım T969 tarihleri arasında O lgun laşm a Enstitüsü ağ aç işleri 
bölümü Pakistan 'da Türk elişlerini teşhir etmiş ve takd irle  karşılanm ıştır.

★  ★  ★

13 Kasım  1969’da Beyrut'ta açılan arapça k itap lar sergisine M illî Kütüp
haneden temin edilen eserler ile iştirak edilm iştir.

★  ★  ★

15 Kasım  1969 tarih inde Kerkük Türk Kültür M erkezine m uhtelif yerlerden
temin olunan k itap lar gönderilm iştir.

15 Kasım  ilâ 28 Kasım  1969 tarih leri arasında Ertuğrul Şehitliğ im izin  bu
lunduğu Kuşhimoto Belediye Başkanı Rokuro Shiotzu Sayın Bakanım ızın d a 
vetlisi o la rak  A n ka ra , İstanbul, İzm ir, Konya ve Bursa’da temas ve incelem elerde 
bulunm uştur.

★  ★  ★
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5 - 20 Kasım  tarih leri a rasın da A n k a ra ’da ve 3 - 16 A ra lık  tarih leri a rasın d a  
İstanbu l'da M akedonyalI Ressam lar Sergisi teşhir edilm iştir.

★ ★ ★

6 - 1 4  Kasım  tarih le ri arasında p ian ist Ayşegül Sarıca program  harici o la 
rak Belgrad ve Üsküp'de konserler verm iştir.

★  ★  ★

1 1 - 2 5  Kasım  tarih leri a rasında A n k a ra ’da ve 1 - 1 5  A ra lık  ta rih leri a ra 
sında İstanbu l’da Rus Resim Sergisi teşhir ed ilm iştir.

*  ★  ★

18 Kasım da A dnan Saygun, Bartok hakkında k itap la  ilg ili o la rak  Buda
peşte'ye gitm iştir.

'k  "k

21 Kasım  tarih inde A n k a ra ’da K an ad a  Büyükelçiliğ i ta ra fından  M illî Eğ i
tim Bakan lığ ı Za fe r Pasajı ga leris inde «K an ad a lı Eskim oların  Bask ıla rı»  isim li 
bir sergi düzenlenm iştir.

k  k  ★

24 Kasım  1969 tarih inde  Kab il Türk okuluna M art 1970'den sonraki m as
rafların ı karşılam ak  üzere 597 do lar ya rd ım da bulunulm uştur.

k  k  ★

Türkiye - Belçika Kültür A n laşm ası çerçevesinde yurdum uza davet o lunan 
Brüksel Serbest Üniversitesinden Prof. Arm ed Abel 24 Kasım da A n ka ra 'd a  ve 
29 Kasım da İstanbu l’da iki konferans verm iştir.

★  ★  ★

T ü rk -F ra n s ız  Komitesi Başkanı ve Fransız Y a za rla r ı Cem iyeti Fahrî B aş
kanı M. Pierre Lyautey, m em leketim iz hakkında bir eser h az ır lam ak  üzere, gelm iş 
ve yurdum uzun m uhtelif illerinde tetk ik lerde bulunm uştur.

k  k  k



KASIM 1969’DA TÜRKİYE’NİN DIŞ İLİŞKİLERİ 

VE BAŞLICA MİLLETLERARASI OLAYLAR KRONOLOJİSİ



• " •  • : v.



2 Kasım 1969 TUNUS’TA CUMHURBAŞKANI VE MİLLETVEKİLİ 
SEÇİMLERİ

Tunus Cum hurbaşkanlığ ına üçüncü ^ r a  ad a y lığ ı
nı koyan Habib Burgiba, oyların  yüzde 9 9 ,7 6 ’smı a la ra k  
yeniden Cum hurbaşkanlığ ına seçilm iştir. Tek parti o lan 
Sosyalist Düstur Partisinin ad ay la rı d a , yüzde 95 bir 
çoğunlukla m illetvekili seçilm işlerd ir.

2 Kasım 1969 SOMALİ DEMOKRATİK CUMHURİYET! YÜKSEK
İHTİLÂL KONSEYİ ÜYELERİNİN AÇSKLAMASl

Som ali Dem okratik Cumhuriyeti Yüksek İh tilâ l Kon
seyi üyelerinin ismi açık lanm ıştır: Yüksek ihtilâ l Konseyi 
Başkan ın ın , General M uham m ed Siad olduğu an laş ılm ış
tır. Öte yandan , çoğunlukla sivillerden m ürekkep yeni bir 
kabine kurulmuştur.

3 Kasım 1969 İKİNCİ DEMİREL KABİNESİ

Cum hurbaşkanı Cevdet Su nay ’a Başbakan  Sü le y
man Demirel tarafından sunulan yeni B akan la r Kurulu 
şu şekilde teşekkül etm iştir :

Başbakan  
Devlet Bakam  

» »
» »
» »

A da let Bakanı 
M illi Savunm a Bakanı 
İçişleri Bakam 
Dışişleri Bakam 
M aliye  Bakam  
M illi Eğitim Bakanı

Süleym an Demirel 
Gürhan Titrek 
Hüsamettin A tabeyli 
Turhan Bilgin 
Refet Sezgin 
Yusu f Z iya  Önder 
Ahm et Topaloğlu 
Haldun Menteşeoğlu 
İhsan Sabri Ç ağ layang il 
Mesut Erez 
O rhan O ğuz
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Bay ınd ırlık  Bakanı 
T icaret Bakanı 
Sağ lık  Bakan ı 
Güm rük ve Tekel Bak. 
Tarım  Bakan ı 
U laştırm a Bakanı 
Çalışm a Bakanı 
Sanay i Bakanı 
Enerji Bakanı 
Turizm  Bakanı 
İm ar ve İskân Bakanı 
Köyişleri Bakanı 
O rm an Bakan ı 
G ençlik  ve Spor Bakanı

Turgut Gülez 
Ahm et Dallı 
Vedat A li Ö zkan  
Ahm et İhsan Birincioğlu 
İlham i Ertem 
N ah it Menteşe 
Seyfi Ö ztürk 
Selahattin  Kılıç 
Sab it O sm an Avcı 
Necmettin Cevheri 
Hayrettin N akiboğlu  
Turhan Kapan lı 
Hüseyin Ö za lp  
İsmet Sezgin

3-5 Kasım 1969 RCD ÇERÇEVESİNDE ÖZEL SEKTÖRÜN ROLÜ 
KONUSUNDA SEMİNER

Kalk ınm a için Bölgesel İşb irliğ i Teşkilâtı (RCD) 1969 
Teknik işb irliğ i Program ı çerçevesinde Dışişleri Bakan lığ ı, 
Devlet P lân lam a Teşkilâtı ve Türkiye O d a la r  B irliğ i nin 
düzenled iğ i «Ö zel Sektörün Endüstriyel K a lk ın m adak i 
Rolü ve RCD O rtak  Am açlı Teşebbüslerin  ge liştirilm esi»  
konulu sem iner A n k a ra ’da top lanm ıştır.

3 Kasım 1969 TÜRK-AMERİKAN BUĞDAY ANLAŞMASI

Tü rk iye ’nin Barış için G ıda Program ı çerçevesinde 
B irleşik  A m erika 'd an  ald ığ ı 150 bin ton ekm eklik  buğ
d a y la  ilg ili an laşm a M aliye  B akan lığ ında im zalanm ıştır, 
ithal edilen 150 bin ton buğday , bu yıl B irleşik  A m eri
k a ’dan a lın a cak  buğdayın  ilk  kısm ını teşkil etm ektedir.

B irleşik  A m erika 'd an  ithal edilecek buğdayların  S 
m ilyon d o lar tu tarındaki bedeli Türk parası o la rak  40 
y ıld a  ödenecektir. Bu sürenin ilk  on yılı ödem esiz devre 
o lacaktır. Ö dem esiz devrede yüzde 2, geri ka lan  devre
de ise yüzde 3 fa iz  ödenecektir.
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4 Kasım 1969 CENTO TARIM ALT KOMİTESİ TOPLANTISI

Cento Tarım , H ayvan Üretimi ve H ayvan Sağlığ ı 
A lt Komitesinin y ıllık  toplantısı İs lam ab ad ’da açılm ıştır.

5 Kasım 1969 TÜRKİYE-SUUDİ ARABİSTAN HAVA ULAŞTIRMA
ANLAŞMASININ YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ

Türkiye ile Suudi A rab istan  K ra llığ ı a rasın da 12 H a
ziran  1968 tarih inde A n ka ra 'd a  im zalanm ış o lan Hava 
Ulaştırma An laşm asın ın  onay belgeleri Suudi A rab istan  
Dışişleri Bakanlığ ında teati edilm iş ve an laşm a yürürlüğe 
girm iştir.

6 Kasım 1969 SİYASİ HAKLARIN İADESİ İLE İLGİLİ ANAYASA TADİL
TEKLİFİNİN KANUNLAŞMASI

S iyasî hakların  geri verilm esi hakk ındaki an ayasa  
tadil tek lifi, Cum huriyet Senatosunda ikinci defa o la rak  
m üzakere edilerek 23 reye karşı 127 reyle kabul ed ilm iş
tir. Kanun, Cum hurbaşkanı Cevdet Sunay ta ra fından  1 1 
Kasım  tarih inde onayland ıktan  sonra Resmî Gazetede 
yay ın lan a rak  yürürlüğe girm iştir.

6 Kasım 1969 LÜBNAN’DA HÜKÛMET’İN KURULMASI

Lübnan Cum hurbaşkanı Charles Helou, yeni hükü
meti kurma görevini, geçen Nisan ay ından  beri geçici 
başbakan olan ve iki hafta önce bu görevden istifa 
eden eski Başbakan Raşid K aram eV e  verm iştir. Buhra
nın sebebi, Lübnan hükümeti ile Filistin kom andoları 
arasında m eydana gelen çekişm elere dayanm aktad ır. 
Kah ire 'de varılan  an laşm adan  sonra buhranın yatışm ası 
mümkün olabilm iştir.

Raşit Karam e tarafından 25 Kasım ’da kurulan hü
kümette, Raymond Edde’nîn başkan lığ ındaki U lusal Blok 
Partisi dışında Lübnan’daki hemen bütün siyasi g rup lar 
temsil edilm iştir.
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7 Kasım 1969 HÜKÜMET PROGRAMIMIN TBMM’NE SUNULMASI

B aşb akan  Süleym an Dem ire!, hükümet program ını 
M illet M eclisi ve Cum huriyet Senatosuna sunm uştur (Bk. 
Belge 1).

7  Kasım  1969 N ÎX Q N ’UN V İETN A M  PO LİTİKASI İLE İLGİLİ DIŞİŞLERİ
B A KA N IN IN  DEMECİ

Başkan  N îxon'un V ietnam  konusundaki son demeci 
hakkında gazetecilerin  vâk i so ru larına D ışişleri Bakan ı İh
san Sabri Ç ağ layan g il şu cevabı verm iştir :

«B aşkan  N ixon, iş başına ge lm esiyle , V ietnam  h ar
bi konusunu yeni b ir tutum la ele alm ış ve aske rî hare
kâtın aza lm asın a  ve bu suretle ih tilâfın  zam an la  çözü
müne yard ım cı bir ortam ın doğm asına müncer o lab ilecek  
önem li, yap ıc ı ve cesur ad ım la r atm ıştır. Başkan  ın son 
dem ecini bu çerçeve içerisinde değerlend iriyoruz. V ie t
nam ihtilâfın ın  şerefli b ir çözüme u laşm asına  müteveccih 
bütün gayretlerin  desteklenm esi gerektiğ ine inanan  Tür
k iye , Başkan  N ixo n ’un yaptığ ı son aç ık lam an ın  bu yön
de olum lu gelişm elere yol açm asın ı sam im î surette d ile 
m ekted ir.»

7 Kasım  1969 TÜRK - SO VYET HUDUDU PROTOKOLÜNÜN
YÜRÜRLÜĞE GİRM ESİ

Türk - Sovyet hududunun yeniden işaretlenm esi 
h akk ın d a , iki devlet a ras ın d a  im zalanm ış o lan protokol 
ve ekleri yürürlüğe g irm iştir. H azırlanm ış o lan protokol 
üç ana k ısım dan m eydana gelm iştir.

Protokol’ün birinci k ısm ını, Türk - Sovyet hududunun 
yeniden işaretlenebilm esi için ya p ıla c a k  ana nirengi şe
bekesine a it ve harita üzerinde hazırlanm ış bir p lân teş
kil etm ektedir. Bu plân (proje) daha sonra a raz id e  uy
g u lanacaktır.

Hudut hattı üzerinde seçilen nirengi noktaların ın  
in şaatla rı ve  ra sa tla rı, bu nirengi noktaları hangi ta ra fın  
çalışm a bölgesinde bulunuyorsa o ta ra fça  yap ılacak tır.
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Protokol'ün ikinci k ism ında, Türkiye Cum huriyeti ile 
Sovyet Sosyalist Cum huriyetleri B irliğ i a rasın d ak i devlet 
hududunun bir haritasının yap ılm ası öngörülmüş ve y a 
p ılacak olan haritada ku llan ılacak  renkler, basım  tekniği 
hakkında gerekli ta lim at kayded ilm iştir.

Protokol’ün üçüncü kısm ında ise, nehir ya tak la rın ın  
değişikliğe uğram ış olduğu nehir bölgelerinde, hudut 
hattının geçirilmesi ile ilg ili e sas la r ve ta ra fla rın  tekn ik 
grupların ın bu bölgelerde çalışırken göz önünde tutacağı 
hususlar yer a lm aktad ır.

KIBRIS RUM YÖNETİMİNİN ANAYASA DSŞI TAYİNİ

Kıbrıs baş m urakıbı Rüstem Tatar Rum yönetim i ta 
rafından görevinden a lın a ra k  yerine bir Rum atanm ıştır. 
Kıbrıs Türk Geçici Yönetim i sözcüsü, Rum yönetim inin bu 
an ayasa  dışı ve tek tara flı tutumu ile ilg ili o la rak  şu aç ık 
lam ayı yapm ıştır :

«Başm urakıp lık  m evkii, Cumhuriyetin bağım sız me
m uriyetlerinden bîri olup an ayasam ızın  11. inci m ad
desi uyarınca bu m evkii tutm akta bulunan Bay Rüstem 
Tatar tara fından  işgal edilm ektedir.

B ineanaleyh hiçbir zam an münhal kalm am ış 
olan bir m evkie tek ta ra flı o la rak  bir Rumu tayin  etme 
teşebbüsü anayasan ın  ilg ili hüküm lerini açıkça işgalden 
b aşka , hukuken m utlak surette hüküm süz bir işlem dir.»

TÜRKİYE İLE AVUSTURYA ARASINDA 
NAKLİYAT ANLAŞMASI

Avusturya ile m em leketim iz üzerinden transit o la 
rak yap ıla cak  u luslararası nakliyatı düzenlem ek üzere, 
Türkiye ve Avusturya heyetleri arasında V iy a n a ’dcı b aş
lam ış bulunan m üzakereler, iki an laşm a akd i ile sona 
erm iştir.

A n laşm alardan  b irincisi, karayo lundan ya p ıla cak  
âriz i ve m ekik seferleri şeklindeki yolcu nakliya tı île A s 
ya nakliyatına ait hususları kapsam akta ve m ekik se fe r
leri tam  bir serbestiye .kavuşturm aktad ır.
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N ak liyec ile rim iz ta ra fın d an  A vu stu rya ’ya ve A vu s
turya üzerinden d iğer m em leketlere , m untazam  yolcu 
seferleri kurm a hakkını tan ıyan  ikinci an laşm a ise, tu
rizm için o lduğu kad a r, Türkiye d ışında y a şa y a n  yu rt
ta ş la rım ız  bakım ından  da önem taşım aktad ır.

8 Kasım 1969 AVUSTURALYA NIN KIBRIS BARIŞ GÜCÜ MASRAFLARINA
YARDIMI

A vu stu ra lya  B irleşm iş M ille tler Daim i Delegesi, G e 
nel Sekreter U Than t'a , hüküm etinin K ıb rıs ’taki Birleşm iş 
M ille tler gücü m asra fla rı için 5 000 d o lar ya rd ım d a bu
lunacağın ı b ild irm iştir.

8 Kasım 1969 İNGİLİZ HAVA YOLLARININ TÜRKİYE’YE İNMESİNİN
YASAKLANMASI

Türk H ava Y o lla r ı u çak la rın a , Londra u lu sla ra rası 
hava  lim anı Heathrovv’a iniş izni verilm em esi üzerine, 
Türk  hüküm etinin a ld ığ ı b ir ka ra r ile 8 Kasım  1969 ta ri
hinden itibaren BEA uçakların ın  Türk iye 'ye  inm eleri me- 
ned ilm iştir.

10 Kasım 1969 TÜRKİYE - AET ORTAKLIK KONSEYİ TOPLANTISI

Toplantı hakk ınd a Türk iye 'ye  dönüşünde Dışişleri 
Bakan ı İhsan Sabrİ Ç ağ layan g il şu b ilg iy i verm iştir :

«Türkiye - A vru p a  Ekonom ik Toplu luğu O rtak lık  
Konseyi dün Brüksel'de B ak an la r seviyesinde top landı.

Geçiş dönem i kapsam ına giren güm rük b irliğ i, ta 
rım ve elem eği g ib i ana konuları ele a ld ık . M üzakere le
rin bugüne kad a r verd iğ i sonuçları ve bundan sonra h a l
li gereken hususları tesbit ettik. O rtak lık  Kom itesine iki 
görev verd ik ; m utabakat sağ la n a m a ya n  m eselelere ha! 
şekli bu lm ak; m utabakata konu o lan la rı an laşm a pro
jesi o la rak  metin haline  getirm ek. Bu çalışm a şeklin in  z a 
man kaza n m ak  bakım ından  da fa y d a lı o lacağ ın ı zan 
nediyorum .
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Kendi yönüm üzden durumu Yüksek P lan lam a K u
rulunda genel bir değerlendirm eye tâb i tu tacağ ız. Her 
a land a  kısa ve uzun vade li m enfaatlerim ize en uygun 
tutumları tesbit edeceğiz. Böylece ortaya ç ıkacak  n ihaî 
görüşlerim izi A ra lık  ayı başlarında ya p ıla cak  m üteakip 
Konsey Toplantısına götüreceğiz ve Toplu lukla geçiş dö
neminin tümü üzerinde bir m utabakat sağ lam aya  ça lı
şacağız.

Henüz hal şekli bekleyen m eseleler va rd ır. A ncak  
bunların halli im kânsız m eseleler o lm adığını m em nuni
yetle ifade etmek isterim .

Hükümetimizin O rtak Pazarla ilişk ile rim iz konusun
daki görüşleri, program ım ızda açık  o la rak  ifade ed ilm iş
tir. O rtaklık  bağ ım ızı, ka lk ınm am ıza en uygun ortamı 
sağ layacak  ve gelişm ekte olan ekonom im izin hassas den
gesine hiç za ra r verm eyecek şekilde geliştirm eye k a 
rarlıy ız . Şim diye kadar olduğu g ib i, şim diden sonra da 
yapacağ ım ız ça lışm alar ve yürüteceğim iz m üzakereler, 
bu temel şartlar istikam etinde olacaktır.

Topluluğun da gösterdiği iyi niyet ve an lay ış  sa 
yesinde tatm inkâr sonuçlara u laşacağ ım ızı ümit ed iyo
rum.»

10 Kasım 1969 RCD TİCARET KOMİTESİ TOPLANTISI

Kalkınm a için Bölgesel İşb irliğ i (RCD) Ticaret Kom i
liye B akan lığ ı’nda im zalanm ıştır. A n laşm a gereğince te- 
tesinin 11. toplantısı İs lam abad 'd a  başlam ıştır. Ç a lışm a
ları sırasında Komite, bölge içi ticaretin genişletilm esi 
am acıy la  UNCTAD ta ra fından  yap ılm akta  olan incelem e
yi gözden geçirm iştir.

10 Kasım 1969 RCD 3. BASIN SEMİNERİ

Kalkınm a için Bölgesel İşb irliğ i Teşkilâtı (RCD) üçün
cü Basın Semineri R aw alp ind i'de  ça lışm alarına  b a ş la 
mıştır.
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11-12 Kasım 1969 NATO NÜKLEER PLANLAMA GRUBU TOPLANTISI

Nato Genel Sekreteri M an lio  Brosio başkan lığ ında 
V irg in ia 'n ın  W arrenton şehrinde ya p ıla n  top lan tıya Tür
k iye , A m erika , İng??îere, İta lya , Batı A lm an ya , D an im ar
ka ve BtSİçika Savunm a bakan la rı katılm ıştır. Y a y ın la n a n  
b ild iride , m üttefik ülkelerin  savunm a p lan ların ın  gözden 
geçirild iğ i, bu cümleden o la rak  tak tik  nükleer s ilâh la rın  
ku llan ılm asına  ilişk in  sorunların  ele a lınd ığ ı ve bu a la n 
dak i ça lışm a la ra  İleride de devam  edileceği kayd ed il
m iştir.

11 Kasım 1969 TÜRKİYE - AET BUĞDAY ANLAŞMASI

A vru p a  Ekonom ik Toplu luğu ile Türkiye Cum huri
yeti a ras ın d a  B rükse l’de bir buğday an laşm ası im za lan 
m ıştır. /

A n laşm a O rtak  P aza r’ ın 1969 - 1970 dönemi için 
besin yard ım ı o la ra k  Türk iye 'ye  buğday hibe etmesini 
öngörm ektedir.

O rtak  P azar üyesi ü lke ler, bu yard ım ı a ra la rın d a  
şöyle p a y la şa c a k la rd ır :

B e l ç i k a   3 .000  ton

Federal A l m a n y a ...................................... 14 .000 ton

F r a n s a ...............................................................14 .000 ton

İ t a l y a ........................................................14 .000 ton

H o l l a n d a ................................................  3 .000  ton

Buğdayın  Türkiye p iyasas ınd a  satışından  elde ed i
len p a ra , T ü rk iye ’ye a it o lan nakil m asrafla rı düşü ldük
ten sonra ka lk ınm a projelerin in  finansm an ınd a ku llan ı
lacaktır.

11 Kasım 1969 FİLİPİN’LERDE CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ

Filip in 'le rin  eski Cum hurbaşkan ı Ferd inand M arcos, 
cum hurbaşkan lığ ı seçim lerini k a za n a ra k  yen iden Cum 
hurbaşkan ı olm uştur.
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12-21 Kasım 1969 CUMHURBAŞKANININ SOVYETLER BİRLİĞİ’Nİ ZİYARETİ

Cum hurbaşkanı Cevdet Sunay , Sovyet Sosyalist
Cum huriyetler Birliğ i Yüksek Şûrası Prezidyum  
Başbakanın ın  daveti üzerine Sovyetler B ir liğ i’ni resmen 
ziyaret etmek için A n ka ra 'd an  ayrılırken şu demeci ve r
m iştir :

«Devlet Başkanı seviyesinde ilk  defa vâk i o lan bu 
z iyare ti, gelişm ekte bulunan iyi kom şuluk m ünasebetle
rim ize ya ra rlı o lacağın ı ümit ediyorum .

M oskova’da , Sovyetler B irliğ i rica li ile , m em leket
lerim izi ilg ilend iren konular ve m illetlerarası m eseleler 
üzerinde görüş teatisinde bu lunarak , m üteakiben Lening
rad ile B irliğ in  önemli Cum huriyetlerinden; U kranya B aş
kenti K iev ’ i, Gürcistan Başkenti T if lis ’ i ve A zerbaycan  
Başkenti Bakû'yu  z iyare t edeceğim .

Sovyetler B irliğ indeki ça lışkan  h a lk la rı yak ın dan  ta 
n ım ak, onlara Türk m illetin in  se lâm ların ı ve ha lisane 
tem ennilerin i sunm ak fırsatın ı verecek olan bu ziyaretle r, 
b ize, değerli m üşahadeler, m ünasebetlerim ize yeni kat
kılar sağ layacaktır.»

Türk - Sovyet resmi görüşm elerinin ilk bölümü 13 
Kasım  sabahı yap ılm ıştır. Ayn i gün, SSCB Yüksek  Şûrası 
Prezidyum u ve SSCB hükümeti ad ına Başkan  Sunay şe
refine bir öğle yem eği verilm iştir. (Bk. Belge 2).

14 Kasım  günü, M oskova'dan  Len ingrad 'a giden 
Cum hurbaşkanı Cevdet Sunay, burada P iskarev m ezarlı
ğına çelenk koym uş, daha sonra Smolni Saray ı ve Ermi- 
ta j müzesini gezm iş ve akşam  Leningrad şehri Sovyeti 
İcra Komitesi Başkan ı ta ra fından  verilen  yem ekte bulun
muştur (Bk. Belge 3).

15 Kasım  sabah i Len ingrad ’dan K ie v ’e giden Cum 
hurbaşkanı Cevdet Sunay burada iki gün kalm ış ve 16 
Kasım  akşam ı U krayna Cum huriyeti Prezidyum u ve B a
kan la r Kurulu Başkan ları ta ra fından  şerefine verilen  öğ
le yem eğinde hazır bulunm uştur (Bk. Belge 4).

Cum hurbaşkanı Cevdet Sunay, 17 Kasım  günü T if
lis ’ i z iyaret etmiş ve Gürcistan Yüksek Şûrası Prezidyum u 
ve hükümeti ta ra fından  şerefine verilen  akşam  yem eğin
de hazır bulunm uştur (Bk. Belge 5).
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G ezisine  devam  eden Başkan  Sunay , 18 Kasım  
günü, A zerbaycan 'ın  başkenti B aku ’yu z iya re t etm iştir. 
A zerbaycan  Yüksek  Şûra Prezidyum u Başkan ı M. A . İs- 
kenderov ile B akan la r Kurulu Başkan ı E. N. A lih an o f, 
Cum hurbaşkan ı Sunay şerefine burada bir akşam  yem e
ği verm işle rd ir (Bk. Belge 6).

19 Kasım 'd a M osko va 'ya  dönen Cum hurbaşkanı 
Cevdet Sunay ile SSCB Yüksek Şûrası Prezidyum u B aşka
nı Podgorni a ras ın d ak i resmi görüşm elerin ikinci bö lü
müne devam  ed ilm iştir. Cum hurbaşkan ı daha sonra 
SSCB Prezidyum u Başkan ı Podgorni ile B ak an la r Kurulu 
Başkan ı Kosig in şereflerine bir akşam  yem eği verm iştir 
(Bk. Belge 7).

20 Kasım  sab ah ı, Cum hurbaşkan ı Sunay ile Kom ü
nist Partisi Genel Sekreteri Leonid Brejnev a rasın da Krem 
lin sa ray ın d a  bir buçuk saa t süren protokol dışı b ir gö
rüşme olm uştur. A kşam  da Cum hurbaşkan ı Sunay şere
fine  Yüksek  Şûra Prezidyum u Başkan ı N ico lai Podgorni 
ile B akan la r Kurulu Başkan ı A lexe i Kosigin ta ra fından  
bir yem ek verilm iştir (Bk. Belge 8).

Cum hurbaşkan ı Sunay ve beraberindeki heyet M os
k o v a ’dan 21 Kasım  sabah ı ay rılm ış la rd ır . Başkan  Sunay, 
A n k a ra ’ya  ge ld iğ inde ziyareti ile ilg ili b ir dem eç ve r
m iştir (Bk. Belge 9). D ışişleri Bakanı Ç ağ layan g il de 
ayn i konuda M o sko va ’dan ay rılm ad an  önce A nado lu  
A jan s ın a  bir dem eç verm iştir (Bk. Belge 10). Türk - Sov
yet o rtak b ild iris i 21 K as ım ’da yay ın lanm ıştır (Bk. Bel
ge 11).

13 Kasım 1969 AVRUPA YATIRIM BANKASININ FİNANSE ETTİĞİ
ÖZEL ENDÜSTRİ PROJELERİ

A vru p a  Yatırım  B an kas ı, 15 Ekim 1968 tarih inde 
Türkiye ile im za lad ığ ı ve 30 Kasım  1969 tarih ine  kadar 
toplam  o la rak  7 ,5  m ilyon d o lar tutarında parayı Türkiye 
Sınai K a lk ınm a Bankası ta ra fın d an  temsil edilen özel 
endüstri projelerin in finansm an ına  ay ırm asın ı öngören 
sözleşm eyi u yg u la ya ra k , henüz harcanm am ış bulunan 
2 .416 .0 00  do ları şu üç projeye verm eyi ka ra rla ştırm ıştır :
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1 —  Bursa 'daki b ir naylon ip lik  fab rikasın ın  ge
nişletilm esi (450 .000 dolar).

2 —  Ispartada bir kontrp lak fab rikasın ın  kurulm ası 
(0 .200 .000 dolar.)

3 —  Türk iye ’deki küçük ve orta sanay iin  g e liş t ir il
mesi.

14 Kasım 1969 TÜRKİYE - İNGİLTERE KREDİ AN LAŞM ASI

İngiltere hükümeti ta ra fından  Türkiye için açılan  bir 
m ilyon 432 bin 200 sterlin lik  kredi ile ilg ili an laşm a , M a 
liye B akan iğ ı’nda im zalanm ıştır. An laşm a gereğince te
min edilen proje kred isi, Petro-Kİm ya anonim  şirketi'n in  
polietilen tesisi tevsii projesinin dış finansm an m a sra fla 
rının karşılanm asında ku llan ılacaktır.

25 yıl vade  İle temin edilen kredi fa izs izd ir.

14 Kasım 1969 TÜRK - FRANSIZ KARAYO LU AN LAŞM ASI

Türkiye ile Fransa arasında bir karayo lu  nakliya tı 
an laşm ası akdetm ek üzere 11 Kasım  1969 tarih inden 
beri A n ka ra 'd a  bir Fransız heyeti ile yap ılan  m üzakere
ler neticelenmiş olup üzerinde m utabık kalm an an laşm a 
Dışişleri Bakan lığ ında im zalanm ıştır.

An laşm a iki ülke arasında ve iki ülke üzerinden y a 
p ılacak bilcüm le yolcu ve eşya nakliyatın ı kap sam ak
tadır.

A n laşm a ile Türkiye ve Fransa arasında karayo 
lunda tarife li seferler, m ekik seferler yap ılm ası im kân 
dah iline  girm ekte, ve genellik le  yolcu seferleri için ge
rekli ko lay !ık la r sağ lanm aktad ır. Ayrıca an laşm ad a  Türk 
p lâka lı taş ıtla ra  Fransa 'dan  dönüş yo lculuğunda Türk i
ye 'ye  veya  Türkiye'den geçilerek g id ilecek üçüncü m em 
leketlere yük alm a hakkı tan ınm aktad ır.

Bundan başka A n laşm a İle yük  taş ım aya mahsus 
karayo lu  taşıtlarından girişte alm an verg iler de karşılık lı 
o la rak  ka ld ırılm aktad ır.
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15 Kasım 1969 MAKARİOS’UN KIBRIS İÇİN FEDERASYON SİSTEMİNİ 
REDDETMESİ

17 Kasım 1969

Kıbrıs Rum Yönetim i Başkan ı M akario s m ah a llî b a
sına verd iğ i b ir dem eçte, K ıb rıs ’ta İsviçre Konfederasyonu 
şeklinde federa l b ir sistem kuru lm asına karşı olduğunu 
b ir kere daha belirtm iş « a d a ya  dağ ılm ış o lan Türkleri 
bazı bölgelerde to p laya rak  g rup laştırm ak , taksim  im kâ
nına yol açm akla  bir o lur» dem iştir.

Adan ın  s iyas i m eselelerin in çözümü konusunda ko
nuşan M akario s , Türk ve Rum top lum ların ın  liderleri a ra 
sında ciddi görüş fa rk la rı o lduğunu söylem iştir.

RUS - AMERİKAN «SALT» GÖRÜŞMELERİNİN BAŞLAMASI

Am erika B irleşik  Devletleri ile Sovyetler B ir liğ i, stra
te jik  s ilâh la rı aza ltıp  s ın ırland ırm ak  için yap tık la rı ön 
görüşm e H elsink i'de  başlam ıştır.

17 Kasım 1969 TÜRK - YUNAN KARMA HUDUT KOMİSYONU  
TOPLANTISI

Türk - Yunan  Karm a Hudut Kom isyonu toplantısı 
A t in a ’da başlam ıştır.

17 Kasım 1969 TARIM EĞİTİM SİTESİNİN AÇILMASI

Tarım  Kredi Kooperatifleri Ya rd ım laşm a B irliğ in in  
Federal A lm a n y a ’nın ya rd im iy le  ya p ıla n  ve 25 m ilyon 
lira ya  çıkan Eğitim Sitesi A n k a ra ’da açılm ıştır. Açış töre
ninde Essen eya leti Ekonomi Bakan ı da hazır bu lun
muştur.

18 Kasım 1969 İSRAİL’İN DOĞU AKDENİZ MANEVRALARINA  
KATILDIĞI YOLUNDAKİ HABERİN DIŞİŞLERİ
BAKANLIĞINCA TEKZİBİ

1 9 - 2 5  Ekim tarih le rinde  Doğu A kden iz 'de  ya p ıla n  
m an evra la ra  İsra il H ava ve Deniz Kuvvetlerin in  de katıl
dığı yo lunda A l A hram  gazetesinde ya y ın la n a n  haberler 
hakkında vâk i bir sual D ışişleri Bakan lığ ınca aşağ ıd ak i 
şekilde  cevap land ırılm ıştır :
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«A m erika , İngiltere, İta lya , Yunan istan  ve Türkiye - 
nin iştiraki ile 17 - 26 Ekim tarih leri arasında Ege Deni
zinde ve Doğu A kden iz'de  NATO çerçevesinde rutin m a
nevra lar yap ılm ıştır. Bu m an evra lar her sene te kra rlan 
m akta, tarih leri çok evvelinden tesbit edilm ekte ve b ası
na gerekli b ilg ile r önceden verilm ekted ir. N itekim  bu 
yıl ki m anevra lar hakkında da Güney A vrupa M üttefik 
Kuvvetler Başkom utanı ta ra fından  13 Ekim tarih inde bir 
basın b ild irisi yayın lanm ıştır.

Bu m anevra lara  an cak  N ATO üyesi m em leketler k a 
tılab ilir . Bu itib arla , NATO üyesi o lm ayan herhangi bir 
memleketin bahis konusu m anevra lara  iştirak ettiği yo 
lundaki haberlerin hakikatle  bir ilg isi yoktur.»

18 Kasım 1969 TÜRK PASAPORTLU RUMLAR KONUSUNDA DIŞİŞLERİ 
BAKANLIĞI İLGİLİLERİNİN DEMECİ

Bazı gazetelerde, «Türk pasaportlu  20 bin Rumun 
ikam et tezkerelerinin süreleri do lduğunda, Yunan hükü
metince alınan  bir kararla  Tü rk iye ’ye iade edileceği» yo 
lunda yer a lan  haberler üzerine, Dışişleri Bakan lığ ı ilg i
lile ri, « iade bahis konusu değ ild ir»  dem işlerd ir.

Y u n an istan ’da bulunan Türklerin sayısı konusunda 
bir «yan ılm a» olduğunu ifade  eden yetk ilile r şöyle ko
n uşm uşlard ır: «bu durum daki Türk pasaportlu  Rumun 
sayısı belli değild ir.

Türk vatandaşı o lan la r, Yunan  hükümeti ta ra fından  
ikam etleri ka ld ırıld ığ ında , Türk iye ’ye dönebilecekleri g i
bi, isterlerse herhangi bir ülkeye de g ideb ilirler. Bu du
rumda (iade) bahis konusu değild ir.

18 Kasım 1969 RAUF DENKTAŞ’IN KIBRIS’TAKİ DURUM İLE İLGİLİ
KONUŞMASI

Kıbrıs’da şehit olan iki m ücahidin a ilesine  şehitlik 
ne şehitlik m adalyası verilm esi d o lay ıs iy le  Londra’da 
yap ılan  törende, tadav i m-aksadiyle burada bulunan 
Türk Cem aat Meclisi başkanı Rauf Denkfaş ad ad ak i son 
durum ile ilg ili o larak  bir konuşma yapm ıştır.
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K ıb rıs ’d a k i m ücadelenin bir buçuk y ıldan  beri m asa 
başında devam  ettiğini belirten Denktaş, barışın  an cak  
iki ta ra fın  bunu sam im iyetle  istediği ve ih tiyaç duyduğu 
zam an  ge leceğin i, şim diden bir zam an  tay in in e  im kân 
o lm ad ığ ın ı, Türk cem aatin in  hakikaten  barışı isted iğ in i, 
fa k a t , ancak  şerefli b ir barışa razı o lab ileceğ in i b ild irm iş , 
«katı bir durum  içinde d eğ iliz , e lastik iye tim iz i m uhafaza  
ediyoruz. Geçici bir sükunet d eğ il, 1963 ’deki o lay la rı tek- 
ra rla tm ıyacak  g arantili b ir barış istiyoruz dem iştir. A n a 
vatan  yan ım ızda o lm asayd ı üç sene evvel K ıbrıs Y u n a 
n istan ’a ilh ak  ed ilm işti»  dem iştir.

Denktaş bu d a va ya  kan dökerek hâl çaresi bu luna
cağ ına inanm ad ığ ın ı, barışyo lu  ile hal çaresi bu lunm ası
na Rum cem aatin in  de sam im iyetle  inanm asın ı tem enni 
ettiğini söylem iştir. Denktaş, Türk cem aati içindeki mü
cadelenin  K ıbrıs davasın ı z a a fa  düşürm iyecek şekilde y a 
pılm asın ı istem iştir.

Rum ların , Türk iye 'n in  Kıbrıs için harbedeceğine 
inand ıktan  sonra İk tisad î bir baskı kurm ak için m ücade
leye b aş lad ık la rın ı belirten Denktaş, ik tisad i fark ın  g it
tikçe arttığ ın ı, bunu önlem ek için Tü rk iye ’den ayrı bir 
yard ım  a lınd ığ ın ı, 103 köyün üreticisin in son had ise le r 
do lay ısı ile tüketici durum a geçtiğ in i, kendilerin in  ye r
lerine dönm eleri için ya p ıla n  teşebbüslerin  henüz netice 
verm ediğ in i belirtm iştir.

18 Kasım 1969 KLERİDES’İN KIBRIS SORUNUNA TOPLU BİR BAKIŞ’TAN 
ÇIKARDIĞI SONUÇLARI

Rum Tem silciler M eclisi başkan ı K lerides, Kıbrıs me
selesinin çözümünde ka rş ıla ş ılan  prob lem ler konusunda, 
bir konuşm a yapm ıştır (Bk. Belge 12).

Kıbrıs Türk Cem aat M eclisi Başkan ı Rauf Denktaş 
ise b ir süre sonra bu konuşm ayı tah lil etm iştir (Bk. Bel
ge 13).
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18-27 Kasım 1969 KIBRIS GEÇİCİ TÜRK YÖNETİMİNDEN BİR HEYETİN 
ANKARA’DA YAPTIĞI TEMASLAR

Kıbrıs Geçici Türk Yönetim i Yürütm e Kurulundan 
bir heyet hükümet yetk ilile ri ile tem aslarda bulunm ak 
üzere A n ka ra ’ya gelm işlerd ir. Heyet Başkanı Rauf Denk- 
taş da 19 Kasım  akşam ı Londra’dan gelerek görüşm e
lere başkan lık  etm iştir. Y ap ılan  tem aslar hakkında Dış
işleri Bakanlığ ınca aşağ ıdak i aç ık lam a yap ılm ıştır :

«K ıbrıs Türk Cem aat M eclisi Başkan ı ve Geçici 
Türk Yönetim i Yürütm e Kurulu Başkan  Yard ım cısı Rauf 
Denktaş'ın başkan lığ ında A n k a ra ’ya  resmî bir z iyaret 
yapan  Kıbrıs Türk Hey'eti, 20 - 24 Kasım  tarih leri a ra s ın 
da resmî tem asların ı tam am lam ıştır.

Kıbrıs Savunm a Bakan ı ve Geçici Türk Yönetim i Y ü 
rütme Kurulu Dışişleri Üyesi Osm an Ö rek, Kıbrıs Tarım  ve 
Tab iî K ayn a k la r Bakanı ve Geçici Türk Yönetim i Yürüt
me Kurulu Üyesi Fazıl Plümer, Geçici Türk Yönetim  K u 
rulu Çalışm a ve Kooperatif İşleri Üyesi İsmet Kotak, Rauf 
Denktaş'ın refakatinde bulunm akta id iler.

Kıbrıs Tem silciler M eclisi Başkan Yard ım cısı ve K ıb 
rıs Geçici Türk Yönetim inin Yasam a M eclisi Başkan ı O r
han M üderrisoğlu da Kıbrıs Türk H ey’etinin yaptığ ı resmî 
ziyarete katılm ıştır.

Kıbrıs Türk H ey’eti, Cum hurbaşkanı Cevdet Sunay, 
Başbakan  Süleym an Demirel, G enelkurm ay Başkanı Or- 
neneral Memduh Tağm aç, Dışişleri Bakanı İhsan Sabri 
Ç ağ layang il ta ra fından  ayrı ayrı kabul ed ilm iştir. Bu z i
yaretler s ırasında , K ıb rıs ’taki son durum ve Türk C em aati
nin yaşam a şartları ile başlıca m eseleler ele alınm ış ve 
görüş teatilerinde bulunulm uştur.

Kıbrıs Türk H ey’eti, Türk iye ’de bulunduğu süre iç in 
de çeşitli m akam  ve kuru luşlar ile de tem aslar yapm ış 
ve Türkiye'de yüksek öğrenim gören Kıbrıslı Türk gençle
rinin sorunlarını İncelem iştir.

K ıbrıs Türk H ey'eti, 27 Kasım  1969 tarih înde Esen- 
boğa H ava A lan ından  m erasim le K ıb rıs ’a uğurlanm ıştır.»
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■19 Kasım 1969 RCD SANAYİ KOMİTESİ TOPLANTISI

21 Kasım 1969

21 Kasım 1969

21-»25 Kasım 1969

22-26 Kasım 1969

Çeşitli o rtak san ay i projelerinde kayded ilen  g e liş
meleri gözden geçirm ek üzere T ah ra n ’da top lanan  K a l
kınm a için Bölgesel İşb irliğ i (RCD) San ay i Komitesi ça lış
m aların ı b itirm iştir.

RCD PETROL VE PETROKİMYA KOMİTESİ TOPLANTISI

Kalk ınm a için Bölgesel İşb irliğ i (RCD) Petrol ve Pet- 
rokim ya Kom itesi, T ah ra n ’da Türk iye Petrolleri Anonim  
Şirketi Genel Müdürü B aşkan lığ ında ça lışm a la rın a  b a ş la 
m ıştır. Top lantıda A h va z  - İskenderun petrol boru hattı 
ile İran , Pak istan  ve Türkiye arasın d a  petrol konusunda 
işb irliğ i g ib i konular m üzakere ed ilm iştir.

İSVİÇRE’NİN İSTANBUL SÜT MERKEZİNİN BİR 
PROJESİNE YARDIMI

İsviçre hüküm eti, İstanbul Süt M erkezinde im al ed i
lecek bir çocuk g ıda m addesi projesinin kısmen finanse 
edilm esinde ku llan ılm ak  üzere UN lCEF'e 1,2 m ilyon İs
viçre Frangı özel ya rd ım da bulunm uştur.

AVRUPA TOPLULUKLARI KOMİSYONU GENEL 
SEKRETERİNİN MEMLEKETİMİZDE VERDİĞİ 
KONFERANSLAR

İk tisad i Ka lk ınm a V akfın ın  dave tlis i o la rak  Türk i
ye 'ye  gelen A vru p a  Top lu luk ları Kom isyonu Genel Sek
reteri Em ile Noel, Türk iye 'n in  AET O rta :k lık  An laşm asın ın  
geçiş dönem ine geçm esi konusunda, A n ka ra  ve İstan
b u l’da b irer konferans verm iştir (Bk. Belge 14).

RCD ÇERÇEVESİNDE BİLİMSEL VE TEKNİK ARAŞTIRMA 
KONUSUNDA İŞBİRLİĞİ ÇALIŞMALARI

K alk ınm a için Bölgesel işb irliğ i (RCD) çerçevesinde, 
b ilim sel ve tekn ik  araştırm a a lan ın d a  gerçekleştirilm ek 
istenen işb irliğ i hususunu görüşm ek üzere üç ülke tem 
silc ilerinden bir uzm an kurulu A n k a ra ’da D ışişleri Ba
kan lığ ında bir toplantı yapm ıştır.
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24-28 Kasım 1969 DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI GENEL SEKRETERİNİN LİBYA’YI
ZİYARETİ

Cum hurbaşkanı Cevdet Su n ay ’ ın bir m esajın ı Libya 
Devrim Konseyi Başkan ı A lb a y  M uam m er El - K a d d a fi’ye 
u laştırm ak üzere, Trab lusgarp 'a  giden Dışişleri B akan 
lığı Genel Sekreteri O rhan Eralp L ib ya ’yı resmen ziyaret 
etm iştir. Büyükelçi O rhan Eralp , 25 Kasım  günü Libya 
Dışişleri Bakanı Salih  Buveysir ta ra fından  kabul ed ilm iş, 
ve kendisine Bakan ta ra fından  bir iftar yem eği ve ril
m iştir.

24-11 Kasım 1969 TÜRK - YUNAN SINIR GÖRÜŞMELERİ

Türkiye ile Yunan istan  arasında A tin a 'd a  ya p ılm a k 
ta olan sınır görüşm eleri konusunda Yunan  başkentinde 
resmi bir b ild iri yayım lanm ıştır . B ild iride , T ra k y a ’da iki 
ü lke a rasın dak i sınırın kesin lik le  belirlenm esiyle  görevli 
Türk - Yunan karm a kom isyonunun on günden beri top
lanm akta olduğu ve bu kom isyonun, sınırın ç izilm esiyle  
ilg ili tekn ik ça lışm aların  tem ellerin i atacağ ı açık lanm ak- 
tad ır.

A tin a 'd a  yay ım lan an  b ild iride , hazırlık  görüşm ele
rinin «dostluk ve karşılık lı an lay ış  havası içinde geçtiği» 
belirtilm ektedir.

24-27 Kasım 1969 AVRUPA KONSEYİ KÜLTÜR TOPLANTISI

Brüksel'de yap ılan  A vrupa Konseyi'n in  Kültür iş le 
rini tedvim  eden B akan la r seviyesindeki top lantıya M illi 
Eğitim Bakanı Prof. O rhan O ğuz katılm ıştır. Toplantıda 
bir konuşma yapan  M illi Eğitim B a k a n  O ğuz, tarih i eser
lerin korunması için u lu sla rarası işb irliğ in in  şart o lduğu
na değinerek, «Türkiye, tarih i yerler ve eserler bak ım ın
dan dünyanın en zengin ü lkesid ir. Bunların korunm ası ve 
onarılm ası İçin hum m alı bir ça lışm aya g iriş ilm iştir. K a l
kınm asını süratle gerçekleştirm ek ve sanay ileşm ek zo
runda olan Türk iye 'n in , bu tarih i değerlerinin onarılm ası 
ve k ıym etlendirilm esi bakım ından tekn ik ve m ali yönden 
de m eselenin m illetlerarası seviyede ele a lınm ası za ru ri
d ir» dem iştir.
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25 Kasım 1969 CENTO’NUN İNSANGÜCÜ PLANLAMASI VE
İSTATİSTİKLERİ KONUSUNDA SEMPOZYUMU

M erkezi A n d laşm a Teşk ilâtı (CENTO), T ah ra n ’da 
İnsangücü P lan lam ası ve İstatistik leri konusunda bir sem 
pozyum  düzenlenm iştir.

25 Kasım 1969 BAŞKAN  SUN AY’IN SOVYETLER BİRLİĞİNE ZİYARETİ
HAKKINDA DIŞİŞLERİ BAKANININ SENATO’YA  
VERDİĞİ BİLGİ

Cum hurbaşkan ı Cevdet Sunay'ın  Sovyetler Birliğin® 
yaptığ ı z iya ret ile ilg ili o la rak , Dışişleri Bakan ı İhsan Sab- 
ri Ç a ğ la ya n g il, Cum huriyet Senatosu üyelerine bilg i ve r
m iştir (Bk. Belge 15).

25 Kasım 1969 NAMİBİA İLE İLGİLİ B. M. KARARI

Birleşm iş M ille tler Vesayet a ltın d ak i To p rak lar Ko
m isyonu, kabul ettiği bir ka ra r ta sa rıs ın d a . G üney A fr i
ka'n ın  N am ib ia ’daki yönetim ine son verm eyi reddetm e
sinin yol açtığ ı «vah im  durum u» çözm ek için G üven lik  
Konseyinden «uygun tedbirler a lm asın ı»  istem iştir. B ilin 
diğ i g ib i, B irleşm iş M ille tler Genel Kurulu 1967 yılında 
G üney A fr ika 'n ın  N am ib ia ’daki vesayet yönetim ini geri 
a lm ış ve bu bölgenin yönetim ini B irleşm iş M ille tler Teş- 
k ilâ t ı’na verm işti. Fakat G üney A fr ika  bu kararı tan ı
m am ıştı.

Kabu l edilen tasarı leh ine 83 ülke oy verm iştir. İki 
ü lke (Güney A fr ika  ile Portekiz) a leyhte  oy ku llanm ış, 18 
ülke çekim ser kalm ıştır.

27 Kasım 1969 TÜRK - BULGAR VETERİNER PROTOKOLÜ

S o fya 'd a , Türk ve  Bu lgar veteriner heyetleri a ras ın 
da h ayvan  h asta lık la rı konusunda işb irliğ in i öngören bir 
protokol im zalanm ıştır.
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27 Kasım 1969 ARNAVUTLUK CUMHURİYETİNİN İSTANBUL’DA 
KURDUĞU KONSOLOSLUK

A rnavu tluk  H alk  Cum huriyetinin İstanbul'da İlk de
fa  kurduğu konsolosluğa atanan  başkonsolos göreve 
başlam ıştır.

27 Kasım 1969 İSPAN YA , D AN İM ARKA VE BULGARİSTAN
BÜYÜKELÇİLERİN AYRILMALARI

Cum hurbaşkanı Cevdet Sunay, yeni görevlere a tan 
m aları d o lay ıs iy le  veda ziyaretinde bulunan İsp anya , 
Danim arka ve Bulgaristan Büyükelçilerin i kabul etm iştir.

28 Kasım 3 Aralık DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI GENEL SEKRETERİNİN
KAHİRE’Yİ ZİYARETİ

Libya'dan  B irleşik A rap  Cumhuriyeti başkenti Kahi- 
re'ye geçen Dışişleri Bakan lığ ı Genel Sekreteri Orhan 
Eralp. burada SAC Dışişleri Bakanı M ahm ut Riyad ve 
Başkan N asır’ ın özel s iyasi danışm anı M ahm ud Fevzi ile 
birer görüşme yapm ıştır.

28 Kasım 1969 FEDERAL ALMANYA İLE TÜRKİYE ARASINDA ASKERİ
YARDIM ANLAŞMASI

Nato çerçevesi içinde her yıl yap ılm akta  olan A l
man askeri yard ım ın ın  beşinci d ilim ine a it an laşm a 
Bonn'da Federal Dışişleri Bakan lığ ında im zalanm ıştır. Bu 
yıl ki yard ım , geçen y ıla  nazaran  30 m ilyon m ark fa z la  
olup 80 m ilyon markı bulm aktad ır.
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29 Kasım 1969 KIBRIS BARIŞ GÜCÜ KOMUTANININ İSTİFASI

Kıbrıs'tak i B irleşm iş M illetler Barışı Korum a K uvveti
nin Firı'Ii Komutanı Orgeneral Eino M artola’nın, özel se
beplerden dolayı istifa ettiğini ve yakın bir gelecek bu 
görevinden ayrılacağı Birleşmiş Milletler’de resmen açık
lanmıştır.

29 Kasım 1969 YENİ ZELANDA’DA SEÇİMLER

Yeni Z e lan d a 'd a  yap ılan  genel seçim leri, Başkan  
Keith Holyoake'nin Ulusal Partisi yeniden kazanm ıştır. 
Böylece Ulusal Parti üstüste dört seçim kazanm ış o lm ak
tad ır. Fakat iktidar partisin in  parlâm entoda İşçi Partis in 
den çoğunluğu 6 san d a lyeye  düşm üştür.
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B E L G E  1

HÜKÜMET PROGRAMININ AÇIKLANMASI

7 Kasım 1969

Başbakan  Süleym an Dem irel’ in M illet M eclisi ve Cum huriyet Senatosunda 
okuduğu hükümet program ının metni şöyled ir :

«Yüce M eclisin değerli üyeleri,

1969 seçim leri neticesinde az iz  m illetim iz ta ra fından  iktidar emaneti tev
di edilen A da let Partisin in Genel Başkanı o la rak  B aşb akan lık  görevi, Scıyın
Cum hurbaşkanım ızca tekrar uhdeme tevcih buyurulm uş ve yeni Hüküm et ku
rulmuştur.

Büyük M eclisin , Program ım ıza güven oyu verm esiyle  b aş layacak  ve yü k 
sek İtim adınızın esirgenm ediği müddetçe devam  edecek olan hizmet ve g a y 
retlerim izi ne şekilde yürüteceğim izin izahına geçmeden önce; s iyas î h aya tı
mızın bugünkü safhası ve geçen devreleri ile ilg ili olup açık lığa kavuşm asın ı 
fa yd a lı gördüğüm üz bazı konular üzerindeki görüş ve düşüncelerim izin arzına 
m üsaade buyurulm asını rica edeceğim .

Sayın  M ille tvekille ri;

Yen i bir çalışm a devresine girmiş bulunuyoruz. Geride kalan dört yılın  
m uhasebesi, son seçim lerde, bütün s iyasî partiler ta ra fın d an , ayrı ayrı a ç ıla r
dan yap ılm ıştır. Bu m ünakaşa ları tazelem ekte fayd a  yoktur.

Gerçek şudur ki, dört yıl öncesine nisbetle daha büyük b ir Türkiye ile kar
şı ka rşıyay ız .

Bu neticeye varm ak  kolay olm am ıştır.

1965-1969 devresi çetin s iyas î şartla r a ltında geçmiştir. 1924 ve 1961 A n a 
y a s a la r ın ın  getirdiği devlet nizam ı ile yasam a ve icra fonksiyonların ın  b irb ir
lerinden çok fark lı oluşu,- yepyeni durum lar yaratm ıştır. Dem okratik cam iada 
Türk iye ’ye müstesna bir mevki sağ lam aya  yard ım cı o lan ve yeni n izam la sağ 
lan an , geniş hak ve hürriyetler, zam an zam an ölçüsüz bir şekilde ku llan ılm ış
tır. Tü rk iye ’de gerek fik ir , gerek hareket bakım ından an arş ik  bir hava y a ra t ıl
m asının heveslileri, bu ortam dan aşırı derecede fayd a lan ab ilm iş le rd ir. Ş im diye 
kadar m em leketim izde a lışm ad ığ ım ız ve yad ırgad ığ ım ız o lay la r ortaya ç ıka
bilm iştir. Bu ortam , zam an zam an ideolojik m aksatlarla  da istism ar o lun ab il
m iştir.
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Bu ağ ır şa rt la ra , ayn ı zam an d a za ra rlı cereyanları ve o lay la rı önlem ekle 
görevli m ercilerim izin  ve yeni m üesseseierim izin , m em leketin değişm iş s iyas î 
ik lim ine in tibakındak i m üşkülâta rağm en, o lağanüstü  usullere b aşvu ru lm adan , 
Parlâm ento ve Hükümet krizlerine fırsa t b ırak ılm ad an , Türk dem okrasisin in  iş
ley işinde herhangi bir d u rak lam aya  ve sarsın tıya  m aruz ka lınm adan  bu dev- 
leye gelm iş; ayn ı zam an d a içerde istik rar, d ışarda itibar sağ lam ış bu lunuyo
ruz.

Geçen devrenin olum suz şartları yan ında cesaret verici gelişm elerde v a r
dır. Eşit h ak la rdan  herkesin en geniş şekilde ya ra rla n a b ilm e s i, iş barışın  sa ğ 
lam  tem eller üzerine ku ru lab ilm esi, yak ın  geçm işin tortularının o rtadan k a ld ı
r ılab ilm esi, bu dönem in belli başlı va s ıfla r ı olmuştur.

Türk dem okrasisi bu devrede çok değerli denem eler geçirm iştir.

Şurası m uhakkaktır k i, Türkiye ile beraber m eseleleri de büyüm ektedir. 
G ittikçe d aha da büyüyecektir. Önem li o lan cihet; m illetin  sinesinde şuurlaşan
yepyeni ih tiyaç ların , iktidarı ile, m uhalefete! ile hepim ize büyük görev ve ödev
ler, ağ ır so rum lu luk lar yü k led iğ id ir.

Bu güçlükleri yeneb ilm ek için a sg a rî bazı m üşterekler e trafında to p lan
m aya m ecbur o lduğum uza inan ıyoruz. N asıl b ir Türkiye isted iğ im iz hakkında 
bütün zih in lerde bir m utabakata va rm a k  ih tiyac ınd ayız .

Sayın  M ille tvek ille ri;

A n ayasam ız ; gerek ayrı a y rı, gerek toplum la b irlik te , her yurtdaşım ızı 
özgür, va rlık lı ve mutlu k ılacak  h ak la rı ve hürriyetleri, baş hedef o la rak  ele a l
mış ve bun larla  ilg ili hüküm leri kesin lik le  belirtm iştir.

Bu am açla rın  gerçekleştirilm esi İçin A n ayasa 'n ın  kurduğu idare şekli; 
m illî, dem okratik , lâ ik  ve sosyal b ir hukuk devletid ir. Bu va s ıf la rd an  birin i d i
ğerinden üstün görm ekden ve hiç birin i zedelem eden, devlet n izam ının  ahenk
li ve dengeli o la ra k  işle tilm esi, icabının baş görev id ir. Kam u y a ra rı, genel a h 
lâk . kamu düzeni, sosyal ad a le t ve m illî güven lik  g ib i, dev le t ve m illetin  beka 
ve  selâm eti ile ilg ili sebeplerle ve ‘kcınun yo luy la  b ile o lsa , hak ve hürriyetlerin 
özüne dokunulam ıyacağm ın  ve İk tisad î, sosyal ve kültüre! ka lk ınm anın  ancak 
dem okratik  yo lla r la  gerçekleştirileb ileceğ in in  A n ayasam ızd a  açıkça belirtilm iş 
o lm ası; bu kesin inancım ızın sağ lam  d ayan ağ ıd ır .

Hüküm etim iz bu an lay ış  içinde; A n ayasam ız ın  getird iğ i geniş hak  ve hür
riyetlerin  şaşm az savunucusu ve sab ırlı uygu layıc ıs ı o lm akta devam  edecektir. 
Bu taahhüdüm üzün im tihandan geçm iş tem inatı; hak  ve hürriyetleri tam  o la rak  
korum ak için geçen dört yıl za rfın da gösterd iğ im iz titiz itinanın  m illet v icd a 
nında yara ttığ ı rahatlık  ve huzurda yatm aktad ır.



A ncak şu cihet de unutulm am alıd ır k i, hak ve hürriyetler; İnsan H a k la r  
Evrensel Beyannam esi ile A vrupa İnsan H akları Sözieşm esi’nin de belirttikleri 
g ib i, devlet hukuk düzenini yok etmek ya da hak ve hürriyetleri tahrip  ey le 
m ek için ku llan ılam azla r.

Hürriyet, refah ve saadet içinde ya şayan  bir Türkiye yap m ak  hedefi; ger
çek dem okrasilerin  reddettiği denenmiş baskı m etod larına, vatandaşın  m illî 
h islerin i veya d in î inançların ı zedeleyen d avran ış la ra , m illeti her ne sebeple o l
sun b irb irinden ay ırt edici, bölücü tutum lara ve halkın  bütününü gözönüne a l
m ayan niyet ve tasarru fla ra  baş vurm ak yo luy la  gerçekleştirilem ez. Biz A n a y a 
sam ızın , kendi yarattığ ı temel nizam  dışında hiç bir doktrine bağlı ve razı o l
m adığının kesin inancı içindeyiz.

Bu görüşlerim iz; seçim lerde bütün açıklığ ı ile kamu oyum uzun b ilg isine 
sunulm uş, m illetin karar ve tasvib i alınm ıştır.

A rtık  rejim ve seçim tartışm aların ı kendi a lan ına  terkedip geriye a ta rak , 
istikrar ve hürriyet içinde refah yo luna yönelm ek için, m illet ve m emleket h iz
metinde yerlerim izi alm an ın  zam anı gelm iştir.

Sayın M ille tvekille ri;

B iz , 1969 seçim leri neticelerinin, s iyas î hayatım ızda olum lu gelişm eler 
kayded ild iğ ine bir işaret say ılacağ ı kan ısındayız . Dem okratik rejim im iz, genel 
takdire m azhar o lacak  şekilde güç kazanm ıştır.

Türk m illeti, bu seçim lerde s iyas î partilerin  memleket idaresinde yö neld i
ği istikam etler karşısında hakem lik yapm ıştır. Bu seçim lerin s iyas î hayahm ıza 
getirdiği istikrarlı ortamı iyi ku llanm ak, ana m eselelerde değişik  partiler a ra 
sındaki ayrılık la rın  hallin i seçim m eydanlarına b ırakm ak, aynı açıdan baktı
ğım ız konuları h ızla m illetin hizmetine koym ak, memleket m eseleleriy le ilg ili 
d iğer görüş fark larım ızı da hepim ize açık o lan bu hür ve serbest kürsüde iyi 
niyetle çözmeye çalışm ak; şu Yüce M eclis’ in çatısı a ltında b irlikte sorum luluk 
yüklenm iş olan bütün s iyasî partiler için m illî bir görev halin i alm ıştır. Hangi 
kanattan gelirse gelsin , Türk iye ’nin çeşitli çeşitli problem lerini çözebilecek, m il
leti fe raha kavuştu racak ve temel nizam ı aksatm ıyacak  her türlü çare ve tedb i
ri; m illî iradenin yegâne tecelligâhı olan bu kürsüde görüşüo ta rtışa rak  gerçek
leştirme ve bu suretle m illet teveccühüne Icıyik olma yo llan  hepim iz için açık 
o la rak  önümüzde bulunm aktadır.

Bu çilekeş m em leketi, artık gecikm iş bir hakkı haline gelen huzur ve re
faha en kısa zam anda kavuşturm ak için gerçekleştirilm esi gereken büyük ve 
güçlü hizm etler bizleri beklem ektedir. Bu hizmetler, Yüce M eclisim izde halen 
llyakâ tla  temsil edilm ekte olan Sayın M uhalefet Partilerin in devrinde ta m a m la
nab ilirse  bunun şerefi; bu çalışm aları sevk ve idareye büyük Türk M illetince 
memur edilen iktidarım ızınkinden elbette ki daha az  o lm ayacaktır. M illet ve



mem leket için mutlu ve büyük eserlerle dolu geçm esini temenni ettiğ im iz, aynı 
zam an d a çok çetin şartların  bizi beklem ekte o lduğuna kani bulunduğum uz 
1 9 6 9 -1 9 7 3  çalışm a devresinde, Hüküm etim izin bu an lay ış  içinde girm ekte o l
duğunu Yüce H eyetin ize a rz ve temin eylem ekten m üstesna bir zevk  d u ym ak
tayım .

Sayın  M ille tvekille ri,-

H üküm etim iz, iktidarla  m uhalefetin  ayn ı bünyenin unsurları o lduğuna 
inanm ış bir zihniyete sah ip tir. M uhalefeti yo k  farzedem iyeceğ im ize , onun h ak
larını kend im iz inkile r kad ar savun m ak la  m ükellef o lduğum uza nasıl inan ıyo r
sak , m uhalefetin  de son sözün kendisinde o lm adığ ın ın  takd iri içinde bu lun
duğuna o nisbette kani o lm ak  ih tiyac ınd ayız . Geçen dört yıl za rfın da gerek 
m uhalefetle , gerek dem okratik  rejim in d iğer m üesseseleriyle  ik tidar a rasın dak i 
d ia logun da im a açık  ve serbest ka lm ası hususunda gösterd iğ im iz d ikkat; bu 
zihniyeti sam im i o la rak  ta tb ika ta  inkâs ettird iğ im izin  kesin bir d e lilid ir . Geçen 
devre içinde basın ın , sosyal kuru luşların , sen d ika la rın , hü lâsa her türlü mües- 
sese lerin , f ik ir  ve tenkitlerin i m azide hiç bir zam an  görülm em iş b ir hürriyet ve 
serbesti içinde izhar edebilm eleri da im a mümkün olm uştur. Zam an  zam an  gö
rülen ve icranın meşru hak ve ta sarru fla rın ı veya  kam u düzenin i zedeleyen sı
nır ta şm a la rı veya  ifra t hareketleri; b ir yan d an  m evzuatım ızdaki boşluk la rd an , 
öte yand an  aşırı şiddet yo lla rın a  başvurm aktan  kaçın ılm asından  ileri ge lm iştir. 
A yn ı zam an d a dem okrasile rde , geleneklerin  de kanu n la r kad ar önem li olduğu 
ve hata lı davran ış la rın  ıslâhı hususunda zam an ın  m üessir b ir unsur bulunduğu 
kanaatine  de, ta tb ikatta  sab ırla  yer verd ik . Devletin gücünü her vesile  ile gös
termek hevesine kap ılıp  daha derin hoşnutsuzluklar ya ra tm ak  ye rine , nerede 
lâz ım sa bu gücü orada ku llan m ak yo lunu seçtik. F ilh a k ika , gerek hak tecavüz
lerini önlem ekle görevli m ercilerin , gerek hakların ı ku llan ırken  b ilerek veya 
b ilm eyerek hata lı hareket edenlerin ; zam an la  tecrübe kazand ık la rı ve taşk ın 
lık ların  aza ld ığ ı görülm ektedir. A n cak , hak ve  hürriyetlere yönelecek tecavüz
lere karşı Hükümeti gerektiğ i şekilde m üessir k ılacak  bazı kanun î tedbirlerin  
a lınm asın a  da ihtiyaç duyulduğunu bu vesile  ile belirtm ekte fay d a  görm ek
teyiz.

Sayın  M ille tvek ille ri;

H üküm etim iz, din ve v icdan  hürriyetin i, bütün va tand aşla rım ız ın  doğuş
tan v a r o lan kutsal ve m edenî h ak la rı o la ra k  görür. Bu h ak la r, A n ayasam ızın  
tem inatı a ltın dad ır.

H ürriyetlerin  en geniş şekilde  korkusuz, end işesiz , kanun dairesince ser
bestçe ku llan ılm asın ın  sağ land ığ ı bugünkü o rtam da, va tand aşla rım ız ın  din ve 
v icdan hürriyetinden de bütünü ile ve tam  bir aç ık lık  ile istifade etmeleri m üm 
kün kılınm ıştır.
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A n ayasam ızın  tem inatı a ltında bulunan din ve vicdan hürriyeti, hiç bir 
şekilde bir tehlike sebebi o larak  gösterilem iyeceği g ib i, lâ ik lik  p rensib i, v a ta n 
daşın  d in î ihtiyaçların ın  karşılanm asında bîr baskı vasıtas ı değ il, b ir tem inat 
o la rak  görülm elid ir.

Her sahada kalkınm a halinde bulunan m em leketim izde, m add î k a lk ın 
manın yan ı s ıra , m anevî inanç ihtiyacını ka rş ılayacak  modern hayatın  ¡çap la
tma uygun iyi eğitim görmüş din adam ların ın  yetiştirilm esine devam  o lun a
caktır.

Din görevlilerin in  ifa ettikleri vazifen in  değer ve önemi nazara  a lın a ra k , 
haya t şartların ın  düzeltilm esi için, gereken tedbirlerin a lınm asına  devam  o lu
nacaktır. Bu a rad a , vekil im am -hatip lerin  bugünkü durum ları ıslâh ed ilerek, 
âd il bir ücret a lm a la rı sağ lanacaktır.

Sayın M ille tvekille ri;

1969 Türk iyesin i, yakın  m azideki Türkiye ile dahi k ıyas etmeye im kân 
kalm am ıştır. Büyük M illetim iz kısır iç çekişm eler, fa yd a s ız  ta rtışm alar yerine , 
verim li bir hizmetler devri açılm asının özlemi içine girm iştir. M em leketim izin , 
bir kısmı as ır lık  ihm allerden , bir kısmı sosyal yap ım ızdan  gelen köklü dertle
rin i, seçim devrelerine sığacak im kân lar çerçevesinde geride b ırakm anın , ge
rek Hüküm etim izin gerek bizden sonra gelecek iktidarla rın  en önemli görevi 
ve baş sorum luluğu haline gelmiş olduğunun tam idraki içindeyiz. H üküm e
tim iz , önüm üzdeki çalışm a devresine bu inançlarla  girm ektedir.

G ün lük hayatında tüm üyle Türk m illetini çevreleyen m eselelere acil bir 
çözüm yolu getirm ek ve günden güne büyüyen, gelişen , genişleyen Türkiye'n in  
ih tiyaçların ı karşılam ak  temel hedefim iz o lm akta devam  edecektir.

Sayın  M ille tvekille ri;

Biz seçim sistem inin ıslâh edilm esi lüzum una inanıyoruz.

Büyük bir kısmı bakım ından iktidar değ işik liğ i ile ilg ili o lm ayan  seçim 
lerin çok sık yap ılm ası seçmen vatandaşta  seçim lere karşı b ıkk ın lık  eğilim i 
doğurm aktad ır. Bu eğilim in g iderilm esinde dem okrasim izin  istikbali bak ım ın
dan toplum un hayatî m enfaatleri vard ır. Bu am açla  seçim lerin b irb iri ard ına 
çok sık yap ılm asın ı önleyecek tedbirlere ihtiyaç olduğu düşüncesindeyiz.

Seçim lerin, yarg ı organların ın  ve hâkim lerden kurulu Yüksek  Seçim Ku
rulunun genel yönetim  ve denetimi a ltında yap ılm asın ı zaru rî görm ekle bera
ber, seçim m evzuatındaki hüküm lerin, seçmen oyu ile seçilm em iş kim selerin 
seçmenin şuurlu iradesi dışında seçilm iş farzo lunm asına değ il, fa k a t seçmen 
İradesin in  fesatsız tezahür edebilm esini sağ lam aya  m atuf o lm ası lâzım geld i- 
ğine inanm aktayız .
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Bu m atsatları temin edecek m evzuat d eğ iş ik lik le rin in  A n ayasa  tâd ille rin i 
gerektird iğ i ha lle rde , ik tidarla  m uhalefet a rasın d a  bir işb irliğ in in  dem okrasi
m izin gelişm esine ve m em leket m enfaatlerine  ya ra rlı o lacağ ı kanaatin d ey iz .

Esasen Seçim Beyannam em izde A n a y a sa  değ iş ik liğ i ile ilg ili o la rak  ifade  
ettiğ im iz ıslahatı gerçekleştireb ilm em iz an cak  d iğer partilerin  iltihak ı ile gerekli 
çoğunluğu sağ lad ığ ım ız takd irde  mümkün o lacaktır.

Devleti m üessir hale  getirm e yo lundaki tedbirlerin  önemli bir cephesini 
Hükümetin m üessir İşlem esini sağ la ya ca k  tedbirlerde görm ekteyiz. Şüphe yok- 
1ur k i, Parlam entonun üstünlüğü prensibi ta b iî o lm akla  beraber, modern d ev
letin faa liye tle rind e  Hükümet ve idare o la rak  yürütm e organ ı, gerek k an u n la 
rın uygu lanm ası ve gerek kamu h izm etlerin in görülm esi bak ım ından , en mühim 
unsuru teşkil eder. Devletle va tan d aş aras ın d ak i tem as ve m ünasebetlerin  bü
yü k  kısmı Hüküm et ve idarenin  ça lışm a ve hizm et sah a la rı içinde cereyan eder. 
V a tan d aşın  Devletten beklediğ i hizm etlerde ş ikâye t konuları, Hükümetin k a 
rar ve m uam ele lerinde gerekli sür'at ve istenilen isabet ve m üessiriyetin  sağ 
lanm ası ile ortadan ka lkacaktır . Yüzb in lerce  kam u görevlisin in  çeşitli te şk ilâ t 
içinde, merkezi ve m ah a llî idare lerde ve kam u m üesseselerinde yürüttükleri 
h izm et yurdun her yerinde ve  günün her saatinde  v a ta n d a ş la r  ta ra fın d an  de
vam lı o la rak  değerlend irilm ekte ve en küçük bir ak sa k lık  bile bütün Devlet ve 
Hükümet m ekan izm asın ı sorum lu tutan tepkilere sebep o lm aktad ır. Bu bak ım 
dan , b irb irine bağ lı çok çeşitli teşkilâtın  va tand aşa  en mükemmel şekilde  h iz
met d avas ı etrafında ahenkli ve m üessir b ir çalışm a n izam ına g irm esin i zaruri 
görüyoruz.

Yürütm e organın ın  m üessir hale  getirilm esi, b ir ta ra ftan  onun bünye ve 
iş leyiş in in  ıslahı m eselesid ir. D iğer ta ra ftan  yarg ı organı ile yürütm e organı 
a ras ın d ak i m ünasebetlerin  yürütm e tasarru fla rın ı tesirsiz durum a clüşürm iyecek 
bir ölçü içinde düzenlenm esi m eselesid ir.

İcranın m üessiriyetin i a rtırm ak  m aksad iy le  ya p ıla ca k  ıs lahatın  hedefi, 
m erkezî hüküm et teşkilâtın ın  ve m ah a llî idare lerin  kanun ları uygu lam a ve  k a 
mu h izm etlerin i yürütm ede zam an d an , İnsan gücünden ve p aradan  ta sa rru f 
sağ la ya ca k  ve  daha iyi hizmet edecek surette yeniden te şk ilâ tlanm ası ve ça
lışm a usu llerin in  bu m aksatla ra  göre rasycne lle ştirilm esid ir.

Bu m ü lâhaza la rın  ışığı a ltında idaredeki ıs lahatın  yönelm esi gereken he
deflerin i şöylece özetlem ek m üm kündür :

1. Kanun ların  uyg u lanm asın d a , va tan d aş  işlerin in  görülm esinde yetki ve 
görevlerin  B ak an la r Kuru lunda top lanm ası yerine , ka ra r yetk ile ri İş bölümü 
esasına göre İlg ili B akan lık la ra  b ırak ılacaktır .

2. H izm etlerin va tand aş ın  ayağ ın a  götürülm esi bakım ından işlerin  mer
kezde top lanm ası yerine , illerde hattâ ilçelerde Devlet teşkilâtın ın  va tan d aş ih
tiyacı ile tem as sathı üzerine netice lendirilm esine ça lış ıla caktır .
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3. B akan ların  yetkileri altında bulunan teşkilâtın  idaresinde başlıca âm ir 
durum undaki yüksek dereceli m em urları seçmek hususunda takd ir yetk ile ri, 
A n ayasan ın  icabına uygun o larak  kabul edilecek, Bakan ın  m üsteşar ve genel 
m üdür gibi doğrudan doğruya kendi sorum luluğu ile a lâ ka lı görevlerde ça lı
şan la rı değiştireb ilm ek yetkisin i bu derecelerdeki m em urların m üktesep m aaş 
hakların ı m ahfuz tutma esası ile bağdaştıran  bir ta tb ikata g id ilecektir. Daniş- 
tay  k a ra rla riy le , bugün memurun m uayyen memuriyette kalm a tem inatı haline 
getirilen süb jektif h ak la rı, sadece müktesep hakların  korunm asına inh isar ede
cektir.

4. Lüzumsuz yazışm a la ra  m ahal verm eyecek usuller ta tb ik  ed ilecek, k a 
nun larda açıkça tasrih  edilm iş tahditler o lm adıkça , va tandaş hakların ı keyfi 
şekilde dara ltıc ı bir takd ir yetkisi hiçbir İdarî kadem e için kabul edilm eyecektir.

5. Kanuna ayk ırılığ ı yetkili mercilerin kara rla riy le  sab it olmuş konularda 
hata la rın  düzeltilm esinden kaçın ılm ayacak , va tand aşla rı m utlaka m ahkem eye 
başvurm ad ıkça hakkını a lam ıyacak  yo lla ra  sürüklem eyi m arifet sayan  zihniyete 
son verilecektir.

ö. M em urların m eslekî bilgi ve ah lâk î vas ıfla rın ı takv iye  ve teşvik ede
cek, Devlet idaresin i bilgi ve faz ile t d isip lin i içinde, kamu hizm etlerin i daha 
tesirli seviyeye ç ıka racak , yetiştirm e, m ükâfat ve m üeyyideler sistem leri konu
la ca ktır.

7 . Yurt içinde ve yurt dışında temsil b irliğ i sağ lan acak , va lile r in , kaym a
kam ların  ve büyükelçilerin hizmetlerin görülm esinde genel koordinasyonu sağ 
layacak  ve Devletin gözü, kulağı o lacak  şekilde yeterli yetkilerle  teçhizi cihetine 
g id ilecektir.

3. Ka lk ınm a Planının hazırlanm asında ve uygu lanm asında m ah a llî id are
lere düşecek görevleri ka rşılayacak  şekilde m ahallî idare ler yetk i, sorum luluk 
ve kayn ak la r la  teçhiz edilecektir.

9 . Plan uygu lam asında edinilen tecrübeler göz önünde tu tu la rak  planlı 
kalk ınm anın  Devlet bünyesine uygunluğunu sağ la ya ca k  tedbirler a lınacaktır. 
Böyîele İdarî bünye ve m evzuat planlı kalkınm anın  icap larına cevap verir hale 
getirilecektir.

10. B aşbakan lığ a  bağlı üniteler yeniden düzenlenecektir.

11. B akan lık  kuruluşları yeniden düzenlenecektir. Bu düzenlem ede Tür
k iye ’nin gelecek y ılla rd ak i ihtiyaçları göz önünde tu tu lacak , hizmet tekerrürleri, 
yetki tedahülleri ve bunların doğurduğu isra f önlenecektir.

12. B akan la r Kurulunun yetki ve görevleri yeniden düzenlenecektir.

13. Finansm an kuruluşların ın görev, yetki ve sorum lulukları yeniden dü
zenlenecektir.
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14. Kam u İk tisad î teşebbüslerin in  daha rasyonel ça lış ır hale getirilm esi 
için g irişilen  yeniden düzenlem e ça lışm a la rın a  devam  o lunacaktır.

Sayın  M ille tvek ille ri;

İk tisad î durum ların ın  ve haya t şartların ın  ıslahı gereken g rup la r a ra s ın d a , 
say ıla rı büyük bir yekûn tutan kam u personeli ile ilg ili m eseleler, elbetteki âcil 
bir ehem m iyet arzetm ekted ir.

İk tisad î devlet teşekkü lle ri, m ah a llî idare le r ve be led iye ler personeli de 
dahil o lm ak üzere devlet h izm etinde ça lışan  bütün personelin h aya t şartların ı 
ıslâh için m em leketim izin  kayn ak la rın ın  e lverd iğ i nisbette gerekli tedbirler a11- 
naca ktır.

Bu a rad a  a sg a rî geçim seviyesin in  a ltında ücret a lan  memur ve hizm et
liler m aaş ve ücretleri ilk  m erhalede a sg a rî geçim  seviyesine ç ıka rılacaktır.

A sg a rî geçim  seviyesin in  üstünde m aaş a lan  memur ve h izm etlilerin  de 
gördükleri hizmete göre; h aya t şartların ı ıslâh edici tedbirlere baş vuru lacaktır.

B ilum um  kam u personelin in huzur içerisinde ça lışab ilm e le ri için bir ta ra f
tan a sg a rî haya t şartla rına  in tibak ları yap ılırke n , d iğer ta ra ftan  da ad il bir 
ücret dengesi sağ lanacaktır . A yrıca  bütün memur ve h izm etlilerin  sosyal güven
lik şartların ın  artırılm ası için gerekli tedb irle r a lınacak tır.

Devlet Personel Kanununun m alî hüküm leri, yu karıd a  belirtilen esaslar 
dah ilinde  ıslah edilecektir.

Kam u hizm etlerinden em ekli o lan la rın  ve bunların  dul ve yetim lerin in  h a 
yat şartların ı düzeltici m ahiyetteki tedbirlere devam  edilecektir. Bu a ra d a , d ev
let m em urların ın a ile  efrad ın ın  ve  em ekli, dul ve yetim  ay lığ ı a la n la rın  ted av i
lerinin devletçe sağ lanm ası konusu ele a lınacaktır.

Sayın  M ille tvek ille ri;

P lanlı ka lk ınm a ve refah devletin i kurm a, ka lk ınm a po litikam ızın  tem elini 
teşkil eden başlıca yol o lm aya devam  edecektir. P lan lam ayı yüksek  bir h aya t 
seviyesine u la şm ad a , ih tiyaç ları ve im kân ları artan m edenî ve ileri bir toplum u 
yürütm ede, rasyonel b ir po litika izlem in in  başlıca aracı o la rak  kabul ed iyoruz. 
Böyle bir toplum un ka lk ınm a ham lesin i daha da yoğun laştırm ak için, İktisad î 
b ilg ileri to p lam ayı ge liştirm ek, istatistik lerim izi ve ka lk ınm a po litikam ıza reh
berlik  eden İlm î m alzem eyi arttırm ak ve zeng in leştirm ek için sarfed ilen  ça b a la 
ra hız vereceğiz.

P lan ı, iktisat po litikasına devlet m üdahalesin i ve kontrolünü artıran  b ir 
vasıta  değ il, fa k a t ka lk ınm a po tansiye lim izi İlm î m etod larla  tam  o la ra k  değer
lendirm ede zaru rî b ir yol te lâkk i eden s iya s î ve İk tisad î fe lse fem ize  uygun şe
k ilde yürütm eye devam  edeceğiz. İk tisad î p lan lam ay ı, hür ve dem okratik  ü l
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kelerin ile ri, verim li ve p iyasa ekonom isine uygun bir politika vasıtası kabul 
ederek özel teşebbüs için yol gösterici, destekleyici ve teşvik  edici bir yönde 
geliştireceğiz.

