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BAŞBAKAN TURGUT ÖZALTN ÇİN HALK CUMHURİYETİNE 
YAPTIĞI RESMİ ZİYARET

Başbakan Turgut özal 1971’de tarafların diplomatik ilişkiler tesi
sinden bu yana Çin Halk Cumhuriyetine resmi ziyarette bulunan ilk 
Türk Hükümet Başkanı olarak 30 Haziran - 5 Temmuz tarihleri arasında 
anılan ülkeyi ziyaret etmiştir. Başbakan Zao Ziyang’m davetlisi olarak 
yaptığı bu ziyarette, özal’a, Devlet Bakanı Abdullah Tenekeci, 14 par
lamenter, ilgili Bakanlık ve kamu kuruluşları yetkilileri, özel sektör 
temsilcileri ve basın mensuplarından oluşan 175 kişilik bir heyet refakat 
etmiştir.

Başbakan özal Çin’e giderken, Doha’da Katar Emir Vekili, Savun
ma Bakanı ve Veliahd Şeyh Hamad bin Halifa Al-Thani ile bir görüşme 
yapmış, görüşmede bölgeyi ilgilendiren sorunlarla, ikili ilişkilerimizin 
çeşitli veçheleri üzerinde yapıcı ve yararlı fikir teatisinde bulunulmuştur.

Doha’dan sonra uğranılan Karaçi’de Başbakan özal  ̂ Pakistan Baş
bakanı tarafından karşılanıp uğurlanmış, iki Hükümet Başkanı bir saatlik 
bir görüşme yapmıştır.

30 Haziran’da Pekin’in Tienannen Meydanında Çin Halk Cumhu
riyeti Başbakanı tarafından görkemli bir törenle karşılanan Başbakan 
özal, evsahibi hükümet başkam ve Çin’in devlet ve parti liderleri ile 
müteaddit görüşmeler yapmıştır. Bu görüşmelerde taraflarca vurgula
nan ana fikri; aralarında hiçbir siyasi sorun bulunmayan ve birçok 
konularda aynı veya benzer görüşleri olan iki memleket arasındaki eko
nomik, ticari ve teknik işbirliği münasebetlerinin, mevcut potansiyele 
paralel bir seviyeye çıkarılması gereği teşkil etmiştir. Başbakan özal’la 
Çin’li liderler ayrıca, Çin’in uyguladığı ekonomik reformlar ve iki ülke
nin ekonomik yönden dünyaya açılma atılım ve tecrübeleri hakkında da 
fikir teatilerinde bulunmuşlardır.

Heyetler arasında yapılan resmi görüşmelerde uluslararası konular 
ve ikili ilişkiler gözden geçirilmiştir. Çin Halk Cumhuriyeti ile 3 Tem
muzda iki ülke arasındaki ticari, teknik, sınai, sivil havacılık ve haber
leşme ilişkilerinin geliştirilmesine dair bir mutabakat zaptı imzalan
mıştır.
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Başbakan özal, Çin Halk Cumhuriyetinde bulunduğu süre zarfında 
ay rica ? tarihî ve kültürel açılardan önemli muhtelif yerleri gezmiş; 
ekonomik ve sınaî bölge ve kuruluşlarda incelemelerde bulunmuş; 
Shanghai ve Kanton kentleri ile Shenzen özel Ekonomik Bölgesi’ni de 
ziyaret etmiştir.

Çin Halk Cumhuriyeti Başbakanı, Başbakan özal’la yaptığı veda 
görüşmesinde, ziyaretin başarısı dolayısıyla müşarünileyhi kutlamış; 
temaslarının neticesini «çok tatminkâr» olarak nitelendirmiş ve bu zi
yaretin, mevcut ikili dostluk ve işbirliği münasebetlerini, daha kalıcı ve 
istikrarlı yeni bir dönemin başlangıcına getirdiği inancını belirtmiştir.

Başbakan özal’m Çin Halk Cumhuriyeti ziyareti sırasında, Devlet 
Bakanı A. Tenekeci başkanlığında ve ilgili heyet mensupları ile işa
damlarından oluşan bir grup da, Uygur Türkleri ile meskûn Sinkiang 
Özerk Bölgesi’ni gezmiş ve Bölge ile Türkiye arasındaki ekonomik ve 
ticarî ilişkilerin geliştirilmesi imkânlarının araştırıldığı temas ve isti
şarelerde bulunmuştur.

Çin Halk Cumhuriyeti’ni ziyaretinden sonra Hong Kong, Bangladeş 
ve Kuveyt’e uğrayarak 7 Temmuz gecesi yurda avdet eden Başbakan özal; 
Dakka’da Bangladeş Başbakanı V. Tümamiral S. Ahmet’le görüşmüş; 
Kuveyt’de de Emir tarafından kabûl edilmiştir. Her iki görüşmede de, 
başlıca uluslararası ve bölgesel konularla ikili ilişkiler üzerinde durul
muştur.

FED ERA L ALMANYA BAŞBAKANI VE 
BELÇİKA D IŞİŞLERİ BAKANININ TÜ RKİYE’Yİ ZİYA RETLERİ

Federal Almanyo Şensölyesi Helmut Kohl 9 >-11 Temmuz 1985, 
Belçika Dışişleri Bakanı L. Tindemaııs ise, 12 -1 6  Temmuz 1985 tarih
leri arasında Türkiye’yi ziyaret etmişlerdir.

12 Eylül 1980 ertesinde bir Batı Avrupa ülkesi hükümet başkanı- 
nm Türkiye’ye vaki ilk ziyaretini teşkil eden Kohl’ün bu gezisinde Fe
deral Alman Şansölyesine eşi ile Dışişleri ve Ekonomi Bakanlıkları Müs
teşarları ve F. Almanya Hükümet Sözcüsünün de dahil olduğu bir heyet 
refakat etmiştir.

Şansölye Kohl, 9 Temmuz’da Başbakan Özal ile ikili bir görüşme 
yapmış, daha sonra Milli Savunma Bakanı Zeki Yavuztürk, Milli Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanı Vehbi Dinçerler ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı Mustafa Kalemli’yi ayrı ayrı kabul ederek, Bakanlıklarının 
Türk - F. Alman ilişkileri çerçevesinde giren sorun ve işbirliği konuları 
üzerinde istişarelerde bulunmuştur.
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Türk ve Federal Alman heyetleri arasındaki resmi görüşmeler 10 
Temmuz’da yapılmış, müzakereler sırasında başlıca uluslararası sorun
lar, Türkiye’nin Avrupa ile ilişkileri, bölgesel sorunlar, iş gücünün serbest 
dolaşımı ile, kültürel, sosyal konsüler ve hukuki ilişkilerimize dair muhtelif 
ikili konular ele alınmıştır.

Şansölye Kohl, resmî görüşmelerin tamamlanmasından sonra dü
zenlediği basın toplantısında (10 Temmuz); F. Almanya’nın ülkemizdeki 
demokratikleşme sürecini takdirle karşılamakta olduğunu; Türkiye’nin 
Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nde dönem başkanlığı yapması için 
şartların olgunlaştığı kanaatini taşıdığını ve yakın gelecekte bu yoldaki 
girişimlerin olumlu sonuçlanacağını umduğunu; Türkiye’nin AET tam 
üyeliğine geçiş dönemini önemli bir aşama olarak mütalâa ettiklerini 
ve Türkiye açısından yararlı gelişmeler gösterecek çalışmalara öncelik 
verilmesi gerektiğine inandıklarını; işgücünün serbest dolaşımı prob
lemine karşılıklı olarak, dostâne ve yapıcı bir tutumla ortak çareler 
bulunabileceğinin düşünüldüğünü söylemiş; Başbakan özal’m yönlendir
diği liberal ekonomik tatbikatın Türkiye’nin dış pazarlardaki rekabet 
gücünü arttırdığını ve ihracatımızdaki tırmanışı hızlandırdığını mem
nunlukla müşahade ettiklerini ifadeyle, F. Alman yatırımlarının Tür
kiye’deki yabancı sermaye yatırımları arasında ilk sırayı işgal etmesin
den kıvanç duyduklarını ve bu yatırımların önümüzdeki dönemlerde 
daha da artacağını belirtmiştir. Türkiye’nin savunma giderlerinin kar
şılanması yolundaki müşküllerinin bilinci içerisinde olduklarını kaydeden 
Şansölye, F. Alman askerî yardımının bundan böyle de, imkânlar ölçü
sünde arttırılarak, devamlılık arzedeceğini açıklamış; bilhassa savunma 
sanayii dalındaki işbirliğinin geliştirilmesine germi verileceğini vurgu
lamıştır.

Dışişleri Bakanı Vahit Halefoğlu’nun konuğu olarak Türkiye’yi 
ziyaret eden Belçika Dışişleri Bakanı Tindemans, ziyaretinin ilk bölü
münde İstanbul ve İzmir’deki tarihi ve turistik yerleri gezmiştir. Mü
teakiben 15 Temmuz’da Ankara’ya gelen Tindemaııs ile yapılan görüş
melerde güncel uluslararası sorunlar hakkında fikir teatisinde bulunul
muş ve ikili ilişkilerle, Türkiye - Batı Avrupa münasebetleri ele alın
mıştır. Konuk Dışişleri Bakanı, Başbakan özal tarafından da kabul 
olunmuştur. Ziyaret vesilesiyle Türkiye ile Belçika arasında her iki 
ülkenin üyesi bulunduğu Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı 
(OECD)’ye üye ülkeler arasındaki ekonomik işbirliğinin geliştirilmesi 
hususundaki kararlar çerçevesinde Belçika Hükümeti tarafından Tür
kiye Hükümetine mali yardım yapılmasına dair bir anlaşma imzalanmış
tır. Belçika’nın 1985 yılında Türkiye’ye ikraz şeklinde 250 milyon Belçika 
Franklık bir mali yardım yapmasını öngören anlaşmayı iki ülke Hükü
metleri adına Dışişleri Bakanları imzalamışlardır.
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K Ü L T Ü R E L  O L A Y L A R

— 28 Haziran -1 2  Temmuz 1985 tarihlerinde Türkiye - SSCB Kül
türel ve Bilimsel Değişim Programı uyarınca Moskova’da düzenlenen 
14. Moskova Uluslararası Film Festivali’ne «Mine» ve «Derman» film
leri ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Dairesi Başkanı Nejat 
Gökçe ve «Mine» filminin oyuncuları Türkan Şoray ile Cihan Ünal’dan 
oluşan 8 kişilik bir heyet katılmıştır.

— 25 Haziran -1 5  Temmuz 1985 tarihlerinde Türkiye - Yugoslavya 
Sosyalist Federal Cumhuriyeti Kültür Değişim Programı uyarınca dü
zenlenen 28. Prilep Uluslararası Plastik Sanatlar Koloııisi’ne Devlet Gü
zel Sanatlar Galerisi Müdürü Osman Zeki Oral katılmıştır.

— 1 - 4  Temmuz 1985 tarihleri arasında Dünya Gençlik ve Müzik 
Yılı münasebetiyle İsviçre’nin Cenevre kentinde düzenlenen Uluslararası 
Müzik Festivali’ne Ankara Gençlik Korusu katılmıştır.

— 1 0 - 1 2  Temmuz 1985 tarihleri arasında Suriye’de düzenlenen 
Uluslararası Palmira Festivali’ne katılan solist Zekai Tunca ve TRT 
Klasik Türk Müziği ekibi konserler vermiştir.

— 1 0 - 1 9  Temmuz 1985 tarihleri arasında Türkiye - Çin Halk Cum
huriyeti Kültürel Değişim Programı çerçevesinde Türkiye’ye gelen 3 
kişilik Çin Kütüphaneciler heyeti Ankara ve İstanbul’da çeşitli kütüp
haneleri ve müzeleri ziyaret etmişlerdir.

— 10 - 24 Temmuz 1985 tarihleri arasında Tokyo’da yerleşik «The 
Puppet Theatre - PUK»un davetlisi olarak «Karagöz» ve «İbiş» gösteri
leri yapmak üzere Tuncay Tanboğa ve Nevzat Açıkgöz ile «Geleneksel 
Türk Halk ve Sahne Sanatı» konulu bir dizi konferans vermek üzere 
Prof. Dr. Metin And Tokyo’ya gitmişlerdir.

— 11 -1 6  Temmuz 1985 tarihleri arasında Ürdün’de yapılan 4. 
Jerash Festivaline katılan İzmir Turizm Folklor Derneğinin 23 kişiden 
oluşan folklor ekibi folklorumuzdan örnekler sergilemiştir.
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BAŞBAKAN TURGUT ÖZALTN ÇİN ZİYARETİ

Başbakan Turgut Özal, Çin Halk Cumhuriyeti Başbakanı Zao Zi- 
yang’ın davetlisi olarak bu ülkeyi ziyaret etmiştir. Başbakan Özal Pe- 
kin’de bulunduğu süre içinde Çin Başbakanı ile müteaddit görüşmeler 
yapmışlar, ayrıca heyetler arasında yapılan görüşmelere başkanlık et
mişlerdir. özal, ziyareti sırasında Pekin’de, ayrıca, bir basın toplantısı 
düzenlemiştir. (Bk. Belge 1)

1 Temmuz 1985

HAASS DENKTAŞ VE KİPRİYANO İLE GÖRÜŞTÜ

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Kanada 
İşleri Bürosu Müdürü Sosyal İşler Yardımcısı ve Kıbrıs İşleri Koordi
natörü Richard Haass Lefkoşe’de K RY lideri Kipriyaııou ve KKTC 
Cumhurbaşkanı Rauf Deııktaş’la görüşmüştür.

Denktaş görüşmeden sonra verdiği bir demeçte, Haass’m yeni bir 
paket veya belge getirmediğini söylemiş ve Kıbrıs sorununa ilişkin son 
gelişmeleri ele aldıklarını bildirmiştir.

1 - 4 Temmuz 1985

AVRUPA KONSEYİ ARA TOPLANTISI HAMBURG’DA YAPILDI

Avrupa Konseyi yaz dönemi parlamenterler toplantısı Hamburg’da 
yapılmıştır. Toplantıda Türkiye’yi Prof. Fethi Çelikbaş başkanlığında 
12 kişilik bir parlamenter heyeti temsil etmiştir. Toplantıda özellikle 
uluslararası terörizm konusu ele alınmıştır. Batı Trakya Türklerinin 
durumu ile ilgili olarak hazırlanan bir rapor ve karar tasarısı da Daimi 
Komisyon’da ele alınmış ve yapılan oylama sonucu karar tasarısının Hu
kuk Komisyonu’na şevkine karar verilmiştir.

1 - 3 Temmuz 1985

FED ERAL ALMANYA GENEL KURMAY BAŞKANI TÜRKİYE’DE

Federal Almanya Genel Kurmay Başkanı Wolfgang Altenburg 
Türkiye’ye resmî bir ziyarette bulunmuştur.

Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Nejdet Üruğ, Milli Savunma 
Bakam Zeki Yavuztürk ile görüşmeler yapan Federal Alman Genel 
Kurmay Başkanı, Kara Harp Okulu Zırhlı Birlikler ve Eğitim Tümen 
Komutanlığını ziyaret etmiş, Makina ve Kimya Endüstrüsü Kurumu 
ve ASELSAN tesislerini gezmiştir.

30 Haziran - 5 Temmuz 1985
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TÜRKİYE - FAS İKİNCİ DÖNEM KARMA EKONOMİ KOMİSYONU 
TOPLANTISI ANKARA’DA YAPILDI

Türkiye - Fas ikinci dönem Karma Ekonomik Komisyonu Toplan
tısı Ankara’da yapılmıştır. Toplantıda Türk heyetine Devlet Bakanı 
Kasım Oksay, Fas Heyetine de Sanayi ve Ticaret Bakanı Tahar El 
Masmuhdi Başkanlık etmişlerdir. Toplantının sonunda imzalanan pro
tokolde, iki ülke arasında bir banker anlaşmasının gerçekleştirilmesi 
ve üçüncü ülkelere yönelik faaliyetlerde bulunması, ortak bir şirketin 
kurulması için girişimlerde bulunulması öngörülmüştür.

4 - 6  Temmuz 1985

HAASS TÜRKİYE’DE

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Kanada 
İşleri Bürosu Müdürü Yardımcısı ve Kıbrıs İşleri Koordinatörü Riehard 
Haass, Türkiye’yi ziyaret etmiştir. Haass ziyareti sırasında Türk yet
kilileri ile Kıbrıs ve diğer konularda istişarlerde bulunmuştur.

8 -1 2  Temmuz 1985

KARAEVLİ FİNLANDİYA’DA

Avrupa Ekonomik Komisyonuna üye ülkeler Uluslararası Hava Kir
liliği Sözleşmesi Yürütme Organı toplantısı Helsinki’de yapılmıştır. Top
lantıda Türkiye’yi Devlet Bakanı Ahmet Karaevli başkanlığında bir he
yet temsil etmiştir.

9 - 14 Temmuz 1985

HALEFOĞLU’NUN MİLLİYET’E DEMECİ

Dışişleri Bakan Vahit Halefoğlu Milliyet Gazetesi muhabiri Nilüfer 
YalçmTn çeşitli dış politika konularındaki sorularını cevaplandırmıştır. 
(Bk. Belge 2)

9 -12  Temmuz 1985

KOHL ANKARA’DA

Federal Almanya Başbakanı Helmut Kohl Başbakan Turgut özal’m 
konuğu olarak Türkiye’ye resmi bir ziyarette bulunmuştur. Ziyaret sı
rasında iki ülke Başbakanı baş başa bir görüşme yapmışlar müteakiben 
heyetler arasında yapılan görüşmelere başkanlık etmişlerdir. Konuk Baş
bakan Cumhurbaşkanı Kenan Evren tarafından kabul edilmiştir, özal 
konuğu onuruna bir yemek vermiştir. (Bk. Belge 3 - 4 )

2 - 3  Temmuz 1985
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ROMANYA MECLÎS BAŞKANI TÜRKİYE’DE

Romanya Büyük Millet Meclisi Başkam Nicolae Gioseıı TBMM 
Başkanı Necmettin Karaduman’m davetlisi olarak Türkiye’ye resmi bir 
ziyarette bulunmuştur. Konuk Meclis Başkam ziyaret sırasında Kara- 
duman ile bir görüşme yapmış, Cumhurbaşkanı Evren tarafından kabul 
edilmiştir.

10 Temmuz 1985

DIŞİŞLERİ SALDIRIYA UĞRAYAN YATAN TANKERİ İLE İLGİLİ 
OLARAK AÇIKLAMA YAPTI

Dışişleri Bakanlığı Türk bandıralı Vatan tankerinin 9 Temmuz ta
rihinde Basra Körfezinde saldırıya uğraması konusunda bir açıklama 
yapmıştır. Açıklama şöyledir :

«Bir gazetemizde Yatan Tankerimizin Körfez’de saldırıya uğra
ması ile ilgili olarak çıkan bazı haberlerde, Türk Dışişleri Bakanlığı ile 
Irak Savunma Bakanlığı arasında tankerlerin güvenliği konusunda bir 
anlaşma bulunduğuna dair iddialar yer almaktadır.

Gerçek dışı ve tamamen hayal mahsulu olduğu, tankerlerimiz uğ
radığı saldırılarla da sabit olan bu iddialar kamuoyumuzu yanıltıcı ve 
savaşın başlamasından bu yana Türkiye’nin büyük bir titizlikle uygu
lamakta olduğu tam tarafsızlık politikasına gölge düşürücü niteliktedir.

İran - Irak savaşının tırmanışı ve Körfezde seyreden gemilere vuku 
bulan saldırıların yaygınlaşması üzerine, İran’dan petrol çekimine tahsis 
edilen tankerlerimizin akıbetini tahkik etmek, durumları hakkında za
manında bilgi alabilmek maksadıyla seyrüseferde bulunan tankerlerimiz 
ile bir haberleşme sistemi kurulmuştur. Bu sistem çerçevesinde tanker
lerimizin durumlarını ve izledikleri güzergahı zaman zaman Dışişleri 
Bakanlığına bildirmektedir. Bu sistem rutin bir izleme olup herhangi 
bir emniyet faktörü ihtiva etmemektedir.

Daha önce de açıklandığı gibi, muharip tarafların savaşla ilgili 
politikaları, tankerlerimizin emniyet içinde Körfezde seyretmelerini müm
kün kılmamaktadır. Bu itibarla, İran’dan petrol çekimi yapan tanker
lerimiz tamamen kendi riskleri altında seyrüseferlerini sürdürmektedir. 
Bakanlığımız ile tankerlerimiz arasında durum kontrolü maksadıyla tesis 
edilmiş olan haberleşme bağlantısının tankerlerimize verilmiş bir gü
vence olarak addedilmesi mümkün olmayıp esasen bu husus müteaddit 
defalar gerek gemi sahiplerine gerek tüm ilgililere açıkça duyurulmuş 
bulunmaktadır.

1 0 - 1 4  Temmuz 1985
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Vatan tankerinin saldırıya uğraması karşısında uluslararası hu
kukun gerekli kıldığı girişimlerin yapılması tabiidir.

Türk Hükümeti, uluslararası kurul ve teamüllere uygun şekilde 
seyrüsefer serbestliğinin sürdürülmesi kesin kanaatinde ve görüşünde 
olduğunu müteaddid kere açıklamış ve bu yolda taraflara çağrıda 
ve uyarıda bulunagelmiştir.»

1 2 - 1 6  Temmuz 1985

TİNDEMANS TÜRKİYE’DE

Belçika Dışişleri Bakanı Leo Tindemaııs Dışişleri Bakanı Vahit 
Halefoğlu’nun resmi konuğu olarak Türkiye’yi ziyaret etmiştir. Ziyaretin 
ilk bölümünde İstanbul’un tarihi ve turistik yerlerini gezen Belçika 
Dışişleri Bakanı müteakiben Ankara’ya gelerek Iialefoğlu ile bir gö
rüşme yapmıştır. Bu görüşmeden sonra OECD çerçevesinde Türkiye’ye 
250 milyon Belçika Frank’ı tutarında mali yardım yapılmasına ilişkin 
bir anlaşma imzalanmıştır. (Bk. Belge 5- 6)

12 Temmuz 1985

ERALP, STERN DERGİSİNİN ABD GÖZETLEME UÇAĞININ 
DİYARBAKIR’DA İKMAL YAPTIĞI YOLUNDAKİ İDDİASINI

YALANLADI

Stern dergisinde yayınlanan, bir Amerikan gözetleme uçağının Di
yarbakır’da ikmal yaptığı şeklindeki haber yakalanmıştır.

Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Dairesi Başkanı Yalım Eralp ga
zetecilerin soruları üzerine, böyle bir şeyin kesinlikle sözkonusu olma
dığını belirterek, haberi «hayal mahsulu» olarak nitelemiştir.

1 3 - 1 5  Temmuz 1985

EKONOMİK İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ TOPLANDI

Türkiye, İran ve Pakistan’ın üyesi oldukları Ekonomik İşbirliği 
Örgütü Yüksek Konseyi Ankara’da toplanmıştır, üye Ülkelerin Dışişleri 
Bakanlıkları Müsteşarlarından oluşan Yüksek Konseyin bu toplantısında 
Türkiye’yi Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi Necdet Tezel baş
kanlığında bir heyet temsil etmiştir. İran heyetine, Dışişleri Bakan 
Yardımcısı Hüseyin Kazenpur Ardamili, Pakistan heyetine de Dışişleri 
Bakanlığı Müsteşarı Niaz A. Malik başkanlık etmiştir.

Yüksek Konseyin toplantısında, örgütün çalışma programı ile 
1985-86 bütçesi onaylanmıştır, örgütün faaliyet programı, bankacılık, 
sigortacılık, ulaştırma, PTT hizmetleri, müteahhitlik, mühendislik, mü
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şavirlik hizmetleri, tarımsal ve sınai işbirliği alanlarını kapsamakta çe
şitli dallarda teknik işbirliğini de içermektedir.

.16 Temmuz 1985

HALEFOĞLU’NUN LA LİBRE BELGIQUE GAZETESİNE DEMECİ

Belçika’da yayınlanan La Libre Belgique gazetesinde Dışişleri Ba
kanı Vahit Halefoğlu ile yapılan bir mülâkat neşredilmiştir. Müklakâtta, 
Llalefoğlu özellikle Avrupa sorunları olmak üzere çeşitli dış politika ko
nularında yöneltilen soruları cevaplandırmıştır. (Bk. Belge 7)

16 -19  Temmuz 1985

PİCİONİ TÜRKİYE’DE

Güney Avrupa Müttefik Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral 
Glasone Picioni, Türkiye’ye resmi bir ziyarette bulunmuştur. Deniz 
Kuvvetleri Komutanı Oramiral Zahit Atakan’la görüşen Picioni, Milli 
Savunma Bakanı Zeki Yavuztürk tarafından da kabul edilmiştir.

1 9 - 2 2  Temmuz 1985

KIBRIS BARIŞ HAREKATPNIN 11. YILDÖNÜMÜ KUTLANDI

Kıbrıs Barış Harekatı’mn 11. yıldönümü KKTC’de düzenlenen tö
renlerle kutlanmıştır. Törenlerde Cumhurbaşkanı Kenan Evren’i Cum
hurbaşkanlığı Konsey üyesi Sedat Celasun, Hükümeti de Devlet Bakanı 
Abdullah Tenekeci temsil etmişler, ayrıca Cumhurbaşkanı Kenan Evreıy 
TBMM Başkam Necmettin Karaduman, Başbakan Turgut özal ve Dış
işleri Bakanı Vahit Halefoğlu KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’a 
birer kutlama mesajı göndermişlerdir, (Bk. Belge 8)

21 Temmuz 1985

DIŞİŞLERİ, BULGAR YUSUFOV’UN İADE EDİLMESİ İLE  
BEKİR ÇELENK’İN TÜRKİYE’Y E GÖNDERİLMESİ ARASINDA 

İLİŞKİ BULUNMADIĞINI AÇIKLADI

Dışişleri Bakanlığı Bulgar asıllı mülteci Yusufov’un Bulgaristan’a 
iade edilmesiyle Bekir Çeleıık’in Türkiye’ye gönderilmesi arasında bir 
ilişki bulunmadığını açıklamıştır.

Dışişleri Bakanlığının konuya ilişkin açıklaması şöyledir :

«Bugünkü bazı gazetelerimizde bir süre önce İstanbul’daki Bulgar 
Başkonsolosluğuna sığınmış bulunan Bulgar asıllı mülteci Yusuf ov’un
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Bulgaristan'a iade edilmesinin Bekir Çelenk’iıı Türkiye’ye gönderilmiş 
olmasıyla bağlantılı olduğu yolunda çıkan haber ve yorumlar gerçeği 
yansıtmamaktadır. Bu iki olay arasında herhangi bir irtibat sözkonusu 
değildir.»

2 1 - 2 2  Temmuz 1985

HALEFOĞLU CUMHURİYETİN SORULARINI YANITLADI

Dışişleri Bakanı Vahit Halefoğlu Cumhuriyet gazetesi muhabiri 
Sedat Ergin in  dış politika konularındaki sorulanın yanıtlamıştır. 
(Bk. Belge 9)

23 Temmuz 1985

TBMM MİLLİ SAVUNMA KOMİSYONU Ü YELERİ ABD’YE GİTTİ

TBMM Milli Savunma Komisyonu’nun bazı üyelerinden oluşan bir 
heyet askeri tesislerde incelemelerde bulunmak üzere ABD’ne gitmiştir. 
Heyette Milli Savunma Komisyonu’nun mevcut 18 üyesinden 14’ünün 
yanısıra, Anavatan Partisi Genel Sekreteri Mustafa Taşar, Ankara mil
letvekilleri Halil Şıvgın ve Ogaıı Soysal da yer almışlardır. Heyet ABD 
gezisini Aydın Corporation adlı özel kuruluş ile ABD Savunma Bakan
lığının davetlisi olarak gerçekleştirmişlerdir,

24 Temmuz 1985

ÜRDÜN’ÜN ANKARA BÜYÜKELÇİLİĞİ BAŞKÂTİBİ 
SİLAHLI BİR  SALDIRI SONUCU ÖLDÜRÜLDÜ

Ürdün’ün Ankara Büyükelçiliği Başkâtibi Ziad J . Sati evinden 150 
metre uzaklıkta uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülmüştür.

Dışişleri Bakanı Vahit Halefoğlu olaydan sonra aşağıdaki açıkla
mayı yapmıştır :

«Ankara’daki Ürdün Büyükelçiliği Başkâtibi Ziad J . Sati bugün 
saat 8.45’de kullandığı otomobilin içinde uğradığı menfur bir silahlı 
saldırı sonucu hayatını kaybetmiştir.

Bu alçakça cinayetin, milletlerarası terörizme bugüne değin 32 dip
lomatını şehit veren Türkiye’de işlenmiş olması duyduğumuz üzüntü ve 
infiali bir kat daha arttırmaktadır. Türkiye, hiçbir ımacın terörist sal
dırıları haklı gösteremeyeceğini defalarca ifade etmiştir, ülkemizde mi
safir olan dost ve kardeş bir ülkenin temsilcisine yapılan saldırının failinin 
yakalanarak hak ettiği cezaya çaptırılması için Hükümetimizce her türlü 
çaba harcanacaktır.

Ürdün halkının bu kayıptan dolayı duyduğu acıyı içten paylaşır 
Şehit diplomata Tanrıdan rahmet dilerim.»

17



Cumhurbaşkanı Kenan Evren Ürdün Kral’ı Hüseyin’e, Başbakan 
Turgut Özal Ürdün Başbakandı Zeyid R ıfai’ye, Dışişleri Bakanı Vahit 
Halefoğlu’da Ürdün Dışişleri Bakanı Taher Masri’ye birer taziye m esaj
ları göndermişlerdir. Saldırı siyasi partilerin yöneticilerince de kınan
mıştır.

25 Temmuz 1985

ERALP : «İŞKENCE VE KÖTÜ MUAMELE 
TÜRK YASALARINA GÖRE SUÇTUR»

Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Dairesi Başkanı Yalım Eralp, 
«Uluslararası Af örgütü Türkiye’de işkence yapıldığına dair raporu hak
kında ne düşünüyorsunuz?» şeklindeki bir soru üzerine şunları söyle
miştir :

«Uluslararası Af örgütü’ııün raporu henüz elimize geçmediği içiıı 
raporun muhtevası hakkında birşey söyleyebilecek durumda değiliz. Bu
nunla beraber Örgüt’ün 23 Temmuz’da yaptığı basın açıklaması, raporun 
niteliği hakkında bir fikir vermektedir.

Şu hususu belirtmek gerekir İd, işkence ve kötü muamele Türk 
yasalarına göre suç teşkil etmekte ve bu suçu işledikleri mahkemece 
sabit görülenler kanunda öngörülen hapis cezalarına çarptırılmaktadır
lar. Şimdiye kadar 105 görevlinin bu suçtan dolayı yargılanarak hapise 
mahkum edilmiş olması, Türkiye’de Hükümetlerin münferit işkence ve 
kötü muamele olaylarıyla mücadele etmekteki kararlılıklarının açık bir 
kanıtıdır.

Sayın Dışişleri Bakanı’nın 22 Temmuz tarihli Cumhuriyet gazete
sinde yayınlanan beyanatında belirttiği gibi, son zamanlarda Batı Avrupa 
ülkeleri ile ilişkilerimizde kayda değer bir gelişme görülmekte ve bazı 
çevrelerin Türkiye aleyhine sürdürdükleri sistemli faaliyetler etkinliğini 
ve inandırıcılığını kaybetmektedir. Sözkonusu çevrelerin bu durumdan 
telaşlanarak özellikle şu sıralarda Türkiye aleyhine sürdürdükleri kam
panyayı yoğunlaştırdıkları ve Batı Avrupa’daki Hükümetler üzerine bir 
nevi baskı kurmaya yöneldikleri anlaşılmaktadır.

Uluslararası Af örgütü’ııün raporunu ve aynı amaçlarla yayınlana
bilecek başka raporları bu çerçeve içinde değerlendirmek gerekir.»

26 Temmuz 1985

ANAP AVRUPA DEMOKRATİK BİRLİĞİNE KATİLDİ

Anavatan Partisi Uluslararası Demokratik birliğinin bir kanadını 
oluşturan ve Vaşington da toplanan Avrupa Demokratik Birliği parti li
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derleri konferansında üyeliğe kabul edilmiştir. ANAP’m üyeliğe kabili 
edilmesi dolayısıyla Vaşington’da düzenlenen törende, Avrupa Demokra
tik Birliğine giriş belgesini Anavatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı 
Bülent Akarcalı, Genel Sekreter Mustafa Taşar ve Ankara Milletvekili 
Ogaıı Soysal imzalamışlardır.

29 - 31 Temmuz 1985

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET KURTCEBE ALPTEMOCİN
IRAK’TA

Maliye ve Gümrük Bakanı Ahmet Kurtcebe Alptemoçiıı Türkiye 
ile Irak arasında inşa edilecek ikinci ham petrol boru hattı ihalesini 
üstlenecek firmaların belirlenmesi konusunda temaslarda bulunmak üze
re Irak’a gitmiştir. Alptemoçin’in Irak'ta Petrol Bakam Kasım Ahmet 
Taki ile yaptığı görüşmelerin sonunda bir anlaşma imzalanmıştır.

Alptemoçin dönüşünde verdiği demeçte, 1984 Ağustosunda iki ülke 
Başbakanları arasında imzalanan mutabakat zaptı çerçevesinde başla
tılan görüşmelerin, imzalanan anlaşma ile noktalandığını belirterek, «Tür
kiye ve Irak hükümetleri, mevcut petrol taşıma kapasitesini 70 milyon 
900 bin tona ulaştıracak ikinci tevsii proje anlaşmasını imzalamış bu
lunmaktadırlar» demiştir.