İktisad î kalkınm am ızın başlıca potansiye lin i, gücü h ız la ve devam lı şe k il
de artan  va tandaş kütlesinde, yan i özel sektörde görmekte ve buna önemli 
katkıda bulunan kamu sektörü ile dış âlem den gelecek kayn ak la rı ihm al ed il
mesi mümkün o lm ayan unsurlar o larak  m ütalaa etm ekteyiz. Bu sebeple önü
m üzdeki dönemde de, karm a ekonominin bu bünyesinden y a ra rla n a ra k , üç k a 
naldan  gelen kayn ak la rı, en yüksek kalkınm a hızı +emin edecek şekilde ahenk 
ve verim  içinde ku llanm aya devam  edeceğiz.

Bu a rad a  iç im kânlarım ıza ek bir kaynak  o la rak  yabancı serm ayeyi, yurt 
ka lk ınm asına ya ra rlı olduğu ülçüde, teşvike devam  edeceğiz. Böylece ka lk ın 
m am ız için bütün İç ve dış im kânları azam î şekilde harekete geçirerek yabancı 
serm aye ile b irlikte yeni teknolojilerden, sevk ve idare metot ve tecrübelerinden 
yurdum uzun fayda lanm asın ı sağ layacağ ız .

Bilim sel ve teknolojik gelişm eler, İktisad î kalkınm a ve sosyal gelişm elerin  
sağ lanm asında en müessir bir vasıtad ır.

Çağ ım ızda teknolojik yen ilik  ve gelişm elerin m eydana getirdiği ve rim li
lik , istihsalin  ana unsurlarından biri olmuştur. Teknolo jik gelişm elerin  tem elin
de bilim sel çalışm a ve araştırm a vard ır.

M em leketim izde yüksek öğretim kurum lan, kamu kuruluşları ile bir takım  
İktisad î devlet teşekkülleri bünyesinde araştırm alar yap ılm aktad ır. Fakat bu 
m üesseselerde genellik le  araştırm anın önemi yeterince an laşılm am ış , ça lışm a
lar arasında gerekli işb irliğ i sağ lanam am ış, a raştırm a la r organize edilm esi, 
b irarada yönetilm esi ve özendirilm esi için gerekli ortam henüz y a ra tıla m a 
mıştır.

Bu ortamın yaratılm ası ve gerekli işbirliğ i ve organizasyonun kurulm ası 
suretiyle ça lışm alardan  daha verim li sonuçlar alınm ası sağ lanacaktır.

Bugün gelişm iş memleketler ile gelişm ekte olan m em leketler a rasın d ak i en 
büyük m esafe teknolo jidedir. Teknoloji açığı kapatılm ad ıkça gelişm iş m em le
ket haline gelm ek mümkün değild ir.

Bir ta ra ftan  kendi ilim  ve araştırm a m üesseselerim izin, memleket şa rtla rı
na uygun usulleri ve metodları geliştirm eleri teşvik edilecek, d iğer ta ra ftan  ileri 
m em leketlerden teknoloji ve şevki idarenin en son buluşların ın a lınm asına  de

vam  o lunacaktır.
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Sayın M ille tvek ille ri;
i I ' ’ ’ ’ ’ > 'i' -• -.î • j , 1 1 , ¿ H İ 1 ' ' • "•'V i i : ' ,  . t V  -i ü; /' ,b- -"i i ;-ü

S iya s î istikrar ya n ın d a , vatand aşın  her türlü em niyetin i, gezi ve çalışm a 
hürriyetin i tem inat a ltında bu lundurm anın  lüzum ve ehem m iyeti izahtan  v a 
restedir. Ada letin  sür’atli ve ad il ö lçülerle tevziine duyu lan  ih tiyaçla b irlikte , 
vatandaşın  can ve mal güven liğ in in  de sağ lanm ası için gerekli tedbirlerin  a lın 
m ası lüzum unun; devlet m üessesesine ruh ve hayat veren unsurların  başında 
ge ld iğ ine inan ıyoruz. A say iş in  korunm ası H üküm etim izin bütün d ikkatin i üze
rinde teksif ettiği b ir konu o lm akta devam  edecektir.

. \ - . W  - »■' * - . . V .  i . '  i

Bir çok m em leketlerde görülen toplum  had ise le rin in , yurdum uzda da tesi
rini gösterd iğ i, zam an zam an  gösteri, yürüyüş ve grev hakların ın  kanun sın ır
larını ta şa rak  ku llan ıld ığ ı, b ir takım  işgal hareketlerine tevessül olunduğu bir 
vak ıa d ır. Esefle söyleyelim  ki, bu hadiselere karışan  m aksatlı tahrik lere  de 
rastlanm ıştır. A n cak  hakla rın  kötü ku llan ılm asına  ve bu yüzden b aşka ların ın  
za ra r görmesine' göz yum ulm ası hiç bir zam an mümkün o lam az. H üküm etim iz, 
tecavüzler kim den ve nereden gelirse  ge lsin , bunları kanun yo luy la  ka rş ılam aya  
kararlıd ır. Bu m aksad ı tem inen, yetk ili zab ıta kuvvetleri va s ıta s ıy la  kanun la r 
da im a hâkim  k ılınacak , vatand aşla rım ız ın  güven içinde ve korkusuz yaşam a 
h akla rın ın  zedelenm esine fırsa t ve im kân b ıra k ılm ayacak , em niyet kuvvetle ri
nin say ısı ih tiyaca cevap verecek şekilde  a rttırıla cak , c ihazları ikm al o lunacak , 
gerektiğ i şekilde  eğitim leri sağ la n a cak  ve bu konu ile ilg ili kanun î, İdarî bütün 
ledb irler tam am lanacaktır.

Suçlu ların  tak ib i ve ceza land ırılm ası ya n ın d a , suçların  önlenm esi görevini 
de m üessir şekilde yerine getirecek bir seviyede , em niyet ve jandarm a te şk ilâ 
tını takv iye  ve teçhiz etm ek kara rın d ay ız .

Üzücü ve  za ra rlı bir hal a lan  tra fik  kaza la rın ı ön leyeb ilm ek için , b ir ta ra f
tan seyrüsefer şartla rına  artık  cevap verem ez hale  gelen u laştırm a sistem lerin in 
arttırılm asına devam  o lunacak , d iğer ta ra ftan  bu teşkilâtı b ilg i, tekn ik ve ge
rekli a ra ç la rla  teçhiz ederek, kaza la rın  önüne geçilm esi çareleri a ran acaktır .

Sayın  M ille tvek ille ri;

Dem okratik rejim in beşiği o lan en ileri batı ü lke lerinde b ile , m em leketin 
geleceğini d evra lm ak  için nöbet bekleyen gençliğ in  yetiştirilm esi hususunda, 
devlet n izam ının korunm asından ve bekasından  sorum lu olan Hükümetin v a z i
fe dışı b ırak ılam ıyacağ ı f ik r i, her zam an olduğu gib i bugün de değerin i m u
h afaza  etm ektedir. S iya s î ik tidarla rın  vaz ife s i üniversite bütçelerine tahsisat 
sağ lam aktan  ibaret değ ild ir. Rejim i ne o lursa olsun hiç bîr m em leket; istikba lin  
üm idin i teşkil eden çocukların ın , kendi devletin in  d ayand ığ ı İlkelere karşı ve 
tek ta ra flı bir te lkin  a ltında yetiştirilm esine m üsaade etm em ektedir.
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Hükümet o la rak  biz,- A n ayasam ızın  üniversiteleri m uhtar kılm a esasın ın , 
onları devletin  ve  aynı yasan ın  temel ilkeleri dışına da çıkaracak bir kapsam  
taşıdığı m anasına a lınam ıyacağ ına  inanıyoruz. Ü niversite lerim izi günümüzün 
ih tiyaçlarına uygun bir durum a getireb ilm ek için eğitim usu llerinde gerekli ıs la 
hatın yap ılm as ı, öğretim kadrosunda yeni bir zihniyet yer a lm aktad ır. Ü niversi
te m uhtariyeti m ünhasıran müesseseye verilm iş bir haktır. Bu an la y ış la d ır  ki 
Hüküm etim iz üniversitelerin m uhtariyeti prensibini zedelem eden bir «Ü niversite
lerarası Yüksek Kurul» teşkilin i lüzumlu görmektedir. Bu kurul, çoğunluğu üni
versiteler ta ra fından  seçilm iş, fak a t içinde yetkili Hükümet uzuvları da bulunan 
bir organ o lacak ; her çeşit ıs lahat tedbirlerin i ele a la ca k , Hükümetle üniversite
ler arasında işb irliğ i kuracak ve eğitim , a raştırm a , yay ın  ve danışm a g ib i fa a l i
yetlerde A n ayasan ın  temel ilkeleri d ışına çıkılm am asın ı sağ layacaktır.

A n ayasan ın  tad ili ile a lâ ka lı olan bu teşebbüsüm üzde, d iğer s iya s î parti
lerden gördüğüm üz ilgi ölçüsünde başarılı o lm aya ça lışacağ ız .

Hüküm etim iz, Türk iye ’de eğitim le ilg ili o la rak  çeşitli m eselelerin va ro ld u 
ğuna inanm aktad ır. Her Türk gencine, istidadına göre, eğitim im kânı sa ğ la 
m ak, yeni m üesseseler kurm ak zorundayız. Genel o la rak  eğitim in m em leketi
mizin ih tiyaç larına uygun ve am açlarına çevrik bir n itelik kazanm ası lüzum una 
kan iiz . Eğitim sistem im izi; bugünün ve geleceğin ih tiyaçlarına cevap verecek 
ve bütün kadem eleri kap sayacak  bir denge ve irtibat içinde düzenlem ek, prog
ram ları ıslah eylem ek kararındayız .

Yüksek  öğretim gençliğ inin içinde bulunduğu sosyal ve ekonom ik şart
ların aksayan  ta ra fla rın ı sür’atle gidereceğiz. Her tip okulun, dengeli şekilde 
yurt sathına yay ılm as ı, parasız yatılı ve burslu öğrenci say ıla rın ın  arttırılm ası 
ve  bunların köylü, işçi, esnaf ve dar gelirli a ile lere  ağ ırlık  ve öncelik verile rek  
geliştirilm esi çalışm alarım ızın  hedefini teşkil edecektir. V ak fiye  şartlarına uygun 
v a k ıf  sosyal h izm etleri, öğrenci yu rtla rı, im aret ve m uhtaçlara yard ım  tesisleri 
arttırılacaktır. Hüküm etim iz, eğitimde fırsat ve im kân eşitliğ in in  her türlü v a s ı
taya  baş vu ra rak  sağ lanm ası kararındad ır.

İh tiyaçlara  yönelm iş ortaokullarım ızı en küçük k asab a la ra  kad ar götürme 
po litikam ıza devam  edeceğiz.

Kız teknik öğretim kurum larım ız, özellik le  gezici kadın kursları yurdun her 
köşesine u laştırılacaktır.

İlk  öğretimden üniversiteye kadar bütün öğretim kurum ların ın , çağın ye 
n ilik le rine  intibakı sağ lanacaktır.

Öğretmen yetiştiren m üesseselerim izin her bakım dan geliştirilm esine , öğ
retm enlerim izin m eslekleri içinde ilerlem elerine ve öğretm enliği cazip  haie ge
tirecek tedbirlere öncelik verilm esine devam  edeceğiz.
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Yeni yüksek o ku lla r ve üniversite ler açılm ası ve m evcutların sür'atle  g e liş
tirilm esi po litikasına devam da kara rlıy ız .

Gençlerim izin  her gün b iraz daha e lveriş li okum a, barınm a, beslenm e, 
d in lenm e boş zam an la rın ı değerlend irm e ve tedavi olm a şartları artan bir h ızla 
geliştirilecektir.

Eğitim m ensupların ın sosyal ve ekonom ik güven lik lerin i sağ lam ak  üzere 
«M illî Eğitim  M ensupları Ya rd ım laşm a Kurum u» kuru lacaktır. Her yıl artan 
üniversite ta lep le rin i ka rş ılayab ilm ek  m aksad ıy la , üniversitelerde ve yüksek 
oku lla rd a gece öğretim i ya p ılm a s ı, yurdum uzun m uhtelif yerlerinde fakü lte le r 
aç ılm ası, Üniversite lere yeni fakü lte le r ve yüksek o ku lla r eklenm esi, m evcutların 
kapasitesin in  arttırılm ası, kadro ların  tem in i, bazı üniversitelere m ahrum iyet 
ödeneği verilm esi gibi hususlar için ç ıkarılan  kanun la ra  yen ileri eklenecektir.

Üniversite öğretim üyelerin in  zam an la rın ı ve ça lışm aların ı üniversiteye 
hasretm elerini caz ip  k ılm ak , öğrencilerin A n a y a sa  hüküm leri çerçevesinde yö 
netime katılm a ların ı mümkün k ılm ak , öğretim de araştırm ay ı ve yay ım ı daha 
yeterli hale sokm ak için, gerekli bütün tedb irler a lınacak tır.

Yüksek  öğretim  gençliğ in in  önemli bir kısm ını yetiştiren özel yüksek oku l
la rın , Devlet oku lla rı ile erişilm ek istenen seviyeye  uygun o la ra k  fa a liy e t gös
term eleri ve tespit edilen gerekli akad em ik  ve m add î standartla ra  uym aları için 
Devletin denetim  ve gözetim ine devam  o lunacaktır.

Yüksek öğrenim gençliğ in in  içinde bulunduğu sosyal ve ekonom ik şartları 
İy ileştiric i tedb irler geliştirilecektir.

«Herkes için eğitim » M illî Eğitim  Politikam ızın  ana hedefi o lacaktır.

İlkokul çağ ındak i bütün çocuklarım ızı oku la kavuştu racak  temel eğitim 
% 100 gerçekleştirilecektir.

O ku lla rım ızda eğitim  görenlerin say ıs ı ya n ın d a , b ilhassa eğitim in v a s ıf
larını yükseltic i tedbirleri de a la ca ğ ız .

A y rıca , okul öncesi eğitim de lâ y ık  o lduğu önemle ele a lınacaktır.

Korunm a kararı a lm ış , gelişm eleri tehlikede bulunan kim sesiz çocukların 
tam am ın ı, yetiştirm e yu rtla rın a  a lm a im kânı sağ lanacaktır . Böylelik le  sokağa 
terk edilm iş çocuk ka lm ıyacaktır. Çocuk m ahkem elerin in  kurulm ası ve çocuk 
ıslâh evlerin in  ge liştirilm esi ad a le t an lay ış ım ıza  sosyal b ir veçhe kazan d ıra 
caktır.

M ektupla öğretim metodu ile o ku lla ra ra s ı seviye  fa rk lılığ ı g iderilm eye 
ça lış ıla caktır . . .
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İlk öğretim le, orta ve yüksek öğretim arasında o rgan ik  bir bağ ku ru la
cak , okul program ların ı, ders k itap ların ı ve öğretim araç la rın ı gelişm elere u y
gun o la rak  devam lı surette yenilem eye önem verilecektir.

M eslek oku llarında orta öğrenim lerini tam am layan la rın  kab iliyetle rine  
göre üniversite ve yüksek oku lla ra  devam  edebilm elerine fırsa t eşitliğ i bak ım ın
dan im kân veren gerekli tedbirler a lın acak , m eslek oku lların ın  program ları bu 
m aksada göre düzenlenecektir.

Hüküm etim iz bu m aksatları tem inen, çeşitli görevlerin yarattığ ı iş hacm i
nin baskısı a ltında kalan M illi Eğitim Bakan lığ ın ın  ça lışm aların ı verim li k ıla b il
m ek üzere, kültür ve gençlik işlerinin ayrı b akan lık la r halinde idaresin i uygun 
görmüştür. Bu ay ırm a; m illî kültürüm üzün, çağdaş m edeniyetin bu konu ile 
ilg ili ve ileri çaba ların ı da izleyerek, yaratıcı bir güç kazanm asına im kân ve- 
jecektir.

Tarih ve kültür hâzinelerim izin  değerlendirilm esi, yaşayan  nesillere ta n ı
tılm ası için gerekli çaba sarfedilecektir.

Türk d ilin in , b irlik  ve istikrar içinde kendi kaidelerine uygun, İlm î ve tab iî 
yo lla r la  gelişm esi ve zenginleşm esi bir araştırm a konusu yap ılacaktır.

D ilim izin  gelişi güzel uydurm a bir takım  kelim elerle bozulm ası ve özleş
tirm e bahanesiy le  fak irleştirilm esi önlenecek ve nesiller a rasın d ak i bağ lan tıy ı, 
iekâm ül içinde devam  ettirecek bir dil gelişm esi ve zenginleşm esi sa ğ la n a ca k 
tır. Bu m aksata hizmet etmek üzere bir «Dil A kadem isi»  kurulacaktır.

Yurt d ışında bulunan soydaşlarım ızın , Türk kültür ve varlığ ın ın  korunm ası 
ve geliştirilm esi için yap ılan  ça lışm alara  devam  olunacaktır.

Türk kültür ve sanat eserleriyle , dünya tefekkürünün insan lığa m al olmuş 
eserlerinden m üteşekkil, geçen dönemde başlad ığ ım ız «Bîn Temel Eser»Iik  y a 
yın program ını önümüzdeki dönemde tam am lam ak kararındayız .

Ö rf, âdet ve geleneklerim iz, m üzik ve fo lklor eserlerim iz ortaya ç ıkarılıp  
ilm î inceleme konusu ya p ıla cak  ve her sahada sanatçılarım ız teşvik edilecektir.

Devlet T iyatrosu , Devlet Opera ve Balesin in  daha da gelişm esi ve yurt 
sath ında daha geniş halk  kitlelerine hitap edebilm esi sağ lan acak , bu m aksatla 
bölge tiyatro ları kurulacaktır.

M em leketim izin tarih î ve turistik bölgelerin in arkeo lo jik  karakterleri gözö- 
nüne a lın a ra k , müzeler aç ın a , eski eserleri m eydana çıkarm a, bunları yurt iç in
de ve yurt d ışında tanıtm a çaba larım ıza devam  o lunacaktır.

Türk m edeniyet tarih in in  canlı ab idesi olan eski eserlerin m uhafazası ve 
bun lardan  fayd a lan ılm ası yan ın d a , yeni tesislerin ve hayır kuram ların ın  g e liş
m esini de teşvik  edeceğiz.
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Türk G en ç liğ i, bu m em leketin m îllî üm itlerin in m ihrak ıd ır. Gençliğim iz,- 
m illetçe iftiha r edebileceğ im iz bir seviyeye yükse lm iş ve Büyük A tatürk 'ün  em a
netine sah ip  o lm anın sağ lam  karakterli şuurunu da im a m uhafaza  etm iştir.

Zam an  zam an  rastlad ığ ım ız üzücü d a v ran ış la r; bizi hata lı değerlend i
rmelere sürüklem em elid ir. Dünyanın her ta ra fın d a  görülen buhran la rın , sos
ya l ve po litik  m eselelere karşı cephe a lm an ın  bir parçası o lan tezahürler İle 
kasıtlı ve za ra rlı d avran ış la rı b irb irinden ay ırm ak  m ecburiyetindeyiz. G ençlik  
hareketlerin in  dünya gençliğ i ile ortak ve m em leketlere göre fa rk lı sebep leri
ni İyice değerlend irm em iz gerekm ektedir.

G ençliğ in  bütün m eselelerin i tüm o la rak  ele a lm ak  suretiyle bunlara en uy
gun çözüm yo lla rın ı sü ra t le  getirm ek kara rın d ay ız . H ürriyet içinde refah yo lu 
na yönelm iş Büyük Türk iye İd ea lin i, m em leketin ya rın k i sah ip le ri o lan genç
ku şak la ra  hedef o la rak  verm ek ve onları ce reyan lara  kap ılm adan  bu inanç 
e trafında to p lam ak , günüm üzün en önem li konusu haline  gelm iştir.

Yen i kurulan gençlik  iş le riy le  görevli Bakan lığ ın , bu konulara ciddi şe k il
de eğileceğine ve Türk G ençliğ in in  haklı dertlerine en kısa zam an d a  isabetli 
çözüm yo lla rı getireceğine kani bu lunuyoruz. H üküm etim iz, bu uğurda her tür
lü im kânı sağ lam an ın  kesin kararı içindedir.

Bu a rad a  sporla ilg ili m eseleler üzerinde de önem le durduğum uzu belirt
mek isteriz. Sporun, ruh ve beden eğitim i bakım ından  değerli b ir vasıta  o ld u 
ğuna inan ıyoruz. Her yaşta  herkesin sporla ilg is in i teşv ik  am ac ıy la  lüzum lu 
tesisler inşa ed ilecek; bedenî, ruhî, ve f ik r î ge lişm eler için b ir ça lışm a sistem i 
kuru lacaktır. Beden Terbiyesi Kanunu değ iştirilecek , Türk sporuna bütünüyle ve 
modern an lam d a hizmet im kân ları verm enin tedbirleri a lınacak tır.

G ayem iz  sporun; kanun , n izam , ah lâk  ve d is ip lin  ölçüleri içinde ge lişm e
sini sağ la m a k ; am atö r sporu da k itlelere ya ym a k  suretiyle  gençliğ in moral ve  
fiz ik  gücünü arttırm ak o lacaktır.

Sayın  M iIletvekiIlerî;

Devletin temel n izam ını tahribe  yönelm iş herhang i b ir davran ışı A n a y a 
sam ızın reddetmiş o lm asına rağm en; bugün, başta kom ünizm  o lm ak üzere çe
şitli A n a y a sa  dışı ce reyan lar ve p ro p ag an d a la r, bazan  açık  bazan  örtülü bir 
şekilde yurdum uzda görü leb ilm ekted ir. Bu konu larla  ilg ili suçların  tak ib inde  
istenilen şekilde m üessir ve hızlı işleyen b ir m ekan izm an ın  kuru lam am ış o lm a
sı, bazı halle rde de A n a y a sa  dışı cereyanların  m uhtevasın ı tah lil ve tespite ye t
kili m ercilerin fa rk lı görüşlere sah ip  bu lunm ası, bu g ib i za ra rlı faa liyetle rin i 
tam am iy le  önlenm esini mümkün k ılm am aktad ır.

Muhterem M ille tvek ille ri;
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A n ayasam ız , herkesin düşünce ve kanaatle rin i; söz, ya z ı, resim ve baş
ka y o lla r la , tek başına veya toplu o la rak  aç ık layab ilm esin i ve yayab ilm esin i 
hiç b ir kayda bağ lam am ıştır. Şu kadar ki, Türk M illetine tanınm ış o lan bu h ak 
ların ve hürriyetlerin , ancak A n ayasan ın  sözü ve özü ile belirtilen n izam  içinde 
serbest o lab ilm esi de yine bir A n ayasa  icabıd ır. A n ayasan ın  ilg ili hüküm leriyle  
ve keskin çizg ilerle  açık lanan  bu n izam ; bölünmez bir bütün halinde m illî şu 
ur ve ü lküler etrafında toplanm ış; Türk m illiyetçiliğ inden hız ve ilham  a l
mış; barışçı, A tatürk devrim lerinin tam şuuruna sah ip , insan hak ve hürriyeti
n i, sosyal adaleti tem inat altına a lm ak la  görevli, egem enliğin kayıts ız şartsız 
Türk M illetinde olduğuna inanm ış, m illî, dem okratik , lâ ik , sosyal b ir hukuk 
devleti, yan i BÜYÜK TÜRKİYE CUM HURİYETİ’dir. Bu n izam da çok şey va r , f a 
kat bir şey yoktur. Bu nizam içinde İçgüdülere veya art fik irle re  göre bir tercih 
yap ıp  d iğerlerin i ihm al etmek mümkün değild ir. Bunun içindir ki, Türk A n a y a 
sasından  bir hak a la ra k , aynı yasan ın  kurduğu nizam ı yıkm anın  mümkün ve 
hukukî olduğu kabul edilem ez.

Hüküm etim iz, sekiz y ıllık  uygulam a süresince görülen a ksak lık la r ı d ik 
kate a la ra k , m evzuatım ızdaki boşlukların  kanun yo luy la  g iderilm esi ka ra rın 
d ad ır. Hür tartışm a ortamını as la  ih lâl etmeyecek şekilde gerçekleştirilecek olan 
bu ça lışm alarım ıza , bütün siyasî partilerin yard ım cı o lacağın ı ümit ediyoruz.

Sayın  M ille tvekille ri;

Hüküm etim iz, sosyal adaletin  temel şartın ı, kab iliyetine  göre herkesin bir 
işe sah ip  o lab ilm esinde ve geçim seviyesine uygun bir gelir sağ lam a im kân ı
nın bütün va ta n d a ş la r için tem inat altına a lınab ilm esinde  görmektedir.

İşs iz liğ i önlem ek için, istihdam im kânların ı plân hedeflerine uygun şe k il
de genişletm ek, büyük sanayileşm e ham lelerin i geliştirm ek yo lundaki gayret
lerim izin  arttırılm asında kararlı bulunuyoruz. Yeni iş sahaların ın  aç ılm ası, ça 
lışan ların  sayısın ın arttırılm ası ve emeğinin karşılığ ını her işçinin tam a lm a s ıy 
lad ır . ki, çekilen sıkıntıların  a za lacağ ın a , refah yolunun aç ılacağ ına inanıyoruz.

Hüküm etim iz İktisad î kalkınm am ızı; insan gücü, serm aye ve tab ia t kay
nak la rın ı en ahenkli şekilde ku llan arak  gerçekleştirme yo lunda o lacaktır. Biz, 
serm aye , emek ve teşebbüsü b irb irlerine muhtaç ve yekd iğerin i tam am layan  
ana unsurlar a la ra k  görm ekteyiz. Bu itibarla dengeli bir çalışm a ortamı y a 
ratm anın işçilerim izin  bugününü ve yarınını tem inat a ltın d a tu tacak tek yol 
o lan  sosyal güvenliğ i sağ lam anın  iş itibariy le  b aşka larına  tabi o lan la rı, hu
zur, em niyet ve refah içinde bulundurm anın bir devlet vaz ifes i o lduğunda te
reddüdüm üz yoktur.

Tarım' sektöründe her yaşta emek verenleri, hü lâsa çalışan  bütün h izm et
lileri kap sayacak  şekilde sosyal güvenlik  a lan ın ın  genişletilm esi, H üküm etim i
zin  bu konu ile ilg ili politikasının ana hedefidir.
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Çalışm a ve işyeri şartların ın  düzenlenm esine , işçi sağ lığ ın ı çevreleyen bü
tün tedbirlerin  tam am lan m asın a , işçi konutları için ay rılan  fon ların  a rttırılm a
sına ve işçilere ferd î mesken kredisi verilm esi işlem ine devam  o lunm asına önem 
verm ekteyiz.

İşçi çocukların ın , Sosyal S igo rta lar fonundan getirilen burslarla  eğ itilm e
leri im kânı geliştirilecektir.

Tarım  iş kanunu tasarıs ı yürürlüğe konacak, tarım  ve orm an işçileri sigorta 
kapsam ına alınm ış o lacaktır.

Sosyal sigorta ların  kapsad ığ ı risk a la n la rı genişletilecek ve işs iz lik  sigor
tasın ın gerçekleştirilm esi im kân ları a ran acaktır .

İşçi bütünlüğünün sağ lanm ası ve devam ın ı teminen Türk send ikacılığ ın ın  
dem okratik sistem içinde güçlenm esine yard ım cı o lm ak için ilg ili m evzuatta ge
rekli d eğ iş ik lik le r yap ıla cak tır .

İşçi, memur ayırım ını kanun la kesin bir şekle b ağ la ya cağ ız .

Bu a ra d a , ça lışm ağa hazır iş gücüyle , boş işyerleri a ras ın d ak i denge ku
ru luncaya kadar dış m em leketlere gönderilm esini za ru rî gördüğüm üz işç ile ri
m izle ilg ili her çeşit m eseleleri de sü r’atle düzenlem e kara rın d ay ız . İş ve İşçi 
Bulm a Kurum unun ş ikâyetlere  konu olan a k sak lık la r ı g iderilecek , dış ülkelere 
çıkış fo rm alite leri sadeleştirilecektir.

Yabancı m em leketlerdeki İşçi tasarru fla rın ın  yu rda ak ta rılm ası ve dönüş
lerinde kendilerine iş im kân ları ve güven lik  verecek tesislere ya tırılm ası konu
la rındak i tedbirlerin  a lınm asın a  devam  o lunacaktır.

Sayın  M ille tvek ille ri;

Fertlerin sadece hak ve hürriyetin i korum akla yetinen b ir devlet, sosyal 
vasfın ı k azan am az . Bizim  sosyal devlet an lay ış ım ız ın , yu rttaşların  insan gibi 
ya şam a la rı için za ru rî o lan m add î ih tiyaçların ı g iderm ek çare lerin i de devlet 
vazife leri içine a lan  bir kapsam ı vard ır. Bu an lay ış ın , ya ln ız  fert refahın ın değ il, 
dem okratik  rejim in de b ir tem inatı olduğu inancınd ay ız . Bunun iç ind ir k i, d a r 
g e lir lile ri, yo ksu lla rı sıkıntıdan kurtarm ak , korunm ağa m uhtaç çocuklara , sa k a t
la ra , bak ım a m uhtaç ih tiya rla ra  el uzatm ak, hü lâsa İktisad î bakım dan za y ıf 
düşmüş vatand aşla rım ız ın  bu durum ların ı g iderm ek için a lm akta  olduğum uz 
ekonom ik ve sosyal tedbirleri geliştirerek devam  ettireceğiz. M illî ge lirin  k a l
k ınm aya ay rılan  p arçasıy la  dengeli o la rak  sosyal yard ım  ih tiyaçların ı da kar
ş ılam ak  kararındayız .

Değişik ge lir g rup ları ve bölgeler a ras ın d a  dengeli b ir İktisad î ge lişm e 
sağ lam ak , m illî gelirin  fert başına düşen oranını arttırm ak, ka lk ınm anın  getir
d iğ i nim etlerde fırsa t eşitliğ i, yükled iğ i külfetlerde taka t ölçüleri p rensip lerin i
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daim a m ahfuz tutm ak, kalkınm ayı halkın  erişilm iş geçim seviyesin i indirerek 
değil, yükselterek gerçekleştirmek, çok sayıda va tand aşa  iş im kânı açm ak; bu 
konu ile ilg ili po litikam ızın temel direkleri ve k r'k ın m a program ım ızın an a he
deflerid ir.

M üterakki verg iler, dengeli şekiide dağılm ış ve halkın  ya ra rın a  yöneim iş 
kamu hizm etleri, eğitim , sağ lık  ve diğer hizmetlerin vatandaşın  ih tiyaç larına 
göre düzenlenm esi gibi tedbirlere önem vermekte devam  edecek ve bu a la n 
da gerekli ıslahatı gerçekleştireceğiz.

Tüm o la rak  toplumun yaşam a seviyesinin yükse ltilm esi, artan ge lir ve 
yükselen refahtan herkesin dengesizliğ i giderici nisbette pay a lm ası g ib i ted
birlere öncelik verilm ekle beraber, m illetim izin  geçim sıkıntısından kurtulm ası 
çare lerin in , bütün gücümüzü ka lk ınm aya yöneltm ekle elde ed ileb ileceğine in a 
nıyoruz. Türkiye, halen ekonomik kalkınm anın  a lt ya p ıla rıy la  meşgul b ir m em 
lekettir. Bu güne kadar gerçekleştird iğ im iz ve peyderpey neticeleri a lınm aya 
başlanm ış olan hizmetler, önümüzdeki plân devresi içinde de bekled iğ im iz ne
ticeleri verm eye devam  edecektir. A ncak , bunu yap arken , servet ve ge lir d ağ ı
lım ının; bütün id d ia la ra  rağmen her rejimde mevcut, servet ve ge lir fa rk la rın ı 
ortadan ka ld ıracak  bir çeşit İktisad î eşitlik  hedefiyle düzenlenem iyeceğin i be
lirtm ek isteriz. Mevcut düzenim izin Türkiye'n in ka lk ınm asına ve ilerlem esine 
engel o lm adığ ın ı, aynı zam anda toplumun çeşitli grupları a rasın da sefaleti 
önlecek bir düzen an lay ış ın ın  totaliter aşırı ak ım ların  meşru gösterilm esi veya 
temel hak ve hürriyetlerin zedelenm esi ya da servet düşm anlığ ı g ibi m aksa tla 
ra alet edilm esine karşıyız .

A s ırlık  ihm allerin , sosyal yap ım ızdan  gelen ta rih î ve İktisad î sebeplerin 
bize devrettiği m irasın bir eseri olan yoksulluktan birb irim izi sorumlu tu tarak , 
bu köklü derdi ortadan yok edem eyiz. Tartışm am ız lâzım  gelen , sıkıntının m ev
cudiyeti değ il, bunun iza lesi için ald ığ ım ız tedbirlerin  yeterliliğ i konusu o lm ak 
gerekir. Biz,- antidem okratik , tak lit ve zora dayanan  tedbirlerin  cenderesi için
de ve toplum yara rı idd iasıy la  ferdi ezerek; vatandaşı kendi ih tiyaç larına y a 
bancı sah a la rd a  çalışm aya mecbur etmek suretiyle refaha ve m utluluğa kavuş
manın mümkün ve isabetli bir yol olduğunu reddeden b ir zihniyetin  sah ib iy iz . 
Devleti; m illetin m aşerî v icdanında beliren istikam eti hiçe sayan , emreden bir 
va rlık  o la rak  görem eyiz. Devlet an lay ış ım ız ; vatand aşa  hizmet fe lse fesine d a 
yanm aktad ır. Biz; İktisad î hayatın  en d inam ik  d ayan ağ ı o lan dürüst ve yu rt
sever hür teşebbüse yol gösterici, teşvik edici, yard ım cı bir davran ışın  en doğ
ru yol o lduğuna inanm ışızd ır. A rta rak  devam  edecek olan h izm etlerim ize i lâ 
ve o la rak , m illetim izin , m üteşebbislerim izin başarıları bizim  hem an a  hedefi

m iz, hem iftiharım ız o lacaktır.
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Topyekûn ka lk ınm am ızın ; an cak  köyün ve köylünün refaha kavuşm ası 
ile mümkün o lab ileceğ ine inan ıyoruz. Nüfusum uzun yüzde yetm işini teşkil eden 
köylü ve çiftçilerim izi ka lk ınd ırm ak  hedefine , m illî bir m esele, bir m edeniyet 
davası gözüyle bakıyoruz. İkinci Beş Y ıllık  Ka lk ınm a Plânım ızın  an a  yap ısı ve 
temel fe lsefesi bu ilkelere d ayan m aktad ır .

H üküm etim iz; köye m edenî hizm etleri götürm eyi, köylüyü bu h izm etler
den y a ra rla n a ca k  İktisad î güce u laştırm ayı an a hedef o la rak  ele a lm aya  de
vam  edecektir.

Bu hedefi gerçekleştirm ek için, köyle ilg ili yo l, su, e lektrik , eğitim , sağ lık , 
kredi ve tarım  hizm etlerine önem verm ekte devam  edeceğiz.

Ç iftçinin a lın  terini değerlend ireb ilm ek için m ahsullerin in  taban  fiya tla- 
riy le  desteklenm esi ve Devlet e liy le  a lım ı po litikam ız; b ir bütün o la rak  ve den
geli şekilde yürürlükte ka lacaktır.

İkinci Plân dönem inin sonunda okulsuz köy ka lm am ası için bütün gücü
m üzle ça lışacağ ız . Türk iye'de yo lsuz , susuz, ışıksız köy bulunduğunu ta rih î bir 
hatıra ha line  getirm ek yolun ayö ne lm iş izd ir.

Her bölgenin arzettiğ i ö ze llik  ve im kân la ra  göre, çeşitli ürünlerin değer
lend irileb ilm esi için , küçük san ay i tesislerin in  köylerim ize götürülm esi sa ğ la n a 
cak ; bu yo ld ak i teşebbüsler kred i, teçh izatlanm a ve tekn ik yard ım  yolu ile teş
v ik  o lunacaktır.

Sahil köylerim izde ya şa y a n  vatand aşla rım ız ın  denizle  o lan m ünasebetle
rini ko lay laştırm ak  ve m üstahsil hale  geleb ilm elerin i sağ lam ak  am a c ıy la , kü
çük b a rın a k la r , iske le ler, çekek yerleri yap m aya  h ızla devam  o lunacaktır.

Su bask ın ı, ze lze le , yan g ın , don, ku rak lık  g ib i ta b iî afetlerin  sebep olduğu 
ıstırap la r karşıs ında bütün yurttaşlarım ız ın  dertlerine ortak o lm aya ; Devletin 
kudretli ve  m üşfik  e llerin i on lara  u zatm ağa devam  edeceğiz.

Köye hizmet götüren kuru lu şla r, y ılla rın  tecrübelerinden fa y d a la n ıla ra k  
daha tesirli yetki ve usu llerle  kuvvetled iriiecek ve bu gayeye  yönelm iş çeşitli 
m üesseseler a rasın da işb irliğ i tesis edilecektir. Köylünün idare ile o lan  m üna
sebetlerinde ko lay lık , ucuzluk ve sür'at sağ layacağ ız .

Köy Kanununda , bütün faa liye tle ri içine a la ca k , öze llik le  yetki ve kcıyncık 
yönünden günün ih tiyaç larına  cevap  verecek d eğ iş ik lik le ri gerçekleştireceğiz.

Köylerim izdeki g izli işs iz liğ i önlem ek ve âtıl işgücünü değerlendirm ek 
am acı ile , el ve ev sanatla rın ın  ge liştirilm esine , köy toplum  kalk ınm ası ça lış
m a larına  önem vereceğiz. Bu konu ile ilg ili o la rak  araç  ve gereçler için kredi 
ve p azarlam a im kân ları sağ lanacaktır .

Sayın M ille tvek ille ri;
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Köylüye ev yeri verm e, kendi evini yap an a  yard ım  etme konu larıy la  köy 
im ar plânı işleri üzerinde önemle duracağ ız.

Köy kalk ınm a kooperatiflerin in kurulm ası teşvik edilecek, projelerin y a 
pılm ası, özellik le  kredi sağ lanm ası yeni usullere bağ lanacaktır.

Topraksız veya yeter toprağı bu lunm ayan köylüye, mevcut o lan yerlerde 
Hazine a raz isi dağıtım ı sür'atli ve âd il bir şekilde devam  edecek, ş ikâyete ko
nu teşkil eden m eseleler üzerinde gerekli usul ve m evzuat değ işik lik leri sü r’at- 
le gerçekleştirilecektir. Hedefim iz tarım da topyekûn üretimin arttırılm asıd ır. A y 
nı zam anda topraksız köylüyü toprağa kavuşturm aktır. Topraksız ve az  top
raklı köylü lerin  yeter m iktarda arazi satın a lab ilm e lerin i ve bu toprakları iş
letebilm elerin i teminen kendilerine elverişli şartlar a ltında tesis ve edindirm e 
kredileri aç ılacak  ve böylece kredi yo luy la  toprakland ırm a faa liye tle rine  önem 
verilecektir. A yrıca , modern işletm ecilik esaslarına uygun şekilde toprak re ji
minin düzenlenm esi suretiyle de topraksız köylüyü toprak sah ib i yap acağ ız .

Toprak-su hizm etlerine, özellik le  küçük su lam a la ra  öncelik ve ağ ırlık  ve 
rilm esine devam  olunacaktır.

Sayın  M ille tvekille ri;

Köylü ve çiftçilerim ize ilg ili m eselelerim iz üzerinde dururken, büyük bir 
davam ız o lan orman ve dağ köylerim iz ve bura larda ya şayan  v a ta n d a ş la r ı
m ızla ilg ili konulara da değinm ek ihtiyacındayız.

M em leketim iz için hayatî önem taşıyan ; tab iî ve devam lı bir servet kay
nağı olan o rm anlarım ızın ; m illî ekonom im ize fayd a lı o la rak  ge liştirilm esi, iş
letilm esi, değerlendirilm esi ve bu yo lla , orman içinde ve kenarında yaşayan  
vatand aşla rım ıza  geçim im kânları sağ lanm ası, bu konu ile ilg ili po litikam ızın 
temel hedefid ir.

O rm an larım ızda istihsal m iktarının arttırılm ası, yeni ağ aç lam ala rın  g e liş
tirilm esi, İm ar, yol yapım ı ve erozyonu kontrol ça lışm alarına hız verilm esi, çe
şitli sanay i tesislerin in kurulm ası ile yeniden işgücü yara tm ak  ve bu suretle or
man bölgeleri halkına geniş geçim im kânları sağ lam ak  kararındayız . Ayn ı z a 
m anda y ılla r  yılı birikm iş çeşitli orman m ahsullerin i değerlendirm ek ve m illî 
ekonom im ize yeni kayn ak la r katm ak im kânı da bu yo lla  gerçekleştirilm iş o la 
caktır.

Dağ ve orman köylerinin a lt yap ı tesislerin in tam am lanm asına öncelik 
vereceğiz. Ulaşım  ve ucuz nakliye  im kânı sağ layacağ ız .

Dar a raz ili ve az verim li orman köylerinde ya şayan la rın , topraktan daha 
çok gelir sağ layab ilm e le ri için, bu bölgelere e lverişli bitki çeşitlerini belirtecek 
ve bunların ekim ini teşvik edeceğiz. Orm an bölgelerindeki hayvancılığ ı des- 
Ieklem ek ve geliştirm e tedbirlerini ele a lm ak ; üzerinde önemle durduğum uz 
konular a rasındad ır.
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O rm an m ahsulleri endüstrisin in  geliştirilm esine kara rlıy ız . Bu sayeded ir 
ki mevcut ham m addelerin  en iyi şekilde değerlend ireb ilm esi ve orm an içerisin
de ya şa y a n  yu rttaş larım ıza yeni iş ve geçim im kân ları elde edilm esi mümkün 
o lacaktır.

D iğer s iya s î partilerim izden gördüğüm üz ilgi ölçüsünde, orm an suçları
nın genel a f  konusu o lam ıyacağ ına  d a ir A n a y a sa 'd a  mevcut hükmün k a ld ırıl
m asına ça lışacağ ız .

Sayın  M ille tvek ille ri;

Köylü ve ç iftç ile rim izle  ilg ili m eseleleri bitirm eden evvel z ira î krediler ko
nusuna da kısaca aeğ inm ekte fayd a  görüyoruz.

H üküm etim izin tarım  kredisi po litikasın ın  am acı; üretimi arttırm ak, ürünün 
sürüm ve satışın ı ve uygun fiya tla  değerlend irilm esin i ko lay laştırm ak , bu su
retle de köylünün ka lk ınm asına  yard ım cı o lm aktır.

K im yevî gübre, yüksek verim li tohum luk, z ira î m ücadele ve su lam a uygu
lam ala rın ın  kredi ile desteklenm esine devam  edeceğiz. Bu konu ile ilg ili fon
ları arttıracağ ız . Kontrollü z ira î kredi sistem inin bütün yurda yay ılm asın ı sağ 
layacağ ız .

Kredi dağ ıtım ında sosyal ad a le t ilke lerine önem verilecektir. Kredilen- 
mede kooperatiflere öncelik tan ıyacağ ız .

Proje esasına d ayan an  bir düzen içerisinde güçlü işletm eler ya ra ta ca k  ö l
çüde b ir kredi desteği sağ la n a ca k , bu yo lla  tarım  sektörünün belirli da lla rın ın  
ka lk ın d ırılm ası, u laştırm a , depo lam a tesis ve hizm etleri ve g ıda san ay in in  ge
liştirilm esi gerçekleştirilecektir.

Tarım sa l ihracatın  arttırılm ası m aksad ıy la  kurulan teşv ik  ve geliştirm e 
fon ların ın  uygu lanm asına  devam  o lunacaktır.

Kredi dağ ıtım ında başarılı çiftçilere ko lay lık  gösterilecek, krediye edinilen 
a raç  ve tesisler tem inat o la rak  kabul edilecektir.

Geniş ölçüde yen ilenm iş o lan toprak değer barem leri, belirli süreleri bek
lem eden, günün şart ve ih tiyaç larına  göre yeniden ay a rlan acak tır.

Köylünün m evduatın ı top lay ıp  bunu değerlend ireb ilecek bir m alî mües
sese kuru lacaktır. Küçük çiftçiye hitap eden düşük fa iz li b ir kredi sistem inin ih 
dası ve ge liştirilm esine önem verilecektir.

Kötü hava  şartları yüzünden ödeme gücünden yoksun ka lan  küçük çift
ç ile rim izin , y ılla rd ır  b irikm iş banka borçları fa iz s iz  ve uzun vade  ile takside 
b ağ lanacaktır. Böylece küçük çiftç ile rim iz yeni kredi im kânına kavuşturulm uş 
o lacaktır..
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H ayvancılık  kredilerini yeteri ve dengeli bir hale getireceğiz. Ç iftç ilerim i
zin istihsal vasıta la rın ı daha ucuz fia tla  temin etmesi ve m ahsullerin i iyi de
ğerlendirilm esi için kooperatifler ve b irlik ler şeklinde teşk ilâ tlanm ala rı destek
lenecek ve teşvik o lunacaktır.

Sayın M ille tvekille ri;

Serm ayelerinden çok el emeği ile hayatların ı kazanan , yurt ka lk ınm asın 
da ve sosyal bütünlüğümüzün korunm asında büyük ve önemli görevleri bulu
nan esnaf ve sanatkârlarım ızın  İktisad î güçlerinin geliştirilm esi başlıca hedef
lerim izden b irid ir.

Bu hedefi engelleyen sosyal ve çalışm a düzenim izdeki t ıkan ık lık la r g ide
rilecek; kredi ham m adde, alet edevat, eğitim ve pazarlam a gibi konu larda , 
günümüzün değişen ve gelişen ihtiyaçlarına göre tedbirler a lınm asına devam  
o lunaca ktır.

Esnaf ve sanakârlarım ızın  işyeri şa ıtla ri; rekabet gücünü ve iş verim ini 
o rttıracak şekilde ıslâh edilecektir.

H alka daha güven ilir bir hizmet verebilm ek ve mesleğin örf ve âd etle ri
ni koruyab ilm ek am acıy la , ç ırak lık , ka lfa lık  ve ustalık  kanunu çıkarılacaktır.

Esnaf ve sanatkârlarım ızın  çalışm a düzenindeki tıkanık lığ ı önlem ek için, 
küçük sanayi siteleri yapm ayı hızla devam  edeceğiz.

iç ve dış p iyasa lardan  teminine mecbur olduğum uz ham m adde, işletme 
m alzem esi ve m akine ihtiyaçları için ayrılan  tahsisler arttırılacaktır.

Esnafın ödediği verg iye ; âd il, dengeli ve kolay ödenir bir şekil vereb il
m ek için vergilem e usulleri basitleştirilecektir.

Esnaf ve sanatkârlarım ızın  m am ullerin in pazarlam a ve ihrcıç im kân la rı
nın geliştirilm esi için yap ılan  ça lışm alara  devam  edilecek, sürüm ve satış ko
lay la ştır ıla cak , sergileme faa liyetle ri desteklenecektir.

A yrıca , küçük sanayide  gelişm enin h ız land ırılm ası için esnaf ve san a t
kârlarım ızın  eğitim , öğretim m etodlarından geniş ölçüae fayd a la n m a la rı im 
kânı sağ lanacaktır.

Esnaf ve sanatkârlarım ızın  Sosyal S igorta lar kapsam ına a lın m a la rı, sağ 
lık hizmetinden fayd a lanm ala rı sağ lanacaktır. Ayrıca sosyal mesken po litikam ız, 
e sna fa  da teşmil edilecek ve kredilerden istifade yo luy la  ev sah ib i o lm aları 
mümkün hale gelecektir.

Esnaf ve sanatkârlarım ızın  İktisad î durum larının ıs lah ı, hiç şüphesiz ki 
bu tedbirlerle b irlikte kredi meselesinin de düzeninde yürütülm esine bağ lıd ır.
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Bu m aksad ı teminen H alk  Bankası Teşk ilâ t Kanunu yeni ih tiyaç lara  gö
re islâh o lunacak kredi kayn ak lan  takv iye  edilecektir. Küçük sanay ic in in  y a 
tırım finansm an ların ın  desteklenm esi yo lundaki ça lışm alarım ızı arttıracağ ız .

Orta ve uzun vad e li proje kredileri ya n ın d a , esnafın  âcil ih tiyaç ların ı 
ka rşılam ak  üzere ay rılan  kısa vade li kredilerin lim itleri de öz kayn ak la rın  m ü
saadesi nisbetinde genişletilecektir.

M ak ina ve teçhizat ed ineb ilm ek için verilen  kredilerin  şah ıs başına lim it
leri yükse ltilecek, vade leri u zatılacaktır.

Şoförlerin taşıt sah ib i o lab ilm esi, taşıtı bu lunan ların  da tam ir İh tiyaç la rı
nın karşılanab ilm esi am ac ıy la  kurulan özel fonun m iktarı a rttır ıla cak , bun lar
dan fa y d a la n a ca k la rın  sayısı çoğalttırılacak  ve bu konu ile ilg ili fo rm alite ler 
basitleştirilecektir.

Diğer ta ra ftan  kefa let kooperatiflerin in  üye sayısın ın  arttırılm ası, daha 
çok san a tkâ r ve esnafım ızın  kredi im kân ına kavuşturu lm ası ve kooperatifler 
yo luy la  verilen  kredilerin  fa iz  had lerin in  düşürü lm esiy le  ilg ili ça lışm a la rım ız 
h ız land ırıla cak  ve geliştirilecektir.

Sayın  M ille tvek ille ri;

Türkiye hızlı bir şehirleşm e m eselesi ile karşı karşıyad ır . Düzensiz bir şe
hirleşm enin kontrol a ltına a lınm am ası ha linde  çözüm ünde cidd î zo rlu k la r çe
keceğim iz durum larla  karşılaş ılm ası m ukadderd ir. Bunun içind ir ki im ar ve is
kân po litikam ızın  hedefi, şehirleşm eyi düzenli bir şekilde  sağ la m a k  ve ye rleş
me m erkezlerin i m edenî im kân ve v a s ıta la ra  kavuştu rm ak istikam etine yö nel
m iştir. Bu m aksa tla , bölge ve il ö lçüsünde kadem eli bir yerleşm eler ağı kurm a 
ça lışm a la rın a  hız verilecektir. M uhtelif şehirler için yap ılm akta  olan m etropo
liten p lân lam a ça lışm aları ta m a m la n a cak , b u ra la rd a  san ay i bölgeleri kurula- 
ca ktır.

Turistik , ta rih î ve ta b iî değerleri önem li o lan yerle rde , öze llik le  sah il bö l
gelerim izde, beled iye sın ırları d ışında ka lan  sa h a la r  için , b ir korum a, ku llan 
ma ve kontrol düzeni getirm ek am ac ıy la  yap ılm akta  o lan çevre düzeni p lân 
ları tam am lanacaktır.

Be led iye leri, tekn ik ve m alî yönlerden yeterli hale  getirecek ve bu m ak
satla  bir im ar fonu ku rarak  gerekli m alî desteği sağ la ya ca ğ ız .

İller Bankasın ın  kayn ak la rı a rttır ıla cak , be led iye ler ile Banka a ras ın d ak i 
m ünasebetler ko lay la ştır ıla cak , kredi şartları d aha e lveriş li hale  konacak , m a
lî gücü za y ıf  belediyelere gerekli yard ım ın  Devlet bütçesinden yap ılm asın a  de
vam  o lunacaktır.

Modern şehirciliğ in  icabı ve ha lk  sağ lığ ı bakım ından büyük önem taşıyan  
soğuk hava tesislerine ve kana lizasyo n  işlerine ağ ır lık  ve öncelik  verilecektir. 
54



İm ar m evzuatının tatb ikatında karşılaş ıla  n aksak lık la r g iderilecek ve k a 
nun larda gerekli değ işik lik ler gerçekleştirilecektir.

im ar p lân larına uygun o la rak  geniş çapta yeni iskân sah a la rı a y rılacak  
ve  arsa spekü lâsyonları önlenecektir. Bu m aksatla , şehirlerim izin  etrafında a lt 
ya p ıla rı tam am lanm ış sosyal ve kültürel ihtiyaçları sağ lanm ış toplu konut böl
geleri h azırlanacak  ve bu yerlerden dar gelirli a ile lerin  fayd a la n m a la rı k o lay
laştırılacaktır.

Hüküm etim izin mesken po litikasının temel hedefi; henüz başını sokacak 
bir yu vaya  kavuşam am ış a ile le ri, meşru ve hukukî yo lla rdan  ev sah ib i y a p 
m aktır. Devlet ve fert güçlerinin yanyan a  gelm esiyle vatandaşın  mesken ihti
yacın ın mümkün olan en kısa zam anda giderileb ileceğ ine inanm aktay ız . Bu 
m aksatla , mesken kredileri fa iz le rin in  kısmen veya tam am en Devlet bütçesin
den karşılanm asın ı mümkün k ılacak  bir sistemi u ygu lam ak kararın dayız .

Bu a rad a , bir yandan  gecekondu yapım ın ı n izam  ve kontrol a ltına a lan  
ça lışm alarım ıza devam  edeceğiz.

Ucuz arsa , proje, fa izs iz  kredi, geliştirilm iş yapı sistem leri çalışm alarr- 
m ızla ve bunların yan ında a ld ığ ım ız diğer sosyal ve ekonom ik tedbirlerle ge
cekonduların yapım ı ve yayım ı önlenirken, mevcut gecekonduların yo l, su, ka 
nalizasyon  ve elektrik gibi kamu hizmetlerini en kısa zam anda tam am lam ak 
am acın ı güden faa liyetle re  hız vereceğiz.

Diğer taraftan  tab iî afetler karşısında daha sü ra t li ve güçlü o la rak , a fe t
zede vatandaşın  yan ında ve hizmetinde o lm ak kararın dayız . Vatandşın  gü
ven lik  içinde yaşam ası ve fe lâket an ında Devletin bütün im kân larıy la  a fe tze
delerin yard ım ına koşacağ ından , kim seyi aç ve açıkta b ırakm ıyacağ ından  
emin bulunm ası bu konu ile ilg ili ça lışm alarım ızın  ana hedefini teşkil etmekte
dir. Bu m aksatla , çad ır, portatif b araka , prefabrike 'konut, paketlenm iş g iyecek 
ilk  ihtiyaç m addeleri ve gerekli teçhizat ve m akinelere sah ip  «bölgesel teçhi
zat m erkezleri» kurulacaktır. A fet vukuunda; em niyet, sağ lık , iaşe ve geçici 
barınak  gibi tedbirler m anzum esi, yurdun en ücra köşelerine kadar u laşacak  
tarzda yeniden düzenlenecek, ilg ili kuruluşlar a rasında koordinasyon sa ğ la 
nacak ve yard ım  tedbirleri sü ra t le  uygu lanacaktır.

A fetler do lay ıs ıy la  ekonom ik gücünü kaybetm iş va tan d aş la rın , yeni ye r
leşme yerlerine modern, fenni ve sıhhî konutlara kavuşm alarına  ve ekonom ik 
güç kazanm ala rına  yard ım  edeceğiz. Bu yard ım ların  büyük ölçüde karşılıksız 
o lm asına ça lışacağ ız .

Sayın  M ille tvek ille ri;

Önem le üzerinde durduğum uz diğer bir konu d a , Doğu Bölgesinin k a l
k ınm ası m eselesidir. Ülkesi ve m illetiyle bölünmez bir bütün olan m em leketi
m izin bütün bölgelerinin ka lk ınm ası, A n ayasam ızın  bir icabıdır.
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M em leketim izin  çeşitli bölgeleri hatta bir bölgenin çeşitli m evkileri a ra 
sında n isp î ge lişm iş lik  fa rk la rı mevcut olduğu b ir gerçektir. H edefim iz, Tü rk i
y e ’nin bütün bölgelerin i tüm o la rak  çağ ım ızın m edeniyet seviyesine ç ıka rm ak
tır. Bunun içindir 'ki, m em leketim izin tümüne şam il b ir ka lk ınm a plânı tatb ik  
o lunurken , geri kalm ışlığ ın  yayg ın  ve tesirli olduğu bölgelerde özel tedb irler 
a lınm asına  ihtiyaç görm ekteyiz. Bu özel tedbirlerin  maksadı,- memlekette im 
tiyaz lı bö lgeler ya ra tm ak  değ il, bütünlüğü perçin lem ektir.

İkinci Beş Y ıllık  P lân ım ızda dengeli kalk ınm anın  bir icabı o lan bu tedb ir
lere büyük bir ağ ır lık  verilm iştir. Plân hedeflerinden ve Doğu Bölgem izin özel
liğ ine verd iğ im iz önemden a ld ığ ım ız ilham la  kara rla ştırılan  tedb irle rim iz a ş a 
ğıda s ıra lanm ıştır :

1 —  Eğitim tesislerin in  çoğaltılm asına devam  o lunacaktır. Bu a rad a  böl
gede kurulm akta olan A tatürk  Üniversitesi kuruluşunun tam am lanm asın a  g a y 
ret edilecek ve kurulm asına b aş lan ılan  D iya rbak ır Üniversitesin in  bir an önce 
tam am lanm ası için gereken gayretler gösterilecektir.

2 —  Bölgede kuru lm asına başlanm ış o lan ya tılı bölge oku lla rın ın  sayısı 
ço ğa ltılacak , bu o ku lla ra , ilkoku ldan  sonra yerine göre ortaokul veya  sanat 
okulu k ısım ları ilâve  o lunacaktır.

3 —  Bölgede kuru lm asına b aş lan ılan  tarım , h ayvan c ılık  ve orm an o ku l
ları ikm al o lunacak ve say ıla rı arttırılacaktır.

4 —  Bölgede yeniden tekn ik  o ku lla r ve yüksek tekn ik o ku lla r aç ılacaktır .

5 —  Bölgenin u laşım  İm kân ları sü r’atle  ge liştirilecek, anayo l şebekesi 
tam am lanacak  ve her m evsim de geçit verir hale  getirilecektir.

6 —  Bölgede mevcut hava m eydan larına  yen ileri eklenm ek suretiy le  h a 
va u laşım ının şümulü genişletilecek ve senenin daha uzun bir süresince hava 
u laşım ı için gerekli tedbirler a lınacak tır.

7 —  Bölgenin transit u laşım  im kân ları arttırılacaktır. Yeni transit u laşım  
hizmet m erkezleri ve hudut kap ıla rı aç ılacaktır.

8 —  Ana u laşım  şebekesi d ışında d aha küçük m erkezlere ve köylere 
u laşım  im kân ları arttırılacaktır.

9 —  Sağ lık  h izm etlerin in so sya lizasyo nund a görülen a k sa k lık la r  g id e ri
lecektir.

10 —  Şehir ve kasab a la rd an  b aş lam ak  üzere bölgedeki bütün m erkez
lere enterkonekte şebeke u laştırm ak suretiyle e lektrik  götürülecktir.
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Keban B ara jı, Dicle ve Fırat ile d iğer su lar üzerinde kuru lacak santra llar- 
dan bütün bölge fayd a lan acaktır . Sanayileşm enin  za ru rî gereği o lan elektrik 
enerjisin in  bölgeye yay ılm ası, bölgenin ka lk ınm asında en önemli unsurlardan 
biri o lacaktır.

11 —  Bölgenin kalkınm ası için im tiyazlı bir kredi politikası kabul o lun
muştur. Bu politikanın tatb ikine devam  olunacaktır.

12 —  Bölgede yeni iş im kânları ya ra tacak  çeşitli tesislerin  kurulm asına 
devam  olunacaktır.

13 —  Bölgenin tab iî kayn ak ları geliştirilm ek suretiyle yeni iş im kânları 
ya ra tılacaktır. Bu arada modern, toprak ve su kaynak ların ın  ve orm anların  g e
liştirilm esine özel önem, verilecektir.

14 —  Bölge için hazırlanm ış bulunan özel hayvancılık  projesinin ta tb ika 
tına devam  olunacaktır. Bu projenin tatb ikatında hayvan  besiciliğ inden b aş
layan  ve satışa kadar devam  eden her safha ele a lınacaktır. Bu cümleden o la 
rak et kom bina ları, süt tesisleri, yem fab rika la r ı, deri işleme tesislerin in  ku
rulm asına devam  olunacaktır.

H ayvan  yetiştiric iliğ i ve hayvan  ürünlerini ku llanan  işletm eler özel kredi 
şa rtla rıy la  teşvik edilecektir.

Komşu ülkelere canlı hayvan  ve et ihracın adevam  o lunacaktır. H ayvan 
cılık la iştigal eden köylü ve m üstahsilin eline alınterin in  karşılığ ının  geçmesini 
sağ lıyan  her türlü tedbire m üracaat o lunacaktır.

15 —  Bölgede gıda ve istih lâk m addeleri san ay ii geliştirilecektir. Esasen, 
satınalm a gücü çok sınırlı olan bölge halkın ın istih lâk  ettiği bazı m am ullerin  
uzak m esafelerden taşınm ası önlenecek böyle lik le , hem yeni iş im kân ları a ç ıl
m ış, hem de istih lâk m alları makul fiya tla r la  bölgeden sağ lanm ış o lacaktır.

16 —  Bölgede veteriner hizmetleri geliştirilecek, bu hizmetler köylere k a 
dar götürülecek ve hayvan  sağ lığ ı ile ilg ili yeni m erkezler açılacaktır.

1 7  —  Bölgede ucuz yakacak  tesisleri geliştirilecektir.

1 8  —  Bölgenin hububat yetiştirilm esine m üsait o lm ayan k ısım larında 
her mevsim kâfi m iktarda hububat bu lundurulacak şekilde , toprak m ahsul
leri hizmetleri genişletilecektir.

1 9  ___ Köylüye açılan  z ira î kredilerin daha verim li o lm ası sağ lan acak , be
si kredisi daha yayg ın  hale getirilecektir.

20 ___ Büyük sulam a program larının tatb ikatı h ız land ırılacaktır.

21 ___ Köy hizmetleri (yol, su, okul, elektrik) gittikçe genişleyen bir prog
ram dahilinde yürütülecektir.
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İçme su larından  m ahrum  bölgeler, özel projelerle çok kısa zam anda iç
me suyuna kavuştu ru lm aya devam  o lunacaktır.

22 —  Sanay i siteleri ve çarşıla rı kuru lm asına devam  edilecektir.

23 —  Turizm  gelişm esine hizmet edecek tesisler çoğaltılacaktır.

24 —  Dem iryolu u laşım ı bölgenin bütün m erkezlerinde daha iyi hizmet 
edecek şekilde ıslâh o lunacak , bu a rad a  tren seferleri dizel lokom otiflerle y a 
p ılacaktır.

25 —  Topraksız köylünün toprağa kavuşturu lm ası ve eline geçen toprağı 
m uhafaza  edecek şekilde  c ihazlan d ırılm asına  gayret sarfed ilecektir.

26 —  M illî p lân m efhum undan u zak laşm am ak  şartı ile ve bölgenin im 
k ân la rın ı, ih tiyaçların ı d aha İleri ölçüler içerisinde tespit etmek m aksad ıy la  ve 
elde edilen neticeleri m illî p lân şüm ulü içinde kıym etlend irerek Doğu Bölgesi 
için özel b ir p lân çalışm ası yap ıla cak tır.

27 —  Doğu ka lk ın m asın da d evam lılık  ve sürati sağ la m a k  am acıy la  d a 
ha çok say ıd a  tekn isyenin  bölgede çalışm ası için gerekli tedb irle r a lınacaktır. 
Az gelişm iş bütün bölgelerde hizmet gören her çeşit görevlin in  huzur içinde 
ça lışab ilm esi im kân ları haz ır lanacak tır.

M uhterem M ille tvek ille ri;

Türk S ilâh lı Kuvvetle rin in , yurdum uza yöneleb ilecek her türlü tehdid i ka r
ş ıla yab ile cek  şekilde  ve a ra lık s ız  o la rak  c ihazlan m ası için a lınan  tedbirlere 
devam  o lunacaktır.

S ilâh lı Kuvvetlerim izin  kendi kum anda zinciri içerisinde öğretim , eğitim 
ve m oral seviyesin i d a im î o la rak  yüksek tutm ak için a lınan  tedbirlere devam  
edilecektir.

Türk S ilâh lı Kuvvetlerin in  ikm al hizm etleri sürekli ve gü ven ilir b ir şekilde 
yürütülecektir.

S ilâh lı Kuvvetlerim izin  h azard a iskân  ed ild iğ i sah a la rd a k i tesislerin in  
m odernleştirilm esine ve yeni k ış la la r , h astahane le r ve eğitim  tesisleri y a p ılm a 
sına devam  o lunacaktır.

Şehirlerden uzak  b irlik lerin  kurulduğu yerlerden ve hudut ka rako lla r ın 
dan b aş lam ak  üzere g iriş ilen  sub ay ve astsu b ay  lo jm an ları ile sosyal tesislerin 
yap ım ına devam  o lunacaktır.

H arp s ilâh  ve vas ıta la rın d an  m em leketim izden yap ılfn ası m ümkün ve lâ 
zım  o lan la r ile ilg ili san ay iin  ge liştirilm esi için özel bir program  u yg u la n a
caktır. .
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Türk S ilâh lı Kuvvetlerin in teşkilât, personel ve eğitim ini geliştirecek ta 
sarıla rın  kanun laşm asına ça lışılacaktır.

Sayın M ille tvek ille ri;

M a liye  politikam ız; topyekûn kalkınm am ızın sıhhatli ve sü r’atli o la rak  
gerçekleşm esini ve ekonom im izin enflasyon , resesyon, deflâsyon gibi arıza- 
iardan  uzak k a la rak  istikrar içinde gelişm esini sağ lam ak , artan m illî gelirin  
va ta n d a ş la r arasında ad il ve dengeli o la rak  dağılım ına yard ım cı o lm ak esa
sına d ayan ır.

Kam u m âliyesin i program-bütçe sistemine geçirerek kaynak larım ızın  en 
iyi şekilde ku llan ılm ası sağ lanacaktır.

B an ka la r ve kredi' sistemi günümüzün gelişen şartlarına göre yeniden 
düzenlenecektir.

Diğer tara ftan  serm aye p iyasaların ın  kurulm ası, gönüllü tasarru fların  
teşvik i, ha lka  açık  anonim ortak lık la r gibi konularda a lacağ ım ız tedbîrlerle 
halkın elindeki tasarru fların  değerlenmesi ve bunların  yatırım lara  ak ta rılm a
sı sağ lanacaktır.

Önem li hacım da bir Devlet serm ayesini bünyesinde top layan  ve adetleri 
günden güne artm akta bulunan Döner Serm aleyi kuruluşların yönetim indeki 
b irlik  ve beraberliğ i sağ lam ak  üzere bir «Döner Serm ayeli K uru luşlar Kanunu 
Tasarıs ı»  hazırlanacaktır.

İk tisad î Devlet Teşekküllerin in elindeki im kân lardan  daha çok fa y d a la n 
m ak ve yeni kayn ak la r ya ra tm ak suretiyle ka lk ınm aya olan katkısını artırm ak 
için ıs lahat tedbirlerin in a lınm asına devam  olunacaktır.

İktisad î istikrarı sağ lıyacak , sanayileşm em izi ko lay laştıracak  ve ge lir d a 
ğılım ında adaleti temin edecek bir fiya tla r ve gelirler po litikasının ahenkle yü 
rütülmesine devam  olunacaktır.

Gerçek vergilem e alan ına girmeyen gelir verg isi m ükelle flerin in , g lobal 
götürü vergilem e sisteminden şahsî götürülüğe kayd ırıla rak  verg ilendirilm eleri 
sağ lanaca  ktır.

Veraset-intikal verg im iz ve bu verginin tatb ikatına a it Vergi Usul Kanunu 
hüküm lerinde yap ıla cak  değ işik lik lerle , bu vergi ile gelir ve ıg is i a rasın d ak i or
g an ik  bağ kuru lacak, her iki verginin randım anlı birer kayn ak  haline  gelmesi 
sağ lanaca  ktır.

Tarım  kazançların ın  vergilendirilm esinde bugünkü ikili sistemin yan i gelir 
ve araz i verg ilerin in  uygulanm asına devam  olunacaktır. Her iki vergi de, daha 
rasyonel modern ve toprağın potansiyeli ile olan yakın  ilişk is i nazara a lın a ra k  
daha basit vergilem e teknikleri ile takv iye  edilecektir.
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V asıta lı verg iler a lan ınd a  g ider verg isin in  bütünlüğünü bozan tekel ve şeker 
fişka Iite leri üzerinde başlanm ış bulunan ıs lahat hareketine devam  o lunacak  ve 
halk ın  za ru rî g ıda m addesi şeker üzerindeki verg in in  ileri batı m em leketleri, 
b ilhassa  üyesi o lm ak kararında bulunduğum uz ortak pazar ülkeleri seviyesine 
ind irilm esine gayret edilecektir.

G ider verg ilerim iz in  bugünkü tek kadem eli istihsal verg isi durum undan, 
o rtak p aza r verg isi o la rak  kabul ed ilm iş bulunan üç kadem eli eklenen değer 
verg isi sistem ine geçeb ilm enin şartları temin edilecektir. O rtak  pazarın  vergi 
ahenkleştirilm esi faa liye tle rine  a y a k  uydurab ilm ek için bu konuda başlam ış bu
lunan araştırm a faa liye tle ri sonucuna göre vergi sistem im izde gerekli d eğ iş ik 
lik ler yap ılacak tır .

Türk iye'n in  dış ticaret ge lirlerin in  ve yabancı serm aye yatırım ların ın  ver
g ilend irilm esinde ü lkem izin verg ilem e hakların ın  aç ık lığa kavuşturu lm ası ve v a 
ki verg i z iyan ın ın  önlenm esi için vergi an laşm a la rı akd i faa liye tle rine  devam  edi
lecek ve akded ilen  vergi an laşm ala rın ın  sü ra t le  Türkiye Büyük M illet M eclisin
den geçirilm eleri sağ lanacaktır.

M a lî kaza sistemi A n ayasa  hüküm leri göz önünde bulunduru lm ak suretiy
le ıslah edilecektir.

Genel o la rak  verg i z iyam ın  önlenm esi için m üessir tedb irler a lınacaktır. 
S ına î ve ticarî faa liye tte  bu lunan teşebbüs ve işletm elerin b ilanço larında yazılı 
olup m ukayyet 'kıym etleriyle değerlend irilm ekte  olan aktifle rin  reevaluasyonunu 
temin için m evzuatta gerekli d eğ iş ik lik  yap ıla cak tır.

Tasa rru f bonoları değiştirm e sistem i ıslâh edilecektir.

Sayın  M ille tvek ille ri;

T icaret po litikam ıza verilen  açı'klık, güven lik  ve eşitlik  prensip lerine devam  
o lunacaktır. Fiatlarm  arz ve ta lep  kanun larına uygun o la rak  serbestçe tekevvün 
edebileceği b ir ortam ın ya ra tılm ası esastır. Bu ha l, h içbir zam an p iya say ı b aşı
boş b ırakm ak  şeklinde an la ş ıla m a z . Belli hedeflere an cak , ekonom inin gerektir
d iğ i tedb irler a lın m ak  suretiyle u la ş ıla b ilir .

V a tan d aşın  y iyecek , g iyecek vesa ir  ih tiyaçların ın  en iyi ve en ucuz şekilde 
g iderilm esi ve g ıda m addelerin in  istikrarlı ve rasyonel bir şekilde pazarlanm ası 
teşvik  edilecektir.

Temel mal ve hizm etlerde veya  za ru rî ih tiyaç m addelerinde fiya t istikrarın ı 
sağ lıya cak  tedbirlerin  a lınm asın a  devam  edilecektir. M üstehlik in  ih tiyaç larına 
doğrudan doğruya cevap veren m al ve h izm etlerde, m üstehlik in  kalite  ve fia t 
yönünden a ldanm asın ı önlem ek için te şk ilâ tlanm ası teşvik  o lunacaktır.

Z ira î m ahsullerin  değerlend irilm esi ile ilg ili taban  fia t po litikam ıza müs
tahsille ri te şk ilâ tland ırm a yolu ile devam  edilecektir.
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Pam uk, fınd ık , üzüm, incir, tütün, fıstık , ayçiçeğ i, çeltik , zeytinyağ ı des
teklem e a lım la rına  devam  o lunacaktır. Böylece m üstahsil ge lirin in  istikrarını 
koruma yan ında istihsali geliştirici ve dış pazar açısından im kân sağ lay ıc ı bu 
po lit ika , m adde grupları arttırıla rak  uygu lanacaktır.

Kooperatiflerim izin  çoğalm ası ve yay ılm ası için yap ılan  ça lışm a la r ge
liştirilecektir. Yeni Kooperatifler Kanununun getirdiği m üesseseler kurulacaktır.

H ayvan  üretimi ile iştigal eden m üstahsil bölgelerde üretim in değerlen
dirilm esi ile görevli bulunan Et-Balık Kurumunun büyük ve güçlü bir devlet 
M üessesesi haline getirilerek memleket hayvancılığ ında nazım  rol oynam ası 
sağ lanacaktır.

Toprak M ahsulleri O fis i’nin çalışm a sahası genişletilerek z ira î m ahsu lle
rin bütünü üzerinde faa liye t göstermesi sağ lanacaktır. Yeni satış m erkezleri 
tesis edilerek ekm eklik hububat yan ında yem lik  satış im kânları da sağ lanm ak 
suretiyle yem istih lâk bölgeleri ihtiyaçların ın  ucuz ve em niyetli bir yo lda ka r
ş ılanm asına ça lış ılacaktır.

Çeltik m üstahsilin in  korunm ası, çeltik üretim inin teşviki f ia t istikrarın ın 
sağ lanm ası gerçekleştirilecektir.

Z ira î m ahsullerin , dolu, don, kurak lık , yağm ur, seylâp  gibi afetlere ve 
h ayvan la rın  ölüm , hasta lık , ça lınm a, kaza riz iko larına karşı sigorta edilm esi 
teşvik  o lunacaktır.

Sigortacılığın m illî ekonom im ize daha m üessir katkıda bulunm ası için 
yurt servetini koruyucu ve tasarrufu  teşvik edici ça lışm aları desteklenecektir.

Sigortacı kuruluşla sigortalı ilişk ile rin i koruyan sistem ıslah edilerek daha 
verim li bir gelişm e ortamı hazırlanacaktır.

Ekonomik kalkınm am ızın gelişm esini ve devam lılığ ın ı sağ lam ak  ve ko
rum akla a lâ ka lı ça lışm alara  dış ticaret po litikası açısından büyük ağ ırlık  ver
m ekteyiz. Yatırım  m alları ve gelişen sanay iin  ham m adde ihtiyaçların ı ka rş ı
layab ilm ek  için ve daha büyük hacimde yatırım ı sağ lcm ak , daha büyük h a
cimde istihsali devam lı k ılab ilm ek için dış ticaretim izde ihracat politikam ızı 
geliştirici tedbirlere büyük ağ ırlık  verilecek, bu arad a  İhracat ve Kalk ınm a Ban
kası kurulacaktır.

Çeşitli devrelerde çeşitli hedefleri gerçekleştirm ek üzere çıkarılm ış olan 
m evzuat basitleştirilecek, dış ticaret ve ödeme b ilânçom uzla ilg ili hususlardaki 
tahditlerin  tedricen m akul ölçülerde hafifletilm esi için gereken rcısyonalizasyon 

redbirleri a lınacaktır.
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İhracatım ızın  a rttırılm asın a , çeşitlendirilmesine, bu a rad a  halen istihsal 
ed ilip te değerlend irilem eyen m ahsullerim ize  p azar bu lunm asına ve ih racat 
hacm im ize önem li m iktarda san ay i m am ullerin in  eklenm esine ça lış ıla caktır . 
Bu m aksatla  gerekli te şk ilâ tlanm a ve yen iden düzenlem e tedbirlerine b aşvu
rulacaktır.

İhraç m allarım ızın  çeşitlend irilm esi ve istihsalin in  arttırılm ası yo lundaki 
po litika ya n ın d a , bu m a lla ra  beynelm ile l stand artla ra  uygunluğun ve dış p a
za rla rd a  a ran ılan  n iteliğ in kazand ırılm ası istikam etindeki tedbirlere ve ça lış
m a lara  devam  edilecektir.

A y rıca , dış ülkelerde pazarlam a ile ilg ili yerleşm e ve araştırm a tedb irle
rine ağ ırlık  verilecek, yeni p aza rla r kazanm a gayretle rim iz ge liştirilecektir. Bu 
po litikan ın  başa rıya  u laşm ası ile ilg ili iç ve dış organ izasyon  konuları yan ında 
yetiştirici ve öğretici çok yönlü ça lışm a la ra  da ağ ırlık  verilecektir.

İtha lâtım ızın  ekonom ik ka lk ınm am ız ih tiyaç ların ı ka rş ıla yaca k  şekilde  yü 
rütülm esini sağ la ya ca k  ça lışm a la rd a  ithalâtın  gerçek ih tiyaç la ra  cevap vere
cek şekilde düzenlenm esine ve ge liştirilm esine devam  edilecektir.

G elişen san ay iim iz in  artan  ham m adde ihtiyacın ın  karş ılan m ası, ith a lâ t 
ikam esi po litikası ya n ın d a , ih racat san ay iin in  kurulm ası ve gelişm esi is tika 
m etinde ithal program ları u ygu lam asına  önem verilecektir.

Yurt kayn ak la rın ın  değerlend irilm esi için gerekli yatırım  m alla rı itha line  
Öncelik verilecektir.

Dış ticaret re jim im izin  h azırlanm asında ve ta tb ika tında eşitlik , aç ık lık  ve 
gene llik  ilke lerine sıkı şekilde  bağlı ka lın acaktır. Dış ticaret po litikasın ın  yü rü
tü lm esinde, ekonom inin her sektöründe olduğu gib i özel sektörle de ilişk ile r i
m izi, işb irliğ i an lay ış ı içinde daha da geliştiric i ve güçlendirici ta tb ika ta  de
vam  edilecektir.

İkinci Beş Y ıll ık  Ka lk ınm a P lan ında öngörülen prensiplere göre, m em le
ketim izin h ızla sanay ileşm esin i mümkün k ılacak  tarzda ça lışm a la ra  devam  
edilecektir.

Yatırım  m alları im alâtın ı geliştirecek ağ ır san ay i projelerine Öncelik ve 
rilerek, sanay ileşm e ham lem izde önemli bir m erhalen in  aşılm ası sağ lanacaktır .

İhraç im kânı bulunan sah a la rı ele a la n  ve ihracat kayn ak la rım ız ı hare
kete geçirecek olan s ına î teşebbüslere Öncelik verile rek  çeşitli yo lla rd an  destek
lenecektir.

İtha lâtım ızda hacim  itib ariy le  büyük yer tutan m alla rın  d ah ilin de  istihsa li 
ekonom ik icap ların  elverd iğ i nispette arttır ıla cak , ekonom im iz güçlend irilecektir.
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Sanayileşm e ham lem izin kaydettiğ i gelişm eye yeni bir hız verileb ilm esi 
için kredi ve ham m adde tedarikinde yeni u yg u lam ala r suretiyle güven ve 
istikrar ortamı güçlendirilecektir.

Ekonomik ve teknik icapların  m üsaade ettiği veya sosyal zaruretlerin  ge
rektirdiği ölçüde, ağ ır sanayi ile birlikte yan san ay iin in  kuruluşu da teşvik  
edilecektir.

M ontaj sanayiinde  m am ullerin bünyesine dahil o lan yerli m alzem e n is
petlerinin arttırılm asına devam  o lunacaktır.

Kuru lacak  teşebbüslerin dünya p iyasa la rın d a  rekabet edebilecek ölçü ve 
k ıstasla ra uygun şekilde kurulm ası temin o lunacaktır.

Sanayileşm em izde dış pazarların  e lveriş liliğ i nispetinde ham m addeleri
m izi yarı m amul veya mamul hale getirerek ihraç etmeye önem verilecektir.

Karm a ekonominin ahenk içinde gelişebilm esi için kamu sektörüne ve 
özel sektöre aynı ölçüler uygu lanacaktır. Özel teşebbüsün plan hedeflerine 
uygun o la rak  m eydana getireceği sanayi tesisleri teşvik  o lunm aya devam  
edilecektir.

Tesislerin , teknik şartlar ve ekonom ik icap lara halel gelm em ek şartı ile, 
m emleket sathına dengeli bir şekilde dağ ılm ası sağ lanacaktır .

Türkiye S ına î Kalk ınm a Bankası ve S ına î Yatırım  ve Kredi Bankası san a
yileşm em ize daha çok yardım cı hale getirilecektir.

Hüküm etim izin önemle üzerinde duracağı hususlardan biri de, organize 
san ay i bölgeleri ile küçük sanayi çarşılarıd ır.

Bunların yap ım ına hızla devam  olunacaktır.

Sanay i m am ullerim izin  dış pazarla rda  rekabet gücüne sah ip  kalite ve 
vasıfta  o lm ası, müstehliki ezm iyecek uygun fiya tla  p iya saya  arzı ve devam lı- 
l.ğı d ikkatle  takip  olunacaktır.

Özet o la rak , sanayileşm em izin  devam lılığ ı ve randım anlı çalışm ası için 
gereken her türlü tedbire başvuru lacak  ve kalkınm am ızın  sürükleyici sektörü 
o lan  san ay iim iz yeni ham leler yapab ilecek  hale getirilecektir.

Muhterem M ille tvekille ri;

M em leketim izin zengin maden kaynak ların ın  aran ıp  bulunm ası ve m il
letim izin  bir an önce istifadesine arzı hususuna büyük önem verm ekteyiz. M a
denlerim izin  iyi işletilm esi ve daha çok istihsal yap ılm asın ın  memleket ih tiya
cının karşılanm ası ve ihracının geliştirilm esi yönünden değeri büyüktür. Y a p ı
la cak  İhracatın cevher şeklinde değil, mamul veya yarı mamul m aden şeklinde
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olm ası için sarfed ilen  gayretlere hız verilecektir. Bak ır, a lüm inyum , boraks ve 
dem ir m adenlerin in  istihsalin i arttırm ak için kurulm akta o lan tesislere yen ileri 
ilâve  edilecektir.