30 Temmuz 1985

ERALP : ULUSLARARASI AF ÖRGÜTÜ
TÜ RKİYE’Yİ SUÇLAMA ÇABALARINI D ESTEK LEYEC EK  

YENİ MALZEME BULMAKTA GÜÇLÜK ÇEKİYOR

Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Dairesi Başkanı Yalım Eralp ga
zetecilerin «Uluslararası Af örgütü raporunun henüz elinize geçmediğini 
beyan etmiştiniz. Rapor elinize geçti ve incelendi ise, görüşünüz nedir?» 
sorusu üzerine şu cevabı vermiştir :

Uluslararası Af örgütü’nün yayınladığı «Turkey : Testimony on 
Torture» adlı kitabın incelenmesinden, kitabın hemen hemen tamamının, 
aynı örgüt’üıı 1 Mayıs 1984 tarihinde yayınladığı «File on Torture : 
Turkey» adlı broşür ile 1984 yıllık raporunun Türkiye ile ilgili bölü
münden alındığı görülmektedir. Kitapta yer alan suçlamaların hemen 
hepsi 1980 - 1982 yıllarına ait iddialardan ibarettir.

Bu durum da, Uluslararası Af örgütü’nün Türkiye’yi suçlama çaba
larını destekleyecek yeni malzeme bulmakta güçlük çektiğini göster
mektedir.

Diğer taraftan, eski iddiaların yeni bir form içinde basılarak da
ğıtılması ve bunu takip eden propaganda kampanyası, Uluslararası Af
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Örgütünün sözkonusu kitabının ardında yatan gerçek amacı da açıkça 
ortaya koymaktadır. Uluslararası Af örgütü’nün Türkiye’de demokrasi 
ve insan hakları konusundaki gelişmeleri bir türlü içine sindiremeyen 
çevrelerle bu şekilde özdeşleşmesi herhalde kendisi için itibar kazandı
ran bir hareket değildir.»

30 Temmuz 1985

HALEFOĞLU AGİK’İ DEĞERLENDİRDİ

Dışişleri Bakanı Vahit Halefoğlu, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği 
Konferansı (AGİK) nihai senedinin imzalanışının 10. yıldönümü dola
yısıyla gittiği Helsinki’de Türk gazetecilerine aşağıdaki değerlendirmeyi 
yapmıştır :

«Türkiye Helsinki Nihaî Senedi’nin ilke ve hükümlerini tam anla
mıyla uygulanmasına ve AGİK sürecinin devamlılığına başından beri 
önem vermiştir. Zira, Nihaî Senet’te yer alan ilkeler ve uluslararası 
işbirliğinin artırılmasını öngören hükümler, Türk dış politikasının 
temel felsefesi ve geleneksel çizgisiyle uyum içindedir. Ancak, 
yapılan anlaşmalar kâğıt üzerinde kalır. Karşılıklı mutabık kalman hu
suslar hayata aktarılmazsa 10 yılda bir, hatta her yıl kutlama tören
leri de düzenleııse, uluslararası ilişkileri daha iyiye götürmek mümkün 
olmaz. Helsinki’deki 10.’uncu yıldönümüne biz, böyle gerçekçi bir yakla
şım içinde katılıyoruz.

Esasen, Nihaî Senet’te yer alan ilke ve hükümler tam anlamıyla 
uygulanabilseydi günümüz dünyası çok farklı bir durumda olurdu. Asıl 
olan, mücerret hüküm ve kaideleri, hukuki veya siyasi bir anlaşma 
şeklinde kağıda dökmekten ziyade, onlara uygulamada geçerlik kazan
dırmaktır. Gerçek barış ve işbirliği ancak böyle bir zemin üzerinde 
tesis edilebilir.

Katılan bütün ülkelerin, Nihaî Senet’te yer alan ilke ve hüküm
lerin tamamının uygulanmasının, hem kendi esenlikleri hem de Avrupa 
ve Dünya barışı için ön şart teşkil ettiğini giderek kavrayacakları yo
lundaki ümidimizi muhafaza etmek istiyoruz. Yıldönümüne bu doğrul
tuda, ölçülü bir iyimserlik ve yapıcı bir yaklaşım içinde iştirak etmek
teyiz.»

Halefoğlu, gazetecilere, Fransa Dışişleri Bakanı ile yaptığı görüşme 
hakkında da bilgi vermiş ve özetle, Bankacılık, Sanayi, Kültürel ve 
Bilimsel İşbirliği alanlarında kaydedilen olumlu ilerlemelere işaretle, 
EUREKA Projesine, Avrupa İnsan Hakları önündeki 5 ülkenin şikayet
lerine ilişkin son gelişmelere değindiğini, Fransız TV ’nun bazı yayınla
rında duyduğumuz üzüntünün dile getirildiğin^ diğer ikili ve uluslararası 
meseleler halikında da görüş teati edildiğini bildirmiştir.
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BELG E : 1

BAŞBAKAN TURGUT ÖZALTN 2 TEMMUZ 1985 TARİHİNDE 
PEKİN’DE DÜZENLEDİĞİ BASIN TOPLANTISINDA 

YAPTIĞI KONUŞMA

«Ladies and Gentlemen,

It gives me great pleasure and honour to be able to speak to you 
as the first Turkish Prime Minister to visit China, I hope this visit 
will give added impetus to our already growing relations. China is a 
great country not only because of its size and population; but because 
of its culture and philosophy. It has been a source of interest and 
inspiration because of its beauty and mystique. In a way it is unique.

We, in Turkey, pay great importance to China. The fact that many 
leading businessmen and journalists are accompanying me on this visit 
shows how much attention we are attatching to China. We are not alien 
to this part of the world. The Turkish nation originated here.

Distance, great distance separates us. But today, in this era of 
technology this is not important. The world has shrunk in size. What 
is important is not what separates us, but what binds us. We both have 
a long history of statehood and experience. Our ancestors built the silk 
road in the face of great difficulties centuries ago. We both have gone 
through a process of national independence.

We are both committed to peace. We both seek prosperity for our 
nations. These are important elements. It is on these factors that we 
must build our relations. You have made great strides for a better 
future. We have also made great progress. And I would like to explain 
to you what we have done in Turkey.

We are a nation of 50 million situated in a very delicate part of 
the world. We are at the crossroads of three continents. Middle East is 
a region of instability. There is a war going on near our border. The 
problem of Palestine remains unsettled. This is how the Middle East 
seems. On top of this, before 1980, we had internal problems in Turkey. 
We solved these problems.

Turkey faced economic problems in the 70’s. Like many other 
countries we felt the oil shock. We could not export enough to meet 
our debts and oil bill. We have reformed our economy just as you are 
doing yours. As a result of these reforms, we tripled our exports within 
a time space of five years.



Today, our oil bill is twice what it was 5 or 6 years ago. Yet, we 
have no difficulty in paying this bill and servicing our debts. We have 
changed the composittion of our exports. Until recently, Turkey’s exports 
consisted mainly of agricultural products. Agricultural products today 
constitute about only 20 percent of our exports, whereas industrial goods 
constitute almost 75 percent. Five years ago this was only 35 percent. 
It is a big change. We take pride in it. It is a unique experience. We 
owe this success to our disciplined and hard - working labour force and 
to our experienced and pioneering businessmen. Our construction firms 
during recent years have won 16 billion dollars of contracts. They are 
now all around the world.

We have reformed the whole economy. We took courageous steps. 
We liberalized foreign exchange regulations, destroyed the protective 
walls around the Turkish economy. Gross national product has again 
started to increase speedily. This year the rate of inflation started to 
slow down. Investments have started to increase which will have a 
positive effect on unemployment. We favor private industry, believe in 
the dynamism of the individual. We think that the state should undertake 
only infrastructure investments.

Today, Turkey has no foreign currency problem. Its economy is 
booming. It  is one of the few countries in the world that is agriculturally 
self-sufficient. Naturally we face many problems but we are overcoming 
them rapidly.

In line with these developments, Turkey in the international field 
is acting as a bridge between the West and Middle East. This will 
contribute to a greater understanding among nations. We seek to improve 
our relations with all countries. We are an element of stability in the 
region. We are a member of NATO but at the same time we are an 
active member of the Islamic Conference. These are complementary not 
contradictory policies.

There is already an Iraq I Oil Pipeline going through Turkey. 
Negotiations for a second pipeline are almost completed. With Iran, 
we have reached an agreement of principle for oil and gas pipelines. 
Qatar is interested for a gas pipeline which will go through Turkey to 
Europe. I f  we can realize all these projects, then we will have created 
a vested interest for peace in all these countries. This will be a big 
contribution to stability and peace.

Having very briefly explained Turkey’s approach to international 
problems and its economic policies, I should like to say a few words 
about Turkey’s relations with China. We look upon China as a friendly
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country. Our views on many international problems are similar. Our 
political relations are excellent. We must now intensify our economic 
relations so that they will correspond to the political relations.

You have undertaken a new economic reform and we have adopted 
new economic policies. We should now increase our trade. I believe there 
is potential for this. Our relations in communications must be improved. 
We should also increase our economic cooperation. We could benefit 
from each other’s experience. We have a lot of experience in the Middle 
East. Our businessmen are now doing work in other parts of the world. 
They are also doing joint work with other international companies and 
there is no reason why they can’t do this with your companies.

Both China and Turkey are rapidly changing. So is the world. We 
must act quickly. Both of our countries are opening to the world. So, 
we should open to each other as well. We have different systems. But 
this is no obstacle to intensified relations and cooperation.

Our children will see tomorrow a different world. They should see 
a closer relationship between Turkey and China. With this vision in 
mind, we must as of now contribute to the making of such relations 
which in the final analysis will mean peace and prosperity for our 
nations.

Thank you and I will now take your questions.

BELG E : 2

D IŞİŞLERİ BAKANI VAHİT HALEFÖĞLU’NUN 
M İLLİYET GAZETESİ’NE VERDİĞİ VE GAZETENjN

9 -1 4  TEMMUZ 1985 TARİHLERİNDEKİ NÜSHALARINDA 
YAYINLANAN DEMECİ

SORU : Bugün Türk dış politikasının karşılaştığı en önemli sorun
lar nelerdir? Bunları öncelik sırası ile ve çözümlenin : -i için uygulan
ması öngörülen yöntemlerle beraber açıklar mısınız?

CEVAP : Türk dış politikasını bir bütün olarak düşünmekte ve 
karşılaştığımız sorunların çözümlerini bu çerçevede değerlendirmekte 
fayda vardır.

Başta komşularımız olmak üzere bütün ülkelerle ilişkilerimizi en 
üst düzeye çıkartmak için samimi bir gayret içinde bulunuyoruz. Kar
şılaştığımız sorunların hiçbirinin ortaya çıkmasında Türk Hükümetinin 
sorumluluk payı mevcut değildir.

Yunanistan ile uzun yıllardan beri devam eden ihtilaflı konularımız 
vardır. Bunların müzakerelerle ve hakkaniyet ilkesine uygun olarak çö
zümlenebileceği inancındayız.



Bulgaristan Hükümetinin soydaşlarımıza uyguladığı baskıların bir 
sonucu olarak ortaya çıkan ve bu ülke ile ikili ilişkilerimize ve Balkan 
İşbirliğine zarar veren durumun çözüme kavuşturulması için de müza
kere yöntemini öneriyoruz.

A ET ile ilişkilerimizde gerek Hükümetler düzeyinde gerek Parla
menterler düzeyinde müzakere sürecini başlatmayı arzuluyoruz.

Türkiye’nin karşı karşıya bulunduğu bütün meselelerin çözümü için 
en isabetli ve milletlerarası münasebetlerde en geçerli yol müzakere 
yoludur. Müzakereden kaçman tarafın haklı olduğunu iddia edebilmesi 
mümkün değildir.

ABD ile sağlam bir dostluğa dayanan ilişkilerimizin dengeli bir 
şekilde daha da güçlendirilmesini istiyoruz. İkili ilişkilerle irtibatı bu
lunmayan konuların bazı çevrelerce veya etnik gurııplarca Türk -- Ame
rikan işbirliğine zarar verici tarzda ortaya atılmak istenmesi Türki
ye’nin müsamaha ile karşılayacağı bir yaklaşım değildir. ABD Hükü
metinin de bizimle aynı görüş içinde olduğuna inanıyoruz.

Türkiye bölgesinin boyutlarını aşan, dostluklarını güçlendiren, eko
nomik ve ticari alanlardaki potansiyeli ile yeni atılımlar yapan bir ülke 
haline gelmektedir. Başbakanımızın Uzak Doğu’ya yaptığı son ziyaretleri 
de bunun bir kanıtını teşkil etmektedir.

SORU : Türkiye’nin Batı Avrupa ile siyasi ilişkilerindeki donmuş- 
luğun bu yıl sonuna kadar giderilmesini bekliyor musunuz?

CEVAP : Türkiye’nin Batı Avrupa ülkeleri ile ikili ilişkilerinde 
herhangi bir «donma» sözkonusu değildir.

Hükümetler seviyesindeki ikili ilişkiler olumlu yönde gelişmektedir. 
Federal Almanya, İngiltere^ İtalya, Belçika gibi önemli Avrupa ülkeleri 
ile Başbakan ve Dışişleri Bakanı seviyesinde yapılan resmi temaslara 
ilâveten uluslararası çeşitli toplantılar vesilesiyle bu ülkeler Dışişleri 
Bakanları ile gerek ikili konularda, gerekse güncel uluslararası sorun
lar üzerinde görüş alış - verişinde bulunmaktayız. Bakanlarımız ile Batı 
Avrupa ülkeleri Bakanları arasında karşılıklı ziyaretler yapılmaktadır. 
Bunlara ilaveten, İngiltere, Belçika, Avusturya, Norveç, İtalya, Finlan
diya, Hollanda ve İrlanda gibi ülkelerle Dışişleri Bakanlıkları Siyasi Di
rektörleri seviyesinde düzenli siyasî istişareler yürütülmektedir. AET 
ile de Troika Formülü çerçevesinde muntazaman ve her Dönem Baş
kanlığı devresinde siyasî görüşmeler yapılmaktadır.

Türkiye’nin Batı camiasının bir üyesi olduğu gerçeğini her vesile ile 
vurguluyoruz.
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AET ve Avrupa Konseyinde bazı çevrelerin etkisiyle estirilmek is
tenen olumsuz havanın Türkiye’nin demokrasiye bağlılığının ve bu alanda 
kaydettiği gelişmelerin daha iyi anlaşılması ile yakın bir gelecekte te
sirsiz kılınabileceğine inanıyoruz.

SORU : AET Ortaklık Konseyi bakanlar düzeyinde ne zaman top
lanacaktır.

CEVAP : Türkiye - AET Ortaklık Konseyi’nin 1980 Temmuz’un
dan bu yana Bakanlar düzeyinde toplanmadığı bir gerçektir. Toplulukla 
aramızda kopuk ölaıı diyaloğun yeniden tesisi için Ortaklık Konseyi’nin 
Bakanlar düzeyinde gündemsiz olarak toplanması fikri tarafımızdan or
taya atılmıştır. Böyle bir toplantı aynı zamanda Avrupa Parlamento- 
su’nun ilişkilerin düzelmesi için hükümetlerden beklediği olumlu yak
laşımın ortaya çıkmasına da yardımcı olabilir.

SORU : Türkiye’nin Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi dönem 
Başkanlığı sorunu bu yıl içerisinde çözümlenecek midir?

CEVAP : Türkiye, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Başkanlı
ğını 1981 yılında o zamanın şartlarının ışığında kendi iradesiyle ileri 
bir tarihe erteletmişti. 6 Kasım 1983 seçimlerinden sonra böyle bir er
telemeyi zorunlu kılan durum ortadan kalktığından Başkanlığı üstlene
bileceğimizi belirtmiştik. Demokratik yoldan seçilen ve demokrasiye 
inanan bir hükümet ’ olarak başka türlü hareket etmemiz de mümkün 
değildir. Bazı üye ülkelerin Konsey kurallarına uymayan ve üyelerin 
eşitliği ilkesi ile bağdaşmayan tutumu nedeniyle bu mesele henüz çözüme 
kavuşturulamamıştır. Hukukî temelden yoksun ve tarafımızdan kabulü 
mümkün olmayan bu durumun ortaya çıkmasında Türkiye'nin hiçbir 
sorumluluğu yoktur. Avrupa Konseyi’nin ve Bakanlar Komitesi’nin iııa- 
nılırlığma ve saygınlığına gölge düşüren bu durumun sona erdirilmesi 
Türkiye’nin tutumuna bağlı bir husus değildir.

SORU : Türk - AET Karma Parlamento Komisyonunun fiilen ku
rularak çalışmaya başlamasıyla ilgili gelişmeler nelerdir?

CEVAP : Karma Parlamento Komisyonu’nuıı kurulması konusunda 
geçtiğimiz dönemde bu, Komisyonun Türk kanadı Avrupa Parlamentosu 
mensupları ve üye ülkeler Parlamenterleriyle çeşitli temaslarda bulun
du. TBMM ile Avrupa Parlamentosu arasındaki ilişkilerin bir an önce 
normale dönmesinin Avrupa ile Türkiye arasındaki önemli bazı yanlış 
anlamaların giderilmesine katkıda bulunacağına inanıyoruz. Bu alandaki 
ilişkilerin yeniden kurulması bize gelen haberlere göre, Eylül ayında 
Parlamento siyasî komisyonunda yeniden ele alınacaktır. Avrupa Parla
mentosunun çoğunluğunun sorumluluk duygusu içinde davranarak, Tür
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kiye’nin Avrupa’dan uzaklaştırılmasını amaçlayan belirli çevrelerin oyun
larını etkisiz kılacağını ümid ediyoruz.

SORU : Türkiye’nin Avrupa kuruluşlarındaki tutumu ve faaliyet
lerine bugüne kadar destek vermeyen Danimarka, Hollanda ve Fransa 
gibi ülkelerle ilişkilerimizin bu yıl içinde gelişme göstereceği haberleri 
hakkında somut bazı beklentiler var mıdır? Varsa bunlar nelerdir?

CEVAP : Bütün Avrupa ülkeleriyle ikili ilişkilerimizin geliştiril
mesi için Hükümetimiz ciddi gayret göstermektedir. Şimdiye kadar Tür
kiye’nin demokrasi ve insan hakları alanında kaydettiği gelişmeleri ye
terince değerlendiremeyen bazı ülkelerin de meselelerimize nispeten daha 
anlayışlı bir yaklaşımla eğilmekte olduklarını görüyoruz. Batı Avrupa 
ülkeleriyle yüksek düzeydeki temaslarımızın sıklaşması bu alanlarda daha 
iyi bir anlayış zeminine ulaşmamıza yardımcı olmaktadır.

SORU : Federal Almanya Başbakanı Helmut Kohl’un yurdumuza 
resmi ziyaretinden sonra, Batı ile ilişkiler açısından ne gibi gelişmeler 
bekliyorsunuz ?

Örneğin :

Alman askeri yardımı artacak mıdır?

Ek askeri yardım sağlanması ve tank yapımı alanında ortak pro
jelere gidilmesiyle ilgili Türk önerilerine olumlu yanıt bekleniyor mu?

CEVAP : Federal Almanya’nın Türkiye’ye yaptığı askeri yardım
ların, Silahlı Kuvvetlerimizin NATO görevlerini tam olarak yerine ge
tirebilmesi için arttırılması, başta ortak tank üretimi olmak üzere  ̂ sa
vunma sanayii alanındaki işbirliğinin genişletilmesi hususundaki istek
lerimiz ve görüşlerimiz Başbakan Kohl’e ve diğer Federal Alman yet
kililerine bildirilmiştir. Bunlar Alman makamlarınca İncelenmektedir. 
Tabiatıyla, Sayın Kohl’un bu istek ve görüşlerimizden hangilerine ve ne 
ölçüde cevap getireceğinin şimdiden kestirilmesinin mümkün olmadığı 
takdir edilecektir.

SORU : Almanların, A ET Katma Protokoluııda öngörülen Türk iş
çilerinin serbest dolaşımı hakkından vazgeçmemizi istedikleri, bu tak
dirde hem ikili, hem çok yönlü ilişkilerde daha hızlı bir hareketlenme 
olabileceğini gayrı resmi şekilde bize bildirdikleri doğru mudur? Doğru 
ise, Türk Hükümeti buna alternatif olarak nasıl bir çözüm önerecektir? 
Hakkımızın uygulanmasını daha ileri yıllara erteleme politikamızda bir 
değişiklik yapılacak mı?

CEVAP : «Serbest dolaşımdan vazgeçmemize mukabil ikili ve çok 
yönlü ilişkilerde hızlı bir hareketlenme olacağı» yolundaki mülâhaza bir
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çelişki teşkil etmektedir. AET ile ilişkilerimizdeki hareketsizliğin sebebi 
olarak şimdiye kadar bize belrtilen husus demokrasi ve insan haklarına 
saygı konusunda ileri sürülen bazı iddialar idi.

Şimdi ilişkilerde gelişmenin sağlanabilmesini Antlaşmalardan doğan 
bir haktan vazgeçmeye bağlanmak istenmesini kabul etmemizin sözko- 
nusu olamayacağı açıktır. Bize sualinizde ifade ettiğiniz şekilde bir bilgi 
ulaşmamıştır. Serbest dolaşım konusu Türkiye - AET Ortaklık anlaşma
larından doğan bir haktır. O itibarla konuşulacağı yerin Ortaklık organ
larımız olması gerekir. Bununla beraber Türkiye ile Federal Almanya 
arasındaki ilişkilerin özel niteliği ve çok sayıda vatandaşımızın bu ülkede 
yaşıyor olması dolayısıyla Almanya ile ikili temaslarımız çerçevesinde 
bu konuyu da gayrı resmî şekilde ele aldık. Türkiye ile Federal Almanya 
arasında mevcut sosyal meselelere bizce kalıcı çözümler getirebilecek 
geniş kapsamlı bir öneriler demetini zamanında Alman makamlarına 
ulaştırdık. Bu yaklaşımımızda bir taraftan Topluluktaki ve özellikle Fe
deral Almanya’daki işçi vatandaşlarımızın durumlarının iyileştirilmesi 
amaçlanırken öte yandan ekonomik teşvik tedbirleriyle anavatana dön
mek isteyen vatandaşlarımızın bu dönüşlerini kolaylaştırıcı önlemler üze
rinde durduk ve aynı zamanda Türkiye’deki istihdam sorununa çözümler 
getirilmesine yardımcı olunması amacına dönük bazı teklifler yaptık.

Biz hükümet olarak Topluluğun ve özellikle Federal Almanya’nın 
son dönemlerde karşılaştığı istihdam sorunlarını görmezlikten geleme
yeceğimizi, bu çerçevede özellikle dostumuz Federal Almanya’nın bu ko
nuda karşılaşacağı güçlüklere anlayış göstereceğimizi ifade ettik. Bunu 
yaparken gene altını çizerek ifade ettiğimiz bir husus da Türkiye’nin 
Antlaşmalardan doğan haklarından vazgeçmesinin mümkün olamayacağı, 
o itibarla karşılıklı güçlüklerin aşılması için birbirimize yardımcı olmamız 
gereğidir.

SORU : Türkiye’nin A ET’ye tam üyelik için başvurmasıyla ilgili 
olarak Türk Hükümeti kendi içinde tam bir mutabakat sağlanmış mıdır? 
Başbakan özal’m açıkladığı gibi, «dört büyük ülke»deıı yeşil ışık yan
madıkça başvurmakta bir yarar bulunmadığı görüşüne tüm kabine ka
tılıyor mu? Böyle bir girişimin «çok erken» olduğu görüşüne Federal 
Alman Hükümeti de katılmakta mıdır?

CEVAP : Türkiye’nin A ET’ye tam üyelik müracaatı kamuoyunda 
zaman zaman üzerinde yoğun şekilde durulan bir konudur. Mevcut Or
taklık Anlaşmalarımız tam katılma amacını zaten içermektedir. Ayrıca 
Roma Antlaşması’nm 237. maddesinde de her Avrupalı ülkenin katılma 
müracaatında bulunabileceği belirtilmektedir. Konuya, bu açıdan bakıl
dığında Avrupalı ve demokratik bir ülke olarak Türkiye’nin bu hakkını
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kullanmasına hiç kimse tarafından ipotek konulamayacağının kesinlikle 
bilinmesinde yarar vardır, ülkemiz açısından sorun bu hakkın siyasi ve 
ekonomik şartlar itibariyle oluşacak en olumlu ortamda kullanılmasıdır.

Hükümet programımızda AET ile münasebetlerimizde esas hedefi
mizin tam üyelik olduğu belirtilmiştir. Bu husus Hükümetimizin izlediği 
politikanın ana çerçevesidir, öte yandan AET ülkeleri arasında büyükler 
ve küçükler gibi bir ayırım yapılmasına, da taraftar olmadığımızı ifade 
etmek isterim. Hükümetimizin politikası herhangi bir farklılık yarat
maksızın, NATO içinde müttefikimiz olan ve kader birliği yaptığımız 
bütün A ET ülkeleriyle ilişkilerimizi en yüksek düzeye çıkartmaktır.

SORU : Türk - ABD ilişkilerinde iç siyaset sorunlarının, özellikle 
savunma işbirliğimizi olumsuz yönde etkilemesini önlemek amacıyla 
Türkiye’nin Washington’a resmi ve yazılı görüş bildirmesinin beklen
diği, Reagan yönetiminin ancak bundan sonra karşı öneriler getireceği 
söyleniyor. Böyle bir yazılı öneri paketi verilecek midir ve ne zaman?

SİA’nın revizyonuna gidilmeden, ABD’nin Türkiye’ye yıllık askerî 
yardım miktarını belirleyecek bir «yan mektup» vermeyi planladığı doğ
ru mudur? Doğru ise, Türkiye bunu yeterli görmekte midir?

CEVAP : Geçerlilik süresi 18 Aralık 1985’de dolacak olan Türk - 
ABD Savunma ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması’ıım, beş yıllık uygulan
ma sonuçlarının ışığında değerlendirilip, karşılıklı yükümlülükler bakı
mından mevcut dengesizliğin giderilmesi gerektiği görüşünde olduğu
muz malumdur. Bu konudaki Türk görüş ve önerilerinin hazırlanması 
etraflı bir çalışmayı gerektirmektedir. İlgili kurumlarımız halen bu ko
nudaki çalışmalarını sürdürmektedirler. Henüz müzakere safhasına ge- 
liıımemiştir. Bu bakımdan, ABD’nin muhtemel görüşleri hususunda spe
külasyonlarda bulunulmasının zamansız olduğu düşünülmektedir.

SORU : KKTC ile Kıbrıs Rum Yönetiminin görüşmeleri yeniden 
başlatmasıyla ilgili ABD’den ve Batı Avrupa’dan başlayan girişimlerin 
«Türkiye’ye baskı yaparak Papandreu’yu yumuşatmak» Plânının bir baş
langıcı olduğu haberleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu konuda An
kara’ya gelen bilgiler nedir?

CEVAP : Çeşitli vesilelerle ifade ettiğimiz gibi, Yunanistan’ın ve 
Kıbrıs Rumlarının Kıbrıs sorununu Türkiye üzerinde bazı ülkelerin bas
kılar yapılması suretiyle çözülebileceği yolunda yıllardan beri izledikleri 
tutumun başarıya ulaşma şansı olmadığını geçmiş tecrübeler göstermiş
tir. Türkiye^ dış politikasını bu gibi dış etkilerle düzenleyecek bir ülke 
değildir. Esasen hiçbir ülkenin de böyle bir yola gitmeye teşebbüs ede
ceğine ihtimal vermiyorum. Kamuoyumuzda dış ülkelerden, özellikle
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ABD’den yurdumuza ziyaretler yapıldığında, bunların Türkiye’ye baskı 
yapmaya yönelik olduğuna dair bir izlenim verildiği görülmektedir. Bu 
yanlıştır ve bu alışkanlıktan kurtulmak lâzımdır. Bu tür tutumlar ziya
retçileri de rahatsız etmektedir.

SORU : KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş, müzakereye baş
layabilmek için Rum tarafından «tam yetkili» bir başkan ve müzakere
cinin ortaya çıkması gerektiğini ileri sürüyor. Türkiye bu görüşe katılı
yor mu?

De Cuellar’m Nisan ayında taraflara sunduğu ikinci öneri paketi
nin görüşmelere esas alınması için ABD’den ve diğer ilgili ülkelerden 
öneriler yapıldığı doğru mudur ve Türkiye’nin bu konudaki görüşleri 
nedir ?

CEVAP : KKTC Cumhurbaşkanı ve Milletvekilleri demokratik öl
çülere uygun olarak yapılan seçimler sonucunda Kıbrıs Türk toplumu- 
ııu temsil etme yetkisine sahip olmuşlardır. Güney Kıbrıs’ta ise toplumu 
kimin temsil edeceği konusunda ciddi bir ihtilafın mevcut bulunduğu 
herkesçe bilinmektedir. Ancak bu meselenin çözümü Kıbrıs Rumlarına 
aittir.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin görüşleri Kıbrıs Türk yetkili 
makamları tarafından İncelenmekte ve değerlendirilmektedir. Bu son 
önerilerle Ocak ayında yapılan zirveye sunulan anlaşma tasarısı arasın
da Kıbrıslı Rumların lehine özel ilişkin bazı farklar olduğu anlaşılmış
tır. Bu hususta Sayın Denktaş görüşlerini KKTC’ııin yetkili makamları 
ile istişare ettikten sonra BMGS’ne bildirecektir. Hükümetimiz soruna 
iki toplum arasında Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin gözetiminde 
yapılacak müzakerelerle çözüm bulunmasını temenni etmekte ve bu ko
nuda yapıcı bir yaklaşımla gayret göstermektedir.

SORU : Bulgar Hükümeti, bu ülkedeki Türk azınlığın sorunlarını 
müzakereyle çözümleme Önerimizi reddetmekte, ayrıca Filibe Başkon
solosluğumuzu hala abluka altında tutmaktadır. Bulgar tutumunda bir 
değişiklik gözlenmediği halde, Türkiye’nin siyasî girişimlerinde ve kültür 
ambargosunda bir duraklama sezinlenmektedir. Bu, Sofya’nın yakında 
daha olumlu bir tutuma girmesi beklentisinden mi ileri geliyor? Bu 
konuda yıl sonuna kadar nasıl bir gelişme beklenmektedir?

CEVAP : Bulgaristan’daki Türk azınlığının maruz kaldığı baskı
lara son verilmesi, arzu eden soydaşlarımızın Türkiye’ye göç etmelerine 
müsaade olunması ve meseleye iki ülke arasında diyalog yoluyla çözüm 
bulunması için yaptığımız girişimlere bugüne kadar maalesef müsbet 
bir karşılık alamadık. Bulgaristan’ın bu uzlaşmaz tutumu, Türkiye ile 
Bulgaristan arasındaki ilişkileri de olumsuz yönde etkilemiştir.
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Hükümetimiz iki ülke arasındaki meselenin çözümü için müzake
reden başka çıkar yol olmadığı kanısındadır. Bulgaristan bu meseleyi 
Türkiye ile görüşmekten kaçındığı ve Türk azınlığına baskı uygulamaya 
devam ettiği sürece Türkiye ile Bulgaristan arasında karşılıklı güvene 
dayalı iyi komşuluk ilişkilerinin idamesi mümkün değildir. Bulgaristan’ın 
bu gerçeği idrak ederek önerilerimize müsbet bir karşılık vermesini 
bekliyoruz.

Hükümetimiz Bulgaristan’ın bugüne kadarki menfi tutumu karşı
sında meseleyi uluslararası forumlara da götürmüş ve dünya kamuoyu 
bu yöndeki çabalarımız sonucu Bulgaristan’daki Türk azınlığının maruz 
kaldığı durumu daha iyi anlamaya başlamıştır. Pek çok ülke ve uluslar
arası kuruluş meseleye yakın ilgi göstermiş ve Bulgaristan Hükümetinin 
insan haklarına aykırı uygulamaları karşısında endişelerini ifade et
mişlerdir. Bulgaristan’ın tarih gerçekleri çarpıtarak sürdürdüğü baskı 
eylemlerini maruz göstermek için sarfettiği gayretler ise dünya ka
muoyunda inandırıcı olmamıştır.

Hükümetimizin bu konuda sarfettiği çabalar kararlılıkla sürdürü
lecektir. Bulgaristan Hükümeti’nin yalnız ikili ilişkilere zarar vermekle 
kalmayan, aynı zamanda Balkan işbirliğini de imkânsız hale getiren bu 
yanlış tutumdan er veya geç vazgeçeceğine inanmak istiyoruz.

SORU : Papandreu Hükümetinin ikinci döneminde Türk - Yunan 
ilişkilerinde bir iyileşme sürecinin başlayacağını tahmin ediyor musunuz? 
Yunan Başbakanı’nm ABD ve B atı’yı yatıştırmak amacıyla, Türkiye’ye 
de daha ılımlı görüntü veren bir davranışa gireceği söylentilerine ka
tılıyor musunuz? özal Hükümeti zeytin dalı uzatma politikasından şim
diye kadar sonuç alamadığına göre Yunan ilişkileri açısından yeni bir 
yöntem geliştirmekte midir? Bu konuda çalışmalar yapılıyor mu? Yu
nanistan’ın Türkiye’yi hedef alan savunma stratejisi hakkında NATO’da 
görüşme yapılmasıyla ilgili Türk önerisi gerçekleşecek midir?