M adenciliğ im iz in  ink işâ fı için lüzum lu olan m evzuat değ iş ik liğ in in  b iran 
önce uygu lam a sah asına  konulm asına ça lış ıla caktır . M em leket m adenciliğ in in  
ink işâ fın ı önleyen çeşitli engeller ve ih t ilâ f la r  ortadan k a ld ırıla ca k , u yg u lam a
da aç ık lık  ve ko lay lık  sağ lanacaktır .

M aden lerim izin  aram a ve işletm e hakla rın ın  ik tisab ın d a , kam u sektörü 
ile özel sektör a rasın da hukuk eşitliğ i prensibi m uhafaza  edilecektir.

Ekonom ik ka lk ın m am ızd a , dış ticaret dengesin in sağ lanm asın da büyük 
yeri o lan m aden lerim izi, hem devlet hem de özel sektör veya  lüzumu halinde  
karm a teşebbüsler ku ra rak  işletm eyi, m illî ekonom im iz bakım ından fa y d a lı ve 
za ru rî görm ekteyiz. M aden sah as ın d a , ekonom im ize katk ıda bu lu nacak  her 
teşebbüs, yard ım  ve teşvik  görecektir. Bu m aksa tla , kam u kesim i, özel sek
töre gereken tekn ik ya rd ım da bu lunacaktır. M aden işletm eciliğ in in  ihtiyacı olan 
m akine , m alzem e ve teçhizatın  ithalinde ko lay lık  sağ lanacaktır . M aden ihracı 
çeşitli teşvik  tedbirleri ile desteklenecektir.

M aden a raştırm a la rınd a  ve  m aden istihsa linde endüstrim izin  ih tiyaç ları 
ve dış p iya sa la rd a  değeri bulunan m adenlere öncelik verilecektir. Bu arad a  
endüstrileşm em izin en önem li temel m alını teşkil eden dem ir, köm ür, bak ır, 
a lüm inyum  ve dış p iya sa la rd a  değeri bulunan civa gibi m aden cevherlerin in  
bulunm ası ve işletilm esine ağ ırlık  verilecektir. A y rıca , tarım ım ızın  ihtiyacı bu lu
nan gübreyi ka rş ılam ak la  lüzum lu bir unsur a lan  fo sfat taşı a raştırılm ası üze
rinde du ru lacaktır.

Isınm a konusunda a lış ılm ış , fa k a t ku llan ılm ası çeşitli za ra rla rı doğuran 
ya k ıt la r  yerine , başta linyit o lm ak üzere d iğer ticarî yak ıtla rın  ku llan ılm ası ve 
bunların  halk ım ıza ucuz f ia t la  in tika li sağ lan acaktır . H alkım ızın  ısınm a ih t iya 
cını, m alî im kân ları ile m ütenasip  bir fiy a tla  yurdun her yerinde ka rş ılam ak , 
yak ıt po litikam ızın  esasını teşkil eder.

M em leketim izin  petrol ve petrol ürünleri ih tiyacın ın  b iran önce ve tam a- 
m iyle m illî kayn ak la rım ızd an  karşılanm ası ham  ve m am ul petrol İhtiyacı İçin 
yabancı m em leketlere ödenm ekte olan para la rın  ta sa rru fu , Türk iye 'n in  ham  ve 
m am ul petrol ihraç eden bir ülke haline  ge lm esi, tak ip  ettiğ im iz ve tak ip  ede
ceğ im iz petrol po litikam ızın  esasların ı teşkil eder.

Pe*-o! rezervlerim izin  tesbiti- a ran m ası, istih sa li, ra fin a jı, nakil ve d ağ ı
tılm ası ile İlg ili ça lışm a la r m illî m enfaatlerim izin  gerektird iğ i bütün tedb irle r 
a lın a ra k  artan  bir h ız la devam  edecektir. Yerli ham petrolüm üzün, ih tiyaç la rı
mızın karşılan acağ ı zam ana kad ar yurt d ışından  a lınm ası za ru rî o lan ham pet
rol için en ucuz fia tın  bu lunm ası yo lundak i teşebbüs ve gayretlere  devam  o lu
nacaktır.
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Petrolün yurt içinde dağ ıtılm asında bütün yurda şam il bir boru hattı şe
bekesi kurulm asına ça lış ılacaktır .

Petrol kanununda ya p ıla cak  değ işik lik lerle  m üşahade edilen güçlükler ve 
tereddütler ka ld ırılacak , ham petrol istihsalim izin  arttırılm ası yönünden yeni 
hukukî e saslar konulacaktır.

Petrolü olan komşu ü lkelerin , ham petrol satışların ı m em leketim iz lim an 
larından yapab ilm eleri için, m em leketler arası petrol boru hatları tesisi im kân 
ları a raştır ıla rak  yurt ekonom isinin geliştirilm esinde ve petrol ithalim izde önem 
li fa y d a la r  elde edilecektir.

H alkın ucuz, tem iz, yüksek, kalorili yak ıt m addesi ihtiyacının karş ılan m a
sında çok önemli yeri olan m ayi petrol gazı istihsa lin in , istih lâk i ka rş ılayacak  
şekilde arttırılm ası temin olunacaktır.

T ab iî petrol gazına sah ip  olan komşu m em leketlerden, tab iî gaz alınm ası 
im kânları üzerinde çalışılacaktır.

Petrol san ay ii artık ların ın  değerlendirilm esi için petro - k im ya ve sun'i 
gübre san ay ii yatırım larına öncelik verilecektir. H ususiyle , günlük hayatın  bir 
parçası haline gelen p lastik  san ay ii başlıca ham m addesin i üreten, petro-kîm- 
ya  san ay ii sür’atle geliştirilerek bir ta ra ftan  döviz tasarru fu  sağ lan acak , d iğer 
tara ftan  yeni iş saha ları açm ak im kânı elde edilecektir.

Sür’atle artan nüfusumuzun beslenm esi, tarım ve sanayi ihtiyaçların ın  
karşılanm ası, içme, kullanm a ve endüstri suyunun tem in i, taşkın ların  önlen
mesi batak lık la rın  kurutulm ası, enerji üretilmesi gibi m eseleler, su k a yn ak la rı
nın geliştirilm esi zaruret ve önemini o rtaya çıkarm ıştır.

S u lanab ilir  yurt toprakların ın  bir an önce suya kavuşturu lm ası için ay rılan  
im kân lar, p lana uygun o larak  arttırılacaktır. Su lam a işletm elerinin , istifade 
edenlerle devlet ta ra fından  ortak laşa idaresi sağ lanacaktır.

Sulam a tarife lerin in  esasları yeniden gözden geçirilerek vatandaşın  öde
me gücü dışına ç ıkm ıyacak tarzda yeni bir sistem tatb ik edilecektir.

Taşk ın lara  m aruz sah a la rd a  tedbirler a lın a ra k  mal ve can kaybın ın  ön
lenm esine itina olunacaktır. B ilhassa şehir, kasaba ve köylerim izin  taşkından 
koruma ile ilg ili projelerine öncelik ve s ü ra t  verilecektir.

Enerji po litikam ızın esası, yurdun her köşesine yeterli devam lı, em niyetli 
ve ucuz e lektrik enerjisi götürmektir. Bu m aksatla üretim in arttırılm ası, nakil ve 
dağıtım  im kânların ın  yurt sathına yay ılm ası ça lışm alarım ızın  ana hedefini teş
kil eder.

Komşu m emleketlerin e lektrik şebekeleri ile b ağ lan tıla r ya p ıla ra k  daha 
em niyetli ve ekonomik sonuçlar a lm ak  için, e lektrik ihraç ve ithal im kânları 
üzerinde de duru lacaktır.
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Bugün yurdum uzda çeşitli e lektrik  ücret ta rife leri u ygu lanm aktad ır. En- 
terkonekte şebekesin in  u la şab ild iğ i yerlerde e lektrik  ücretleri çok düşük, diğer 
yerlerde ise çok yüksektir. Bu fark lı tatb ikatı önlem ek am ac ıy la , enterkonekte 
şebekesin in u laştığ ı veya  u laşm adığ ı köyler dahil her yerde bütün yurda şam il 
tek e lektrik  ta rifes i uygu lanacaktır.

E lektrik enerjisi ile ilg ili m alzem e ve teçhizatın yurt içinde im al edilm esi 
prensip o la rak  kabul edilm iştir.

Elektrik  enerjisin in  tek elden etüd ve p lan lanm asın ı, inşaasın ı ve işletm e
sini temin gayes iy le  Türk iye Elektrik  Kurumu kuru lacaktır.

Köylerim iz in  bir an önce elektriğe kavuşm ası için ya p ıla n  ça lışm a la ra  
h ız la  devam  o lunacak  ve köyde ucuz e lektrik  ku llan ılm ası im kân ları sağ la- 
naca ktır.

Sayın  M ille tvek ille ri;

Yurdum uzun imârına- ekonom ik, sosyal ve kültürel gelişm esin in  d a y a n a 
ğını teşkil eden b ay ınd ırlık  h izm etlerine, b ilim  ve tekno lo jin in  en ileri im kânları 
ve m em leket gerçekleri n aza ra  a lın a ra k  h ız la devam  edilecektir. Bu sah ad a 
ihtiyaç duyu lan  kadronun ve yetişm iş insan gücünün arttırılm ası, huzur ve em
niyetle ça lışm aların ın  sağ lanm ası üzerinde duru lacaktır.

Proje, yap ım , m ü şav ir lik  ve kontrollük h izm etlerin i görme şek li, ileri mem
leketlerdeki seviyeye  u laşm ası için gerekli tedb irler a lınacak tır.

U laştırm a sektörünün plan hedeflerine erişm esi için yolcu ve m ai a k ı
mı etüdleri n aza ra  a lın a ra k  a lt yap ın ın  ahenk li bir şekilde inşa ve işletilm esi 
sağ lanacaktır .

Turistik  yo lla r , hava m eyd an la rı, lim a n la r , modern ve gelişen ihtiyaca 
cevap verecek şekilde  ele a lın a cak  ve in şa la rın a  h ız la devam  edilecektir. Y a 
p ıların  yurt sath ında dengeli bir şekilde d ağ ılm ası ön p landa tu tu lacaktır.

İn şaa tla rd a , kalite  ve  ucuz yap ı m alzem esi sağ la m a , yap ı m aliyetlerin i 
ucuzlatm a, f iy a t istikrarın ın  tem in hususla rı, önem le tak ip  ed ile rek  yerli yap ı 
san ay iin in  ileri m erhaleye u laşm ası teşvik  edilecektir.

Y ap ı m alzem esi standartla rın ın  b iran önce tam am lanm ası ve kalite  kont
rolünün, tesirli b ir şekilde  yap ılm ası yo lunda her türlü tekn ik  yard ım  temin ve 
gereken fa a liy e t gösterilecektir.

K itle nak liya tı bak ım ından  büyük önemi olan güzerg âh la rd an  başlam ak  
üzere dem iryolu  şebekem iz ıslah edilecektir.

Yurdum uzun her ta ra fın a  dizel lokom otif İle çekilen tren seferleri konu
lacaktır.
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Uç tara fı denizle çevrili yurdum uzun bütün sah ille ri boyunca yer yer tu 
ristik  lim an lar ve balıkçı lim anları ile , çekek yerleri gibi kıyı yap ıla rı büyük 
say ıda ele a lın a ra k  inşaatlarına sür'atle  başlanacaktır.

Karayo llarım ız ın  bakım , onarım  ve yap ım  ça lışm alarına  hız verilecek, yü k 
sek standartlı yo lla r la , yurt köşelerinin bağ lantıla rı sağ lanacaktır. Ana yol şe
bekelerim izin  en mükemmel şekilde tam am lanm ası için, önüm üzdeki y ılla rd a  
büyük çapta yol inşaatına ve as fa lt kap lam a faa liye tin e  devam  edilecektir.

T ra fik  kesafetinin büyük çapta arttığı güzergâh lardan  b aş lam ak  üzere, 
tra fik  kaza la rın ı önlem ek am acıy la  sü r’at yo lları yap ım ına devam  o lunacaktır.

Komşu m em leketlerle olan kara yolu irtibatı geliştirilecek, yurdum uza g i
riş ve ç ık ış lar yüksek standartlı yo la kavuşturu lacaktır.

K ıta la r arası hava yolu bağ lantısın ın  önemli düğüm noktalarında hava 
lim anları inşaatına devam  o lunacaktır.

Turistik bölgelerim izle yurdum uzun diğer köşelerine havad an  u laşım ı sağ 
lam ak için yeniden m eydanlar inşa edilecektir.

K a ra , deniz ve hava u laştırm ası ve telekom in ikasyon faa liye t le r i, ekono
m ik, sosyal ve can ve mal emniyeti yönünden yeniden düzenlenecektir.

Deniz yolu u laştırm asın ın ekonom ik hayatım ızdaki büyük önemi dolayı- 
siy le  bu sahada başlan ılan  p lanlı kalkınm a hareketlerine devam  o lunacaktır.

Deniz ticaretim izin  ileri m em leketler den izcilik  seviyesine ç ıkarılm ası için, 
genç ve modern gem ilerle deniz ticaret filom uzun kuvvetlendirilm esi yo lun d a
ki gayretlerim ize devam  olunacaktır.

Deniz vas ıta la rı san ay iin in  geliştirilm esi için, kurulm akta olan Tersane 
ve Deniz Dizel Motor Fabrikasın ın  bir an önce işletm eye girmesi sağ lanacaktır .

Ayrıca yurdum uzdaki bütün tersane tezgâhlarından  azam î şekilde fa y 

dalanmaca ktır.

Deniz nakliyatı sahasınd a , yabancı gem ilerle gem ilerim iz a rasın da ticari
rekabet şartları hazırlanacak  yolcu ve navlun dövizlerin in  arttırılm asına çatı

şıl a ca ktır.

M em leketim ize yeni ve büyük döviz kaynak ları sağ lam ak  am acı ile ser
best lim an la r tesisi üzerinde duru lacaktır.

S ivil h avacılık  sahasınd a , işletm elerim iz modern standartla ra  uygun bir 

seviyeye getirilecektir.
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Türle H ava Yo lların ın  iç ve diş hatlarım ızda tespit edilen program a göre 
m alzem e ve vasıta  ih tiyaçları temin o lu n acak .ve  m ütekam il bir işletme ile h a l
kım ızın em in , s ü ra t li ve rahat bir h avayo lu  hizm etine kavuşm ası gerçekleş
tirilecektir.

Dem iryo llarım ızın  yolcu ve yük, taşım a h izm etlerin in ıslah edilm esi ça
lışm a la rın a  devam  o lunacaktır.

A vrupa ile O rtadoğu ve A sya  aras ın d a  m em leketim iz üzerinden geçecek 
transit dem iryolu n ak liya tı ge liştirile rek , m em leketim iz için önem li b ir gelir 
kaynağ ı sağ lanacaktır .

Başlanm ış bu lunan lokom otif ve vagon san ay ii ge liştirile rek  m em leketi
m izin artan  ih tiyaç larına  cevap  verecek hale  getirilecek ve dış p azarla rd a  s a 
tış İm kân ları a ran acaktır .

Başlanm ış bulunan lokom otif ve vagon san ay ii ge liştirile rek  m em leketi
m izin artan ih tiyaç larına  cevap verecek hale getirilecek ve dış p azarla rd a  sa
tış im kân ları a ran acaktır .

M em leketim izin  ekonom ik ve kültürel faa liye tle rin in  h ız la gelişm esin in 
tab î b ir sonucu o la rak  büyük nispette artan  halkım ızın  haberleşm e ihtiyacını 
ka rş ılam ak  için baş lanan  ça lışm a la r kısa zam anda bitirilecektir.

Şehirçi, şeh irle rarası ve m ille tlerarası te lekom ünikasyon sistem leri sürat
le ikm al edilecek ve m em leket içinde tesis ettiğ im iz santra l ve telefon fa b rik a 
sının bu yıl im a lâ ta  b aşlam ası ve buna ilâveten a lın acak  tedbirlerle  gelecek 
y ılla r  içinde halk ım ızın  telefon İhtiyacı sü r’atle  ka rş ılan acaktır .

Bir ta ra ftan  büyük m erkezler a ras ın d ak i telefon konuşm aların ı yarı oto
m atik  ve otom atik hale  getirirken , d iğer ta ra ftan  daha küçük m erkez ve köy
lere telefon h izm etlerin in götürülm esine ça lış ıla caktır.

Radyo larım ızın  yurdum uzun her köşesinde iyi b ir şekilde  din lenebilm esi 
için a lınan  tedbirlere devam  edilecektir.

Endüstrisi m em leketim izde kuru lm ak suretiy le ; taşıd ığ ı yüksek eğitim 
değeri bak ım ından , te levizyonun m em leket sath ına ya y ılm as ın a  devam  olu
nacaktır.

Tekno lo jik  ilerlem elerden halkım ızın  istifadesin i sağ la m a k  üzere, m illet
lerarası sunî peyk yolu ile haberleşm e an laşm asın a  geçen yıl üye o lm am azın  
ikinci m erhalesi o la rak  Tü rk iye ’de bir yet istasyonu kurulm ası yo lundaki te
şebbüslerim iz gerçekleştirilecektir.

Küçük kasab a  ve köylerim izdeki vatan d aşla rım ız ın  haberleşm e hizm et
lerinden en geniş istifade leri sağ lan acaktır . K u ru lacak  Posta B iriktirm e San
dığ ı ile vatand aşla rım ız ın  b iriken küçük tasa rru fla rı f a y d a lı ' ya tırım la ra  a k ta 
rılm ak suretiyle değerlenderilicektir.
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Turizm , tarım ve sanay i d ışında , birçok şehir, kasaba ve köyüm üz için 
yepyeni u fuk lar açan, iş ve pazar sahaları ya ra tan  geniş im kânları ve modern 
hayatın  bütün veçhelerini beraberinde getiren bir dem okratik harekettir. Tu
rizm , sadece otel, motel ve lokanta aded in in  artm ası dem ek değ ild ir. Turizm 
aynı zam anda yol yap ım ı, liman ve hava a lan ı in şaası, e lektrik , su ve haber
leşme şebekesinin ıslahı, bütünüyle topyekûn bir gelişm e dem ektir.

Dış ve iç turizm yo luy la bu hareketin bütün vatan  sathına yay ılm ası için 
en çok gelişm e im kânı vaad  eden bölgelerden b aş lıya rak  g irişilen  ça lışm alara  
devam  o lunacaktır.

Bugün görünmeyen ihracat ve bacasız sanay i o la rak  ad land ırılan  turizm , 
m em leketlerin ekonom isinde ihmal edilm eyecek ve ödemeler dengesinde bü
yük rolü olan bir unsur haline gelm iş bu lunm aktad ır. Bu husus kalkınm a h a
linde olan ve do lay ıs iy le  d ışardan yatırım  m alları satın a lm aya  muhtaç olan 
Türk ekonomisi için daha büyük bir önem kazanm aktad ır.

Turistik tanıtm aya ve kredi po litikasına yeni b ir yön verilecektir. Kamu
sektörü elindeki turistik işlem lerin aynı elden yürütülmesi ve belirli bir işletme 
politikasın ın  izlenmesi esası uygu lanacaktır.

Turistik bölgelerin intizam içinde ve gelişm e p lân larına  uygun o la rak  bir 
isletme politikasının izlenm esi esası uygu lanacaktır.

Turizm kredileri arttırılacak , sadece bu hususta faa liye t gösterecek Tu
rizm Bankası takv iye  ve reorganize edilerek Türk turizm inin gelişm esine daha 
m üessir şekilde hizmet edecek hale getirelecektir.

Türkiye turizm i bir bütün o larak  ele a lın acak , yap ılan  yatırım ların  bir 
plan çerçevesi içinde gelişm esi sağ lanacaktır. Turizm eğitim i, fiz ik  p lan lam a , 
tanıtm a gibi çeşitli ça lışm aları bir arada ahenkli bir şekilde yürütecek ve di- 
âer sektörlerle turizm sektörü arasındak i ilişk ileri düzenliyecek yeterli tedb ir
ler a lınacaktır.

Ö ze llik le  vatandaşlarım ızın  denizden istifade im kânını sağ lam ak için um u
mî va s ıta la r la  g id ileb ilen  yakın  m esafelerde ucuz ha lk  p lâ jla rı inşa edilecektir.

Bugün dünyada münferit turist hareketlerin in ye ini kitle turizm i alm ış 
bu lunm aktad ır. Beynelm ilel turizm in bugünkü tem ayülüne uyarak  kitle tu riz
m ine önem verilecektir.

Planlı bir İktisad î kalkınm a ham lesi içinde bulunan m em leketim izin ge
nel enfrastrükturü tam am land ıkça, turizm sektöründeki ça lışm alar daha sü ra t li 
bir tem poya eriçecek, sağ lam  ekonom ik tem ellere oturacak ve  turistik  tesis
lerim iz daha uygun şartla rla  gelişecek ve turizm , ekonom im ize, büyük katk ı
larda bulunan bir sektör haline ge tirile cek tir.

Muhterem M ille tvekille ri;
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Gelişm ekte olan ticaretim iz ve turistik  hareketler, güm rük m evzuatın ın  
yen i ih tiyaç lara  cevap verecek ko lay lık  ve fe rah lık  sağ lıya cak  ta rzda değ iştiril
m esini za ru rî k ılm aktad ır. Buna para le l o la rak , h izm etlerin daha iyi şekilde gö
rülm esi ve teşkilâtın  yen iden düzenlenm esi sağ lanacaktır . Kaçakçılığ ın  önlen
mesi hususunda m üessir tedb irler a lınacaktır.

G üm rük ve M uh afaza  Teşkilâtı kendisine kanun la verilm iş o lan m ücadele 
görevini daha olum lu şekilde yap ab ilm esi için lüzum lu, a raç  ve gereçle ta k 
v iye  edilecektir.

Güm rük m uam ele lerinde gecikm eye yol açan ve va tand aşı sıkan fo rm a
liteler basitleştirilecektir.

Tekel Genel M üdürlüğü Teşk ilâtı bünyesindeki iştigal konuları gelişen 
ih tiyaç la r d ikkate  a lın a ra k  yen iden düzenlenecektir.

Ç ay  z iraa ti ile fab rikasyo nun  b irleştirilm esin i öngören bir projenin g e liş
tirilm esine devam  o lunacaktır.

A yrıca  çay endüstri ve p azarlam a sistemi yen i baştan düzenlenecektir.
Günden güne artan yaş çay yap rağ ı istihsa lin in  işlem e im kânına kavu ş

m ası için aç ılan  fa b rik a la ra  yen ile ri eklenecek ve çay la rım ızın  dünya p iy a sa 
larının istediği standart b ir tasn ife  tabi tutu lm asına ça lış ılacaktır.

Dış ticare tim iz bakım ından büyük önemi olan tütünün yeni p a za rla r bu
lu n arak  stokların ın  eritilm esine önem verilecektir. Yen i tütün ve tütün tekeli 
kanununun yürürlüğe g irm esi ile tütün is tih sa lin in , İktisad î ve ticarî icap lara  
göre aya rlan m ası sağ la n a cak , tütünlerim izin  kalitesin in  m uhafazası için ge
rekli tedbirler a lınacak tır.

Tütün yetiştiren m üstahsilin  em eğinin değerlend irilm esi, desteklem e alım - 
larında ön p landa tu tu lacaktır.

Devlet tekeli bulunan tütün san ay ii İşletm eleri bir İk tisad î devlet teşek
külü çerçevesinde yeniden düzenlenecektir.

Bağ m ahsullerim iz in  d aha  geniş ölçüde değerlend irilm esi için lüzum lu 
tesisler genişletilecek ve yen ile ri kuru lacaktır.

Sayın  M ille tvek ille ri;

Bütün vatand aşla rım ız ın  sağ lık  hizm etlerinden e ngeniş şekilde fa y d a la n 
m aların ı sağ la m a k , hizmeti va tand aş ın  ayağ ın a  götürm ek halkın  sağ lık  b il
g isin i arttırm ak koruyucu hekim liğe öncelik verm ek, tedavi hekim liğ in i tam am 
layıcı bir unsur o la rak  kabul etm ek ve yürütm ek, m add î im kândan  yoksun
o lan la rla  bakım a m uhtaç, k im sesiz le ri, sak a tla rı, küçükleri, ih tiya rla rı ve da r
ge lirli vatan d aşla rı p arasız  tedavi im kân larına  kavuştu rm ak, an a  hedefim izd ir.
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Toplumun ruh ve beden sağ lığ ı korunacak, halkın  sağ lık  hizm etlerinden 
ya ra rlan m a seviyesi yükseltilecek ve hasta o lan la ra  eşit tıbbî bakım  im kân
ları sağ lanacaktır.

Geniş halk  kitlelerine yönelm iş ve özellik le  koruyucu hekim lik hizm etle
rine ağ ırlık  veren faa liyetle re  devam  olunacaktır.

Bulaşıcı h asta lık la rla  m ücadele program ları geliştirilecek, aşı fa a liy e t le r i
nin kesif vatandaş kitlelerine yeniden uygu lanm ası sağ lan acak  ve aşı üretimi 
arttırılacaktır.

Verem savaşı program ına ve yurt içindeki verem li sayısın ı aza ltan  ted
birlerin uygu lanm asına devam  edilecektir.

Trahom lular ve cüzzam lıları içine a lan  savaş program ların ın , s ıtm a’da 
o lduğu g ib i, erad ikasyona çevrilm esi için , gerekli tedbirler a lınacaktır.

Çevre sağ lığ ı şartların ın  iyileştirilm esine devam  o lunacaktır.

Ana ve çocuk sağlığ ı programı geliştirilecek bu konuda çalışan personel 
say ıla rı arttırılacak ve çocuk ölüm lerini azaltan  tıbbî tedbirlerin  a lınm asına de
vam  edilecektir.

Halkın sağ lık  eğitim ine önem verilecek ve bu m aksatla  yap ılm akta  olan 
hizm etler geliştirelecektir.

Tedavi hizmetleri geliştirilecek, hastane ve ya tak  sayısı az o lan illere ön
celik  verilecek, ya tak  sayısı a rttırılacak , kanser hastaneleri ile ruhsağlığ ı has
tane ve dispanserlerin  gelişm esi için uygu lanm aya başlan ılan  program a devam  
olunacaktır.

Yurt İçinde im ali mümkün yabancı ilâç ların  ithalin in  önlenm esine ve ye 
ni ilâç sanay iin in  geliştirilm esine devam  edilecek, halk  sağ lığ ı ve yurt ekono
misi yönünden önemli olan ilâç kontrolü daha da geliştirilecek, ilâç ların  yurt 
içindeki istihsal kapasitesi artırılacak ve ihtiyaç faz lasın ın  da dış m em leket
lere ihracı için gereken tedbirler a lınacaktır. Ayrıca ilâç çeşitlilik lerinden m ey
dana gelen isra f önlenecektir.

Hekim ve yardım cı sağ lık  personelinin artan say ıla rla  yetiştirilm eleri için 
gerekli tedbirlerin a lınm asına devam  edilecektir.

Kadem eli bir sağ lık  sigortası sistemi geliştirilecektir.

Yoksul ve güçsüz vatandaşlarım ızın  ya ş lılık  çağ ların ı huzur içinde geçir
mek için ih tiyarlık  bakım  yurtları ve çalışan annelerin çocuklarının bakım ı için 
kreş ve gündüz bakım  evlerin in say ıla rı sü ra t le  artırılacaktır.
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Sakatla rın  ve h asta lık  sebeb iy le  bedenî ve ruhî kab iliyetle rin i kısmen ve 
ya tam am en kaybeden kim selerin rehab ilitasyonu ve kendilerin in fiz ik î ya p ı
larına göre yeni m eslek edinm elerin i sağ lıyan  rehab ilitasyon  m erkezleri artırı- 
laca ktır.

0-6 yaş aras ın d ak i korunm aya m uhtaç çocuklar için hizmete sokulan çocuk 
yu va la rın ın  say ıla rı artırılacaktır.

Sosyal refah h izm etlerin i bir elde to p layacak  olan Sosyal H izm etler Kurumu 
kurulaca ktır.

Yurdum uzun her köşesinde, çok geniş vatan d aş topluluğunu ilg ilend iren 
ve m em leketim izin  hukuk ve ekonom ik yap ıs ın d a  önemli yeri o lan tapu , tap u 
lam a ve kadastro  işlerinde, kalk ınm a p lan ında tespit edilen hedeflerin  gerçek
leşm esine hız verilecektir.

¡1 ve ilçelerdeki tapu da ire le rin in  kadro ları ta kv iye  ed ilerek , va tan d aş la rın  
sandığ ı bulunan bucak m erkezlerinde de tapu sicil m em urları görevlend irilecek , 
tapu işlerin in sü r’atle  yap ılm ası sağ lan acaktır . Bu a ra d a , özel idaresi ve maf 
sandığı bulunan bucak m erkezlerinde de tapu sicil m em urları görevlendirilecek, 
bu suretle hizm et, va tan d aşa  daha yak ın  o la rak  yürütü lecektir.

Yurdun her ta ra fın d a  şiddetle ih tiyaç duyu lan  tapu lam a ve kadastro  iş
lerine hız verilecek, m evzuatta gerekli d eğ iş ik lik le r ya p ıla ra k , işlerin sür’atle  
ve suhuletle görülm esi sağ lan acak , arttırılacak  im kân la rla  yeni bölgeler aç ılacak 
tır.

M uhterem M ille tvek ille ri;

Türk a ilesinde  kad ın ın , büyük ve kutsal m evkiine uygun o la rak , günlük 
hayatın ı ko lay laştırm ak  ve evindeki görevini huzur içersinde yerine getirm esine 
im kân verm ek hedefim iz a ras ın d ad ır . K a lk ınm am ızın  ve bu suretle gelişen 
ekonom im izin hedefi m em lekette refahın sağ lanm asınd ır.

Ev kad ın ına h itap  eden sağ lık , sosyal ve kültür hizm etleri a rtır ıla cak ; bun
ların ucuz ve ko lay sağ lanm ası tem in edilecektir.

M illî ge lir artışından ve refatan her a ile  payın ı a lacaktır . Her a ilen in  ge
lir seviyesin in  yükse lm esi, d o lay ıs iy le  satın a lm a gücünü artıracaktır.

M em leket p iyasas ınd a  her çeşit m alın  m akûl f iy a t la r la  bu lunab ilm esi her 
a ilen in  ya şam a seviyesin i yükseltecektir.

Bu istikam ete yönelen çeşitli p rogram larım ızın  hedefi; neticede yo ksu llu 
ğun sebep olduğu ıstırap ların  en ağ ır yükünü taş ıyan  ev kad ın ın ı, Türk rahat
lığa ve refaha götürm ektedir.
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Türk basınının her türlü ihtiyaçların ın  tem ininde yard ım cı o lm ağa devam  
edeceğiz. Fikir işçileri ile işverenler a rasındak i m ünasebetlerin âdi! ölçüler içinde 
tanzim ine çalışacağ ız .

Devlet Radyoları ve Televizyonunun, A n a y a s a ’da öngörülen ta ra fs ız lık  
esasına uygun bir şekilde çalışm ası sağ lanacaktır.

Yüce M eclisin Sayın Üyeleri ;

Dış politikam ız; memleket güvenliğ in i sağ lam ak ; m illetlerarası ilişk ile rim i
zi karşılık lı m enfaatler dengesi içinde geliştirm ek; u lu sla rarası işb irliğ i z ih n iye 
tin in gelişm esine yardım cı o lm ak; bölgem izde ve bütün dünyada istikrar ve 
barış sağ layıcı şartların  gerçekleşm esi için sarfed ilen  gayretlere faa l ve yapıcı 
bir şekilde katkıda bulunm ak, ik ili ve çok yönlü ekonom ik m ünasebetlerim izi, 
kalkınm a davam ızın  icapları istikam etinde yürütm ek ve Kıbrıs ih tilâ fın ın , Türk i
y e ’nin ve cem aatım ızın hak ve m enfaatlerine uygun bir ta rzda çözümlenm esini 
sağ lam ak  esaslarına dayanm aktad ır.

Dış politika icraatım ız; son dört y ıllık  tatb ikatın  hazırlam ış olduğu m üsait 
zem ine d a yan ıla rak  yürütülecek, bu a land a  benim sem iş o lduğum uz devam lılık , 
aç ık lık  ilkelerine bağlı ka lınacak ; dış siyasetim izin  yap ıc ı, barışçı ve çok yönlü 
karakteri m uhafaza edilecektir.

M illetlerarası s iyaset a lan ında cereyan eden gelişm eleri, devam lı surette 
izlem eğe, en doğru şekilde teşhise, a ld ığ ım ız tedbirlerde kara rlılık  göstermeğe 
önem verm ekteyiz.

Dış politika ve güvenlik  hedeflerinde; tav iz  tan ım ayan , geçici heveslere il
tifa t etmeyen tutumumuzu aynen devam  etirm ek kararındayız .

Dünya barış ve istikrarını kurma ve koruma yolunda Birleşm iş M illetler 
Teşkilâtına bir bütün o larak  verilm iş bulunan görevlerin daha m üessir b ir şe
kilde yerine getirilm esi için sarfedilecek gayretlere katılacağ ız . Bu ça lışm aların  
sürekli o lm asına yardım cı o lacağız.

Batı ve Doğu alem i arasında güvenliğe d ayanan  ilişk ile rin  geliştirilm esi 
yolu ile A v ru p a ’da huzur ve güven sağ lanacağ ına  ve bu ça lışm aların  genel 
barış davasına  geniş ölçüde yardım cı o lacağ ına inanıyoruz.

Türkiye'n in Batı memleketleri ile ¡İçkileri; yakın  dostluk, sıkı işb irliğ i, ittifak  
ve ortaklık  esasları dairesinde mütemadi bir gelişm e gösterm ektedir. Bu ilişk i
lerin kuvvetlenm esi hususundaki gayret ve arzunun karşılık lı o lm ası özel bir 
m emnuniyeti kaynağ ı teşkil etmektedir.

Am erika B irleşik Devletleri, Federal A lm anya Cum huriyeti, İngiltere , Fran
sa , İta lya  ve diğer Batı ü lkeler ile m ünasebetlerim ize bu açıdan büyük önem 
verm ekteyiz.

Sayın M ille tvek ille ri;
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Batılı ü lkelerle savunm a a lan ın d a  sah ip  o lduğum uz sıkı tesanüd b ağ la rı
nın ifadesin i teşkil eden N ATO  İttifakın ı m üessir bir güven lik  istikrar teminatı 
olarak görmekte devam ediyoruz.

M evcut dostluk larım ız takv iye  ed ilirken ; d iğer ü lke lerle  o lan m ünasebetle
rim iz büyük ölçüde ge liştirilm esine ve yeni dostluk ed in ilm esine devam  o lun a
caktır.

Doğu a le m i, A rap  m em leketleri, A sya -A fr ika  ve Lâtin Am erika ü lke leriy le  
m ille tlerarası işb irliğ i havasın ın  kuvvetlenm esine kendi ölçüleri içinde yardım cı 
o lan ilişk ile rim iz i geliştirerek devam  ettireceğiz.

I
B ağ ım sız lığ a , egem enliğe ve toprak bütünlüğüne saygı;, hak  eşitliğ i; iç iş

lerine karışm am a prensip leri d ah ilin de  komşu m em leketlerle son dört yılda 
rnuntam az bir gelişm e gösteren m ünasebetlerim izi kuvvetlendireceğiz.

Bu cüm leden o la rak  Sovyetler B irliğ i ile ge liştirilen  iyi kom şuluk ilişk ile rin in , 
dünyan ın  bu bölgesinde, m ille tlerarası m ünasebetlerin  havas ına  olum lu bir 
katkı teşkil ettiğini kaydetm ek isteriz.

B a lkan  m em leketleri ile o lan m ünasebetlerim izde, karşılık lı a rzuya  d a 
yanan  gelişm eden de m em nuniyet d u ym aktay ız .

Ta rih î ve m anevî b ağ la rım ız bu lunan A rap  ü lkeleri ile sam im iyete ve 
dostluğa m üstenit m ünasebetler tesisi ve idam esi için sarfe ttiğ im iz gayretler 
karşılık lı an lay ış  içerisinde başarılı sonuçlar verm ekted ir. Bu m ünasebetleri, 
d aha verim li hale  getirm ek için ça lışacağ ız . Hüküm etim iz, da im a açıklam ış 
olduğu üzere, ih tilâ fla rın  kuvvet istim ali suretiyle  h a lli, kuvvet yo lu  ile toprak 
kazancı sağ lanm ası ve m üzakere pozisyonu takv iyes i ve emri vak ile rin  çözüm 
lere esas o la rak  ileri sürülm esi m etotlarına m uarrızd ır. Bu itibarla  Orta-Doğu 
bölgesinde barış ve istikrarın  tesisine hizm et etmesi düşünülecek herhangi bir 
çözümün A rap  m em leketlerin in meşru hak ve m enfaatlerin i v ik aye  etmesi ge
rekeceği kan aa tin d ey iz . B irleşm iş M ille tler Genel Kurulu ve G üven lik  Konseyi 
k a ra rla rı; O rta Doğu ih tilâ fın ın  barışçı yo ldan  çözümü istikam etinde gösterile
cek çab a la r  için m üsait ve  ölçülü b ir zem in teşkil ettiği görüşündeyiz . Türkiye; 
bu yöndeki gayretleri desteklem eğe devam  edecektir.

Ta rih î ve m anevî bağ ların  yak laştırd ığ ı O rta Doğu ü lkeleri arasında iyi 
m ünasebetlerin  hüküm sürm esin i tem enni eden Türk iye , bu am aca hizmet ed i
ci gayretlerden geri ka lm ayacak tır.

Ircın, Pakistan ve A fg an istan  ile o lan kardeşlik  ve an 'an ev i dostluk m ü
nasebetlerim iz yard ım  ve işb irliğ i z ihn iyetine  d ayan an  olum lu ve özel bir ge
lişm e içindedir. İran ve' Pakistan  ile gerek CEN TO  ve RCD g ib i teşekküller için
de çok ta ra flı o la rak  gerek karşılık lı m ünasebetler çerçevesinde ik ili o la rak  
yürütm ekte o lduğum uz işb irliğ i z ihn iyeti her a la n d a  sem erelerin i verm eğe de
vam edecektir.
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Söm ürgeciliğin tasfiyesi istikam etinde A sya-A frika  m em leketleriyle görüş 
b irliğ i ve müşterek m esai halindeyiz.

Bu ülkelerle ticarî İktisad î, tekn ik ve kültürel a la n la rd a k i tem as ve m üba
delelerim izi teşvik ve  takv iye  edici gayretlere devam  edeceğiz.

Güney A sya  ve Uzak Doğu ü lke le ıiy le  mevcut m ünasebetlerim izi daha 
da geliştireceğiz. Bu m eyanda, Jap o n ya  ile çeşitli a la n la rd a k i ilişk ile rim izin  
takv iyesine  önem ve değer atfetm ekteyiz.

Lâtin Am erika ü lke leriy le  o lan m ünasebetlerim iz havasına  ötedenberi 
hâkim  olmuş an lay ış  zihn iyeti; bu m ünasebetlerin geleceği bakım ından m üsa
it bir zemin teşkil etmektedir.

Sayın M ille tvek ille ri;

M illî davam ız olan Kıbrıs m eselesinin , Türk iye ’nin ve Kıbrıs Türk Cem a
atin in  haklarına ve m enfaatlerine uygun bir şekilde halled ilm esi, geçmişte o l
duğu gibi bundan sonra da değişm ez hedefim iz o lacaktır.

Kıbrıs m eselesinde son dört yıldanberi önemli say ılm ası gereken g e liş
meler olmuştur. Zo rlam alar, k ıs ıtlam alar yerine barışçı arzu ların  uyandığ ı gö
rülm ektedir. İhtilâfın  en yakın  ta ra fla rın ı teşkil eden Türk ve Rum Cem aatleri 
arasında ortaklık  şartların ı yeniden gözden geçirm ek üzere birbuçuk yıldan- 
beri görüşm eler yap ılm aktad ır. K ıbrıs'ta bugün geride kalan  ortam düşünül
düğü takd irde , bunun bir ilerlem e teşkil e itiğ in i kabul etmemeye im kân yoktur.

Diğer önemli bir gelişm e ise, K ıbrıs’ ın bağım sızlığ ının devam ı hususunda 
ilg ili bütün ta ra fla r  arasında m utabakat hcısıl o lm asıd ır. Şimdi bütün mesele; b a
ğım sız devletin ortağı bulunan iki Cem aat arasında araştırıcı görüşm elerin , b a
ğım sız devletin yeniden ihya edilm esine im kân verecek bir uzlaşm a ile sonuçlana- 
biim esid ir. Ancak bundan sonradır ki, bütün ilg ili ta ra fla rın  işti ra kile m eseleye n i
haî çözümün aranm ası safhasına geçilebilecektir.

Kıbrıs m eselesi, çok ta ra flı bir dava  n iteliğ indedir. Bu bakım dan , ta ra fla rd an  
sadece birinin öne sürdüğü d ilek ler ve kayıtlara  göre ihtilâfın  çözüm lenebilm esi 
mümkün değild ir. Bu meselenin h a lli, bütün ta ra fla rın  hakların ı ve meşru m enfaat
lerini bağdaştırm ak suretiyle im kân dah iline  g ireb ilir. Bunun yolu ise, m üzakere 
yoludur.

M illetim izin  en önemli davası olan Kıbrıs m eselesinde, cem aatim izin  h ak la rı
nın korunm asında ve m illî çıkarlarım ızın  savunu lm asında şim diye kadar u yg u la
dığım ız kararlı siyasetim izi aynı az im le  takibe devam  edeceğiz.

Kıbrıs konusunda kaydedilecek İlerlem elerin , son zam an la rd a  olumlu g e liş
me istidadı gösteren Türk-Yunan m ünasebetlerini de müsbet yönde etkileyeceğ in
den şüphe yoktur.



G elişm ekte olan dış politikam ızın  e saslarına  uygun o la rak  yabancı devlet
lerle o lan ticarî ve iktisad ı m ünasebetlerim izin  gelişm esi; önemli gayelerim izden 
birin i teşkil etm ektedir. Bu itibarla  yabancı devletlerle gerek ik ili gerekse çok ta 
raflı o la ra k  yürütülm ekte olan ticarî ve İk tisad î m ünasebetlerim izin , önüm üzdeki 
y ılla rd a  da bu hedefe doğru yöneltilm esine devam  o lunacaktır.

İk tisad î ve sosyal ka lk ınm am ızın  temel unsurlarından  birini teşkil eden b ilim 
se! ve tekn ik gelişm e için gerekli kayn ak la rd an  bir k ısm ının , iki ve çok tara flı 
Teknik ve b ilim sel d ayan ışm a yo luy la  sağ lanm asın a  büyük önem atfetm eye 
devam  edeceğiz.

Türkiye ile A vrupa Ekonom ik Topluluğu a ras ın d ak i o rtak lığ ı; m illî men
faa tle rim ize  ve plan hedeflerim ize uygun bir yol o la rak  kabul ediyoruz.

G eleneksel dış s iyasetim izin  gereklerine de cevap veren bu o rtaklığ ın , 
yurdum uzun İktisad î ve sosyal a la n la rd a , ayn ı zam an  da hürriyet içinde sür'- 
cıtle kalk ınm ası için e lveriş li bir ortam tesis edeceğine İnanm aktay ız .

Halen bu ortaklığ ın  Geçiş Dönemine g iriş m üzakere lerin i; bu inançla ve 
olum lu bir şekilde yürütm ekte ve m enfaatlerim ize  en uygun vasıta  ve tedb ir
leri bize sağ la ya ca k  olan bir sonuca sür'atle va rm ağ a  ça lışm aktay ız .

Dış po litika a lan ınd a  gerçekleştirilm esine ça lışacağ ım ız hedefler konu
sunda buraya kad a r verd iğ im  izah a t, m ille tlerarası m ünasebetlerim izin  çerçe
ve m uhteva itibariy le  sür'atli bir gelişm e gösterm ekte olduğunu ortaya koy
m aktad ır. Bu durum , dış m ünasebetlerim izi tedvir sorum luluğunu yüklenm iş 
o lan Dışişleri Bakan lığ ı teşk ilâ t ve personelinin bundan böyle daha büyük fe 
ragat ve gayret gösterm esini gerektirecektir.

Şurasın ı da ayrıca  ilâve  etm ek gerekir ki dış m ünasebetlerim izin  icap la
rını tam m an asıy la  ka rş ılayab ilm ek  için Dışişleri Teşk ilâ tın ın , takv iye  ve teçhiz 
edilm esin i önem li b ir konu o la rak  ele a lm ak  kara rın d ay ız .

Sayın  M ille tvek ille ri;

1969-1973 devresin in  Türkiye için ne büyük önem taşıd ığ ın ın  tam  idraki 
iç indeyiz. B iz bütün güçlükleri yeneb ilecek azim  ve şevke sah ib iz .

S iya sî ve İktisad î istikrarı m uhafaza  etmenin,- önüm üzdeki devrede ba
şarıya  u laşm asın ın  ilk  şartı o lduğuna inan ıyo ruz . Yu rt ka lk ınm asın ı gerçekleş
tireb ilm ek için, herkesin bütün tereddütlerden u zak  ve güven duygusu içinde 
ya şam aya  m uhtaç olduğunu b iliyoruz. Güçlü devletim izin  kanun ve hukuk yo l
larından  ay rılm ad an  yurdum uzda em niyeti sağ la ya ca ğ ın a  İtim adım ız tam dır.

H ürriyetleri zedelem eden İktisad î genişlem eyi başa rm ak  yo lunda ve ka
rarındayız .

Sayın  M ille tvek ille ri;
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Türk iye ’nin çeşitli sosyal m eselelerine büyük önem verm ekteyiz. M em le
ketin istikrarlı durumunun yarattığ ı ortam içinde daha fa z la  üretim sağ lam ak , 
d aha çok daha iyi iş im kânları açm ak ana hedeflerim izd ir. Ö ze llik le  geniş 
ha lk  kütlelerinin artan m illî gelirden daha çok ya ra rlanm asın a  ve böylece re
fah ın  tabana yay ılm asına  büyük bir d ikkat ve gayret sarfedeceğiz. S ın ıf kav 
ga la rından  uzak ka lm anın , Türkiye için en önemli bir mesele olduğunu b ili
yoruz. Ekonomik gerçeklere ve m illî önceliklere dayan an  ve bütün zümre ve 
sın ıfların  hakların ı ad il ölçüler içinde beraberce koruyan bir denge nizam ını 
devam  ettirmek kararındayız . H ak dağıtım ında eşitliğe büyük önem verm ekte
y iz . Herkesin istikbâl endişesinden uzak ve m edenî im kân ve vas ıta la ra  sah ip  
o la rak  yaşam asın ı sağ lam ak başlıca görevim iz o lacaktır.

Ç a lışm alarım ız ;, sanayim izi bir ham le haline getirm ek, ihracatım ızı a rt
tıracak her türlü tedbiri sür'atle gerçekleştirm ek ve böylece tediye m uvazene
m izi düzeltm ek istikam etine yönelecektir. Kalk ınm a planım ızın hedefleri ve 
çerçevesi içinde gerçekleşecek olan bu icraatım ız büyük bir d ikkatle  yürütü le
cektir. Bu m ünasebetle içinde bulunduğum uz devrenin bir öze lliğ ine , yan i ik in 
ci Beş Y ıllık  Kalk ınm a Planım ızın önüm üzdeki dört yıl zarfında tatb ikatın ın  ta 
m am lanacağ ına ve Üçüncü Beş Y ıllık  Planım ızın da arz ve izahına çalıştığ ım ız 
hedeflere m uvazi o larak  hazırlanm ası gerektiğine işaret etmek isteriz. Böylece 
bir ta ra ftan  mutlu ve büyük Türkiye'y i gerçekleştirecek ana yap ıy ı kuracağ ız , 
diğer tara ftan  bütün vatand aşla rın  artan refahın verim inden günlük h a ya tla 
rında fayd a lanm ala rın ı sağ layacağ ız .

Türkiye'n in  ülkesi ile, m illeti ile bir bütün olduğunun inancı içinde, sos
y a l ad alet, sosyal güven lik  kavram ların ı s iya s î hayatım ıza ve İcraatım ıza h â
kim k ılacağ ız.

Bu a rad a , devlet çarkının iyi işleyebilm esi için gerekli ıslah hareketlerine 
g irişm eyi kaçın ılm az bir lüzum halinde görm ekteyiz. K ırtasiyeciliğ i ortadan 
ka ld ırm ak, devlet daire lerin i israftan  ko ıum ak, ta sarru f tedbirlerine sayg ılı 
o lm ak, devlet İktisad î teşekküllerin i verim li hale sokm ak ve diğer sah a la rd ak i 
a k sak lık la r ı giderm ek için topyekûn bir ıs lahat hareketine ka t’ i lüzum olduğu 
inancındayız . Bu m eyanda İdarî teşk ilâtı, va tand aşa  daha iyi hizmet eder bir 
zihniyet içinde görmek, vergi sistem inde devlet gelirlerin i arttıracak değ iş ik 
lik leri gerçekleştirm ek için gerekli tedbirleri a lacağ ız .

Sayın M IletvekiIlerî;

Dem okratik rejim in tam bir aç ık lık  içinde yürütlm esine büyük önem ver
m ekteyiz. H aksız lığ ın , ad a le ts iz liğ in , eşitsiz liğ in , faz ile ts iz liğ in  hiç bir zam an 
koruyucusu ve savunucusu o lm ayacağ ız . Bütün s iyas î partilerim izden, değerli 
Türk basın ından bu konuda büyük destek göreceğim ize inanm aktay ız .
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Hüküm etim izin şaşm az ve vazgeçilm ez hedefi; s iya s î, İk tisad î istikrar 
iç inde, dem okratik  rejim in bütün icap larına  sayg ılı o la rak  kuvvetli, m utlu, iti
barlı bir devlete sah ip  o lm aktır.

Büyük Türkiye yo lunda m illetim izin  d ehasından , yurdum uzun im kân la 
rından ve rejim im izin  faz ile tle rinden  üm itsizliğe düşm ek için hiç bir sebep 
yoktur.

Köklü ve tarihte hiç b ir zam an  silinm em iş bir m illete m ensubuz. Çok çe
şitli k ayn ak  ve im kân ları o lan bir yurda sah ib iz . A z iz  vatan ım ızı korum a ve 
ka lk ınd ırm a azm i ile yan an  bir m ille tim iz va r. Elinden tutulduğu ve kendisine 
yol gösterild iğ i zam an  bu m illetin yenem eyeceği hiç bir güçlük o lm adığ ına 
hep im izin  inancı tam d ır. Ş im diye kad a r e lb irliğ i ile o rtaya koyduğum uz ve  
b aşka ların ın  gıpta ile baktığı büyük gelişm e, gelecekteki b aşa rıla rın  en kuv
vetli tem inatıd ır.

Sayın  M ille tvek ille ri;

Biz,- a z iz  m îlle tim izin  son iki seçim de de İdareyi kendisine em anet ettiği 
s iya s î İktidarın  yeni b ir Hükümeti o la rak  huzurunuzda bulunuyoruz.

Büyük m illetim ize karşı taahhüt ettiğ im iz bütün h izm etleri, k a yn a k la r ı
mızın ve zam an ın  ölçüsü dah ilinde  şevk ve az im le  yerine getirm enin sars ılm az 
inancı ve kesin kararı iç indeyiz. Ş im diye kadar edinm iş o lduğum uz tecrübe, iş
b irliğ i ve beraberlik  ruhu, iyi n iyet ve hoş görüriük en sağ lam  d ayan ağ ım ız  ve 
ilham  ■kaynağımız o lacaktır.

Ö nüm üzdeki devre za rfın d a  az iz  Türk M illetine hayırlı ve mutlu hizm etler 
göreb ilm em iz için cüm lem ize yard ım cı o lm asın ı Cenabı H ak'tan  n iyaz  ed iyo
rum.

Takd ir Yüce H eyetin iz ind ir.»

B E L G E 2 13 K e lim  1969

BAŞKAN  PO D G O RN Y’NİN CUM HURBAŞKAN İ SU N A Y ŞEREFİNE 
VERD İĞ İ YEM EKTE YA P ILA N  KO N UŞM ALAR

Cum hurbaşkan ı Cevdet Sunay şerefine bir öğle yem eği veren SSCB Y ü k 
sek Şûra Prezidyum u Başkan ı N. V . Podgorny, yem ekte yaptığ ı konuşm ada şun
ları söylem iştir :

«Sovyet!er BYliğ i Yüksek  Şûra Prezidyum u ve Sovyet Hükümeti ad ına 
Ekse lan sla rın ı, sayın  Bayan  Su n a y ’ ı, say ın  Dışişleri Bakanın ı ve sayın  Bayan  
Ç a ğ la y a n g il'i, bütün sayın  m isa firle rim iz i canı gönülden se lâm larım .
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Türkiye Cum hurbaşkanının Sovyetler B irliğ ine yapm akta  oldukları z iy a 
retlerini önemli bir o lay te lâkki ediyoruz. Bu komşu Türk devleti Başkanın ın 
m em leketim ize yaptığ ı ilk  ziyarettir. Z iya re tin iz  Sovyet - Türk ilişk ile rinde elde 
edilm iş olan seviye için karakteristiktir. Ve  fikrim izce ilişk ile rim izin  bundan 
böyle de gelişip genişlem esi yo lunda yeni bir adım  o lacaktır. Büyük bir m em 
nuniyetle kaydedeb iliriz  ki Sovyet Sosyalist Cum huriyetleri B irliğ i ve  Türk iye ’
deki sosyal düzenlerin çeşitli o lm asına rağmen a ra la rın d ak i ilişk ile r iy iye  doğ
ru gelişm ektedir. Bu ilişk ilerin  esasını hüküm ranlık , m illî bağ ım sızlık , toprak 
bütünlüğü, eşitlik , karşılıklı sevg i, saygı ve b irb irlerin in  içişlerine adem i m ü
d aha le  prensipleri teşkil etmektedir.

Sovyet - Türk ilişk ile rin in  gelişm esinde şahsî tem aslar ve devlet ad am 
larım ızın karşılık lı z iyaretleri önemli bir rol oynam aktad ır. Gerçekten de son 
y ılla rd a , nisbeten kısa b ir süre içinde Sovyetler Birliğ i ile Türkiye arasındak i 
ilişk ile r, iyiye doğru gelişm iştir.

İki memleket arasındak i -ticaret ve ekonom ik ilişk ile r başarı ile gelişiyor. 
1967 M artında aktedilm iş olan and laşm a uyarınca Sovyetler, Türkiye'de bir 
sıra sınaî tesislerin yap ılm asına yard ım da bulunm aktır.

Bu tesirlerin arasında alüm inyum  fab rika s ı, petrol rafinerisi ve dem ir çe
lik  fab rikası gibi büyük tesisler vard ır. M em leketlerim iz arasında mal m übade
lesi b ir hayli artm ıştır. Sovyetler B irliğ i ile Türkiye Cum huriyeti arasındak i uzun 
kara sınırı, bir barış, huzur ve işb irliğ i sınırı o la rak  ka lm alıd ır.

SSCB’nin Türkiye'nin kıyıların ı Karaden iz 'in  suları y ıkam aktad ır. Denebilir 
ki, bu deniz, komşu olan m em leketlerim izi ay ırm ıyor, b irleştiriyor.

Sovyetler Birliğ i ile Türk iye ’nin coğrafî yak ın lık la rı, a ra la rın d ak i ticarî ve 
turistik ilişk ilerin  başarı ile geliştirilm esi için olumlu bir faktördür.

Karadeniz 'de Sovyet ve Türk band ıra ları ta ş ıya rak  Sovyet ve Türk lim an 
ları arasında seferler yapan  ticaret gem ileri sayısın ın  gittikçe artm ası, her iki 
memleketin faydasınad ır.

Geçen yıl SSCB ile Türkiye arasında direkt hava ve dem ir yolu hatlarıda 
tesis ed ilm iştir. Sovyet - Türk kültürel, bilim sel ve teknik ilişk ile ri de ya va ş  y a 
vaş gelişm ektedir. Politik ilişk ile rim izde de belirli b ir İlerlem e kaydedilm iş o l
duğu söylenebilir.

Sovyetler b irliğ i ile Türkiye arasında mevcut ilişk ile rin  karakteri, iki memleket 
halkın ın ana m illî m enfaatlerine uygundur. B ilind iğ i g ib i, bu ilişk ile rin  İyi ge
lenekleri, gelecek yıl doğum yıldönüm ü kutlanacak olan Sovyet devletin in ku
rucusu Lenin ve Türkiye Cum huriyetinin kurucusu A tatürk  tara fından  y a ra t ıl
m ıştır.
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Sayın  Cum hurbaşkan ı, Ekse lansla rın ız , Türk m illetin in  m illî bağ ım sızlığ ı 
için o y ılla rd a  kahram anca yapm ış olduğu savaşa  iştirak  etmiş olup genç dev
letlerim iz a rasın da dostluğun doğuşuna b izzat şah it o lm uşlard ır. Derinden em i
n iz ki ,bugün m üşterek vaz ife m iz , Sovyet - Türk ilişk ile rin in  iy iye  doğru ge liş
mesi için mevcut bu lunan olum lu im kân la rd an , ortak gaye lerle  azam î derece
de fayd a lan m aktır .

Ekse lan s la rıy la  yaptığ ım ız ilk  konuşm alar, m em leketlerim iz a rasın da iki 
ta ra fa  da fayd a  sağ layan  her yönlü ilişk ile rin  sağ lam laştırılm ası ve g e liş t ir il
mesi için elzem şartların  mevcut bulunduğunu b ir kerre daha tey.id eyler.

Bu, u lu sla rarası a renad a , daha geniş karşılık lı a n lay ış , yak ın la şm a ve iş
b irliğ i için im kân lar ya ra tm aktır. Bugün yeryüzünün m uhtelif bölgelerinde 
ya şayan  h a lk la rın  h aya tî m enfaatlerine  dokunan pek çok kesin m eseleler v a r
dır. Bu m es'elelerin  çözüm lenm esine yol ve im kân la r bu lunm ası için m uhte lif 
m em leketlerin harcıyacak ları gayretlerin  ve ya p aca k la r ı işb irliğ in in  önemi de 
az değ ild ir. M am aafih  bu m em leketlerin fik ir  ve tak ınd ık la rı tutum zam an  z a 
man aynı o lm ıyab ilir .

F ikrim izce, Sovyetler B irliğ i ve Türkiye Cum huriyeti devlet ad am 
ları a ras ında ileride devam  ettirilecek olan fik ir  tea tis i, ik ili ilişk ile rim izde  o l
duğu kadar, m ille tlerarası po litika m eselelerinde de a ram ızd ak i işb irliğ i a la 
nını genişletm eye yard ım cı o lacaktır.

Sayın  Cum hurbaşkan ı, yarın  m em leketim izi geziye başlıyorsunuz. Sov
yet halkın ın  h ayatın ı, ça lışm aların ı göreceksin iz ve Türk m ille tine  beslediği 
dostluk duygu ların ı görme im kânın ı bu lacaksın ız . Seyahatin iz in  fa y d a lı o lm a
sını tem enni ederim .»

B E L G E  2

Cum hurbaşkan ı Cevdet Su nay , yaptığ ı cevab i konuşm ada şun la ıı söy
lem iştir :

«Yüksek Şûra Prezidyum u Sayın  B aşkan ı,

Sayın  B akan la r Kurulu B aşkan ı,

B a y a n la r, B ay la r,

Sovyetler B irliğ i to p rak la rına  a y a k  bastığ ım ız andan  itibaren , basta Ek- 
se lânsın ız o lm ak üzere Sovyet Devlet ve Hüküm et Erkân iy le  M oskova h a lk ın 
dan sıcak bir karşılam a ve sam im î bir m isa firp e rve rlik  gördük. B iraz evvel y a p 
tığ ın ız konuşm ada hakkım da dostane sözler söyled in iz . Gösterilen n âz ik  âlakct 
ve izhar buyurduğunuz h iss iya t îçîn en ka lb î teşekkürlerim i sunm ak isterim .
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M em leketlerim iz arasındak i ilişk ile rin  taşıdığı iyi kom şuluk v a s fı, her iki 
memleket için de m em nuniyet verici bir m üşahade o la rak  değer taşım aktad ır. 
Devletlerim izin kabul ettiği bağ ım sızlık , egem enlik ve toprak bütünlüğüne sayg ı, 
hak eşitliği ve iç işlere karışm am a prensipleri da iresinde ikili ilişk ile rim izin  ge- 
leştiriIm esi hususunda m ütekabilen sarfed ilen  sam im î gayretler bu sıhhatli ge
lişmede başlıca âm il olmuştur.

M em leketlerim izin sosyal sistem lerinin fark lı o lm asının gelişm esine engel 
olm adığı iyi kom şuluk m ünasebetleri, gerek bulunduğum uz bölgenin istikrarı
na, gerek m illetlerarası işb irliğ i zihniyetin in  takv iyesine  önemli bir katkı s a ğ la 
m aktad ır.

Bugün bu m es’ut neticeye u laşılm asında iki ülke devlet adam ların ın  karşı
lıklı ziyaretlerin in  ve bu ziyaretler m ünasebetiyle yap tık la rı fayd a lı görüş teati
lerinin büyük rol oynadığı m uhakkaktır. Bu hususta söyled ik lerin izle  tam am en 
m utabık bulunduğumu belirtm ekle bah tiya rlık  duyarım .

B ilhassa 1963 yılından bu yana Başbakanlar/ B akan la r ve Parlam ento Hey - 
etleri seviyesinde yap ılan  karşılıklı z iyaretler ve şahsî tem aslar, iki m em leket a ra 
sındaki ilişk ilerin  muhteva bakım ından genişliğ ine ve derin liğ ine zeng in leşm e
sinde ve çeşitlenm esinde önemli bir yere sah iptir. Bu m ünasebetle, Ekselânsını- 
zının 1965 O cak ay ında bir Sovyet Parlam ento Hey'etinin başında Türk iye'ye  
vâk i ziyaretlerin in  hâtırasını hâla canlı tuttuğumuzu belirtmekten zevk  duyarım .

B irb irleriy le karada ve denizde komşu olan m em leketlerim iz, bugün m uh
te lif sahaları kapsayan  ve itim atla beslenmekte olan iyi kom şuluk ilişk ile rinde 
karşılık lı m enfaatlerine cevap veren bir ortam yaratm ış bu lunm aktad ırla r. A ta 
türk ile Lenin'in , bundan yarım  asır önce iki ülke arasında sıhhatli bir m ünase
bet düzeyi kurmuş o lm aların ı hatırlam ak, sizin gibi bizim  için de büyük bir mem
nuniyet vesilesi teşkil etmektedir.

Türkiye, kendi çevresinde, özellik le  büyük komşusu Sovyetler B irliğ i ile 
iyi m ünasebetler idam e etme arzusunun karşılık  görmüş o lm asından özel bir 
bah tiya rlık  duym aktad ır. Bu arzu , da im a barış m ihrakından hareket eden 
Türk dış politikasının en sam im î tezahürünü teşkil etmektedir. Bu arzu , m illet
lerarası huzur ve güvenliğe en hâlisane katkıda bulunm a azm in in  ifadesid ir. 
Bu arzu , bütün bu unsurlara ilâveten Birleşm iş M illetler ^asasına ve m illetler
arası taahhütlere b ağ lılık la rda  tam bir ahengi aksettirm ektedir.

Ekselânsınızın da işaret buyurduğu g ib i, ik ili ilişk ile rim iz ticaret, iktisat, 
san 'a i ve turizm saha larınd a sür’atli bir gelişm e kaydetm iştir. Bugünkü tica re t 
hacm im iz, b irkaç yıl evvelk ine nazaran  b irkaç m isli artm ış bu lunm aktadır. 
Türkiye'de kurulacak bazı s ına î tesislere m üteallik  an laşm a gereğince, b a ş la 
mış olan faa liye t hızla ilerlem ektedir. Teknisyenlerim izden bir grup halen 
m em leketinizde bulunm aktad ır. Sovyet teknisyenleri de bilg i ve tecrübelerini
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Türk m eslekdaşjem na nakletm ek üzere Türk iye 'ye  g itm işlerd ir. S an ’atkârla rım ız 
karşılık lı konserler ve resita lle r verm ekted irler. Turizm  ve karayo lu  n ak liya tın 
da yeni gelişm eler o lm aktad ır. Türk - Sovyet hududunun, yap ılan  an laşm a ge
reğince yeniden işaretlenm esi için f i i l î  ça lışm a la ra  g iriş ilm iştir . Bütün bu sa y 
dık larım ın  m em leketlerim iz a rasın da iyi kom şuluk m ünasebetlerin in  m eyveleri 
olduğu izahtan varested ir.

M ille tlerarası s iya s î konular ve m eseleler üzerinde her tem astan b ilis t ifa 
de yap ılan  görüş teatile rin in  değerini de bu m ünasebetle belirtm ek isterim . 
Bu sabah yap tığ ım ız görüşm elerin karşılık lı an lay ışa  hizmet edici b ir çerçevede 
cereyan etmiş o lm asından duyduğum  m em nuniyeti be lirtm eliy im . Bazı konu- 
ia rda  görüşlerim izin  benzer ve yak ın  olduğunu m üşahade ettik.

Ben, bu konulardan sadece biri üzerinde b iraz durm ak İstiyorum . Bu, 
Türkiye için h aya tî bir konu olan K ıbrıs m eselesid ir.

K ıbrıs m eselesi, ta rih î, İn san î, ve s iya s î faktö rlere sıkı sık ıya  bağ lıd ır. 
M eselenin geçird iğ i istiha le , bütün bu faktö rlerin  etkisin i açıkça gösterm ekte
d ir. K ıb rıs ’taki iki Cem aatin  bu A d a  üzerinde kökleşm iş m evcudiyetleri, ayrı 
şahsiyetleri, tarihten gelen ve A n a y a sa  ile tanınm ış h ak la rı ve âd i! ve s iyas î bir 
çözüme sür'atle  ih tiyaç ları vard ır.

Bir cem aatin  d iğer cem aatin  h ak la rın a  ve  m enfaatlerine  sah ip  o lm ak 
veya  onun geleceğine ve  in k işa fına  hâkim  o lacak  şekilde s iya s î ve f i i l î  hare
ketlere g irişm ek yo lundaki tem ayü lleri ve hevesleri, ş im d iye kad a r olduğu g i
bi bundan sonra da sonuç verm eyecektir. K ıbrıs'ta sür'atli bir çözüme u laşm ak 
için ta rih î gerçekleri ve geleceğin icap ların ı m utlaka gözönünde bulundurm ak 
gerekm ektedir. İh tilâ fla  ilg ili bu lunan bütün ta ra fla r ın  bu zihn iyete uygun h a
reket etm elerini temenni etm ekteyiz.

Ekse lâns,

H azırlanan  m ükem m el program  çerçevesinde yarın  Sovyetler B irliğ i d a h i
linde bir geziye çıkıyoruz. Ü lkenizin  ya şay ış ın ı, ha lk ın ız ın  ça lışkan lığ ın ı yak ın 
dan görm em iz için bu kıym etli bir im kân sağ la ya ca k tır . Bu im kânın  sağ la n 
ması için gösterm iş o lduğunuz a lâ k a y a  teşekkür etm ek isterim .»
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B E L G E  3 14 Kasım 1969

CUMHURBAŞKANININ ŞEREFİNE LENİNGRAD BELEDİYE BAŞKANI 
TARAFINDAN VERİLEN YEMEKTE YAPILAN KONUŞMALAR

Cum hurbaşkanı Cevdet Sunay şerefine, verd iğ i yem ekte, Leningrad şehri 
Sovyeti İcra Komitesi Başkanı Sizov şu konuşm ayı yapm ıştır :

«Sayın Cum hurbaşkanı, sayın  Bayan  Sunay, sayın  Dışişleri B akan ı, sayın 
Bayan  Ç ağ layan g ii, değerli m isafirle r, yo ldaşla r.

Sîzleri Leningrad belediyesi ad ına Leningrad topraklarında canı gönül
den se lâm larım . Ayrıca Lenİngradlıların  da selâm ını iletirim .

Türkiye Cum huriyeti Başkanın ın  tarihte ilk  defa o la rak  Sovyetler B irliğ in i 
ziyareti sırasında şehrim izi de şereflendirm iş o lm asından do layı şükran larım ızı 
arzederim .

Leningrad büyük bir san ay i, ilim , sanat, kültür m erkezid ir. Halen mem- 
ieketim izde yeni şehirler ve yeni kasab a la r kurulm akta olduğunu ve hergün 
iki endüstri tesisi açıld ığı bir zam anda Leningrad belki eski şöhretini kaybet
m ektedir. Ancak biz Len ingrad lılar ve Sovyetler Birliğ i ha lk ları şehrim izin  p ar
lak  tarih i ile iftihar ederiz. Ekim ih tilâ li Len ingrad'da yap ılm ıştır. Sovyet halkı 
Leningrad'a ihtilâ lin  beşiği der. M em leketim izde sanayileşm en in  de beşiği 
Leningrad olmuştur. Geçen harpte düşm ana karşı savaşta  şehrim iz halkı eşi 
görülmemiş bir kahram anlık  m isali gösterm iştir. Saray ların  ve tarih i b ina ların  
restore edilm iş olduğunu b izzat gördünüz. Eski m im ari uslubu m uhafaza ed il
mekle beraber yeni inşaat da hızla ilerlem ektedir. Len ingrad ’ Iıla r bütün tarihi 
eserleri eski şekliy le  m uhafaza etmeye gayret gösterm işlerdir.

Türkiye ile iyi kom şuluk ilişk ilerin in  gelişm esin i kendisine rehber edinen 
Sovyet halkı bu ilişk ilerin  gelişm esini gönülden se lâm lam aktad ır. Leningrad'ın 
da Türkiye ile  iyi ilişk ilerde payı bu lunm aktadır. Sanayi tesislerim izden 27'- 
sinde Türk iye ’ye a it s ipariş le r bu lunm aktad ır. İstanbul şehri ile geleneksel m ü
nasebetlerim iz vard ır.

M aalesef şehrim ize yaptığ ın ız z iyaret pek kısa sürdü. Size an cak  tarih i 
eserlerim izin  bir kısmını gösterebild ik. Büyük sanay i tesislerim izi gösterem edik. 
Leningrad'ın Sovyetler Birliği içindeki m evkiin i tesbit edebilm ek için z iyaretin iz 
süresi kâfi değ ild ir.

Ekse lânsların ızın  m em leketim ize yap tık la rı bu ziyaretin  İyi kom şuluk iliş
kilerim izin  gelişm esine yardım ı o lacaktır. M em leketinize dünüşünüzde Türk m il
letine bütün Len ingrad ’lıların  se lâm ların ı iletm enizi isterim .»
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Cum hurbaşkan ı Cevdet Sunay ise, şu m ukabelede bulunm uştur :

«Sayın  İcra Komitesi B aşkan ı, sayın  Bayan  S ızova ,

N azik  ifade le rin ize  ve izhar ettiğ iniz iyi tem ennilere teşekkürlerim i sunar
ken tarih i Leningrad şehrini gezm ekten ve aran ızd a  bu lunm aktan duyduğum  
bahtiyarlığ ı belirtm ek isterim .

Say ış ,z  m im ari güze llik  ve em sa lsiz sanat eserleriyle  dolu olan bu za rif 
şehri, ve onun cesur ve ça lışkan  halkın ı yak ın d an  tan ım ak  b izlere müstesna bir 
zevk verm iştir. Şehrin gelişm esinde başlıca rolü oynayan  modern sanay i tesis
lerin izi ve bu tesislerin  güzel şehrin izin  za rif  uslubuna uygun bir ahenk içinde 
vucuda getirilm iş o lm aların ı takd irle  ka rşılad ık .

M alûm unuz olduğu üzere Leningrad ve İstanbul belediye başkan la rı bun
dan b irkaç yıl evve l, bu iki güzide  şehri karşılık lı o la rak  z iyare t etm işlerd i. Biz 
Türkler, İstan b u l’u can ım ız g ib i severiz . İstanbul'un  Len ingrad ’ la o kad ar ben
zer hususiyetleri v a r k i, şehrin izi görüp de İstanbul'u  h atır lam ıyacak  ve ona 
hemen ıs ın m ayacak  bir Türk bulunacağ ın ı ta savvu r edem iyorum . Burada gör
düğüm üz sıcak m isa firp e rve rlik  de buna inzim am  edince ne g ib i h isler içinde 
bulunduğum uzun takd irin i sîzlere b ırakıyorum .

M edeniyetin  güze llik le rin i ya şa tan  m üstesna şehrin izde b iraz da hep i
m izin müşterek arzusu olan barış konusuna tem as etmek istiyorum . Ak lı selim 
sahib i herkes insan ların  barış ve kardeşlik  duygu ları içinde ya şam a la rın ın  z a 
ruretini teslim  eder. Barışın , m em leketlerin ka lk ınm ası için ilk  şart olduğunu 
kabul eden Türk iye , genel ve devam lı b ir barışın  teessüsü ve idam esi için, sa 
dece yak ın  kom şuları ile değ il, bütün dünya m em leketleri ile dostane ilişk iler 
kurup geliştirerek kendisine düşen vaz ife y i b ihakkın  yerine getirm ekted ir.

Türk m illeti, büyük komşusu Sovyetler B irliğ i ile mevcut iyi kom şuluk 
ilişk ile rin in  gelişm ekte o lm asından  büyük m em nuniyet duym aktad ır. Sovyetler 
B irliğ i h a lk la rın ın  da ayn i d u yg u la rla  meşbu olduğunu görmekten bahtiyarız .

B E L G  E 4 16 Kasım  1969

CUM HURBAŞKAN I SU N A Y ŞEREFİNE U K RA YN A  YÜ K SEK  ŞÛRASI VE 
HÜKÜM ETİ Â D IN A  VERİLEN  YEM EKTE YA P ILA N  KO N UŞM ALAR

Cum hurbaşkan ı Cevdet Sunay şerefine U krayna SSC Prezidyum u ve Ba
kan la r Kurulu B aşkan la rı ta ra fın d an  verilen  öğle yem eğinde , U krayna Cum 
huriyeti Prezidyum  Başkan ı bir konuşm a y a p a ra k , Türkiye Cum hurbaşkanı 
Cevdet Su h ay ’ ı U k rayn a ’nın başşehri K iev 'de se lâm lam ış o lm aktan  duyduğu 
m em nuniyeti belirtm iş, bu z iya re tin , Türkiye ile Sovyetler B irliğ i a ras ın d ak i 
iy î kom şuluk m ünasebetlerin i daha kuvvetlendirerek geliştireceğ in i ifade  et
m iştir.
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Bilâhare  Prezidyum Başkanın ın  bu konuşm asına m ukabele eden Cum hur
başkan ı Cevdet Sunay, şunları söylem iştir :

« İzhar buyurduğunuz dostane düşüncelere ve iyi hislere teşekkür ederim . 
İnsan ve tab iyatın  beraberce süslediği güzel şehrin izde bize gösterilen sıcak 
a lâ k a  ve sam im i m isafirperverlikten çok duygu land ık .

A s ırla r boyunca Rusyanın başşehri o lan ve bu özel niteliği ile Rus şeh ir
lerinin anası ve .kahram an şehir ünvan ların ı taşıyan  K iev'in  her köşesinde 
tarihi eserler, kültür merkezleri ve modern sanay i tesisleri gördük. Cesur ve 
ça lışkan  halkın ın gayretiy le  bugünkü m am ur durum una gelen K îe f’ in, U k ray
na'nın kalb i ve medarı iftiharı olduğunu b iliyordum . Şehrinizde başarılan  k a l
kınm ayı görünce onunla iftihar etmeye ne kadar haklı o lduğunuzu iyice tes
lim ettik.

Güney 'komşumuz Türk iye ’de, büyük bir kalkınm a hareketi içindedir. Son 
senelerde yurdum uzda eğitim , ta rım , endüstri ve ticaret sah a larınd a büyük 
ilerlem eler kaydedilm iştir.

Türkiye bu kalkınm a ham lelerin i yap arken , gerek kom şuları, gerek diğer 
ü lkelerle olan ilişk ilerin i geliştirm ekte ve bu suretle kalk ınm ala rın ı sağ lam  te
mellere oturtm aya azam i d ikkat sarfetm ektedir. Bu bakım dan Sovyetler B irliğ i 
ile olan ilişk ile rin in  gelişm esinden ayrı bir m em nuniyet duym aktad ır.

Sovyetler B irliğ inin çalışkan  halk ları ile m üm taz idarecilerin in  de aynı 
h isleri taşıd ığ ın ı, bu ziyaretim iz sırasında b izzat m üşahade etm ekteyiz.

Sözlerim i bitirmeden evve l, Ukrayna B akan la r Kurulu Başkanı Scerbinski' 
■nin m em leketim izi ziyareti hatırasının hâlâ canlı olduğunu belirtm eliyim .

B E L G E  5 17 Kasım  1969

GÜRCİSTAN YÜ KSEK ŞÛRASI PREZİDYUM U VE HÜKÜM ETİ A D IN A  ŞEREFİNE 
VERİLEN YEM EKTE CUM HURBAŞKANI SU N A Y’ IN KONUŞM ASI

Gürcistan Prezidyum Başkanı Dodsenidze ve B akan la r Kurulu Başkan V e
kili Cogo Vadze 'n in  şerefine verd ikleri akşam  yem eğinde, Cum hurbaşkanı 
Cevdet Sunay, Prezidyum  Başkanın ın «hoş ge ld in iz» konuşm asına şu şekilde 
cevap verm iştir :

«M em leketim , şahsım  ve a rkad aşla rım  hakkında İfade buyurulan lütufkâr 
sözlere ve iyi hislere candan teşekkür ederim . Sovyetler B irliğ in in  müstesna 
Cum huriyetlerinden biri olan yak ın  komşu G ürcistan'ı z iyaret etmekten ve onun 
merkezi T if lis ’te bulunm aktan duyduğum uz m em nuniyet büyüktür.
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Güzel şehrin izde gö rdüklerim iz , G ürcistan 'a  karşı öteden beri duyduğu
muz yak ın lık  ve takd ir h islerim izi b ir kat daha kuvvetlend irm iştir. G ürcistan 
denilince , b iz , hasletlerin i pek eski tarih  devirlerinden a lan  ça lışkan  bir h a lk , 
tab iatın  m üstesna nim etlerinden istifade  eden şirin ve cana yak ın  bir belde h a
tırla rız . Z iya re tim iz , b izlere sadece bu hatıran ın  doğruluğunu teyid etm ekle 
ka lm am ış ayrıca  Sovyetler B irliğ in in  m em leketim izle  s ın ırdaş o lan bu komşu 
Cum huriyetin  de tab ia t im kân ların ın  insan e liy le  en m üsait b ir şekilde  k ıym et
lend irilm iş o lduğunu m üşahade etm ek fırsatın ı da verm iştir .

Türk iye 'ye  İran 'a  Kuzeye giden yo lla rın  k avşa k  noktasında bulunan T iflis  
San ay i tes is le ri, ilim , san at ve kültür m üesseseleri ve m eşhur kap lıca ları ile 
G ürc istan ’ ın b izler için unutulm az bir hatırasın ı teşkil edecektir.

Geleneklere b ağ lılık  ve m isa firp e rve rlik  h islerin i takd irle  m üşahade et
tiğ im iz G ürcistan H alk ın ın , ka lk ınm a yo lundaki b aşarıla rın ın  devam ın ı tem enni 
etm ekteyiz.

Bir m illetin  ka lk ınm asın ı bir ağacın  büyüm esine benzetirsek o ağacın  
neşvünem e bu lacağ ı m ünbit zem in i, sağ lam  barış toprağı teşkil eder. Bunu 
takd ir eden Türk M illeti g irişm iş olduğu büyük ka lk ınm a hareketlerine m uvazi 
o la rak  başta Sovyetler B irliğ i o lm ak  üzere kom şu larile  ilişk ile rin i geliştirm ekte 
böyle lik le  hepim izin  üstüne titred iğ i genel b ir barışın  teessüsü için kendisine 
düşen vaz ife y i yerine getirm ektedir.

Z iya re tim iz s ırasında Gürcistan halk ından  ve d iğer Cum huriyetler a h a 
lisinden görmüş o lduğum uz s ıcak  ve sam im i a lâ k a  Türk iye ile komşusu Sov
yetler B irliğ i a ras ın d ak i ilişk ile rin  gelişm ekte o lduğunun en güzel ve en canlı 
m isa lle rin i verm ekted ir.»

B E L G E 6 18 Kasım  1969

CUM HURBAŞKAN I SUNAYMN B A K U ’DA YA PT IĞ I KO N UŞM A

Cum hurbaşkan ı Cevdet Sunay şerefine A zerbaycan  Yüksek  Şûra Prezid- 
yum u ve hükümeti ad ına  verilen  akşam  yem eğinde bir konuşm a yap an  Pre- 
zidyum  Başkan ı iskenderov, ilk  defa bir Türk Devlet Başkan ın ı A zerb aycan 'd a  
karşılam aktan  duyduğu m em nuniyeti belirtm iş ve bu z iyare tin  İki ülke a ra s ın 
daki ilişk ile rin  kuvvetlenm esine büyük katk ıda bu lunacağın ı söylem iştir.

Cum hurbaşkan ı Cevdet Su nay , İskenderov ’un bu konuşm asına karşılık  
şun ları söylem iştir :

«M em leketim , şahsım  ve a rkad aşla rım  hakk ında çok ilt ifa tk â r konuştu
nuz. İyi h islerine ve sam im i tem ennilerin ize candan teşekkürlerim i sunarım .
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Başta za tıa lin iz  o lm ak üzere, Azerbaycan  Cum huriyetinin m üm taz ricali 
ile Azerbaycan  halkı bizi çok sıcak karşılad ın ız . Büyük konukseverlik  gösterd i
niz. Hepim iz bu ilgiden çok duygu land ık . Bu h islerim izi belirtm ek benim için 
zevkli bir vazifed ir. A ram ızda bulunan Türk basının değerli m ensupları Azer- 
b aycan ’ lıların yakın  sevgisini em inim ki Tü rk iye ’deki kardeşlerin ize ift ih ar ve  
gururla an latacaktır. B ild iğ in iz gibi iki yıl evvel B aşbakan ım ız Demirel de B a
ku'yu ziyaret etm işti. Tü rk iye ’ye dönüşünde bana en unutulm az hatırasının 
a ran ızd a geçirdiği zam an la r olduğunu an latm ıştı. Bugün sîzlerden gördüğü
müz büyük sevgi karşısında Başbakan ım ızın  h islerin in  ne kad a r gerçekçi o l
duğunu daha iyi an lam ış oluyorum .