CEVAP : Yunanistan Başbakanı Papandreu’nun şimdiye kadar iz
lediği tutum iyimser bir tahmin yapmaya teşvik edici nitelik taşımamak
tadır. Defalarca belirttiğimiz gibi iki ülke arasındaki meselelerin çözüme 
kavuşturulabilmesiniıı yegâne yolu diyalog ve müzakere yoludur. Diğer 
ülkelerin Türkiye ile Yunanistan arasında ihtilaf konusu teşkil eden 
hususlarda vaziyet alacaklarını tahmin etmiyoruz. Böyle bir yola gidil
mesi meselenin çözümünü daha da güçleştirmekten başka bir sonuç 
veremez.

Yunanistan’ın Türkiye’ye yönelik savunma stratejisi NATO İttifa 
kının  temel yaklaşımına aykırıdır. Bu stratejinin esasını teşkil eden 
«Türk tehdidi» iddiası tamamen gerçek dışı ve hayal mahsulüdür. Bu
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konudaki görüşlerimizi diğer NATO ülkelerine ve NATO Genel Sekre
terine en açık bir şekilde ifade etmiş bulunuyoruz,

SORU : ABD’nin «Yıldızlar Savaşı» diye bilinen Stratejik  Savunma 
İnisiyatifini desteklemek konusunda Türk Hükümeti görüş birliği için
de midir? öyle ise, Türkiye bu projeye ne şekilde katkıda bulunmayı 
düşünmektedir ?

CEVAP : ABD’nin Stratejik  Savunma İnisiyatifi konusunu Hü
kümetimiz çeşitli açılardan büyük bir dikkatle incelemektedir. Bu ko
nudaki çalışmalarımız henüz tamamlanmamıştır. Bu safhada Hükümet 
düzeyinde herhangi bir karar alınmış değildir.

SORU : İran ile Irak hükümetlerinde, savaşı sürdürmek konusun
da son zamanlarda bazı yumuşama alametleri görüldüğü doğru mudur? 
Öyle ise, bu konuda Türkiye’nin yardımcı olma girişimlerini başlatması 
bekleniyor mu?

CEVAP : Dost ve komşularımız İran’la Irak arasında, beşinci yı
lını doldurmakta olan ve devamından büyük üzüntü ve endişe duyduğu
muz savaşın yakında sona erebileceğine delalet eden bir emare maale
sef gözükmüyor. Barış için gerekli ortamın ve koşulların oluşmuş bu
lunduğunu söylemek henüz mümkün değil. Türkiye bu savaş karşısında 
titiz bir tarafsızlık politikası izlemekte ve buna paralel olarak çatışmayı 
sona erdirmek için çaba sarfetmektedir. Hükümetimiz barış yönündeki 
gayretlerini bundan böyle de her fırsatta sürdürmeye kararlıdır.

BELGE : 3

BAŞBAKAN VE BAYAN TURGUT ÖZAL TARAFINDAN 
FED ERA L ALMANYA ŞANSÖLYESİ DR. VE BAYAN HELMUT KOHL 

ONURUNA 9 TEMMUZ 1985 AKŞAMI VERİLEN YEM EKTE
BAŞBAKAN ÖZAL TARAFINDAN YAPILAN KONUŞMA

«Sayın Başbakan,

Sayın Bayan Kohl,

Kıymetli Misafirler

Dost ve müttefik Federal Almanya Cumhuriyeti Başbakam’m ve 
değerli eşlerini ülkemizde selamlamaktan büyük memnunluk duyuyoruz.

Ziyaretinizi, ülkelerimiz arasında özellikle son yıllarda kaydolunan 
çok yönlü ve verimli işbirliğinin bir tezahürü olarak kabul ediyor ve 
yürütmekte olduğumuz görüşmelerin ilişkilerimize yeni bir hamle kazan
dıracağına yürekten inanıyorum.
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Sayın Başbakan,

Türk ve Alman milletleri son bir asrın gerek savaş, gerekse barış 
dönemlerinde devamlı bir ilgi ve menfaat irtibatı içinde bulunmuşlardır. 
Acı ve tatlı günlerde bir çeşit kader birliği yapmışlardır. Avrupa’da ve 
Düııya’da kurulan yeni ‘dengeler, her iki ülkede vukua gelen rejim  ve 
hükümet değişiklikleri, aramızda mevcut dostluk ve anlayış havasını ha
leldar etmemiş, bilakis, zaman içinde her geçen gün bu dostluğun değerini 
daha iyi takdir etmemize vesile olmuştur.

12 Eylül 1980 öncesi ve sonrası Türkiye’nin geçtiği son derece güç 
dönemde Federal Almanya’nın gösterdiği destek Türk milletince daima 
takdirle anılacaktır. Anarşinin kol gezdiği ve ekonominin büyük bir çö
küşe girdiği o kriz döneminde başlatılan yardım operasyonunda ülkeni
zin yüklendiği öncülük görevinin bizim yönümüzden önemini, o-günlerin 
başta gelen sorumlularından biri olarak en iyi değerlendirecek kimseler
den biri de benim.

Bu müşterek gayretlerin boşa gitmediğini memnuniyetle ifade et
mek isterim. Türkiye, bundan 5 - 6  yıl önce hergün 20 - 25 kişinin te
rörizme kurban gittiği bir ülke iken, bugün huzurlu ve güvenli bir ülke 
haline gelmiştir. İşlemiyen,. Cumhurbaşkanı seçemiyen, aylarca tek bir 
kanun dahi çıkaramayan bir parlamentonun yerini, serbest seçimlerle 
gelmiş, yasama ve kontrol görevini demokratik usuller içinde ifa eden 
yeni bir parlamento almıştır. Çöküntü halindeki ekonomi düzlüğe çıka
rılmış ve bariz bir gelişme sürecine sokulmuştur. Türk ekonomisi dı
şarıdan yardımla zorla ayakta duran bir ekonomi olmaktan çıkmış ve 
bugün kendi gücüyle ayakta duran bir ekonomi haline gelmiştir. Tür
kiye’ye kredi akışı hızlanmıştır. Türkiye bugün kredi itibarı yönünden, 
Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine ulaşmıştır. Bütün bunlar 
yapılırken, olağanüstü koşulların gerektirdiği olağanüstü tedbirler de 
tedricen kaldırılmaktadır. Hükümetimizin teşkilinden bu yana geçen bir 
buçuk yıllık süre zarfında bu istikamette büyük mesafe kaydettik. ülke*- 
mizde huzur ve güvenin devamı bunu daha da arttıracaktır.

Bizdeki bu gelişmelere paralel olarak Batı ülkeleri ve Kuruluşları 
ile ilişkilerimizin iyiye gitmesi beklenirken, son zamanlarda bu mehafilde 
ülkemiz aleyhine takınılan tutumu izahta Türk kamu oyu büyük güçlük 
çekmektedir. Türkiye’deki gerçekleri görüp anlamak zahmetine katlan
madan, bir avuç kanun kaçağının ve Türkiye’yi B atı’daıı uzaklaştırmak 
isteyen bazı dış güçlerin maksatlı propagandasına alet olan bu çevreleri 
uyarmanın zamanı artık gelmiştir. Ülkemizi küçük hesaplarının ve sağ- 
sol partiler arasındaki ucuz politika rekabetinin unsuru olmaktan çıkar
maları ve içişlerimize müdahaleden vazgeçmeleri elzemdir. Türkiye’nin, 
Batı'nın siyasî, ekonomik ve askeri bütünlüğü içindeki yerini korumaya

34-



azimli olduğunu ve bunun Türkiye kadar Batı’ya da yarar sağlıyacağmı 
anlamalılar ve bu olumlu ve sabırlı yaklaşımından dolayı Türkiye’yi piş
man duruma düşürmemelidirler.

Türkiye Batılı demokratik ülkelerden hiçbirinin yaşamadığı çok acı 
bir devir geçirmiştir. O devrin acı tecrübelerinin devlet yönetiminde 
gözönünde tutulmaması gibi bir durum sözkonusu olamaz. Buna rağmen, 
seçilmiş bir parlamentoya sahip olmadığımız yıllarda ülkemize karşı 
gösterilen anlayışın, Türkiye’de demokratik rejimin yeniden tesisinden 
sonra ortadan kalkması aklın ve mantığın kabul edebileceği birşey de
ğildir. Askeri idareden demokratik parlamenter sisteme geçmiş olan 
Türkiye’nin, içte ve dışta olmak üzere, bu şekilde adeta iki cephede 
mücadele vermek durumunda bırakılması Batı Avrupalı demokrasiler 
bakımından da tam bir çelişki teşkil etmektedir.

B atı’lı dost ve müttefiklerimizden bir kısmının bizi hayal kırıklığına 
düşüren tutumları karşısındaki bu hissiyatımızı, bize bu konuda devamlı 
anlayış ve destek göstermiş olan Federal Almanya’nın Başbakanı önünde 
bir kere daha vurgulamakta yarar görmekteyim.

Sayın Başbakan,

Ülkelerimizin dış siyasetlerinde büyük benzerlikler vardır. Bunu, 
aynı siyasi ve askeri bloka mensup olmanın ve demokratik ülkeler safın
da beraberce yer almanın doğal sonucu olarak kabul etmemiz gerekir. 
Ancak, bu hususiyetlere ilaveten, her iki ulusun geçmişten aldıkları 
derslerin ve kazandıkları tecrübelerin de bugünkü siyaset benzerliğinde 
büyük rol oynadığı muhakkaktır.

Avrupa’nın güçlü bir ülkesi olarak siz, Bloklar arasında uzlaşmayı, 
dünyanın sıcak bölgelerindeki anlaşmazlıkların barışçı yollarla çözümünü, 
silahsızlanmayı ve Kıtalar ve ülkeler arasındaki büyük ekonomik fark
lılıkları azaltmayı amaçlayan bir politika yürütmektesiniz. Bu politika
nızı saygı ve takdirle karşılıyoruz.

Biz de, ülkemizin kalkınmasını ve ulusumuzun refahını barış ve 
huzurun devamında görüyoruz. İçinde bulunduğumuz bölgenin bu ba
kımdan pek şanslı olduğu söylenemez. Buna rağmen komşularımızla iyi 
ilişkiler sürdürmek dış politikamızın esasını teşkil etmektedir.

İran - Irak Savaşının, Filistin meselesinin ve Arap - İsrail ihtilafının 
Güney ve Doğu, sınırlarımızda yarattığı istikrarsızlık bizi çok yakından 
ilgilendirmekte ve etkilemektedir. Bu sorunların biran önce çözüme k a 
vuşturulması en büyük arzumuz ve amacımızdır. Bölge ülkeleriyle tesis 
ettiğimiz yakın ilişkilerin ve işbirliğinin bu amaca olumlu katkıda bulu
nacağına inanıyoruz. Bölgede barış ve refahın sağlanması açısından güçlü

35



bir Türkiye’nin ifade ettiği önemin ve oynadığı olumlu rolün anlaşılmış 
bulunması, tuttuğumuz yolun doğruluğunu ve çabalarımızın boşa gitme
diğini göstermektedir.

Batı komşumuz Bulgaristan’la, farklı sosyal sistemler içinde yer 
almamıza rağmen, yıllarca karşılıklı saygı ve anlayışa dayanan iyi iliş
kiler sürdürebildik. Bulgar yöneticilerinin, ülkelerinde yaşayan Müslü
man Türk Azınlığa reva gördükleri insanlık dışı muameleyi bu bakımdan 
büyük üzüntü ve şaşkınlıkla karşıladık. İnsan haklarının bâriz ihlâli olan 
bu tutumun, bu hakların şampiyonluğunu yapan tüm ülkeler tarafından 
tel’in edilmesini ve uluslararası kuruluşlarda konunun canlı tutulmasını 
beklemek hakkımızdır.

Diğer bir Batı komşumuz ve aynı zamanda müttefikimiz olan Yu
nanistan’la ilişkilerimizin bir an önce normale kavuşturulması en büyük 
arzumuzdur. Bu ülke yöneticileri, NATO İttifakının temel prensiplerini 
ve ruhunu bir tarafa bırakarak, kendilerine yöneltilen tehdidin Kuzey’den 
değil, Doğu’dan geldiğine dair sun’i bir senaryo yaratmışlardır. Bu se
naryonun tatbiki zımnında giriştikleri uygulamaların bizatihi İttifaka 
getireceği zararlara dikkati çekmekte devam edeceğiz. Hükümetimiz, 
Kıbrıs dahil Yunanistan’la aramızda mevcut sorunların sun’i buhranlar 
yaratmakla değil, iyi niyetli ve yapıcı görüşmeler yoluyla çözümlenebi
leceği görüşündedir ve bu görüşünün günün birinde karşı tarafça da 
benimseneceği ümidini muhafaza etmektedir.

Sayın Başbakan,

İnsan unsuru aramızdaki ilişkilerde önemli bir yer tutmaktadır. 
Federal Almanya’da 1,5 Milyon civarındaki Türk mevcudiyeti, ulusla
rımız arasında, resmi ilişkilerin çok ötesinde beşeri bir köprü kurul
masını sağlamıştır, ülkenizdeki bu Türk topluluğunun, her iki taraf için 
yarattığı bazı geçici problemlere rağmen, uzun vadede dostluğumuzu 
perçinleyici bir rol oynayacağına inanıyorum.

Milletlerimiz arasındaki bu kaynaşma, Türk - Alman ilişkilerinin ka
nımca en sağlam temelini oluşturmaktadır.

Bu ilişkilerin daha da güçlenerek devamı temennisiyle, kadehimi, 
Ekselânslannm ve Bayan Kohl’un şerefine kaldırıyorum.»



BELGE : 4

FED ERA L ŞANSÖLYE DR. HELMUT KOHL’ÜN 
BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL TARAFINDAN ONURUNA VERİLEN  

AKŞAM YEMEĞİNDE YAPTIĞI KONUŞMA

Sayın Başbakan,

Sayın Bayan özal,

Ekselanslar, Sayın Bayanlar ve Baylar :

Sayın Başbakan, Türkiye’yi ziyaret davetinize eşimle birlikte bü
yük memnunluk duyarak icabet ettik. Davetinize, eşim ve delegasyonum 
adına da candan teşekkürlerimi sunarım. Bu ziyaret, tarihi ve kültürüyle 
yüzyıllar boyunca yalnız bölgenin değil, Avrupa’nın ve dünyanın kade
rini etkilemiş olan güzel ve önemli ülkenize yaptığım ilk ziyarettir.

İçinde yaşadığımız zamanı, geçmişe bakmadan anlamaya imkân 
yoktur. Tarihten uzaklaşmaya çalışmak kadar yersiz bir hareket ola
maz. Milletlerimiz arasındaki bağ, tarihin çok eski zamanlarına kadar 
uzanır. Helmut von Moltke ve -ülkenizdeki lakabıyla- von der Goltz - 
Paşa gibi adlar? bugün hâlâ, milletlerimiz arasındaki geleneksel dostluğu 
simgelemektedir.

Ernst Reuter, Paul Hindemith, Alexander Rustow gibi nasyonal- 
sosyalist rejimin takibatına uğramış, toplum dışı edilmiş birçok kim
selere Türkiye’nin sığınma hakkı tanımasını şükranla anıyorum.

Tarih boyunca gelişen böyle bir bağlılığı temel olarak alabiliriz. 
Bugün de ülkelerimizin çıkarları birbirine sıkıca bağlıdır. Bugün öğle
den sonraki görüşmemizde -çok büyük bir memnunlukla belirteyim ki- 
Alman - Türk ilişkilerinin sağlam bir temele dayandığını tespit ettik. 
Bu ilişkilerin geliştirilmesi için daha pek çok imkânlar bulunduğu ve 
bu imkânların değerlendirilmesi gerektiği hususunda da hemfikiriz. Bu 
Federal Hükümet, imkânların geliştirilmesi için elinden geleni yapmağa 
hazırdır.

Türkiye ile Almanya Federal Cumhuriyeti’nin güvenlik ve savun
ma politikası alanlarında önemli ortak çıkarları vardır. Her iki ülke, 
aynı ittifaka dahildir. Bu ittifak, kurulduğu günden bu yana geçen 36 
yıl içinde Avrupa’ya tarihinin en uzun barış devrelerinden birini sağ  ̂
ladı. Bu başarıyı, ittifakın üyeleri arasındaki dayanışmaya borçluyuz. 
Bu dayanışmanın içerden bir tehlikeye uğramaması hususunda hepi
mize ayrı ayrı sorumluluk düşüyor. İttifak ancak, savunma gücü mu
hafaza edilip kuvvetlendirildiği takdirde, güvenirliğini sürdürebilir.
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Sayın Başbakan, ittifakta ülkenize coğrafi konumu dolayısıyla özel
likle büyük ağırdık düşmektedir. Türkiye, Karadeniz ile Ege Denizi 
arasındaki önemli Boğazları kontrol ettikten başka, NATO’nun güney
doğu kanadının güvenliği de tümüyle Türkiye’nin savunma yeteneğine 
bağlıdır.

Bu durumun doğurduğu yükü, ülkenizin, gösterdiği büyük çaba
lara rağmen, yalnız başına ancak çok büyük güçlüklerle taşıyabileceğini 
biliyoruz. Almanya Federal Cumhuriyeti bu görüşle uzun yıllardan beri 
savunma yardımında bulunuyor ve imkânları çerçevesinde ilerde de bulu
nacaktır. Savunma politikasındaki işbirliğini de bütün alanlarda devam 
ettirme kararındayız. Türkiye’nin, gerek kendi menfaati, gerek bizim 
menfaatimiz, gerekse bütün ittifakın menfaati bakımından kuvvetli ol
masını arzu ediyoruz.

Dış istikrar ancak, içerde de gerekli önkoşullar mevcut olduğu 
takdirde, sağlanabilir. Bu sebeple Türkiye’nin içerde sağlam temellere 
dayanmasını, sosyal ve ekonomik bakımlardan istikrarlı olmasını arzu 
ediyoruz.

Sayın Başbakan,

Hükümetiniz geçen 1,5 yıl içinde bu yolda önemli başarılar sağladı. 
Her ikisini de ayın şekilde reddettiğimiz aşırı solcu ve aşırı sağcı güçler 
yüzünden kısa süre önce bir kaosun eşiğine sürüklenmiş olan ülkenizde 
iç barışın yeniden kurulmuş olmasından memnunluk duymaktayız. Fe
deral Alman Hükümeti, Türkiye’de demokrasinin yeniden kurulması yo
lunda sağladığınız başarıların önemini biliyor. Türkiye’nin yakın zaman
da, 12 Eylül 1980 öncesi dolayısıyla demokratik haklara getirilen kısıtla
maların artta kalanlarını da ortadan kaldıracağından hepimiz eminiz. 
Ülkenizin demokrasi yolundaki ilerlemelerini takdir ve sempatiyle izle
diğimizi hususunda Sizi temin ederim.

Ülkelerimiz arasındaki ilişkileri bugün Almanya Federal Cumhu
riyetinde yaşayıp çalışan 1,4 milyona yakın Türk vatandaşı, daha da 
sıkılaştırıyor. Ülkemizde yaşayan yabancılar arasında Türkler en büyük 
grubu oluşturuyorlar. Bunlar aynı zamanda ülke dışındaki en büyük Türk 
kolonisidir. Türklerin mevcudiyeti sayesinde iki millet arasındaki insani 
ve sosyal bağlar yıllar boyunca zenginleşip derinleşmiştir.

Bildiğiniz gibi, dünya çapında ekonomik gerileme ve işsizlik fe
laketinden Almanya Federal Cumhuriyeti de uzak kalamadı. Almanya 
Federal Cumhuriyeti’nde bugün ekonomik şartlar, vatandaşlarınızdan 
birçoğunun ülkemize geldiği tarihlerdekiyle ayııı değildir. Durum güç- 
leşmiştir. Bunu her iki hükümet de biliyor; bunun için de, güçlükleri 
dostça ve kardeşçe bir anlaşma içinde çözebileceğimize inanıyorum.



İlişkilerimiz arasında ekonomik işbirliği, özel bir yer almaktadır. 
Sayın Başbakan, hükümetiniz geçen 1,5 yıl içinde ülkenin ekonomik alanda 
sağlığa kavuşturulması yolunu açmış bulunuyor. Başarılı bir ihracat 
politikası başlattınız. İthalat tahditlerini kaldırdınız ve yabancıların Tür
kiye'de yatırım yapabilmeleri için şartları önemli ölçüde düzelttiniz. 
Piyasa ekonomisi lehine alman bu cesurane kararlar, Sizin damganızı 
taşıyor. Siz böylece Türk ekonomisinin dinamik şekilde gelişmesi için 
gerekli şartları hazırladınız.

Bizim kanımıza göre de? zamanımızda ancak, sağlam bir bütçe 
politikasına dayanarak uluslararası rekabete katılan bir ülke, devamlı 
şekilde gelişip, işsizliğe karşı savaşımda başarı sağlayabilir, ülkelerimiz 
arasındaki ekonomik işbirliği yüksek bir düzeye ulaşmıştır. Ekonomik 
kalkınmalarına katkıda bulunmaya çalıştığımız ülkeler arasında Türkiye 
daima önemli bir yer almıştır.

Ekonomik alanda kardeş ülke Türkiye’ye, Türkiye ile ticarete ve 
yatırımlara karşı Alman ekonomisinin de ilgisi artmıştır. Bunun en iyi 
kanıtı, Alman ekonomisinin Türkiye’ye 1984 yılında bir yıl öncesindekine 
kıyasla yüzde 34 oranında daha fazla mal satmış olmasıdır. Türk ekono
misi, ikili ticaret bilançosunda denge sağlama yoluna girmiştir. Alman 
firmaları sayıca, Türkiye’deki yabancı girişimciler listesinin başında 
gelen firmalar arasındadır. Yeni verilen yatırım başvuruları arasında 
da Alman işletmeleri önde yer alıyor. Sizi temin ederim ki, ilerde de 
ekonomi alanında ülkenizin gelişmelerine katkıda bulunabilmek için eli
mizden gelen her şeyi yapacağız.

Bu arada ülkelerimiz arasındaki yoğun kültür mübadelesine de 
değinmek istiyorum. Alman - Türk kültürel işbirliği alanında en eski ge
leneği olan, arkeoloji dalıdır. Burada sadece Alman Arkeoloji Eııstitü- 
sü’nün çalışmalarını anıyorum. Birçok Türk vatandaşı Almanya’da eği
tim görmüş, ünlü Alman bilginleri Türkiye’de çalışmışlardır.

Türkiye’deki Alman okulları ile Goethe - Enstitüleri, uzun yıllar 
boyunca gelişen kültür mübadelesini devam ettirip geliştirme yolundaki 
azmimizin delilleridir. Bu alanda önemli bir faktör de, Almanya Federal 
Cumhuriyeti’nde okula giden 400.000’den fazla Türk çocuğudur. Yetkili 
Türk makamları ile işbirliği halinde bu çocuklara en iyi eğitimin veril
mesini istiyoruz.

Hükümetiniz bize ayrıca, Almanya’dan dönen çocukların devam 
ettikleri Türk okullarına Alman öğretmenleri gönderilmesi hakkında bir 
program teklifinde bulundu. Bu teklifi memnunlukla karşıladık. Bu tek
lif, bizim de isteğimiz yönündedir.
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Müsaadenizle bir defa daha belirteyim : Türkiye, bizim için, hem 
Almanya Federal Cumhuriyeti hem de bütün Batı Avrupa için önemli 
bir partönerdir. Avrupa, Avrupa Konseyi ve Avrupa Ekonomik Toplu
luğu içindeki politik güçlerin büyük çoğunluğu bu görüşü paylaşmakta
dır. ülkenize, Avrupa ile Asya arasında bir köprü olarak dünya politikası 
yönünden de önemli bir rol düşüyor. Batı, önasya ve Asya ülkeleriyle 
arasındaki uçurumu kapatabilmek için Sizin yardımınıza muhtaçtır.

Her iki tarafta da bazen anlaşma güçlükleri ve duyarlıklar oluyor 
ve olacaktır da. Bu yüzden yapıcı işbirliğinden vazgeçmemeliyiz, inanç
larımızın sorumluluğunu yüklenmekten kaçınmamalıyız. Politik bakım
dan uzun zaman isteyen bir durumdur bu. Tarily özgürlükçü ve demok
ratik güçlerden yana olacaktır.

Türkiye, karışık ve parçalanmış bir bölgede Avrupa için bir ileri 
karakol durumundadır. Sayın Başbakan, şunu biliniz ki, Türkiye burada 
yalnız değildir.

Bayanlar, Baylar, kadehlerinizi benimle birlikte Türkiye’nin mutlu 
geleceğine, Alman - Türk dostluğuna ve Başbakan özal’m sağlığına kal
dırmanızı rica ederim.

BELG E : 5

BELÇİKA D IŞİŞLERİ BAKANI LEO TİNDEMAMSTN 
ZİYARETİ SIRASINDA TÜRKİYE İLE BELÇİKA ARASINDA 

İMZALANAN MALİ YARDIM ANLAŞMASI İL E  İLGİLİ OLARAK 
15 TEMMUZ 1985 TARİHİNDE YAYINLANAN BASIN BİLD İRİSİ

«Bugün, Ankara’da, Dışişleri Bakanlığında, Belçika Dış İlişkiler Ba
kanı Sayın Leo Tindemans’m ülkemizi ziyareti vesilesiyle, Türkiye Cum
huriyeti Hükümeti ile Belçika Krallığı Hükümeti arasında, her iki ülke
nin üyesi bulunduğu Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilâtı’nm üye 
ülkeler aracında ekonomik işbirliğinin geliştirilmesi hususundaki karar
ları çerçevesinde, Belçika Hükümeti tarafından Türkiye Hükümetine 
Mali Yardım Yapılmasına Dair Anlaşma imzalanmıştır.

Anlaşmayı Hükümetimiz adına Dışişleri Bakam Sayın Vahit Halef - 
oğlu, Belçika Hükümeti adına Belçika Dış İlişkiler Bakanı Leo Tinde- 
mans imzalamışlardır.

Anlaşmaya göre Belçika 1985 yılında Türkiye’ye ikraz şeklinde 
ikiyüz elli milyon Belçika Franklık bir mali yardım yapacaktır.

Anlaşma, imza tarihi olan bugünden itibaren yürürlüğe girmek
tedir.



Sözkonusu mali yardım, Türkiye Hükümeti’ııin emrine, Belçika Milli 
Bankası ııezdinde T. C. Merkez Bankası namına açılacak bir hesaba 
Belçika Frankı olarak yapılacak bir ödeme seklinde gerçekleşecektir.

Anlaşma hükümleri gereğince verilmiş olan ikrazın Ödenmesi gere
ken bakiyesi üzerinden yılda % 2 oranında faiz ödenecektir.

Gerek ana para geri ödemeleri, gerek faiz ödemeleri ,ikrazın Tür
kiye’ye verilmesi tarihinden 10 yıl sonra başlayacaktır.

Türkiye, verilen bu ikrazı? her biri oniki milyon Belçika Franklık 
yirmi taksitle geri ödeyecektir.

Bu anlaşma gereğince sağlanan mali yardım, Türk Hükümetince 
İktisadi Kalkınma Planı çerçevesinde ihtiyaç duyulan ekipmanların ve 
bu ekipmanların teminine ilişkin hizmetlerin finansmanında kullanıla
caktır. Türkiye Hükümeti, yardımı tercihan, Kalkınma Plânına göre 
öncelik taşıyan veya uluslararası finansman kuruluşlarıyla işbirliği ha
linde gerçekleştirilen belirli bir projeye ait olsun veya olmasın, teçhizat 
mallarının ve hizmetlerinin satın alınmasında kullanılacaktır.

Bu anlaşma, Belçika’nın Türk ekonomisinin gelişmesine olan ilgi
sini bir defa daha göstermekte ve iki ülke arasındaki mevcut iyi ilişki
lere yeni bir örnek teşkil etmektedir.»

BELGE : 6

D IŞİŞLERİ BAKANI VAHİT HALEFOĞLU’NUN 
BELÇİKA D IŞİŞLERİ BAKANI LEO TİNDEMANS ONURUNA 

15 TEMMUZ 1985 AKŞAMI VERDİĞİ RESMİ YEM EKTE YAPTIĞI
KONUŞMA

«Monsieur le Ministre,

Madame Tindemans,

Mesdames et Messieurs,

Je  voudrais exprimer, en mon nom et au nom de mon épouse, mes 
chaleureux remerciements à Votre Excellence, à votre charmante épouse 
ainsi qu’à vos distingués collaborateurs, pour nous avoir donné l’hon
neur et le plaisir de vous saluer dans notre pays.

Nous nous réjouissons de voir se réaliser cette visite qui constitue 
le témoignage éloquent des excellentes relations et de l’estime tradition
nel entre la Turquie et la Belgique.

Les conversations que nous avons eues aujourd hui en sont la 
preuve. En effet, elles étaient marquées d’une franchise et d’une cor
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dialité parfaite qui reflètent la similitude de nos politiques sur plusieurs 
des sujets que nous avons discutés. Il m’est un plaisir particulier de 
souligner à ce propos, qu’elles nous ont donné une satisfaction complète. 
Je  suis certain Monsieur le Ministre, que votre visite servira à renforcer 
davantage la coopération qui existe entre nos deux pays et à rafferm ir 
l’amitié de nos peuples.

Nous sommes d’autant plus heureux que ce contact officiel entre 
nos pays après une longue période, est effectué par un homme d’E tat 
de vos qualités. Homme d’inspiration, de culture et d’action, vous avez 
une brillante carrière pas seulement au service de votre pays mais 
aussi à celui de l’Europe toute entière. Les efforts que votre pays ne 
cesse de déployer pour assurer la paix et la concorde entre les nations 
de l’Ouest et de l’E st ainsi que du Nord et du Sud? sont bien appréciés. 
Le fait que Bruxelles, votre capitale, se trouve au carrefour de l’Europe 
comme le siegè de plusieurs institutions Européennes et internationales, 
augmente encore davantage l’importance du rôle que votre pays joue 
sur la scène politique Européenne.

En ce qui concerne l’Europe, je  voudrais affirm er que la Turquie 
est politiquement, institutionellement et économiquement partie intég
rante de ce continent. C’est la conséquence naturelle de son orientation 
vers l’Occident dès le temps d’Atatürk et aussi du choix fait par la libre 
volonté de son peuple.

Il est impossible néanmoins de ne pas noter au cours des dernières 
années, un malaise dans les relations de la Turquie avec l’Europe 
Occidentale et plus particulièrement avec les institutions européennes 
comme la Communauté Economique Européenne et le Conseil de l’Europe.

Malgré le respect scrupuleux du programme et du calendrier annoncé 
après le 12 Septembre 1980 et malgré les progrès enregistrés depuis lors 
dans la voie de la démocratisation, les critiques sévères et les spécula
tions à l’égard de notre pays se sont multipliées. On a oublié que la 
Turquie se trouvait avant Septembre 1980 au bord d’une guerre civile, 
que le terroisme causait la mort de 20 personnes en moyenne chaque 
jour, que le parlement, en raison de la dégénérescence des institutions 
et des moeurs politiques, était devenu incapable de remplir ses fonctions 
législatives, d’élire un président de la Republique et de former un gouver
nement cohérent et efficace.

Aujourd’hui, la Turquie possède un système démocratique parle
mentaire qui fonctionne à l’exemple de celui de nos amis Européens, 
aussi bien au niveau gouvernemental qu’au niveau municipal. Quelques 
restrictions imposées par la nécessité de rétablir l’ordre et la légalité



dans le pays, sont levées graduellement. C’est ainsi qu’à partir du 19 
Juillet 1985, c’est à dire dans quelques jours, l’état de siège ne restera 
en vigeur que dans 17 provinces sur les 67 du total. Parmi les provinces 
où il sera levé se trouvent deux des trois grandes villes de Turquie, 
Ankara et îzmir.

Chaque fois qu’un tournant décisif est ainsi franchi en Turquie 
vers l’instauration du régime démocratique, nous constatons avec une 
certaine déception que les détracteurs de la Turquie intensifient leurs 
efforts pour calomnier notre pays et pour saper ses relations avec le 
monde Occidental. Je  dois avouer que ce climat de malveillance créé 
surtout au sein des institutions européennes, provoque une grande 
frustration dans l’opinion publique turque et risque d’ébranler sa con
fiance dans l’avenir des relations entre la Turquie et l’Europe Occidentale.

Or, Monsieur le Ministre, les relations entre la Turquie et l’Europe 
sont d’une grande importance pour l’évolution future des développements 
en Asie du Sud-Ouest de au Moyen Orient. La Turquie qui constitue 
un pont géographique et historique entre ces régions et l’Europe, est 
prête à jouer le rôle constructif qui lui incombe, pour le resserrement 
encore davantage des liens qui existent entre ses amis du monde isla
mique et ceux de l’Europe. Il ne faut pas oublier qu’une Turquie stable 
et économiquement forte peut constituer un modèle pour ses voisins et 
contribuer à la stabilité de la région.

Par là, je  voudrais aborder brièvement la situation critique du 
Moyen Orient qui, du point de vue du maintien de la paix et de la 
sécurité dans le monde, nous préoccupe tous de très près.

Face à cette situation qui risque de se détériorer chaque jour da
vantage, la nécéssité urgente de rétablir la prééminence du droit et de 
la justice s’impose. Pour ce faire, nous persistons à penser plus que 
jamais, qu’il faut commencer par la reconnaissance et le respect des droits 
légitimes et les aspirations justes du peuple palestinien. Nous ne croyons 
pas que les conditions de paix et de stabilité puissent être créées dans 
l’ensemble de cette région, sans qu’une solution juste et équitable soit 
auparavant trouvée au problème palestinien. Nous estimons que tous 
les moyens qui peuvent mener à une telle solution, méritent d’être 
essayés et encouragés. C’est dans cet esprit que nous avons accueilli 
favorablement l’accord intervenu récemment entre la Jordanie et l’OLP.