Kültürünü ve birçok geleneklerin i pay laştığ ım ız Azerbaycan  ve onun gü
zel ve zengin başkenti Baku b iz le r için büyük b ir ö nem  v e  d e ğ e r  ta ş ım a k 
tadır.

Azerbaycan 'ın  ünlü şa irle rin i, ya za rla r ın ı, sanatkârla rın ı b iz Türkiye'de 
yak ından  tanıd ık ve takd ir ettik. Azerbaycan  halkın ın ortak kültürüm üze gös
termekte olduğu büyük ilgi bizim  için ayrı bir sevinç kaynağ ı ya ra tm aktad ır .»

Refakatim izde bulunan Dışişleri Bakan ım ız Sovyetler B irliğ ine fo lk lo r 
ekipleri göndermek için teşebbüse geçmiş o lduğunu bana söyled i. Buna ço k  
memnun oldum . Bu vesile  ile Azerbeycan fo lk lo r ek ip lerin i, Türk iye ’de tekrar 
a lk ış lam ay ı arzu ettiğim izi de belirtm ek isterim .

Azerbeycanın her sahada görmek fırsatın ı bulduğum uz gelişm eleri ez
cümle sanayi ve teknoloji a lan la rın d ak i büyük başarıları ilerlem e yo lunda 
önemli m erhaleler kateden bu Cum huriyetin , Sovyetler Birliğ i içinde ha iz  o ldu
ğu özel m evkiî gözlerim izin  önüne sermiş bu lunm aktad ır. Bu ileri san ay i ve 
teknolojinin Azerbeycan halkın ın hayat seviyesine yaptığ ı katkıyı büyük bir 
m em nuniyetle ve b izzat m üşahade etmiş bulunuyorum .

Türkiyem iz de, kalkınm a ve yükselm e yo lundad ır. Fert, m illet ve devlet 
o la rak  ça lışm ak, sarsılm az am acım ızdır.

Bu vesile ile, barış ve iyi kom şuluk ilişk ile rin in  m illetlerin ka lk ınm asında 
kaçın ılm az birer unsur o ldukların ı belirtm ek isterim . Bu hususu gözönünde tu 
tan Türkiye, karşılık lı saygı ve eşitlik  prensiplerine riayet etmek şartiy le , baş
ta büyük komşusu Sovyetler B irliğ i o lm ak üzere bütün kom şuları ile ilişk ile rin i 
geliştirm eye çaba gösterm ektedir. Bu arzu larım ızın  p ay laş ılm akta  olduğunu 
görmekten büyük m em nuniyet duyuyorum .

Sayın Prezidyum B aşkan ı, kom şumuz Sovyetler B irliğ in in  b izler için m üs
tesna bir önem taşıyan  güzel ve m am ur Cum huriyetinde görmüş olduğum uz 
içten m isafirperverliğe teşekkürlerim i tekraı ederim .»
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B E L G E  7 19 Kasım 1969

CUMHURBAŞKANI SUN AY’IN BAŞKAN PODGORNİ ŞEREFİNE VERDİĞİ 
YEMEKTE YAPILAN KONUŞMALAR

Cum hurbaşkan ı Cevdet Su nay , SSCB Yüksek  Şûra Prezidyum u Başkan ı 
N ico lai Victorovich Podgorni ve B akan la r Kurulu Başkan ı A lexe i N ico laevich
Kosigin şerefine verd iğ i yem ekte şu konuşm ayı ya p m ışt ır :

«Bu akşam  Büyükelçilik te  a ram ızd a görm ekle şeref duyduğum uz siz 
m üm taz m isa firle rim iz i se lâm lam ak la  sözlerim e b aş lam ak  isterim .

M em lekenize ge ld iğ im iz andan itibaren her seviyede ve her çevrede gör
düğüm üz yakın  a lâ k a  ve hareketli m isa firpe rve rlik  do lay ıs iy le  ikinci bir defa 
daha şükran larım ızı sunm ak ve bize bu fırsatı ve rd iğ in iz  için teşekkür etmek 
istiyorum .

Sovyetler B irliğ i d ah ilin dek i gezim  s ıra s ın d a , İki m em leket a ras ın d ak i iyi 
kom şuluk ve dostluk d ilek lerin in  m ille tlerim iz aras ın d a  yer etmiş bu lunduğu
nu m üşahade ettim . Bu ha l, iki ülke Dvlet A d am la rın ın  açtık ları çığırın isabe
tin i bir kere dah ateyit ed iyor. 1965 y ılınd a yurdum uzu z iya retin iz  s ıra s ın da , 
Türkiye Büyük M illet M eclisinde yapm ış o lduğunuz konuşm ada, iki ü ike a ra 
sında iyi kom şuluk ilişk ile rin in  gelişm esin i tem enni etm iştin iz. Bugün bu te
m ennin izin  büyük m esafe kaydetm iş o lduğunu görmekten m em nuniyet du
yuyorum  ve bunda Ekselânsın ızın  şah sî gayretlerin in  önemli payı olduğunu 
b iliyoruz.

Türkiye ile Sovyetler B irliğ i, karşılık lı itim ada d a ya n a ra k , a ra la rın d a  iyi 
kom şuluk ilişk ile ri sürdürm ek ve bu ortamı dünya barış ına fa y d a lı o la rak  k ıy
m etlendirm ek yo lunda güzel örnekler verm ekted irler. Bu neticenin her İki mem
leketin ya ra rın a  olduğu şüphesizd ir.

Ekse lâns; hepim izin  b ild iğ i gibi in san lık , ilim  ve teknoloji sahasınd a a k ıl
lara  durgun luk veren bir kudrete erişm iştir. Tab iatın  s ırların ı durm adan  açığa 
vuran  insan , korkunç tahrip  kudretleri nide ku llan ab ilecek  hâ la  gelm iştir. A n 
cak , çağ ım ızın m edeniyeti ve tarih in  ibret dolu sa y fa la r ı bu im kân la rın , sa 
dece insan ların  refah ve saadeti için ku llan ılm ası yo lunda devletlere büyük 
so rum lu luk lar yüklem iştir.

M ille tlerarası sah ad a  bu sorum luluğun id rak i içinde sarfed ilen  gayretleri, 
bütün insan lık  ya ra rın a  k ıym etlend irm ek ve bu yo lda bir barış ortamı y a ra t
m ak zorundayız.

G enel, âd il ve devam lı bir barışın  teessüsü için her m em leketin elinden 
gelen gayreti göstermesi lâzım  geld iğ i gerçeği karşısında Türkiye Cum huriyeti, 
kendisine düşen v az ife y i yap m ak ta  ve bütün dünya m em leketleriyle  iyi ¡ÜŞ-



kiler geliştirm ek İçin büyük çab a la r -sarfetm ektedir. Bu gayretlerim izin  politik 
sahada yapıcı bir karakter taşıdığı görüşümüzün herkesçe p ay laş ıld ığ ın ı mü- 
şahade etmekten büyük m em nuniyet duym aktayız .

Ekselans; Türk iye ’nin barışçı siyasetin in  ve barışı koruma yo lundaki g a y 
retlerinin en canlı örneğini, Kıbrıs m eselesindeki tutumu teşkil etm ektedir. 
Herkesçe m alûm olduğu veçh ile , bu ihtilafı yartan  ve onu zam an zam an bir 
savaş ortam ına sürükleyen tem ayül ve hareketlere karşı Türkiye, hakların ı ve 
Türk Cem aatin in varlığ ın ı ve m enfaatlerin i korum aktan ibaret olan vec ibe le ri
ni yerine getirmekte her zam an sab ır, itidal ve barışçı bir z ihn iyet gösterm iştir. 
Kıbrıs ihtilâfın ın  bugün ulaşm ış bulunduğu sa fh ad a  gelecek içi nbazı ümitler 
beslenmesi kab ild ir. Bir buçuk y ıldan  beri devam  eden ve bir uzlaşm anın  
araştırılm ası am acını güden Cem aatlerarası görüşm elerde, her iki Cem aatin 
karşılık lı hak la ra  ve m ütekabil o la rak  tanınm ış m enfaatlere riayette kusur et
m eyeceklerini ve iyi niyetle bir an laşm aya  varab ilecekle rin i mümkün görüyo
ruz.

Ekselans; Hepim iz için devam lı surette bir endişe kaynağ ı olan d iğer k c  
nuya da tem as etmek istiyorum .

Orta Doğu’da süregelen o lay lardan  üzüntü duym am ak mümkün değ il
d ir. Bölgede, âd il ve devam lı bir barışın teessüsü, ya ln ız  Orta Doğu için değ il, 
bütün dünya memleketleri için büyük önemi hâizd ir. Dörtler'e dahil Sovyetler 
B irliğ inin ve diğer üç üyenin bölgede barışı temin için sarfettikleri gayretleri 
sam im iyetle destekliyor ve bunların bir an evvel müsbet neticeler verm esini 
temenni ediyoruz. Türkiye ile Sovyetler B irliğ in in  Orta Doğu hakk ındaki gö
rüşlerinde yak ın  ve benzer noktalar olduğunu m em nuniyetle m üşahade ed i
yoruz.

B ild iğ in iz g ib i, dünyanın bir endişe kaynağ ı da V ie tn am ’dır. Türkriye V i
etnam ’ın barış içinde ya şayan  ülkeler arasına katılm asını arzu etmekte ve P a
ris görüşm elerinin, ihtilâfı kökünden çözümleyecek bir hal çaresi bu lunm asına 
müncer olmasını temenni etmektedir.

Türkiye, . bu ihtilâfın  barışçı yo lla rla  halled ilm esin i gerek bö lgeye gerek 
dünya barış ve İstikrarına büyük yard ım ı o lacağ ına inanm aktad ır.

Konuşmamı bitirmeden evve l, insanlığ ın ümit- bağ lad ığ ı Birleşm iş M ille t
ler Teşkilâtının barışı korum ak m aksad iy le  sarfetm ekte oluuğu çaba ları ta kd ir
le an lam ak ve bu hususta m em leketim izin desteğini ifade etmek isterim .»

SSCB Yüksek Şûra Preziclyumu Başkanı N. V . Podgorni ise yaptığı ce-
vcıbi Konuşm ada Vietnam  sorununa değinm iştir. Podgorni, «Am erika V ie t
nam ’da çekilm ediği takd irde , bu ülkedeki savaşın  diğer ülkelerde sıçram a 
fö>h!ikesi taşıdığın ı» ihtar etmiştir. V ietnam  savaşından  tek sorumlunun Am eri
kanın olduğunu, bu ülkenin «sald ırgan  pö litikasındâ» İsrar ettiğini ileri süren 
Podgorni şunları söylem iştir :
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«V ietnam  sorununa, V ietnam  halkın ın  meşru h ak la rı ve u lusal ç ıkarları 
dİkkaTe a lın a ra k  barışçı b ir çözüm yolu b u lu nab ilir . Bunun için de, Vietnam
Dem okratik Cum huriyeti Hükümeti ile Güney V ietnam  Cum huriyeti Geçici Dev
rim Hükümeti ve U lusal Kuruluş Cephesinin öne sürdüğü yap ıc ı tek lifle r esas 
a lın m a lıd ır . Barışsever bütün ü lke lerin , o rtak çaba sarfederek V ie tn am 'd ak i sa 
vaşın  sona erd irilm esine katkıda bu lunab ileceklerine  inan ıyo ruz .»

Podgorni d aha sonra, Türk-Sovyet ilişk ile rin in , Cum hurbaşkan ı Sunay'ın  
z iya re tiy le  daha da güçlendiğ in i belirtm iş ve dostluk ilişk ile rin in  takv iyesinden
her iki ülkenin de kazançlı çıkacağını kaydetm iştir.

Sovyetler B irliğ i Devlet B aşkan ı, Orta-Doğu sorununa da değinerek de
m iştir ki :

«Sovyetler B ir liğ i, u lusal bağ ım sızlık ların ı güçlendirm eye ça lışan , sos
ya l ka lk ınm a çabası içinde bulunan ve İsra il sa ld ırısın ın  izlerin i o rtadan k a l
d ırm a kararın da olan A rap  ü lke le rin i, bu haklı d a va la rın d a  desteklem ektedir. 

O rta-Doğu uyuşm azlığ ın ın  s iya s î b ir çözüme b ağ lanm asına  tek engel,
İsra il'in  m aceracı ve  sa ld ırgan  tutum udur.

İs ra il’ in , G ü ven lik  Konseyin in  herkes ta ra fın d an  bilinen kararına  uym ayı 
reddetmesi durum u kötüleştirm ektedir.»

Podgorni, Kıbrıs konusunda, Sovyetier B irliğ i'n in  bilenen tutumunu tek
ra rlam ış , Kıbrıs Cum huriyetin in  bağ ım sızlık  ve toprak bütünlüğünün destek
lendiğ in i ve bu soruna, bütün Kıbrıs halkın ın  ç ıka rla rın ı göz önüne a lın a ra k  
barışçı bir çözüm yolu bu lunm asından ya n a  olduğunu an latm ıştır.

B E L G E 8 20 Kas.m 1969

KGSİGİN TARAFINDAN VERİLEN YEMEKTE YAPILAN KONUŞMALAR 
CUMHURBAŞKANI SUNAY ŞEREFİNE BAŞKAN PODGORNİ İLE BAŞBAKAN

SSCB Yüksek  Şûra Prezidyum u Başkan ı N ico lai Victorovich Podgorni, 
Cum hurbaşkanı Cevdet Sunay şerefine Krem lin sa ray ın d a  verilen  akşam  ye
m eğinde şu konuşm ayı yaprm ştırr :

«Sovyetler B irliğ in i z iya re tin iz  sona eriyor. Yarın  za tid evle tle rin iz  ve m a
h iyetin izdeki zevat va tan a  dönm ek üzere M osko va ’dan ayrılıyo r.

Sovyetler B ir liğ i’nde bulunduğunuz süre içinde dostluk, sam im iyet ve 
karşılık lı an la y ış  h avası içinde geçen konuşm a ve tem aslarım ız o ldu. Bu tem as
lardan  m em nuniyetim izi izhar ederken , tem aslarım ız ın , Sovyetler B irliğ i ile 
Türkiye Cum huriyeti a ras ın d ak i ilişk ile rin  daha da sağ lam laşm asın a  müspet 
tesir ya p acağ ı fik rin d ey iz .
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Başta Ticareti ve Ekonomik a lan d ak i işb irliğ im iz , ilim  ve kültür branşın
daki ilişk ile rim iz o lm ak üzere, devletlerim iz a rasın dak i m ünasebetlerin çok ta 
raflı o la rak  geliştirm ek ve iki ta ra fı ilg ilend iren m eseleler üzerinde aram ızd ak i 
görüş teatisin i devam  ettirmek zarureti hususunda m utabakata varm ış o ldu
ğum uzdan dolayı böyle bir hüküm çıkartm ak için daha sağ lam  bir esas v a r
dır. Sovyet hükümetine gelince, Sovyet halkın ın iradesine tercüm an olan hü
küm etim iz m em leketim izle Türkiye a rasın dak i m ünasebetlerin durm adan ge
lişme yolunda ilerlem esi için elinden gelen her şeyi yap ıyo r ve yap acaktır .

Tem aslarım ız sırasında aktüel m illetlerarası m eseleler hususunda fik ir  
teatisinde bu lunab ild ik . Bu fik ir  teatisi yapıcı ve her iki ta ra f için fayd a lı o l
muştur. Sovyetler B ir liğ i’nin ve Türk iye ’nin bu m eselelerden bazıla rı üstünde 
fik irle ri çeşitli o lm akla beraber bir sürü m eselelerde her iki ta ra ftan  iyi niyer 
olması do lay ıs iy le  bundan böyle de daha çok problem ler üzerinde pozisyon
larım ızı yak ın laştırm ak  için devletlerim izin  beraber im kân lar a rayacak la rın a  
güveniyoruz. Hiç şüphe yok k i, bu, gerek Sovyetler B ir liğ i’nin ve Türk iye ’nin, 
gerek genel barışın m uhafaza ve tarsin i m enfaatlerine uygun o lacaktır.

Fikrim izce, m em leketlerim iz ve h a lk la rım ız a rasın dak i dostluğu, işb irliğ i
ni ve itim adı arttırab ilecek her şeyi teşvik ve tarsin  edebilecek bir yo lda ortak 
gayretler sarfetm ek şimdi başlıca vaz ifed ir.

Güvenle denebilir kİ, Sovyet-Türk ilişk ile rin in  iy iye doğru gelişm esi yo 
lunda son y ılla rd a  büyük bir adım  atılm ış ve gelecek İçin sağ lam  bir temel 
yaratılm ıştır. Şimdi vaz ife , elde edilm iş olan b aşa rıla r esasında işb irliğ im ize  
yeni yeni e lem anlar kararcık onu daha ço k îa ra flı ve zengin ya p a rak  ilerle
m ektir.

Bu, tarih i gelişm e seyrinin ve ilişk ile rim izde toplam ış o lduğum uz tecrü
benin bir iktizasıd ır. Bunun için iyi şa rtla r ve im kân lar vard ır. M em nuniyetle 
kayd ed ileb ilir ki, sayın Başkan , yaptığ ım ız görüşm eler, m em leketlerim izin bu 
yo lda yürüm ek azm inde bulundukların ı bir kerre daha teyid eder.

Sovyetler Birliğ i ve Türkiye Cum huriyetinin devlet adam ların ın  iyi b ir ge
lenek halin i a lm ış olan tem as ve konuşm aları, komşu olan bizlerin da im a üze
rinde konuşacağım ız şeylerin başta iyi n iyet olursa iki ta ra fı ilg ilend iren me
seleler hususunda müşterek dil bulm anın mümkün olduğunu ve b u lab ild iğ im i
zi gösteriyor.

Sayın Cum hurbaşkanı, resmî z iyare tin i, bu iyi geleneğin devam ı, sağ 
laştırılm ası ve en yüksek seviyesinde ilerlem esi o la rak  te lâkk i ediyoruz. Ve 
bunu çok fayd a lı buluyoruz. Fikrimce sizin bu dostluk z iyaretin iz  karşılık lı 
itim at ve işb irliğ in in  sağ lam laştırılm ası, Sovyetler Birliğ i ile Türkiye a rasın dak i 
iyi kom şuluk ilişk ilerin in  geliştirilm esi yolunda önemli bir adım  o lacaktır.
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V atan ın ıza  sağ sa lim  dönm enizi tem enni ederiz .

Türk m illetine dostluk ve en derin sayg ı duygu larım ızı iletm enizi rica 
ederim .»

Cum hurbaşkan ı Cevdet Sunay ise yaptığ ı cevabi konuşm asında şunları 
söylem iştir :

«Türk-Sovyet ilişk ile ri ve sahsım ız hakk ınd a , b iraz evvel ifade  buyurmuş 
olduğunuz h iss iya t ve tem enniyata , kendim ve Türk m illeti ad ına  teşekkür
lerim i b ild iririm .

Sovyet'ler B irliğ ine vak i ziyaretim izin  sona ermekte olduğu şu sırada, 
bu ziyaretim izin  bizde uyandırd ığ ı h isleri ve düşünceleri ifade  etmek istiyorum .

Güzel m em leketinize ge ld iğ im iz İlk günden beri, ban a , eşime ve heyeti
m ize gösterilm iş bu lunan , sam im iyet, hüsnü kabul ve büyük m isa firperverlik
b izleri cidden pek m ütehassis etm iştir.

Sovyetler B ir liğ i’ni z iya retim iz , Kuzey kom şum uzun çeşitli a la n la rd a  kay
dettiğ i büyük ilerlem eleri b izzat m üşahade etm ek bakım ından  değerli bir fırsat 
teşkil etm iştir.

Bir hafta gibi kısa b ir m üddet içinde tem iz ve m untazam  şehirler, modern 
tesisler gayretli ve ça lışkan  in san la r gördük. Tarih î ve kahram an  şehir Lening
rad 'd a , Rus şehirlerin in  ancısı K iev ’de, K a fkas la rın  güze llik le rin i sinesinde 
to p layan  T if lis ’de , A zerbeycan 'ın  ka lb i B aku 'd a , Sovyetler B irliğ in in  heybetli 
başkenti M o sko va ’da gö rdük lerim iz , b iz le ıd e  derin in tib a la r b ırakm ıştır.

Ekse lan s, bugüne kad a r yap tığ ım ız fa y d a lı ve yap ıc ı tem as ve görüşm e
lerin ışığ ında Türk iye ile Sovyetler B irliğ i a ras ın d ak i ilişk ile rden  de bahsetm ek 
istiyorum . A v ru p a 'd a  genel yum uşam a havasın ın  başlam asın dan  bile önce, 
Türkiye ile Sovyetler B irliğ i z im am d a rla rı, iki m em leket a ras ın d ak i ilişk ile ri o lum 
lu gelişm elere götürm ek için karşılık lı hüsnüniyet ve ileri görüşlü lük gösterm iş
lerdir. Bu çab a la r ı, devlet ad am ların ın  z iyaretle ri takip  ve takv iye  etm iş, m uh
te lif a la n la rd a  a n la şm a la r  im zalanm ıştır . Bu gerçekçi ve her iki ta ra fın  men
faa tle rine  olduğu g ib i, bundan sonra gayret sarfetm ekten geri ka lm ayacaktır.

S iz Sovyetler B ir liğ in in  kıym etli idarecileri ile yap tığ ım ız görüşm eler, dış 
po lit ika larım ıza  hakim  o lan prensip ve hedefleri b irb irim ize  a ç ık la m ak  ve ikili 
ve m ille tlerarası m eseleler hakk ında fa y d a lı ve olum lu f ik ir  teatisinde bulun
m ak için güzel b ir fırsa t verm iştir.

Sizin de işaret buyurduğunuz g ib i, bazı m eselelerde benzer ve yak ın  gö
rüşlere sah ip  o lm am ız her iki ta ra f için de m em nuniyet verici bir m üşahade o l
m uştur.
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Bu açık ve dostane fik ir  teatisin in  her iki memleket ve bölge sulhuna o l
duğu kadar dünya sulhu için de ne kadar fa id e li o lduğunu, beraberce tespit 
etmiş bulunuyoruz.

Sayın Pre.zidyum Başkan ı, sîzlere ve ziyaretim izin  iyi ve fayd a lı bir şekilde 
geçmesi için ellerinden gelen her türlü im kânı ortaya koyan Sovyet idarecilerine 
tekrar teşekkür ederken, Ekselansınızı Türk iye ’de ağ ırlam aktan  büyük zevk du
yacağ ım ızı bu vesile  ile de ifade etmek isterim .»

B E L G E  9 21 Kasım 1969

CUMHURBAŞKANININ SSCB’Yİ ZİYARET DÖNÜŞÜNDE VERDİĞİ DEMEÇ

Cum hurbaşkanı Cevdet Sunay Sovyetler B ir liğ i’ne yaptığ ı, z iyaret ile ilg ili 
o la rak  Esenboğa hava a lan ınd a basına şu demeci verm iştir :

«Sovyetler B irliğ ine yaptığım  resmî ziyaretten döndüğüm şu sırada bütün 
vatandaşla rım ı sevgi ve saygı ile se lâm larım .

Bu ziyaret, bize, Sovyet devlet ad am ları ile tan ışm ak im kânını verd i. Sov
yetler B irliğ in in  bazı Cum huriyetlerin i görmek ve çeşitli a la n la rd a  incelem eler 
yap m ak  fırsatını bulduk. Sovyet Devlet Ricali ile iki ülke a rasın dak i ilişk ile rin  
m em nuniyet verici havası içinde yaptığ ım ız görüşm elerde m illetlerarası duru
mun genel seyri ve belIi-başiı m eseleler üzerinde görüş teatisinde bulunduk.

Bu m eyanda, b ilhassa A vrupa güvenliğ i ve Kıbrıs konuları üzerinde dur
duk. A v ru p a ’da daha emin güven lik  şartların ın  ya ra tılm ası hususunda m uta
bıkız. İyi bir hazırlığ ın tahakkuku halinde bütün ilg ili ülkelerin iştirak iy le  bir 
konferans yap ılm asın ın  da derpişi hususunda fik ir b irliğ i halindeyiz.

Sovyetler Birliği Liderlerinde Kıbrıs konusunda her zam anki yak ın  ilgi ve 
an lay ış ı m üşahade etmekten memnun oldum .

Diğer ta ra ftan , çeşitli a la n la rd a k i ikili ilişk ile rim izi geliştirm ek hususunda 
sa rf edilm ekte olan gayretleri de gözden geçird ik . Her iki ta ra f, iyi kom şuluk 
ilişk ile rin in  gelişm esi yo lundaki gayretlerin  devam ını arzu etm ektedirler.

Vard ığ ım ız sonuçlar, görüşlerim izin genel bir m uhasebesi m ahiyetinde 
olan O rtak B ild iride yer alm ış bu lunm aktad ır. Bu ziyaretten memnun o la rak  
dönüyorum. Sovyetler B irliğ inde, z iyaret ettiğ im iz her yerde sıcak bir hüsnü 
kabul gördük. Şahsım da Türk iye'ye  ve Türk m illetine karşı gösterilen sevgi 
tezahürlerine şâhit oldum.
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Türkiye-Sovyetler B irliğ i ilişk ile rin in  genel seyri gözönüne a lın ırsa , bu
gün iki ülke a ras ın d ak i m ünasebetlerin  u laştığ ı o rtam ı, her iki ü lkenin ya ra rın a  
o la rak  va s ıflan d ırm ak  gerekir.

Sovyetler B irliğ ine yaptığ ım  z iya retin , ilişk ile rim iz in  geleceği yönünden 
olum lu geçtiğ ine inanıyorum .

Sözlerim i bitirirken va tan d aş la r ım a  en iyi tem ennilerim i sunarım .»

B E L G E 10 21 Kasım 1969

DIŞİŞLERİ BAKANININ M OSKOVA’DAN AYRILIRKEN VERDİĞİ DEMEÇ

Cum hurbaşkan ı Cevdet Sunay ile b irlikte  Sovyetler B irliğ in i z iya re t eden 
Dışişleri Bakan ı İhsan Sabri Ç a ğ la ya n g il, M oskova 'dan  ayrılm ad an  önce A n a 
dolu A jan s ı'n a  şu demeci verm iştir :

«Sovyetler B irliğ i ile Türkiye aras ın d a  gittikçe in k işa f eden dostane iyi 
kom şuluk m ünasebetlerin in  yeni bir tezahürü olan sayın  Cum hurbaşkan ım ız 
Cevdet S u n a y ’ın Sovyetler B irliğ ine  vak i resm î z iyareti çok güzel şa rtla r içeri
sinde ve gayet başarılı b ir şekilde  geçm iştir.

M oskova 'da bulunduğum uz müddetçe Sovyetler B irliğ in in  yüksek  devlet 
ad am ları ile yap tığ ım ız görüşm elere hakim  olan sam im i hava gayet yap ıcı 
olm uştur.

Bu z iya re t Türkiye - Sovyetler B irliğ i ilişk ile rine  büyük katkısı o lan  bir 
had ised ir. Bu vesile  ile say ın  Cum hurbaşkan ı Cevdet Sunay ile Ekselans Brej- 
nev'in  tanışm ış o lm aların ı ve  çok sam im i bir görüşm e yapm ış o lm aların ı mem
nuniyetle kayded iyorum .

G erek sayın  Podgorni ve gerekse say ın  Kosigin ile Cum hurbaşkan ı a ra s ın 
da ya p ıla n  görüşm eler ve benim değerli m eslekdaşım  Grom iko ile şahsen y a p 
tığım tem aslar, Sovyetler B iriiğ i-Türkiye  m ünasebetlerin in  geleceği için çok gü
ze! bir tem inat teşkil ed iyor.»

B E L G E 11 21 Kasım 1969

TÜRK - SOVYET ORTAK BİLDİRİSİ

Bild irin in  metni şöyled ir :

«Sovyet So syalist Cum huriyetleri B irliğ i Yü ksek  Sovyet Prezidyum u ve  
Sovyet Hüküm etinin daveti üzerine , Türk iye Cum hurbaşkan ı Cevdet Sunay , be
raberinde Bayan  Sunay olduğu ha lde , 12 ve 21 Kasım  1969 tarih le ri arasında. 
Sovyetler B irliğ ine  resm î bir z iya re t yapm ıştır . Bu z iyarete  Dışişleri Bakan ı Ih
san Sabri Ç ağ layan g il de katılm ıştır.
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Cum hurbaşkanı ve Heyet üye leri, M oskova'dan  b aşka , Len ingrad 'a , K i
e v ’e, T iflis 'e  ve B akû ’ya da giderek, bura lardak i çeşitli sosyal kültürel ve sına î 
tesisleri büyük ilg iy le  gezm işlerd ir.

Cum hurbaşkanı Cevdet Sunay, Yüksek  Sovyet Prezidyum u Başkan ı N iko la i 
V iktoroviç Podgorni ile resm î görüşm eler yapm ıştır.

M oskova'daki ikam eti sırasında Cum hurbaşkan ı, Sovyetler B irliğ i Komü
nist Partisi M erkez Komitesi Genel Sekreteri Leonid İly iç  Brejnev ve B akan la r 
Kurulu Başkanı A leksi N iko layeviç Kosigin ile de görüşmüştür.

Resmî görüşmelere :

Türk tara fından  Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Ç ağ la ya n g il, M oskova Bü
yükelçisi Fuat Bayram oğlu , Cum hurbaşkanlığ ı Genel Sekreteri C ihat A lp an , Dı
şişleri Bakanı Özel M üşaviri Turgut İlkan , Cum hurbaşkanlığ ı Özel Kalem  M ü
dürü Sulhi Dişiioğlu Dışişleri Bakanlığ ı A raştırm a ve S iyaset P lan lam a Dairesi 
Başkanı Ö zdem ir Y iğ it, Enform asyon Dairesi Başkanı O ktay İşcen ve Doğu D a
iresi Genel Müdürü Erdem Erner;

Sovyet tara fından  SSCB B akan la r Kurulu Başkanı Birinci Yard ım cısı K .T. 
M azurov, Dışişleri Bakanı A .A . G rom iko, Dış Ticaret Bakanı N.S. Patoliçov, B a
kan la r Kurulu Dış İktisad î M ünasebetler Devlet Komitesi Başkan ı S .A . Skaçkov, 
D ışişleri Bakanı Yard ım cısı V .M . V inog radov, SSCB'nin A n kara  Büyükelçisi V .F . 
G rubyako v ve D ışişleri Bakan lığ ı Ortadoğu Dairesi Genel Müdürü A .L . Voronin 
katılm ışlard ır.

A ç ık lık , sam im iyet ve karşılık lı an lay ış  havası içinde cereyan eden bu gö
rüşmeler sırasında Türk ve Sovyet devlet cd am la rı İki memleket a rasın d ak i mü
nasebetlerin h a lihaz ır durumunu gözden geçirm işler ve m illetlerarası m eseleler 
üzerinde geniş görüş teatisinde bulunm uşlard ır.

İkili m ünasebetleri gözden geçirirken, iki ta ra f, iyi kom şuluk ilişk ile rin in  
kaydetm ekte olduğu devam lı düzelmeden m em nuniyetlerini belirtm işler ve bu 
gelişm eyi bir itim ad havası içinde ve bağ ım sızlık , egem enlik , toprak bütün
lüğü, hak eşitliğ i ve içişlerine karışm am a prensiplerine riayet esasına istinaden 
takv iye  etmek am aciy le  gayret sarfına devam  hususundaki kararla rın ı teyid 
etm işlerd ir.

¡kİ Ta ra f, a ra la rın d ak i İktisad î ve ticarî m ünasebetlerin yapıcı bir şekilde 
gelişm esinin iki ülkenin karşılık lı arzu ve m enfaatlerine uygun olduğunu m em 
nuniyetle m üşahade etm işlerdir. Bu m ünasebetle T a ra fla r, Türk iye ’de çeşitli 
önemli s ına î projelerin gerçekleştirilm esi hususunda iki memleketin işb irliğ in i 
öngören 25 M art 1967 tarih li Hükûm etlerarası A n laşm an ın  İktisad î, ticarî ve 
tekn ik  m ünasebetlerin artm asına yaptığ ı katkıyı tebarüz ettirm işlerd ir. Bu A n 
laşm anın  uygulanm ası ¡yİ bir seyir tak ip  etm ektedir. T icarî m übadeleler de
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artan  bir seyir gösterm ekte olup 1969 - 1970 devresine a it Protokol bu m üba
delelerin  hacm inde yeni bir artışı öngörm ektedir. Bu konuyla ilg ili o la rak , T a 
ra fla r , iki ü lke a rasın da uzun vad e li bir ticaret an laşm ası akd i im kânını tetkik 
etmeyi ka ra rla ştırm ış la rd ır .

1968 y ılın d a , A n ka ra  ile M oskova a ras ın d a  m untazam  hava seferleri ih 
dası ve İstanbul ile M oskova arasın d a  doğru dem iryolu irtibatı tesisi, mal ve 
yolcu n ak liya tı için m üsait şa rtla r ya ra tm ıştır. T a ra fla r , ü lkeleri a rasın d a  tu
rizm in gelişm esine katk ıda bu lunm ak am aciy le  gayret sarfetm ek hususunda 
m utabık ka lm ış la rd ır. Böyle bir gelişm enin  icap ların ı ve iki ta ra flı ticaretin  a r 
tan hacm ini nazarı itibare a la n  T a ra fla r , bir karayo lu  n ak liya t an laşm ası akd i 
g ayesiy le  m üzakerelere b aş lam ak  üzere eksperlerin i görevlendirm eyi k a ra rla ş
tırm ışlard ır.

T a ra fla r , Türkiye ile Sovyetler B irliğ i a ras ın d a  ilim , sanat ve spor sah a
larında tem asları devam  ettirm ek hususundaki a rzu ların ı izhar etm işler ve bu 
tem asların  m illetleri a ras ın d ak i an lay ış ın  kuvvetlenm esindeki rolüne işaret et
m işlerd ir.

T a ra fla r , b ir konsolosluk sözleşm esi akd i hususunda m utab ık ka lm ış la r
d ır. Bu konuda m üzakere ler yak ın d a  b aş layacaktır .

M ille tle rarası durum u gözden geçird ik leri s ırada T a ra fla r , d ünyada âd il 
ve devam lı b ir barışın gerçekleşm esi hususundaki sam im i arzu ların ı ve çeşitli
bölgelerdeki gerg in lik  kayn ak ların ın  bertara f ed ilm esine katkıda bu lunm ak 
suretiyle  bu istikam ette sürekli faa liye tte  bu lunm ak hususundaki az im le rin i te- 
yid  etm işlerd ir.

iki T a ra f, m em leketlerin in B irleşm iş M ille tler Y a sa s ın a  olan bağ lılığ ın ı be
lirtm işler ve bu Teşk ilâ tın , barışın ve m ille tle rarası güven liğ in  idam e ve m uha
fazas ın d a  kendisine düşen rolü m üessiriyetle yerine getirm esini sağ la m a k  için 
a ra lık s ız  ça lışm ak  hususundaki ka ra rla rın ı tekra rlam ış la rd ır .

Bu m ünasebetle T a ra fla r , m ille tlerarası ih tilâ fla rın  ve m eselelerin barışçı 
yo lla rd an  halli lüzum unu belirtm işlerd ir.

İki T a ra f, genel ve tcım s ilâhs ız lan m a konusunda terakki kaydedilm em iş 
o lm asın ın  ve s ilâh lan m a yarış ın ın  devam  etmekte bu lunm asın ın , devam lı bir 
barışa ve m ille tle rarası güven liğe götüren yol üzerindeki- belli başlı engeller
den birin i teşkil ettiğ.ini beyan etm işlerd ir. T a ra f la r , m üessir bir m illetlerarası 
kontrol a ltında o lm ak üzere, nükleer s ilâhs ız lan m a da d a h il, genel ve tam  bir 
s ilâhsız lan m an ın  bütün devletlerin  gayreti ile gerçekleştirilm esin in , in san lık  için 
en âcil hedefi teşkil etm eye devam  eyled iğ i görüşündedirler. İki T a ra f , den iz 
ve okyanus d ip lerine  nükleer ve d iğer kütlevî İm ha s ilâ h la rı yerleştirilm esin i 
y a sa k la y a c a k  bir And iaşrnan ın  akd ine  m atuf ça lışm aları destekled iklerin i; tek
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rar beyan etm işlerd ir. T a ra fla r ay rıca , k im yasal ve bakteriyo lo jik  s ilâh la rın  
yasak lanm asın a  m ütedair 1925 tarih li Cenevre Protokolünün önem ine işaret 
etm işler ve bu a land a  müessir ilâve  tedbirlerin  a lınm asına  ta ra fta r o ldukların ı 
beyan eylem işlerd ir.

T a ra fla r, A vrupa m eselelerine özel bir d ikkatle  eğ ilm işler ve bu konuda 
görüş teatisinde bulunm uşlard ır. İki T a ra f, yum uşam ayı ko lay laştırm ak ve A v 
rupa m em leketleri arasında tem asların  gelişm esin i teşvik  etmek hususundaki 
azim lerin i ifade etm işler ve bu m ünasebetlerdeki gelişm e ve gayretlerin  devam ı 
sonucu itim ad havasın ın  tesisin in ve K ıtayı bölmekte olan büyük m eselelerin 
neticede hallin in  kabil o lacağ ı hususundaki kanaatlerin i teyid eylem işlerd ir. 
T a ra fla r, bu m ünasebetle, iyi bir hazırlığ ın  tahakkuku  halinde A vrupa güven
liğ ine ta a llû k  eden m eseleler üzerinde ilg ili bütün ülkelerin iştirak edeceği bir 
konferansın fayd a lı bir vasıta  o lab ileceğ i düşüncesindedirler. T a ra fla r bu ko
nuda fik ir teatisine devam a hazır o ldukların ı beyan etm işlerd ir.

Ta ra fla r, ırk ayırım ının ve söm ürgeciliğin tam am en ortadan ka lkm ası hu
susunda m utabık o ldukların ı belirtm işlerd ir. Bu m ünasebetle sömürge ülke 
ve halk larına bağ ım sızlık  verilm esi hakkındaki Birleşm iş M illetler Beyanna
mesinin uygulanm asın ın  çabuklaştırılm ası gereğine işaret etm işler ve bu a m a 
cın gerçekleşmesi için Birleşm iş M illetlerin  gayretlerin i desteklem ek hususun
daki azim lerin i teyid etm işlerdir.

iki Ta ra f, Orta Doğu'daki tehlike li durumun devam ından duydukları c id
dî endişeyi teyid etm işlerd ir. T a ra fla r  kuvvet ku llan arak  toprak kazancı elde 
edilm esine ve çözüm şekillerin in  kabul ettirilm esi için em rivâkilere  bcış vu ru l
m asına karşı o ldukların ı yeniden belirtm işlerd ir. T a ra fla r, ih tilâ fa  s iyas î bir hal 
çaresi bu lunabilm esi ve bölgede â d il, hakkan iyete müstenit ve devam lı bir 
barışın teessüsü için m üsait bir zemin teşkil etmekte olan 22 Kasım  1967 ta 
rihli G üvenlik  Konseyi kararı gereğince İsrcıi! kuvvetlerin in işgal edilm iş A rap  
lop rakların ı tah liye  etmeleri lüzumunu belirtm işlerd ir. T a ra fla r , böyle bir hal 
çaresinin A rap  m em leketlerinin meşrû hak ve m enfaatlerin i m uhafaza etmesi 
gerektiği kanaatinded irler.

İki Ta ra f Kıbrıs m eselesinde de fik ir teatisinde bulunm uşlard ır. Türk T a 
rafı bu husustaki son gelişm eleri izah etm iştir. T a ra fla r , bu konuda daha ev
vel m uhtelif vesile lerle  açık lanm ış olan pozisyonları teyid etm işlerd ir. T a ra fla r , 
bu ih tilâfa barışçı bir ha! şekli bulunm ası gerektiğ inde m utabıktırlar. T a ra fla r , 
Türk ve Rum Cem aatleri tem silcileri a rasında halen yap ılm akta  olan görüşm e
lerin, iki Cem aatin meşrû hak ve m enfaatlerini hesaba katacak  şekilde ve 
Kıbrıs Devletinin bağ ım sızlığ ı ve toprak bütünlüğü esasına istinaden barışçı 
bir n ihaî çözüme yo! açacağı ümidini izhar eylem işlerd ir.

İki T a ra f, V ie tnam 'dak i durum dan endişe izhar etm işlerd ir. T a ra fla r , P a
ris görüşm elerinin Vietnam  halkın ın kendi kaderin i kendisinin tâyin  etmesine
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i m kâr. verecek şekilde ve 1954 Cenevre A n laşm a la rın a  müsteniden barışçı bir 
hal çaresi bu lunm asına müncer o lacak  olum lu sonuçlar verm esin i sam im iyetle 
tem enni etm işlerd ir.

T a ra fla r , V ietnam  ih tilâ fı ile A sy a 'd a k i d iğer ih tilâ fla rın  h a llin in , d ünya
nın bu bölgesinde barış ve istikrarın  kuvvetlenm esine m üessir katk ıda bu lu
nacağı kanaatin i izhar etm işlerd ir.

Görüşm eler sonunda, T a ra fla r , Türk - Sovyet m ünasebetleri tarih inde bir 
Türk Devlet Başkan ın ın  ilk  ziyaretin i teşkil eden Cum hurbaşkan ı Cevdet Sunay' 
ın z iyaretin in  ve iki T a ra f a ras ın d ak i görüş teatile rin in , iki m em leket a rasın dak i 
iyi ilişk ile rin  mesut gelişm esine yeni ve önem li bir katk ıda bulunduğunu mü- 
şahade etm işlerd ir.

Cum hurbaşkan ı Cevdet Sunay , Sovyetler B irliğ indeki ikam eti sırasında 
kendisine ve refakatindek i heyet üyelerine gösterilen sam im i kabul ve sıcak 
m isafirperverlikten  do lay ı şükran ların ı ifade  etm iştir.

Türkiye Cum hurbaşkan ı, SSCB Yüksek Sovyet Prezidyum u Başkan ı Sayın 
Podgorn i’yi Tü rk iye ’ye resm î bir z iyarette bu lunm aya davet etm iştir. Bu d a 
vet, teşekkürle kabul ed ilm iştir. Z iyare t tarih i ileride tesbit ed ilecektir.»

le 21 Novembre 1969 

COMMUNIQUE CONJOINT TURCO-SOVÍETIQUE

«Le Président de la République de Turquie, accom pagné de M adam e 
Cevdet Su nay , a effectué une v is ite  o ffic ie lle  en Union Soviétique du 12 au 
21 Novem bre 1969, sur l ’ invitation  du Présidium  du Soviet Suprêm e et du 
Gouvernem ent de l ’Union des Républiques Soviétiques Socia listes. M onsieur 
İhsan Sabrİ Ç a ğ la ya n g il, M in istre des A ffa ire s  Etrangères, a participé à cette visite .

Le Président de la République et les mem bres de sa Délégation ont visité , 
à part M oscou, les v ille s de Len ingrad , de K iev , de Tib issi et de Bakou où ils 
ont parcouru, avec grand intérêts, d ivers établissem ents so ciaux , culturels et 
industriels,

Le Président Cevdet Sunay a eu des entretiens o ffic ie ls avec le Président 
du Présidium  du Soviet Suprêm e M onsieur N. V . Podgorni.

Pendant son séjour à M oscou, le Président de la République s ’est 
entretenu égalem ent avec le Secrétaire G énéra l du Comité Central du Parti 
Com m uniste de i'U .R .S .S . R .l. B rejnev a insi q u ’avec le Président du Conseil 
des M inistres A .N . Kossyguine.



A ux entretiens officie ls ont participé du côté turc :

Ihsan Sabri Ç ag la ya n g il, M inistre des A ffa ire s  Etrangères, Fuat Bayra- 
m oglu, Am bassadeur Extraord inaire  et Plénipotentiaire de la République de 
Turquie à Moscou, C ihat A lp an , Secrétaire Général à la Présidence de la 
République, Turgut ilkan , Conseiller Privé du M inistre des A ffa ire s  Etrangères, 
Sulhi D i§lioglu, Directeur du Cabinet de la Présidence de la République, Ö z
dem ir Y ig it, Chef du Département de Recherches et de P lanification Politique, 
O ktay i§cen, Chef du Département de l ’ Inform ation, Erdem Erner, Directeur 
Général du Département de l'Est.

Du côté soviétique :

K. T. M azurov, Premier Ad jo int du Président du Conseil des M inistres, 
A .A . Grom yko, M inistre des A ffa ires Etrangères, N.S. Patolitchev, M inistre du 
Commerce Extérieur, S .A . Skatchkov, Président du Comité d ’Etat des Relations 
Economiques Extérieures du Conseil des M inistres, V .M . V inogradov, M inistre 
Adjo int des A ffa ires Etrangères, V .F . G rob iakov, Am bassadeur Extraord inaires 
et Plénipotentiaire de l'U .R .S.S. à A n ka ra , A .L . Voronin, Directeur Général du 
Département du Moyen Orient au M inistère des A ffa ires Etrangères.

Au cours de ces entretiens qui se sont déroulés dans une atm osphère de 
franchise, de cordialité et de compréhension m utuelle, les hommes d ’Etat turc 
et soviétique ont passé en revue l’état actuel des relations entre les deux pays 
et ont procédé à un large échange de vues sur les problèmes internationaux.

En passant en revue les relations b ilatra les, les deux parties se sont 
félicitées de l’am élioration constante des rapports de bon vo isinage et ont 
réaffirm é leur volonté de poursuivre leurs efforts en vue de prom ouvoir cette 
évolution dans un clim at de confiance et sur la base du respect des principes 
d'indépendance, de souveraineté, d ’ intégrité territo ria le , d ’égalité  en droits 
et de non-ingérence dans les a ffa ire s  intérieures.

Les deux parties ont souligné avec satisfaction que le développem ent 
construcfifdes relations économiques et commerciales correspond aux désirs 
et aux intérêts mutuels des deux pays. A  cet égard , elles ont fa it ressortir 
l ’apport fourni à l ’ intensification des relations économiques, com m erciales et 
techniques par l ’Accord Intergouvem em ental du 25 M c 's  1967 qui prévoit 
une collaboration entre les deux pays pour la réalisation de d ivers projets 
industriels importants en Turquie. Cet accord est en bonne voie de 
réa lisation . Les échanges com m erdeux m arquent de leur côté un cours 
ascendant et le Protocole sur les échanges pour les années 1969-1970 prévoit un 
nouvel accroissement dans leur volum e. Dans le même ordre d ’idées les 
parties ont décidé d ’étudier la possibilité de conclure un accord commercial 
à long terme entre les deux pays.
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La com m unication aérienne régulière entre A n ka ra  et Moscou a insi que 
la ligne fe rro via ire  directe entre îstanbul et Moscou étab lies en 1968 ont créé 
des conditions favo rab les pour les transports m archands et passagers. Les deux 
parties sont tombées d'accord pour déployer des efforts a fin  de contribuer 
au développem ent de tourism e entre les deux pays. Prennent en considération 
les exigences d 'une telle évolution a insi que le volum e croissant du commerce 
b ila té ra l, les parties ont décidé de charger leurs experts respectifs d ’entamer 
des pourparlers en vue de la conclusion d ’un accord de transport routier.

Les parties ont exprim é le désir de poursuivre les échanges dans les 
dom aines scientifique , artistique et sportif entre la Turquie et l ’Union Soviétique 
et ont souligné le rôle de ces relations dans le renforcem ent de la compréhension 
entre les peuples des deux pays.

Les deux parties sont convenues de conclure une Convention Consulaire . 
Des pourparlers débuteront prochainem ent à cet effet.

Au cours de leur tour d ’horizon de la situation internationale , les parties 
ont réaffirm é leur désir sincère de vo ir réa liser une p a ix  juste et durab le  dans 
le monde et leur déterm ination d ’ag ir  continuellem ent dans ce sens tout en 
contribuant à l ’é lim ination  des foyers de tenstion en d iverses régions.

Les deux parties ont souligné l ’attachem ent de leur pays à la Charte des 
Nations Unies et ont réitéré leur volonté d ’oeuvrer sans relâche pour assurer 
I effircacité  du rôle de cette O rgan isation  dans le m aintien et la sauvegarde 
de la p a ix  et de la sécurité internationale . A  cet égard les parties ont souligné 
la nécessité de la solution des problèm es et conflits in ternationaux par les 
voies pacifiques.

Les parties ont souligné que l ’absence de progrès en ce qui concerne le 
désarm em ent général et complet a in si que la continuation de la course aux 
arm em ents constituent toujours l ’un des p rincipaux obstacles dans la voie 
m enant à une p a ix  durab le  et à la sécurité internationale . Les parties considèrent 
que fa réa lisa tio n , par l ’effort commun de tous les états, du désarm em ent 
général et com plet y compris le désarm em ent nucléaire  sous contrôle internati
onal e fficace , continue d ’être l ’ob jectif le plus urgent pour l ’hum anité. Les 
parties ont réitéré leur appu i au x  travau x  v isan t à la conclusion d ’un Traité 
interd isant de p lacer des arm es nucléaires et d ’autres arm es de destruction 
m assive  sur le fonds des mers et des océans. Elles ont en outre souligné 
l'im portance du Protocole de Genève de 1925 sur ¡’ interdiction des armes 
chim iques et bactério logiques et se sont déclarées pour l ’adoption de mesures 
supplém entaires efficaces dans ce dom aine

Les parties se sont penchées avec une attention particu lière sur les 
questions européennes et ont procédé à un échange de vues à ce sujet. Elles 
ont exprim é leur déterm ination de favo rise r la détente, d ’encourager le 
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développem ent des contacts entre les pays européens et ont réaffirm é leur 
conviction que par le développem ent de ces rapports et par la poursuite de 
ces efforts il serait possible d ’ instaurer le clim at de confiance et de résoudre 
éventuellem ent les grands problèmes qui d iv isent le continent. Les deux parties 
estiment à cet effet que au cas où une bonne préparation serait réa lisée, la 
réunion d ’une conférence sur les questions touchant à la sécurité européenne 
avec la participation de fous les pays intéressés pourrait constituer un moyen 
utile. Les parties se sont déclarées prêtes à poursuivre des échanges de vues 
à ce sujet.

Les parties se sont unanim em ent prononcées pour la disparition de la 
d iscrim ination racia le  et des vestiges du co lonialism e. A  cet effet, elles ont 
souligné urgence d ’app liquer la Déclaration de l'ONU sur l'octroi de l'indépen
dance aux pays et peuples co lon iaux et ont réaffirm é leur déterm ination de 
soutenir les efforts des Nations Unies pour la réalisation de cet objectif.

Les deux parties ont réitéré leur v ive  préoccupation au sujet du prolonge 
ment de la situation dangereuse au M oyen-Oriont. Elles ont de nouveau exprim é 
leur opposition à l'em ploi de la force pour l'acquisition des territoires ainsi 
qu 'au recours au fa it accompli pour l’ imposition des solutions. Elles ont souligné 
la nécessité du retrait des forces israéliennes des territoires arabes occupés, 
conformément à la résolution du Conseil de Sécurité du 22 Novembre 1967 
qui constitue la base susceptible de mener à une solution politique du conflit 
et à l'établissem ent d'une p a ix  juste, équitable et durable dans la région. Elles 
estiment qu'une telle solution devra it sauvegarder les droits et les intérêts 
légim ites des pays arabes.

Les parties ont eu égalem ent un échange de vues sur la question de 
Chypre. La partie turque a exp liqué les derniers 
développem ents à cet égard . Les deux parties ont réaffirm é les positions qui 
ont été exprim ées à plusieurs reprises dans le passé. Les parties sont d ’accord 
sur la nécessité de trouver une solution pacifique à ce conflit. Elles ont exprim é 
l'espoir que les conversations en cours entre les représentants des Com munautés 
turques et grecques ouvriront la voie à une solution défin itive  et pacifique sur 
ia base de l'indépendance et de l'intégrité territoria le de l ’Etat chypriote, prenant 
en considération les droits et intérêts légitim es des deux Com munautés.

Les deux parties se sont déclarées préoccupées devant la situation au 
V ietnam . Elles ont exprim é le souhait sincère que les conversations de Paris 
aboutissent à des résultats positifs afin  de réaliser un règlement pacifique de 
ce conflit sur la base des Accords de Genève de 1954 permettant au peuple 
vietnam ien de disposer de son destin.

Les parties sont convaincues que le règlement du Confiit du V ietnam  et 
des autres conflits en Asie  contribuerait efficacem ent au renforcement de la 
p a ix  et de la stabilité dans cette partie du monde.
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Au terme de leurs entretiens, les parties sont tembées d ’accord pour 
constater que la v is ite  du Président Cevdet Sunay , la prem ière effectuée par un 
Chef d ’Etat de Turquie dans l ’histoire des relations turco-sovié liques, a insi que 
les échanges de vue entre les deux parties ont constitué une nouvelle et im por
tante contribution au développem ent heureux des bonnes relations entre les 
deux pays.

Le Président Cevdet Sunay a exprim é ses v ifs  remerciements pour l'accueil 
cord ial et l ’hospita lité chaleureuse réservés à lui-m ême a in si q u 'au x membres 
de sa délégation pendant leur séjour à l ’Union Sovitique.

Le Président de la République de Turquie a invité M .N .V . Podgorni, 
Président du Présidium  du Soviet Suprême de l ’U .R.S.S. à fa ire  une v isite 
o ffic ie lle  en Turquie. Cette v isite  a été accepté avec remerciement. La date de 
la visite  sera fixée  u ltérieurem ent.»

S E L G Ê  12 18 Kasım  1969

KLERİDES’İN KIBRIS SORUNUSMA TOPLU BİR BAKIŞTAN ÇIKARDIĞI SONUÇLAR

Rum Tem silciler M eclisi Başkan ı K lerides, Lions Kulübünün Ledra Palace 
O telinde düzenled iğ i yem ekte bir konuşm a yapm ıştır :

«K ıb rıs m eselesin in çözüm ünde ka rş ıla ş ılan  prob lem ler» konulu konuşm a
sında K lerides şun ları söylem iştir :

«K ıb rıs sorununun çözümünün hepim izi en çek meşgul eden biı konu o l
duğunu b iliyorum . H alkın  d ikkati haklı o la rak  bu konu üzerinde top lanm akta 
ve h a lk , bu hususta b ilg iye  susam ış bu lunm aktad ır. Ayn ı zam anda biliyorum  
ki bu konu gerçekleri pek az  bilen ve geçmiş ve şim diki h a ta la ra  ko lay lık la  işa- 
ıet ederek bundan sonra neler o lacağ ı hakk ında meşum tahm in le r yürüten ten- 
kidciler ta ra fın dan  da ta rtış ılm aktad ır.

Bu akşam  size burada konuşm aktan esas m aksadım  «M üm kün çözüm ! ta 
biri ile ne kastettiğ im izi izah etm ek, m ahalli m üzakere ler yo lunun doğru bir yol 
o lup olm adığını incelem ek, m üzakerelerde karş ılaş ılan  güçlükleri an la tm ak , baş
ka bir ifade  ile mümkün çüzümü ararken  karşılaştığ ım ız problem leri belirtm ek 
ve son o la rak  m üzakerelere devam  ed ilip  edilm em esi gerektiğ ine d a ir  görüş
lerim i belirterek bunların  başarı ih tim alleri hakk ında bir değerlend irm e y a p 
m aktır.

A rzu edilen çözüme karşılık  mümkün çözüm o la rak  va s ıflan d ır ılan  bir çö
züm şekli a ram a po litikası, Yunan istan  ve Kıbrıs hüküm etleri ta ra fın d an  m üş
tereken ve Kıbrıs sorununun çözümünü etkileyen bütün m illî ve enternasyonal
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faktörlerin  d ikkatle  incelenmesinden sonra kararlaştırılm ış bir po litikad ır. K a n a a 
timce halkı ayd ın la tm ak  için 1964'ten bu yana  herhangi bir zam anda arzu ed i
len çözüm şeklinin de mümkün olup olm adığını incelem ek fayd a lı o lacaktır.

Bu suale bir cevap bulm ak için iki a lte rnatif ihtim ali ayrı ayrı incelem ek 
lâzım dır. Enosis barışçı vas ıta la rla  temin ed ileb ilir m iyd i?

Eğer edilem ezseydi o zam an askerî kuvvetle gerçekleştirileb ilir m iyd i?

A şikâ rd ır ki arzu edilen çözüm şeklin in  barışçı vas ıta la r la  gerçekleştiril
mesi Türkiye'n in m uvafakatin i gerektirir. Dolcıyısiyle 1964’ten bu yana herhangi 
bir zam anda Türkiye'n in , buna, kayıtsız şartsız m uvafaka t edip etm ediğini ve 
ya  şartlı o larak  m uvafakat etmişse şartların ın  ne olduğunu incelem ek lâzım dır.

Türkiye'n in Enosis’e hiçbir zam an kayıtsız şartsız razı o lm adığını belirtm ek 
fuzu lid ir. Türkiye'n in Enosis'i şarlı o la rak  kabul edip etmediği konusuna gelince: 
Şurasını belirtmek lâzım dır ki, Acheson ’un da katıld ığı m üzakerelerde ve ay rıca , 
Türk-Yunan d ialoğu sırasında Türkiye, Yunanistan  tara fından  kendisine Kıbrıs 
üzerinde geniş bir toprak parçası verilm esi karşılığ ında Enosis konusunu tezek
küre hazır olduğunu ima etmiş veya taksim  hakkındaki Türk ta leb in in  açıkça 
kabulünü, ya da Türk savunm a İhtiyaçların ı karşılam ak için bir egemen askerî 
üs bölgesi verilm esini istemişti.

Her iki halde de toprak verilm esine ek o la rak  Türkiye, Kıbrıs Türkleri için 
m uhtariyet talebetm iş ve Türk iye ’ye verilecek bölge dışında ka lacak  Türkler için 
bir merkezî m uhtariyet m akam ının kurulm asını istemişti. D o layısıy la  geçmişte 
Papandreu ve Papandoulos, ya da diğer herhangi bir Yunan hükümeti zam an ın 
da Enosis’in barışçı vas ıta la rla  gerçekleştirilm esin in mümkün olduğunu iddia 
etmek gerçekleri tahriften başka bir şey o lam az .

Eğer bir gün Kıbrıs Rumları tarafından  Birleşm iş M illetlere bir sürü dilekçe 
gönderilerek self-determ ination hakkının tanınm asın ın  ta leb edilm esi suretiyle 
Enosis'in barışçı bir şekilde ve Türk iye ’nin m uvafakati o lm adan gerçekleştirile
b ileceğini ileri süren bir iddianın ortaya atıld ığını duyarsam  şaşm ayacağ ım . 
Aslında böyle bir iddiayı uzak o lm ayan bir geçmişte işitm iş bulunuyorum . Böy
le bir safd illiğ in  halâ mevcut olduğunu görmek insanı güldürüyorsa da- dev- 
let adam ı o lduklarına inanan bazı kim selerin de aynı sa fd illik  içinde o ld uk la
rını görmek hayal kırıcıdır.

Sef-determ ination için B.M .'e m üracaatlar K ıb rıs ’ ın daha bir İng iliz koloni
si bulunduğu 1955-58 devresinde Yunanistan  ta ra fından  Kıbrıs ad ına yap ılm ış, 
fak a t self-determ ination lehinde hiç bir karar sağ lanam am ıştı.

M aalesef Birleşm iş M illetler üyeleri herhangi bir konu üzerinde sadece Bir
leşmiş M illetler A nayasasın ı okuyarak  ve onu doğru bir şekilde yo rum layarak  
oy ku llanm azlar. Önce kendilerinin mensup bulundukları b lokların  m enfaatle
rini hesap la rla r. Bu acı bir gerçektir. Fakat ne kadar acı olursa olsun kabul ed il
mesi lâzım dır.
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Birleşm iş M illetlerde herhangi bir problem e olum lu çözüm şekli ta vs iye  
eden kara r suretlerinin kabul ed ild iğ i hallerde ise bunlar y ine  pek etkili o lam az. 
M eğer ki kabul edilen kara r suretinin lehinde bulunduğu devlet ka rar suretinin 
kendisine verd iğ i m anevî kuvvete ek o la rak , ya  ya ln ız  baş ın a , ya da başka 
devletlerle  işb irliğ i ha linde  söz konusu kara r suretini u yg u layacak  İktisad î ve 
askerî potansiyele de sah ip  bulunsun.

Ş im di, 1964 ’ten bu yan a  herhangi bir zam an d a Yu nan istan  veya Türkiye 
ta ra fın d an  aske rî kuvvet ku llan ılm ası suretiyle Kıbrıs sorununun çözümünün müm
kün olup o lm adığ ın ı inceleyelim .

Herhangi bir sorunun çözümü için aske rî kuvvet ku llan ılm ası bu yolu se
çen ü lkenin , rak ib i karşıs ında İktisad î ve aske rî üstünlüğe sah ip  bulunduğun
dan emin o lm asın ı gerektirir. Böyle bir üstünlüğün mevcut olup o lm adığ ına 
karar verm ek için rak ip  devletlerin  m illî kuvvetlerin i m ukayese etm ek kâfi de
ğ ild ir. Ayn ı zam anda geriye ka lan  m illî sın ırların ı harb in  şiddetlenm esi h a lin 
de doğacak teh like lere karşı korum ak için yeterli güce de sah ip  olup o lm a
d ık la rın ı incelem ek gerekir.

Kanaatim ce ne Yu nan istan  bir harpte Tü rk iye ’yi yenerek Kıbrıs sorununun 
çözümü ile ilg ili şartların ı ona em poze edebileceğ in i ümİd edeb ilir , ne de Tür
kiye Y u n an is ta n ’ ı yenerek Kıbrıs sorununu kendi ta lep le rine  uygun bir çözüm 
şekline b a ğ la ya b ilir .

Böyle bir harp m anasız  bir m acera o lacak  ve ilg ili ta ra f la ra  büyük İn
san î ıstırap la r ve m add î z a ra rla r  getirecektir. Üstelik böyle bir harp kesin bir 
sonuç sağ la m a ya cak  ve harb in  sonunda ilg ili ta ra fla r , y ine  kendilerin i m üza
kere yo luy la  bir çözüm a ram a k  durum unda b u lacak la rd ı. O zam an  da m üza
kereler s ilâh lı çatışm anın  sebep o lacağ ı a r lan  hoşnutsuzluk do lay ıs ıy le  çok d a 
ha zor bir m ah iyet arzedecekti.

Bu sebepten d o lay ıd ır ki gerek Yu n an istan , gerekse Türkiye şiddetli a n 
cak ikî ta ra fta  nb irin in  kendi çözüm şeklin i şiddet yo lu y la  em poze etmeğe k a l
k ışm ası ha linde k u llan acak  bir ih tiyat tedbiri o la rak  m uh afaza  etm işlerd i. M ü
teadd it Yunan  Hüküm etleri bize açıkça, b ild irm iş le rd ir ki K ıb rıs ’a gönderilen 
Yunan  kuvvetleri, Türk iye 'n in  ad ay ı istilâ  ve kendi çözüm şeklin i empoze et
meğe girişm esi ha linde K ıb rıs ’ ı savun m ak üzere gönderm işlerd i. Tekrar tek
rar ve açıkça be lirtilm iştir ki tek ta ra flı b ir çözüm şeklin i em poze etmek a m a 
cıyla bizim  ne askerî, ne de s iya s î hiç bir teşebbüste bu lunm am am ız lâzım dır. 
Başka b ir  ifade ile aske rî harekâta m utlaka gerekli o lduğu zam an  ve öze llik le  
ya  Türkierin  kontrollerindeki bölgeleri genişletm elerin i önlem ek, ya  da bizim  
h aya tî önemi ha iz  u laşım  im kânlarım ızı kesm ek suretiyle askerî durum um uzu güç
leştirm ek, ya da Türk kuvvetlerin in  çıkarm a yapm asın ı ko lay laştırm ak  üzere 
k ıy ıla rd a  yeni köprü başla rı kurm ak veya  bunları genişletm ek ve kuvvetlend ir
mek için ya p ıla ca k  teşebbüsleri durdurm ak g ayes iy le  g iriş ilecekti. Görülüyor
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ki m illî m uhafız ordusuna ve K ıbrıstaki Yunan kuvvetlerine verilen görev sa l
dırm a değil, faka t savunm a göreviyd i. A şikâ rd ır kî askerî savunm a vaz iyeti, 
askerî kuvvetlerle bir çözüm şekli sağ lam ak  gayesi güdüldüğü hallerde değil, 
faka t ancak karşı ta ra fı kendi çözüm şeklini empoze etmekten a lıkoym ak için 
a lınan  bir vaziyettir.

Şimdi askerî kuvvet ku llan ılm ası açısından Türk iye ’nin po litikasına ob jek
tif bir şekilde bakacak o lursak göreceğiz ki, zam an zam an Türkiye'n in  savu r
duğu tehditler ve bazan bunların daha hakik i görünmesi için sem alarım ıza ve 
su larım ızakarşı giriştiği ih lâl hareketleri bir yan a , Türk tehditlerin in ciddî bir 
m ahiyet a ld ığ ı ya ln ız  iki vaka  mevcuttur. B irincisi M ansura ve Kocana sa v a ş
ları, İkincisi ise 1967'deki Koffunye çatışm asıdır.

Her iki vakad a  da büyük say ıda Türk askerî kuvvetleri Kıbrıs'ın karşıs ında
ki k ıy ıla ra  yığ ılm ış ve bunlar, yeterli say ıda taşıt gem ileri ile K ıbrıs'a gelmeğe 
hazırlanm ıştır. Bu hallerde harbin patlam asına ram ak kalm ışsa da harp o l
m amıştır.

Kanaatim ce Türkiye ’nin Kıbrıs meselesini askerî kuvvet ku llan arak  h a l
letmekte gösterdiği isteksizlik  böyle bir hareketin m utlaka Yu n an istan 'la  bir 
savaşa  yol açacağın ı, bu savaşın  sonucunun ise önceden kestirilem eyeceğini 
müdri'k bulunm asına atfed ileb ilir.

Bu arada denileb ilir ki Kıbrıs sorununun askerî kuvvet yo luy la çözüm len
mesi hususunda ta ra fla rdan  hiç biri u lu sla rarası destek bulm am ıştır. B ilâkis 
harbin patlam asının  kaçın ılm az göründüğü iki v ak ad a  Batı İttifakı ile V arşova 
Paktı ü lkelerinin m enfaatleri arasında bir yak ın lık  o lm am asına rağmen gerek 
A .B .D . gerekse Sovyetler Birliği kendi yönlerinden harbi önlem ek için n ü fu zla
rını ku llanm ışlard ır. Bu hususta m isal o larakTürk iye 'n in  K ıb rıs ’a taarruz etmesi 
halinde Sovyetler B ir liğ i’nin seyirci ka lm ayacağ ına d a ir Kruşçef’ in İnönü'ye y a p 
tığı ihtar ve Kıbrıs sorununu şiddet yo luy la çözümlemeğe teşebbüs etmenin do
ğuracağı sonuçlar hakkında Türk iye'y i ikaz etmek için Başkan Johnson'un İnö
nü'ye gönderdiği mektup zikred ileb ilir.

Kofunye çarp ışm asında ise harbin patlak  verm ek üzere olduğu sırada 
Başkan Johnson, harbi önlem ek için özei tem silcisi Cyrus V ance ’i A n ka ra  ve 
A tin a ’ya gönderm iştir. Sovyetler Birliğ i ise Türkiye nezdinde d ip lom atik teşeb
büslerde bulunmuştu. Kruşçef'inkinden daha az şiddetli o lm akla beraber bu te
şebbüsler Türkiye'n in tasarlad ığ ı teşebbüsün Sovyetler Birliği ta ra fından  tasvip  
edilm ediğ ini yeteri kadar açık bir şekilde belirtiyordu Ben şu kanaatteyim  ki, 
Yunanistan ve Türkiye yekdiğerinin  kendi çözüm şeklini tek ta ra flı o la rak  em 
poze etmesine m üsaade etmemek azm inde o lm akla beraber kendileri bir çö
züme varm ak için askerî kuvvet ku llanm ak niyetinde değ ild irler. Kıbrıs sorunu
nun çözümü konusunda Türkiye'n in  askerî vaziyeti şöyle özetlenebilir :
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a) Türkiye Zürih an laşm a la rın ın  hukuken muteber olduğu görüşünde İs
rar etm ekle beraber bu an laşm an ın  şartların ı iade etmek am acıy la  açık  bir a s 
kerî m üdahalede bulunm am ıştır ve bu lunm ayacaktır.

b) Türkiye Kıbrıs Türkleri ta ra fın d an  ya ra tılan  f i i l î  durum u kuvvet yo luy la 
bozm ak için bir teşebbüs yap ılm ası halinde aske rî m üdahalede bulunacaktır.

c) Türkiye K ıbrıs Türklerine ya ra ttık la rı f i i l î  durum u m uh afaza  etmeleri için 
askerî yard ım  yap m ağ a devam  edecektir. Kendilerine el a ltından  su b ay la r gön
derm eğe, Türk iye 'de K ıbrıs Türklerine aske rî eğitim yap tırm ağ a , a d aya  askerî 
m alzem e gönderm eğe ve K ıbrıs Türklerine a ş ik â r  ekonom ik yard ım  yapm ağa 
devam  edecektir.

■ v.,;"-'; 'V h' 1 - ■
Türkiye b ilm elid ir ki kendisin in yard ım ı ile Kıbrıs Türklerin in  yaratm ış o l

duğu f i i l î  durum uyuşulm uş bir çözüme varılm ad an  önce bozu lacak olursa o 
zam an m üzakere edecek hiç bir şey ka lm ayacaktır.

Yu ka rıd a  belirttik lerim den açıkça a n la ş ılm a kta d ır ki Y u n an istan 'la  Türk i
ye a ras ın d ak i kuvvet dengesi ve iki m illetin  teh like li bir yol teşkil eden silâh lı 
çatışm a yolunu seçm eleri halinde kendiletin i m aruz b ırakacak la rı teh like ler ve 
ayn ı zam anda Kıbrıs sorununun çözümü için aske rî kuvvete başvuru lm asın ın  
ya ra tacağ ı u lu sla ra rası tepki d o lay ıs ıy la  Kıbrıs sorununun aske rî kuvvet ku l
lan ılm ası suretiyle çözüm lenm esin in mümkün veya  muhtemel o lduğuna inan
m ak rea list bir hareket o lm az. Bölgem izdeki u lu s la ra ras ı g e rg in lik , Kıbrıs prob
lem inin aske rî kuvvet yo luy la  çözüm lenm esi teşebbüslerine karşı gösterilecek 
u lu sla rarası tepkiy i daha da şiddetlendirm ekted ir.

A ske rî kuvvet, ta ra fla rd an  herhangi b irin in  kendi çözüm şeklin i empoze 
etm esini önlem ek am acıy la  ku llan ılan  bir kuvvettir. D o lay ıs iy la  çıkm az bir 
d u rjm  m eydana gelm ekte ve Kıbrıs sorununun çözümü için tek bir açık yol 
ka lm aktad ır . Bu da barışçı m üzakere yo ludur.

1967 gerg in liğ inden sonra Y u n an is lan  ve Türk iye , ilişk ile rin i düzeltm ek 
için c idd î b ir gayret sarfetm işlerd ir. Çünkü m enfaatlerin in  bunu gerektird iğ i 
sonucuna va rm ış la r, ve ayn ı zam an d a ilişk ile rin in  düzeltilm esin in  K ıbrıs soru
nuna barışçı bir çözüm bulm a çaba ların ı nisbeten ko lay laştıracağ ın a  inanm ış
lard ır. Kıbrıs sorununa m üzakere yo luy la  barışçı b ir çözüm bulm a kararı gerek 
bu lunacak  çözümün m ahiyeti ve gerekse m üzakere lerde izlenecek en iyi usul 
île ilg ili o la rak  bir takım  sua lle r o rtaya ç ıkarm ıştır. Barışçı bir çözüm şeklinin 
an cak  bağ ım sız bir Kıbrıs devleti fikri çerçevesinde a ran ab ileceğ i ve d o la
y ıs ıy la  bağ ım sız devletin  yap ıs ı hakk ında m üzakere ler ya p m ak  icap edeceği 
id rak  ed ilm iştir.

Kıbrıs m üzakere lerine b aşlanm asınd an  önce yap ılan  ön d ip lo m atik  te
maslardın federal veya  kantona! esas la ra  d ayan an  b ir çözüm şeklin in  Y u n a
n istan ve Kıbrıs ta ra fından  kabu le  şayan  o lm ad ığ ı, hatta böyle bir çözüm şek
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linin m üzakerelere başlangıç esası teşkil edemeyeceği açıkça belirtilm iştir. A y 
nı zam anda Kıbrıs Rum çoğunluğunun Türk cem aatin in m illî karakterine sah ip  
göstermeğe ve aynı zam anda eğitim , kültür, din ve şahsî statü m eselelerinde 
Türk cem aatine otonomi verm eğe ve bunu A n ayasa  hüküm leriyle tem inat a ltı
na a lm ağa hazır olduğu da açıkça belirtilm iş bulunuyordu.

Bu gelişm eler ışığ ındadır ki B. M. Genel Sekreteri bütün ilg ili ta ra fla r la  
d ikkatli tem aslar yaptıktan sonra Kıbrıs sorununun A n ayasa  veçhesi üzerinde 
m ah allî m üzakereler açılm asını teklif etmek teşebbüsünü üzerine a lm ağ a k a 
rar verm iştir. Genel sekreterin teşebbüsü gerek Bcıtı bloku, gerek Doğu bloku 
ve gerekse bloksuz ülkeler ta ra fından  desteklenm işti.

Şimdi de Yunanistan ve K ıb rıs ’ ın m ahallî m üzakereleri kabul etmek k a 
rarının doğru olup olm adığı üzerinde duracağım .

Önce m üsaadenizle  şunu belirtm ek isterim ki- bu ya ln ız  doğru bir yol 
değil, faka t aynı zam anda alınab ilecek  tek kararı teşkil etm ekteydi. Çünkü
K ıbrıs ’ ın A n ayasa  sorununun Kıbrıs halkın ı ilg ilend iren bir İç' mesele teşkil 
ettiği ve d o lay ıs iy la  K ıb rıs ’ta m üzakere edilm esi gerektiği ilk defa o la rak  kabul 
ediliyordu . Nasıl ki biz Yunan hüküm etiyle sıkı teması m uhafaza ederek müş
terek kara rla r a lıyo rsak  Kıbrıs Türk tarafı d a , belki de daha büyük bir ölçüde 
Türk Hükümetinin yard ım ı ile veya onun tavsiyesi hatta ta lim atına göre tutu
munu kararlaştırm aktad ır. Bunu iyice biliyorum . Önem li olan şudur ki Türk i
ye , K ıb rıs ’ ın A n ayasa  sorunun kendisinin temsil edilm ediği m üzakerelere konu 
teşkil edebileceğini kabul etmektedir. Bu bir avan ta jd ır . Şurasını hatırlatm ak
isterim ki, A nayasan ın  esas m addelerine şekil veren Zürih Andlaşm cısı, Kıb- 
ı ıs ’ ın g ıyab ında varılm ış bir an laşm ad ır. Ayrıca K ıb rıs ’ta kurulan A n ayasa  Ko
m isyonunda Yunanistan  da , Türkiye de resmen temsil edilm ekteyd iler. Bu ise, 
iç mesele sayılm ası gereken bir konu üzerinde Türk iye ’nin rol oynadığ ın ı gös
teriyordu.

M ah a llî m üzakereler niçin tek mümkün yolu teşkil etm ektedir? Bunun se
bebi basittir. Diğer bütün yo lla r, daha önce denenmiş ve başarıs ız lık la  sonuç
lanm ıştır. Bunları kısaca izcıh etmek istiyo rum :

1963 krizinden sonra Londra’da yap ılan  beşli konferansta Türkiye ile 
Kıbrıs Türklerinin ikili Enosis prensibi üzerinde İsrar etmeleri veya bağım sız bir 
devlet kurulm ası halinde bütün Kıbrıs Türklerin in adanın  .uzeyine, bütün Rum
ların ise Güneyine toplanm ası suretiyle federal bir devlet m eydana getirilm esi 
fikrin i ileri sürmeleri yüzünden herhangi bir sonuç alınam am ıştır. Böyle bir 
teklif ak la  sığmıyordu ve tab ia tiy le  reddedilm işti. Bunu, G üvenlik  Konseyinin 
kararı ve Tuom io ja ’nın arabulucu tayin  edilm esi takip  etti. Tuomioja Kıbrıs 
hüküm etiyle Kıbrıs Türk liderliğ in in  görüşlerini dinledikten sonra başkan John- 
son ’un şahsî tem silcisi Acheson’un yard ım ıy la  bir çözüm bulm ağa teşebbüs 
etm iş, faka t m uvaffak  o lam am ıştı. Tuom ioja ’nın ölümünden sonra Genel Sek-
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reler ta ra fın d an  tayin  edilen yeni arabulucu  G a lo  P laza , bir rapor hazırlam ış, 
faka t bu rapor Türkiye ta ra fın d an  reddedilm iş ve uygu lanam am ıştı. P laza'n ın  
raporunun Türkiye ta ra fın dan  reddedilm esinden sonra Yunan istan  ve Türkiye 
iki yıl süren bir d ia lo ğa g irişm iş le r, fa k a t yine bir sonuç a lam am ış la rd ır . Görü
lüyor ki geniş bir konferans, a rab u lucu luk , Türk - Yunan  direkt m üzakereleri 
gibi bütün yo lla r denenm iş, fa k a t başarı sağ lanam am ıştır . Bunları h atırla tm ak
tan m aksadım  Kıbrıs sorununu barışçı va s ıta la r la  çözüm lem ek için harcanan 
çab a la rın  h ikâyesin in  uzun o lduğuna işaret etmek ve şim diki Kıbrıs mü
zakere lerin in  ilerley işi hakkında sab ırs ız lık  gösterm em ek gerektiğ ine işaret et
mektir.

M ah a llî m üzakere ler yo luy la  barışçı bir çözüm şekli bu lm ak çaba larında 
karşılaştığ ım ız başlıca problem m ah a llî idare ler prob lem id ir. M üzakerelerin  
1a başında açıkça belirtm iş bu lunuyoruz ki m ah a llî idare fay d a lı bir müessese 
olup İdarî bakım dan gelişm iş bir çok ü lkelerin  karakteristik  vasfın ı teşkil et
m ektedir. D o lay ıs ıy la  d iğer ü lkelerde kab ili ta tb ik  o lan ların  ışığ ında bu ko
nuyu tezekküre hazır o lduğum uzu belirttik . Ayn ı zam anda m ah a llî idare sa 
hası içine nelerin g ird iğ i ile , bu sahan ın  d ışına nelerin ta şa rak  federa l veya 
kantonal sah aya  g ird iğ in in  b irb irinden ay ırded ilm esi gerektiğ ine d ikkati çek
m iştik.

G örüşlerim iz arasın d a  iki esas konu üzerinde geniş ay rılık  va rd ır. Bu ko
nular, m ah a llî idare  m akam ların ın  yetkileri ve fonksiyonu ile bu m akam ların  
terkib i ve ayn ı zam an d a hüküm etin y a sa m a , yürütm e ve yarg ı organların ın  
oun lar üzerindeki nezaret ve kontrolü ile ilg ilid ir .

M ah a llî idare m akam ların ın  yetkileri ve fonksiyonu üzerinden  uzun 
m üzakerelerden sonra bu konu üzerinde geniş b ir müşterek zemin bulunm uş
tur. Buna d a ya n a ra k  problem in bu veçhesin in  bir engel teşkil etmeyeceğini 
söyleyeb ilirim . Daha önem li değilse b ile onun kad ar eşit b ir hayati önem ta 
şıyan d iğer konuya, yan i m ah a llî idare m akam ların ın  terkib i ve hükümetin 
onlar üzerindeki nezaret ve kontrolü konusuna gelince , bunun üzerinde de iler
leme kayded ilem em iştir. G örüşler ha la  b irb irinden uzaktır. Bu engelin aşılıp  
aş ılm ayacağ ın ı zam an  gösterecektir. Bu engeli a şa rsa k  Kıbrıs sorununun çözü
müne yol açılm ış o lacaktır. Eğer a şa m azsa k  m ah a llî m üzakere ler başarıs ızlığa 
u ğ rayacak  ve ş im d iye  kad ar b aşa rıs ız lık la  denenen d iğer yo lla rın  uzun liste
sine eklenecektir.

Bu konunun çözülüp çözülm eyeceği hakk ında şim diden acele hüküm ler 
verm em iz doğru değ ild ir. B izim  tek lifle rim iz ad il ve yap ıc ıd ır. Bunu bir çok 
ü lke ler de teslim  etm işlerd ir. B iz , m ah a llî idare tab irin in  sın ırları içine giren 
a za m î tav iz le ri verm iş bu lunuyoruz. Bunun ötesine bir adım  daha atm am ız 
B irleşik  Devlet kurma teşebbüsünü terketfiğ im iz an lam ına  gelecektir.
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M ahallî idare tab irin in  sınırları d ışına ç ıkm ak, kendine has yeni bir A n a 
ya sa  yapısı m eydana getirm ek o lacaktır ki bu ne B irleşik bir devlet, ne de fe
deral veya kantonal bir idare şekli o lacaktır. Böyle bir sistem K ıb rıs ’ta Cum hu
riyetin bütün toprakları üzerinde her biri kendi sahasında yetki ku llanan  üç 
hükümet kurulm ası o lacaktır. Türk ve Rum m ah allî idare lerin in  m erkezî m a
kam ları, kendi cem aat m ensuplarıyle ilg ili m eseleler üzerinde m ünhasıran 
m ahallî idare yetkilerine sah ip o lacak lard ır. Buraya kadar söyled iklerim den 
açıkça an laşılm aktad ır ki henüz görünürlerde bir çözüm şekli yoktur. D o lay ı
sıy la zam ana ihtiyaç vard ır. Sabır ve sebat gösterilm esi lâzım dır. Yerine ikam e 
edecek başka bir yol o lm adıkça cem aatlerarası m üzakereleri kesmek cidd î bir 
hata teşkil edecektir. Bence başka bir yol mevcut değ ild ir. Bu arad a K ıb rıs ’ta 
gerg in lik  ya ra tacak  hareketlerden kaçınm ak ve Adanın  İktisad î hayatında K ıb
rıs Rumları ile işb irliğ i yapm aları için Kıbrıs Türklerin i teşvik am acıy la  e lim iz
den gelen her türlü gayretin sarfedilm esi lâzım dır.