Nous souhaitons vivement que les possibilités offertes par cet 
accord, qui a ranimé l’idée de la paix négociée, oubliée depuis quelque 
temps, soient pleinement utilisées.
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Le Liban, déchiré par les interventions étrangères et les conflits 
internes, est une autre source de préoccupation profonde dans la région. 
Comme nous l’avons maintes fois répété, nous appuyons fermement le 
maintien de la souveraineté et l’indépendence totale ainsi que. l’intégrité 
territoriale de ce pays. Nous espérons sincèrement que les communautés 
libanaises trouveront sans plus tarder les moyens de vivre ensemble 
dans la paix et l’harmonie et les interventions étrangères prendront fin.

La Turquie suit d’autre part avec une inquiétude croissante la 
guerre fratricide qui dure maintenant depuis presque cinq ans entre ses 
deux amis et voisins, l’Iran et l’Irak. Cette guerre qui continue d’épuiser 
d’une façon alarmante les précieuses ressources humaines et matérielles 
de ces deux pays, risque d’entraîner les parties dans une escalade dan
gereuse et d’étendre le champ des hostilités. La Turquie qui a adopté 
depuis le début de la guerre une politique de stricte neutralité, a égale
ment participé d’une façon active aux efforts de paix sur le plan mul
tilatéral et bilatéral. Malheureusement, ces efforts sont restés sans issue 
jusqu’à présent. Nous espérons toutefois que la modération et le bon 
sens vont finalement prévaloir et qu’une solution pacifique sera trouvée 
à ce conflit tragique.

Monsieur le Ministre,

La politique extérieure de la Turquie est basée sur la paix et sur 
le principe du maintien des bonnes relations avec ses voisins. Nous 
souhaitons dans ce contexte, rétablir le dialogue avec la Grèce, notre 
voisin et alliée, pour trouver des solutions pacifiques à tous les problèmes 
qui existent entre les deux pays, par la voie des négociations concrètes 
et substantielles.

C’est par la même méthode que nous désirons parvenir à la solution 
juste, pacifique et durable du problème de Chypre dans le cadre de la 
mission de bons offices du Secrétaire Général de l’ONU et nous encoura
geons la partie Chypriote Turque dans cette direction.

Je  ne voudrais pas terminer mes paroles sans m’arrêter brièvement 
sur un problème très actuel : Celui du terrorisme qui affecte l’ordre 
juridique et social établi dans les pays occidentaux.

La Turquie est convaincue que ce fléau qui prend principalement 
pour cible les pays démocratiques, ne peut être efficacement combattu 
que par une concordance de vue parmi les pays concernés et par l’établis
sement des bases d’une coopération solide, aussi bien bilatérale que 
multilatérale.



Tant que les pays occidentaux n’arriveront pas à se mettre d’accord 
sur la nature même du terrorisme, il serait vain de vouloir endiguer 
cette calamité. C’est pourquoi la Turquie attache une grande importance 
à ce problème crucial et fait appel à tous les pays amis et alliés pour 
que des mesures adéquates soient adoptées d’une commun accord.

Excellence,

J ’aimerais saisir l’occasion pour dire que la coopération que nous 
enteretenons dans plusieurs domaines est appréciée par le peuple turc 
à sa juste valeur. Nous avons toutes les raisons d’être convaincus 
qu’avec le temps, elle ne sera que renforcée.

C’est animé de cette conviction que je  lève mon verre en l’honneur 
de sa Majesté le Roi des Belges, à votre santé, ainsi qu’à celle de Madame 
Tindemans et à l’avenir de l’amitié Belgo-Turque.»

BELG E : 8

D IŞİŞLERİ BAKANI VAHİT HALEFOĞLU’NUN 
BELÇİKA’DA YAYINLANAN «LA LİBRE BELGÎQUE» 

GAZETESİNE VERDİĞİ ÖZEL DEMEÇ

SORU : Türkiye, Belçika’nın, Avrupa Topluluğu içerisinde ken
disinin avukatlığını yapmasını arzulamakta mıdır?

CEVAP : Biz isteriz ki, Belçika Dışişleri Bakanı ziyareti sıra
sında edindiği izlenimlerini aktarsın ve Avrupa Topluluğu içerisinde 
Türkiye’ye tercüman olsun. Bu, Türk Hükümeti tarafından son derece 
hoş karşılanacaktır.

SORU : Avrupa’nın Türkiye ile arasındaki mesafeyi koruma ar
zusunu nasıl açıklıyorsunuz?

CEVAP : Türkiye, bölgede anahtar bir ülke olup, bu ülkenin is
tikrarı zaman içerisinde tüm bölgenin istikrarına katkıda bulunacaktır. 
Oysa, bazı çevreler bu bölgenin istikrar içerisinde olmasını istememek
tedir. Diğer yandan, bazı kişiler, ister katılaşmış bir fanatizm ile olsun, 
ister tam anlamıyla bir cehalet ile olsun, Türkiye’de ne olup bittiğini 
bilmemektedir : önyargılı fikirlerini savunmayı sürdürmektedirler.

Bu fikirleri üç kategoride toplayabiliriz ; Önce, iflah olmaz kişi
lerin fikri olup bunları dikkate bile almaya değmez. Daha sonra, cahil
lerin görüşü : Günümüzde, bazı insanlar artık diğer ülkelerin tarih ve 
coğrafyasını bilmemektedirler. Bu kişileri eğitmek gerekir, işte bizim 
dostlarımızdan istediğimiz de budur ve nihayet, sessiz bir çoğunluk 
mevcut olup bu çoğunluk gürültücü azınlığın ortalarda dolaşmasını dur
durmak için sessizliğine son vermek zorundadır.
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Şimdilik, Avrupa’da artık Türkiye’yi istikrarsızlığa sürükleme ola
nağı bulunmadığına inanmış bulunan bir azınlık mevcuttur. Bu azınlık, 
Türkiye dışına çıkmış ve artık faaliyetlerini ve propagandasını sürdür
mek için Avrupa’da kendisine tanınan özgürlüğü istismar eder olmuş
tur. İddialı genç politikacıların siyasal plânda fikirlerini devralmışlardı.

Tanıdığımız ülkelerde bazı dokümanlar basılıp yayınlanmıştır. Bu 
belgelerden birisi Fransızca, birisi İngilizce olup, belgelerin mükemmel 
dili göz önüne alındığında bu belgeleri dağıtan kişilerin bunun bir satı
rını bile yazma yeteneğinde olmadığı görülecektir. Bazı politikacılar bunu 
anlamamakta ve örneğin işkence iddiaları konusunda, kaynakların «inan
dırıcılığı »ııdan söz etmektedirler. Bu kişiler unutmaktadırlar ki, eğer 
Türkiye karışıklığa sürüklenirse tüm bölge de bundan etkilenecek ve 
uzun vadede mahvolacaktır. Bu kişiler cahilliklerinin esiri durumundadır.

SORU : Türkiye, hâlâ Avrupa’ya karşı çok sabırlı mıdır? Ticari 
alanda, öyle görünüyor ki, Türkiye, gittikçe Ortadoğu ile ilgilenmek
tedir.

CEVAP : Durum böyle değil. Nitekim bu, bazı çevrelerin batık
ların kafasına yerleştirmeye çalıştıkları bir görüştür. Bizim örneğin, 
Irak ve İran gibi komşularımızla mükemmel ilişkilerimiz mevcut olup 
bunun yararının tüm bölgeye olduğu kadar herkese de yarayacağı ka
nısındayız. Oysa, diyalog aynı zamanda ticari ilişkiler ile de sağlanır, 
bu olmadan etkisi olamaz. Ancak bu ülkelerle ilgilenme nedenimiz bu 
değildir. Hatta endüstrileşmekte olan bir ülkenin yeni pazarlar bulma 
zorunda olması olsa dahi, eğer Amerika’lı ya da Avrupa’lı dostlarımıza 
mal satamıyorsak yeni yollar bulmak zorundayız.

İran ile birisi tabii gaz, diğeri de petrol olmak üzere iki yeni boru 
hattı kurulması konusunu görüşmekteyiz. Büyük projemiz K atar’dan çı
kan tabii gazı, Suudi Arabistan, Kuzeyt, Irak ve Türkiye’den geçirerek 
Batı Avrupa’ya ulaştırmaktır. Eğer bu projeyi gerçekleştirebilirsek, Tür
kiye bölgede barışa hizmet eden bir ülke olacak ve Ortadoğu ile Avrupa’yı 
yakınlaştırmış olacaktır. Türkiye, ekonomik açıdan istikrarlı ve güçlü 
olduğu sürece, bu barış projelerini gerçekleştirme yeteneğine sahip ola
caktır.

SORU : Türkiye aynı zamanda büyük teknolojik projelere de gi
rişmek istemektedir. Nitekim «EUREKA» projesine üyelik müracaatın
da bulunmuştur. Fransızların ilk tepkisi pek olumlu gözükmemekte?

CEVAP : Türkiye, Avrupa’nın tamamlayıcı bir parçasını oluştur
makta olup, bu nedenle her Avrupa kuruluşunda görevini üstlenmek zo
rundadır. Dolayısıyla Türkiye'nin «EUREKA» ile ilgilenmesi doğaldır. 
Ancak şimdilik, kimin neyi kararlaştıracağını bilmemekteyiz. Yaptığımız 
yalnızca, Avrupa’da olup bitenle ilgilendiğimizi göstermek olmuştur.
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SORU : Tabii Batı Avrupa Birliği ile de?

CEVAP : Evet, Batı Avrupa Birliği’ne gözlemci olarak parlamen
terlerimizi yollamış bulunuyoruz.

SORU : Tüm bunlar sizi günün birinde Türkiye’nin A ET’ye üyelik 
başvurusunda bulunmasına mı götürecektir?

CEVAP : Elbette. Zamanı gelmiştir ve bunu yapacağız. Şimdilik, 
nişanlılık döneminde bulunuyoruz ve nişanlılık dönemi daima evliliğe 
giden bir olaydır.

SORU : Nişanlılık ender olarak yirmi yıl sürer?

CEVAP : İnsanlarla kurumlan karşılaştırmamak gerekir. Sözleri 
ve eylemleri ile Türkiye Avrupa’nın tamamlayıcı bir parçası olduğunu 
göstermeye devam edecektir. Bir aile içerisinde, herkes daima aynı mali 
olanaklara sahip olamaz. Ancak zamanla, Türkiye geleceğin ülkesi ola
caktır. Avrupa Türkiye’nin potansiyel zenginliklerini unutamaz.

BELG E : 9

KIBRIS BARIŞ HAREKATININ 
11. NCİ YILDÖNÜMÜ MÜNASEBETİYLE 

CUMHURBAŞKANI KENAN EVREN, TBMM BAŞKANI
NECMETTİN KARADUMAN, BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL, 

D IŞİŞLERİ BAKANI VAHİT HALEFOĞLU’NUN 
KKTC CUMHURBAŞKANI RAUF BENKTAŞ’A GÖNDERDİĞİ 

M ESAJLAR VE KKTC CUMHURBAŞKANI’NIN CEVABİ M ESAJLARI

«Sayın Rauf R. DENKTAŞ

Cumhurbaşkanı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 

LEFKOŞA

Barış Harekatının Önbirinci- Yıldönümünde, şahsım ve Türk Milleti 
Adına Zat-ı Alinizin ve Kıbrıs Türk Halkı’mn Barış ve özgürlük Bay
ramım kutlamaktan mutluluk duyuyorum.

Türkiye’nin milletlerarası andlaşmalardan doğan haklarını kullana
rak, gerçekleştirdiği bu harekât Kıbrıs Adası’na Barış ve huzur getir
miş; kalıcı bir çözüm şekli için gerekli temel şartları yaratmıştır. Türk 
Milleti Kıbrıslı soydaşlarına karşı olan tarihî ve ahdî vecibelerinin bilinci 
içindedir. Bu bilinçle, Türkiye Cumhuriyeti, Kıbrıs Türk Halkının güven
liği, huzur, refah ve saadeti için kendine düşen görevleri sarsılmaz bir 
kararlılıkla yerine getirmeye devam edecektir.

47



Uzun yıllar maruz kaldığı büyük baskı ve saldırılara, cesaret, me
tanet ve sabırla direnmesini bilen kahraman Kıbrıs Türk Halkı, Barış 
Harekâtından sonraki dönemde de Kıbrıs meselesinin adil ve kalıcı bir 
çözüme kavuşturulması yönünde müzakere masasında üstün bir dirayet 
göstermiştir. Aracılı görüşmelerde ve 17 Ocak Zirvesinde ortaya koydu
ğunuz ve milletlerarası camia tarafından da takdirle karşılanan yapıcı 
tutum bunun en son örneği olmuştur. Kıbrıs Türk Halkı’nm haklı davası 
milletlerarası plânda artık daha iyi anlaşılmaya başlanmıştır.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin hürriyetçi demokrasi ortamı 
içinde siyasi olgunlukla ve hür iradesiyle seçtiği liderlerinin önderliği 
altında Ada’daki kalıcı çözüm imkânlarını arama gayretlerine devam 
ederken ayııı zamanda, ekonomik ve sosyal kalkınma yolunda hamleler 
yapacağına ve Atatürk ilkeleri doğrultusunda en yüksek seviyeye ula
şacağına inancım tamdır. Bu gayretlerinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuri
yeti Türkiye’nin yardım ve desteğini şimdiye kadar olduğu gibi daima 
yanında bulacaktır.

Bu mutlu güne erişilmesi uğruna canlarını veren tüm şehitlerimizi 
rahmetle, gazilerimizi minnet ve saygıyla anar, şahsım ve Türk Milleti 
adına Zat-ı Alinize ve şahsınızda tüm Kıbrıs Türk Halkı’na mutluluk, 
refah ve esenlik dolu bir gelecek dilerim.

Kenan EVREN 
Cumhurbaşkanı»

«Sayın Kenan EVREN

Türkiye Cumhurbaşkanı 
ANKARA

Kıbrıs Türkü yıllar süren ve büyük acılarla dolu varoluş ve özgürlük 
mücadelesinin mutlu sonucunu, Anavatan Türkiye’nin büyük fedakârlık
ları ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin üstün savaşma gücü ve yetenekleri 
sayesinde 20 Temmuz 1974’te gerçekleştirilen şanlı Barış Harekâtı ile 
elde etmiş olduğunun bilincinde Barış ve özgürlük Bayramının onbi- 
riııci yılını da coşku içinde, kıvançla kutlamaktadır.

Halkımız, yıllardır yürüdüğü ve büyük zorluklarla dolu mücadele 
ve özgürlük yolunda, kendisini herşeyi ile desteklemiş olan yüce Ana
vatanına minnet ve şükran duyguları ile doludur. Bizleri canları ve 
kanları pahasına bugünkü genç Cumhuriyetimize kavuşturan aziz şe
hitlerimizi tazim, kahraman gazilerimizi şükranla andığımız bu tarihi 
ve müstesna günde, Kıbrıs Türkü adına Zat-ı Devletlerine ve değerli 
şahıslarında yüce Türk Ulusuna minnet ve şükranlarımızı arzetmek gö
revini yerine getirirken ayrı bir mutluluk ve kıvanç duymaktayım.
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Büyük fedakârlıklarla oluşturulan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriye- 
t i’ııi Atatürk ilkeleri doğrultusunda, yüce Türk Ulusuna yaraşan bir 
düzeye yüceltmek azmimizi bu vesile ile bir kez daha dile getirirken, 
Anavatan’a ve O’ııun mümtaz yöneticilerine olan sonsuz güven ve bağ
lılığımızı teyiden en iyi dileklerimizi ve derin saygılarımızı sunarım.

Rauf R. DENKTAŞ 
Cumhurbaşkanı»

«Sayın Rauf R. DENKTAŞ 

Cumhurbaşkanı
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 
LEFKOŞA

20 Temmuz Barış ve özgürlük Bayramını Türkiye Büyük Millet 
Meclisi üyeleri ve şahsım adına en içten dileklerimle kutluyorum.

Uzun yıllar yaptığı mücadele sonunda barış ve özgürlüğe kavuşan 
Kıbrıs Türk Halkının sürdürmekte olduğu adil ve kalıcı bir çözüm bulma 
çabalarını ve kalkınma hamlelerini takdirle karşılıyorum.

Türkiye’nin milletlerarası andlaşmalardaıı doğan haklarını kullana
rak gerçekleştirdiği Kıbrıs Barış Harekatının onbirinci yıldönümünde, 
bu uğurda fedakârca mücadele edenleri şükranla anıyor. Zat-ı Alilerine 
ve Kıbrıs Türk Halkına en iyi temennilerimle saygılarımı sunuyorum.