Buna paralel o larak  Yunan hükümeti gibi bizim  de Türkiye ile ilişk ile rim i
zi geliştirm em iz gerekm ektedir. Öte yandan  içişlerim izi bir düzene koym ak 
için zam anı değerlendirm eli ve son zam an la rd a ortaya çıkan bazı problem leri 
etkili bir şekilde ele a lm alıy ız . Bu problem ler m ah allî m üzakerelerden neş’et 
etmemekle beraber m üzakerelerin seyrine do laylı o la rak  tesir etmektedir.

Bu sözlerim le, ad ad a  son zam an la rd a m eydana gelen iç durumu kaste
diyorum . Önemle belirtm ek isterim ki bu durum Kıbrıs sorununa barışçı bir 
çözüm bulma çaba larına büyük za ra r yapm ıştır. Bir yandan  Türk ta ra fın a  gü
venliğ i için özel garantile r verilm esi gerektiğini ileri sürmek fırsatın ı bahşet
m iş, bir yandan  da bizim iç cephemizin çökmek üzere bulunduğu intibaını 
yaratm ıştır.

Bcızı sorumsuz kişilerin takbih edilm esi gereken hareketleri yüzünden iç 
cephem izin çökmekte olduğuna ben inanm ıyorum . Bununla beraber, eğer K ıb 
rıs Türkleri ya ln ız patlayan  bom baların  sesini işitmekle kalm az faka t aynı z a 
m anda Cum hurbaşkanını devirip  kabul edilem eyecek bir çözüm şeklin i kabul 
•etmek için kom plolar bulunduğuna d a ir id d ia la r ileri süren kötü niyetli d ed i
kodulara kulak verirlerse ve eğer bu kötü niyetli iftira la ra  inanacak kadcır s a f
d illik  gösterirlerse o zam an m üzakerelerin bundan sonraki seyrinde daha uz
laşıcı bir tavır takınm aları ihtim ali yoktur. Bu konuşm am da bu konular üze
rinde uzun boylu durm ayacağım . Çünkü bunlar konuşm am ın konusu çerçeve- 
■sine girmem ektedir. Ya ln ız  konuşm am a son verirken başka vesile lerle  de be
lirttiğim  bir hususu tekrarlam ak istiyorum . Kıbrıs sorunu bugün çok nazik  ve 
kritik bir safhadan  geçm ektedir. Bu, d ikkatli ve ustalıklı bir idare isteyen bir 
safhad ır. Bu safhada h issiyat değil itidal gösterilm esi, lâzım dır. Kıbrıs meselesi 
s iyas î m aksatlar için istism ar edilm em eli ve her şeyin üstünde Yunan Hükü
m etiy le  sam im i ve tam bir işb irliğ i halinde yürütülm elid ir.
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Büyüklüğünü h esa p la ya m a ya cak  durum da o lduğum uz ve ya ln ız  kendi
kayn ak la r ım ız la  ka rş ılayam ayacağ ım ız  teh like ler ya ra tab ile cek  teşebbüslere 
g irişm eyeceğiz.

Kıbrıs m üzakere lerin in  başlam asın dan  beri Yunan istan  ve Kıbrıs Hükü
metleri a rasın d a  ya ln ız  iz led iğ im iz yol üzerinde değil fa k a t ayn ı zam anda 
daha fa z la  tav iz  verem eyeceğim iz konular tesbitinde de tam  an laşm a o la 
gelm iştir.

Konuşm am a son verirken şunu belirtm ek isterim ki, eğer b ana , m ah a llî 
m üzakere lerin  bir çözüme yol açıp  açm ayacağ ı sorulursa vereceğim  dürüst ce
vap  şu d u r : Eğer sab ır gösterir ve kozlarım ızı doğru bir şekilde o yn arsak , bir 
çözüme varm am ız ihtim al dışı değild ir.»'

B E L G E  13 25 Kasım 1969

RAUF DENKTAŞ’IN KlERİDES’İN KONUŞMASI HAKAN DAKİ MÜTALÂASI

Hüküm et ye tk ilile riy le  tem aslarda bulunm ak üzere A n ka ra 'ya  gelen K ıb
rıs Türk C em aat M eclisi Başkan ı Rauf Denktaş, Kıbrıs Rum Tem silc iler M eclisi 
Başkan ı K lerides'in  Lefkoşe'de bir yem ekte yaptığ ı konuşm ayı e leştirm iş ve bu
konuda A . A . m uhabirine şun ları sö y lem iştir :

«K le rid es ’ in bu dem ecinin düşünülerek, evvelden hazırlanm ış bir beya
nat o lm ası, Rum ta ra fın ın  bugüne kad a r tak ip  etmiş olduğu siyaseti ve bundan 
sonra tak ip  etmeyi düşündüğü yolu ayd ın la tm ası bakım ından enteresandır ve 
üzerinde duru lm aya değer.

G ene llik le  durum , rea list b ir açıdan  ele a lınm ıştır. K lerides bu aç ık la m a
sında bazı m üfrit m uhaliflerin  veya  haya lperestle rin , görm ediği veya  görmek 
istem ediği hakikatle re  parm ak b asm akta , tab ia tiy le  bu h ak ika tle rle  Rum s iya s î 
görüşünün foyasın ı açığa vu rm ak  m ecburiyetin i de h issetm ektedir.

K anaatim ce  bizim  için en önem li nokta 1963 o lay la rın ın , 1964 had ise le
rinin Enosis için yap ıld ığ ın ın  ve bu m ücadelenin gayesin in  Enosis olduğunun 
ayan  - beyan b ild irilm esid ir. Bu m ücadele neticesinde karşılaştık la rı Türk mu
kavem eti, Tü rk iye ’nin an la şm a la ra  istinaden m üdahale  tehditleri veya  fiilen  
m üdahale  etmiş o lm ası, bazı gerçekleri m eydana çıkartm ıştır kİ Klerides «arzu 
edilen çözüm şeklin in , barışçı v a s ıta la r la  gerçekleştirilm esi, Tü rk iye ’nin m uva
faka t in i gerektirir»  dem ekle , bunları Rum ta ra fın a  İyice an la tm ak  istem ek
tedir.

Y in e  bizim  için çok enteresan o lan b ir yön , Acheson m üzakere lerinde 
Tü rk iye ’nin Enosis’e razı o lab ilm ek  için istediği karşılıktır. K lerides, Tü rk iye ’nin 
Enosis’ i, an cak  taksim  veya  Türk savunm a ih tiyaçların ı ka rş ıla yaca k  genişlikte
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askerî bir bölge verilm esi m ukabilinde tezekkür edebileceğini ve Kıbrıs Türk- 
leri için de m uhtariyet ta lep etmiş olduğunu söylem ektedir. Bu gösteriyor k i, 
Acheson görüşmeleri zam an ında, bizim  can ve m al em niyetim izi ko ruyacak  
tedbirler o larak  m uhtariyet ve ayrı bir bölge konusu ele alınm ış bu lunu
yordu .»

«Birleşm iş M illetlerden a lın acak  bir kararla  Kıbrıs m eselesini kendi leh
lerine halletm ek düşüncesinin bir hayâl olduğunu» söyleyen K lerides'in  bu 
düşüncesini, « iyi bir teşhis» şeklinde niteliyen Denktaş, daha sonra, «Türk-Yu- 
nan harbi ile Kıbrıs m eselesinin halli im kân ları»  konusundaki görüşünü de 
«rea list»  o la rak  nitelemiş ve sözlerine şöyle devam  etm iştir :

«K ıbrıs'ı silâh  zoru ile a lm ak  veya Türk ha lk ların ı bertaraf etmek n iye
tiy le  hareket eden ta ra f biz o lm adığım ıza göre, böyle bir p lândan doğacak 
za ra rla rı, kendi ta rafından  göstermesi de bizim  açım ızdan sıhhatli b ir h a
reket olmuştur. Hakikaten halâ K ıb rıs ’ta , silâh zoruyla ve zo rba lık la  Kıbrıs 
m eselesini çözmek niyetini gösteren silâh lı g rup lar Rum lar içerisinde m evcut
tur. Bu realiteleri Rumların görmeleri bizce de müsbet bir şeydir.

Ümid ederiz ki, bundan böyle devam lı surette barışın korunm asının « sa l
d ırgan  o lm am ağa» dayand ığ ı hakikati de bütün Rum lar içerisindeki ilg ili s i
lâh lı g rup lar tarafından  an laşılsın  ve s ilâ h la r b ırak ıla rak  m asa başında bir hal 
çaresi bu lm ak için gerekli atm osfer yaratılm ış olsun.

1964’den 1967'ye kadar Kıbrıs'ta cereyan eden kanlı o layların  ve bun
lara sebep olan Rum sa ld ırıların ın  Türk iye ’nin K ıbrıs'a m üdahale edem eyeceği, 
etm eyeceği, sadece blöf yaptığ ı inancı içinde yap ıld ığ ın ı gösterm ektedir. Eğer 
Tü rk iye ’nin garanti an laşm asın ı işleteceğine inanm ış o lsa la rd ı, dem ek ki 
1964 - 1967 arasındak i Rum sa ld ırıla rı yap ılm am ış o lacaktı. Bu bizim  de gö
rüşümüzü teyid etmektedir.

Erenköy ve G eçitkale o lay la rınd a , Türk askerî kuvvetlerin in fiili bir şekilde 
harekete geçmiş o lm ası, sadece bu iki bölgedeki Türkleri kurtarm am ış, K ıb rıs ’ ın 
bir em rivaki ile Yunan istan 'a  bağ lanm asına mani olmuş, ay rıca , Yunan is tilâ 
sını adadan  kald ırtm ak suretiyle m üzakerelere bir im kân veren yeni ve olumlu 
b ir safha açmıştır.

Türkiye, bütün iyi niyeti ile Nato içindeki dostu ve müttefiki bir sınır kom
şusu olan Yunan istan 'la  harbe girmem ek için elinden gelen sab ır ve metaneti 
gösterm iş, ancak bıçak kemiğe dayan ıld ığ ında ve hiçbir şekilde Yunan ta ra 
fının barış yoluna dönm eyeceğini, bir em rivaki ile Kıbrıs meselesini b itirm ek 
istediklerini an lad ığ ı an larda herşeyini ortaya koymuş ve bu akıbeti önle
m iştir. Bunu, savaşın  sonunu kestirememekten m ütevellit bir tereddüt atfetm ek 
ya n lış  hesaptır.»
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Zünh an laşm asın ın  hukuken m uteber olduğu görüşünde o lduğum uz ve  
Türk iye 'n in  de bu görüşü desteklediğ i doğrudur. Zannedersem  yan lış  o lan  nok
ta , Türk iye 'n in  Zürih rejim ini iade etmek için m üdahale  hakkını ku llanm adığ ı 
ve ku llan m ayacağ ıd ır. Bu, tab ia tiy le  b iraz fa z la  iy im ser bir yorum dur. Türk i
ye , bugüne kad ar, an laşm a la rın  hukuken muteber olduğu görüşünü savun 
m uş, Kıbrıs Türkü ’de an laşm a la rın  ve Zürih rejim inin gerektird iğ i b ir statüden 
ay rılm am ak  için Rum ların kendilerin i zorlam ış o lduk ların ı bir f i i l î  durum a bu 
çatının içinde riayet etmeğe gayret gösterm işlerd ir. Zürih çatısını mümkün o l
duğu kad ar bozm am ağa ça lışm ış la rd ır. Fakat bu dem ek d eğ ild ir ki, ilân i- 
naye biz şim diki f i i l î  durum um u2 da bekliyeceğ iz , ilân ih aye  an la şm a la r  huku
ken m uteberdir deyip  oturacağ ız. Ve bu iş ilân ih aye  sürüncem ede ka lacak tır 
ve hiçbir zam an ne b iz, ne de Türlöye Zürih an laşm a la rın ın  gerektird iğ i ve b i
ze verd iğ i hakla rı ta lep  etmek yo luna g itm eyeceğiz. A n la şm aya  va rm a k , her 
iki ta ra fı da tatm in eden ve karşılık lı ta v iz le rle  temin edilen şerefli bir an la ş
m aya va rm a k , bunun için kaçın ılm azd ır. Çünki an laşm aya  varıld ığ ı takd irde , 
Zürih an laşm asın ın  hakla rı m uh akkak  ki istenecektir ve a lınm ası yo luna da 
g id ilecektir.

B iz , kendi başım ıza bir f i i l î  durum ya ra tm ad ık . Biz kendi başım ıza , du
rup durduğum uz yerde hakla rım ızı ve köylerim izi Rum lara ferkederek bugün
kü durum a gelm iş değ iliz . Rum ların başla ttık la rı harekete karşı gösterd iğ im iz 
tepkin in , yap tığ ım ız m üd afaan ın  neticesinde e lim izde ka lan  yerle re , e lim izde 
iuftuğum uz h ak la ra  (Türklerin ya ra ttığ ı f iili durum) dem ek h akikatle ri ters 
gösterm ektir. Buna da düzeltm ek yerinde olur.

Konuşm ada, T ü rk iye ’nin ekonom ik yard ım  yap m ağ a devam  edeceğinden 
de bahsed ilm ekted ir. Bu y in e  Rum ların yaratm ış o lduk ları durum un tab ii bir ne
ticesid ir. Türkiye durup durduğu yerde kendine lâzım  olan dö v iz le ri, p aray ı Kıb
rıs Türk'üne gönderip , «s iz  Rum lardan m alî ve m addi hak la rın ız ı ta lep  etm eyi
niz» dem iş değ ild ir. Bunu, bu şekilde görm ek bir hatad ır. H ak ika t, Rum ta ra 
fın ın  Türk ta ra fın a  son altı seneden beri, tek bir kuruş bile verm eyecek bir s i
yaset içinde, Türk toplum unu düşm an bir toplum  o la rak  görmüş o lm ası, Türk 
m em uruna, Türk po lisine, Türk öğretm enine m aaşla rım  verm em esi, onları kendi 
kadro larına kabul etm em esi, Türk köyüne tek bir çakıl taşı dahi oturtacak bir 
ya rd ım d a , bir yatırım da bu lunm am ası ve bütün bunları yap arken  de, m ali ve  
m addi baskı a ltın d a , Türk ta ra fın ın  çökebileceğini ümid ederek bu h ak la rım ı
zın verilm esi için bizden s iya s î h ak la rım ızdan  vazgeçm ek karşılığ ın ı beklem iş o l
m asıd ır. K ıbrıs Türk cem aati, önce kendini s ilâ h la ra  kcırşı korum uş, ondan son
ra , (p a raya  m ukab il, s ilâh la  a lam ad ığ ım  h ak la rın ız ı verin iz) ta leb i ka rşıs ınd a , 
Tü rk iye ’ye dönerek yard ım  istemiş ve s iya s î hak la rın ı teslim  etm eksizin , Tür
k iye 'n in  yard ım ı İle m üd afaasına  devam a başlam ıştır. Türk iye 'n in  bize yard ım ı 
s iya s î b ir s ilâh  değ ild ir. Durumun İcab ettird iğ i İnsan î bir ya rd ım d ır. Bunun böy
le b ilinm esine fayd a  vard ır.
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Kıbrıs'a barış gelecekse, Yu n an istan ’ ın ciddi bir şekilde Türk dostluğuna
hakikaten inanm ası, İhtiyaç duym ası ve bu dostluğu ciddi b ir şekilde bozm akta 
olan Kıbrıs sorununa barış yo luy la şerefli bir çözüm bulm a niyetini gösterm esi
ne bağ lıd ır. Biz Kıbrıs için barışın Yu n an istan ’dan geçtiğine ve geçeceğine inan ı
yoruz. Nasıl ki Klerides de, beyanatın ın m uhtelif yerlerinde, tak ip  edilm iş olan 
tüm siyasetlerin in  Yu n an istan ’la bir an laşm aya  varıld ık tan  sonra ç izild iğ in i ve 
uygulandığ ın ı belirtm iştir, bundan kaçınm am ıştır.

Barışçı bir çözüm şeklinin (bağım sız oir Kıbrıs devleti) çerçevesi içinde a ra n 
ması ve bu çerçeve dahilinde Kıbrıs Türklerin in s iyas î hak ların ın , toplum h ak
larının ne o lacağın ın ve Rum larla m ünasebetin hangi şekilde düzenleneceğinin 
tezekkür edilm esi gayet tab iid ir. Biz de, bağ ım sız bir Kıbrıs ve böyle bir devlet 
içinde Kıbrıs Türk top.lumunun hakların ı koruyacağı bir düzen, can ve mal em 
niyetinin korunabileceği ve 1963 o layların ı tekrarlatm ayacak  bir düzen a ram a k
tay ız . M esele, muhtaç olduğum uz bu can ve mal em niyetini ve K ıb rıs ’ ın muhtaç 
olduğu iki toplumun karşılık lı saygı ve birliği içinde yaşam a zemini temin ede
cek bir an laşm a bulm aktır.

Kıbrıs Türklerin i taksim e, ayrı coğrafi bölgeye iten unsurların başında , K ıb
rıs Rumlarının Enosis talebi ve adayı bir Yunan adası imiş gibi kendi tahakküm 
leri altına a lıp  Türklere ancak azınlık, hakkı tek lif etmekten öteye gitmemeleri 
gelir.

Rum ta ra fı, son zam an la rd a ikili m üzakerelerde başlıca problemin (m ahal
li idareler) problemi olduğunu açık lam akta ve dünyanın d ikkatin i bu noktaya 
çekerek Türk ta ra fına  baskı yap ılm asın ı talep eder bir davran ış içinde bulun
m aktad ır. Ben, ik ili m üzakerelerdeki m üşkülâtın bu olduğuna inanm ıyorum . 
İkili m üzakerelerde m üşkülatım ız, Rumların devam lı surette bize (im tiyazlı bir 
azın lık) statüsü verm e n iyetiyle hareket etmekte o luşlard ır. Yoksa b izi, 1960’da 
elim izde bulunan Türk hakları ile m em leketin, devletin s iyas î bir ortağı gözü ile 
görmüş o lsa la r, bizi K ıb rısrıs’ta m illî bir cem aat o larak  tam sa lar ve bundan 
ürkm eseler, K ıb rıs ’ ı Yu n an istan ’a bağ lam a siyasetlerinden tam am en vaz geçip 
ancak K ıbrıs’ ın iy iliğ i, K ıb rıs ’ ın refahı ve bir K ıbrıslılık  ya ra tm ak  zihniyeti ile 
hareket etmiş o lsa la r, bu bölge hakları bir m üşkülât teşkil etm iyecektjr ka n a a 
tindeyim .

Ben de K lerides’ le hem fikirim  ki, m üzakerelerim izin  bir an laşm a ile neti
celenmeyeceğini şimdiden söylem ek acele olur. O n lar d iyor k i, teklifleri ad ild ir 
ve yap ıc ıd ır. Biz de bizim  tekliflerim izin  ad il ve yapıcı o lduğuna inanıyoruz. V e
rebileceğim iz bütün taviz le r verilm iştir. Şimdi onlardan h ak la r a lm ak  ve o n la r
dan tav iz le r beklem ek zam anı gelm iştir. Bunlar, karşılık lı görüşlerdir. Bu görüş
lere asılıp  ka lm ak doğru o lm az. Biz inanıyoruz ki, iyi niyetle ve her iki ta ra f, 
diğer t a r a f ı n  problemlerini iyice an lam ak  suretiyle , görüşm eler devam  edebilir, 
etm elidir. Ve barış yolu ile bir sonuç a lm ak  çaba ları kuvvetlenm elid ir. H alk ,



buna yard ım cı o lm alıd ır. H aya lî hâl çareleri peşinde koşm aktan ve bunu temin 
etmek için s iya s î ortamı karıştırm aktan  vazg eç ilm e lid ir. Hele s iya s î g rup lar m ey
dana getirerek kendi düşüncelerin i yekd iğerin in  üzerine baskı ile kabul ettirmek 
sevdası, sevda ların  en teh like lis i ve en za ra rlıs ıd ır.

Rum ta ra fın ın  içinde bulunduğu g ü ven siz lik , ted irg in lik , b irib irle rin in  komp
lo la rla , s ilâh lı ça tışm a la rla  suç lam a la r, Rum polisin in  can ve m al em niyetini ko
ruyam adığ ı h akk ınd ak i b eyan a tla r, s ilâh lı g rup ların  yap m akta  o ldukları silâh 
y ığ ın ak la rı haberleri ve bunları teyid  eden resmî b eyan a tla r, Türk cem aatına 
ve Türk cem aatın ın  bugüne kadar tak ip  etmiş olduğu siyaseti an lam ak  isteme
yenlere büyük bir hakikati gösterm ektedir.

K ıb rıs ’ta s iya s î ih tiras, s iya s î ve İdarî düşüncelere, s iya s î ad lî ve hukukî 
v icd an a , Kıbrıs'ın tüm o la rak  refaha ilerlem esine ga lebe çald ığ ı ve Rum tarafı 
Türklere ikinci s ın ıf vatan d aş gözü ile baktık la rı sürece K ıb rıs ’ta barış , sükûn, 
a sâ y iş , can ve m al em niyeti tem in edilem ez. Bütün mesele budur. Geçmiş, o la y 
lar, endişem izin  doğruluğunu, isabetin i teyid  etm iştir. Bizim  arad ığ ım ız , Kıbrıs 
Rum larının hakla rın ı bertaraf etm ek, Kıbrıs Rum ların ı, idarem ize , tahakküm ü
müze a lm a k  d eğ ild ir. Bütün bunların  ak s in e , K ıbrıs dah ilin d e  şerefli bir şekilde 
h ak la rım ıza  sah ip  o la rak  teşriki m esaî edeb ileceğ im iz can ve mal em niyetim izi 
sağ la ya b ile cek  tedbirleri a ray ıp  bu lm aktır.»

B E L G E  14 22 Kasım  1969

AVRUPA TOPLULUKLARI KOMİSYONU GENEL SEKRETERİNİN ANKARA’DA 
VERDİĞİ KONFERANS

İktisad i Ka lk ınm a V akfın ın  dave tlis i o la ra k  Türk iye 'ye  gelen A vrupa Top
lu luk ları Kom isyonu Genel Sekreteri Em ile Noel, A n ka ra  San ay i O dasında Türki
ye 'n in  O rtak lık  A n laşm asın ın  geçiş dönem i konusunda bir konferans verilm iştir.

Konuşm acı, Tü rk iye 'n in , O rtak lık tak i geçiş dönem inin 1969 da başlam ası 
hususunda cesur bir ka ra r alm ış o lduğunu belirterek, geçiş dönem inin b aş la 
m ası hususunda kara r a la ra k  bunun teşvikçisi o lduğunu ve Tü rk iye ’nin bu hu- 
susdakİ kararın ı İsabetli gördüğünü söylem iştir.

Türkiye ekonom isin in güm rük verg ileri ve m iktar tahd itle riy le  geniş bir h i
m aye  içinde bulunduğunu, fa z la  h im ayenin  ise san ay i için za ra rlı o lduğunu ör
nekler vererek aç ık layan  konuşm acı, daha sonra Türk iye 'n in  Top lu luk içinde tam 
liberal bir ekonom iye geçm esinin birden bire o lm ayacağ ın ı, bunu tedricen ve ilk 
y ılla rd a  daha ya va ş  o lm ak üzere, 12 ve 22 y ıllık  devre ler içinde hem güm rük, 
hem de m iktar k ıs ıtlam a la rın ın  aza ltılm ası sonunda gerçekleşeceğin i belirtm iştir.
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Topluluğun Türk iye ’ye sağ layacağ ı a van ta jla r üzerinde de duran konuş
m acı, bu konudaki görüşlerini, «m ali yard ım », «Türkiye ’nin ihracatı» ve « işgü
cü» o lm ak üzere 3 bölümde toplam ış ve özetle şunları söylem iştir :

«M ali yard ım » : Türk iye ’ye hazırlık  dönem inde olduğu g ib i, 175 milyon 
do larlık  yard ım  geçiş döneminde de devam  edecektir. Bunun yüzde. 25 arttı
rılm ası hususu da söz konusudur. Bu mesele Topluluğa dahil m em leketlerin 
M aliye  Bakan ları taraf(ndan m üzakere edilm ektedir.

«Türk iye ’nin ihracatı» : Türkiye'nin ihraç m allarına derhal yüzde 75 güm 
rük indirim i sağ lanacaktır. Geriye kalan yüzde 2 5 ’de 6 y ıllık  bir devrede ve 
iki defada o lm ak üzere kald ırılacaktır. M iktar tahditleri ise geçiş döneminin 
başlam asıy la  derhal kald ırılacaktır.

Ancak , Türkiye'nin tekstil m am ullerin in ihracı için Topluluk ta ra fından  
m iktar tahdid i konulacaktır. Bu da m akûl bir ölçüde o lacaktır. Buna m ukabil 
Türk iye ’nin sınaî m am ûlleri için derhal yüzde 100 gümrük indirim i ve herhangi 
bir m iktar tahdidi ile k ısıtlanm am asını istemektedir.

«İşgücü» - Topluluk için ide 1964’den itibaren 12 ve 22 yıl sonunda serbest 
m übadele hususunda bir neticeye varılacaktır.»

Konuşmacı sözlerin i, «on gün önce Brüksel’de yap ılan  Dışişleri Bakan ları 
seviyesindeki görüşmede an laşm aya varılam ayan  bazı hususların bulunm asına 
rağm en, 1970 yılı başına kadar Türk iye ’nin bir an laşm a sonucuna va racağ ın 
dan üm itvarım » diyerek tam am lam ıştır.

B E L G E 15 25 Kasım 1969

BAŞBAKAN SUNAYIM SOVYETLER BİRLİĞİNE ZİYARETİ HAKKINDA 
DIŞİŞLERİ BAKANINüN SENÂTO’YÂ VERDİĞİ BİLGİ

Cum hurbaşkanı Cevdet Sunay’ ın Sovyetler B irliğ ine yaptığı gezi haklonda, 
Cum huriyet Senatosu Genel Kuru lu ’nda bir soru üzerine bilgi veren Dışişleri 
Bakanı İhsan Sabri Ç ağ layan g il, özetle şunları söylem iştir :

«Sovyetler B ir liğ i’ne ziyaretin  m uhtelif bakım lardan önem taşıd ığ ına şüp
he yoktur, iki memleket arasında son y ılla rd a  teati edilen ziyaretler, bu defa 
en yüksek seviyeye ulaşm ış o lm aktad ır. Diğer yandan  tarihte ilk defa o larak  
bir Türk Devlet Başkanı Kuzey komşumuzu resmen z iyaret etmiş o lm aktad ır.»

Bu ziyaretin , Türk iye ’yle , Sovyetler Birliği arasında düzelen iyi kom şuluk 
ilişk ile ri açısından değerlendirilm esinde isabet olduğunu hatırlatan Dışişleri 
Bakan ı, geçmiş bu ilişkilerin  bazen ülkemiz, için büyük kuşku yara tan  sa fh a 
lardan  geçtiğinin bir gerçek olduğunu kaydetm iştir. Ç ağ layan g il, şöyle devam  
etm iştir ;
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«Bu sa fh a la rın  tarihçesin i burada yapm am  fu zu lî o lur. Bağ ım sızlığ ın ı ve 
egem enliğ in i herşeyin üstünde tutan ve savunm a azm i konusunda en ufak 
bir tereddüte yer b ırakm ayacak  kad ar metin o lan T ü rk iye ’m iz, bugün artık  daha 
emin ve güven ilir şa rtla r içinde bu lunm aktad ır.

Türkiye da im a bütün kom şu lariy le  düzgün ve dürüst m ünasebetler tesis 
ve idam esin i arzu  eden bir m em leket o lm uştur. Kuzey kom şum uzla m ünasebet
lerim iz bu arzu ya  bir istisna teşkil etmiş değ ild ir.

Kom şu larım ızdan bazıla rın ın  ve bu imeyanda Sovyetler B irliğ i nin sosyal 
ve s iya s î rejim leri b izim kinden fa rk lı o lduğu halde bu hal, ü lke lerim iz a ras ın 
da iyi kom şuluk ilişk ile rin in  kurulm asın ı engellem em iştir. Bunun sebebi, ta ra f
ların  bağ ım sızlık , egem enlik , toprak bütünlüğü, hak eşitliğ i ve iç işlerine karış
m am a prensip lerine riayete itina gösterm iş o lm a la rıd ır.

D iğer ya n d an , sadece kom şu lariy le  değ il, bütün dünya ü lke leriy le  m üna
sebetlerin i düzgün ve sıhhatli bir tem ele d ayan d ırm ak  isteyen Türk iye , bu m ak
satla  sarfettiğ i gayretlerde m ille tlerarası taahhütlerin in  icap ların ı m ahfuz tut
muştur. Nasıl dış po litikada zümreci o lm ad ığ ım ızı söy lüyo rsak , gelişen m üna
sebetlerim izin  mevcut dostluk ve ittifak larım ız ı zo rlam ayan  bir satıhta yer a l
m asına itina ettiğ im izi de ayn ı aç ık lık la  söyleyecek durum dayız .

C um hurbaşkan ım ız , bu z iya re ti, bundan takriben  üç yıl önce Sovyeler 
B irliğ i B ak an la r Kurulu Başkan ı Ekse lans Kosig in ta ra fın dan  m em leketim izi z i
ya re t s ırasında iletilm iş o lan bir davet üzerine yapm ıştır.

İki m em leket arasın d a  m ünasebetlerin  düzelm esinde ve bir an lay ış  h a va 
sının teessüsünde devlet rica lin in  karşılık lı z iyaretle rin in  büyük rol oynadığı 
şüphe götürm ez. Bu bakım dan  say ın  Cum hurbaşkan ım ızın  seyahatin in  de fa i - 
deli ve istifade li olduğunu be lirtm eliy im . Z iya re t, iki ta ra f devlet erkânı a ra 
sında gerek ikili m ünasebetleri, gerek m ille tlerarası durum u gözden geçirme 
im kânı verm iş ve etraflı f ik ir  teatisi yap ılm ıştır. Görüşm eler sırasında olsun, 
yem eklerde yap ılan  konuşm alarda o lsun, ta ra fla r , ik ili ilişk ile rin  kaydettiğ i ge
lişm eyi m em nuniyetle not etm işlerd ir. Bu m ünasebetlerde aç ık lık  önemli bir 
va s ıf  ha linded ir. Bu v a s ıf  görüşm elerde de hakim  olm uştur.»

Doğu - Batı ilişk ile rinde  genel o la rak  görülen yum uşam a h avasın ın , tek
nolojin in o rtaya çıkard ığ ı m uazzam  tahrip  kudretine bağ land ığ ın ı belirten Çağ- 
la y a n g il, «bölünm üş bir A v ru p a , bugünün bir vak ıa s ıd ır»  dem iş ve şöyle de
vam  etm iştir :

« Faka t, bu bölünm üşlüğün soğuk harp şartları içinde devam  etmemesini 
de insan lık  için b ir ,k a z a n ç  o la rak  görm ekte isabet va rd ır. Doğu ile Batı a ra 
sında halli gereken büyük m eselelerin m evcudiyetine rağm en, A vru p a 'd a  s i
ya s î havay ı düzeltecek ve gittikçe bir itim at ortamı ya ra taca k  çab a la rın , neti
cede bu m eselelerin de ha llin i ko lay laştıracağ ı düşünülm ekted ir k i, bu nok
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tad a  gerek Batı gerek Doğu m em leketlerinin görüşleri b irleşm ektedir. A rtan  
Türk - Sovyet m ünasebetlerine bu noktadan da bakıld ığ ında görülür ki bu 
düzelm e bir ta ra ftan  Doğu - Batı m ünasebetlerindeki gelişm enin icaplarına
cevap  verm ekte, diğer taraftan  bu gelişm eye doğrudan doğruya katkıda bu
lunm ak lad ır.»

Geçm işin karan lık  devreleri sebebiyle Türk iye 'y le , Sovyetler Birliğ i a ra 
sındaki ilişk ilerin  uzun süre, asg arî seviyede kaldığını bild iren Dışişleri B a k a 
nı, şunları söylem iştir :

«O devirdeki şartların  bir neticesi olm ası ne kadar tabii ise, değişen şart
lar içinde, m ünasebetlerim izin düzelm esini de o kadar normal karşılam ak lâ 
zım dır. Bozulm aya sebep olan şartlar zail o lunca, düzelm e için gerekli asg arî 
şartla r da yerine gelmiş dem ektir. Bu durum da yap acak  şey, m ünasebetlerde 
m üşahade edilen boşlukları do ldurm ak ve bu suretle iki iyi komşu o la rak  y a 
şam anın gereklerini yerine getirm ektir, ikili m ünasebetleri ilg ilend iren çeşitli 
konularda yap ılm ış olan an laşm aları bu açıdan değerlendirm ek gerekir. Eko
nomik ve ticarî ilişk ilerdeki sü ra t i i artışın da m anâsı budur. Unutm am ak gere
kir ki daha on yıl önce, iki ülke arasındak i ticaret sadece hudut m ıntıkaları a ra 
sındaki m übadelelere inh isar etm ekteydi. Kaydedilen gelişm e m enfaatlerim ize 
uygun bir gelişm e olmuştur .

İkili m ünasebetlerdeki bu gelişm e her iki ülkenin de m utabakat halinde 
sağ lad ık la rı hayırlı bir inkişaftır. Normal komşuluk çerçevesinde ancak mevcut 
bulunm adığı takd irde hayret uyandırm ası gerekecek olumlu bir münasebet dü
zeyine erişm iş o lm aktan hükümet o larak  memnunuz. B iraz evvel saydığ ım  
prensipler dairesinde ve Batı ile olan çeşitli m ütekabil taahhütlerim iz ve bağ
larım ız m ahfuz ka lm ak üzere Sovyetler Birliği ile m ünasebetlerim izdeki bu 
olumlu seyrin devam ı hususunda elden gelen gayreti göstermeye kararlı ve 
a rzuluyuz.

Türk - Sovyet m ünasebetlerinin sadece düşm anlık  ve husumet çerçevesin
de kalacağ ın ı bekleyenler o lm uşsa, yan ılm ışlard ır. Bu m ünasebetlerin iyi kom
şuluk çerçevesine intikali hususunda Türk hüküm etlerinin ve Sovyet idarecile
rinin basiretli bir davran ış gösterdiklerini burada kaydetm ekten memnuniyet 
duyarım . Bittabi, bu m ünasebetlerin şimdi bir rakkas hareketi gibi öbür m u
kab il uca vardığ ını düşünenler de isabetli bir teşhis yapm ış o lm ayacak la rd ır. 
A v ru p a ’yı bölen meselelerin Türk - Sovyet m ünasebetleri üzerinde tesir icra 
etm ediğini ve etmeyeceğini söylem ek, iki ülke arasında sadece husumet carî 
o lm asın ı bekleyenlerin düşünceleri kadar hatalı olur. Hüküm etim iz bunu takd ir 
edecek kadar gerçekçi bir tutum içindedir. Mevcut gerçekleri zorlam anın  fa idesi 
■olmayacağı esasen herkesçe teslim edilen bir husustur.»
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S İ Y A S Î  O L A Y L A R

NATO BAKANLAR KONSEYİ

Nato B akan la r Konseyi, 4 - 5  A ra lık  tarih lerinde Brüksel'de toplanm ıştır.

TÜRKİYE-AVRUPA EKONOMİK TOPLULUĞU ORTAKLIK KONSEYİ 

T O P L A N T I S I

O rtaklık  An laşm asın ın  geçiş dönemine in tika lim iz konusu görüşüldüğü 
O rtak lık  Konseyi toplantısı sonunda 9 A ra lık  1969 tarih inde yay ın lanan  b ild i
ride tüm bir an laşm aya varılm asın ın  mümkün o lm adığ ı, 1970'de yeni b ir O r
ta k lık  Konseyinin düzenlenmesi hususunda m utabık kalındığ ı belirtilm iştir.

KIBRIS BARIŞ GÜCÜNÜN GÖREV SÜRESİNİN UZATILMASI

11 A ra lık  1969'da yaptığı toplantıda- Birleşm iş M illetler G üven lik  Kon
seyi, Kıbrıs barış gücünün görev süresini 15 Haziran 1970 tarih ine kadar uzat
m ıştır.

CUA'lHURBAŞKAN! CEVDET SUNAY’IN ÜRDÜN VE ETYOPYA ZİYARETLERİ

Cum hurbaşkanı Cevdet Sunay, 1 5 -1 7  A ra lık  tarih lerinde Ürdün’ü resmen 
z iya 'e t etmiş ve oradan d a , 17-21  A ra lık  tarih leri a rasında E fyopya’yı resmen 
z iy a 'e t etmiştir.

R C D BAKAN LAR KON SEY!

Kalkınm a için Bölgesel, işb irliğ i (RC.D) 'Bakanlar Konseyi, 27 - 2S A ra lık  
tarih lerinde Tah ran 'd a  toplanm ıştır.
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K Ü L T Ü R E L  O L A Y L A R

15 A ra lık  1969'da Am m an Türk Kültür M erkezine tayin  o lunan M üdür ve 
okutman göreve başlam ışlard ır.

17 A ra lık  ilâ 28 A ra lık  1969 tarih leri arasında iki A fg an lı ressam resim 
konusunda tetkiklerde bulunma'k, ilg ililerle  tem as edebilm ek am acıy la  İstanbul 
ve A n ka ra ’yı z iyaret etm işlerd ir.

17 ve 27 A ra lık  tarih leri arasından Romen Z iraa t uzm anları Zoe Tapu ve 
lon Antenuscu A nkara , İstanbul ve İzm ir'de incelemelerde bulunm uşlard ır.

25 A ra lıkda Sovyet arşivisti Z iyaadd in  Bahad ır Geyuşev A nkara  ve İstan
bu l’da incelemelerde bulunmuştur.

A ra lık  ayında N ehar Tüblek, pragram  dışı o larak , P rag ’da bir Karikatür 
Sergisi teşhir etmiştir.

*  ★  İK

24 A ra lık  ilâ 28 A ra lık  1969 tarih leri arasında TRT Ankara Radyosu Türk 
m üziği grubu Am m an ’da verdiğ i konserlerde çok büyük başarı kazanm ıştır.

25 A ra lık  1969’cla Prof. Adnan Saygun Beyrut'ta yap ılan  m üzik sem ineri

ne katılm ıştır.
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27 A ra lık  ilâ  29 A ra lık  1969 tarih le ri a ras ın d a  T ah ra n ’da tertip edilen
RCD Filim gösterisine iki bölgesel film  ile iştirak  ed ilm iştir.

★ ★ ★

28 A ra lık  ilâ 31 A ra lık  1969 tarih le ri a rasın da TRT A n kara  Radyosu Türk 
m üziği grubu Orta Doğu turnesi çerçevesinde Ş am ’da da başarılı b ir konser 
verm iştir.

★ ★ ★

30 A ra lık  1969 tarih inde  T ah ra n ’da açılan  RCD Spor Pu llan  ve k itap ları 
serg isine m em leketim ize a it pu lla r ve k itap la r ile iştirak  ed ilm iştir.

★  ★  ★

20 Kasım  ve 10 Aralı'k ta rih le ri a ras ın d a  P ian ist İdil Biret M oskova , Riga 
ve Leningrad şehirlerinde konser ve resita lle r verm iştir.

★  ★  ★

20 Kasım  ilâ 20 A ra lık  1969 ta rih le ri a ras ın d a  K ah ire ’de Topkapı Saray ı
M üzesine ait, M üdür M uavin i Firuze Preyger’ İn yönetim inde 66 parça eski y a z 
ma ve m inyatür büyük başarı ile teşhir ed ilm iştir.

★  ★  ★

1 A ra lık  ilâ 20 A ra lık  1969 tarih le ri a rasın da K ah ire ’de, M illî Eğitim Ba
kanlığ ı M eslekî Tekn ik  Öğretim  M üsteşarlığ ı B aşkan  Yard ım cısı M ehm et B irsen'in 
yönetim inde Türk el işlerine a it örnekler, eski yazm a ve m inyatü r eserleriyle b ir
likte teşhir ed ilm iştir.

★  ★  ★

1 A ra lık  1969 ’da Am m an Türk Kültür M erkezine 750 adet tanıtıcı k itap lar, 
fo to ğ rafla r, p an o lar gönderilm iştir.

5 - 6 Aralı'k ta rih le rinde  Sovyet kem ancısı Sam yon Sn itkovski A n ka ra 'd a  
Cum hurbaşkan lığ ı Senfoni O rkestrası eşliğ inde iki konser verm iştir.

★  ★  ★

8



Piyanist Hülya Saydam  11 A ra lık  1969'da A tin a 'd a  başarılı b ir resital 
verm iştir.

★  ★  ★

13 A ra lık  ilâ 25 A ra lık  tarih leri arasında Kahire 'de TRT A n kara  Radyosu 
Türk müziği grubu, Türk m üziğine ait konserler vererek büyük başarı sağ lam ıştır.

★  ★  ★

15 A ra lık  İlâ 25 A ra lık  tarih leri arasında K ah ire ’de, İstanbul O lg u n laşm a 
Enstitüsü tarafından eski ve yeni kıyafetlerden m eydana gelen ve büyük ilg iy le  
izlenen üç ayrı defile  tertibed i I m işti r.

★ ★ ★

16 A ra lık  ilâ 23 A ra lık  1969 tarih leri arasında M üzik adam ı Prof. Adnan 
Saygun Ka'hire’de yap ılan  şark müziği konferansına katılm ıştır .

k  k  k

31 A ra lık  1969’da TRT A nkara Radyosu Türk müziği grubu Beyrut te le
vizyonunda bir konser verm iştir.

★  ★  ★

1969 A ra lık  ayı içerisinde Londra'da Sabi ha Keyn ta ra fından  Türk Kre
asyonlarının tanıtılm ası am aciyle  bir defile  tertip lenm iştir.

k  k  k
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ARALIK 1969'D A TÜ RKİYE’NİN DIŞ İLİŞKİLERİ VE 

BAŞLICA M İLLETLERARASI O LAYLAR KRONOLOJİSİ





1 Aralık 1969 BRÜKSEL’E GİDEN DIŞİŞLERİ BAKANININ HAVAALANINDA
VERDİĞİ DEMEÇ

1 A ra lık  1969

1 A ra lık  1969

1 - 3  A ra lık  1969

.2-3  Aralık 1969

Nato B akan la r Konseyi, A E T -T ü rk iye  O rtak lık  Kon
seyi, ve Avrupa Konseyi B akan la r Komitesi top lantıla rına 
katılm ak üzere Brüksel'e hareket eden Dışişleri Bakanı 
İhsan Sabri Ç ağ layan g il, bu top lan tıla r hakkında basına 
bir demeç verm iştir (Bk. Belge 1).

DENKTAŞ - KLERİDES TOPLANTISI

Kıbrıs Türk Cem aati Meclisi Başkanı Rauf Denktaş 
ve Kıbrıs Rum Tem silciler Başkanı G lafkos K lerides, 6  
Ekimden beri ara verd ikleri cem aatlerarası görüşm ele
rine yeniden başlam ışlard ır.

RCD SOSYAL İŞLERİ KOM İTESİ TOPLANTISI

Kalk ınm a için Bölgesel İşb irliğ i (RCD) Sosyal İşleri 
Komitesi, Ankara Dışişleri Bakan lığ ında yaptığ ı to p lan
tısında Türkiye, İran ve Pakistan arasındak i kültürel iliş 
kilerin daha da kuvvetlendirilm esin i tavsiye  etm iştir.

jf-AO SÜNE - KIM IL M ÜCADELE KOM İTESİ TOPLANTISI

Birleşm iş AAilietler G ıda ve Tarım  Teşkilâtı (FAO) 
Sü ne-K ım ıl M ücadele Komitesi toplantısına Yak ın  ile 
Orta Doğu’nun on ülke tem silcileri katılm ıştır.

NATO A5KERÎ TOPLANTILARI

2 A ra lık 'ta  yap ılan  Nato Askeri Komitesi top lan
tısına Genelkurm ay Başkanı O rgeneral Memduh Tağm aç 
ile M illî Savunm a Bakanı Ahm et Topaloğ'Iu katılm ışlar
dır. 3 A ra lık ’ta Savunm a Bakan ları seviyesinde to p la
nan Savunm a P lan lam a Komitesi ça lışm aları hakkında, 
M illî Savunm a Bakanı Ahm et Topaloğlu , daha sonra 
basına şu b ilg iy i ve rm iştir :
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«Türkiye , N ükleer P lan lam a G urubuna bu devre 
g irm iş bu lunm aktad ır. Bu sabah yap ılan  top lan tıla rda 
N ato ’nun savunm a p lân lan  gözden geçirild i. Burada 
Türkiye o la rak  detant ve savunm an ın , N ato ’nun vazg e 
çilm ez bir esası olduğu üzerinde duruldu. Karşılık lı kuv
vet ind irim i hususunda görüşüm üz b ild irild i. Türkiye 
yeni bir tek lif getirm iş değ ild ir ve yeni b ir tek lifle  de 
karşılaşm ış değ ild ir.»

Topaloğ lu , 2 A ra lık  akşam ı Türkiye ve Y u n an is ta n ’
ın iştirak iy le  A vru pa lı Nato üyesi Savunm a Bakan ların ın  
A vrupa savunm ası işlerin i konuştukları top lan tıya ka
tılm ıştır.

3 Aralık 1969 KIBRIS CEMAATLARARASI GÖRÜŞMELERLE İLGİLİ
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞININ BİLDİRİSİ

Dışişleri Bakan lığ ı Enform asyon D airesi. B akan lı
ğın K ıb rıs ’taki ik ili görüşm eler konusundaki tutumu ile 
ilg ili o la ra !k çıkan bazı haberleri y a la n la m ış t ır :

«3 A ra lik  1969 ta rih lî b ir İstanbul gazetesinde, 
Kıbrıs problem inin A n k a ra ’da çözüleceği, Tü rk iye ’nin 
B irleşm iş M illetlerden üm idin i kestiği ve Lefkoşa'claki 
ik ili görüşm eler kesilirse A d a ’daki Geçici Türk Yönetim i
nin Daim i olduğu ilân  ed ilip , taksim in  tek ta ra flı gerçek
leştirileceği yo lunda bir haber Dışişleri Bakan lığ ı ye tk ili
lerinin beyan la rına  d ayand ığ ı be lirtilerek yayın lanm ış 
bu lunm aktad ır.

Sözügeçen haberin gerçeklerle İlişk is i bulunm adığını 
D ışişleri Bakan lığ ın ın  hiç b ir m ensubunun bu yönde bir 
beyan yapm ad ığ ın ı ve bahis konusu haberin , Türkiye'n in  
Kıbrıs konusundaki görüşlerinden m ülhem  o lm adığ ın ı be
lirtm eye Enform asyon Dairesi mezun kılınm ıştır.»

3 Aralık 1969 TÜRK - YUNAN SINIR KOMİSYONUNUN ORTAK
BİLDİRİSİ

O rtak  b ild irin in  metni şÖyledir :
«T rakya  sınırının işaretlenm esi için gerekli be lgele

ri düzenlem ek üzere 17 Kasım  1969 tarih inde  ça lışm a la 
ra b aş layan  Türk ve Yunan  heyetleri bu ça lışm aların  e sa
sını teşkil eden an a protokol metnini h az ırlam ış la rd ır.
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4 - 5  A ro iik  1969

5 A ra lık  1969

H azırlanan  ana protokol metni 3 A ra lık  1969 Ç a r
şam ba günü saat 15.00'de Türk heyetinin başkan ı D ışiş
leri Bakan lığ ı Kıbrıs - Yunan istan  Dairesi Genel M üdür 
yardım cısı Tevfik  Üncıydın ve Yunan heyetinin başkanı 
Dışişleri Bakanlığ ı IV S iyasi Daire M üdür yardım cısı Elçi 
Anghelos Chorafas ta ra fından  im zalanm ıştır.

Türkçe ve Yunanca o larak  hazırlanan  ana protokol 
metinleri ta ra fla r arasında teati edilm iştir.

Her iki heyetin ça lışm aları karşılık lı an lay ış , tam 
bir işb irliğ i zihniyeti ve  dostane hava içinde geçm iştir.

Ana protokolün eklerini teşkil edecek tekn ik ve id a
ri protokollerin hazırlanm ası için kurulan iki a lt komisyon 
A tina 'da  ça lışm alarına devam  edecektir.

A lt kom isyonların  h azırlayacak la rı protokol ta s la k 
ları iki heyetin ortak toplantısında incelendikten sonra 
im zalanacaktır.»

NATO BAKAN LAR KON SEYİ TOPLANTISI

Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Ç ağ layan g ii, top lantı
da yaptığ ı konuşm ada Türkiye'nin görüşünü aç ık lam ış
tır (Bk. Belge 2). Toplantı hakk ındaki ortak b ild iri ile b ir
likte bir Deklerasyon yayın lanm ıştır (Bk. Belge 3).

KIBRIS TÜRK LİDERLİĞİNİN RUM IAR TARAFINDAN 
ALIN AN  TEDBİRLER] PROTESTOSU

Rum yönetim i Tem silciler Meclisi ad adaki tedhiş 
hareketleriy le başa çıkam ıyan polisi, Kıbrıs - Rum Ulusal 
G üvenlik  Kuvvetlerin in özel b irlik lerle  takv iye  etmesini 
öngören bir tasarıy ı onaylam ıştır.

Kıbrıs Türk cemaati ise , derhal bir protesto b ild iri
si ya y ın la ya ra k  bu kanunun an ayasaya  aykırı olduğunu 
belirtm iştir.

B ild iride, U lusal G üvenlik  Kuvvetlerin in Yunanlı su
bayların  kom utasında bulunduğu belirtilm ekte ve o lay 
la ra  Yunan subayların ın  karışm ası «Cum huriyetin iç iş
lerine yabancı bir ülkenin daha geniş çapta m üdahale
sine yol açab ilir ,»  denm ektedir.

Kıbrıs! ı Türkler, Birleşm iş M illetlerin durum dan h a
berdar edild iğ in i belirtm iştir.
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5 Aralık 1969 BİRLEŞMİŞ MİLLETLERİN KIBRIS KONUSUNDA RAPORU

Birleşm iş M illetler Genel Sekreteri U Thant, Kıbrıs 
konusunda sunduğu raporda, Kıbrıs barış gücünün gö
rev süresinin altı a y lık  yeni b ir dönem için uzatılm asını: 
İstem iştir. U Thant, raporunda, Kıbrıs sorununun s iyas î 
çözümü konusunda iy im ser o lduğunu da belirtm iştir.

Öte yand an , Genel Sekreter, Kıbrıs barış gücünün 
kuruluşundan bu yan a  bütçe açığın ın 7 ,553  m ilyon do
lara  u laştığ ını hatırlatm ıştır.

5 Aralık 1969 ARAP ÜLKELERİNE VERİLEN RUS UÇAKLARININ
TÜRKİYE ÜZERİNDEN GEÇMESİ HAKKINDA NATO 
SÖZCÜSÜNÜN DEMECİ

Nato 6. Taktik  H ava Kuvvetleri Kom utanı Korgene
ral Moore, Anado lu  A jansı m uhab irine «Rus yap ıs ı Mig 
uçakların ın  Türkiye üzerinde uçm aları, doğrudan doğruya 
Türk hüküm etini ilg ilend iren  bir konudur» dem iş ve söz
lerine şöyle devam  etm iştir :

«Bununla beraber, Türk hüküm eti bu uçakların  Tür
kiye üzerinden geçm elerine eğer izin verm iş 'ise N ato 'ya 
karşı vecibelerin i tam  m an asıy la  n aza r’ ı d ikkate  a ld ı
ğına em in iz.»

Federal A lm an ya  yay ın  o rg an la rın d a , A rap  ü lke le
rine yard ım  o la rak  verilen  Rus yap ısı M ig uçakların ın  
Türk hüküm etinin izni 'ile Türk iye üzerinde geçtikleri y a 
zılm ıştır.

5 Aralık 1969 MİLLİYETÇİ ÇİN DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANININ
ZİYARETİ

M illiyetçi Çin Cum huriyeti Deniz Kuvvetleri Komu
tanı O ram ira l Fengchi Chung, Tü rk iye 'ye  yaptığ ı z iyaret 
s ırasında A n k a ra ’dan sonra İstan b u l’a gelm iştir.
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6 - 9  Aralık 1969 TÜRK - İRAN PETROL BORU HATTI GÖRÜŞMELERİ

İran Petrollerinin İskenderun’a ak ıtılm asın ı tem in en 
A h vaz ile İskenderun arasında 'inşası sözkonusu petrol 
boru hattı ile ilg ili o la rak  6 A ra lık  tarih inde Dışişleri 
Bakan lığ ında. U luslararası Ekonomik K uru lu şla r Dairesi 
Reisi Rahmi Güm rükçüoğlu başkan lığ ındak i Türk Heyeti 
ile Dr. Parviz AAina başkan lığ ındak i İran Heyeti arasında 
başlam ış olan görüşm eler bir ön an laşm a akdi ile neti
celenmiştir.

Görüşm elerde petrol boru hattını gerçekleştirm ek 
için Türkiye ile İran'ın  yap acak la rı işb irliğ in in  esasları 
Hükümetlerin tasvib ine  sunulm ak üzere tesbit e d i lm iş t i r .  
Petrol boru hattı île  ilg ili tesislerin iki m em leketin m üşte
rek rnaiı olması hususunda m utabakata varılm ıştır.

Hükümetlerin verecekleri yetkiye binaen Türkiye Pet
rolleri Anonim O rtaklığ ı ile İran M'illi Petrol Ş irketi, boru 
hattının inşasını gerçekleştirecek ve işletilm esini deruhte 
edecek müşterek bir şirket kuracak lard ır. TPAO  ve İran 
M illi Petrol Ş irketi, ku ru lacak  yeni Şirketin hisselerine ve 
idaresine % 50 - % 50 nisbetinde sah ip o lacak lard ır.

Türkiye ile İran'ın bu konuda yap acak la rı işb ir liğ i
nin esasları Hükümetlerce tasvib  edild ikten sonra pet
rol boru hattının inşası ile ilg ili o la rak  firm aların  halen 
hazırlam akta oldukları tekliflerin  incelenmesine geçile
ceği, bu incelemeyi m üteakip Türkiye ve İran Hüküm et
lerinin tem silcilerini İran Petrol Konsorsîyom una dahil 
şirketlerle ikinci kısım tem as ve m üzakerelerine b a ş la 
yacak ları an laş ılm aktad ır.

7 - 1 0  A ra lık  1969 CENTO ULAŞTIRMA VE BAYINDIRLIK ALT KOMİTESİ 
TOPLANTISI

Tahran 'da top lanan Cento U laştırm a ve Bayınd ırlık  
A lt Kom itesi, Cento'nun M ikrodalga sistemi gibi u laştır
m a a lan ındak i projelerinin çoğu tam am lanm ış o ldu
ğundan, bu sistemlerin uygu lanm asında işb irliğ i ve iş
letme konularında tavsiye lerde  bulunm uştur.
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Büyükelçi Bayül'ken, iki cem aat a rasın d ak i ilişk ile r
de 'kaydedilen bazı olum lu ge lişm elere  rağm en, son altı 
ay ın  ¡bilançosunun tam am en tatm in edici o lm adığ ın ı, 
Rum liderlerin in  son za m an la rd a  verd iğ i bazı demeçle- 
lerin , «norm alizasyon  çab ası»  ile bağdaşm ad ığ ın ı a n la t
mıştır.

Türk Delegesi, cernaarlerarası görüşm elerin devam ı 
ve  b aşa rıya  u laşm ası için Türk hüküm etinin elinden ge
len çabayı h a raya cağ ın a  d a ir tem inat verdikten sonra, 
K ıbrıs'ın  geleceğ in in , ilg ili bütün ta ra fla r ın  m utlak rıza 
larına dayand ığ ın ı belirtm iş, iki cem aatin  «ayrı v a r lık la 
rına sayg ı gösterilm esin i»  istem iştir.

Kıbrıs Rum yönetim inin  delegesi Zenon Rossides ise, 
K ıb rıs ’d a , tek bir ta ra fın  çabası He şartların  norm ale dö- 
nem iyeceğin i belirterek «her iki ta ra f d a , hem Rumlar 
ve hem de Türkler çaba sarfe tm elid ir»  dem iştir. Rossides, 
cem aatle ra rası görüşm elerin ağ ır b ir  tem poda gelişm e 
kayd ettiğ in i, fa k a t bu görüşm elerin iyi n iyet ve azim le 
devam ı h a lin d e , olum lu b ir sonuç a lınab ileceğ in i kaydet
m iştir.

Yunan  Büyükelçisi D im itri Bifsios d a , cem aatlerara- 
sı görüşm elerden olum lu bir sonuç a lınm ası isteniyorsa- 
ta ra fla rın  d aha fazi-a çaba sarfetm eleri gerekeceğini kay
detm iştir.

11 Aralık 1969 ÇAĞLAYANGİL - KîPRSYANU GÖRÜŞMESİ

P aris ’de bulunan D ışişleri Bakan ı İhsan Sabri Çağ- 
la y a n g il, K ıbrıs Rum yönetim i Dışişleri Bakan ı Spiro Kip- 
riyanu ile  b ir görüşm e yapm ıştır.

11 Aralık 1969 İSRAİL’DE YENİ HÜKÜMETİN KURULMASI!

28 Ekim seçim lerinden sonra, yeni İsra il kabinesini 
kurm akla  görev lend irilen  Bayan  G o ida M eir, Cum hurbaş
kanı Za im an  Ş a za r'a  yeni koalisyon hüküm etini kurm ayı 
b aşard ığ ın ı - b ild irm iştir. Kab inen in  önem li b akan lık la rın 
da d eğ iş ik lik  o lm am ıştır.
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12 Aralık 1969 AVRUPA KOMSEYİ BAKANLAR KOMİTESİ TOPLANTISI

A vrupa Konseyi Bakan la r Komitesine Yu n an istan ’ ın 
Konsey'den ihracını isteyen bir karar tasarısı sunulm uş
tur. Tasarıya  im za koymuş olan 1 1 ülke şun lar id:i : İn
giltere, İsveç, Norveç- D an im arka , İz landa , Belçika , H o l
lan d a , Lüksem burg, A lm an ya , İta lya  ve İrlanda . Bu hu
sustaki görüşm eler sonuçland ırılm adan evve l, Yunan istan  
tem silcisi, Dışişleri Bakanı Pipi ne! is, m em leketinin A v ru 
pa Konseyinden çekilm e kararı ald ığ ın ı açık lam ıştır. Ba
kan la r Kom itesinin çalışırdan hakkında bir basın b ild ir i
si yayın lanm ıştır. (Bk. Belge 5).

13 Aralık 1969 DIŞİŞLERİ BAKAMININ NATO VE O RTAK PAZAR
TOPLANTILARI H A KKIN D A  VERD İĞ İ DEMEÇ

Dışişleri Bakanı İhsan Sabrİ Ç ağ layan g il, yurda dö
nüşünde, katılm ış olduğu Nato B akan la r Konseyi ve Tür
kiye - AET O rtak lık  Konseyi ça lışm aları hakkında bir de
meç verm iştir (Bk. Belge 6).

15 A ra lık  1969 CUM HURBAŞKANIN IN  ÜRDÜN VE ETYO PYA
ZİYARETLERİ İLE İLGİLİ O LARAK VERDİĞ İ DEMEÇ

Cum hurbaşkanı Cevdet Sunay, Ürdün ve Etyopya'yı 
ziyaret etmek üzere A n kara 'd an  ayrılırken bu m ünase
betle h avaa lan ın d a  bir demeç verm iştir (Bk. Belge 7).

15 A rd ık  1969 CUM HURBAŞKANIN IN  ÜRDÜN’Ü Z İYARETİ

Cum hurbaşkanı Cevdet Sunay, A m m an ’a g e ld iğ in 
de basına bir demeç verm iştir (Bk. Belge 8). Cum hurbaş
kanı daha sonra Ürdün Kralı ta ra fından  şerefine verilen 
akşam  yem eğinde Türk - Ürdün ilişk ile ri vo O rta - Doğu 
ihtilafı konuları üzerine bir konuşma yapm ıştır (Bk. Bel
ge 9). 16 A ra !ık  günü, Cum hurbaşkanı Su nay 'a , Am m an 
Belediye Başkanı ta ra fından  şehrin anahtarı tevdii ed il
m iştir (Bk. Belge 10). Türk - Ürdün resmi görüşm eleri 
16 A ra lık  günü yap ılm ış ve bu görüşm elerin sonunda 17 
A ra lık ’ta Türk - Ürdün ortak b ild iris i yayın lanm ıştır (Bk. 
Belge 11).
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15 Aralık 1969 BULGARİSTAN ENERJİ BAKANININ ZİYARETİ

1 5 - 1 7  Aralık 1969

15 Aralık 1969

15 Aralık 1969

Bulgaristan  Enerji Bakanı Popov, T ü rk iye ’yi resmen 
z iya re t etmek üzere A n ka ra 'ya  gelm iştir.

TÜRK - YUGOSLAV KARAYOLU GÖRÜŞMELERİ

Dışişleri B akan lığ ında yap ılan  görüş'melerin sonun
da özetle şu b ilg i ve rilm iştir :

«Türkiye ile Y u g o s lavya  a ras ın d a  akded ilm iş bulu
nan Karayo lundan  Yolcu ve  Eşya N ak liya tın a  m ütedair 
A n laşm an ın  tatb ikatı ile ilg ili hususları düzenlem ek 
m aksad ıy la  Türk - ve Y u g o s lav  heyetleri a ras ın d a  A n ka
ra 'da başlam ış olan görüşm eler bugün neticelenm iş ve 
b ir procès verbal im zalam ıştır.

Karm a Kom isyonu b ilhassa  karayo lu  taşıtların ın  
iki m em leket ü lkesinden serbestçe geçişin in tanz im i, kam 
yon la rım ıza yo| ücreti ödemeden Y u g o s la v y a ’dan geçiş 
im kânı veren konten jan ların  nakliyec iliğ im iz in  gelişen 
ih tiyaçların ı ka rş ıla yaca k  b ir m iktara yükseltilm esi konu
larını görüşm üş ve kara ra  bağ lam ıştır .»

CENTG’NUN HAYVANCILIĞI GELİŞTİRME KONULU 
KONFERANSI

Cento’nun H ayvancılığ ı G eliştirm e ‘konusunda dü
zen led iğ i konferans İs lâ m a b a d ’da ça lışm a la rın a  b aş la 
mıştır.

RCD TEKNİK İŞBİRLİĞİ KOMİTESİ TOPLANTISI

Kalk ınm a için Bölgesel işb irliğ i (RCD) Tekn ik İşb ir
liği ve Yönetim  Komitesi T ah ra n ’da ça lışm a la rın a  b a ş la 
mıştır.
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16 Ârcılak 1969 DUBÇEK İÇİN AGREMAN VERİLMESİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

16 Aralık 1969

16 Aralık 1969

17-21  Aralık 1969

Eski Çekoslovak Komünist Partisi M erkez Komitesi 
Birinci Sekreteri ve daha sonra Federal AAecl i s i Başkanı 
A leksandr Dubçek’ in A n ka ra 'ya  Büyükelçi o la rak  tayin i 
ile ilg ili o la rak  Dışişleri Bakan lığ ından şu açık lam a y a 
pılm ıştır :

«Çekoslovakya Hüküm eti, A lexander Dubçek'in 
A n ka ra 'ya  Büyükelçi olara-k tayin i için 5 gün önce ag re
man ta leb inde bolunmuş ve dün bu agrem an verild iğ i 
Çek hükümetine b ild irilm iştir.»

BOĞAZ KÖPRÜSÜNÜN İHALESİ

İstanbul Boğaz Köprüsünün inşaatı ihalesi ile ilg ili 
o larak basına bir açık lam a yapan  Bayınd ırlık  Bakanı 
Turgut Gülez, Boğaz köprüsünün, Hochtief - C leveland a d 
lı A lm an - İng iliz ortak firm asına ihaie  ed ild iğ in i, teklif 
tutarının toplam  o larak  303 milyon 492 bin 393 TL o l
duğunu açıklam ıştır.

AVRUPA ULAŞTIRMA BAKANLARI KONSEYİ

Ulaştırm a Bakanı N ahit M enteşe’nin de katıldığı 
Avrupa U laştırm a Bakan la rı Konseyinin 30. toplantısı 
Paris'te ça lışm alarına başlam ıştır.

CUMHURBAŞKANININ ETYOPYA’YI ZİYARETİ

Cum hurbaşkanı Cevdet Sunay, Ürdün'e yapm akta 
olduğu resmi ziyaretin  sonunda Etyopya'ya resmî b ir z i
yarette bulunm ak üzere A d isaba'ba'ya hareket etm iştir. 
Cum hurbaşkanı bu arada Cidde havaa lan ınd a  tavakkufu  
sırasında M ekke Em i rveki'li Pren Favvaz ve Dışişleri ile 
görevli Devlet Veziri S akka f tara fından  karşılanm ıştır.

Etyopya İm paratoru Haile Selas'îye- 17 A ra lık  a k 
şam ı Cum hurbaşkanı Sunay şerefine bir yem ek verm iş
tir (Bk. Belge 12). İki devlet başkanı arasındak i resmi gö 
rüşmeler 18 A ra lık  günü yap ılm ıştır. Cum hurbaşkanı Su
nay, 19 A ra lık ’ta W onji şehrini z iyaret etm iştir ve kendi-
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17 Aralık 1969

18 Aralık 1969

1 9 -2 2  Araisk 1969

19 Aralık 1969

sine 20 A ra lık  günü A d isa b a b a 'd a , Belediye Başkan ı ta 
rafından  şehrin altın anahtarı verilm iştir. Cum hurbaşkan ı, 
A d isab ab a 'd a n  21 A ra lık  günü ayrılm ış ve  ayni gün 
Türkiye - Etyopya o rtak b ild iris i yay ın lanm ıştır (Bk. Bel
ge 13). Cum hurbaşkan ı Cevdet Sunay , yu rda dönüşünde 
Ürdün ve E tyopya 'ya  yapm ış olduğu z iya re tle r hakk ın 
da bir demeç verm iştir (Bk. Belge 14).

KIBRIS BARIŞ GÜCÜNÜN YENİ KOMUTANI

Birleşm iş M ille tler Genel Sekreteri U Thant, Kıbrıs 
barış gücü kom utan lığ ına Hintli G enera l Devan Prern 
Ç and 'ı atam ıştır.

TÜRK - ALMAN TURİZM SÖZLEŞMESİ

A n ta ly a  ve c iva rın da tu ristik  tesisle r kuracak olan 
Türk - A lm an  Turizm  Ş irketin in  an a  sözleşm esi o rtak la r
ca İstanbu l'da  im zalanm ıştır . İm za töreninde, A lm an 
hüküm etinin G elişm ekte o lan  M em leketlere Yard ım  Teş
kilâtı ad ına  OECD T ü rk iye ’ye Yard ım  Konsorsiyum u Baş
kanı Dr. Keiser, ile Türk iye İş Bankası ad ına  Umum M ü
dür ve Koç Holding ad ına  Vehbi Koç h azır bu lunm uşlar
dır.

6. FİLO’YA MENSUP BEŞ HARP GEMİSİNİN İZMİR’İ 
ZİYARETİ

A m erika  B irleşik  Devletlerin in  6. Filosuna mensup 
5 harp gem isin in  İzm ir lim anın ı z iyare ti s ırasında bazı 
protesto gösterileri yap ılm ış ve  bu o lay la ra  ka rışan  genç
ler nezarete alınm ıştır. D ışişleri Bakan ı İhsan Sabri Çağ- 
la y an g il, 22 A ra lık  ta rih inde  6. F ilo ’nun Türk iye 'ye  ya p 
tığı z iyaretle rin  hangi e sas la ra  göre yap ıld ığ ın ı a ç ık la 
mıştır (Bk. Belge 15).

TÜRK - AMERİKAN BUĞDAY ANLAŞMASI

A m erika  B irleşik  Devletleri'n in  Tü rk iye 'ye  350 bin 
ton d aha buğday yard ım ı yap ılm asın ı öngören an laşm a 
M aliye  B akan lığ ın da im zalanm ıştır.
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19 Ardık 1969 CENTO’NUN LABORATUAR TEKNİSYENLERİNİN 
EĞİTİLMESİ KONUSUNDAKİ PANEL TOPLANTISI

20 Aralık 1969

Laboratuar teknisyenlerin in eğitilm esi konusunda 
Cento'nun Tah ran ’da düzenlediği panel toplantısı ça 
lışm aların ı tam am lam ıştır.

IRAK BÜYÜKELÇİSİNİN DEMECİ

20 A ra lık  1969

Irak ’ ın Büyükelçisi Ta lib  Şebib , Bağd at’ta bu lun
duğu bir sırada Türk - Irak ilişk ileri hakkında bir de
meç verm iştir.

İki ülke arasındak i ilişk ile rin  şim diye kadar görü l
memiş derecede düzeldiğin i ve «ortak ç ıka rlar ile kar
şılıklı saygı ve an lay ış tem eline dayand ığ ın ı»  bildiren 
Büyükelçi, Türk ve Irak yöneticilerinin Kuzey Irak ’tak'i 
petrol aram a faa liye tin e  Türkiye'n in  de katılm asını sağ 
layacak  bir proje üzerinde durdukların ı, bu projenin iki 
ülke arasındaki ilişk ileri sağ lam laştıracağ ın ı belirtm iştir.

TÜRKİYE’NİN İZLANDA NEZDİNDE TEMSİL EDİLMESİ

Türk iye ’nin Oslo Büyükelçisin in , m em leketim izi bun
dan sonra İzlanda Cumhuriyeti nezdinde temsil etmesi 
ile ilg ili kararnam e Resmi G azete ’de çıkmıştır.

20 A ra lık  1969 AVRUPA YATIRIM BANKASININ AÇTIGİ KREDİ

Avrupa Yatırım  Bankası, Ya rım ca ’cla ‘kurulacak sen
tetik lastik fab rikası için Türkiye'ye 30 yıl vade ve yüz
de 4 ,5 fa iz le  9 .294 .415  do lar kredi tahsis etm iştir.

Yarım ca lastik  fabrikası- Petkim A . O . tara fından  
kurulm akta otan petro - kim ya sanay î'n in  bir kısmını 
teşkil etmektedir.

2'! A ra lık  1969 DIŞİŞLERİ BAKANININ TÜRKİYE - AET İLİŞKİLERİ 
KONUSUNDAKİ MAKALESİ

Dışişleri Bakanı İhsan Scıbri Ç ağ layan g il, İstanbul 
Sanayi O dası tarafından  yay ın lanan  Sanayi Dergisinin 
O rtak P aza r’a ayırd ığ ı özel nüshasında, Türkiye - AET 
O rtaklığ ı başlık lı bir yazı yayın lam ıştır (Bk. Belge 16).
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22 Aralık 1969 ÇAD DEVLETİ İLE DİPLOMATİK İLİŞKİ KURULMASI

Resmi G azetede yay ın lan an  kararnam ede , Türki
ye ’nin N ijerya Büyükelçisin in  m em leketim izi Çad devle
ti nezdinde de Büyükelçi s ıfa tiy le  tem sil edeceği b ild i
rilm iştir.

22 A ra lık  1969 SALT GÖRÜŞMELER! SONUNDA YAYINLANAN BİLDİRİ

Am erika  B irleşik  Devletleri ile Sovyetler B irilğ i a ra 
sında H e ls ink i’de 17 K as ım ’dan beri yap ılm akta  olan 
«Strate jik  S ilâh la rın  K ısıtlanm ası»  ile ilg ili hazırlık  gö
rüşm eleri sonunda p ara fe  edilen b ild iride , görüşmelerin 
16 N isa n ’da V iy a n a 'd a  devam  edeceği açıklanm ıştır.

23 A ra lık  1969 M İLLÎ SAVU N M A B A K A N LIĞ I BÜTÇESİN İN KARM A
KO M İSYO N D A GÖRÜŞÜLM ESİ

M illî Savunm a Bakan lığ ı bütçe raporundan öğren
d iğ ine göre, 1969 yılı içinde Türk iye 'ye  1 m ily a r  123 m il
yon 196 bin lira lık  dış askerî yard ım  yap ılm ıştır. Askerî 
yardım- 1968 y ılına  o ran la  130 m ilyon 884 bin lira lık 
b ir fa z la lık  gösterm iştir. Ya rd ım la rın  en büyük payını, 
885 m ilyon 300 bin TL ile A . B. D. teşkil etm ekle, bunu 
227 m ilyon TL. ile Batı A lm a n ya , 10 m ilyon  896 bin İL. 
ile de İta lya  izlem ekted ir.

2 3 -2 5  Aralık 1969 RCD PLANLAMA KONSEYİ TOPLANTISI

Kalk ınm a için Bölgesel işb irliğ i (RCD) T eş kİ lâ î ı 
P lan lam a Konseyinin T ah ran 'd a  yap ılan  ça lışm alarında , 
Türk , İran ve Pakistan heyet b aşk an la r ı, m uhtelif ortak 
teşebüs projelerinde kayded ilen  ilerlem eleri m em nuni
yetle karşılam ış , ticaret a la n ın d ak i ilişk ile rin  artm ası lü
zum una değ inm işlerd ir.

23 Aralık 1969 YUNANİSTAN DIŞİŞLERİ B A K A N IN  TÜRKİYE’NİN
TUTUMU İLE İLGİLİ SÖZLERİ

Yu nan istan  Dışişleri Bakan ı P ip inelis , Yunanistan - 
ın A vrupa Konseyinden çekilm esi had isesi ile ilg ili 
rcık yaptığ ı b ir basın top lan tıs ında , A nado lu  A jansı mu
hab irine  şu demeci verm iştir :
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«Türkiye'n in , Yunanistan  A vrupa Konseyinden a y 
rıldığı sırada takınm ış olduğu tutum, övgülerin üstün
dedir. Türklerden an lay ış destek ve yard ım  gördük. Bu 
Türk - Yunan ilişk ilerin in  yeni atm osferinin bir tezahürü
dür. Türk iye ’nin tutumu ve kıymetli dostum Ç ağ layan- 
g il'in  dostça tutumu övgülerin üstündedir.»

24 Aralık 1969 DIŞİŞLERİ BAKAMININ BÜTÇE KARMA KOMİSYONUNDA
YAPTIĞI KONUŞMA

Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Ç ağ layan g il, B akan lı
ğı bütçesinin Bütçe ve Plan Karm a Kom isyonunda m ü
zakeresi do lay ıs iy le  bir konuşma yapm ıştır (Bk. Belge 17).

25 Aralık 1969 AET - TÜRKİYE HAZIRLIK DÖNEMİ SIRASINDA
UYGULANAN TİCARET ANLAŞMASININ BİR YIL 
UZATILMASI

İktisad î Kalk ınm a V akfı bülteninde b ild irild iğ i g i
bi, Türkiye ile O rtak Pazcır arasındak i ortaklığ ın Geçiş 
Dönemi görüşm elerinin uzam ası üzerine, Avrupa Eko
nomik Topluluğu. Türkiye ile birinci dönem sırasında u y
gulanan Ticaret An laşm asın ı 1970 yılının sonuna kadaı 
uzatm ıştır.

Dışişleri Bakan lığ ı ilg ilileri bu konuda şu b ilg iyi 
verm işlerd ir : Bu uzatm a, geçiş dönemi çalışm aların ın  
gecikm esine değil, O rtak Pazar ülkelerin in iç bünyesine 
bağ lanm alıd ır. H azırlık  dönem inden, Geçiş dönemine 
im kân sağ layacak  olan katma protokol m addeleri üze
rindeki görüşm elerin, halen devam  etmekte olduğunu 
b ild irm işlerd ir.

25 Aralık 1969 TİCARET BAKANININ TÜRKİYE - AET ORTAKLIĞI İLE
İLGİLİ MAKALESİ

î Ticaret Bakanı Ahm et D a llı’nın, İstanbul Sanayi
O dasınca yay ın lanan  Sanayi Dergisinin O rtak  Pazar c? 
ayırd ığ ı özel sayısında «Geçiş Dönemine Başlarken ■> 
başlık lı bir m akalesi çıkm ıştır (Bk. Belge 18).
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25 Aralık 1969 SU RİYE’DE M ALLARI BULUNAN TÜRK VATA N D A ŞLARI 
İLE İLGİLİ DIŞİŞLERİN İN A Ç IKLA M A SI

D ışişleri Bakan lığ ınca yap ılan  aç ık lam a şöyled ir :

«Suriye hüküm etince m uhtelif tarih lerde alınan  çe
şitli k ısıtlayıcı tedbirler yüzünden , Su riye ’deki mah hak 
ve m enfaatleri za ra ra  uğrayan  vatand aşla rım ız ın  bu z a 
rarla rı ile ilg ili beyannam eler verm eleri lüzum u, 23.11. 
1969 tarih inden itibaren çeşitli yay ın  va s ıta la r ı ile ilân 
edilm iş olduğu halde , hâlen bu beyannam eleri vermemiş 
o lan vatand aşla rım ız ın  mevcut bulunduğu tesb it ed il
m iştir.

Sözü edilen beyannam elerin  en kısa zam an d a ve
rilm esi, bu konudaki ça lışm aların  h ız lanm asına  yardım  
etmesi b ak ım ından , ilg ili v a tan d aş la r ım ız  için çok önem
lid ir.

Bu it ib a rla , Suriye'de taşın ır ve taş ınm az m allarla  
hak ve m enfaatleri bu lunan vatand aşla rım ız ın  Türkiye 
dah ilin de  bu lundukları m ahalle  en yak ın  mal da ire le rin 
den, Türk iye  d ışında ise, en ya'kın elçilrk ve konsolosluk
larım ızdan  temin edecekleri veya  örneğine göre düzen- 
liyecekleri beyannam eleri e llerinde m evcut belgelerle 
b irlikte  15 gün içinde D ışişleri B akan lığ ın a  gönderm e
leri m enfaatleri icab ıd ır.»

25 A ra lık  1969 BULGARİSTAN’IN YENİ ANKARA BÜYÜKELÇİSİ

Bulgaristan  U lusal M eclis Prezidyum u, Ankara 
Büyükelç iliğ ine  M arin  G anchev V a ch o v ’u atam ıştır.

2 7 - 2 3  A ra lık  1969 RCD BA KA N LA R  KO N SEYİ TOPLANTISI

Kalk ınm a için Bölgesel İşb irliğ i (RCD) Bakan lar 
Konseyinin 11. dönem toplantısı T ah ran 'd a  yapılm ıştın  
Toplantın ın  sonunda bir b ild iri yay ın lanm ıştır (Bk. Bel
ge 19). A yrıca  D ışişleri Bakan ı İhsan Sabri Çağ layang ıl 
de yurda dönüşünde Konseyin ça lışm a la rı hakkında b il
gi verm iştir (Bk. Belge 20).
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27 Aralık 1969 LİBYA’DAKİ AMERİKAN ÜSSÜNÜN TÜRKİYE’YE NAKLİ 
ŞEKLİNDEKİ HABERİN TEKZİBİ

Libya 'dak i Am erikan üssünün Türkiye'ye nakli ve 
ya Türk iye ’de m üstakil bir üs tesisi hususunda Am eri
k a ’nın, ne doğrudan doğruya ne de Nato kana liy le  Tür
k iye ’ye hiçbir teklifte bu lunm adığı, bir sabah gazetesin
de bu konuda çıkan haber üzerine Dışişleri Bakanlığ ınca 
açıklanm ıştır.

27  A ra lık  1969 JA P O N Y A ’DA GENEL SECİM

Jap o n ya 'd a  yap ılan  genel seçim de, Başbakan 
Eisaku Sato ’nun Liberal Demokrat Partisi, parlam ento'- 
daki sandalye  sayısın ı b ir m iktar çoğaltarak zafere u la ş
mıştır.

30 A ra lık  1969 T Ü R K -A R A P  TİCARET ODASI

A rap  ü lkeleriy le o lan ticarî ve İktisad î ilişk ile rim izi 
geliştirm ek üzere iki yıl önce yap ılan  ve olumlu sonuç 
veren görüşm eler neticesinde Türk - A rap  Ticaret O dası 
adı altında bir oda kuru larak faa liye te  geçm iştir. Metni 
açık lanan an laşm a , A rap  Ticaret O dası Federasyonu ile 
Türkiye Ticaret O da la rı, Sanayii O daları ve Ticaret Borsa- 
ları B irliğ i arasında im zalanm ıştır.
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B E L G E  1 1 Aralık 1969

Nato, AET ve Avrupa Konseyi He ilg ili çeşitli top lan tıla ra katılm ak üzere 
M aliye  Bakanı Mesut Erez ile Brüksel'e giden Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağ- 
layan g il, hareketinden evvel basına şu demeci verm iştir :

«B ilind iğ i gibi,- önce Brüksel’de yap ıla cak  olan NATO B akan la r Konseyi 
toplantısına katılacağ ız . B ilâhare Avrupa Ekonomik Topluluğu O rtak lık  Konse
yinde m emleketim izi temsii ettikten sonra, A vrupa Konseyi Bakan la r Komitesi 
toplantılarına katılm ak üzere Paris ’e gideceğim . Bu top lantıların  herbiri çeş iti i 
yönlerden önem taşıyor.

NATO Bakan la r Konseyinde, her zam an olduğu g ib i, m illetlerarası tab lo , 
Doğu - Batı ilişk ileri ve İttifakın durumu gözden geçirilecek ve son s iyas î g e 
lişm elerin, İttifakın gayeleri yönünden, gene! bir değerlendirilm esi y a p ıla 
caktır.

Avrupa güvenliğ i ve A v ru p a ’da gergin liğ in aza lm asına  müncer o lacak 
im kân ve yo lların  araştırılm ası ve bu konuda ittihaz o lunacak tutum üzerinde 
yap ılacak  istişarelerin ve varılacak  sonuçların dünya kamu oyunda a la kâ  ile 
takip  olunacağı âşikârd ır. Top lantıda, Hüküm etim izin bu konudaki görüşlerini 
tab iatiy le  açık layacağ ız .

AET O rtaklık  Konseyinin toplantısı, Geçiş Dönemi m üzakerelerinin en h a
raretli bir safhaya geldiği bir zam anda yap ılacaktır. Türk iye ’nin bu konudaki 
genel tutumu ve Geçiş Döneminin, Türk iye ’nin ekonom ik şart ve im kânları gö- 
zönüne a lına rak , en uygun şekilde tesbitine verilen önem m alûm dur. Hüküm e
tim iz, görüşmelerin seyrine göre, bu konuda m üzakere hey'etine verilecek 
talim atı tes'bit etmiş bulunm aktadır. M üzakere halinde olduğum uz için bu konuda 
daha faz la  birşey söyleyem iyeceğim . O lumlu bir sonuca varacağ ım ız inanç ve 
ümidini m uhafaza etm ekteyiz.

Brüksel'den sonra Avrupa Konseyi Bakan la r Komitesi tcp lan tıs ına katıi- 
mcık üzere Paris ’e geçeceğim. Bütün bu top lan tıla r sırasında , birçok dost ve 
müttefik ülkenin Dışişleri Bakanicırıyle ülkelerim izi ilg ilend iren çeşitli konuları 
görüşmek fırsatını bulacağım  için memnunum.»

BRÜKSEL’E GİDEN DIŞİŞLERİ BAKANININ HAVAALANINDA
VERDİĞİ DEMEÇ
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B E L G E  2 4 Aralık 1969

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞININ NATO BAKANLAR KO N SEYİN DE 
YAPTIĞI KONUŞMA

Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Ç a ğ la ya n g il, Nato B akan la r Konseyi top lan
tısında yaptığ ı konuşm ada, Doğu - Batı ilişk ile rine  değinm iş, bu hususta yap ılacak  
görüşm elerin ağ ırlık  noktasını A vru pa güven liğ i ile ilg ili m eselelerin teşkil ede
ceğini söylem iştir. Bakan  bu konuda, Nato B akan la r Konseyinin VVaşington top
lantısında verilen  göreve uygun o la rak , Daim î Konsey ta ra fın d an  yap ılan  ça lış
m adan ve B akan la r Konseyine sunulan rapordan s itay iş le  bahsetm iş, Bakan lar 
Konseyinin şim di bu ça lışm aları d ah a  ileri götürm ek durum unda olduğunu ifade 
etm iştir. B akan , b ir süredir Doğu ü lke lerile  vak i ik ili tem aslarda bu konunun ele 
a lınm akta  olduğunu b ild irm iştir. Ç ağ layan g il sözlerine d e vam la , bu bakım dan 
Konsey ça lışm a la rı sonunda A vrupa güven liğ i konusundaki Konsey görüxlerin ın 
b ild irilen  ay rı b ir şekilde aç ık lanm asın ı Türk hüküm etinin olum lu karşılad ığ ı
nı ve bu konu ile ilg ili o la rak  hüküm etinin görüşlerini açık lam ıştır.

B akan , sözü, strate jik  s ilâh la rın  tahd id i 'konusunda Am erika ile Sovyetler 
B irliğ i a rasın da b aş layan  görüşm elere getirm iştir. Tü rk iye ’nin gerek bu görüş
m eleri, gerek bu hususta bugüne kad ar ’ittifak  içeris inde yap ılm ış o lan etraflı 
istişare leri olum lu karşılad ığ ın ı söylem iş, bu konudaki istişarelere devam  olun
m asın ın , ittifak  üyeleri a ras ın d a  m evcut itim adın m uhafazası yönünden, taşı
dığı öneme işaret etm iştir.

Ç ağ layan g ii bu a rad a  Başkan  N ixo n ’un bu önem li konuda, çeşitli vesi
lelerle ve b ilhassa  N ükleer P lan lam a Grubunun Kasım  ay ında VVaşington'da 
yaptığ ı toplantı s ırasında verd iğ i izahat ve İstişare lere devam  o lunacağ ı yo lun
daki ifade le rin in  ittifak  için m em nuniyet verici o lduğunu 'ifade etm iştir.

B akan , Nato içerisinde ele a lınan  çevresel prob lem ler 'konusuna da de
ğ inm iş, Türk iye'n in  bu önem îi konudaki ça lışm a la ra  fa a l b ir şekilde katılaca
ğ ın ı, bu husustaki ça lışm a la rın  sadece cem iyet hayatın ın  İslah ına yard ım  etmek
le ka lm ay ıp , m ah iyetleri ’it ibariy le  Doğu ile Batı a rasın d a  gerg in liğ in  azalm ası 
yo lundaki gayretlere de katkı sağ layab ile ceğ in i ve verim li görüşm elere konu 
teşkil edebileceğ in i söylem iştir.

Çağ 'layang il, O rta - Doğudaki durum un vaham eti üzerindeki endîşelerin 
herkes ta ra rından  p ay laş ıld ığ ın ı, ih t ilâ fa  barışçı b ir hal çaresi bulunm ası yo
lundaki çab a ların  hiç b ir sonuç verm ed iğ in i söylem iş, durum un ne ölçüde pat
lam aya  m üsait olduğunu gösterm esi bak ım ından  El - A ksa  cam iine yapılan  
sa ld ırıy ı zikrettikten sonra, sa ld ırıy ı m üteakip yap ılan  Rabat zirve  toplantısında, 
A rap  ü lke lerin in  bölgede barış ve istikrar kurulurken meşru ve hayati m enfaat
lerinin feda ed ilm iyeceğ in i kan aat getird ik leri za m an , an lay ış lı hareket etme
ye hazır o ldukları gerçeğini o rtaya koyduğunu beyan etm iştir.
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Ç ağ layan g il, ayrıca , Akdeniz'deki durumun ittifak  için taşıdığı önemin 
devam ettiğini de belirtm iştir.

Kıbrıs meselesine de değinen Dışişleri Bakan ı, Genel Sekreterin bu konu
daki raporu ile tam am en m utabık olduğunu ifade etmiş güçlüklerin m evcudi
yetini teslim etmekle beraber, cem aatlerarası görüşmelerin yapıcı bir z ih n iye ; 
ve barış ve güvenlik  havası içinde devam  etmesi lâzım  geld iğ in i söylem iş, b ir 
cemaatin devletin im kânlarından daim i surette mahrum edilem iyeceğine ve 
K ıbrıs’da mevcut iki cem aatin , devletin görev ve kayn ak ların a  b ir a rad a  iş tira 
ki suretiyle Kıbrıs devletinin ihyası gerektiğine Konseyin önemle nazari d ik k a 
tini çekm iş, her şeye rağmen bu anorm al durumun düzeltileb ileceğini ve iti
madın yeniden teessüs edebileceğini ümid ettiğini sözlerine ilâve  etm iştir.

B E L G E  3 5 Arahk 19Ó9

NATO BAKANLAR KONSEYİ BİLDİRİSİ

1. Bakan la r seviyesindeki Kuzey A tlantik  Konseyi 4 ve 5 A ra lık  1969'da 
Brüksel'de toplanm ıştır. Toplantıya Dışişleri- Savunm a ve M aliye  Bakan ları k a 
tılm ışlardır.

2. Kuzey A tlantik  Andlaşm asın ın  20 yıl önce im zalanm asından bu yana 
ii¡ifa k  üyeleri gayretlerin i, hürriyet ve güvenlik lerin in  m uhafazasına ve A v ru p a '
nın mevcut meseleleri üzerinde n ihaî bir barışçı hal şekline u laşm ak am acıy la 
Doğu - Batı ilişk ilerin in  geliştirilm esine hasretm işlerdir. M üttefikler bu gayret
lerine devam  edeceklerdir.

3. M üttefik Hükümetler, 1967 A ra lık  ay ında ittifakın  Gelecek Görevleri 
konusundaki Raporu tasvip  etmek suretiyle, tecavüzü ve diğer baskı şekillerin i 
caydırm ak ve tecavüz vuku bulduğu takdirde üye ülkelerin araz ile rin i korum ak 
İçin gerekli askerî gücü ve s iyasî dayan ışm ayı idam e ettirmek hususundaki 
azim lerin i ilân etm işlerdi.

M üttefik Hükümetler ayrıca , A v ru p a ’da âd il ve m üstakar bir düzen tesis 
etmeye, A lm an ya ’nın bölünmüş haline son verm eye ve Avrupa'n ın  güvenliğ im  
takv iyeye m atuf m ünasip siyasî tedbirleri incelemeyi da kararlaştırd ık la rın ı be
lirtm işlerdi.

4 . B akan la r, savunm a ve gergin liklerin  azaltılm ası gibi iki kavram a d a 
yanarak , işbu Tebliğe ekli bulunan ve Doğu ve Batı ülkeleri arasındak i ilişk i
lerin müstakbel gelişm esi konusundaki görüşlerini ihtiva eden Konsey B ild ir is i
ni kabul etm işlerdir.
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5. B akan la r, strate jik  s ilâh la rın  tahd id i görüşm elerin in başlam ış olmasını 
m em nuniyetle karşılam ış la rd ır. B ak an la r, den iz ya tağ ı ile ilg ili o la rak  silâh ların  
kontrolü konusunda ya p ıla n  ça lışm a la rı ve gerek S ilâh s ız lan m a Komitesi Kon
feransın ın  gerek Birleşm iş M illetlerin  k im yevî ve b iyo lo jik  s ilâ h la r  a lan ındak i 
tedbirler m evzuuna gösterd ikleri ilg iy i kaydetm işlerd ir.

Bütün bu m eseleler üzerinde Konsey, başka  çevrelerde yürütülen m üza
kerelerin zem inin in  h azırlanm asın d a  çok fayd a lı o lan istişare ler yapm ıştır. Ba
kan la r, D aim î Konseyi bu m eseleler tetkike devam  etmeğe d âve t etmiş ve bü
tün Devletlerin g ü ven liğ iy le  ahenkli ve m ille tlerarası ta tm in kâ r b ir denetleme 
ile tem inat a ltın a  alınm ış gerçek m anâda s ilâhs ız lan m a tedb irle rin in  A vrupa 'd a  
ve dünyada gerg in liğ in  aza ltılm ası ve barışın  takv iyesi bakım ından  arzettiği 
önemi yeniden tebarüz ettirm işlerd ir.

6. B ak an la r, Gene! Sekreterin A kden iz 'dek i durum a m ütea llik  bir raporunu 
da incelem işler ve 27 H aziran  1968 ile 16 Kasım  1968 ta rih le rinde  yayın lanan  
teb liğ lere a t ıf la , H üküm etlerin in bu bölgedeki durum karşısında duydukları 
kayg ıy ı be lirtm işlerd ir. B ak an la r, bu mesele üzerinde m üttefik ler a rasında et
raflı istişare ler yap ılm asın a  atfettik leri değeri tekrar beyan etm işlerd ir. Buna uy
gun o la rak , B akan la r, D aim î Konseyden, A kden iz 'deki durum u büyük bir d ik
katle incelem eğe devam  etm esini ve İlkb ah ar top lan tıs ında kendilerine bir 
rapor sunm asını istem işlerd ir.

7 . B akan la r, N isan 1969 ’da modern top lum ların  refah ve te rakk isin i teh- 
did edebilecek m ahiyetteki o rtak çevresel m eselelerin  ha lli bak ım ından  ittifakın 
o ynayab ileceğ i rol üzerinde du rm uşlard ır. Bunun neticesi o la rak  D a im î Konsey, 
modern toplum un karşılaştığ ı m eseleleri ele a la ca k  b ir Komite kurm uştur. Bu 
yeni Kom ite, ittifak  üyelerin i m ünferiden, m üştereken veya  m ille tle rarası teşek
küller çerçevesinde harekete sevketm ek gayesi ile- bu âcil m eselelerin 8 A ra lık 
ta akdedeceği ilk  top lantıdan  itibaren  ele a la caktır . B ak an la r, ilkb ah ar toplan
tıs ında , İttifakın  bu en yeni görevi hakk ınd a Kom itenin ilk  raporunu görecek
lerdir.

8. N A TO ’nun ortak savunm a prog ram larına katılan  ü lkelerin  Bakanları
3 A ra lrk  1969 tarih inde Savunm a P lan lam ası Komitesi o la rak  top lanm ışlard ır. 
Görüşm elerin  b aşın d a , Genel Sekreter ve A skerî Komite Başkan ı İttifakın  savun
ma p lân lam asın ın  durum u hakk ınd a genel değerlend irm elerin i B akan la ra  tak
dim etm işlerd ir. Bunu takiben  B akan la r, 28 M ayıs 1969’dcı akdettik leri bir ev
velk i to p lan tıla rından  bu ya n a  gerçekleştirilen  ça lışm a la rı gözden geçirm iş ve 
gelecekte ya p ıla ca k  ça lışm a la r hususunda ta lim a t verm işle rd ir.

9. B ak an la r, N A TO ’nun savunm a tedb irle rin in  m üessiriyetm in idame
ettirilm esin in , an lam lı bir détente için sarfo iunan  çab a la rın  desteklenm esinde 
önem li b ir istikrar unsuru o lm akta devam  ettiği hususunda m utab ık ka lm ış la r
dır. Bu am a ç la , h a lih az ır gü ven lik  derecesinin m uhafazasın ı öngörecek şekilde,
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Doğu ile Batı arasında karşılık lı ve şümul ve zam an bakım ından dengeli kuv
vet indirim leri yap ılm ası konusunda bir an laşm aya  varılın caya  kadar, N ATO 
topyekûn askerî kab iliyetinde bir indirim e gidilm em esin i sağ lam aya  davam  ede
cektir.

10. B akan la r, A vrupa kıt’asının ve bütün NATO bölgesinin savunm ası için 
N ATO stratejisine uygun o la rak , gerekli seviyede konvasiyonel ve  nükleeı 
hazır kuvvetler idam e ettirmenin lüzumunu gözönünde tu tarak 1970 kuvvet 
plan ların ı incelem işlerdir. B akan la r, Savunm a P lan lam a Komitesinin 28 M ayıs 
1969 toplantısını takiben , Kanada'n ın  N ATO ’ya tahsis ettiği kuvvetleri konu
sunda, Kanada M akam ları ile başlan ılan  istişarelerin  olumlu sonuçlarını kay
detm işlerid ir. B akan la r, 1970 yılı için kuvvet taahhütlerinde bulunm uşlar ve 
merkezî A v ru p a ’da uygun kuvvetler idam e edilm esi am acıy la  gerekli birçok 
ıs lahat te d b irle rin i' kabul etm işlerd ir; bunlara ilâveten d iğer ıs lahat tedbirleri 
de İncelenmektedir.

11. Bakan la r, e lastik î m ukabeleye dayanan  NATO'nun ileri savunm a stra
tejisin in uygulanm ası için gereken birçok tedbirleri ve gerg in lik  zam an la rında 
N ATO ’nun mevcut hazır kuvvetlerinin takv iyesi için öngörülen tertip leri m üzakere 
etm işlerd ir. Babanlar ayrıca- NATO İttifakı ve Varşo va Paktı kuvvetlerin in mu
kayeseli güçleri konusunda yap ılm akta  olan etraflı inceleme hakkında bir h a
zırlık  raporunu da kaydetm işler ve incelemenin devam ı hususunda ta lim at ver
m işlerdir. Babanlar, kanatların  savunm asının geliştirilm esi için yap ılan  incale- 
meler dahil diğer savunm a p lan lam ası incelem elerini de gözden geçirm işlerd ir.

12. B akan la r Toplantısı aynı zam anda , (A lm anya , A .B .D ., Belçika , İngiltere, 
D an im arka , H ollanda, K an ad a , İta lya , Norveç, Portekiz, Türkiye ve Yunanistan] 
Savunm a Bakan larından  kurulu Nükleer Savunm a İşleri Komitesine geçen yıl 
zarfında Nükleer P lanlam a Grubunda yap ılan  ça lışm alar ile İstikbal için p lan 
lanan işleri gözden geçirm ek fırsatını verm iştir. Nükleer Savunm a İşleri Kom i
tesi, 1 O cak 1970 tarih inden itibaren Nükleer P lan lam a Grubunun A lm an ya , 
A .B .D ., İngiltere, H ollanda, K anada , İta lya , Norveç ve Türkiye'den teşekkül et
m esini kabul etmiştir.

13. Nükleer Savunm a İşleri Komitesinin tavsiyesine uyarak , Savunm a P lan
lam ası bom itesi, geçen Kasım ay ında A .B .D .’nde akdedilen Nükleer P lan lam a 
Grubunda hazırlanan  ve biri nükleer istişare usulleri hakkında genel müdür 
fikirleri- diğeri ittifak  bölgesinin savunm asında n ükeer silâh ların  muhtemel 
taktik  'kullanılm ası konusundaki ibî ana belgeyi kabul etm iştir. Bu belgeler, 
1967 A ra lık  ay ında kabul edilen ve halen yürürlükte bulunan NATO'nun m uka
belede e lastik iyet stratejisine dayanm aktad ır.

14. Savunm a P lan lam a Komitesinin B akan la r seviyesindeki gelecek top lan
tısı 1970 ilkbaharında akdedilecektir.

15. Konseyin B akan la r seviyesindeki İlkbahar toplantısı İta lya 'd a  26 ve 
27 M ayıs 1970'de yap ılacaktır.
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KUZEY ATLANTİK KONSEYİ DEKLARASYONU

1. B rüksel'de 4 ve 5 A ra lık  1969 tarih lerinde top lanan  Kuzey A tlan tik  
İttifakı B akan la rı, âd il ve devam lı b ir barış için devam  eden gayretleri çerçe
vesinde gerg in lik lerin  daha fa z la  aza ltılm as istikam etinde memleketlerinin, 
m üessir bir s iyaset izlem ek hususundaki az im lerin i teyid  etm işlerd ir.

2. A v ru p a ’da barış ve güven liğ in ; her A vru p a  devletin in  egemen eşitliğ i, 
s iyas î bağ ım sızlığ ı ve toprak bütünlüğü ilke le rine , her A vru p a  Devleti halkının 
kendi m ukadderatın ı kendisin in  tay in  etmesi h akk ın a , ih tilâ fla rın  barışçı yo l
dan çözüm lenm esine, sosyal ve s iyas î sistem leri ne o lursa olsun devletlerin  .ç 
işlerine karış ılm am ası ilkesine ve herhangi b ir devlete karşı kuvvet ku llan m ak
tan veya  ku llanm a tehdid inden vazgeçilm esine  herkesçe riayet edilm esi esasına 
d ayan m ası gerekir. Geçm iş tecrübeler bu ilke lerin  henüz her yerde aynı şekilde- 
yorum lanm adığ ın ı gösterm iştir. A vru p a 'n ın  temel m eseleleri an cak  bu ilkelere 
d a y a n ıla ra k  çözüm lenebilir. Doğu - Batı ilişk ile rinde  gerçek ve devam lı bir düzel
me bu ilkelere şartsız ve kayıts ız riaye t gösterilm esin i tazam m un etm ektedir.

3. B akan la r, 1969 N isan ay ınd ak i Vaşington  to p lan tıla rın d a , Hüküm et
lerin in , hangi m üşahhas m eselelerin  sem ereli m üzakere lere ve  sür’atli çözüme 
m üsa it olduğunu Sovyetler B irliğ i ve Doğu A v ru p a 'd ak i d iğer m em leketler ile 
b irlikte  araştırm a n iyetinde bu lundukların ı ifade  eylem işler id i. Konsey bu m ak
sa t la , is tikşa fa  ve m uhtem el m üzakereye m üsait çeşitli m eselelerin ayrın tılı bir 
incelem esine g irişm iştir. B akan la r, prosedür konusunun yak ın d an  incelem eye 
değer o lduğunda m utabık ka lm ış la r ve buna göre, D aim î Konseyden, gele
cek B akan la r Toplantısına bu konuda rapor verm esin i istem işlerd ir.

4 . B akan la r, m üzakere  devresinde , sarih  ve belirli konular görüşülm ek 
suretiyle gerg in lik leri tedrici şekilde  aza ltm an ın  mümkün o lab ileceğ i görüşünü 
be lirtm işlerd ir. Bu, daha temel m eselelerin görüşülm esin i b izatih i ko lay laştıra
caktır.

Silâhların, kontrolü ve silâhsızlanm a :

5. B akan la r, s ilâh la rın  kontrolü ve s ilâh s ız lan m a kon u la rına  ittifak ın  gös
terdiği ilg iy i yeniden ifade  ile 1968 ’de R eyk jav ik ’te kabul edilen ve 196.9’da 
V aşing to n 'da  teyid olunan Karş ılık lı ve M uvazeneli Kuvvet ind iriim leri D ekla
rasyonuna atıfta bu lunm uşlard ır. İttifak  üye leri, bu te lk in in  ş im d iye kadar bir 
neticeye varm ad ığ ın ı m üşahade etm işlerd ir. M üttefik ler, bununla beraber, kısa 
zam an d a m esele üzerinde faa l b ir şekilde araştırm a yap ılm ası için gerekli ger
çekçi b ir temel h az ır lam ak  ve böylece bunun sem ereli m üzakere lere başlang ıç  
teşkil etm esinin m ümkün olup o lm ayacağ ın ı tayin  etm ek üzere incelem elerine 
devam  etm işler ve devam  edeceklerd ir. B akan la r, karşılık lı ve  m uvazeneli kuvvet 
ind irim leri için m odeller hazırlanm ası konusunda en kısa zam an d a b ir rapor sun
m asını Daim î Konseyden ta lep  etm işlerd ir.
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6. N ATO ’nun ortak savunm a program ına dahil m em leketler B akan la rı, 
karşılık lı ve m uvazeneli kuvvet indirim leri konusundaki incelem elerin, bu indi 
rim lerin tâbi olması gerektiğini düşündükleri bazı k ıstasların  tesbitine im kân 
verecek 'kadar ilerlediği görüşündedirler. Bütün ta ra fla rın  h aya tî güven lik  m en
faa tle ri ile de bağdaşır olm ası gereken karşıIıklı ve m uvazeneli kuvvet ind i
rimleri konusunda böyle bir an laşm a tatm inkâr bir kontrole tâbi önemli ind irim 
leri öngörm eîidir. Bu an laşm a , «silâh  yarış ına son verm e ve nükleer s ilâh s ız
lanm a dahil genel ve tam  bir silâhsız lanm a yolunda» bir m üşahhas tedbir teş
kil edecektir.

7 . Bakan la r, karşılıklı ve m uvazeneli kuvvet indirim leri an laşm ası ile b ir
likte veya bir an laşm ay ı takiben ittihaz o lunabilecek tedbirlerin incelenm esine 
devam  olunması hususunda ta lim at verm işlerd ir. Bu tedbirler, askerî hareketle
rin ve m anevraların  önceden haber verilm esi, askerî m anevra larda  m üşahit te
atisi ve muhtemelen m üşahade noktaları kurulm asını k ap sayab ilir . Teftiş tek
niği ve metodları a lan ınd ak i incelemelerin de daha ileri götürülmesi gerekm ek 
tedir.

Almanya ve Berlin :

8. B akan la r, Am erika B irleşik Devletleri, Büyük Britanya ve Fransa Hükü
metlerinin Berlin ve  A lm anya'n ın  tam am ı konusundaki özel sorum lulukları çer
çevesinde, Berlin ve bu şehre serbest geçiş İle ilg ili durumu iyileştirm ek husu
sunda Sovvetler B irliğ inin işb irliğ in i temin m aksad ıy la  sarfetm ekte o lduklatı 
gayretleri m em nunlukla karşılam ışlard ır. Berlin konusunda b ilhassa geçiş ile il
gili o larak m azide doğmuş olan güçlüklerin bertaraf edilm esi, Doğu ile Batıyı 
b irbirinden ay ırm aya devam  eden diğer m üşahhas m eseleler üzerinde ciddî 
görüşme im kânlarını arttıracaktır. A yrıca , şehrin Doğu ile ticareti ko laylaştırıld ığ ı 
takd irde , Berlin, Doğu - Batı ekonomik ilişk ile rin in  genişlem esinde yapıcı b ir 
rol o ynayab ilir .

9. A lm anya konusunda âd il ve devam lı bir barışçı çözüm, A lm an m illeti
nin serbest kararına ve A vrupa güvenliğ i icap larına d ayanm alıd ır. Bakan la r, 
böyle 'bir çözüme değin, Federal A lm anya ta ra fın dan , A lm an ya ’nın iki parçası 
a rasında bir modus vivendi yap ılm ası ve kuvvet kullan ılm asından veya kuvvet 
tehdidinden vazgeçilm esi için ik ili deklerasyonlar teati edilm esi yolunda ya p ı
lan tekliflerin , olumlu bir m ukabele gördüğü takdirde. Doğu ile Batı arasında 
mevcut diğer m eseleler üzerindeki işb irliğ in i önemli ölçüde ko lay laştırab ilece
ğine kanid irler. B akan la r, Federal A lm anya ta ra fından  sarfedilen bu gayretlerin , 
A vrupa'da gerginliğ in aza lm ası istikam etinde yapıcı ad ım lar teşkil ettiği görü
şündedirler ve Hüküm etlerin, A lm an meselesi üzerindeki tutumlarını tesbit eder
ken bunu kaale  a lm ala rı üm idini ifade ederler.

10. B akan la r, bu iki alcında m üşahhas gelişm elerin A v ru p a ’da barışa 
önem li bir katkı teşkil edeceği görüşündedirler. A vrupa 'd a  m ünasebetlerin ve iş

39



b irliğ in in  ıs lâh ına müteveccih m üzakere im kân ların ı değerlend irirken , bu teklif 
lere gösterilecek m ukabeleye büyük önem atfedecekleri m uhakkaktır.

İktisadî, teknik ve kültürel mübadeleler :

11.M üttefik H üküm etler, ilg ili m em leketler a rasın d a  ya ln ız  İktisad î ve 
tekn ik m übadele lerin  değ il, fa k a t kültürel m übadele lerin  de karşılık lı m enfaat 
ve an lay ış  sağ layacağ ı düşüncesinded irler. Doğu ile Batı m em leketleri a ras ın 
da in san ların , fik irle rin  ve haberlerin  daha serbestçe m übadele edilm esi saye
sinde bu a la n la rd a  d aha  fa z la  sağ la n a b ilir .

12. Daha geniş işb riiiğ i esasına d ayand ığ ı takd irde , İttifak ın  çevresel m e
seleler konusunda yaptığ ı ça lışm adan  elde edilecek fa y d a la r , artm ış o lacaktır. 
V a rşo va  Paktı Hüküm etlerinin ilg i gösterd ikleri konu lardan  biri o lm ası dolayı- 
siyle ,bu ilk  hedeflerden biri o lab ilir  ve o lm alıd ır, işb ir liğ i, m eselâ, daha ihti
saslaşm ış b ir konu olan O seano grafi a lan ınd a  da ya p ıla b ilir . Bu g ib i a la n la rd a  
d aha kesif ça lışm a la r iki ta ra flı, çok ta ra flı veya  ilg ili m em leketlerin  mensup o l
dukları m ille tle ra ras ı teşekküller çerçevesinde yü rütü leb ilir.

Müzakere perspektifleri :

1Q. B akan la r, A v ru p a ’da güven lik  ve işb irliğ i konusu ile ilg ili o la rak  işbu 
D e larasyonda zikred ilen  m üşahhas m eselelerin  Sovyetler B irliğ i ve d iğer Do
ğu A vrupa m em leketleri ile görüşülm eğe ve m üzakereye e lveriş li o lab ileceğ in i 
düşünm ektedirler. Her defasında kon uy la  ilg ili en uygun yolun seçilm esi sure
tiy le  azam î te rakk i kayd ed ilm esin e  im kân bu lunacağ ına inanan  m üttefik Hükü
metler iki ta ra flı veya  çok ta ra flı m ünasip  her yo ldan  tem asla rı, görüşm eleri 
ve m üzakereleri devam  ettirecek ve  yo ğ u n laştıracak la rd ır . B akan la r bu İtib arla , 
kuvvet k u llan ılm asın d an  ve kuvvet ku llan ılm ası tehd id inden vazgeçilm esi hu
susunda an laşm aya  va rm a k  am aciy le  Federal A lm an ya  Hüküm etinin Sovyetler 
B irliğ i ve d iğer Doğu A vrupa m em leketleri nezdinde g iriştiğ i ik ili çerçevedeki 
teşebbüsleri destekled ik lerin i ifade  etm işlerd ir. B akan la r h a lih az ır  tem asların , 
hakik i başarı şansı ya ra taca k  şekilde  A v ru p a 'd ak i işb irliğ i ve güven lik  ile ilgili 
esaslı m eseleler üzerinde görüşm e ve m üzakere lere ilg ili bütün m em leketlerin 
iştiraklerin i mümkün k ıla c a k  ta rzda geliştirileceğ i üm idini izhar eylem işlerd ir.

14. itt ifak  üye leri, Sovyetler B irliğ i ile d iğer Doğu A vrup a m em leketleri
nin gerg in liğ i aza ltm aya  m atuf tedbirlerin  görüşü lm esine ve A v ru p a ’da işb irli
ğin in  ge liştirilm esine bu m aksatla  yapıcı hareketlere g iriş ilm esine  istekli o lduk
larına de lâ let edecek işaretlere aç ık tırla r. Bu m ünasebetle , ittifak  üyeleri sözko- 
nusu m em leketlerin yak ın d a A vrupa güven liğ i konusunda bir Konferans akdi 
im kânına yap tık la rı a tıfla rı kaydetm işlerd ir. B akan la r, her h a lü kâ rd a , önceden 
d ikkatli b ir h azırlık  yap ılm asın ın  ve  m üşahhas neticeler a lınm ası ihtim allerin in  
belirm esin in  elzem olduğu hususunda m utab ık ka lm ış la rd ır . B akan la r, topla 
bir yak laş ım  çerçevesinde, A vru p a  güven liğ in in  temel m eselelerine m üteallik

40



olup başlam ış veya kısa zam an da , baş layacak  olan ik ili ve çok ta ra flı görüşme 
veya m üzakerelerde kaydedilecek terakkin in  A vrupa 'd a  s iyas î havanın  ıslâhına 
büyük ölçüde katkıda bulunacağı görüşündedirler. Bu görüşme ve m üzakere
lerde kaydedilecek terakki tab iatiy le  İttifakın Kuzey Am erikalı üyelerin in de 
katılacak ları ve Avrupa İşb irliğ i ve güvenliğ i ile ilg ili esaslı m eselelerin görü
şülüp m üzakere edileceği muhtemel bir konferansın başarıya  u laşm asın ın  sağ 
lanm asına yardım cı o lacaktır.

15. Bakan la r, bir genel konferans veya konferanslar serisi de d ah il, bütün 
yapıcı im kânları d ikkat nazarına a ld ık la rı zam an , bu neviden toplantıların  A v 
rupa'nın ha lihaz ır bölünmüş durumunu tescil ermek neticesini vermemesi ve bu 
nevi toplantıların ilg ili bütün ül'kelerin, a ra la rında ayrılık  konusu olan m esele
leri ele a lm ak hususunda müşterek gayretlerin in  neticesini teşkil etmesi lâzım  
geldiğini beyan etm işlerdir.

FINAL COM M UNIQUE

1. The North A tlantic Council met in M inisterial Session at Brussels on 
4th and 5th December, 1969. The meeting w as attended by Foreign, Defence 
and Finance M inisters.

2. Since the signing of the North A tlantic Treaty twenty years ago, the 
members of the A lliance have dedicated their efforts to the preservation of their 
freedom and security and to the improvement o.f. East - W est relations in the 
aim  of reaching an ultimate peaceful solution of outstanding problems in Europe. 
They w ill continue to do so.

3. By approving in December 1967 the Report on the Future Tasks of the 
A lliance , the A llied Governments resolved to m aintain adequate m ilita ry strength 
and political so lidarity to deter aggression and other forms of pressure and to 
defend the territory of member countries if aggression should occur; and to 
exam ine suitable policies designed to achieve a just and stable order in Europe, 
to overcome the division of Germ any and to foster European security.

4 . On the basis of these two concepts of defence and the relaxation of 
tens:ons. the Ministers issued the Declaration attached to this Com muniqué in 
which they set forth their v iew s on the future developm ent of relations between 
Eastern and Western countries.

5. M inisters welcomed the opening of Strategic Arm s Lim itation Talks. 
They, acknowledged, the work in progress w ith regard to arms control on the 
sea bed, as w ell as the ¡Merest shown both by the Conference of the Committee 
on D isarm am ent, and the United Nations in measures to deal w ith chemical and 
biological w arfa re . On all these questions the Council held detailed consu lta
tions which proved most useful in preparing the ground for the negotiations
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taking place e lsew here . The M inisters invited the Council in Permanent 
Sessions to continue to exam ine these problem s ,and reaffirm ed the importance 
of any genuine d isarm am ent m easure, consistent w ith  the security of all states 
and guaranteed by adequate  international control, for the reduction of tension 
and the consolidation of peace in Europe and the w orld .

6. The '¡Mnisters also  studied a report by the Secretary General on the 
situation in the M ed iterranean . Recalling the Com m uniqués issued on 27th 
Ju ne , 1968 and 16th N ovem ber, 1968, they expressed the concern of their 
governm ents w ith  regard to the situation in that area the Ministers 
reaffirm ed the va lu e  of fu ll consultations am ong the A llies 
on this question. A ccord ing ly, they requested the Council in Perm anent Session 
to pursue w ith  the greatest attention its exam ination  of the situation in the 
M editerranean and to report to AAinisters at th e ir Spring M eeting.

7. In Apri11969, M inisters called  attention to the rôle the A lliance  might 
p lay  in tackling  common environm ental problem s th at could im peril the 
w e lfa re  and progress of modern societies. Consequently, the Council in 
Perm anent Session estab lished a Committee on the C hallenges of Modern 
Society. The new  Com m ittee, beginning w ith  ;its first meeting on 8th December- 
w ili address these urgent problem s w ith  the aim  of stim ulating action by 
members of the A llian ce , either s ing ly , jo intly or in international organizations. 
The M inisters a t their Spring AAeeting w ill receive the Com m ittee's first report 
on the new est task  o f the A llian ce .

8. M inisters of countries partic ipating  in N A TO ’s integrated defence 
program m e met as the Defence P lanning Com mittee on 3rd December, 1969. 
As an introduction to their d iscussions the Secretary G enera l and the Chairm an 
of the M ilita ry  Com mittee gave  overall ap p ra isa ls  of the state o f defence 
p lanning w ith in  the A lliance . M inisters thereafter review ed the w ork  accomp
lished since their previous meeting on 28th M ay , 1969, and gave  directions 
for future w ork .

9. They agreed that the effectiveness o f N ATO 's defensive  posture 
continues to be an essential s tab ilis in g  factor in support of the search for m eaning
ful détente. Therefore, until agreem ent can be reached on East-W est mutual 
force reductions, balanced in scope and tim ing so as to m aintain  the present 
degree of security, N ATO  w ill continue to ensure that there is no reduction in 
its overall m ilita ry  cap ab ility .

10. In review ing  Force P lans for 1970, M inisters w ere  conscious of the 
necessity to m aintain  adequate  and read ily  a v a ila b le  forces both conventional 
and nuclear, in accordance w ith  the N ATO  strategy, for the defence of the 
m ain land  of Europe and the w ho le  N ATO  area . They took note of the positive 
outcome of consultations w ith  the C an ad ian  Authorities, concerning their forces
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for NATO, w ihch were initiated fo llow ing the Defence Planning Committee 
meeting of 28th M ay, 1969. M inisters committed forces for the year 1970 and 
endorsed a number of rem edial measures necessary to m aintain  adequate 
forces in Central Europe ,-in addition further rem edial measures are under 
consideration.

11. They discussed measures required to implement the NATO strategy 
of forw ard defence based on fle x ib ility  in response, and arrangem ents for the 
reinforcement, in times of tension, of N ATO 's ready forces. They also noted a 
prelim inary report on a comprehensive study which is being undertaken of the 
relative capab ilities of the forces of NATO and the W arsaw  Pact and gave 
instructions for the continuance of the study. In addition , M inisters reviewed 
the status of other defence planning studies including those for improved 
defence of the flanks.

12. The M inisterial Meeting also  provided the Defence M inisters 
comprising the Nuclear Defence A ffa irs  Committee (Belgium , C an ad a , Denm ark, 
G erm any, Greece, Italy , Netherlands, N orw ay , Portugal, Turkey, the United 
Kingdom and the United States) w ith the occasion to review  w ork in progress 
in the Nuclear Planning Group during the past year and planned for the 
future. The Nuclear Defence A ffa irs  Committee agreed that C an ad a , G erm any, 
Ita ly , Netherlands, N orw ay , Turkey, the United Kingdom and the United States 
w ill compose the Nuclear Planning Group starting 1st Ja n u a ry , 1970.

13. Acting on the recommendation of the Nuclear Defence A ffa irs  
Committee, the Defence Planning Committee adopted two policy documenrs 
originated by the Nuclear Planning Group at their meeting in the United States 
last November concerning general guidelines for nuclear consultation procedure 
and for the possible tactical use of nuclear w eapons in defence of the Treaty 
area. These documents are based upon N ATO ’s strategy of fle x ib ility  in response 
which w as adopted in December 1967 and whcih rem ains unchanged.

14. The next M inisterial Meeting of the Defence Planning Committee 
w ill take place in the Spring of 1970.

15. The Spring M inisterial Meeting of the Council w ill be held in Italy 
on 26th and 27th M ay, 1970

DECLARATION OF THE NORTH ATLANTIC COUNCIL

1. Meeting at Brussels on 4th and 5th December, 1969, the M inisters of 
the North A tlantic A lliance reaffirm ed the commitment o f their nations to 
pursue effective policies directed towards a greater relaxation of tensions in 
their continuing search for a just and durable peace.
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2. Peace and security in Europe must rest upon un iversal respect for the 
principles of sovereign eq ua lity , political independence and the territorial 
integrity of each European state ;the right of its peoples to shape their own 
destin ies; the peaceful settlem ent of d isputes; non-intervention in the internal 
a ffa irs  of an y  state by any other state, w hatever their politica l or social system; 
and the renunciation of the use of the threat of force ag a inst an y  state. Past 
experience has shown that there is, as yet, no common interpretation of these 
princip ies, The fundam enta l problem s in Europe can be solved only on the basis 
o f th ese . princip ies’ and. any reqj-.and, lasting im provem ent of East-W est relations 
presupposes respect for them w ithout any conditions or reservations.

3. A t their meeting in W ashington in A p ril 1969, M inisters had expressed 
the intention of their governm ents to explore w ith  the Soviet Union and the 
other countries of Eastern Europe w hich concrete issues best lend them selves to 
fruitfu l negotiation and an early  resolution. To this end, the Council has. been 
engaged in a derailed  Study of various issues for exp loration  and possible 
negotiation . M inisters recognized that procedure merited closer exam ination 
and , accord ing ly , requested the Council in Perm anent Session to report to the 
next M in isteria l M eeting. .

4 . M inisters considered that, in an era of negotiation, if should be
possib le , by m eans of discussion of specific and w ell-defined  subjects, 
p rogressive ly to reduce tensions. This w ou ld  in itse lf fac ilita te  discussion of 
the more fundam ental questions.

Arms Control and D isarm am ent

5. M inisters ag a in  expressed the interest of the A ll ia n c e ■ in' arm s control 
and d isarm am ent and recalled the Declaration on m utual and balanced force' 
reductions adopted at R eyk jav ik  in 1968 and reaffirm ed in W ashington in 1969, 
The M em bers of the A lliance  have noted that up to now this suggestion has 
led .to  no result. The A llie s ,,n e ve rth e less , have continued, and w ijl continue, their 
studies in order to prepare a rea listic basis for active exp loration , at an early  date 
arid thereby esfab iis w hether it could serve as a starting point for fruitful
negotiations. They requested that a report of the Council in Perm anent Session
on riie preparation of m odels for m utual and balanced* force reductions- be 
submitted as soon as possib le .

6 . M inisters of- countries partic ipating  in N ATO 's integrated defence
program m e consider that the studies on m utual and balanced force reductions
helve’ progressed su ffic iently  to perm it the establishment- o f‘ ce rta in 'criteria Which, 
in Weir v ie w , such reductions should meet.' Sign ificcinf reductiohs’ under ad eq u ate  
verification  ahd control w ou ld  be envisaged under any agreem ent o if  nriu tú of 
and  balanced force reductions, which- should also be consistent: w ith-the  v ita l’
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security interests of all parties. This w ould be another concrete step in 
advancing «along the road of ending the arms race and of general and 
complete disarm am ent, including nuclear d isarm am ent».

7. These M inisters directed that further studies should be given to 
measures which could accom pany or fo llow  agreem ent on mutual and balanced 
force reductions. Such measures could include advance notification of m ilita ry 
movements and m anoeuvres, exchange of observers at m ilitary manoeuvres 
and possibly the establishm ent of observation posts. Exam ination of the tech
niques and methods of inspection should also be further developed.

G erm a n y  an d  Berlin

3. The M inisters welcom e the efforts of the governments of the United 
States, G reat Britain , and France, in the fram ew ork of their special responsib ility 
for Berlin and Germ any cis a w hole, to gain  the co-operation of the Soviet 
Union in improving the situation w ith respect to Berlin and free access to the 
city. The elim ination of d ifficulties created in the past w ith respect to Berlin, 
especially w ith regard to access, w ould increase the prospects for serious 
discussions on the other concrete issues which continue to d iv ide East and 
W est. Furthermore, Berlin could p lay a constructive role in the expansion of 
East-West economic relations if the c ity ’s tiade  w ith the East could be facilitated .

9. A  just and lasting peace settlement for G erm any must be based on 
the free decision of the Germ an people and on the interests of European 
security. The M inisters are convinced that, pending such a settlement, the 
proposals of the Federal Republic for a modus v ivendi between the two parts 
of Germ any and for a b ilateral exchange of declarations on the non-use of 
force or the threat of force w ou ld , if they receive a positive response, 
substantia lly facilitate  co-operation between East and W est on other problems.' 
They consider that these efforts by the Federal Republic represent'constructive 
steps tow ard relaxation of tension in Europe and express the hope that the 
governments w ill therefore take them into account in form ing their own attitude 
tow ard the Germ an question.

10. The M inisters w ould regard concrete progress in both these fie lds 
as ,an im portant contribution to peace in Europe. They are bound fo attach 
great w eight to the responses fo these proposals in evaluating the prospects 
for negotiations looking toward ¡improved relations ano co-operation in Europe.

Economic, fechntces!! and cultural exchanges

11. A llied  governments consider that not on ly economic and, technical 
but also cultural exchanges between interested countries can bring m utual 
benefit- and. understanding. In these- fie lds more could be achieved by freer 
movement of people, ideas and information between the countries of East 
and  W est.
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12. The benefit of the A lliance 's  w o rk  in the fie ld  o f hum an environm ent 
w ou ld  be enhanced if it w ere  to become the basis o f broader co-operation. 
This could, and should , be an e arly  objective, being one in w hich  the W arsaw  
Pact governm ents have indicated an interest. Further co-operation could also 
be undertaken , for exam p le , in the more specia lised  fie ld  o f oceanography. 
More intensive efforts in such fie lds should be pursued either b ila te ra lly , 
m u ltila te ra lly , or in the fram ew o rk  o f existing international bodies comprising 
interested countries.

Perspectives for negotiations

13. The M inisters considered that the concerete issues concerning European 
security and co-operation mentioned in this Declaration are subjects lending 
them selves to possib le d iscussions or negotiations w ith  the Soviet Union and 
the other countries of Eastern Europe. The A llied  governm ents w ill continue 
and intensify their contacts, d iscussions or negotiations through all appropriate 
channels, b ilatera l or m u ltila te ra l, be lieving that progress in most like ly  to be 
ach ieved by choosing in each instance the m eans most su itab le  for the subject. 
M inisters therefore expressed their support for b ilate ra l in itiatives undertaken 
by the Germ an Federal G overnm ent w ith  the Soviet Union and other countries 
of Eastern Europe, looking tow ard  agreem ents on the renunciation of force and 
the threat of force. M inisters expressed the hope that existing contacts w ill be 
developed so as to enable a ll countries concerned to partic ipate  in discussions 
and negotiations on substantia l problem s of co-operation and security in 
Europe w ith  real prospects of success.

14. The M em bers of the A llia n ce  rem ain receptive to signs o f w illingness 
on the part of the Soviet Union and other Eastern European countries to discuss 
m easures to reduce tension and promote co-operation in Europe and to take 
constructive action to this end. They have noted in this connection references m ade 
by these countries to the p ossib ility  of holding an  early  conference on European 
security. M inisters agreed that careful advance  preparation  and prospects of 
concrete results w ou ld  in any case be essentia l. M inisters consider that, as part of 
a com prehensive approach , progress in the b ila te ra l and m ultila tera l d iscussions 
and negotiations w hich  have a lread y  begun- or could begin shortly, and which 
relate to fundam ental problem s of European security- w ou ld  m ake a m ajor contri
bution to im proving the politica l atm osphere in Europe. Progress in these d is
cussions and negotiations w ould  help to ensure the success o f any eventual 
conference in w h ich , of course, the North Am erican  members of the A lliance  
w ould  partic ipate , to discuss and negotiate substantia l problem s of co-operation 
and security in  Europe.

15. The M inisters affirm ed  that, in considering a ll constructive possib ilities , 
including a general conference or conferences, they w ill w ish  to assure that
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any such meeting should not serve to ratify  the present d ivision of Europe and 
should be the result of a common effort among all interested contries to tackle 
the problems which separate them.

8 E L G E 4 9 Aralık 1969

TÜRKİYE-AET ORTAKLIK KONSEYİ BASIN BİLDİRİSİ

Bild irin in  metni şö y led ir :

« T ü rk iy e -A . E. T. O rtaklık  Konseyi’nin 12. toplantısı 3 A ral rk 1969 Salı 
günü H ollanda Dışişleri Bakanı J.M.A.H. Luns’un başkan lığ ında yap ılm ıştır.

Türk Heyetine Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Ç ağ layang il başkan lık  etm ek
teyd i.

Konseyin bu toplantısında üye Devletler ad ına Belç ika ’nın Toplu luklar 
Nezdindeki Daimi Temsilcisi Joseph Van Der M eulen, A lm anya 'n ın  Dışişleri ile 
görevli Devlet Ba'kanı M. Günther Harkort, F ransa ’nın Avrupa Toplu lukları nez
dindeki Daim î Temsilcisi Je a n -M a rc  Boegner, İta lya ’nın Toplu luklar nezdin
deki Daim î Temsilcisi G iorgio Bombassei Francani de Vettor. Lüksenburg D ışiş
leri Bakanı Gaston Thorn ve H o llanda ’nın Dışişleri ile görevli Devlet Bakanı 
H. J . de Koster katılm ışlard ır.

Komisyon, Başkan Jean  Rey ve bu organın üyeleri olan A lbert Coppe, 
Edoardo M artino ve E. M. J . A . Sassen tara fından  temsil edilm iştir.

O rtaklık  Konseyi, bundan önceki toplantısında kararlaştırıld ığ ı gibi esas 
İle ilg ili yönlerini im kân ölçüsünde sonuçlandırm ak am acıy la , O rtaklık  A n la ş 
masının geçiş dönemine intikâli ile ilg ili m üzakerelerine devam  etmiştir.

Ta ra fla r, m üzakerelerin çeşitli a lan larında (tarım , san ay i, el emeği ile yeni 
m alî protokol) devam  eden belli başlı ayrılık  noktalarında getirm eye hazır o l
dukları yeni uzlaştırm a tekliflerin i açık lam ışlard ır.

Bu toplantı sırasında tüm bir an laşm aya varılm ası mümkün o lam am ıştır. 
Türk Heyeti, Topluluk tara fından  yap ılan  genel tek lifle r üzerindeki görüşünü, 
bunları hükümetine sun d aktan sonra, aç ık lam ak  hakkını m ahfuz tutmuştur. 
Türk Heyeti cevabını kısa bir süre içinde aç ık layacaktır .

Bu cevabın menfi olm ası halinde, 1970 Şubat sonu veya M art başında 
Bakan la r seviyesinde yeni bir O rtaklık  Konseyi düzenlenm esi hususunda mu
tab ık  kalm ıştır.»
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B E L G E  5 12 Arolık 1969

AVRUPA KONSEYİ BAKANLAR KOMİTESİ BASIN BİLDİRİSİ

Bild irin in  metni ş e y le d ir -

«A vrupa Konseyi B akan la r Kom itesi'n in 45 . toplantısı, 12 A ra lık  1969 
Cuma günü Paris'te yap ılm ıştır.

Konsey’e üye 18 ülkenin Dışişleri Bakan la rı veya tem silc ileri, İta lya  D ışiş
leri Bakanı M. A ldo M ORO'nun başkan lığ ında Château de la M uette’de top
lanm ışlard ır.

M üzakereler, öze llik le , Y u n an is ta n ’daki durum ve Doğu A vrupa ü lke leriy le  
m ünasebetler üzerinde cereyan etm iştir.

Toplantının başında , 14 M ayıs 1969’da İstişarî M eclis ta ra fından  seçilm iş 
olan A vrupa Konseyi Genel Sekreteri M. Lujo - Toncic - Sorin j, B akan la r Komi- 
tes i’nin önünde yem in etm iştir.

YU N AN İSTAN

B akan la r Kom itesi, İstişarî M eclisin 547 ve 569 say ılı tavsiye  kararla rı 
ile onbir delegasyon ta ra fından  ileri sürülen ve Yu nan istan 'ın  «üye liğ in in  a s 
kıya a lınm ası»  (suspension) İle ilg ili o lan bir tek lif üzerine, bu m em leketteki 
durumu m üzakere etmiş ve öze llik le  Yunan istan  Dışişleri Bakanı M. P ip in e lis ’- 
in beyanını d in lem iştir. M üzakerelerden sonra ve Yunan istan  tem silc isin in , Sta- 
tü'nün 7. m addesi hüküm leri uyarınca , ü lkesin in Teşkilâttan  çekild iğ in i a ç ık la 
m asını m üteakip , B akan la r Kom itesi, ku llan ılan  oyların  ittifak ıy la  aşağ ıd ak i 
kararı kabul e tm iştir :

«B akan la r Kom itesi, Yunan istan 'ın  A vrupa Konseyi Statüsü'nün 3. m ad
desi hüküm lerini ciddî surette ih lâ l ettiğini gözönüne a la ra k ;

Y u n an is ta n ’daki durum u, İstişarî M eclis'in  30 O cak 1969 tarih inde kabul 
ettiği 5 4 7  sayılı tavsiye  kararında tasv ir edild iğ i şekilde gözönünde tu tarak ,

Aynı zam an d a , Yunan  H ükum eti'n in , bu tavsiye  kararın ın  7. parag ra fınd a  
hükme bağ land ığ ı şekilde, Y u n an is tan ’ ın Statüsü ’nün 7. m addesi uyarınca A v 
rupa Konseyi’nden çekild iğ in i b ild irm iş olduğu vak ıas ın ı da gözönüne o la rak ,

Yunan  H ükum eti’nin A vrupa Konseyi’nin faa liye tle rine  katılm aktan  bu
günden iîi'baren im tina edeceği neticesini çıkarır;

Buna göre, Statü'nün 8. m addesinde öngörülen «üye liğ in  ask ıya  a lın m a
sı» işlem inin y a p ılm a s ın a ' m ahâl. ka lm ad ığ ı neticesine varır;

Bu şekilde ortaya çıkan durumun İdarî ve m alî sonuçlarını tanzim  etm eye 
Bakan Delegelerini memur eder,
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Yunan istan 'ın  yeniden A vrupa Konseyi’nin tam üyesi o lm asın ı sağ lıya- 
cak şartların  bu ülkede yakın  bir gelecekte teessüs edeceği üm idini izhar eder.»

Kıbrıs o y lam aya katılm am ıştır. Kıbrıs D ışişleri Bakanı kanaatince- Y u n a 
n istan ’ ın çekilm esinden sonra bir karar alm anın  uygun olm ıyaccığını a ç ık la 
mıştır.

A vrupa Konseyi’nden çekild iğ in i daha evvel açık lam ış olan Yunan istan  
da o ylam ada hazır bulunm amıştır.

Gene! Sekreter, biri Avrupa Konseyi Statüsü ’nün, d iğeri de A vrupa İncan 
H akları Sözleşm esi’nin Yunanistan  bakım ından fesih ed ild iğ in i b ild iren ve 
Yunan Daim î Tem silcisi tara fından  kendine tevdî edilen iki nota hakk ında bilgi 
verm iştir.

B E L G E 6 13 Aralık 1969

DIŞİŞLERİ BAKANININ NATO VE ORTAK PAZAR 
TOPLANTILARI HAKKINDA VERDİĞİ DEMEÇ

Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Ç ağ layang il yurda dönüşünde B rükse l’de 
katılm ış olduğu Nato Bakan la r Konseyi ve T ü rk iy e -A E T  O rtakbk Kenseyi ça 
lışm aları hakkında şu demeci verm iştir :

«B iliyo rsunuz bu yurt dışı seyahatinde , önce Brüksel’de 3 - 5  A ra lık  
tarih lerinde akdedilen NATO Bakan la r Konseyi toplantısına katıld ım .

Konsey toplantıların ın  sonunda neşrolunan ortak b ild iri ve dekla rasyon , 
Konsey ça lışm aların ın  neticesini ve başta A vrupa G üven liğ i m eselesi o lm ak 
üzere İttifakı ilg ilend iren çeşitli konular üzerinde üyelerin görüşlerin i etraflı bir 
şekilde aç ık lam ış bulunm aktadır.

İttifak , bütün dünyada büyük bir a lâ ka  ile takip  olunan bu top lantısında 
vard ığ ı ka ra rla rla , A vru p a 'd a  gergin liğ in aza lm ası ve İtim at ve güven liğ in  sa ğ 
lanm ası yo lundaki gayretlerine azim le  devam  edeceğini, bu hususta, gayeye  
gerçek bir şekilde yardım cı o lab ilecek bütün im kânları ciddi ve sağ lam  bir 
tutumla değerlendirm eğe hazır olduğunu ilân etm iştir. Bu tutumu ortak b ild i
riden ayrı bir deklarasyon la  ilân etmek suretiyle , İttifak , kcnuya verd iğ i önemi 
belirtm ek istemiştir.

M illetlerarası ■ konjonktürün bundan sonraki gelişm esin in , A v ru p a ’da gü
venliğ in  tesisi yo lunda müsbet ad ım lar atıIcıbiIm esini mümkün k ılacak  o rta
mın yara tılm ası istikam etinde olması sam im î d ileğ im izd ir.

"A vru p a  Ekonomik Topluluğu ile O rtaklığ ım ızın  Geçiş Dönemine intikali 
konusunu 9 A ra lık  1969 tarih inde O rtaklık  Konseyinde m üzakere ettik.
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Bu m üzakerelerde Topluluktan istediklerim izi etraflı bir şekilde izah ettim. 
T o pluluk da m u ka b il tekliflerin i bize b ild ird i. Bunları şöylece özetleyebilirim  : 
M alî a lan d a  Toplu luk bize 5 yıl için 220 m ilyon do lar tutarında eskiye nazaran  
daha iyi şa rtla rla  bir yard ım  yapab ileceğ in i aç ık lad ı. Sanay i a lan ınd a mamül- 
lerim ize Geçiş Döneminin başından itibaren % 100 oranında tam  bir indirim  
uygu lam ayı kabul etti. A ncak , Toplu luk için hassas bir m adde olan ham bez 
ihracatım ızı belirli bir kontenjana tab i tutm ak hususunda ısrar etti.

Tarım a lan ınd a ise, Toplu luk, teklifleri ile bizim  ta lep le rim iz arasındak i 
fark ı bu a lan d a  b izzat Toplu luk içinde mevcut m üşkülleri halletm eden hemen 
aza ltam ıyacağ ın ı. fa k a t lehim ize tan ınacak  tarım tav iz le rin in  bir yıl sonra ve 
takip  edecek her 2 yılda bir gözden geçirerek geliştireceğini vaad  etti.

Toplu luk tek lifle ri ta lep lerim izi b ir bütün o la rak  K arş ılam am ak lad ır. Bu 
it ib arla , yap ılan  son tek lifle r ışığ ında durum Hüküm et seviyesinde görüşülecek
tir. Bu tek lifle r üzerinde bir m utabakat sağ lanam ad ığ ı takd irde , O rtak lık  Kon
seyi Şubat ayı sonunda veya M art içinde tekrar to p lan arak  durumu gözden 
geçirecektir.»

B akan , daha sonra A vrupa Konseyi B akan la r Kom itesinin toplantısı h a k 
kında da bilgi verm iş ve özetle şunları sö y lem iştir :

«Yunan istan  Dışişleri B akan ı, hüküm etinin görüşünü aç ık layan  bir ko
nuşma ile yap ılan  idd ia la rı cevap land ırd ı. Bu a rad a , Konsey m em leketlerinin 
Yunan istan 'ın  üyeliğ ine ara  verilm esin i isteyen karar projesi Konseye sunuldu. 
Bir uzlaştırm a ve hal tarzı bulm a yolunda yap ılan  ve bizim  de katıld ığ ım ız 
bazı gayretler semere verm ed i. Yunan istan  a leyh indeki tem ayül belli o lunca, 
Yunan istan  Dışişleri B akan ı, kısa bir konuşm a ya p a rak  Konsey'den çek ild ik
lerini hükümeti ad ına beyan etti.

Y u nan istan 'ın  A vrupa Konsey'inden ayrılm ası hiç şüphesiz A vrupa ça 
pında bir o layd ır. Bu o lay , son A vrupa Konseyi yönünden, hem de Yunan istan  
bakım ından ciddî bir önem taşım aktad ır. Bizim tem ennim iz Yunan istan 'ın  bir 
an evvel A vrupa Konseyi üyeliğ ine tekrar iktisab ederek, Konsey içindeki yerini 
a lm asıd ır.»

B E L G E  7 15 Aralık 1969

CUMHURBAŞKANININ ÜRDÜN VE ETSOPİA 
ZİYARETLERİ İLE İLGİLİ OLARAK VERDİĞİ DEMEÇ

Cum hurbaşkanı Cevdet Sunay, Ürdün'e hareket ederken h avaa lan ın d a  şu 
demeci v e rm işt ir :
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«A ziz  vatandaşla rım ,

H aşim î Ürdün Kralı M ajeste Hüseyin Bin T a lla l'ın  ve Etiopia İm paratoru 
M ajeste H aile  Sekisi ye l'in  davetleri üzerine Ürdün ve E tio p ia ’ya resmî z iy a 
retlerde bu lunm ak m aksad iy le  yurdum uzdan ayrılıyorum .

Türkiye ile Ürdün arasındak i dostça ve kardeşçe ilişk ile rin  uzun bir geç
mişi vard ır. Her iki üîkenin gerek Devlet ad am la rı, gerek m illetleri a rasın da 
da im a yakın  ve içten gelme m ünasebetler idam e ettirilm iştir.

Eylül 1967’de m em leketim ize yap tık la rı resmî z iyare t sırasında m illetim izin  
M ajeste K ra la  ve onun şahsına Ürdün m illetine karşı gösterdiği çok sıcak hüs- 
nükabu l, iki memleket arasındak i ilişk ile rin  ne derece sağ lam  ve sam im î o ldu
ğunu gösterm iştir. Bu ziyaret ikili ilişk ile rim iz üzerinde de müsbet tesirler icra 
eylem iş ve bu sahada o tarihten bu yana kayda değer gelişm eler vuku b u l
muştur. T icarî, İktisad î ve kültürel a lan la rd a  da önemli m erhaleler aşılm ıştır.

Bu ziyaretim  sırasında M ajeste K ra lla  yapacağ ım  sam im î ve olum lu o la 
cağ ından emin bulunduğum  görüşm elerin ik ili ilişk ile rim ize  yeni b ir hız geti
receğine inanıyorum .

Afri'ka Kıt' a sın ı n en eski bağ ım sız devletlerinden biri olan Etiopia ile 
Türkiye arasındak i ilişk ile rin  başlangıcı çok derinlere gider. Bu m ünasebetler 
da im a çok dostane olmuştur. M ajeste İm paratorun iki yıl evvel m em leketim ize 
vak i z iyaretleri ile ilişk ile rim izde yeni bir safha açılm ıştır. Bu ziyaretim in  son 
y ılla rd a  m uhtelif a lan la rd a  gelişm ekte olan ilişk ile rim ize  m üsbet katk ıd a  bu
lunacağ ına inanıyorum . M ajeste im parator ile yap acağ ım ız görüşm elerin fa y 
dalı neticeler sağ lıyacağ ı şüphesizdir.

İl k defad ır k i bir Türk Devlet Başkanı Kuzey A fr ika  d ışında bu kıt’ad a ki 
bir ü lkeyi z iya re t etm ektedir. Etiopia z iyareti bu yönden de önem lid ir. Bu z iy a 
retin, ilişk ile rim izi kuvvetlendirilmek istediğ im iz diğer A frika  m em leketleri -nezdin
de de ak is le r yapacağ ına  ve Türkiye'n in  daha fa z la  tan ınm asına im kân hazrla- 
yacağ ına inanıyorum .

Bu vesile  ile m illetim iz tara fından  beslenm ekte olan dostluk, ve kardeşlik  
duyguların ı asil Ürdün ve Etiopia m illetlerine ileteceğim .»

B E L G E 8 15 Aralık 1969

CUMHURBAŞKANININ ÜRDÜN’E MUVASALATINDA  
BASINA VERDİĞİ DEMEÇ

Cum hurbaşkanı Cevdet Sunay, A m m an'da karşıland ıktan sonra basın a
şu demeci ve rm iştir :

«Dost ve kardeş Ürdün topraklarına ayak  basm aktan  büyük sevinç d u y
m aktayım . Z ira , böylece uzun müddettir arzu lad ığ ım  güzel m em leketinizi z i
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yareti gerçekleştirm iş oluyor ve takd ir ettiğim asil Ürdünlülerle b ir kaç gün -için 
de olsa yeniden beraber o lm ak fırsatını elde etmiş bulunuyorum .

Bu sam im i duygu lar içinde, a z iz  Ü rdün lü le re  Türk m illetinin as ır la rd ır 
beslediği sevgi ve kardeşlik  hislerin i iletm ek isterim .

Bu az iz ülkeye vard ığ ım ız andan itibaren başta M elik Hazretleri o lm ak 
üzere Ürdün Hükümet ve m illetin in gösterm iş o ldukları sıcak hüsnükabule ve 
sam im î m isafirperverliğe  en derin teşekkürlerim i arzederim .

M elik Hazretleri Türk iye 'y i z iyaret ettikleri zam an O rtadoğu ’daki harbin 
üzerinden sadece üç ay geçm işti. Hepim iz bölgede devam lı ve âd il bir barışın 
kısa zam anda tesis edileceğine sam im iyetle  inanıyor ve bunu arzu luyorduk. 
Bugün bahis konusu ziyaretten bu yana iki y ılı m ütecaviz bir süre geçm iştir. 
Fakat, o zam anki üm itlerim izin  aksine barış halâ kurulam am ıştır. Bölgedeki 
gelişm eler m aa lese f barışın  tesisine yardım cı o lm aktan uzak kalm ıştır.

Ürdün m illetinin M elik H azretlerin in etrafında b irlik  halinde gösterdiği 
az im , cesaret ve soğukkan lılık  bu karan lık  tab lodaki olumlu unsurların en önem 
lilerinden birini teşkil etm ektedir. Bunun yan ın d a , karşılaş ılan  güçlüklere .rağ
men, Ürdün m ille tin in  barışa olan üm idini kaybetm em iş o lm asının ve banş 
için çaba harcam aya devam  etmesinin dünya kamu oyunda takd irle  izlendiğ in i 
belirtm ek isterim .

M elik, H azretleri ile ,son iki yılın ..etraflı bir m uhasebesin i yap acağ ız . G e
leceğe ait düşüncelerim iz hakkında fik ir  teatisinde bu lunacağ ız. Bence, z iy a re 
tim in en önemli veçhelerinden biri de bu görüş teatisi o lacaktır. Yap acağ ım ız 
görüşm elerin son y ılla rd a  esasen hızlı ad ım larla  gelişm ekte olan ¡kili iliş k ile 
rim izde yeni ve olum lu bir safha açacağ ından  da em inim .
: r - ' d  i . . " d ' . l v  v - , . , ,  : ra i  o c  t e ’ v : r ! ;• -¡: ; ■■ • ;.p  •’

Hepinize en iyi d ileklerim i sunarken,, nazik  dâvetleri ile; b izlere .güzel
ü lkenizi z iyaret fırsatın ı verm iş olan M elik  H azretlerine ve Ürdün Hüküm etine 
şükran larım ı arzederim .»  .

m ov-., s en t*, onıpi- ; ’
B E I. G E 9 15 A rd ık  1969
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CUMHURBAŞKANININ, ÜRDÜN KRAL! TARAFINDAN : ı b
ŞEREFİNE VERİLEN YEMEKTE YAPTIĞI KONUŞMA

Cum hurbaşkanı Cevdet Sunay , Ürdün Kralı H üseyin'ip  şerefine verd iğ i ye 
m ekte, Kralın  konuşm asına şu şekilde m ukabele e tm iştir :

«M elik  H azreheri,

Mem-ekerim , miHsbm ve şahsım  'hakkında izhar ve ifade buyurduğunuz 
nazik  ve sam îm i du yg u la r için derin teşekkürlerim i sunarım'. B u 'ves ile  ile Türk 
m illetin in  kardeş Ürdün h.alkrncrve M ajesteıerihe en iyi d ilek lerin i iletm ek benim 
için sevinçli b îr görev Teşkil etm ektedir. :- !l ! " • !:



Başta M elik Hazretleri o lm ak üzere kardeş Ürdün m illeti ve kıym etli Ürdün 
idarecileri ta ra fından  bana ve hey'etim iz üyelerine güzel ü lkenize a y a k  bastı
ğım ız andan itibaren gösterilen candan m isa firpe rve rliğ i, sam im i hüsnükabulü  
ve  içlen sevgiyi Tü rk-Ü rd ü n  dostluğunun bir nişanesi o la rak  şükran la  ka rş ılıyo 
rum. Bu sebepledir ki, kendim i 'kendi yurdumda- kendi evim de hissediyorum .

A skerlik  hayatım ın  başlarında güzel m em leketinizde bir süre bu lunm ak 
fırsatı bana nasio  olmuştu. Bugün Ürdünlü kardeşlerim iz a rasın da tekrar bir 
kaç gün geçirm ek ve d irayetli idareniz a ltında güzel m em leketinizin  kaydetm iş 
olduğu ve ağ ır şartla ra  rağmen devam  ettirdiği gelişm eleri b izzat görm ek im 
kânını kazanm ış o lm am dan dolayı duyduğum  bahtiyarlığ ı ifade eylem ek isterim .

1967 y ılında Türk iye ’ye yapm ış olduğunuz ziyaret Türk m illetin in  M ajes
telerine ve Ürdün m illetine karşı beslemekte olduğu 'kardeşlik duygu ların ın  ye 
niden ve parlak  bir şekilde tezahürüne vesile  olmuştu. Bu ziyaretin  tatlı h a tıra 
ların ı bütün sıcaklığ ı ile m uhafaza ediyoruz.

M elik  H azretleri,

M ajestelerin in  kiyaset ve şerefle temsil buyurdukları kardeş Ürdün; müsbet 
ve yapıcı tutumu ile dünya kamu oyunun sempati ve desteğini kazanm ış ve her 
devirde Orta Doğu’da bir istikrar unsuru olmuştur. Bu çerçeve içinde Ürdün'ün 
s iya s î egem enliğ in in ve bütünlüğünün Orta Doğu’da barış ve istikrarın  ku ru la
b ilm esi için bir temel şart teşkil ettiği görüşündeyiz. Türkiye- kardeş Ürdün ile’ 
köklü ve dostane ilişk ilere mâîi'k o lm anın derin m em nuniyeti içindedir. Kuvvet 
ve  ilham  kaynağ ın ı tarih in  çeşitli tecrübelerinden a la n , ruhunu m üşterek inanç
larım ızd a , m anevî değer ve a n ’anelerim izde bulan bu dostane ilişk ile rin  bugün 
u laşm ış olduğu seviye şüphesiz kj ortak eserim izdir. Bununla beraber, İktisad î, 
ticarî, kültürel ve sosyal a lan la rd a  ilişk ile rim izin  bugünkü seviyen in  çok daha 
üstüne ç ıkarılab ileceğ ine sam im iyetle inanıyoruz. Türkiye'n in  bu a lan d a  kend i
sine  ̂ düşen görevi yerine getirm eye bundan böyle de am ade bulunduğundan 
■emin o lab ilirs in iz . M ajestelerin in de bu yönde g irişilen teşebbüs ve gayretleri, 
da im a teşvik  ve h im aye etmiş o lm aları, şahsiyetin ize m illetçe besled iğ im iz takd ir 
ve  sayg ı h islerin i b ir kat daha arttırm aktadır.

M elîk H azretleri,
•> < - <................. ... \  t • w

Türk iye ’de yaptığ ım ız görüşm elerim izden bu yan a  geçen zam an zarfında 
H aziran savaşın ın  yarattığ ı bölgedeki tehlikeli durum g irişilen  çab a la ra  rağ 
men m aa jese f iza le  edilem em iş, insanlığ ın y ılla rdan  beri karşı karşıya bu lun
duğu m eseleler âdi! ve şerefii bj.r ha! çaresine b ağ lanam am ıştır . Bu ilşj y ılı 
m ütecaviz devre içinde A rap  dâvasın ın  lâyık ı ile  an laş ılm ası ve ihtijçrfa barışçı, 
b ir  zem in bulunm ası hususunda /Majestelerinin -milletlerarası a lan d a  sarfettiğ i 
her bakım dan ta k d ire - lâ y ık  yapıcı gayretleri belirtm em e m üsaade lerin iz i rica 
■ederim.: Bu gayretlerin iz dürüst ve barışçı bir po litika tak ip  eden Ürdün’ün
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meşru hak ve m enfaatlerin i koruyacak bir barışı s iyas î yo llardan  elde etmek 
hususundaki sam im i n iyetin i bütün dünyaya isbat etm iştir .

Biz de Orta Doğu ih tilâ fla rın ın  A rap  kardeşlerim izin  meşrû hak ve m en
faatle rin i koruyacak âd il ve şerefli b ir ha| tarzına u laştırılm ası lüzum una sa 
m im iyetle kan iiz . Bu netice sadece ihtilâfı çözm ekle ka lm ayacak , aynı zam anda 
kardeş Ürdün’de ve komşu A rap  m em leketlerinde ya şayan  evinden ve m ül
künden olmuş mültecilerin gittikçe artan çile lerine bir son verilm esin i de m üm 
kün kılacaktır.

Ürdün gibi Türkiye de 22 Kasım  1967 tarih li G üven lik  Konseyi kararın ın  
barışçı b ir çözüm şekli için gerekli bütün elem anları ihtiva ettiği görüşündedir. 
Ş im diye kadar m üteaddit vesile lerle  ifade ettiğ im iz g ib i, biz ih tilâ fla rın  k u v 
vet ku llan ılm ası yolu ile ha lled ilm esin in , askerî işgal yolu ile s iyas î avan ta j ve  
toprak kazancı sağ lanm asın ın  ve bu neviden kazançların  tek ta ra flı çözüm şe k il
lerini zorla kabul ettirmek m aksad ıy le  ku llan ılm asın ın  karşıs ınd ayız . Her yerde 
olduğu g ib i, O rta Doğu ih tilâ fında da hiç bir olup - bittiyi tasvip  etm iyoruz. 
M ukaddes şehir Küdüs'ün, başta  M üslüm anların  o lm ak üzere bütün dünya için 
arzettiğ i önemi m üdrikiz ve bu kutsal şehirde Birleşm iş M illetler ka ra rla rn ıa  
rağmen yaratılm ış o lan hiç bir em rivâk iy i tanım ıyoruz.

Bölgem izde barışın bir an evvel tesisi için g irişilen  gayretlerin  m üsbet 
sonuçlar verm esini ve bölgenin hak ettiği huzur ve sükûna kavuşm asın ı yü rek
ten arzu luyoruz.

M elik  H azretleri,

Sözlerim i b itirirken , bölgede hak ve adalete  müstenit bir barışın kurul
m ası yo lunda büyük gayret sarfeden M ajestelerine ve Ürdün m illetine başan  
d ileklerim i yen iler, M ajestelerin in  sağ lık  ve m utluluğu, kardeş Ürdün m ille tin in  
refahı, T ü rk-Ü rd ü n  dostluğunun devam ı ve daha da gelişm esi için en h â lisan e  
tem ennilerim i sunarım .»

B E L G E 1 0 16 Aralık 1969

CUMHURBAŞKANINA AMMAN ŞEHRİ ANAHTARININ TEVDİİ

Cum hurbaşkanı Cevdet Sunay, Am m an Belediye Başkanı ta ra fın dan  ken
d isine şehir anahtarın ın  tevd iî m ünasebetiyle şu cevab î konuşm ayı y a p m ış t ır : 
«Sayın  Başkan-

Şahsım  ve m em leketim  hakkında ifade ettiğ iniz sam im î duygu ların ız ı/e 
Am m an Belediyesinin bu son derece nâzik  ve asîl jesti için teşekkür ederim .
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Şahsım a tevdi eylem ek lütfunda bulunduğunuz kardeş Ürdün’ün güzel 
başkentin in  anahtarın ı Ürdün m illetin in  Türk m illetine bir hediyesi te lâkki e d i
yor ve bu şerefe nail o lm aktan iftihar duyuyorum .

Köklerini müşterek tarih im izin  derin lik lerinden a lan  Türk-Ürdün dostlu
ğunun bugün m illetlerim ize intikal etmiş olmasını görm ek cidden m em nuniyet 
veric id ir. Kanaatim  odur ki, m em leketler arasındak i dostluk lar m ille tler ta ra 
fından  da sam im iyetle  benim sendiği takdirde sağ lam  bir zem ine oturmuş olur 
ve her türlü süb jektif m ülâhazaların  tesirinden kurtulur. Türkiye - Ürdün dost
luğu m illetlerim ize intikal etmiş ve onlar ta ra fından  sam im iyetle  benim senm iş 
bir dostluktur ve bu sebeple her devirden m uzaffer o la rak  çıkm ış ve karşılık lı 
sevg i, saygı ve itim at hisleri ile adeta perçınlenm iştir.

Say ın  Başkan ,

Büyük gayretler sonucunda m am ur hale gelm iş kıym etli başşeh irin izi 
görmekten ve onun sayg ıdeğer halkını yakından  tan ım aktan  son derece m em 
nunum. Size ve m esaî a rkad aşla rın ıza  görevinizde candan b aşa rıla r d iler, az iz  
A m m an lıîa ra  sevg i, saygı ve selâm larım ı iletm enizi rica ederim .»

S E L G E 1 1 17 A ra lık  1969

TÜ RK-Ü RD Ü N  O RTAK BİLDİRİSİ

B ild irin in  metni şö y led ir :

«H aşim i Ürdün Kralı M ajeste Hüseyin'in  dâveti üzerine, Türkiye Cum hur
başkan ı Sayın Cevdet Sunay 15- 17 A ra lık  1969 tarih leri arasında H aşim i Ürdün 
Kra llığ ına  resmî bir z iyaret yapm ıştır.

Sayın Türkiye Cum hurbaşkanına bu seyahatinde Dışişleri Bakanı Sayın 
İhsan Sabri Ç ağ la ya n g il, Türkiye Büyük M illet M eclisi Tem silcileri ve Türk 
Hüküm etinin yüksek dereceli m em urları refakat etm iştir.

İki memleket arasında mevcut sağ lam  kardeşlik  ve dostluk bağ la rından  
mülhem o la rak , Ürdün M illeti m üm taz Türk m isafirin i ve ona refakat eden 
şahsiyetleri çok sam im i şekilde karşılam ış ve kendilerine sıcak hüsnü kabul 
gösterilm iştir.

Sayın Cum hurbaşkan ı, Ürdün’deki ikam eti sırasında çeşitli m illî faa liye t 
a lan ların ı görm ek fırsatım  bulm uştur. Cum hurbaşkan ı, m üm taz hüküm darın ın 
â k il ve m uktedir önderliğ inde Ürdün’ün çeşitli a lan la rd a  gösterdiğ i güç ve 
gelişm eden duyduğu takd ir ve hayran lık  h islerin i ifade etm iştir.

Bu çok başarılı z iyare t sırasında , iki Devlet Başkan ı Orta - Doğu’daki 
ha li hazır durumu ve iki memleket a rasın dak i ilişk ile rin  m em nuniyet verici 
ge lişm esin i ay rın tıla rıy la  incelem işlerdir.
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İki Devlet Başkanı racasında sam im i kardeşlik  ve dostluk havası içinde 
cereyan eden bu görüşm elere Türkiye ta ra fından  Dışişleri Bakan ı Sayın  İhsan 
Sabri Ç ağ la ya n g il, Tü rk iye ’nin Ürdün'deki Büyükelçisi H aluk Kura , H ava Kuv
vetleri Kurm ay Başkanı Korgeneral Ahm et Dural, Genel Sekreter S iyasi işler 
Yard ım cısı Büyükelçi Daniş Tunalıg il, Cum hurbaşkanlığ ı Özel Kalem  AAüdürü 
Sulhi D işlioğlu , Orta - Doğu ve A frika  Dairesi Genel Müdürü Fahir A laçam , En
form asyon Dairesi Genel Müdürü O ktay İşcen ve İkili ve Bölgesel İktisad î il iş 
kiler Dairesi Genel Müdürü M ehmet Baydar ve Ürdün ta ra fın dan  da V e liah t 
Prens H aşan , Başvezir Behçet Talhouni, Başvezir Yard ım cısı ve H ariciye Veziri 
Abdul M unim A l-R ifa i, Başvezir Yard ım cısı ve M illî Savunm a Veziri Ahm et Tu'kan, 
K ra liyet D ivanı Reisi Za id  A l-R ifa i, M illî Ekonomi Veziri Sam i Judeh , Baş M a
beyinci H abis M a ja li, Ürdün S ilâh lı Kuvvetleri Başkonutanı Tüm general Al-Şe- 
rif N asır Bin Cem il, Genel Kurm ay Başkanı Tüm general A li H ayari ve M ajeste 
Kral H üseyin'in  Askeri M üşaviri Tüm general M ashur Haditha katılm ışlard ır.

M ajeste K ra l, bölgedeki hali hazır durum la ilg ili o la rak  Ürdün’ün görüş 
ve tutumunu izah etmiş ve Türkiye'n in  bu konuda A rap  m em leketlerine vak i 
desteği do lay ısıy le  Ürdün’ün Hüküm et ve m illetinin  takd ir ve şükran hislerin i 
yen ilem iştir. Türkiye Cum hurbaşkan ı, M ajeste Kral ta ra fından  ifade edilen gö
rüşleri nazarı itibara a la ra k , Türkiye'n in  A rap  kardeşlerine karşı duyduğu 
dostluk ve derin sempati duyguların ı teyid etmiş ve bu çerçeve içinde Tü rk iye '
nin arazi kazancı ve s iyas î a van ta jla r sağ lam ak  m aksad ile  kuvvete m üracaat 
ed ilm esinin ve bu nevi kazançların  tek ta ra flı hal çarelerin i zorla kabul ettirmek 
için ku llan ılm asın ın  a leyh inde olduğunu tekrarlam ıştır. Cum hurbaşkan ı, a y 
rıca, İsra il kuvvetlerin in işgal edilen A rap  toprak larından  22 Kasım  1967 ta 
rihli G üven lik  Konseyi kararına uygun o ıarak  çekilm esinin biran evvel sağ la n 
ması üm idini izhar etm iştir .

İki Devlet Başkan ı, meşru A rap  hakların ı tam am en koruyan âd il ve şe
refli bir hal çaresinin gerçekleşm esi lüzumunu belirtm işlerd ir. Bütün dünyadaki 
yüzlerce m ilyon m üslüm anın sayg ı duyduğu m ukaddes Kudüs şehrinin önemini 
belirten iki Devlet Başkan ı, m ukaddes şehrin statüsünün değiştirilm esine m atuf 
tek ta ra flı tedbirlerin  kabul edilem eyeceğine ve bunların  reddine devam  ed il
mesine olan inançların ı teyid etm işlerd ir.

Kıbrıs meselesi de incelenm iştir. C um hurbaşkan ı, bu konudaki son ge
lişm elerin teferruatlî b ir icm alin i yapm ış ve bu meselede Ürdün* ta ra fından  
gösterilen destek d o lay ıs iy le  Türk Hükümeti ve M illetin in  derin m em nuniyetim  
bir kere daha belirtm iştir. M ille tlerarası an laşm ala rın  bağ layıc ı n iteliğ ini yen i
den belirten iki Devlet Başkan ı, barış ve tam  bir em niyet içinde yaşam asına  
im kân verecek şekilde A d a 'd ak i T ü rk . Cem aatin in  hak ve m enfaatlerin i ta m a 
men koruyacak âcil bir hal çaresi bulunm ası zaruretin i belirtm işlerd ir. Devlet 
Başkan la rı Türk ve Rum Cem aatlerin in  Tem silcileri arasında devam  eden gö
rüşm elerin ilg ili bütün ta ra fla r  arasında n iha î b ir hal çaresi bu lunm asına yol 
açacağın ı ümit eylem ekte devam  etm ektedirler.
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İkili ilişk ile r bahsinde, iki Devlet Başkan ı, her iki ülkenin a rzu ların a  uygun 
o larak  m illetleri arasında mevcut tarih i ve kültürel bağ ların  sağ lam  ve kuv
vetli temeli üzerine bina edilen Tü rk-Ü rd ü n  dostâne ilişk ile rin in  bürün a la n 
lardak i gelişm esine yeni bir hız veren son y ılla rd ak i neticelerden duydukları 
m em nuniyeti ifade etm işlerdir.

Bu ilişk ile ri daha da geliştirm ek hususundaki azim lerin i teyit eden iki 
Devlet Başkanı- bu ziyaret m ünasebetiyle A m m an ’da bir Türk Kültür M erkezi 
açılm ış olm asını m em nuniyetle karş ılam ış la rd ır. Bu kültür M erkezinin Kültürel 
M übadeleleri büyük ölçüde h ız land ıracağ ı hususunda m utabık kalm ışlard ır.

İki Devlet Başkan ı, 29 Ağustos 1969 tarih li Türk - Ürdün Ticaret Protoko
lünün im zalanm asın ı m em nuniyetle karşılam ış la r ve iki m em leket a rasın dak i 
ticarî ilişk ile rin  daha da gelişm esini sağ layacak  m üessir tedbirlerin  a lınacağ ı 
üm idini izhar etm işlerdir.

İki Devlet Başkan ı, keza suçluların iadesi ve cezaî ve hukukî konu la rda 
ad lî m üzaharet an laşm aların ın  biran evvel akdi lüzumunu önemle belirtm işlerd ir.

Sayın  Cum hurbaşkan ı, M ajeste Kral ve Ürdün Hükümeti ve M illeti ta ra 
fından kendisine gösterilen, içten gelen ve çok sıcak hüsnü kabul ve m isa fir
perverlik  d o lay ıs iy le  sam im i şükran hislerin i ifade etm iştir.

M ajeste K ra l, Sayın Cum hurbaşkanının davetini kabul etmiş o lm asından 
duyduğu büyük m em nuniyet ve şükran hislerini belirtm iştir.

Sayın  Cum hurbaşkan ı, M ajeste K ra l’ ı Türk iye ’ye resmi bir z iya re t y a p 
m aya clâvet etm iştir. Bu davet büyük m em nuniyetle kabul edilm iştir. Z iyaretin  
tarih i d ip lom atik  yo llardan  tesbit edilecektir.»

(Esas Meiin)

T U RK ISH -JO R D A N IA N  JO IN T COM M UNIQUE

«A f the invitation of his AAajesty Hussein I, King of the Hashem ite K in g 
dom of Jo rd an , His Excellency Cevdet Sunay, President of the Republic o f Turkey, 
paid a state v is it to the Hashem ite Kingdom of Jo rdan  between 15- 17 Decem
ber, 1969.

His Excellency the President of the Turkish Republic w a s  accom panied 
by his Excellency İhsan Sabri Ç ağ layan g il, M inister of Foreign A ffa irs , Repre
sentatives of the Turkish Parliam ent and high o ffic ia ls  of the Turkish G o vern
ment.
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Inspired by i'he strong ties of brotherhood and friendsh ip  existing between 
the two countries, the Jo rd an ian  people reserved to the d istinguished Turkish 
guest and the personalities accom panying him a most cordial reception and 
affectionate welcom e.

During his stay >in Jo rd an , His Excellency the President had the opportu
nity of acquainting h im se lf w ith the various aspects of national activ ity . He 
expressed his deep appreciation and adm iration for the m ultip le signs of 
vigour and progress of Jo rdan  under the w ise  and ab le  leadership of its be l
oved Sovereign.

In the course of this most successful v is it, the two Heads of State review ed 
in detail the present situation in the M iddle East as w ell as the satisfactory 
developm ent of relations between the two countries.

These ta lks between the two Heads of State which w ere m arked by an 
atm osphere of genuine cord ia lity  and friendship  w ere attended on the Turkish 
side by H. E. Ihsan Sabri Ç ağ la ya n g il, M inister of Foreign A ffa irs , H. E. H alûk 
Kura , A m bassador of Turkey in Jo rd an , A ir M arshall Ahm et Dura!, A ir Force 
Chief of S ta ff, H. E. Daniş Tun a lig il, A m bassador, Deputy Secretary General for 
Political A ffa irs , Mr. Sulbi Dişi loğ I u, Ch ief of the President's Cab inet, Mr. 
Fahir A laçam , Director General of the M iddle - East and A frica Departm ent, 
Mr. O ktay  ¡seen, Director General of Inform ation and Mr. M ehmet B aydar, 
Director General of B ilateral Economic Relations Departm ent, and on the Jo r
dan ian  side by His Royal H ighness Crown PrinCe H assan , H. E. B ah ja t Talhouni, 
the Prime M inister, H. E. Abdul Monem Al - R ifat, Deputy Prime M inister and 
M inister of Foreign A ffa irs , H. E. Ahm ad Toukan , Deputy Prime M inister and 
M inister of Defence, H. E. Za id  A l-R ifa i, Ch ief of the Royal Court, H. E. Sami 
Jo ud ah , M inister of N ational Economy, H. E. H abis M a ja ii, Ch ief Cham berla in , 
M ajor General A l-Sharif N asır bin Ja m il, Com m ander-in-Chief of Jo rd an ian  
Arm ed Forces, AAajor General A l i H aya ri, Ch ief of S ta ff, M ajor General M ashour 
H ad itha , M ilita ry  Secretary to His M ajesty King Hussein I.

W ith regard to the situation now prevailing  in the region, His M ajesty 
the King exp lained  the v iew s and position of Jo rdan  and expressed an ew  the 
appreciation and gratitude of the Governm ent and people of Jo rdan  for the 
support extended by Turkey to the A rab  countries in this respect. The President 
of the Republic of Turkey, g iving due consideration to the v iew s expressed 
by His M ajesty, reaffirm ed the friendship  and deep sym pathy o f Turkey to
w ard s its A rab  brothers and in the sam e context reiterated Turkey's opposition 
to the use of fo ice as a m eans of securing territorial ga ins and political a d 
vantages and the use of such gains to impose un ilateral solutions.

The President expressed further the hope that the w ith h d raw a l of Israeli 
forces from the occupied A rab  territories w ou ld  be urgently effected in corifor-



m ity v^ith the Security Council Resolution of 22 Novem ber, 1967. The two Heads 
of State called for the realization of a just and honourable settlem ent fu lly  
safeguard ing the A rab  legitim ate rights.

Em phasizing the importance of the holy city of Jerusa lem  w hich is reve
red by hundreds of m illions of M uslim s all over the w orld , the tw o Heads of 
State reaffirm ed their belief that the unilateral m easures designed to change 
the status of the Holy City cannot be accepted «and should continue to be 
rejected».

The Cyprus problem w as also exam ined . The President gave  in this res
pect a detailed account of the recent developm ents and expressed once ag a in  
the deep appreciation of the Governm ent and people of Turkey for the support 
extended by Jo rdan  oh this problem . Reiterating the binding effect o f inter
national treaties, the two Heads of State called for an urgent solution of this 
problem which w ould fu lly  safeguard the rights and interests of the Turkish 
Com munity on the Island and thus would perm it them to live i.n peace and 
complete security. The Heads of State continue to hope that the current ta lk  
between the representatives of the Turkish and Greek Com m unities w ould 
open the w a y  to the achievem ent of such a fina l solution among a ll the parties 
concerned.

With regard to the b ilatera l relations, the two Heads of State expressed 
in particu lar their satisfaction for the results obtained in recent years, results 
which gave  a new im pulse to the developm ent of the ever-friendly T u rk is h - 
Jo rd an ian  relations in all fie lds in accordance w ith the desires of the two count
ries and on the sound and strong basis of various historical and cultural bond 
existing between their peoples. «Reaffirm ing their firm  determ ination to further 
develop these relations, the two Heads of State expressed satisfaction that the 
Turkish Cultural Cenire in Am m an w as 'inaugurated on the occasion of this v is it. 
They agreed that this institution w ould greatly stim ulate cultural exchanges.»  
The two Heads of State welcom ed the signature of the Turkish - Jo rd an ian  trade 
protocol in August 29 , 1969. and expressed the hope that effective steps w ould 
be taken to insure further developm ent of trade relations between the two count
ries.

They also urged rapid conclusion of agreements on extrad ition and on 
jud ic iary m utual assistance in penal and civil matters.

His Excellency the President expressed his sincere feelings of appreciation 
for the most heartfelt and w arm  reception and hosp ita lity he w as  accorded 
by His M ajesty the King and by the Governm ent and people of Jo rd an . His 
M ajesty the King expressed his great pleasure and gratitude to His Excellency 
the President for having accepted his invitation.
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His Excellency the President invited His AAajesty the King to pay an o ffic ia l 
v is it to Turkey, This invitation has been accepted w ith  great p leasure . The date 
of the v is it w ill be fixed through dip lom atic channels.»

B E L G E  1 2  12 Araîsk 1969

CUM HURBAŞKAN IN IN  ETYO PYA  İMPARATORU TARAFIN DAN  
ŞEREFİNE VERİLEN YEM EKTE YA PT IĞ I KON UŞM A

Cum hurbaşkanı Cevdet Sunay, Etyopya im paratoru H aile  Selâsiye ta ra 
rından şerefine verilen akşam  yem eğinde şu konuşm ayı yapm ıştır :

«M ajeste im parator,

Herşeyden önce m em leketim , m illetim  ve şab'sım hakkında izhar buyurdu
ğunuz nazik  hisler için teşekkürlerim i arz etmek isterim .

Biz Türkler, E tyopya ’yı bağ ım sızlığ ını a s ır la r boyunca k ıskançlık la  m üdafaa 
ve bu uğurda icabında kendisinden çok daha güçlü devletlere karşı kahram anca 
m ücadele etmiş b ir ülke o la rak  tan ırız . M ajestelerin i de m em leketi için yo ru l
m adan ça lışan , gerektiğ inde herşeyini ülkesi için feda edebilen barış aşığı 
m üm taz bir devlet adam ı o la rak  takd ir ederiz. İşte bu sebeplerled ir k i, Etyop- 
ya 'y ı z iyaret edebilm eği çoktandır arzu luyorum . Bugün ‘bu arzuyu tahakkuk 
ettirm ek suretiyle güzel ü lkenizi ve kahram an halkın ız ı yak ından  tan ım ak fır
satını elde etmiş bulunuyorum . Bu vesile  ile Etyopya'yı z iyaret eden ilk Türk 
Devlet Başkanı o lm ak şerefinin bana teveccüh etm esinden duyduğum  b ah tiya r
lığı belirtm ek isterim .

Etyopya'ya a y a k  bastığ ım ız andan itibaren , bana ve heyetim ize gösterilen 
candan hüsnükabu! ve m isafirperverliğ in  tesiri a ltında bulunduğum uzu ifade 
etmeme m üsaade lerin i rica ederim .

1967 yılında m em leketim ize yapm ış o lduğunuz unutulm az z iyaret Türk 
m illetin in  başta M ajesteleri o lm ak üzere, Etyopya halk ına ne derece dostluk h is
leriyle  bağ lı bulunduğunu gösterm iştir. Bu kısa ziyaretin iz in  tatlı hatıra ların ı 
e l’an m uhafaza etmekte olduğum uzu belirtm eği bir borç b ilirim .

M ajeste İm parator, Türkiye ile Etyopya a rasın dak i ilişk ile rin  uzun b ir m a
zisi va rd ır. F ilh ak ika , bundan takriben bir asır kadar evvel bazı d indaşları ta ra 
fından istism ar ed ilen , ibadethaneleri ellerinden a lın a n , ves ika la rı im ha edilen 
çeşitli baskı ve zulüm lere m aruz ka lan  E tyo p ya 'lıla ra , O sm anlı idaresi ta ra fından  
destek gösterilm esi ve m abetlerin in kendilerine iade edilm esi iki ülke arasındak i 
ya k la şm a ya  vesile  teşkil etm iştir. O tarihten sonra i kî m em leket arasında z iy a 
retler de eksik  o lm am ıştır. 1905 yılında Sad ık Paşa'n ın  başkan lığ ında güzel 
yurdunuza gelen bir heyet İm parator M enelik  II ta ra fından  kabu l ed ilm iştir. Sad ık
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Paşa ile görüşmesinden çok memnun kalan  İm parator M enelik II, protokol 
dışında Türk heyetini ikinci defa kabul etmiş ve heyet başkan ı ve üyelerine 
n işan lar tevcih eylem iştir. Eyalet Va lile rinden  M engesa riyasetinde bir Etyopya 
heyetinin bu ziyareti 1906 y ılında iade ettiğini görüyoruz. Daha sonraları bazı 
Türk subayların ın  Etyopya ordusunda vaz ife  a lm a la rı, Cem iyeti A kvam d a Et
yopya meselesinin m üzakeresi sırasında iki m em leket tem silcileri a ras ın d a  te
essüs eden yakın  işb irliğ i ilişk ile rim izin  m em nuniyetle an ıla cak  tarih i s a fh a la 
rını teşkil etm ektedir.

Etyopya ile d ip lom atik ilişk ile rim izin  de yarım  asırı geçen bir m azisi v a r 
dır. E tyopya’daki ilk tem silc iliğ im iz, M ajestelerin in  doğduğu H arar şehrinde 
1912 y ılında ve başkonsolosluk seviyesinde açılm ıştır. 1'925 y ılında ise Adis- 
a b a b a ’da d ip lom atik tem silc iliğ im iz kurulumuştur.

Görülüyor ki, m em leketlerim iz a rasın dak i m esafeye ve zam anın  ulaşım  
güçlüklerine rağmen Türkiye ile Etyopya arasında da im i bir tem as ku ru lab il
m iştir.

Bu it ibarla , M ajeste İm paratorun Türk iye ’yi ve benim Etyopya’yı z iya re t
lerim izi bir başlang ıç değil- esasen y ıllarca önce başlam ış tem asların  b ir devam ı 
şeklinde m ütalâa etm ek yan lış o lm ayacaktır.

Bugün geriye baktığım  zam an ik ili ilişk ile rim iz in , karşılık lı m en faatle ri
mize .uygun o la rak  olumlu ve mesut gelişm eler 'kaydedeceğinden ve Hüküm et
lerim izin de bu a land a  gereken gayretleri göstermekten geri k a lm aya cak la rın 
dan emin bulunuyorum .

M ajeste İm parator,

Büyük Atatürk'ün yurtta sulh , cihanda sulh düsturu bizim  dış po litikam ızın  
başlıca  hedefini teşkil etm ektedir. Bu hedefe u laşm ak için bütün ü lkelerle , 
içişlerine adem i m üdahale , eşitlik , karşılık lı hürmet ve sayg ı prensip lerine d a 
yanan  sağ lam  ilişk ile r kurm ağa ve  bunları geliştirm eğe gayret sarfed iyoruz. 
G üven liğ im iz i tem inat altına a lm ak  m aksad ıy le , bazı savunm a tertip lerinde 
yer alm ış olm am ızın başka paktlara  mensup olan veya  ta ra f tutm am a po liti
kası güden devletlerle ilişk ile rim izin  geliştirilm esine mcıni teşkil etm ediği gö
rüşündeyiz. Son y ılla rda  gerek sosyalist blo’k ü lke leriy le  gerek A sya  A fr ika  m em 
leketleriyle gelişen ilişk ile rim iz bu görüşümüzü teyit eder m ahiyettedir.

M ajeste İm parator,

Şim di de bölgem izde ve A frika  kıtasını ilg ilend iren bazı m eselelere te
m as ermek istiyorum . Bizim İçin bölgem izin en önemli konusu şüphesiz ki K ıb
rıs ih tilâ fıd ır. Türkiye bu ihtilâfın  barışçı bir hal şekline u laşm asın ı sam im iye t
le arzu lam aktad ır. Kıbrıs ihtilâfı m illetlerarası an laşm aların  tek ta ra flı o la rak  
ih lâ lin d en , Kıbrıs devletine hayat veren an ayasan ın  Türk Cem aatine tanıd ığ ı
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h ak la ra  riayet edilm ek istenm em esinden, haksız yere kuvvet ku llan ılm asından  
o rtaya çıkm ıştır. Biz bu ih tilâ fa  bütün ilg ili ta ra fla rın  meşru hak ve m en faatle
rini bağdaştıran  barışçı b ir çözüm şekli bulunm ası için büyük gayret ve sab ır 
gösterm ekteyiz. Bu barışçı tutum ve gayretlerim izin  bütün ilg ili ta ra fla rca  da 
ayn i şekilde m ukabele görmesi sam im i d ileğ im izd ir.

M em leketim izi z iyaretin izden bu ya n a , bölgem izde bütün dünyanın  n a
zarla rın ı üzerine çeken üzücü ve m üessif o lay la r o lm uştur. F ilh ak ika , O rta - Do- 
ğu 'da bir harp cereyan etm iştir. Bütün gayretlere rağm en e lan  bir çözüm yolu 
bu lunam am ış o lan bu ih tilâ fın , G üven lik  Konseyinin 22 Kasım  1967 tarih li kararı 
çerçevesinde ve A rap  ü lkelerin in meşru ve haklı ta lep leri nazarı itibare a lın a 
rak , çözülmesi en ha lisane  tem ennim izdir.

Keza, A n ka ra 'd ak i görüşm elerim izi tak ip  eden takriben ik i buçuk y ıllık  
müddet za rfında A fr ika  kıtasında da arzu lanan  huzur ve sükûn temin ed ile
m em iştir. M evcut ih tilâ fla ra  hal çaresi bu lunam azken , yeni bazı önemli an iaş- 
m azlrklar o rtaya çıkm ıştır. M ajestelerin in  bu ih tilâ fla rın  ha lli hususunda sarfet- 
tiği yo ru lm ak b ilm ez gayretleri takd irle  izlem ekteyiz.

Türkiye- Güney-Batı A fr ik a ’da , Güney A fr ik a ’da ve Rodezya’da u yg u lan m ak
ta olan ırk ayırım ı po litikasın ı şiddetle takb ih  etm iştir. Rodezya’daki gayri m eş
ru rejim i tan ım am ıştır. Rodezya hakkında Birleşm iş M illetlerde a lınan  am bargo 
kararla rın ı ta tb ika ta  koyan İlk devletlerden biri olm uştur. A y rıca , G üney - Batı 
A frika  'meselesini tetkik etmek üzere kurulan N am ib ia  Konseyinin üyesid ir. Bütün 
bu unsurlar A fr ika  kıtasının m eselelerine gösterd iğ im iz sam im î a lâkan ın  canlı 
de lille rid ir.

N ije rya ’daki savaşı da endişe ile yak ından  tak ip  ediyoruz. İki seneyi ge
çen b ir zam and ır süre gelen ve m asum  insan ların  hayatına  sebep olan bu ihti
lâfın  en kısa zam anda barışçı yo lla rla  halled ilm esin i temenni etm ekteyiz. Bu ves i
le ile , M ajeste İm paratorun ihtilâfın  başından beri ta ra fla r  a rasında bir a n la ş 
ma zem ini bu lm ak için sarfettiğ i gayretlerin  olum lu sonuçlara u laşm ası sam im i 
arzum uzdur.

M ajeste İm parator,

Sözlerim e son verm eden evvel- basiretli liderliğ in iz a ltında E tyopya’nın 
İktisad î, sosya l, kültürel ve eğitim  a lan la r ın d a  esasen yak ın dan  b ild iğ im iz b a 
şarılı ka lk ınm a ham lelerin i b izzat görmek fırsatın ı bize verecek olan bu z iya re t 
için tekrar teşekkür ederken, bu mutlu gelişm elerin  ara lıks ız  devam ını ve Etyopya 
m illetinin fa z la s iy le  lây ık  olduğu refaha bir an evvel kavuşm asın ı yürekten te
menni ederim .»
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B E L G E  1 3 21 Aralık 1969

Bild irin in  metni şöyled ir :

«Etyopya İmparatoru M ajeste H aile  Se lasiye  l ’ in daveti üzerine, Türkiye 
Cum hurbaşkanı Sayın Cevdet Sunay 17 - 21 A ra ltk  1969 tarih lerinde Etyopya ’ya  
resmî bir z iyaret yapm ıştır.

Sayın Türkiye Cum hurbaşkanına bu ziyaretinde Dışişleri Bakam  Sayın  İhsan 
Sabrj Ç ağ layan g il, Türkiye Büyük M illet M eclisin in tem silcileri ve Türk H ükü
metinin yüksek dereceli m em urları refakat etm iştir.

Sayın  Cum hurbaşkanı, E tyopya’daki ikam eti s ıras ında , a ra la rın d a  H aile  
Se las iye  I Üniversitesi, A frika  Birliğ i Teşk ilâ tı, W onji Şeker Fabrikası ve  A k a k i 
M ensucat Fabrikası o lm ak üzere A d isab ab a  ve c iva rındak i m uhtelif kuruluş ve 
fab rika la r ı z iyare t etm iştir. Sayın C um hurbaşkan ı, M ajeste .im parator H aile  
Se lasiye  Pin âk il ve muktedir önderliğ i a ltında Etyopya'm n kaydettiğ i gelişm e 
ve büyük b aşa rıla r do lay ısıy le  derin takd irlerin i ifad e  etm iştir.

Türkiye Cum huriyetinin m ümtaz Devlet Başkam  ve beraberindeki Hey'et 
üyeleri g ittik leri her yerde çok sıcak ve sam im i hüsnü kabul görm üşlerdir. Bu 
m isa firperverlik , Türkiye ile Etyopya arasında m evcut a n ’an evî dostlu'k b a ğ la 
rının bâriz bir tezahürünü teşkil etm iştir.

Bu unutulm az ziyaret m ünasebetiyle iki Devlet Başkam , m illetlerarası 
m eseleler ve ülkeleri arasındak i ilişk ileri ilg ilend iren konular hakk ında sam im iyet, 
dosluk ve karşılık lı an lay ış  havası içinde görüşm eler yapm ışla rd ır.

Bu görüşm elerde Türkiye ta ra fından  Dışişleri Bakam  İhsan Sabri Ç ağ layan- 
g li, Türkiye'n in  Etyopya’daki Büyükelçisi N ihat Dinç, Dışişleri Bakan lığ ı Genel 
Sekreter S iyasî İşler Yard ım cısı Büyükelçi Dânİş Tunalıg il ve O rta - Doğu ve 
A fr ika  Dairesi Genel Müdürü Elçi Fahir A laçam ; Etyopya ta ra fın d an  da B aş
bakan  Sayın  Tsehafe Taezaz A k lilu  Habte W old , Sa ray  N âzırı Sayın  Tsehafe 
Taezaz Teferra W ork K idane W old , Dışişleri Bakam  Sayın Ato Ketam e Y ifru , 
Özel Kalem  Bakan lığ ında Devlet; Bakanı Sayın Ato Yahonnes K idane M ariam  
ve  Türk iye ’deki Etyopya Büyükelçisi Ato Osm an M oham m ed katılm ış la rd ır.

M ille tlerarası durumu gözden geçiren iki Devlet B aşkan ı, her şeyden ev
vel ü lkelerin in barış d avâsın a  olan b ağ lılık la rın ı, B irleşm iş M illetlere  sa d a k a t
lerini ve Yasas ınd a  yer a lan  ideallere inançların ı teyid etm işler ve bütün dün
yaca tan ınan  bağ ım sızlık , toprak bütünlüğü, hak eşitliğ i ve İçişlerine karışm am a 
prensip lerine istinaden m ille tlerarası an lay ış  ve işb irliğ i z ihn iyetin in  kuvvet
lendirilm esi için yılm adan  ça lışm aya devam  etmek hususundaki kesin az im 
lerin i tekrarlam ışla rd ır.

TÜRKİYE - ETYOPYA ORTAK BİLDİRİSİ
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İki Devlet B aşkan ı, m illetlerarası m üessir b ir kontrol a ltında genel ve tam 
silâhsız lanm a hedefine varılm ası istikam etinde ça lışılm ası lüzum una işaret er
m işler ve nükleer s ilâh la rın  deniz taban ına  yerleştirilm esin in  yasak lanm asın ın  
tem inine ve k im yevî ve bakteriyo lo jik  s ilâ h la rla  ilg ili 1925 Cenevre Protokolü 
hüküm lerinin kuvvetlendirilm esine m atuf gayretleri desteklediklerin i ifade ey
lem işlerd ir.

İki Devlet Başkan ı A frika  K ıt’asının halen karşılaştığ ı çeşitli m eseleleri de 
görüşm üşlerd ir. M ajeste A fr ika 'd ak i genel durum hakkında izahat verm iş ve 
A fr ika  B irliğ i Teşkilâtın ın  bu m eseleleri halletm ek için sarfettiğ i gayretlere işa 
ret etm iştir.

İki Devlet Başkan ı, söm ürgeciliğ in bütün şek ille riy le  ortadan kald ırılm ası 
lüzumu üzerindeki görüşlerinin birb irine tam am en uyduğunu bir kerre dana 
m üşahacle etm işlerd ir. İki Devlet Başkan ı, ırk ayırım ına d ayanan  her çeşit s i
yasete 'kesinlikle karşı o ldukların ı da teyid eylem işlerd ir.

Türkiye Cum hurbaşkanı Kıbrıs meselesi ile ilg ili son gelişm eler hakkında 
izahat verm iştir. İki Devlet B aşkan ı, Türk ve Rum Cem aatlerin in  tem silcileri 
arasında cereyan etmekte olan görüşm elerin , bütün ilg ili ta ra fla r  arasında n i
ha î bir ha! çaresin in bu lunm asına yol açm asın ı ümit etmeye devam  eylem ek
tedirler.

Türkiye - Etyopya ilişk ile rin in  m em nuniyet verici durum unu gözden geçiren 
iki Devlet B aşkan ı, M ajeste İm paratorun 1967 y ılında Türk iye ’ye yaptığ ı tarih î 
ziyaretten bu yana  ikili a landa elde edilen neticelerin değerini belirtm işlerd ir. 
İki Devlet Başkan ı, Türkiye ile Etyopya a rasın dak i bağ la rın  daha da kuvve tlen 
dirilm esi yo lundaki az im lerin i ve sam îm i arzu ların ı teyid etm işlerd ir. Bu m üna
sebetle, kültürel m übadeleler a lan ınd a daha yak ın  işb irliğ i yap ılm ası ihtiyacına 
işaret eden iki Devlet B aşkan ı, bu m aksa tla  b ir'K ü ltü r An laşm asın ın  b ir an evvel 
akdi hususundaki arzu ların ı 'ifade etm işlerd ir.

Sayın Türkiye C um hurbaşkan ı; M ajeste İm parator, Etyopya m illeti ve Hü
kümeti ta ra fından  kendisine ve beraberindeki Hey'ete gösterilen sıcak ve İçten 
hüsnükabul ve m isa firperverlik  için derin teşekkürlerin i 'ifade etm iştir.»

(Esas Metin) 

TURK1SH - ETHIO PIAN  JOSNT COM M UNIQUE

«Upon the invitation of His Im perial M ajesty H aile  Se lassie  I, Emperor 
of Ethiopia- His Excellency AAr. Cevdet Sunay, President of the Repubîic of Turkey, 
paid  an o ffic ia l v is it to Ethiopia from 17 to 21 December 1969.
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His Excellency the President of Turkey w as accom pained by His Excel
lency Mr. İhsan Sabri Ç ağ layan g il, M inister of Foreign A ffa irs , Representatives 
of the Turkish Parliam ent and high o ffic ia ls  of the Turkish Governm ent.

During his stay in Eth iopia, His Excellency the President v isited various 
institutions and entreprises in Add is A b ab a  and the surrounding a re a , am ong 
which were the Haile Selassie I University , the O rganization  of A frican  Unity, 
the W onji Sugar Estate and the Textile Factory in A k a k i. His Excellency the 
President expressed his deep adm iration for the progress and great ach ieve
ments of Ethiopia under the w ise  and ab le  leadership of His Im perial M ajesty 
H a ile  Selassie  I.

The D istinguished Head of State o f the Republic of Turkey and the m em 
bers of the delegation accom panying Him w ere accorded very w arm  and ent
husiastic reception wherever they went. This hosp ita lity is a clear reflection of 
the trad itional bonds of friendship existing between Turkey and Eth iopia.

On the occasion of this m em orable v is it , the tw o H eads o f State held 
discussions on international problems and questions affecting the relations 
between their two Countries in an atm osphere of cordiality- friendsh ip  and 
mutual undertandlng.

Attending the discussions on the Turkish side w ere the fo llow ing  o ffic ia ls  :

H. E. Mr. İhsan Sabri Ç ağ layan g il, M inister o f Foreign A ffa irs

H. E. Mr. N ihat Dinç, Am bassador of Turkiy to Ethiopia

H. E. Mr. Daniş Tuna lig il, A m abassado r, Deputy Secretary-General for 
Political A ffa irs  a t the M inistry of Foreign A ffa irs .

Mr. Fahir A laçam , M inister P lenipotentiary, Head of the M iddle - Eastern 
and A frican  A ffa irs  Department.

On the Etriopian side the fo llow ing o ffic ia ls  attended :

H. E. Tsehafe Taezaz A k li lu Habte W old, the Prime M inister

H. E. Tsehafe Taezaz Teferra W ork K idane W old , M inister o f the Im perial
Court

H. E. Ato Ketema Y ifru , M inister of Foreign A ffa irs

H. E. Ato Yahonnes K idane M ariam , M inister of State in the M in istry 
of Pen

H. E. Ato O sm an M oham m ed, Ethiopian A m bassador to Turkey.

With regard to the international situation, the two Heads of State rea f
firmed first of all the deep attachm ent of their countries to the cause of w orld
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peace, their loya lty  to the United N ations, their faith  in the ideals em bodied in 
its Charter, and reiterated their firm  determ ination to continue to w ork u n fa iling ly  
for the consolidation of international understanding and cooperation on the 
basis of the u n ive rsa lly  recognized principles of independence, territorial integ
rity, equa lity  of rights and non-intervention in internal a ffa irs .

The two Heads of State em phasized the need to pursue the steps to w ard c 
the attainm ent of the objective of complete and general d isarm am ent unde'-' 
effective international control and expressed their support for the efforts tow ards 
the rea lization  of a Treaty to ban the em placem ent of nuclear w eapons on the 
seabed and the strengthening of the provisions of the 1925 G eneva Protocol 
on the Chem ical and Bacterio logical W eapons.

The iw o  Heads of State discussed also  the numerous problems w ith which 
the A frican  Continent is being faced at the present tim e. His Im perial M ajesty 
review ed the general situation in A frica and indicated the efforts that the O rg a 
nization of A frican  Unity is m aking to solve these problem s.

The two Heads of State noted once ag ain  the identity of their v iew s w ith 
regard to the necessity of the elim ination  of co lon ialism  in all its form s. They 
also  reaffirm ed their firm  opposition to all forms of policies based on racial 
d iscrim ination .

The President of Turkey review ed the recent developm ents concerning the 
question of Cyprus. The two Heads of State continue to hope that the current 
ta lks between the representatives of the Turkish and Greek Com m unities wouicl 
open the w a y  to the achievem ent of a fin a l solution among all the parties con
cerned.

Review ing the satisfactory state of the Turkish-Eth'iopian relations, the Heads 
of State stressed the va lue  of the results achieved in the b ilate ra l fie ld  since 
the historic v is it of His Im perial M ajesty to Turkey in 1967. They reaffirm ed 
their determ ination and genuine desire to further strengthen the ties between 
Turkey and Eth iop ia. In this connection, they underlined the need for closer coo
peration in the fie ld  of cultural exchanges and to this effect expressed their 
desire for the urgent conclusion of a cultural agreem ent.

His Excellency the President of the Turkish Republic expressed his deep 
appreciation for the w arm  and generous reception and hosp ita lity  accorded to 
him and his party by His Im perial M ajesty , the Governm ent and people of 
Eth iop ia .»
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D E L G E  14 21 Arcsbk 1969

CUM HURBAŞKAN IN IN  ÜRDÜN VE ET Y O P Y A ’Y A  

YA PT IĞ I Z İYARETLER ELE İLGİLİ DEMECİ

Cum hurbaşkanı Cevdet Sunay. Ürdün ve Eryopya 'ya yapm ış olduğu z i
yaretlerin  dönüşünde, Esenboğa h avaa lan ın d a  şu demeci v e rm işt ir :

«A ziz  vatandaşla rım ,

Ürdün Kralı M ajeste Hüseyin Bin Ta lla l ve Etyopyo im paratoru M ajeste 
H aile  Selâsiye Tin nazik davetleri üzerine Ürdün ve E ryopya’ya yapm ış olduğum  
resmî ziyaretlerden avdet etmiş bulunuyorum .

Resmî ziyaretle rim iz , b ild iğ in iz g ib i, Ürdün’den b aşlad ı. Başta M ajeste 
Kral o lm ak üzere bütün Urdün’ lü'erden. fevka lâd e  sıcak bir hüsnükabul gördük. 
M em leketlerim iz ve m ille tlerim iz arasındak i dostluk ve kardeşlik  h islerin in  ne 
derece köklü olduğunu b izzat ve bir defa daha m üşahade fırsatın ı elde ettik.

Ürdün’ün s iyas î, İktisad î ve sosyal a lan la rd a  karşılaştığ ı güçlüklere, şa h 
sına karşı derin takd ir hisleri besled iğ im iz değerli hüküm darın ın önderliğ i a l
tında az im le  karşı koym akta bulunduğunu m em nuniyetle gördük.

Ürdün’ le ikili ilişk ile rim izi bugünkü seviyenin üstüne çıkarm ak için m ü
sa it bir zemin bulunduğu yo lundaki kanaatim izi bu z iya ret bir kcıt daha kuv
vetlendirm iştir.

Ayrılırken  de ifade ettiğim g ib i, bir Türk devlet başkan ın ın  ilk defa o la rak  
Eryopya'ya ve bu ¡bölgeye resmî bir z iyaret yapm ası, bu ziyaretin  özellik lerinden 
b irid ir. E tyopya’da da çok sıcak bir şekilde karşıland ık . İkâm etim iz m üddetince, 
tarih î k işiliğ i dünyaca b ilinen, m üm taz devlet adam ı M ajeste İm paratorun ve 
Etyopya m illetin in yakın  ilg isine m azhar olduk. Bu ülkede de m em leketlerim iz 
arasındak i ilişk ile rin  geliştirilm esine özel bir önem atfed ild iğ i neticesine va rd ık . 
A frika  »kıt’asın ın en önemli devletlerinden biri olan bu güzel m em leketin olumlu 
bir gelişm e içinde bulunduğunu b izzat m üşahade ettik.

Bu ziyaretlerim  aynı zam an d a , Ürdün Kralı M ajeste Hüseyin ve Etyopya 
im paratoru M ajeste Haile Selasiye ile açık sam im î ve fayd a lı görüşm eler y a p 
m ak im kânını verm iştir. Z iyaretler sonunda yay ım lan an  ortak b ild irile r, ele 
a lınan  başlıca konuları ve varılan  neticeleri açık lam aktad ır. Görüşm eler s ıra s ın 
da bu m em leketlerle olan ikili ilişk ile rim ize  ilâveten , dünyayı ve öze llik le  bö l
gelerim izi ilg ilend iren başlıca m eseleler hakkında fik ir teatisinde bulunduk. 
Bu hususlara yeniden temas etmeyeceğim . A ncak , m em nuneyetie ifade etmek 
isterim ki, Türkiye, her iki ülkede de sevilen , itibar ve saygı gören ve dostlu
ğuna kıym et verilen bir dostluk vasfın ı haizd ir.
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V atan d aşla rım a  kavuşm anın  sevinci 'içinde yurdum a ayak  bastığım  şu 
an d a , Ürdün ve Etyopya'n ın değerli devlet b aşkan la rın a  ve  az iz  m illetlerine , 
bana ve heyetim ize gösterm iş o ldukları sam im î hüsnü kabul ve fevka lâd e  m i
sa firp erverlik  için tekrar teşekkürlerim i arzeder, Ürdün ve  Etyopya m illetlerin in 
m illetim ize karşı duydukları derin dostluk hislerin i ve m utlu luk d ilek lerin i s îz
lere m em nuniyetle iletirim .»

B E l  G E 1 5 22 Araiık 1969

DIŞİŞLERİ BAKANININ 6. FİLO’NÜN ZİYARETLERİ HAKKINDA 
MECLİS’TE VERDİĞİ İZAHAT

Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Ç ağ la ya n g il, 6. F ilo ’nun ziyaretine  m üsaade 
ettiği gerekçesiyle hakkında gensoru açılm ası için verilen  önerge ile ilg ili o larak  
M illet M eclisi’nde yaptığ ı konuşm ada, N ato ’nun kuruluşu, ö ’ncı Filo'nun görev 
ve so rum lu luk ları, Nato ülkeleri deniz kuvvetlerin in çeşitli sebeplerle karşılık lı 
z iyaretleri ve bunun an la şm a la rla  nasıl bir protokole bağ land ığ ı konularında 
etraflı b ilg i verm iş ve 6 .Filo'nun bu z iyare ti, Nato ü lkelerin in 1962 Eylül ay ında 
yap ü k la r ı, bizim  de, o zam anki CFtP -C KM P Koalisyon hüküm etleri zam an ın da , 
iki a y  sonra im za lanan  b ir an laşm aya  katılm am ız tahtında o lm aktad ır. Z iy a 
retler, daha önceden bil ¡d irilir. İçişleri Bakan lığ ı ile Genel kurm ay Başkan lığ ına 
haber verilir , görüşleri a lın ır ve D ışişleri Bakan lığ ınca da ziyarete  m üsaade 
edilir. Aynı yol tutulm uştur, dem iştir.

Ç ağ la ya n g il, bütün Nato ülkelerince uygu lanan karşılık lı z iyaretle rin , 
önergede İddia ed ild iğ i g ib i, «Türk bağ ım sızlığ ın ı, m ünakaşa  ortam ına ç ıka ra 
cağ ı» görüşünde a lm ad ığ ın ı, «aşırı uçların çalıştığ ı bir zam anda m üsaade ed il
m esinin sakınca doğurduğu» şeklindeki görüşe de katılm adığ ın ı belirtm iş, özerle 
şöyle devam  e tm iştir :

«B iz şayet, z iyare t rsteği geld iğ i zam an , bu tarihte ge lm eyin iz : aşırı 
uçların çatışm ası va r , zam an m üsait değ ild ir, gerçi bizdeki 8 partiden 7 si 
N ato ’ya bağ lı o lm am ız üzerinde m utabık, sadece oyların  yüzde 2 'sin i a lan  bir 
parti ile cüz’ i b ir ta lebe bunu istem iyor, dostluğum uz gene devam  etsin, am a 
bu z iyaret işini sonraya b ıraka lım , deseyd ik m i, Türk bağ ım sızlığ ın ı m ünakaşa 
ortam ına çıkarm am ış o lurduk? İşte a s ıl, bu halde , Türk bağ ım sızlığ ın ı m üna
kaşa ortam ına çıkarm ış o lurduk. 6. Filo gelm esin , işler yürüsün, N ato ’da k a la 
lım .. böyle bir z ihn iyet mümkün m ü?»

Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Ç ağ layan g il «tenkit edilen nedir? M üsaade 
m i, aşırı uçların çatışm ası m ıdır?» d iye sormuş, Türk - A m erikan  ilişk ile ri, ikili 
an laşm a la r gibi konuların bu gensoru içinde tartışılm ak istenm esinin yersiz liğ ine  
işaret etm iş, konuşm asını özetle şöyle tam am lan m ıştır :
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«Aşırı ak ım ların  çatışm ası vard ır. Hükümet, bu konuda gerekli tedbirleri 
a lm aktad ır. D ikenli bir yo lda yürüyerek, a n a y a sa ’nın bütün hürriyetlerin i ze
delem eden, bunlarla  m ücadele etm ektedir. M üsaade ve rild i, d iye , T ü rk -A m e r i
kan m ünasebetleri m ünakaşa edilm ez. G erekirse, Türk - A m erikan  m ünasebei- 
leri konusunda bir genel görüşme yapa lım . Bu acay ip  m etodlarla gensoru 
aç ılm asında bir fayd a  ve sam im iyet görm üyorum .»

B E L G E  1 6  21 Aralık 1969

DIŞİŞLERİ BAKANININ TÜRKİYE-AET İLİŞKİLERİ KONUSUNDAKİ MAKALESİ

Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Ç a ğ la ya n g il’ in İstanbul Sanayi O dası d e rg i
sinde yay ın lanan  m aka lesi şö y led ir :

«Avrupa Ekonomik Topluluğu ile Türkiye a rasın dak i ilişk ile r; m em leke
tim izin geçiş dönemine intikali konusunda devam  etmekte olan m üzakere ler 
ves ile s iy le , özellik le  son günlerde kamu oyunu ve iş çevrelerin i meşgul eden 
önemli bir mesele haline gelm iş bulunuyor.

Günüm üzde, kapalı bir ekonomi sistemi ve kendi kendine yete rlilik  pren
sip leri içinde, herhangi bir memleketin ekonom ik gelişm esin i gerçekleştirm ek 
im kânsız denebilecek derecede güçleşm iştir. Geniş bir pazar çerçevesinde d aha 
emin ve olumlu bir kalkınm a sağ lanab ileceğ i, eskim iş görüşlerin aksine bugün 
yayg ın  bir kanaat halin i alm ıştır.

Geniş p iya sa la r ihdası yo luy la ekonom ik birleşm e hareketlerin in yay ılm ası 
konusunda çağ ım ızda her ta ra fta  harcanan gayretlerin  m aksadı da bu gayelere 
m atuftur. N itekim , A vrupa 'd an  Lâtin A m erika 'ya  Orta Doğu’dan A fr ika  ve Avust- 
ra lya ya  kadar beş kıt’a ; çeşitli İktisad î birleşm e hareketlerine sahne o lm aktad ır. 
Bu b irleşm elerin  üye Devletler üzerindeki etkileri hemen da im a olum lu o lm uş
tur. İşte, m em leketim izin, halk  arasında O rtak Pazar ad ıy la  bilinen A vrupa 
Ekonomik Topluluğu ile burduğu O rtaklık  bağını da bu çerçeve İçerisinde değeı- 
ilendirmek gerekir.

Bu şekildeki iktisadı birleşm elere yönelen m em leketler, kalkınm a am aç
larının yam sıra , bu b irleşm eleri, s iyas î görüşlerine uygun bir çerçevede yürüt
m eye de itina gösterm ektedirler. Türk iye ’de geleneksel batılılaşm a siyasetine  
uygun o la rak , O rtak Pazarla  ilişk ile rin i pekleştirerek ekonom ik gelişm esin i ger
çekleştirm eyi kendisine hedef o larak  seçm iştir .N itekim , b ilind iğ i g ib i, A vrup a 
Ekonomik Topluluğunun ana am acı, Üyeleri arasında önce bir İktisad î b irlik  
kurm ak ve bu b irliğ i gittikçe geliştirerek her bakım dan b irleşm iş ve güçlü bir 
A v ru p a ’nın yaratılm asın ı sağ lam aktır. Bu özellik leri ile Toplu luk, geleceğin b ir
leşmiş A v ru p a ’sının bir nüvesini ve A vrupalıbk  duygusunun kaynağ ın ı teşkil 
■etmektedir.
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Türkiye, ilk  reform hareketlerinden b aş lam ak  üzere ve özellik le  Cum hu
riyetin kurulm asından bu yana  kendisin i A v ru p a ’nın bir parçası ve hür dünya 
ü lkelerin in m eydana getird iğ i C a m ia ’nın bir mensubu saym ıştır. Bu manzume 
içinde, ta rih î m irası, m illî kültürü ve gelenekleri ile kendi m evkiine sah ip  çıkm ış
tır. M em leketim izin bu tercihi, m illetinin  dem okrasi prensip lerine bağ lılığ ın ın  
ve hürriyet içinde b ira rad a  yaşam a arzusunun tab ii bir sonucudur.

Bu açıdan A vrupa Ekonomik Topluluğu ile yap ılan  O rtak lık  A n laşm as ı, 
Türk iye ’nin İktisad î ve s iyas î hayatında önemli bir m erhale teşkil etm ektedir. 
Bu A n laşm a , Türk iye ’nin bir asrı aşkın zam and ır izlediğ i po litikay ı olum lu bir 
şekilde gerçekleştiren bir belge niteliği taş ım aktad ır.

12 EyIûI 1963 tarih inde im za lan ıp , 1 A ra lık  1964'te yürürlüğe giren O r
tak lık  A n laşm am ız , m em leketim izin içinde bulunduğu ekonom ik şartların  göz- 
önünde tutulm ası sonucu, üç dönem öngörm ektedir. Bunlar s ıras iy le  H az ır lık , 
Geçiş ve Son dönem lerdir.

H azırlık  dönem i, Topluluğun tek ta ra flı o la rak , Türk iye 'ye  im kân lar sa ğ 
ladığ ı dönem dir. Bu im kân lar ticarî ve m alî o la rak  iki grupta top lanm aktad ır. 
T icarî im kân ları, Toplu luğun, Tü rk iye ’nin bazı ihraç m addelerine kendi p iy a sa 
sında tanıd ığ ı sürüm ko lay lık la rı o la rak  özetlem ek m üm kündür. M alî a land a 
ise Toplu luk, beş y ıllık  b ir süre için m em leketim izin emrine 175 m ilyon do larlık  
proje kredisi tahsis etm iştir. H azırlık  dönem inde Türk iye ’nin h içbir vecibesi m ev
cut değ ild ir. Sadece O rtak lık  A n laşm ası ile, ileride kendisine düşecek vecibe
leri üstlenebilm ek üzere ekonom isini güçlendireceğin i teyid etm iştir.

Geçiş Dönemi, Top lu luk la Türkiye arasında tedricen kuru lacak olan güm rük 
b irliğ in in  gerçekleşm e dönem idir. Bu dönem de vecibeler karşılık lı ve dengeli 
o lacaktır. A ncak , «karşılık lı ve dengeli» vecibeler- m atem atik  o la rak  eşit vec i
beler an lam ına gelm em ektedir. « K arş ılık İı»dan , hazırlık  dönem inin aksine  bu 
dönem de, Türk iye'n in  de bazı vecibeler yükleneceği an lam ını ç ıka rm ak lâz ım 
dır. «Denge» ise, Ta ra fla rın  ekonom ik güç ve im kânları ile orantılı vecibelerin  
teşhis ve tesbiti sayesinde sağ lanacaktır.

Son dönem , güm rük b irliğ in in  gerçekleşm esi üzerine, İktisad î entegras
yon hareketin in  ge liştirile rek tam am lanacağ ı dönem dir. Süresi tesbit ed ilm e
miştir. Bu dönem de yeteri kadar ilerledikten sonra Türk iye 'n in , O rtak lık  A n la ş 
masının 28 inci m addesi uyarınca , Toplu luğa tam üye o larak  katılm ası öngörül
müştür. :

O rtak lık  A n laşm am ız , hazırlık  dönem inin normal süresinin beş yıl o la rak  
tesbit etm iştir. Bu süre, Tara fla rın  müşterek kararı veya  b irin in  ta leb i ile evve lâ  
ik i, sonra da üç yıl u za tılab ilir . Cem 'an on yıl o lan bu süre sonunda dahi T a 
ra fla r , geçiş dönem ine intikal veya  bunun şartları üzerinde m utab ık  ka lam az
la rsa , onbirinci y ıldan  itibaren uygu lanacağ ı rejim müştereken tesbit ed ilir.
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Görüleceği g ib i, geçiş dönemine intikal otom atik o la rak  gerçekleşm e- 
m ektedir. İn tika l, Tara fla rın  geçiş dönem inin şartlan  üzerinde m utabakata 
varm asıy la  tahakkuk  etm ektedir. Şu halde önemli o lan husus, bu şartların  hangi 
vüs'atte  ve hangi seviyede o lacağın ın tesb itid ir. Halen devam  eden m üzakere
lerde yap ılm akta  olan da budur.

Geçiş dönem inin ana çerçevesini güm rük b irliğ i teşkil etm ektedir. Bu 
durum da Türkiye'n in  yükleneceği asg arî vecibeler, bir güm rük b irliğ in in  ted
ricî gerçekleşm esine im kân verecek vüs'atte o lm alıd ır. Diğer taraftan/ bir güm rük 
b irliğ in in  tedricen gerçekleşm esi için lüzumlu asg arî şa rtla r, Türk iye 'n in  eko
nom ik gücünün ka ld ıram ayacağ ı ağ ırlıkta  o lm am alıd ır. A yrıca , kalkınm a h a 
linde bir ülke olan Türk iye ’nin Toplu luktan kısa ve uzun vâdelerde elde edece
ği m enfaatler, ekonom isine ve kalkınm a ham lesine yeni b ir güç katacak  de
ğerde o lm alıd ır. Bu hususta o rtak larım ızla tam bir görüş b irliğ i içinde bu lun
m aktay ız . K ısaca, m ükellefiyetler, Ta ra fla rın  ekonom ik güçleriy le  orantılı o la 
caktır.

Bu konuda m üteaddit ya rg ıla r yap ılm aktad ır. Bir yand an  geçiş dönem ine 
girm ek için pek çok şartın peşinen m evcudiyeti a ran ırken , d iğer ta ra ftan , Tür
k iye'n in  hazırlık  dönemi uygulam asın ı u zatarak , geçiş dönem i şartların ı daha 
iyi üstlenebilecek bir ekonom ik seviyeye gelmesi gerektiğ i görüşü serdedilm ek- 
ted ir.

Bu konuda bir hükme varm adan  önce, geçiş dönem inin Türk ekonom isi 
üzerindeki m üstakbel ve muhtemel etkilerin i incelemekte fayd a  vard ır.

B ilind iğ i üzere, o rtaklarım ız ileri bir ekonom ik seviyeye u laşm ış, s a n a 
yileri gelişm iş ü lkelerd ir. Ekonomik güç yönünden ABD 'n in  ya rıs ı kadar o lduk
ları ve Rusya'dan ileri bulundukları bugün artık b ilinm ekted ir. M em leketim iz
de ise sanay i henüz başlang ıç sa fhasındad ır.

Bazı çevrelerde, Türk iye ’nin Toplu lukla bir güm rük b irliğ ine gitm esi h a 
linde, sanay iin in  gelişm eyeceği fikri hâkim dir. H albuki mesele derin liğ ine  in 
ce lend iğ inde , endişelerin yersiz olduğu görülecektir.

Peşinen belirtm ek gerekir ki, söylenenlerin aksine , Türkiye geçiş döne
mine g irm eye hazır durum dadır. Kalk ınm a çaba larım ız olumlu bir m ecradadır. 
Gelişm e hızım ız m em nuniyet verici bir orana u laşm ıştır. İhracatım ız, geçen 
y ıla  a it arız î du rak lam a hariç , devam lı b ir artış gösterm ektedir. Sanay ileşm e 
■çabalarımız çok m üsbet bir yo ldad ır. Bu a la n d a , yak ın  gelecekte çok p arlak  
neticelere u laşm am ak için hiçbir engel yoktur. Buna m uvazî o la rak  ih racatım ı
zın yap ısında sevindirici değ işik lik ler beklem ekteyiz. Geçiş dönemi bütün bu 
gayretlerim izi gerçekleştirm ek zım nında en m üsaite ortamı ya ra tm aktad ır . Bu İti
b arla , a şağ ıd a  izah olunacağı veçhile , geçiş dönemini değil geciktirm ek, b ilâ 
kis b iran evvel girme'k m em leketim ize büyük fa y d a la r  sağ layacaktır.
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Ekonomik an lam da günüm üzün sloganı «tüketim  için üretim» de m ün
dem içtir. Bir d iğer deyişle , günüm üzde üretimi tâyin  eden husus p iyasad ır . P i
yasay ı tâyin eden başlıca iki unsur ise nüfus ve İktisad î gelişime seviyesi o lm ak
tadır. Bu iki unsur arasında sıkı b ir bağ lantı mevcuttur. Şöyle ki, b irin in  yo k
luğu halinde diğeri tek başına yeterli bir p iyasan ın  m evcudiyetini tây in  ede
mem ektedir. M eselâ , H indistan nüfus bakım ından gayet geniş b ir p iyasay ı 
temsil ettiği halde , kişi başına düşen m illî ge lir seviyesin in  düşüklüğü nede
niyle a lım , gücü o lm ayan bir p iyasad ır . Buna m ukab il, b ilfa rz  H o llandada d u 
rum tam am en tersinedir. Bu kere, üstün b ir alım  gücüne m ukab il, nüfus iyi 
bir p iyasa teşekkülüne m ani o lm aktad ır.

M eseleyi A vrupa Ekonom ik Topluluğu ile o rtak lığ ım ız açısından incele
d iğ im izde , aşağ ıd ak i verilerin  de gösterdiği g ib i durum Türk iye ’nin lehine te
celli etm ektedir. Gerçekten, Toplu luk :

sını temsil etm ektedir. Y a n i, gerek nüfus ve gerekse f iilî ta lep  b ak ım la rından  
Türk iye ’nin karşısına açılan  büyük b ir pazard ır.

Türkiye bu büyük p azara  üçüncü dünya ü lkelerine nisbetle çok avan ta  ¡¡t 
şa rtla rla  g irm ektedir.

İktisad î kalkınm anın  tezahürü kişi başına düşen m illî gelirin  devam lı o la 
rak artm asıd ır. Bu artış başlang ıçta , ekonom ik kalkınm anın  dış ya rd ım la ger- 
çekçekleştirilm esine bağlı o lacaktır. Bu bak ım dan , Topluluğun m alî yard ım r 
büyük bir önemi ha izd ir. M illî gelir arttıkça fertlerin yaşay ış  seviye lerinde bir 
iyileşm e göze çarpacak , h aya t standard ı yükselecek, ta sa rru f im kânı ço ğ a lacak  
ve binnetice yatırım a tahsis edilecek m ik ta rla r da o nisbette artacaktır. M illî 
ge lirin  daha büyük bir kısm ının ya tırım lara  tahsis ed ileb ilm esi, serm aye te ra 
kümünün artm ası dem ektir. A ncak , yatırım ların  artm ası için, üretimi m as'ede- 
bilecek m illî ve m ille tlerarası p iyasa la rın  m evcudiyeti gerekecektir. Bu suretle,, 
m illî üretim in artışı ekonom ide m übadelenin genişlem esini intaç edecektir. Bu 
takd irde , m illî ekonomi içinde b irb irlerîy le  rekabet halinde bulunan firm a la r  
her m alın birim başına m aliyetin i düşürm eye ça lışacak , bu a rad a  tab ia tiy le  
kaliteyi iy ileştireceklerd ir. İşte bu key fiye t, firm a la rı yığın üretim kanununun- 
dan istifadeye zo rlayacak , bunun neticesinde de üretim üniteleri büyüyecek, 
İktisad î hayatta  büyük işletme ve teşebbüsler önemli rol o ynam aya b a ş la y a 
cak lard ır. Bu m anâda İktisad î ka lk ınm ayı, sanay ileşm ek o la rak  an lam alıd ır. 
Büyük İşletme ve teşebbüslere m uvazî o la rak  enerji istih lâk i de a rtacak , köyler
deki çiftçiler sanayileşm eye  m uvazî o larak  şehirlere akın edecek, şehirleşm e 
ve işgücü pazarların ın  teşekkülü, İktisad î kalk ınm ayı temsil eden hususiyetler 
o la rak  ortaya çıkacaktır.

Dünya nüfusunun 

G ay rısa fî hasılan ın  

Dış ticaretin

% 5 

% 15 

% 16
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Ö zetle, sanayileşm enin  tem elinde büyük p iyasa  ya tm aktad ır. A vru pa 
Ekonom ik Toplu luğu, yukarıda izah edild iğ i g ib i, bu p iyasay ı temsil etm ektedir.

Yak ın  bir geçmişe 'kadar, dış tarifem iz, büyüme halinde olan genç sa 
nayiim iz in  korunması için, 'kapalı ekonomi prensiplerinden mülhem olm uştur. 
Bugün, iç piıyasayı aşan bir üretim seviyesine yönelen san ay iim iz in  ge lişm e
sini temin için değiştirilm esi gerekm ektedir. Bu değişm e, İktisad î ka lk ınm a he
deflerim ize uygun o lacaktır. N itekim , rantabl ve prodüktif b ir san ay i kurm anın 
önemli şartlarından  biri, teçhizat m alzem esi ve ham m addenin ucuza tem in i
dir. Yüksek güm rük duvarla rı, tab ia tla rı icabı, mamul m addelerin in  m a liye tin i, 
rekabet gücünü kaybettirecek kadar yükseltm ektedir. İlâveten, bu h im aye rejim i 
genellik le  dış ödeme güçlüklerine bağ lanab ilecek  ithal ya sa k la r ı, m iktar kısıt
lam ala rı ve benzeri tedbirler yo luyla daha de etkili k ılınm aktad ır. Diğer ta ra f
tan , m em leketim izde sına î m am ullerden alınan  yüksek verg ilerle  m aliye tler iy i
ce yukarı ç ıkm aktad ır.

S an ay iim iz  gerçi Cumhuriyetten son zam an la ra  kadar, o tarih lerde a n la 
mı olan bu h im aye nedeniyle dış rekabetten masun kalm ıştır. A nca ;k eriştiğ i se 
v iyed e , tedricen dış rekabete a lıştırılm ası gereklid ir. Bu itib arla , s ına î m a liye t
leri arttıran engelleri plân hedeflerim ize uygun o la rak , gittikçe aza ltm ak  m ec
buriyetindeyiz. Bu yönde atılm ış ilk adım  o larak , 474  ve  933 say ılı K anun larla  
sağ lanan  ithal kolaylığ ı gösterileb ilir. Bununla beraber, bu tatb ikatın  geçiciliğ i 
unutulm am ak gerekir.

Dış rekabeti gerçekleştiren bir san ay i, ihracat artışı nedeniyle, b ir m em 
leketin kalkınm ası için ihtiyacı olan dövizi de beraberinde getirecektir. O rta k lı
ğım ız bu açıdan ekonomimize büyük katkıda bulunacaktır.

A vrupa Ekonomik Topluluğu ile ortaklığ ım ızın m em leketim ize bir d iğer 
katk ısı, işgücü sorunu do layısıd ır. O rtaklığ ım ız, işgücü faz lam ız ın  m as’edilm e- 
sini sağ la ya ca k  ve tam istihdam gerçekleşinceye kadar işsiz liğ i büyük ölçüde 
önleyecektir. Diğer ta ra ftan , A ltıların  işçilerim ize temin edeceği m eslekî eğ itim 
le de vas ıflı elemeği dar boğazı g iderilecektir.

Bu hususlara ¡ilâveten, O rtak Pazarda çalışan işçilerim izin  döviz rantre- 
leri de sına î ka lk ınm am ızı ko laylaştırıcı b ir rol o yn ayacaktır. Geçiş dönemi 
içinde elem eğinin serbest dolaşım ının gerçekleşm esiyle bu katkının d aha da 
artacağı artık  bir tahm in olm aktan çıkmıştır.

Bu müspet yönlerine m ukab il, A vrupa Ekonomik Topluluğu İle o rtak lığ ım ız, 
ithalâtın  serbestleştirilm esi sonucu a leyh im ize  işleyen bir vâ k ıa  o la rak  m üta lâa  
ed ileb ilir m i? N itekim , bazı çevrelerde, ithalâtın  serbestleştirilm esinin sa n a y ii
mizi çok kuvvetli bir dış rekabetle karşı ka rş ıya  b ırakm ak  suretiy le  çökm esine 
sebep o lacağı fikri tartışm a konusu yap ılage lm ekted ir.
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Bu konuda unutulan çok önemli bir noktaya d ikkati çekmekte fayd a  v a r
dır. F ilhak ika , ithalâtın  serbestleştirilm esi tedricilik  vasfın ı haiz bu lunm aktad ır. 
Ân iden dış pazara  açılm ak sözkonusu değ ild ir. 12 veya  22 y ıllık  devrelerde 
güm rük duvarla rın ın  ve m iktar tahditlerin in  tedricen kald ırılm ası b ize , gerek 
Devlet ve gerekse müteşebbis o larak  gerekli tedbirleri a lm ak  zam an  ve f ırsa 
tını verecektir. Şayet bu süreler za rfın d a , h içb ir tedbir a lınam ıyacağ ı idd ia o lu
nuyorsa, bunun kabulü m üşküldür. Esasen ekonom ik, m alî ve İdarî reform lar 
çerçevesinde gerçekleştirilm esine başlanm ış olan bu tedbirler, kalkınm am ızın  
temel şartı o lm ak haseb iy le , o rtak lık  vak ıas ın ın  d ışında ve üstünde bu lunm akta
dır. Eğer bu tedbirler alınd ığ ı takd irde d ah i, çeyrek asra  yakın  b ir zam an  İçinde, 
Türk ekonom isinin dış rekabete a iışam ayacağ ı düşünülüyor ise, bu düşünce, 
kararlı bir şekilde ka lk ınm akta ve gelişm ekte oıan Türk ekonom isinin is tikb a
line olan inançsızlığ ı ve güvençsiz liğ i ifade eder ki, m illet o la rak  bütün kayn ak 
larını seferber etmek suretiyle bir ekonom ik ka lk ınm aya girişen ve şim diye k a 
dar başarılı sonuçlar elde eden Türkiye elbette buna lây ık  değild ir.

San ay iim iz  gerçi başlıca güm rüklerle korunm aya 22 yılın sonuna kadar 
devam  edecektir. A ncak , bu, en m üessiri o lm akla  beraber, başvuru lab ilecek  
yegâne h im ayeyi teşkil etm em ektedir. Gerçekten geçiş dönemi süresince, her
hangi b ir sektörde bir güçlükle karşılaş ıld ığ ınd a , güm rüklere ilâveten , çeşitli 
korunma tedbirlerine de başvuru lab ilecektir. Bu cümleden o la rak , evvelce ku
rulm ası p lân lanm am ış olan yeni b ir  sanay in in  kurulm ası icabettiğ inde, genç 
endüstri argüm anına d a yan a rak , ithalâtın  ka ld ırılm asına  kadar giden çok 
çeşitli tedb irler a lınab ilecektir.

Top lu lukla gelişm ekte olan bağ larım ızın  m em leketim ize yeni ve vaa tka r 
u fuk la r açm akta ve  e lverişli im kân lar ya ra tm akta  olduğu şüphe götürmez ‘oir 
hakikattir. Geçiş dönem inde bize sağ lan acak  ticarî, İktisad î ve m alî ko lay lık 
ların kalkınm am ızın  gerçekleştirilm esine en ya ra rlı o lacak  tarzda tesbiti içi-. 
Hükümet gerekeni yapm aktad ır. Bu im kânların  m eyvaların ı a lm ak  için, Katm a 
Protokol’e, lehim ize hüküm ler derco lunm aktad ır. Ancak , bu m eselenin sadece 
başîang ıcıd ır. İm kân ları m enfaatlerim ize  en uygun şekilde  değerlendirm ek, m il
letçe hep b irlikte plân lı ve azim li b ir şekilde çaba gösterm em ize, yan i yine f ır 
satları bizim  değerlendirm em ize bağlı o lacaktır. M illetçe gösterilecek çaba içincb 
Hükümete düşen vecibelerin  yam sıra , san ay ic is iy le , iş ad am ıy la  özel sektörüm ü
ze düşen m ükellefiyetlerin  yerine getirilm esi h aya tî b ir önem taşım aktad ır. Bu 
am açla , gerek kam u sektörü ve gerekse Özel sektör san ay iin in  şim diden ciddî 
haz ır lık la ra  geçmesi ve gerekli tedb irleri, Hükümetin de ya rd ım ıy la  gecikm eden 
tatb ik  m evkiine koym ası b ir zaruret halin i a lm ış bu lunm aktad ır. Ancak , unut
m am ak lâzım dır k i, bu konuda Hükümetin a lacağ ı tedb irler, san ay iim iz in  ken
di içindeki cime!iyeler ile tam am lanm ad ıkça , a rzu lanan  neticeye u laşm ak güç
tür. N itekim , geçiş dönemi Türk m üteşebbis ve üreticisin i m illî pazarın  yanı- 
s ıra , iştira gücü çok yüksek 200 m ilyon luk  büyük bir m üstehlik kitlesinin karşı
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sına getirm ektedir. Bu büyük pazara çok avan ta jlı şartla rla  g irm ekteyiz. Ancak 
büyük tüketim büyük çapta Standard üretimi gerektiğ inden , atölye sanayim den  
çıkm am ız, teşebbüsleri b irleştirm em iz, tevsii etmemiz gibi yo lla rla  üretim fo n k
siyonunu rantabl hale getirm ek için gayret sarfetm eğe mecburuz. Ayrıca işle t
m elerin , büyü-k bir p iyasan ın  gerektird iğ i pazarlam a usullerine de başvurm aları 
zorunludur.

Geçiş dönemi ile birlikte, bu am eliyeleri zam an ında gerçekleştirm eyen 
bazı sanay i da lla rın ın  sarsıntıya uğram ası m uhtem eldir. Hüküm et bu durumu 
düzeltm eye gayret şadedecektir. Ancak , gerekli tedbirlerin  şim diden a lın a ra k , 
buna m eydan verilm em esi en büyük tem ennim izdir.

A vrupa Ekonomik Topluluğu ile ortaklığ ım ızın başa rıya  u laşm ası ve eko
nom im ize katkıda bulunm ası için karşım ıza çıkacak her m üşkülü azim  ve g a y 
retle yenm eye çalıştığ ım ız, bizi bekleyen yeni im kân ve vecibeleri kalkınm a 
ham lelerim ize güç verecek bir d isip lin  düzeni o la rak  kabul ettiğ im iz takd irde , 
en m üspet sonuçlara en kısa zam anda u laşm am am ız için bir sebep yoktur.

B E L G E  1 7 24 Aralık 1969

DIŞİŞLERİ BAKANIMIN BÜTÇE KARMA KOMİSYONUNDA  
YAPTIĞI KONUŞMA

Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Ç ağ la ya n g il, D ışişleri Bakanlığ ı 1970 büt
çesinin Bütçe ve Plân Karm a Kom isyonunda m üzakeresi m ünasebetiyle şu ko
nuşm ayı yap m ıştır :

«Muhterem a rkad a şla r,

Yerleşm iş team üle uygun o larak , konuşm am da, evve lâ m ille tlerarası s i
yasî durum hakkında izah lar verm ek ve b ilâhare , benden evvel söz alm ış olan 
iktidar partisine veya  m uhalefete mensup muhterem arkadaşla rım ın  so ru ları
na cevap verm ek istiyorum .

Karm a Bütçe Komisyonunun her yıl bu zam ana tesadüf eden to p lan tıla rı, 
dış politika konuların ın  ve m illetlerarası m eselelerin üzerinde gereği gibi dur
m ak, Türkiye'n in  bu m em leketler ve durum lar m uvacehesindeki s iyasetin in  an a 
hatlarını toplu bir şekilde gözden geçirm ek ve ayd ın la tılm aya  m uhtaç hususlar 
varsa  bunlara ışık getirm ek bakım ından fa ide! i bir hizmeti yerine getirm e f ır
satı bahşetm ektedir. Bu yıl ki toplantının da bu hizmeti en fayd a lı ve yapıcı ö l
çüler içinde karşıla r tarzda cereyan etmiş o lm asından D ışişleri Bakan ı o larak  
duyduğum  memnuniyeti burada belirtmekten zevk duyarım . Bu neticeye u la ş ıl
m asında kıymetli raportör arkadaşlarım ın  büyük vukuf ile yap tık la rı tah lille rin  
ve vâk i tavsiye lerin in  önemli rolü olduğunu kaydetm ek de benim için bir borç
tur.
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M ille tlerarası durum nasıl bir m anzara arzetm ektedir? Bu durum un Türk i
ye'n in  güven lik  ihtiyacı üzerinde değişik  etki yap an  yönleri va r m ıdır?

Ö yle zannediyorum  ki- burada her yıl yap ılan  konuşm aların  bir ortak nok
tası vard ır : Dünya barışın ı yakından  etkileyen çeşitli ih tilâ fla rın  ve m eselele
rin bir y ıldan  diğerine tem elde büyük fa rk lılık  arzetm em ekte olduğu bir vak ıa  
halinded ir. Yer yer ve zam an zam an m ille tlerarası durum da ümid verici g e liş
meler m üşahade edilm ekte ve fa k a t m ille tlerarası hayatta gerg in liklerin  köklü 
bir şekilde aza lm asına  yol açacak  in k işa fla r daha ziyade  tem enniler a lan ınd a  
ka lm aktad ır. Bu sebepledir ki bazı büyük m illetlerarası m eseleler ve ih tila fla r 
her yıl ön safı işgal edecek derecede önem ve ciddiyetlerin i m uhafaza ederek 
karşım ıza ç ıka rla r. Bir V ietnam  savaşı vard ır, y ılla rd ır devam  eder. Bir O rta - 
Doğu ihtilâfı vard ır, devam lı gayretlere rağmen çözüm şeklin in  ne zam an ge le
ceği el'an kestirilm ez. S ilâhsız lanm a d avas ı, bazı kesim lerinde zam an zam an 
kaydedilen  gelişm elere rağm en bütünüyle henüz halled ilm eyen bir konu o la 
rak ortada durur.

Bununla, m illetlerarası durum bir y ıldan  d iğerine hiç değ işik lik  göster
mez dem ek istem iyorum . B il’ak is , konuşm alara konu teşkil eden m eseleler de
ğişm esine dcfhi bu m eselenin .m illetlerarası m ünasebetler üzerindeki etkisi de
vam lı değişm e gösterm ekte, u fak  u fak hadise ve gelişm elerin  topyekûn in ’ ikâsı 
fa rk lılık  arzetm ekte, aynı had ise ve m eseleler bir yıl kötüm serliği haklı göste
recek bir terkip içinde görünürken, m üteakip yıl m ille tlerarası politik h ava  pek 
â lâ  daha iyim ser olm ayı mümkün kılan tezahürlere , tem elde esaslı b ir d eğ iş ik 
lik  o lm aksızın , sahne o lab ilm ekted ir. Diğer yand an , her yılın getird iğ i önemli 
o lay la r ve gelişm eler de gene! tablonun terkibini ve rengini tayinde  önemii 
b ir rol oynam aktad ır. 1968 y ılında Ç eko slo vakya ’nın işgalinde olduğu g ib i, bir 
o lay , bazan  tek başına , o y ıla  ait değerlend irm elerde diğer her türlü o lay  ve 
m eselelerin önünde bir yer a lm akta  ve m illetlerarası m ünasebetlere bakış aç ı
mızı etkileyeb ilm ekted ir.

Şurasını m em nuniyetle kaydetm ek isterim ki, 1969 y ılı, dünyam ızı yeni 
problem lerle karşı karşıya getirm em iş, b il’ak is insanlığ ı daha güven verici bir 
düzene kavuşturm ak ve mevcut İhtı lâ f 11 konuları âd i! bir çözüme götürm ek m ak
sad ına m atu f sürekli teşebbüslere şah it olm uştur. Bu it ib a rla , 1968 ve 1969 y ıl
ları arasında genel bir m ukayese yap m ak  gerekirse , içinde bulunduğum uz yılın , 
ilerisi bacım ından ümid ve cesaret ilham  eden gelişm elerin  yer ald ığ ı bir devre 
o la rak  1968*in karan lık  tablosunu geride b ırakm ış olduğunu söyleyeb iliriz . B it
tabi, bu, genel b ir m ukayese ve m üşahade o la rak  psiko lo jik  ortamı ta vs if eden 
b ir 'hükümdür. Bu gene! 'hükümden d ah a  spesifik  konulara g iden bir tah lile  gi- 
riş ıid iğ i takd irde , genel iy im serliğ i yer yer kayd ı ihtirazîlere  bağ lam ak zaru re
tini hissetm em eye de kmkân yoktur. Z ira , 1969 y ılında zuhur eden veya  kuvvet 
kazanan  birçok m üspet gelişm e henüz neticeye m utlaka gid ileceği hususunda 
herhangi b ir tem inat arzedecek raddeye erişm iş değ ild ir.
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Ezcümle, s ilâhsız lanm a a lan ın d a , stratejik s ilâh la rın  tahd id i konusunda 
Ameri'ka B irleşik Devletleri ile Sovyetler B irliğ i arasında bir a y  kadar evvel H el
s in k i’de görüşm elerin başlam ası b izzatih i önemli b ir m erhale teşkil edecek önem 
dedir. Fakat neticenin nasıl ve ne kadar zam anda sağ lanab ileceğ i ap ayrı bir 
m eseledir.

Diğer yand an , nükleer s ilâh ların  yayılm asın ın  önlenmesi konusunda h a 
zırlanm ış olan and laşm aya 1969 yılında Türkiye de dah il önemli ilt ih ak la r o l
muştur. Fakat bu and laşm anın  gerçek bir değere kavuşm ası için daha geniş 
b ir iltihaka m azhar olması şarttır. A yrıca , bu and laşm ayı b ir gaye değil bir b aş
langıç ve m erhale o larak  görmek ve gerçek s ilâhsız lan m a tedb irle riy le  tam am 
lanm asını beklem ek lâzım dır. Nükleer s ilâh la ra  sah ip  o lm ayan devletler ken
dilerinden beklenebilecek azam î fedakârlığ ı yapm ış durum dad ırlar. Şimdi bu 
s ilâ h la ra  sah ip memleketlere de önemli sorum luluk düşm ektedir.

Orta Doğu’daki duruma da bir nazar atfedersek, görürüz ki, 1968 y ılında 
Bay Ja rr in g ’ in tek başına yürütme m evkiinde olduğu barış çaba ların ın  netice 
verm em esi sonucu Orta - Doğu ihtilâfı bir ç ıkm aza g irm iş vaziyette  iken, 1969 
y ılı başından itibaren G üvenlik  Konseyinin dört da im î üyesi yayg ın  bir ilgi ve 
destek gören faa liye te  g iriştiler, Orta - Doğu ihtilâfın ın  bir an evvel çözüm len
mesi ve bu suretle dünya barışı yönünden de bir tehlike teşkil eden mevcut 
buhranlı durumun izalesin i arzu edenler için bu gayretler elbette ki cesaret ve 
rici olmuştur. Fakat, esas itibariyle  Am erika İle Sovyetler B irilğ i arasında ikili 
seviyede sarfed ilen  bu gayretlerin  bugüne kadar, bazı o rtak an la y ış la r  d ış ın 
da ciddî bir terakk i kaydetm em iş olduğu da bir vak ıad ır. Şu halde , belki 1968 - 
deki kadar kötümser o lm ak için sebep bulunm adığı söylenebilirse de, ileri b a 
kıld ığ ında yakın  bir çözüm ihtim. .linin görünm ediğini söylem ek de gerçekçilik  
o lacaktır. A rap  - İsrail ih tilâfında karşılıklı pozisyon larda bir yak la şm a görü l
m ediği g ib i, bu ihtilâfı hergün b iraz daha m udilleştirecek yeni gelişm elerin  
vuku bulduğu bir ortamın teşekkül etmekte olduğu görülm em ezlikten gelinm ez. 
M uhtelif vesile lerle  yap ılan  beyan larda veya yay ın lanan  b ild irilerde m üşahe
de edilm iş o lacağı veçh ile , Hüküm etim iz, ad a let ve hakkan iye t prensip lerine 
her zam an beslediği hürmet dairesinde, Orta - Doğu'da devam lı barışın  tees
süs edebilm esi için A rap  m em leketlerinin meşru hak ve m enfaatlerin in  v ik a y e 
sinin şart olduğu görüşünü savunm aktad ır. O lay la rın  g id iş i, bu görüş ve k a 
naatim izi hergün daha takv iye  eder n iteliktedir.

N aza Hanımızı A v ru p a ’ya çevirirsek, kıtayı savaş sonundanberi bölünmüş 
halde tutan m eselelerin adatâ donmuş bir durum da bâki ve berdevam  o ldu
ğunu görürüz. Ancak. A vrupa sahnesinde m illetlerarası m ünasebetlerin gene! 
havasın ın  soğuk harbin tehlikeli eğ ilim lerinden uzaklaşm ış ve b ir yum uşam a 
eğiliım i içine ginmiş olduğu da m uhakkaktır. M eseleler olduğu g ib i kald ığ ı h a l
ele genel politik atm osferin önemli derecede sa lâh  bulmuş olm asını dahi m em 
nuniyetle  karşılam am aya im kân yoktur. Bugünkü durum da A vru p a 'd a  güven
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lik  konusu öneminden kaybetm em iş, fa k a t bunun yan ında mevcut m eselelerin 
çözümünü ko lay laştıracak  m üsait bir ortamın ya ra tılm asın a  m atuf gayretlerin  
hız 'kazanm ası da bir vak ıa  ve zaruret o larak  ortaya çıkm ıştır. Diğer bir de
yim le , A vru p a 'd a  m ille tle rarası m ünasebetlerin biri güven lik  diğeri s iyas î oi- 
m ak üzere iki cephe üzerinde şek illend iğ in i söylem ek doğru olur. Potansiyel 
tehlikeler eskisi gibi ve hatta eskisinden de kudretli o la rak  devam  ettiği için 
güven lik  ihtiyacı önemini aynen hissettirm ektedir. Bu sebepledir ki, NATO üye
si m em leketler, bu ittifakı m üessir b ir güven lik  ve istikrar tem inatı o la rak  gör
mekte devam  etm ektedir. NATO ittifakı 1969’da 20. nci y ılın ı böyle bir itim ad 
havası içinde idrak etm iştir. 1969 yılı geld iğ i zam an N A TO ’nun son bulacağın ı 
zannetm iş veya  ümid eylem iş o lan la r yan ıld ık la rın ı görm üşlerdir. N ATO 'yu  
m utlaka yık ılm ası gereken b ir sistem o la rak  görmüş ve o istikam ette gayret 
sarfetm iş o lan la r dahi artık bu em ellerine erişem eyeceklerin in idraki içine g ir
miş görünüyorlar. Bu konuda Türkiye dah ilinde  de m ün akaşa la r ya ra tılm ak  is
tenmiş ve fa k a t bütün yıkıcı gayretler akîm  kalm ıştır. Bu sakim  m ücadelenin 
takipçile ri son seçim lerde parlam entonun sinesinden m illetçe ay ık lan m ışlard ır.

N ATO , b ild iğ in iz  g ib i, güven lik  hedefi yan ın d a , A v ru p a ’da barışı sağ 
lam tem eller üzerine kurm ak üzere çeşitli s iyas î m eselelerin  h a llin i ko lay laştırm a 
gayretlerine yardım cı o lm ak gibi s iyas î bir fonksiyona da sah ip bu lunm akta
dır. Doğu ile Batı arasında gerg in liklerin  aza lm ası ve daha derin bir an lay ış ın  
doğm ası istikam etinde İttifak  üyelerin in sa rf etti kİ eri çab a la r, N A TO ’nun bu s i
ya s î hedef istikam etindeki yapıcı davran ışın ın  tezahürleri olmuştur. Son a y la r
da aktüel bir konu haline  gelen A vrupa G üvenliğ i bahsi bu sebeple N A TO ’nun 
üzerinde önemle durduğu bir husus olmuştur.

A vrupa G üvenliğ i konusundaki görüş teatilerin in  ve ça lışm aların  bugün 
erişm iş olduğu safh ad a durum şöyle görünüyor : Doğu A vrupa ülkeleri 
A v ru p a ’da güven lik  şartların ı tesis am acıy la  b ir konferans akd in i 
tek lif etm ektedirler. A ncak , böyle bir konferansta görüşülecek m eseleler o la rak  
ileri sürdükleri konular, Batılı m em leketler ta ra fın d an , güven lik  am acına doğ
rudan doğruya katkı ya p aca k  m ahiyette addedilm em ektedir. D iğer yand an  
B atık la r, güven lik le  doğrudan doğruya ilg ili temel m eseleler üzerinde tem as 
sağ lam ak  m aksad ıy la  izhar ettikleri arzuya ve yaptık la rı tek liflere  henüz Doğu'- 
dan gerekli ilg iy i görem em iş durum dad ırlar. Karşılık lı ve m uvazeneli kuvve t 
indirim leri yap ılm ası m aksad ıy la  N A TO ’nun H aziran  1968’de bir deklerasyon- 
la açık lad ığ ı teklif bu konulardan b irid ir. Türk iye , her şeye rağm en, A vru pa 
güven liğ in in  aktüel bir konu haline  gelm iş o lm asın ı hayırlı b ir gelişm e o la rak  
m ütalâa etmekte ve devam  eden tem as ve istişarelerin , zam an la , semereli m ü
zakerelere başlam asın ı mümkün k ılacak  m üsait b ir zem inin ortaya çıkm asını 
ko lay laştıracağ ın ı ümid ve temenni eylem ektedir. Gerekli hazırlık  sa fhasından  
geçtikten sonra bir konferans akd i de, esas am aca götürecek vas ıta la rd an  biri 
olarak mütalâa dilebilir. Nitekim, üç hafta kadar önce Brüksel'de toplanmış.
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olan NATO B akan la r Konseyinin yay ın lad ığ ı dekla rasyonda da konferans akd i 
im kânına bu çerçevede gereken yer verilm iştir. Bütün m esele, böyle bir konfe
ranstan beklenen gerçek am aç ve m üzakere konuları üzerinde m utabakat sağ- 
ian m asında ve top lanacak bir konferasın başarılı olımasını mümkün k ılacak  h a
zırlık ların  önceden tam am lanm asında tem erküz etm ektedir. Türk iye , bu bak ım 
dan bugüne kadar Doğulu ve Batılı m em leketler arasında yap ılan  tem as ve 
fik ir teatilerin in  bundan sonra da devam ında fa id e  ve isabet görm ektedir.

Bundan evvelk i y ılla rd a  parlam ento görüşm eleri içinde çok zam an  alm ış 
o lan ikili an la şm a la r konusunda da b irkaç söz söylem ek isterim .

T969 yılı Bütçesinin m üzakeresi vesilesiy le . 19 Şubat 1969 tarih inde  Yüce 
M eclis'te yapm ış olduğum konuşm ada, 1965 yılı sonlarında Hüküm etim izin 
iktidara gelişin in  15. inci gününden 'itibaren büyük bir önem ve cidd iyetle  ele 
alm ış o lduğu, ABD ile NATO çerçevesinde yap ılm ış bulunan ikili savunm a a n 
laşm aları konusuna da tem as etmiş ve ABD tem silcileriy le  yürütülen m üzake
relerin vasıl olduğu m erhale hakkında aç ık lam ala rd a  bulunm uştum .

ABD ile prensip m utabakatına varılm ası üzerine, 20 O cak 1967 ta rih in 
de, Kuzey A tlan tik  A nd laşm asın ın  III. M addesi çerçevesinde, müşterek savunm a 
gayret ve faa liyetle rim iz in  tâbi o lacağı ilkeleri tesbit ve bunları tek bîr m etin
de top lam ak am acıy la  g irişilen m üzakereler neticesinde A n laşm an ın  hemen 
hemen tümü üzerinde m utabakata varılm ış olduğunu o zam an Yüce M ecliste 
ifade etmiştim .

F ilh ak ika , B akan la r, Büyükelçiler ve tekn isyen ler seviyesinde o lm ak üze
re, 2 sene 4 ay süren m üzakereler s ırasında , B akan la r seviyesinde 7 , Büyükelçi 
ve  tekn isyenler seviyesinde 56 toplantı yap ılm ış ve Yüksek H eyetin izin  de ma- 
lûm olduğu veçh ile , 3 Temm uz 1969 tarih inde  Türkiye ile ABD arasında O rtak 
Savunm a İşb irliğ i An laşm ası im zalanmıştı'-.

Kuzey A tlantik  And laşm asın ın  III. M addesi çerçevesinde akted ilen  bu 
A n laşm a ile 23 H aziran 1954 tarih li A skerî K o lay lık la r A n laşm ası da yü rü rlük
ten kald ırılm ıştır.

A n ayasan ın  65. M addesinin 3. fıkrası ve keza aynı m addenin u yg u lan 
m asıy la  ilg ili, 31 AAayıs 1963 tarih li ve 244 say ılı kanunun 6. AAaddesi m u va
cehesinde. M illî G üven lik  Kuru lu ’nun da tasvib in i m üteakip , m ezkûr A n laşm a 
B akan la r Kurulu ta ra fından  28 Temmuz 1969 tarih inde o n a y lan a rak , 10 Eylül 
1969 tarih inden itibaren yürürlüğe g irm iştir.

M ezkûr An laşm an ın  dayand ığ ı ahd î hüküm ler ile ihtiva ettiği ilke ler h a li
kında gerek geçen yıl ki bütçe görüşm eleri sırasında gerek A n laşm an ın  im za
lanm asın ı m üteakip yayın lanm ış olan basın tebliğ inde geniş m alûm at bu lun
duğu cihetle, burada bu ilkeleri tekrar etm iyeceğlm .
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3 Temm uz 1969 A n laşm ası çerçevesinde, ABD ile g irişeceğ im iz O rtak S a 
vunm a faa liye tle rin i tanzim  edecek uygu lam a an laşm a la rı, m ezkûr A n laşm ad a 
öngörülen süreler içinde iki m em leket askerî m akam ları a rasın d a  m üzakere ve 
intaç o lunacaktır. Bu konudaki m üzakereler G enelkurm ay Başkan lığ ım ız ile 
ABD A skerî m akam ları arasında halen cereyan etm ektedir.

Yeni Hükümetin Yüce M eclislere sunduğu Hükümet Program ının M üza
keresi sırasında (10 Kasım  1969) vâk i soru lar üzerine Sayın Başbakan  ta ra fın 
dan ifade  olunduğu üzere, An laşm an ın  tümü üzerinde Yüce M eclise gizli bir 
oturum da gerekli bütün b ilg ile r arzo lunacaktır.

Muhterem a rkad a şla r,

Kıbrıs konusundaki m aruzatım a önce, Cem aatim izin  halen içinde bu lun
duğu şartlan  izah ederek b aş lam ak  istiyorum .

K ıbrıs'tak i Türk Cem aati tam altı y ıldanberi o lağanüstü  b ir durum un y a 
rattığı şa rtla r içinde bu lunm aktad ır. Türk Cem aati, devletin ana fo nksiyo n ları
na katılm am akta ve devlet kayn ak ların dan  kendisine verilm esi gerekli olan 
payı a lam am aktad ır . Ö ze llik le  1963 yılı sonunda ve 1964 ve 1965 yılları sü
resince A d a ’da hüküm süren savaş ortamı do lay ısiy le  Türk bölgelerine sığınan 
soydaşlarım ız gerekli savunm a tertip lerin i a lm ış la r, h aya t ve bekaların ı s a ğ la 
m aya çalışm ışlard ır. O devirde o lağanüstü  durum un kısa süreli o lacağı düşün
cesiyle ve âcil tedbirler a lınm ası zarureti karşısında Cem aatim izin  köklü bir 
İdarî bünyeye kavuşturu lm ası mümkün o lam am ıştır.

Biz iktidar sorum luluğunu ald ıktan  sonra b ir yand an  Cem aatim izin  v a r 
lığını ve  hakların ı korum ak hususunda daha etkili tedbirler a raştırm ak , b ir y a n 
dan da ihtilâfın  çözüm lenebilm esi için mevcut bütün yo lları denem ek m evk iin 
de ka ld ık . İktidarı devra ld ığ ım ız anda da Birleşm iş M illetlere intikal ettirilm iş 
bulunan Kıbrıs meselesi hakk ınd aki m üzakere lere, o günkü ortam içerisinde, 
katılm ak m ecburiyetinde ka ld ık .

1966 ve 1967 y ılla r ı, K ıb rıs ’ta olup - b ittiler ya ra tm a heveslerin in  enge l
lenmesi ve Cem aatim izin  bünyesinin takv iyesi çab a ları içinde geçti. İhtilâ l ön
cesi ve ihtilâ l sonrası, Yunan  H üküm etleriyle yap ılan  m üzakere ler ve tem aslar 
ümit verici h içb ir ‘ gelişm e sağ lam ad ı. N ihayet 1967 yılı sonlarında büyük bir 
buhran la karşılaştık . M illetçe gösterilen tepkin in verd iğ i ilham  ve kuvvetle ve 
az im kâr bir d avran ış la  bu buhranı b ertaraf etmek ve arzu lad ığ ım ız neticeleri 
e lde etmek im kânını bulduk.

Bu süre içinde Türk Cem aatin in  sürekli hale gelm iş bulunan m eselelerin i 
ve ihtiyaçların ı geçici tedbirlerin  d ışına ç ıka rta rak  kesin e saslara  b ağ lam ak  yo 
lunu tuttuk. Cem aatin  şiddetle ihtiyaç duyduğu İdarî reformun etkili bir şekilde 
gerçekleşm esine yardım cı o lduk. Böylece bir yandan  1967 sonunda buhranı 
bertaraf ederken bir yand an  da K ıb rıs ’ta Geçici Türk Yönetim inin  kuru lduğuna 
şah it oluyorduk.
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Geçici Türk Yönetim i, K ıbrıs'taki soydaşlarım ızın  Cem aat o larak  bütün 
idari ih tiyaç larına , savunm a ve korunma m eselelerine, ekonom ik ve sosyal d a 
v a la r ın a , kaza i ve ad lî konulardaki güçlüklerine, polis ve asa y iş  görevlerinin  
yürütülm esine nezaret eden, gerekli kararla rı a lan  ve bunları icra eden, soy
daşla rım ıza  ümit ve güven lik  verm eye çalışan ve bütün bu görevler için yeter
li teşkilâtla  cihazlarnm ış bulunan bir organ nite liğ indedir. G erek bu organın 
görevlerin i yerine getirebilmesi- gerek organizm anın  kendisini teşkil eden Ce
m aatım ızın ihtiyaçların ı yeterli ölçüde karşılayab ilm esi için Kıbrıs Türk Yö neti
minin ımaddi im kân lar ile desteklenm esi icap etm ektedir. 1963 y ılından beri 
Türk Cem aatının devlet im kân ve gelirlerinden mahrum b ırakılm ış bu lunm ası 
lüzumlu kaynak ların  Hüküm etim izce sağ lanm ası zaruretin i yaratm ıştır. Kıbrıs 
Cum huriyetinin Türk M em urlarının m aaşla rın dan , Türk Yönetim inin  sorum lu lu
ğu a ltındaki bütün faa liye t saha larına  kadar gerekli h arcam alar Cem aatım ızın  
bütçesine her yıl intikal ettirilen p a ra la rla  karşılanm aktad ır.

Bazı çerçevelerde Cem aatım ıza intikal ettird iğ im iz p ara la rın  önemli bir 
kısmının Rum Cem aatının cebine gird iğ i şekilde telm ih ve tenkid lere rastlan 
ın aktad ır. Bu iddia yersiz değild ir. Cem aatım ıza verd iğ im iz m eb lâğ ların  bir kıs
mı gerçekten gerek şah ısla rın , gerek Yürütm e Kurulunun yap tık la rı h arcam alar 
sonucunda Rumların eline geçtiği vak ıası inkâr edilem ez. Ancak İçinde bu lundu
ğum uz şartla r n ihai sonuca u laşm ak yolunda m addi fedakârlığ ı gerektirm ektedir. 
Bu bakım dan prodüktif o lm ayan ve Cem aatım ız bünyesinde 'kalm ayan bu g ib i 
harcam aları kaçın ılm az telâkki etmek gerekir. Bu konuda önemli o lan husus, C e
m aatım ız yaşam a ve direnm e gücünün takv iyesid ir. Bütün m esele, Cem aatım ızı 
n ihai çözüm yolu açıldığı zam an mümkün mertebe diri ve sağ lam  bir şekilde bu 
yo la ç ıkarab ilm ekted ir.

Bu hususta Cem aatın ekonom ik bünyesinin takv iyesi ve çeşitli fa a liy e t 
a la n la r ın a  bir can lılık  getirilm esi için gayretler sarfo lunm aktad ır. Cem aatım ı
zın ekonom ik ve sosyal bünyesini günün icap larına intibak ettirecek tedbirler 
düşünülm ektedir. Herşeyden önce bu a land a etkili ve verim li o lab ilecek  ça lış 
m aların  yap ılm ası am acıy la Cem aat Yönetim ine bağlı b ir «P lan lam a ve A ra ş 
tırma Grubu» kurulm ası cihetine g id ilm iştir. Cem aatım ızın istih lâk ih tiyaç la rı
nın mümkün mertebe Türkiye'den karşılanm asına ça lış ılm aktad ır.

Bütün bu faa liyetle rin  yan ısıra Cem aatım ızın moral ve sosyal gücünü de 
takv iye  etmek yönünde verim li çab a la r sarfed ilm ekted ir. Göçmen problem i bu
günkü şartların  m üsaadesi n.isbetinde bir esasa bağ lanabüm iştir. Konut ih ti
yacı, Türk Bölgelerinde yap ılan  göçmen evleri ve Türkiye'den gönderilen p re fab 
rike evler kurulm ası suretiyle hemen hemen tam am iy le  karşılanm ış bu lunm ak
tadır. Esas mesele o lan , göçmenlerin köylerine ve faa liye t a la n la rın a  dönebil- 
meleri konusu üzerinde önemle duru lm aktad ır. S iyasî konu ile göçm enler konu
sunun b irlikte m ütalâa edilm esi yüzünden Cem aatım ızın karşılaştığ ı güçlüklerin



ya va ş  ya va ş  giderileb ileceğ i hususunda üm itler mevcuttur. Süratle tahakkuku 
nu bekled iğ im iz bu ihtim al sayesinde Cem aatim izin  ekonom ik ve sosyal bün
yesinde esaslı b ir gelişm e elde ed ileb ilecektir.

Aynı çerçeve içinde, Kıbrıslı gençlerim izin  Tü rk iye ’de Yüksek öğrenim y a p 
m aları bir esasa bağ lanm ış bu lunm aktad ır. M ücahitlik  görevini bitiren erkek 
öğrencilere yüksek tahsil için burs sağ lanm aktad ır. Ö ğren im lerin i bitirenlere ise 
K ıb rıs ’taki gayrim üsa it şa rtla r do lay ıs ıy la  geçici o la rak  Türk iye'de özel ve res
mî kuruluşlarda görev verilm esi im kânları temin ed ilm iştir. Bu konuda ayrıca 
Büyük M illet M eclisine bir de kanun sevked ilm iş bu lunm aktadır.

Yu karıd a  m üm kün olduğu kadar kısa çerçevede arzetm eye çalıştığ ım  b il
g iler, Cem aatim izi bir bütün o la rak  ve yıp ranm adan  düzlüğe ç ıkartm ak için 
yaptığ ım ız faa liye tle rin  genel b ir icm alid ir. Bu faa liye tle rin  bütçe g iderleriy le  
olan irtibatını muhterem Heyetiniz takd ir edecektir. Bu g iderler yüce m ille tim i
zin m illi d avam ız olan Kıbrıs m eselesine karşı duyduğu a lâkan ın  sadece m ad
di b ir ifadesin i teşkil eder. A slında Kıbrıs konusundaki esas m esele K ıbrıs'taki 
kahram an soydaşlarım ıza karşı olan vecibelerim izi as la  gözden uzak tutula- 
m ıyacağı keyfiyetid ir.

Bu bak ım dan , gerek bu vecibelerim izin  icabı, gerek tarih i ve ahd î il iş 
kilerim izin  ve h akla rım ız d o lay ıs iy le  Kıbrıs ihtilâfın ın  bir çözüme bağ lanm ası 
yo lunda ve böyle bir çözümün Cem aatim izin  meşru hakların ı ad il ve sürekli 
bir şekilde karşılayab ilm esi hususunda büyük bir d ikkat ve gayret sarfetmekte- 
yiz .

Yu karıd a  da tem as etmiş olduğum  gibi 1967 sonundan beri Kıbrıs konu
sunda bizim  için as la  kabul edilem eyecek id d ia la r bir kenara b ırakılm ış ve 
devletin bağ ım sızlığ ı konusunda ta ra fla r  a rasında itt ifa k  hasıl olmuştur. Böy- 
lece K ıbrıs'ta meydancı gelen sükûnet ve n isb î güven lik  havası içinde devletin 
ortağı bulunan iki Cem aat arasında araşlırıc ı tem as ve  ça lışm aların  yap ılm ası
im kân dah iline  g irm iştir. B ilind iğ i g ib i bu araştırm an ın  am acı, bağ ım sız d ev
leti ya ra tan  esasların  gözden geçirilm esi ve iki ta ra f a rasın dak i idd ia ve ta le p 
lerin dengeli bir u z laşm aya götürü lebilm esid ir. Esasındaki Kıbrıs devletin in  ku
ruluşu da mevcut bir ih tilâ fın  orta lam a bir yo lda ve ilg ili bütün ta ra fla rın  d ilek 
lerini ve idd ia ların ı te lif edecek şekilde ha lled ilm esi suretiyle mümkün o la b il
m iştir. Bu itibarla  bugünkü çalışm anın  denge esasların a  uygun şekilde ve her
kesin hakkının tanınm ası sayesinde sonuçland ırılm ası m üm kündür. Zorlayıcı
niyetlerin ve tedbirlerin  hiç bir sonuca götürm ediği geçm işteki acı tecrübeiede 
an laşılm ıştır. Türk Cem aatına Cem aat vasfın ı veren ve bağım sızlı'ktan evvel dahi 
tanınm ış ¡bulunan ayrıca lık la rın  'bugün b ir hak ta,nın iyonmuş g ib i öne sürülm esi 
gerek K ıb rıs ’ ın gerçeklerine, gerek m üzakere  esaslarına  aykırı düşer. K ıbrıs'taki 
dengenin esas unsurları o lan iki Cem aatın hukuki ve  s iyasi statülerin in beh©ma
hal itibar görmesi gerekir. Bu açıdan  bakılınca da Türk Cem aatın ın Öne sürdü
ğü böige m uhtariyeti teklifin in  an lam ı daha ko lay lık la  belirm iş olur.



Hüküm etim iz Cem aatla ra rasında yap ılm akta  olan araştırıcı görüşm ele
rin başlangıcında varılm ış bu lunan m utabakata uygun o la rak  bu görüşm elerin 
m uhtevası hakkında açık layıcı tefsirlere ve m ü n akaşa la ra  girmekten ötedenberi 
kaçınm ıştır. Buna karşılık  Türk Cem aatına görüşm elerin devam ı hususunda d a i
ma olumlu telkinlerde bulunm uştur. Bundan sonra da m üzakereleri sonuca gö 
türecek ortamın m uhafazası yo lunda gayrette bu lunm aktan çekinm eyecektir.

Cem aafla rarası m üzakerelerin  sonuç verici bir yönde gelişm esi konusunda 
zam an zam an Yunanistan  Dışişleri Bakanı ile tem aslarda bu lunm ak fırsatı 
doğm aktadır. Kendisyle son defa Paris ’te görüştüğüm üzde bu düşünceyi aynen 
pay laşm akta  olduğunu tesbit etmek im kânı da hasıl oldu. Bu görüşm ede Ce- 
m aatla rarası müzakerelerden şim diye kadar edinilen intibaa göre, K ıbrıs'ta 
devletin bağım sızlığ ının korunması üzerinde ittifak  ed ild iğ i, devletin uniter v a s 
fı üzerinde m utabakat bulunduğu, şimdi yap ılm ası gerekli olan işin Türk Ce
m aatının bu çerçevede devlet bünyesindeki yerini ve şahsiyetin i bulup koru
yab ilm esi olduğu hususunda müşterek bir görüş tesbit ed ileb ilm iştir. M üzake
re le ri! devam ı hususunda da Yunan Hüküm etinin arzulu bulunduğu görülm üş
tür. Biz kendi yönümüzden barışçı yo lların  sonuna kad ar araştırılm ası hususun
daki tutumumuzu m uhafaza etm ekteyiz. Bu bakım dan da iki Cem aat tem silcisi 
arasında yap ılan  çalışm aların  verim li bir sonuca u laşm ası yönünde üm idim izi 
m uhafaza ediyoruz.

Kıbrıs konusunun Yunanistan  ile olan ilişk ile rim izin  ön sa fta  gelen âm ili bu
lunduğunda şüphe yoktur. Halen karşılıklı o larak  gösterilen niyetlerin ve sarfedi- 
len gayretlerin  hem ihtilâfın  h a lli, 'hem de Yunan istan  ile ik ili m ünasebetlerim iz1;! 
müsbet gelişm esi bakım ından tesirli o lacağ ından da şüphe edilem ez. İki ülke 
arasında ilişk ile r son iki yıldanberİ müsbet in k işa fla r gösterm ektedir. Başta k a r
şılık lı az ın lık la rı ilg ilendiren konular o lm ak üzere, ikili m ünasebetlerim ize ta a l
lûk eden diğer konularda da yapıcı bir an lay ışa  şah it o lm aktay ız . A ncak , kate- 
dilecek büyük m esafeler mevcuttur ve özellik le  ortaya çıkan m eselelerin h a llin 
de, her iki ülkenin m enfaatine o larak  isabet vard ır. Biz, mevcut an lay ış ın  ve ger
çekçi davran ışla rın  bu yönde ilerlem e im kânı sağ layacağ ın a  kan iy iz . Bu b ak ım 
dan da Yu n an istan ’ın A vrupa Konseyindeki üyeliğ ine ara  verilm esi yo lundaki 
faa liye tle r karşısında çekim ser ka la rak  hiç bir zam an ön sa fa  çıkm ak yolunu tut
m adık . Bu tutumumuz elbette ki Yunanistan  İle olan özel ilişk ile rim izin  bir ica
bıdır ve bu çerçevede değerlend irilm elid ir.

Muhterem arakad aş lan

M üsaade ederseniz, m âruzâtım ın bu kısmını A vrupa Ekonom ik Topluluğu 
ile m ünasebetlerim ize hasretm ek istiyorum.

M alûm unuz olduğu veçh ile , m em leketim izin ekonom ik şartları icabı oia- 
rak,. O rtaklık  A n laşm am ızda , b irb irin i takip  eden üç dönem öngörülm üştür. Bun
lar sırasıy le , H azırlık , Geçiş ve Son dönem lerdir.
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H azırlık  dönem inin normal süresi olan beş yıl 30 Kasım  1960'da sona er
miş bu lunm aklad ır. Bu dönemde Toplu luk tek ta ra flı o la rak  Türkiye'ye bazı t i
carî a van ta jla r sağ lam ış , ayrıca 175 m ilyon do larlık  b ir proje kredisi verm iştir. 
Türkiye H azırlık  dönem inde karşı b ir vecibe yüklenm em iştir. Sadece O rtaklık  
A n laşm ası ile ileride yükleneceği vecibeler yönünden ekonom isini güçlendire
ceğini teyid etm iştir.

H azırlık  dönemi uygu lanm asın ın  m em nuniyet verici olduğunu 'kaydetmek 
isterim . Gerçekten, ticarî a lan d a  tanınan ava n ta jla rla  dört ana ihraç m addem iz 
ve m üteaddit d iğer ürünlerim izin  Toplu luğa ihracı artm ıştır. Buna m üm asil o la 
rak, m alî ya rd ım la rla  a lt yap ı ve sanayi projelerim izin  dış finansm an  ihtiyacı 
karşılanm ıştır. Bazı rakam lar verm ek gerekirse , m eselâ 1964 - 1968 Toplu luğa 
ihracatım ız tülünde 8 .300 ton’dan 16.300 ton’a- kuru üzümde 19.700 ton ’dan 
31 .300 ton ’a , kuru başlıca m üstahsili o lduğum uzdan, kontenjanı da im a m isil ile 
aşm uş bulunuyoruz. Değer o la rak  ifade ed ilirse , m ezkûr devre za rfında bu ürün
lerde Toplu luğa ihracatım ız takri-ben 50 m ilyon do lardan  79 .5  m ilyon do lara 
çıkm ıştır.

AA a I î yard ım ın ku llan ılış ından  gayet olumlu sonuçlar elde ed ilm iştir. F il
h ak ika  175 m ilyon do larlık  kredinin tam am ı m ukaveleye bağ lanm ış bu lunm ak
tad ır.

H azırlık  dönem inin norm al süresinin 'beş yıl olduğunu söyled im . F ilh ak ika , 
bu dönem önce üç sonra iki yıl uzatılır. M üteakip döneme geçilmes-i otom atik 
değ ild ir. O rtak lık  Konseyi’nin kararına bağ lıd ır. Ayrıca intikalin  gerçekleşm esi, 
Ta ra fla rın  Geçiş dönem inin şartları üzerinde m utabakata varm ası ile m üm kün
dür. B ild iğ in iz  g ib i, bu m aksatla  bir y ıla  yak ın  zam and ır Toplu lukla m üzakere
ler sürdürm ekteyiz.

Yüksek Heyetinizce kısaca bu m üzakere le r hakkında da bilg i verm ek isterim .
M üzakerelerle  ilg ili ça lışm a la r 1967 y ılında başla tılm ıştır. F ilh ak ika , m ü

zakereleri gereği g ib i haz ır lam ak  ve ko lay laştırm ak üzere, O rtak lık  Konseyi 
ta ra fından  9 Ekim 1967’de a lınan  bir ka ra rla , T a ra fla r arasında ön çalışm a ve 
tem aslar yap ılm ıştır. Bu suretle, m üzakerelerin  daha süratli yürütülm esi im kân 
dah iline  girm iştir.

M alûm unuz olduğu üzere. O rtak lık  A n laşm am ıza  ekli Geçici Protokolün 
1 inci m addesinde, «O rtak lık  Konseyi, A n laşm an ın  yürürlüğe girm esinden dört 
yıl sonra, Türk iye'n in  ekonom ik durum unu da gözönünde bu lundurarak , Geçiş 
dönem inin şartların ı b ir'Katm  aProtekoI çerçevesinde tes'bit edip edem iyeceğini in 
celer» denilm ektedir. N itekim , 9 A ra lık  1968'de top lanan  Konsey, m em leketi
m izin ka lk ınm a seviyesin i gözönüne a la ra k , Katm a Protokolü tesbit ça lışm a
ların ın başla tılm ası ka ra rın ı alm ıştır.

Buna göre, Katm a Protokol çerçevesinde Türk iye ’nin yükleneceği a sg a iî 
vecibeler b ir güm rük b irliğ in in  tedrici gerçekleşm esine im kân verecek v ü s ’atte 
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olacaktır. Diğer ta ra ftan , bir güm rük b irliğ in in  tedricen gerçekleşm esi için lü
zum lu  asg arî şartla r, Türk iye ’nin ekonom ik gücünün ka ld ıram ıyacağ ı ağ ırlık ta  
o lm ayacaktır. Bu karara uygun o la rak , m üzakereler Şubat 1969'da başlam ış ve 
bugu.ne kadar a ra lıks ız  devam  etm iştir.

H azırlık  temas ve ça lışm aların ın  ışığ ında m üzakerelerdeki görüşlerim iz , 
6 M art ^969 tarih ve 29 sayılı Yüksek P lân lam a Kurulu raporu ile bir ön ta 
lim at şeklinde tesbit edilm iş ve B akan la r Kurulu'nca da onaylanm ıştır. Takd ir 
buyuru lacağ ı g ib i, bir ön ta lim at olm ası haseb iy le , bu görüşler ta lep le rim iz 
bakım ından azam iy i ve m ükellefiyetlerim iz açısından da asg ariy i ihtiva etm ek
teyd i. Bu g ö rü je re , m üzakerelerin  seyri de d ikkate  a lın a ra k , son defa Yüksek  
P lân lam a Kurulu kararı ile, ta lep lerim izi azam î ölçüde v ikaye  eden ve mevcut 
şartla ra  daha u y g jn  bir muhteva verilm iştir.

M üzakereler başlıca dört ana konu etrafında cereyan etm iştir. Bu konu
lar, Güm rük B irliğ i, Tarım . Elemeği ve M alî Yard ım d ır.

M üzakerelerin  teknik ve taktik  teferruatı hakkında uzun m alûm at vere
rek kıym etli zam anın ızı a la cak  değilim  Esasen b ild iğ in iz  ve m üteaddit d e fa la r 
izah edilm iş olan Geçiş dönem inin m anâsı üzerinde de durm ayacağ ım . Sadece, 
9 A ra lık  1969'da Brüksel'de akdettiğ im iz O rtak lık  Konseyi toplantısı sonunda 
vard ığ ım ız noktayı arzetm ek istiyorum .

Bu son toplantıda Top lu luk ’dan olan ta lep le rim iz bîr kere daha bertafsil 
kendilerine izah edild i. Buna m ukab il. Toplu luk da kendi m ukabil tek lifle rin i 
aç ık lad ı. Bunları şöylece özetleyebilirim : M alî a land a  Toplu luk bize beş yıl için 
220 m ilyon do larlık  yeni bir kredi açm aya karar verm iştir. Bu kred in in  şa rt
ları, eski Protokolle tesbit o lunan lara  nisbetle daha iy id ir. N itekim , enfrastrükiür 
projeleri için fa iz  % 2 ,5 , ödem esiz devre 8 yıl ve vâde 30 yıld ır. Sanay i projeleri 
için bu rakam lar s ıras iy le , % 4 ,5 . 7 yıl ve 30 y ıld ır. İlk iki y ıla  a it kredi tranş- 
ları yüksek o lacaktır.

Sanay i m am ullerim ize Toplu luk, % 100 indirim  uygu lam ayı ve m iktaı
tahd itle rin i kald ırm ayı kabu l etti. Ancak , kendi bakım ından hassas b ir m adde 
olan ham bez târife  pozisyonuna dahi! ihracatım ızı kontenjana b ağ lam a husu
sunda ısrar etti.

Tarım  a lan ınd a ise Toplu luk, b izzatih i kendinin birçok m üşküllerle  karşı 
ka rş ıya  o lduğunu, bu it ibarla , ta lep lerim izle  kendi teklifleri a rasın dak i fa rk ı, 
bu m üşkülleri yenmeden hemen aza ltam ıyacağ ın ı b ild ird i. M am afih , b aş la n 
gıçta tan ıyacağ ı tarım  tâviz le rin i bir yıl sonra ve bunu m üteakip her iki y ılda  
b ir  gözden geçirerek geliştirm eyi taahhüt etti.

Elemeği a lan ınd a , Toplu luk teklifleri ile bizim  ta lep le rim iz tetabuk eder 
durum a gelm iştir.
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Y ap ılan  son tek lifle r ışığ ında durum  Hükümet seviyesinde incelenecek ve  
görüşlerim iz Toplu luğa b ild irilecektir. Top lu luk la m üzakerelerin  devam ı için 
M art ayı derpiş o lunm uştur.»

D ışişleri Bakanı daha sonra kendisine çeşitli konularda yöneltilen soru
ları cevap land ırm ış ve özetle şun ları söylem iştir :

«Bugün Kıbrıs konusunda değ işik  b ir m esafe  alınm ıştır. Bu m esafeye u la 
şırken önceden tesbit edilm iş bir esas çerçevesinde hareket ed ilm iştir. Bu me
safeyi üç noktada to p layab ilirim  : 1 —  Enosis fikri ve id d ia la rı tam am en terke
d ilm iştir. ve ta ra fla r K ıb rıs ’ ın gağ ım sızlığ ı konusunda ittifak  halinded irle r. 2 —  
A d a ’da iki cem aatin olduğu ve bunların  hakların ın  garanti altına a lınm ası hu
susu ta ra fla rca  kab u l ed ilm iştir. C em aatle rarası ve ta ra f ü lkelerle zam an  z a 
man yürütülen m üzakerelerde, bu esasların  artık  tartışılm ası yap ılm am aktad ır. 
T a ra fla r , teferruata da riayet ederlerse, m es'elenin halli ko lay laş ır. M üzake
relerde, bu te ferruatlar için ta ra fla r , g iz lilik  için m utabakat ha linded ir. Federas
yon tezi, karşı ta ra fça , te lâ ffuz ed ild iğ i andan itibaren reddedilm iştir. Bugün 
bile reddediliyor. Kıbrıs Türk cem aatin in İktisad î durum uyla yak ın dan  ilg iliy iz . 
Bu ilg i, b ir iktisadı m araton halin i a lm ıştır. Türk cem aatin in azm i çökm em iştir, 
İktisad î yard ım  yap ılm aktad ır. Bunlar yap ılm azsa , Türk cem aati iktisadî-sos- 
ya l o la rak  e riyeb ilir . A m a , izlenen ve uygu lanan po litikada bu em areler yoktur.

A n ayasa 'n ın  ve özel kanunun verd iğ i yetkiye d a ya n ıla ra k  ikili an la şm a 
larla  ilg ili temel an laşm a parlam ento ’ya getirilm em iştir. Ancak, bütçe’nin Mec- 
lis ’e intikalinden önce m üsa it bir zam an d a , hüküm et bunu, g iz li b ir celsede 
izah edecektir.

N ato 'ya kendi arzum uzla g irm işizd ir. Her hüküm ran devlet g ib i, istenirse, 
bu savunm a ittifak ından b iz de ç ıkab ilir iz . A n laşm ala rı u yg u lam ıyab iliriz . Bunda 
b ir tereddüt o lacağın ı sanm ıyorum .

ö.ncı f ilo ’nun z iyare ti, Nato an laşm aların ın  bir sonucu akdedilen an laşm a 
rahtında o lm aktad ır. Karşılık lı m utabakatla  yap ılm aktad ır. Bu z iyaretlerin  çe
şitli sebepleri vard ır. Filo gelm esin , yard ım ı versin ler, üsler o lm asın , N ato ’da 
ka la lım , d iğer bütün m üttefikler, akdettik leri an la şm a la ra  bağlı ka la rak  ve 
ortak savunm anın  gereği o la rak  bu z iyaretleri yap s ın la r, sadece siz karşı çıkın. 
Bu nasıl b ir  zihn iyet? Niçin gösteri ve protestoların üzerine eğ ilm iyoruz d a , 
akdedilen a n la şm a la r tahtında z iya re t m üsaadesin i veren hükümete yü k len i
yoruz? M illî m enfaatse bunun adresin i bu la lım . 8 Partiden 7 's i Nato ittifak ına  
evet d iyor. S iya sî hey’etler evet d iyo r, Türk efkâr-ı um um iyesi evet d iyor. De
ğer verilecek nedir? M illi m en faat ak ıl, hesap ve bilg i iş id ir. M eseleye bu nok
tadan yak laşılm asın ı tem anni ediyorum .

O rtak  Pazar ülkeleri D ışişleri Bakan la rı ile yap ılan  geçiş dönem i müza- 
ke'erinde, bir çok noktalarda karşılık lı m utabakat sağ lanm ış , bazı san ay i ma- 
m ülleri ile tarım  ürünleri, iş gücü istihdam ı ve m alî yard ım  konularında tam 
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b ir an laşm a temin edilem em iştir. Bu konulardaki tek lifle r, hüküm etim iz ta ra 
fından bir kere daha m üzakere edilecektir. A n laşm az lık , güm rük ind irim leri 
için özellik le  tarım ürünlerinde oldu. O rtak  P aza r’ ı sadece iktisad i yönüyle ele 
a lm am ak lâzım dır. Türkiye, O rtak P aza r’a , m illî m enfaatlerine en uygun şekli 
b u la rak  girecektir. A yrıca , girdikten sonra istediği tedbirleri a lm akta  serbesttir. 
Fransa bunun örneğini verm iştir.

Türk iye ’nin Orta-Doğu siyaseti, d iğer konularda olduğu gib i açıktır ve 
ilân  edilm iştir. Türkiye, kuvvet yo luy la  toprak edinm eye karşıd ır. Bu yönüyle 
tâk i betiği s iyaset, A rap larınk ine  uyar. Bu noktalarda tak ibettiğ im iz siyasette , 
A rap la r 'ın k i ile para le lizm  vard ır. 'Bunun dışında ka lan  görüşlere itibar etm e
m iştir.

Biz istilâcı bir devlet değiliz . A ncak kim se, kendi soyundan ve kanından 
o lan  insan lardan  ilg isin i kesemez. Bu konuda ça lışm alarım ız va rd ır. Kültürel 
m ünasebetlerin tesisi için çeşitli faa liye tle r yap ılm aktad ır. Bazı dev letlerin , is
m ini verm iyeceğin ve fa k a t b ileceğiniz bir devlet g ib i, bu konuda kuşku d u ya n 
lar var. Bir gazete gönderseniz dabi b u n la r kuşku lan ır, onu sokm azlar. Am a 
bir Yu g o slavya  g ib i m üsa it d a vran an la r da va r. Bu ça lışm aları yap arke n , bun lar 
Sam sun 'da , İzm ir'de oturanlarm ış gibi d avran am azsın ınz . G üçlük buradad ır.

Türkiye sahasından geçecek askerî u çak la r için N ato ’dan izin a lm aya  veya 
istişarede bulunm aya lüzum yoktur. Türkiye bunu kendi şartları içinde m ütea lâa 
eder, uygun gördüklerine m üsaade verir, görm ediklerine de m üsaade etmez. 
Bu konuda m üsaade verilm işse , bunu tenkit etm eye lüzum yok. M illî m en faat
lerim ize uygun bîr karar o la rak  düşünm ek gerekir.

Kızıl Çin ile ticarî m ünasebetlerin geliştirilm esi üzerinde durulm uş ve hat
ta bir Kızıl Çin hey'eti Türk iye ’ye gelm iş, Bizim de bir ticaret hey’etim iz Kızıl 
Ç in 'e  g itm iştir. T icarî m ünasebetler için im kân va r . Y a ln ız , şim di da r bir çerçeve 
İçinde yürüm ektedir.

Türkiye, A vrupa Konseyinde, Yunan istan 'ın  ihraç edilm esi İle  ilg ili k a 
rarda çekim ser kalm am ıştır. Yu n an istan , kendiliğ inden çekiim e kararı a lm ış ve 
uygu lam ıştır. 17 devlet ittifak la  bu konuda b ir  karar a lm ış, Türkiye de buna 
katılm ıştır. Kıbrıs konusunda prim verilir düşüncesiyle Yu nan istan  destekien- 
m em iştir. Zaten, böyle bir desteğe de lüzum kalm am ış, Yunan istan  Konsey’den 
kendiliğ inden çekilm iştir. Türkiye D ışişleri Bakanı o la rak  Y u n an is ta n ’ ı destek’e- 
yici Konsey'de hiçbir beyanım  olm am ıştır. Bir ih tilâ l rejim ini benim m üd afaa  
etmem düşünülem ez. Bunu m ü d a faa  etm ekle de elim e b ir şey geçm ez. Dem ok
rasiye  geçmek İçin tedbir a lın ır. Her ihtilâl çocuğunu yer. H im aye ne? Ve  hangi 
ta sa rru fla?  Rabat’ta da  öyle oldu. H ind istan ’ ın dostluğunu kaybettik  denild i. 
H indistan bu konferanstan sonra bazı devletlerdeki sefirlerin i çektile r— A m a , 
Türk iye 'ye , henüz gelm em iş olan sefirin i sür'atîe  gönderdiler.»
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B E L G E  18 25 Aralık 1969

TİCARET BAKANININ TÜRKİYE-AET ORTAKLIĞI 
İLE İLGİLİ MAKALESİ

Ticaret Bakanı Ahm et DalITnın , İstanbul Sanay i O dasınca ya y ın la n a n  
Sanay i Dergisinin O rtak  P aza r’a ayırd ığ ı özel say ıs ında , «Geçiş Dönemine B aş
larken» başlık lı bir m akalesi yer a lm ıştır.

Ahm et DalITnın m akalesi özetle şö y le d ir :

«T icarî yönden ele a lın ınca , O rtak P azar’ ın dünya ticaretinde, ş im d iden , 
en önemli yeri işgal etmekte olduğunu söylem ek m üm kündür. F ilh ak ika , Top
luluğun genel ticaret hacmi 1958:de 45 .7  m ilyar dolar iken 1967’de 111 m ilyar 
do lara  yükselm iştir. A rtış , Top lu luk içi m übadelelerde 4 m isline, Topluluğun, 
üçüncü m em leketlerle o lan m übadele lerinde ise 2 m isline yak ın  tecelli etm iştir.

Takd ir edileceği üzere, bugün, dış ekonom ik ilişk ile r açısından hiç bir ü l
kenin iktisaden bu derece zengin ve 180 m ilyon nüfuslu bu büyük p azara  b i
gâne kalm ası mümkün değ ild ir. Bu husus b ilhassa , Top lu luk la aynı iklim  ku
şağ ında bulunan ve Toplu luğa coğrafi yakın lığ ı olan m em leketler bak ım ından  
varid d ir. K an aa îım ızca , bu m em leketlerden, Top lu luk la özel bir bağ kurm ayı 
ta sa rla m aya n la r b ile , bu pazarın  iç ve dış rekabet şartların ı gözönünde tut
m aktan , ihracat san ay iin e  belirli v a s ıf la r  ve büyüklükler verm ekten ve tarım  
ürünleri ihracatın ı, Topluluğun tarım sal işleyiş m ekan izm alarına uydurm aktan 
im tina edem iyeceklerd ir.

Bu çerçeve içinde ele alınd ığ ı takd irde , m em leketim izin bundan takriben  
onbir yıl önce, Yunan istan ı takiben bir o rtak lık  bağı tesis etmek üzere Top lu
luğa yapm ış olduğu m üracaatı b ir «uzak  görüşlülük» ve Türk iye'n in  coğrafi 
m evkiin in  ve batıya dönük siyasetin in  tab ii bir sonucu o la rak  vas ıf lan d ırm ak  
m üm kündür.»

A ltıla rla  o rtaklığ ım ızın , «süreyle sınırlı o lm am ası» , «o rtaklık  içinde m a l
ların serbest dolaşım ını n ihai hedef kabu l etm esi», «ekonom ik entegrasyonu 
Öngörmesi» «Toplu luğa iltihak  hakkını Türk iye ’ye bahşetm esi» ve «üç kade
mede gerçekleşm esi» gibi beş önemli öze llik  taşıd ığ ın ı kaydeden T icaret B a
kanı «bu beş noktadan ilk dördü Top lu luk la kurduğum uz o rtak lık  bağını o l
dukça sıkı bir hale getiren ve m uhtevasını zenginleştiren unsurları teşkil etm ek
tedir,» demekte ve şöyle devam  etm ekted ir:

«H azırlık  dönem inde O rtak Pazar, 4 ananevi ihraç m addem izi teşkil eden 
tütün, kuru üzüm , kuru incir ve fınd ık  ile narenciye, so fra lık  taze  üzüm , şa rap ,
b a lık  dahil bazı deniz ürünleri ve bcızı dokum a kalem lerin i ihtiva eden 1 1 m ad
dem ize, ta rife  kontenjanları veya  lineer ta rife  ind irim leri şekilleri a ltında çe
şitli sürüm im kânları sağ lam ış bu lunm aktad ır.
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Bu dönemde Topluluktan temin edilen m alî yard ım  ise 175 m ilyon d o 
lardır.

O rtaklığ ım ızın  birinci kadem esine Toplu luktan elde edilen im kânların  
önemi küçük o lm am akla  b irlikte , ikinci kadem ede sağ lıyacağ ım ız im kânların  eko
nom im izin bütün da lla rın ı kap sayacak  şekilde ve daha geniş b ir m uhtevada 
o lacağ ın ın , şim diden belirtm ekte fayd a  vard ır.

Geçiş Dönemi d iye ad land ırılan  bu ikinci kadem ede, m em leketim iz de, 
Topluluğa karşı çeşitli a lan la rd a  vecibe yüklenecektir. A ncak , karşılık lı vec i
belerde aritm etik bir denge değ il, faka t, ta ra fla rın  ekonom ik güç ve sev iye le 
riyle m ütenasip  özel bir denge aranm ası bahis konusudur.

Bu açıdan- Topluluk pazarın ın , ihracatım ıza ve işgücüm üze o ldukça hız!, 
ve kısa süreli bir p lân dahilinde aç ılacağ ı, buna m ukabil Top lu luğa karşı h i
m aye tedbirlerim izin  ekonom ik gelişm e durum um uzu ve Kalk ınm a Plânım ızı 
gözönünde tutan ve kadem eleri seyrek uzun süreli (12 - 22 yıl) bir prog
ram çerçevesinde aza ltılacağ ı söylenebilir.

Y u karıd a  tem as edilen özel denge an lay ış ı, geçiş dönem ini, İktisad î k a l
kınm am ız ve sanayileşm em iz bakım ından yardım cı bir un-sur haline  getirm ekted ir. 
Filhcıhika bu dönemde, ekonom im iz, Toplu luktan sanayi- tarım , işgücü ve m alî 
a lan la rd a  sağ lan acak  tavizlerden sü ra t li bir tempo ile fayd a lan ırke n , içeriye 
dönük san ay iim iz geniş bir pazar ekonom isiyle tedricen irtibat kuracak ve d ı
şarıya yönelebilecektir.»

Geçiş dönemi şartların ın  tesbiti konusunun, halen Türkiye ile Toplu luk 
arasında m üzakere edilm ekte olduğunu belirten Ticaret Bakan ı, m aka le sin i 
«b ir yıldan  beri karşılık lı an lay ış  havası içerisinde cereyan eden m üzakere ler
de, geçiş dönem ine, Türkiye'n in  ekonom ik şartla rına  uygun, başka bir ifade ile 
p lân lı kalkınm am ızı ve sanayileşm e zaruretim izi gözönünde tutan ve ekonom i
m izi, O rtak Pazar'ın  ileri ekonomisi ile tem asa gelm esinden doğacak, geçici 
güçlüklere karşı koruyan bir muhteva verilm esine , b ilhassa  d ikkat edilm ekte 
olduğunu belirtm ek isterim » diyerek b itirm ektedir.

B E L G E  1 9  28 Aralık 1969

KALKINMA İÇİN BÖLGESEL İŞBİRLİĞİ 
BAKANLAR KONSEYİ BİLDİRİSİ

Bild irin in  metni şö y led ir :

«RCD Bakan la r Konseyinin Onbirinci Dönem top lantısı, 27 - 28 A ra lık  1969 
tarih inde, Tah ran ’cla, İran Dışişleri Bakanı Ekseiâns Ardesh ir Z a h e d i’nİn B aş
kanlığ ında addolunm uştur. Konsey’de Pakistan 'ı Tarım  ve Çalışm a Bakanı Ek- 
se lâns M ahmoud Haroon, Türk iye 'y i Dışişleri Bakanı Sayın İhsan Sabri Çağ-

89



layan g il temsil etm işlerd ir. Konsey to p lan tıla rın a , RCD Genel Sekreteri Ekselans 
M asarrat Husain Zuberi de katılm ıştır.

2. Konsey üyeleri- açılış oturumu sırasında İran B aşbakan ı Ekselans Am ir 
Abbas H oveyda ta ra fın dan  Konseye okunan İran Şehinşahı Rıza Şah Pehlevi'- 
nin n azik  m esajından do layı duydukları derin  m em nuniyeti ifade etm işlerd ir.

3. Konsey, İran , Pakistan ve Türkiye a rasın dak i ekonom ik ve kültürel iş
b irliğ in in , üç ülke Devlet B aşkan la rı, M ajeste İran Şahı Rıza Şah Pehlevi. P a
kistan Cum hurbaşkan ı Ekselans M oham m ad Y a h ya  Khan ve Türkiye Cum hur
başkan ı Sayın Cevdet S u nay ’ ın d inam ik  liderlik leri a ltında gelişm eye devam  
ettiğini m em nuniyetle kaydetm işlerd ir.

4. Konsey m üzakere leri, RCD’ye m ahsus ahenk, sam im iyet ve kardeşlik  
havası içersinde cereyan etm iştir. Heyet B aşkan la rı, H üküm etlerin in , RCD a n 
layış ve am açla rına  olan bağ lılığ ın ı teyid ve RCD çerçevesindeki ekonom ik ve 
kültürel bağ ların  daha da güçlendirilm esi için mümkün olan her türlü tedbiri 
a lm ak  hususundaki az im lerin i ifade etm işlerd ir.

5. Konsey, 23 - 25 A ra lık  1969 tarih inde , Tah ran 'd a  akdo lunan RCD Böl
gesel P lân lam a Konseyi O nbîrinci Dönem Toplantısı raporunu incelem iş ve 
raporda yer a lan  tavsiye leri onaylam ıştır. Konsey, Bölgesel P lân lam a Konseyi
nin fevka lâd e  çalışm asın ı takd irle  karşılam ış ve Bölgesel P lân lam a Konseyine 
riyaset eden İran P lân lam a Teşkilâtı Başkan ı Ekselâns AA e h d i Sam ii ile P ak is
tan Delegasyonu Başkanı Ekselâns Q am ar ul İslam  ve Türk Delegasyonu Baş
kanı Sayın  Turgut Ö za l’a teşekkürlerin i ifade etm iştir.

TEŞKİLAT SORUNLARI

6. Konsey, RCD Sekretaryasın ın  1*970 - 71 yılı bütçesini onaylam ıştır.

7 . Konsey, RCD Genel Sekreteri Ekselâns M asarrat Husain Zuberi ile Sek- 
reterya’nın ve tâ li o rgan ların ın  bütün m ensup larına gayretli ça lışm aları ve RCD 
ilkelerine bağ lılık la rı d o lay ıs iy le  teşekkürlerin i ifade etm iştir.

PETROL VE PETROKİMYA DAHİL ORTAK AMAÇLI TEŞEBBÜSLER

8. Konsey, Petrol ve Petro - K im ya sah a la rı dah il o lm ak üzere RCD O r
tak Am açlı Teşebbüsleri a lan ın d ak i işb irliğ inde kaydedilen gelişm eleri gözden 
geçirm iştir.

9. Konsey, Türk iye 'de RCD O rtak  Am açlı Teşebbüsü o la rak  b ir «Yüksek  
G erilim  İzo latörleri» Tesisin in kurulm asını onaylam ıştır.
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10. Konsey, bugüne kadar 55 projenin RCD O rtak  Am açlı Teşebbüsü o la 
rak kurulm asının 'kararlaştırılm ış veya prensip o la rak  kabul ed ilm iş o lduğunu 
m em nuniyetle m üşahade etm iştir.

Bu projenin Üye M em leketler a rasın dak i dağ ılım ı şöyled ir :

İran 'da 13 Tesis

Pak istan ’da 26 Tesis

Türk iye ’de 16 Tesis

11. Konsey, bu 55 projeden onaylanm ış o lan 13 ianesin in  halen fa a l i
yette o ldukların ı ve 4 tesisin de 1970 yılında faa liye te  geçeceğini m em nuni
yetle kaydetm iştir.

12. Konsey, O rtak Am açlı Teşebbüs olara'k geliştirilm esi tek lif ed ilm iş 
olan 13 yeni proje hakk ınd aki ça lışm aların  1970 yılın ın  ilk ya rıs ınd a tam am 
lanacağ ın ı kaydetm iştir.

13. Konsey, «RCD Ağ ır M ühendislik  ve E lektrik Kurum u» kurulm ası h a li
kında Birleşm iş M illetler Sanay i ve Kalk ınm a Teşk ilâtı (UNIDO) ta ra fın d an  y a 
p ılm akta olan fiz ib ilite  etüdü ile ilg ili gelişm eleri gözden geçirm iş ve U N İD O ’- 
nun finansm an temini için projeyi B irleşm iş M illetler Ka lk ınm a Program ı (UNDP)’ - 
ye sunm ak üzere olduğunu kaydetm iştir.

14. Konsey, «Çifte Verg ilendirm enin  ön lenm esi H akkında Üçlü A n la ş 
m a» akti konusundaki ça lışm aların  biran evvel sonuçland ırılab ilm esi için üç 
ülke tem silcileri arasında O cak 1970’de bir toplantı yap ılm asın ı ka ra rla ş tır
mıştır.

15. Konsey, Petrol ve Petro - K im ya a lan ınd a  m üsbet gelişm eler k a y 
ded ild iğ in i m em nuniyetle m üşahade ermiş ve Ahvvaz - İskenderun arasında 
inşaası düşünülen Petrol Boru Hattı Projesi gerçekleştirild iğ inde, bu tesisin ,
RCD çerçevesindeki yakın  işb irliğ in in  bir n işanesin i teşkil edeceğini belirtm iştin

16. Konsey- İran 'd a , RCD çerçevesinde O rtak Petrol A ranm ası a lan ın d ak i 
işb irliğ inde m em nuniyet verici gelişm elerin  kayded ild iğ in i m üşahade etm iştir.

17. Konsey, üç m emleketin Özel Sektörlerinin RCD çerçevesindeki ticari 
faa liye tle re  ve sınaî projelere katılm aların ın  önem ini belirtm iş ve Üye H ükü
m etlerin, Özel Sektörü bu yönde teşvik edici tedbirler a lınm ası konusunda ge
rekli ça lışm aları yaptık la rın ı kaydetm iştir.

TİCÂRET

18. Konsey, üç m emleketin İktisat, Ticaret B akan ların ın  kararı gereğince 
«RCD Bölgesinde ticaretin geliştirilm esi ve serbestleştirilm esi» hakkında B irleş
miş M illetler Ticaret ve Kalk ınm a Konferansı (UNCTAD) ta ra fın dan  b ir etüd y a 
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pıldığım  ve bu etüdle ilg ili raporun A ra lık  1969 sonuna kadar üye hüküm etlere 
sunulacağ ın ı m em nuniyetle kaydetm iştir. Konsey, etüdün zam an ında tam am 
lanm ış o lm asından do layı UNCTAD uzm an larına teşekkürlerin i ifade etm iştir.

19. Konsey, «RCD Bölgesinde ticaretin geliştirilm esi hakk indaki rapor»un 
23 Şubat 1970 tarih inde Tah ran 'd a  top lanacak  üç ülke tem silcilerinden m üte
şekkil bir U zm an lar Grubu ta ra fından  incelenm esine ve b ilâhare  bu uzm anlar 
grubunun raporu ile b irlikte , 23 - 24 H aziran  1970’de Türk iye ’de ya p ıla cak  Böl
gesel P lân lam a Konseyi ve üç m em leket İktisat, T icaret Bakan la rı müşterek top
lantısında tekrar ele alınm asın ı kararlaştırm ıştır.

20. Konsey, Türkiye ve Pakistan 'ın  Tah ran ’da 5 - 24 Ekim 1969 tarih leri 
a rasın da tertip lenen ikinci M ille tlerarası A sya  Fuarına katılm ış o ldukların ı m em 
nuniyetle kaydetm iştir. Pakistan ve Türk Heyet Başkan lar! Fuarın tertip lenm e
sinde gösterilen başarıdan  do layı İran Hüküm etini tebrik etm işler ve Pakistan 
ve Türk iye ’ye Fuara iştiraklerinde gösterilen ko lay lık la rdan  dolayı H üküm etle
rinin şükran ların ı ifade eylem işlerd ir. Konsey, 1970 O soka Fuarına İran , Pa
kistan ve Türk iye ’nin müşterek katılm aları ile ilg ili ça lışm aların ın  devam  et
mekte olduğunu m em nuniyetle m üşahade etm işlerd ir.

TURİZM

21. Konsey, Onuncu Dönem Toplantısında a lınan  karar gereğince üye 
ülkelerin  Turizm Teşkilâtı Tem silcileri arasında 2 2 - 2 4  Ekim 1969 tarih inde Tcın- 
ran ’da , b ir toplantı akdolunduğunu ve bu top lantıda hazırlanan  raporun h a 
len üye hüküm etler ta ra fından  incelendiğ ini kaydetm iştir.

BA N KA C IL IK  VE SİGO RTACILIK

22. Konsey, RCD Bankacılık  E| K itabın ın Pakistan M erkez Bankası ta ra 
fından bastırılm ış olduğunu ve yak ın d a  dağ ıtılacağ ın ı kaydetm iştir.

23. Konsey, dört RCD Reasürans Teşekkülünün (K aza , Deniz, Yang ın  ve 
H avacılık ] faa liye tle rin e  başarı ile devam  ettiklerin i ve RCD M ühend islik  teşek
külünün O cak 1970'den itibaren faa liye te  geçeceğini m em nuniyetle kaydet 
miştir.

24. Konsey. RCD Sigortacılık  M erkezinin faa liye tle rin i gözden geçirm iş 
ve M erkez'in  sigortacılık  a lan ın d a  işb irliğ in in  gelişm esindeki katkısını takd irle  
karşılam ıştır.

ULAŞTIRMA VE HABERLEŞME

25. Konsey, Posta ve Telekom ünikasyon a lan la r ın d ak i işb irliğ in in  başarı 
ile devam  etmekte olduğunu m em nuniyetle m üşahade etm iştir.
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26. Konsey, RCD Bölgesinde ilk  Ye r İstasyonu o la rak  Ekim 1969 ta rih in 
den itibaren A sa d a b a d ’da faa liye te  geçmiş bulunan tesis do lay ıs iy le  İran Hü
kümetini tebrik etm iştir. Konsey, İran 'ın  Türk iye'ye  A sad ab ad 'd ak i Y e r İstasyo
nu kanalı ile A nkara  - N ew York  arasında bir telefon hattı k ira lanm ası hususun
d a iki Hükümetin an laşm aya  vard ık la rın ı kaydetm iştir.

27. Konsey- 1969 Eylülünde üye ülkelerin Karayo lu  M ühendisleri ta ra fın 
dan yap ılm ış olan etüdün ışığ ında RCD Karayolunun inşaasında 'kaydedilen ge
lişm eleri gözden geçirm iş ve üye Hüküm etlerin bu karayo lunun b ir an önce 
tam am lanm asın ı teminen gerekli kayn ak lan  tahsis etm elerini ta lep  etm iştir.

28. Konsey, İran - Türkiye dem iryolu bağ lantısın ın  1970 yılı sonunda ta 
m am lan arak  işletm eye açılacağ ın ı m em nuniyetle kaydetm iştir.

29. Konsey, RCD Denizcilik H izm etlerinin gerek bölge içi ve gerekse böl- 
gelerarası deniz hatlarındaki faa liye tle rin  artm akta olduğunu m em nuniyetle 
kaydetm iştir. Konsey, «South Shipping Lines» İran Denizcilik Şirketinin RCD De
n izcilik  H izm etlerine katılm asını m em nuniyetle karşılam ıştır.

30. Konsey, İran H ava Yo llan  ile Pakistan H ava Yo lla rın ın  Karaçi - T ah 
ran Sektörü trafiğ inde Pool teşkil etmesi üzere, 1969 Temm uz ay ınd a  bir a n 
laşm a im zalam ış o ldukların ı kaydetm iştir.

TEKNİK İŞBİRLİĞİ VE AMME İDARESİ

31. Konsey, 1969 Y ılı Tekn ik işb irliğ i Program ını gözden geçirm iş ve RCD 
Tekn ik  İşb irliğ i Program ının başarı ile ta tb ik  ed ild iğ in i m em nuniyetle m üşaha- 
de etm iştir. Konsey, üye ülkelerde üç sem iner tertip lenm esini ve 28 uzm an 
teatis in i öngören 1970 yılı Teknik İşb irliğ i Program ını onaylam ıştır. 1970 yılı 
P rogram ında ayrıca 147 İranlı öğrenciye Pakistan ve Türk iye ’de, 137 Pakistan iı 
öğrenciye Türkiye ve İran 'da 82 Türk öğrenciye İran ve P ak istan 'da  öğrenim  
im kânları sağ lanm ıştır.

32. 'Konsey, 16 A ralrk  1969 tarih inde Lahor’daki Pakistan «A dm in istrative  
S ta ff College»da başlam ış olan Am m e İdaresi ve İdareciIi‘k Üçüncü RCD O rtak 
Kursuna İran 'dan  7 , Türkiye'den 8 ilg ilin in  katıld ık ların ı kaydetm iştir.

SAĞUK, AİLE PLANLAMASI, ZİRAAT VE SU KAYNAKLARI

33. Konsey, Sağ lık , A ile  P lân lam ası, Z iraa t ve Su K aynak la rı a lan la r ın d ak i 
İşb irliğ inde  kaydedilen gelişm eleri m em nuniyetle m üşahade etm iştir. Karaçi 
Z irve Konferansında alınan  karar gereğince, Konsey, 3 M ayıs 1970 tarih inde 
T a h ra n ’da Z ira î m ahsul faz la lık la rın ın  değerlend irilm esi konusunda bir U zm an
la r  Grubu Toplantısın ın akded ilm esin i kararlaştırm ıştır.
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BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE ATOM ENERJİSİNİN BARIŞÇI GAYELERLE KULLANILMASI

34. Konsey, Bilim sel A raştırm a a lan ınd a  işb irliğ i ve Atam  Enerjisinin  b a 
rışçı gaye lerle  ku llan ılm ası im kânların ı a raştırm ak  üzere 22 Kasım  1969'da 
A n k a ra ’da toplanm ış olan U zm an lar Grubunun tavsiye lerin in  üye Hüküm etler
ce incelenm esini ve Hüküm etlerin bu konudaki görüşlerini RCD Sekreteryası
kanalı ile teati etmesini kararlaştırm ıştır.

KÜLTÜREL İŞBİRLİĞİ, KADINLAR ARASI İŞBİRLİĞİ VE ENFORMASYON

35. Konsey, kültüre] a lan d ak i işb irliğ in in  ta tm inkâr şekilde gelişm ekte 
olduğunu ve 1969 y ılın d a , RCD Kültür M übadelesi çerçevesinde çeşitli kültür 
faa liye tle rin in  başarı ile gerçekleştirilm iş olduğunu m em nuniyetle kaydetm iş 
ve  1970 yılı Kültüre] M übadele Program ını onaylam ıştır.

36 . Konsey, Bölgese! Kültür Enstitüsünün faa liye tle rin i gözden geçirm iş
ve Enstitünün A raştırm a , Tercüme ve Y ay ın  a lan la rın d ak i geniş program ını b a 
şarı ile ta tb ik  ettiğ ini m em nuniyetle m üşahade etm iştir.

37. Konsey, RCD Sekreteryasrnın 1969 yrTt içerisinde, RCD’nin Beşinci Ku
ruluş Y ıldönüm ü, Cenevre ’deki RCD Sergisi ve İkinci M ille tlerarası A sya  Fuarı
m ünasebetiyle  yaptığ ı başarılı neşriyat ve tanıtm a faa liye tle rin i takd irle  kay
detm iştir.

G ELECEK TOPLANTILAR TARİH V E  YERLERİ

38. Konsey, m üteakip toplantısın ı 2 9 - 3 0  H aziran  1970’de B ursa ’da a k 
detm eye kara r verm iştir. Bölgese! P lân lam a Konseyi’nin m üteakip toplantısı da 
Bursa’da 25 - 27 H aziran  1970 tarih inde akdo lunacaktır.

GENEL MÜLÂHAZALAR

39. Konsey, Uye Ü lkelerin ka lk ınm a p lan ların ın  ahenkleştirilm esin in  öne
mine işaret etmiş ve b aşlang ıç  o la rak  üye ü lke ler arasında kalkınm a p lan ları 
hakkında b ilg i teatisinde bu lunu lab ileceğ in i belirtm iştir.

40 . Konsey, m üzakereleri başarı ile yürüten İran Dışişleri Bakanı Ekse- 
lâns A rdeşir Z ah e d i’ye takd irle rin i ifade  etm iştir. Pakistan ve  Türk Heyetlerin in 
B aşkan la rı Konsey Top lantıları için yap ılan  fevka lâd e  h az ır lık la r ve  kend ilerine  
gösterilen yakın  a lâ ka  ve m isafirperverlikten  do layı İnan Hüküm etine m innet
tar! ık! arım ifad e  etm işlerd ir.

41. Konsey, RCD'nin bugüne kadark ' faa liye tle ri İle, kurucuların ın Böl
gesel İşb irliğ in in  Ekonom ik Kalk ınm a için önem ine olan inançların ı büyük ö l
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çüde teyit ettiğini ve RCD'nin bölge hal'kının ekonom ik refahı için etkili b ir vasıta  
teşkil ettiğini m em nuniyetle kaydetm iştir.

42 . Konsey, RCD İşb irliğ in in , İran , Pakistan ve Türkiye Devlet Başkan la rı- 
nın devam lı teşvik ve önderlik leri sayesinde daha da güçlenerek barış ve ahenk 
içerisinde ekonom ik kalkınm a için sağ lam  bir temel teşkil edeceğine olan inanç
ların ı belirtm iştir.

December 28, 1969

(Esas Metin)

COMMUNIQUE 
OF THE RCD COUNCIL OF MINISTERS

The Eleventh Session of the RCD Council of M inisters w as  held at Tehran 
on December 27 - 28 , 1969, under the chairm anship  o f H. E. Mr. A rdesh ir Zahed i, 
M inister of Foreign A ffa irs  of the Governm ent of ¡ran. Pakistan w a s  represented 
by H .E. Mr. M ahmoud Haroon, M inister of Agriculture and W orks, and Turkey 
w a s  represented by H. E. Mr. İhsan Sabri Ç ağ la ya n g il, M inister o f Foreign 
A ffa irs  of Turkey. H .E. Mr. AAasarrat Husain Zuberi, Secretary G enera l of RCD, 
participated in the m eeting.

2. The members of the Council expressed their profound gratitude to 
His Im perial M ajesty the Shahanshah A ryam ehr of Iran for his gracious m essage 
w h ich  w as  conveyed to the Council by H .E. M r. A m ir A bbas H oveyda, Prime 
M inister of Iran.

3. The Council noted w ith  deep satisfaction that economic and cultural 
■cooperation among Iran , Pakistan and Turkey continued to grow  under the 
inspiring and dynam ic leadership o f the Heads of State of the three countries, 
His Im perial -Majesty the Shahanshah A ryam ehr of Iran , H .E. Agha M oham m ad 
Y a h ya  Khan, President of Pakistan and H.E. Mr. Cevdet Sunay , President of 
the Republic of Turkey.

4. The Council held its d iscussions in the RCD sp irit, characterised by 
harm ony, co rd ia lity and fratern ity . The Leaders o f the Delegations reaffirm ed 
the fa ith  o f their Governm ents in the philosophy and objectives o f the RCD 
and reiterated the determ ination of their Governm ents to take all possible 
m easures to further strengthen their economic and cultural ties in the fram ew ork  
o f RCD.

5. The Council considered the report of the Eleventh Session of the 
Regional P lanning Council, held at Tehran on December 2 3 - 2 5 , 1969 and 
approved -the observations and recom m endations contained in it. The Council
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expressed its appreciation of the excellent w ork  done by the Regional P lanning 
Council and complim ented its C hairm an , H.E. Mr. Mehdi Sam ii, M anag ing  
Director of the Plan O rganisation  of the Im perial Governm ent of Iran , and H .E. 
Mr. Q am ar ul Islam , Secretary to the Governm ent of Pak istan , President’s 
Secretariat, P lanning Divison and H. E. Mr. Turgut O za l. Secretary to the Prime 
M inister for State Planning O rgan isatin  of Turkey- who participated in the 
deliberations of the Regional Planning Council as Leaders of their respective 
Delegations.

O RG AN ISATIO N A L MATTERS :

6. The Council approved the Budget to the RCD Secretariat for the yea r 
1970-71.

7. The Council complimented the Secretary General of RCD, H .E. M r. 
M asarrat Husain Zuberi, members of the RCD Secretariat and of its specia lised 
agencies for their hard w ork and their devotion to the cause of RCD.

JOINT PURPOSE ENTREPRISES INCLUDING PETROLEUM &

PETROCHEMICALS :

8. The Council review ed the progress of co llaboration in the fie ld  of 
joint purpose enterprises, including petroleum and petrochemical industries.

10. The Council noted w ith  satisfaction that the fo llow ing  joint purpose 
enterprises had been approved an d /o r approved in princip le . These w ere :

IRAN

(1) A ltm inium ; (2) Carbon Black; (3) Dumpers P lant; (4) Seam less Steel 
Pipes and Tubes; (5) Sodium Tripo lyphosphate; (6) Naphthol Dyes; (7) Capro- 
lactum ; (8) Polyisoprene Rubber; (9) Carbon Rods and Carbon Products; (10) 
Rotating Electrical M achinery (Diesel Generators upto 2000 KW and Electric 
Motors upto 250 H .P .); (11) G lycerine ; (12) Diesel Engines for use in M arinecraft- 
Tracfors, Earth M oving Equipm ent and Light and H eavy Trucks and Buses;

PAKISTAN

(13) Bank Note Paper; (14) K ra ft Paper and Bags; (15) Ball Bearings,- 
(16) Textile  M achinery M anufacture; (17) PAS Sodium ; (78) Reactive Dyes,- (19) 
O ptical Bleaches; (20) Uutram arine Blue; (21) Toxaphene; (22) D ipterex; (23) 
Ju te  M anufacture ; (24) C raw le r Type Earth M oving Equipm ent; (25) Shock 
Absorbers; (26) M achine Tools (Capstan and Turreet Lathes); (27) G ear Boxes
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and Differentia! System ; (28) A lum in ium  Sheets, eta; (29) Polyester Fibre; (30) 
Fo lyacrylonitrile  Fibre (31) Polybutadiene Rubber; (32) M anufacture of Resistors, 
Capacitors, Seimi-Conductors and TV Picture Tulbes, RF Transform ers, IF T ransfo r
mers; Audio Transform ers, Speakers, M obile Radio Equipm ent, Sound Equipm ent 
excluding Movie Equipment and Testing and M easuring Equipm ent; (33) M et
hanol; (34) Urea Fonmaldeyhde; (35) G lycerine ; (36) Diesel Engines for use in 
M arinecraft, Tractors, Earth M oving Equipment and Light and H eavy Trucks 
and Buses; (37) Static Electrical Equipment (Transform ers, High Tension Circuit 
Breakers and Power Capacitors);

TURKEY

(38) Locomotives and Locomotive Diesel Engines; (39) Kraft Paper and 
Pulp; (40) O rganic Pigm ent Dyes; (41) Basic and Chrome Dyes; (42) Borax and 
Boric Acid ; (43) M anufacture of M achinery for Tea Industry; (44) Rubber Tyred 
Earth M oving Equipment (45) Tungsten Carb ide (Tips and Tools); (46) Centrifugal 
and Special Filters for Chem ical Industry; (47) İzm ir O il Refinery; (48) Polystyrene; 
(49) Filam ents for Electric Lam ps; (50) M anufacture of Resistors, Capacitors, 
Semi - Conductors, and TV Picture Tubes, RF Transform ers, Audio  Transform ers, 
Speakers, M obile Radio Equipm ent, Sound Equipm ent exclud ing M ovie Equ ip
ment and Testing M easuring & Equipment; (51) H.T. Insulators,- (52) Diesel 
Engines for use in M arinecraft, Tractors, Earth M oving Equipm ent and Light 
and H eavy Trucks and Buses.

The Council noted that in addition , RCD A dv iso ry  and Desing Centre 
would be located in one of the M ember Countries w ith  branches in the other 
two.

11. The Council noted w ith deep satisfaction that thirteen of the approved 
project, nam ely, Bank Note Paper, M achine Tools (Turret and Capstan  Lathes), 
G ear Boxes and D ifferential System , G lycerine, M achinery for Tea Industry, 
Tungsten Carb ide , Borax and Boric Acid , Centrifugal and Special Filters for 
Chem ical Industry, Locomotive Diesel Engines, Polystyrene, M ethanol, Urea 
Form aldehyde and G lycerine, had a lready started production and that in the 
case of Tungsten Carbide the exchange of Its p ro d u c  had commenced. The 
Council noted that four other projects, nam ely, Uutram arine Blue, Ju te  M ills , 
Ball Bearings and Shock Absorbers, w ill start production by the end of 1970.

12. The Council noted that studies on eighteen other proposed joint 
purpose enterprises w ould be completed in the first h a lf o f 1970.

13. The Council reviewed the progress in respect of the study assigned 
to UNIDO on the feas ib ility  of establishing RCD H eavy Engineering and Elect
rical Corporation or Corporations in order to evolve an integrated approach

97



w herever practicable . The Council noted that the project w as under subm ission 
to UNDP by UNIDO and that p re lim inary arrangem ents had been m ade by 
UNIDO to undertake the study.

14. The Council decided that the representatives of the M ember 
Governm ents meet in Ja n u a ry  1970 to discuss the Tripartite Agreem ent on 
AvPidance of Double Taxatio n , w ith  a v ie w  to fina lis ing  it exped itiously .

15. In the fie ld  of Petroleum and Patrochem ical Industries, the Council 
noted w ith satisfaction that there had been increased and postivd activities 
and that the envisaged project for the construction of an oil p ipeline from 
A h w a z in Iran to the M editerranean port of İskenderun in Turkey, when realised , 
w ould be a landm ark in the history of the close cooperation w ith in  the RCD.
i , if' i

16. The Council noted the satisfactory progress m ade by ¡the M ember 
Countries w ith  regard to future co llaboration in the fie ld  of joinf. Exploration of 
oil on RCD basis 'in Iran.

17. The Council em phasised the importance of associating The private
sector in the three countries w ith the RCD trade and ind u stria l’ projects, and
noted that the Governm ents are g iv ing due 'consideration1 to w ays  -and means 
of encouraging the private sector. ' ,u j ; i '
. . .  . ;  n ;  a  A ’ - - '  ' v . • ■ : ■ ; . . .  A  4 . V .y  a  "  A  ; i d  i

TRADE ■ •' r ... w  ., : “• - :A ': “ ‘ - J i- '
■ . i . D  ■- / , .  -7 :

18. The Council noted wit,h appreciation thgt fo ljow ing  the decision of 
the RrD Economy and Commerce M in isters, a study on Iiber.a.Iisation and 
expansion of intra-regional trade in the RCD Region had been prepared by
UNCTAD and that the report of this study w as  expected to be circulated by
the end of December 19.69. The Council placed on record it i '■ Appreciation of 
the assistance of UNCTAD and UNDP in preparing this study and complimented 
the UNCTAD Team for completing their assignm ent on schedule.

19. The Council decided that the study on expansion of intra-regional 
trade should be exam ined by an experts’ group, composed of the representa
tives of the M em ber Governm ents which should m eet a t Tehran from February 
23 , 1970. The Council further decided that the UNCTAD study,, a long w ith  the 
report of the experts group be considered at a joint session of the Regional 
P lanning Council and the Com m erce/Econom y M inisters of the three countries 
to be convened at Turkey from June  2 3 - 2 4 , 1970.

20 . The Council noted w ith  satisfaction that Turkey and Pakistan had 
participated in the Second International A s ian  Fa ir, held a t Tehran on October 
5 - 24 , 1969. The leaders of Pakistan and Turkish delegations congratulated 
the Im perial Governm ent of Iran for the successful o rganisation of the Fa ir and
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expressed their Governm ents gratitude for the facilities extended to Pakistan 
and Turkey for participation in the Fair. The Council noted w ith  satisfaction 
that arrangm ents were in hand for joint participation by Iran , Pakistan and 
Turkey at the O SA KA  Exposition 1970.

TOURISM

21. The Council noted that in accordance w ith  its decision at the Tenth 
Session, the Heads of the Tourist O rganisations of the three M em ber Countries 
met at Tehran on October 2 2 -2 4 , 1969, to fina lise  action program m e for 
im plem entation of the Council decisions. The Report of the Heads o f the 
Tourist O rganisations w as being exam ined by the M ember Governm ents.

BAN KIN G  AND INSURANCE

22. The Council noted w ith  satisfaction that the RCD M anual on Banking 
had been printed by the State Bank of Pakistan and that it w ould be distributed 
shortly.

23. The Council noted w ith satisfaction that four RCD Re-Insurance Pools, 
nam ely , Accident, M arine , Fire and Aviation  w ere functioning successfully and 
that the RCD Engineering Pool w ould start operations w ith  effect from Ja n u a ry  
1970.

24. The' Council reviewed the activities of the RCD Insurance Centre and 
commended the role of the Centre in promoting RCD cooperation in the fie ld  
of Insurance.

TRANSPORT AND CO M M UNICATIONS

25. The Council noted w ith  satisfaction that cooperation in the fie lds 
of Post and Telecomm unication w as  progressing successfully.

26. The Council congratulated the Im perial Governm ent of Iran on the 
establishm ent of the first Earth Station in the RCD Region at A sa d ab a d , which 
started operations in October 1969. The Council noted that an agreem ent had 
been reached between Iran and Turkey for renting of a telephone circuit by 
Turkey for A nkara-N ew  York  through Iran ’s Earth Station at A sadabad .

27. The Council reviewed the progress on the construction of the RCD 
H ig hw ay in the light of a survey of the entire RCD route carried out by road 
engineers of the M ember Countries in September 1969, and requested the 
Member Governm ents to allocate the necessary resources to expedite the 
completion of the RCD H ighw ay.
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28. The Council noted w ith satisfaction that Iran - Turkey rail link w ould 
become operative 'by the end of 1970.

29. The Council noted w ith satisfaction the increasing role of the RCD 
Shipping Services, both on intra-reg ional, as w ell as inter-regional routes. The 
Council welcom ed the participation of another Shipping Com pany from Iran, 
nam ely South Shipping Lines.

30. The Council noted w ith satisfaction that IRANAIR and PIA had 
signed an agreem ent in Ju ly  1969 for pooling the tra ffic  on Karachi - Tehran 
sector.

TECHN ICAL COOPERATIO N  AND PUBLIC ADM INISTRATIO N

31. The Council review ed the 1969 program m e of Technical Cooperation 
and noted w ith  satisfaction that the im plem entation of the RCD Programme of 
Technical Cooperation had continued to im prove. The Council approved the 
Program m e of Technical Cooperation for 1970, which included the holding 
of three sem inars and the exchange of 28 experts. The Program m e also covered 
147 train ing fac ilities for Iran , (104 in Pcfkistan, 43 in Turkey), 137 for Pakistan 
(44 in Iran, 93 in Turkey) and 82 for Turkey (32 in Iran, 50 in Pakistan).

32. The Council noted th a4- the Third RCD Jo in t Course on Public 
Adm in istration and M anagem ent in the Pakistan A dm in istrative  S ta ff College, 
Lahore, had started on December 16, 1969 and that Iran and Turkey had sent 
seven and eight officers, respectively, to partic ipate in this Course.

HEALTH. FAMILY PLANNING. AGRICULTURE AND WATER RESOURCES 
DEVELOPMENT

33. The Council w as  pleased to note the progress o f cooperation in the 
fie lds of Health , Fam ily P lann ing , Agriculture and W ater Resources Developm ent, 
and that necessary arrangem ents for extending this cooperation had been 
incorporated in the RCD Program m e of Technical Cooperation. In pursuance of 
the directive of the Karach i Summ it Conference, the Council decided that a 
m eeting of an Experts’ Group should be convened in Tehran from M ay 3, 
1*970, to study m atters relating to the a v a ila b ility  o f agricu ltural surpluses and 
their d isposal through the concerned trad ing agencies.

SCIENTIFIC RESEARCH AND PEACEFUL USES OF ATOMIC ENERGY

34. The Council decided that the recom m endations of the Experts' Group 
on Cooperation in Scientific Research and Peaceful Uses of Atom ic Energy, 
which met in A n kara  on Novem ber 22 , 1969, be exam ined by the M ember
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Governm ents in the light of the research fac ilities and their v iew s should be 
forw arded to the RCD Secretariat.

CULTURAL COOPERATION, W OM EN’S COOPERATION AND INFORMATION

35. The Council w as  pleased to note that cooperation in the Cultural 
fie lds w as progressing satisfacto rily  and several cultural exchanges had taken 
place during 1969, under the RCD Cultural Exchange Program m e. The Council 
approved the Cultural Exchange .P ro g ram m e for 1970 provid ing for the 
exchange of artists; eminent personalities, including scholars and journalists, 
representatives of W orm en’s O rganisations, sports team s and groups of students.

36. The Council reviewed the activities of the Regional Cultural Institute 
and w as pleased to note that the Institute had continued its successful o p era
tions in carrying out a com prehensive program m e of research, translations 
and publications.

37. The Council noted w ith appreciation that during the current year, 
effective and inform ative publicity projects successfully lounched by the RCD 
Secretariat on the occasion of the Fifth A n n iversary  of RCD, RCD Exh ib ition a t 
Geneva in Ju ly  1969, and Asian  International Fa ir at Tehran in October 1969 
have brought about a greater apprecation of RCD's progress tow ards the 
fu lfilm ent of its socio - economic goal both inside and outside the RCD Region.

FUTURE MEETINGS

38. The Council decided to hold its session in Bursa, Turkey, June  2 9 - 3 0 , 
1970. The Regional P lanning Council w ould meet in Bursa, Turkey on June  
2 5 - 2 7 , 1970.

GENERAL REMARKS

39. The Council em phasised the importance of harm onisation of the 
Developm ent Plans of the M ember Countries w hich  could begin by exchange 
o f inform ation and details in respect o f the p lans o f the M em ber Countries.

40 . The Council expressed its deep appreciation of the ad m irab le  m anner 
In w hich H .E. Mr. A rdesh ir Zahed i, M inister of Foreign A ffa irs  of the Im perial 
Governm ent of Iran , had conducted the proceedings of the Council. The Leaders 
of the Delegations from Pakistan and Turkey expressed their gratitude for the 
excellent arrangem ents m ade for the Council session and the w arm  and gene
rous hosp ita lity extended by the Im perial Governm ent o f Iran.

41. The Council w as gratified  to note that the record of RCD cooperation 
has, in large m easure, justified the faith  of its founders in a regional approach 
to economic developm ent and RCD has emerged as a positive and effective 
Instrum ent for the economic prosperity of the people of the Region.
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42 . The Council w as  confident that, w ith  the continued support and  
guidance of the i IJustrious Heads of State of Iran , Pakistan and Turkey, RCD 
cooperation w ould be further strengthened to provide a secure foundation, 
for economic developm ent in an atm osphere of peace and harm ony.

B E L G E  20 29 Aralık 1969

DIŞİŞLERİ BAKANININ RCD BAKANLAR KONSEYİ HAKKINDAKİ DEMECİ

Tah ran 'd ak i RCD B akan la r Konseyi top lantısından yurda dönen Dışişleri 
Bakam  İhsan Sabri Ç ağ la ya n g il, Konseyin ça lışm aları hakk ında basına şu b il
g iyi verm iştir :

«Dünya ve bölgem izde mevcut an laşm az lık la r bir türlü barışçı bir çözüm  
yo luna u laşam ad ığ ı ve hatta dost ü ikeler arasında bile yeni - yeni an la şm a z
lık ların  başgösterdiğ i b ir dönem de bölgenin istikrarlı ve kuvvetli üç devleri 
yan i Türk iye , İran ve Pakistan a rasın da işb irliğ i esasına d ayan an  RCD teşkilâtı 
örnek say ıla cak  ilerlem eler kaydetm ekted ir.

Son toplantı vesiles iy le  Batı basın ında yap ılan  yorum larda bu cihete 
öze llik le  işaret ed ilm iştir. Bu seferki toplantım ızda Bölgesel P lân lam a Konseyi
nin raporunu İnceledik. B ild iğ in iz  gibi RCD bünyesinde ihtisas komiteleri va rd ır. 
Bunlar kendileri ile ilg ili konuları inceleyerek tavsiye le rin i Bölgesel P lan lam a 
Konseyine b ild iriyo rla r. Bu konsey de bütün bu b ilg ile ri koordine ederek te l
kin lerin i B akan la r Konseyine intikal ettiriyor. Biz P lân lam a Konseyinin raporunu 
onaylad ık .

RCD aynı zam an d a üç bölge a ras ın d a  zam an , para ve iş gücü kayb ın ı ön
lemenin de gayreti içindedir. Bunun için ortak am açlı teşebbüslere büyük değer 
veriyoruz. Bu konuda halen elim izde 55 proje mevcuttur. Peyderpey bunların  
uygu lanm asına geçilecektir. Bu arad a  İran ’ ın A h va z  bö lgesindeki petrolleri 
İskenderun lim anına ak ıtacak  boru hattı konusu da büyük ilg i görm üştür. Bu 
proje m üspe4- şekilde ilerlem iş ve son sa fh asın a  gelm iştir. Boru hattının verim 
li o lab ilm esi için y ıld a  45 - 50 m ilyon tonluk bir kapasiteyi ih tiva etmesi lâz ım 
dır. Bu konuda güçlüklerle karşılaşm ıyacağ ız . A ncak , boru hattının yüksek to
najlı tankerlerle  ya p ıla cak  n ak liya ta  nazaran  daha rantabl o lm ası icap etm ek
tedir.

Tesbit edilen husus bu cihete m atuftur. Bu incelem enin 1 5 -2 0  gün iç in 
de ve m üsbef bir şekilde sonuçlanacağ ın ı ümit ve tem enni ed iyoruz.

Uç devlet arasında ticarî ilişk ile rin  arttırılm ası ve özel teşebbüsün bu ko
nuda m üessir bîr rol oynam asın ı öngören kararla rı da alm ış bulunuyoruz. Bu 
toplantı aynı zam an d a kardeş İran ve Pakistan  D ışişleri Bakan la rı ile gerek; 
ik ili gerek bölgem izi ilg ilend iren konuları b irlikte  gözden geçirm e im kânını da: 
verd i. Fayda lı istişarelerde bu lunduk».
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