Necmettin KARADUMAN 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanı»

«Sayın Necmettin KARADUMAN

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkam 
ANKARA

Kıbrıs Türk’ü, yüce Türk ulusunun hayatı fedakarlıkları ve şanlı 
Türk Silahlı Kuvvetlerinin üstün savaşma gücü ve yetenekleri sayesinde 
20 Temmuz 1974’te özgürlüğüne kavuşmuş, yıllar süren varoluş ve öz
gürlük mücadelesinin zaferle taçlandığını görmenin mutluluğunu ta t
mıştır.

Halkımız barış ve özgürlük bayramı olarak kınlamakta olduğumuz 
bu tarihi ve müstesna günde şehitlerimizi tazim, gazilerimizi şükranla 
anmakta, Anavatan’a olan sarsılmaz güven ve bağlılığını yinelemek
tedir.

Değerli şahsınızda, yüce ulusumuzun mümtaz temsilcilerine ulusal 
Kıbrıs davamıza karşı esirgemedikleri yakın ve titiz ilgileri için bu mutlu
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günün onbirinci yılında bir kez daha gönülden teşekkür eder, en iyi 
dileklerimizi ve derin saygılarımızı sunarım.

Rauf R. DENKTAŞ 
Cumhurbaşkanı»

«Sayın Rauf R. DENKTAŞ 

Cumhurbaşkanı
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 
LEFKOŞA

Barış Harekâtı’mn Onbirinci Yıldönümünde, şahsım, ve Hükümet 
üyesi arkadaşlarım adına Zat-ı Âlilerinin ve değerli şahsınızda Kıbrıs 
Türk Halkı’mn Barış ve özgürlük Bayramını kutlamaktan mutluluk du
yuyorum.

Kıbrıs Türk halkı, Barış Harekâtı sonucunda özlemini çektiği huzur 
ve barış ortamına kavuşmuştur.

Barış Harekâtının bu yana müzakere masasında yürüttüğü ve en 
son somut örneğini de aracılı görüşmeler ve 17 Ocak Zirvesi’ııde gös
terdiği yapıcı tutum, Kıbrıs Türk Halkı’mn barışseverliğinin ispatı ol
muş ve bütün dünya tarafından takdirle karşılanmıştır.

1974’den bu yana geçen onbir yıl zarfında, ekonomik alanda daha 
büyük atılımlar yapılmasına elverişli bir temel oluşmuştur. Demokratik 
süreç içinde kendi kendini idare eden Kıbrıs Türk Halkı’nm milli birlik 
ve beraberlik ruhu içinde sosyal ve ekonomik alanda güçlenme çabala
rını daha da yoğunlaştıracağına ve refahın en yüksek seviyelerine ula>- 
şacağma inancım tamdır. Türk milleti herzaman olduğu gibi bundan 
sonra da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kalkınma çabalarını karar
lılıkla desteklemeğe devam edecektir.

Bu mutlu yıldönümünde, Kıbrıs Türk Halkı’nm özgürlüğü ve bu
günkü huzur ve güven ortamının kazanılmasında canlarını seve seve 
feda eden şehitlerimize Allah’tan rahmet diler, şanlı gazilerimizi saygıyla 
anar, Zat-ı Alilerinin şahsında Kıbrıs Türk Halkı’ııa müreffeh ve mutlu 
bir gelecek temenni ederim.

Turgut ÖZAL 
Başbakan»

«Sayın Turgut ÖZAL

Başbakan
ANKARA

Kıbrıs Türk Halkı, kendisine yöneltilen haksızlıklar ve saldırılar 
karşısında yıllarca süren direnişi, azmi ve sebatı ile Anavatan Türkiye’nin

I
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sonsuz fedakarlığı sayesinde 20 Temmuz 1974 mutlu Barış Harekâtı 
sonucu özgürlüğüne kavuşmanın oııbirinci yılını coşku içerisinde kıvançla 
kutlamaktadır.

Halkımız, kurtuluş harcında yüce Türk ulusunun fedakarlıkları ile 
tüm şehitlerimizin değerli emek ve asil kanı bulunan Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyetini Atatürk ilkeleri doğrultusunda her alanda yüceltme an
dını bu mutlu günde yeniden azim ve kararlılıkla tekrarlarken, aziz şe
hitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi şükranla anmaktadır.

Bu müstesna ve tarihi günde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 
Halkı ve şahsım adına Anavatan Türkiye’ye ve onun mümtaz yönetici
lerine bir kez daha gönülden teşekkürü borç bilir, sarsılmaz güven ve 
bağlılığımızı teyiden en iyi dileklerimizi ve derin saygılarımızı sunarım.

Rauf R. DENKTAŞ 
Cumhurbaşkanı»

«Sayın Rauf R. DENKTAŞ 

Cumhurbaşkanı
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 
LEFKOŞA

20 Temmuz Barış ve özgürlük Bayramı’nm Oııbirinci Yıldönümü’nde, 
şahsım ve Dışişleri Camiası adına, Zat-ı Alilerinin ve değerli şahsınızda 
Kıbrıs Türk Halkı’nm bu büyük bayramını kutlamaktan mutluluk du
yuyorum.

Özgürlüğünü, uzun yıllar varlığına ve tüm haklarına yöneltilen teh
ditlere caııı pahasına göğüs gererek elde etmiş Kıbrıs Türk halkının son 
onbir yıldır Kıbrıs’a kalıcı bir barış getirmek için sürdürdüğü tutumu 
takdirle karşılıyorum.

Büyük fedakârlıklarla bu anlamlı güne gelinmesini sağlıyaıılan 
minnetle anar, Barış Harekâtı’nııı oııbirinci yıldönümünde, Zat-ı Alile
rine ve Kıbrıs Türk Halkı’ııa en iyi dileklerimle saygılar sunarım.

Vahit HALEFOĞLU 
Dışişleri Bakam»

«Sayın Vahit HALEFOĞLU

Dışişleri Bakanı 
ANKARA

Kıbrıs Türkleriyle bütünleşen yüce Türk Ulusu ve onun bağrından 
kopan şanlı Türk ordusunun büyük fedekarlıkları sonucu elde edilen
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20 Temmuz 1974 zaferinin onbirinci yıldönümünde aziz şehitlerimizi 
tazimle, kahraman gazilerimizi saygıyla anarken, başta Zat-ı Âlileri 
olmak üzere değerli şahsınızda tüm Dışişleri Bakanlığı mensuplarına 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Halkı ve şahsım adına gönülden teşek
kür eder, en iyi dileklerimizi ve derin saygılarımızı sunarım.

Rauf R. DENKTAŞ 
Cumhurbaşkanı»

BELG E : 10

D IŞİŞLERİ BAKANI VAHİT HALEFOĞLU’NUN 
CUMHURİYET GAZETESİNE VERDİĞİ ÖZEL DEMEÇ

SORU : İspanya ve Portekiz’in de A ET’ye tam üye olarak katıl
malarından sonra Avrupa’daki genel hava Topluluğun genişlemesinin 
doyum noktasına ulaştığı şeklindedir. Bu durum, sizce Türkiye’nin A ET’ye 
tam üyeliğini ve Topluluk karşısındaki mevcut haklarını etkiler mi?

CEVAP : Türkiye ile A ET arasında imzalanmış bulunan ortaklık 
Andlaşmalannda, ülkemizin Topluluğa tam üye olarak katılma amacı 
açıkça ifade edilmektedir. Ayrıca Roma Andlaşmasmın 237. madde
sinde her Avrupalı ülkenin Topluluğa katılmak için müracaatta buluna
bileceği kaydedilmektedir. Hükümetimiz AET ile ilişkilerimizde esas 
hedefimizin tam üyelik olduğunu çeşitli vesilelerle açıklamış bulunmak
tadır. Bu husus Hükümet Programımızda da yer almaktadır. İspanya 
ile Portekiz’in A ET’ye katılmaları Türkiye’nin bu husustaki tutumunu, 
tam üyelik için müracaat hakkını ve bu konudaki genel politikasını et
kileyici bir nitelik taşımamaktadır. Mesele, tam üyelik için müracaatın 
siyasî ve ekonomik şartlar itibariyle olgunlaşması noktası etrafında 
toplanmaktadır.

SORU : Türkiye’nin Batı Avrupa ile ilişkilerinin bir türlü rayına 
oturamaması sizi ne ölçüde kaygılandırmaktadır?

Genel kanı Türkiye’nin Avrupa ile ilişkilerinin normalleşmesinin 
bundan sonraki ilk seçimlere kaldığı yolundadır. Bu görüşe katılıyor 
musunuz ?

Hükümetinize getirilen eleştirilerden biri de Avrupa’dan uzaklaşıl- 
dığı ve Türk diplomasisinin ağırlık merkezlerinin başka odaklara kaydığı 
şeklindedir. Bu eleştirileri nasıl karşılıyorsunuz ?

CEVAP : Batı Avrupa ülkeleri ile ikili ilişkilerimizde kayda de
ğer bir gelişme mevcuttur. Gerek resmî ziyaretler, gerek diğer vesile
lerle yaptığımız temaslar sırasında bu ilişkilerin daha da geliştirilmesi 
için karşılıklı siyasî iradenin ve samimi arzunun mevcut olduğunu tespit
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ettik. Batı Avrupalı dostlarımız Türkiye’nin gerçeklerini, Türk milleti
nin ve Hükümetinin demokrasiye olan samimi inancını her gün daha iyi 
anlamaktadırlar. Son olarak ülkemizi ziyaret eden Federal Almanya 
Başbakanı ile Belçika Dışişleri Bakanı’nm bu konuda basma ifade et
tikleri görüşler bunun en açık örneğini teşkil etmektedir. Bazı çevrelerin 
Türkiye aleyhine sürdürdükleri sistemli faaliyetler etkinliğini ve inan
dırıcılığını süratle kaybetmektedir. Siyasî ve ekonomik alanda mensubu 
bulunduğumuz Batı camiası ile ilişkilerimizin daha da güçlendirilmesi 
için Hükümetimiz samimi gayret göstermektedir. Türkiye’nin Batı Av
rupa’dan uzaklaştırılabileceğiııi sananların hayalleri boşa çıkmaya mah
kumdur. Bazı Avrupa kuruluşlarında, özellikle Avrupa Ekonomik Toplu- 
luğu’ııda ve Avrupa Konseyi’ııde bilinen çevreler ülkemiz aleyhindeki 
faaliyetlerini sürdürmeye devam etmektedirler, özellikle Türkiye’ye kar
şı hasmane tutum, izlemeyi dış politikasının temel hedefi haline getirdiği 
anlaşılan Yunanistan’ın bu istikamette bir gayret içinde bulunduğu göz
den kaçmamaktadır. Bu politikanın başarı şansı yoktur. Türkiye’nin 
ergeç bütün Batı Avrupa kuruluşlarında layık olduğu yeri alması tabiidir. 
Bu hem Türkiye’nin hem de Avrupa Topluluğu’nuıı uzun vadeli menfaat
lerinin bir icabıdır.

SORU : Türkiye EUREKA projesine nasıl bakmaktadır? Bu pro
jenin Türkiye açısından önemi nedir? Projeye duyulan ilgi hangi neden
lerden kaynaklanmaktadır?

Türkiye EUREKA projesinin dışında kalmamak amacıyla yürüt
tüğü girişimlerde neden geç kalmıştır? Türkiye’nin bu projeye dahil 
edilmemesi Avrupa ile ilişkilerimiz bakımından ne gibi sonuçlar doğurur?

CEYAP : EUREKA projesi teknoloji Avrupa’sının yaratılmasında 
önemli rol oynayacak bir girişimdir. Bir Avrupa devleti olan Türkiye’nin 
bu gibi projelerle yakından ilgilenmesi doğaldır. EUREKA projesi kap
sam itibariyle sadece AET ülkeleri ile sınırlı tutulan bir çerçeveye sahip 
değildir. Projeye dahil olan ülkeler içinde Türkiye’nin teknolojik açıdan 
rahatlıkla boy ölçüşebileceği memleketler mevcuttur. Bu bakımdan böyle 
bir girişimin Türkiye’nin ilgi sahası dışında mütalaa edilmesi mümkün 
değildir. EUREKA projesi fikri ortaya atıldığından beri Hükümetimiz 
konuyla çok yakından ilgilenmiş ve ilgili ülkelerle bu hususta temas ve 
istişarelerde bulunmuştur. Bu bakımdan Türkiye’nin projeyle ilgilen
mekte geç kaldığı iddiası doğru değildir. Avrupa camiasının çoğunluğu
nun, Türkiye’nin bu projeye katılmasını destekleyecekleri inancını taşı
yoruz. Yüksek düzeyde yaptığımız bazı temaslar bu inancımızı takviye 
etmiştir. Bu vesile ile son zamanlarda Türkiye ile ilişkilerini daha sağ
lıklı bir zemine oturtmak arzusunda olduğu intibaını uyandıran Fran
sa’nın bu konuda izlediği tutumu yadırgadığımızı ifade etmek zorundayım.
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SORU : ABD’nin ortaya attığı Strate jik  Savunma Girişimi Av
rupa’daki NATO müttefikleri arasında ciddi tereddütlere yol açmıştır. 
Bu girişimin NATO stratejisinde köklü değişikliklere yol açacağı, Av
rupa’nın savunmasında ciddi boşluklar yaratacağı, ayrıca silahsızlanma 
görüşmelerini olumsuz yönde etkileyeceği belirtilmektedir. Türkiye 
SD I’nin bu ve benzer sonuçlarını nasıl değerlendirmektedir?

CEVAP : ABD’nin ortaya attığı Stratejik  Savunma Girişimi çe
şitli açılardan önem ve ciddiyetle incelenmesi gereken bir teşebbüstür. 
Hükümetimiz konuyu siyasî, askerî, stratejik , teknolojik ve ekonomik- 
yönleri ile incelemektedir.

Meselenin NATO’yu ve Avrupalı müttefikleri ilgilendiren yönleri 
bulunması nedeniyle bu konudaki danışmaların sürdürülmesine önem 
veriyoruz. Henüz Hükümet düzeyinde herhangi bir karar alınmış de
ğildir.

SORU : Avrupa stratejisini yakmdan ilgilendiren konulardan biri 
de canlandırılması tasarlanan Batı Avrupa Birliği’dir. Türkiye bu olu
şumun içinde yer almak istemekte midir?

CEVAP : Batı Avrupa Birliği’nin canlandırılması için bir süreden 
beri sarfedilen gayretleri yakmdan ve ilgiyle izliyoruz. Bu kuruluşun 
bazı çalışmalarına Batı Avrupa Birliğine Üye olmayan diğer NATO ül
keleri gibi Türk parlamanterlerimiz de gözlemci sıfatıyla katılmışlardır. 
Batı savunma sistemi içinde yer alan Türkiye’nin Batı Avrupa Birliği’nin 
faaliyetlerini de yakmdan takip etmesi tabiidir, özellikle Savunma Sa
nayii alanında bu birliğin Avrupa düzeyindeki işbirliğini güçlendirmeye 
yardımcı olabileceğine dair görüşler mevcuttur. Bu gelişmelerin ışığında, 
Batı Avrupa Birliği ile ilişkilerimizin nasıl bir şekil alması gerektiğine 
yönelik araştırmalarımız sürmektedir.

SORU : ABD’li yetkililer Savunma İşbirliği Alaşması’nm Türk Si
lahlı Kuvvetleri’nin modernizasyon ihtiyaçlarının karşılanması bakımın
dan yetersiz kaldığı, anlaşmada dengesizlik bulunduğu yolundaki açık
lamalarınıza katılmadıklarım ifade etmişlerdin Bu konuda diyecekleriniz.

ABD’li yetkililer Türkiye’nin anlaşmada yapılmasını istedikleri de
ğişiklikler karşısında, Kongre’yi bağlayacak düzenlemelere girmelerinin 
Anayasal açıdan mümkün olmadığını belirtmektedirler. Bu durumda Tür
kiye’nin anlaşmaya ilişkin beklentilerini karşılayacak nasıl bir formül 
geliştirilebilir ?

CEVAP : Türkiye ile ABD arasındaki Savunma ve Ekonomik İş
birliği Anlaşması iki temel unsura dayanmaktadır. Bunlardan biri Türk 
Ordusunun modernleştirilmesi gayretlerine ve Türk ekonomisine ABD’nin
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katkıda bulunması, diğeri ise Türk Silahlı Kuvvetlerine ait bazı tesis
lerden ABD’nin yararlanmasıdır. Bu iki unsur arasında bir dengenin 
mevcut bulunması gerektiğine çeşitli vesilelerle işaret ettik. Geçen beş 
yıllık uygulama bu dengenin arzu edilen düzeyde tesis edilemediğini 
göstermiştir. ABD’nin sağladığı desteğin Türkiye’nin ihtiyacının altında 
kaldığı, ABD yetkililerince de kabul edilmektedir. Gerçekten, Yönetimin 
Kongreye teklif ettiği yardım miktarı iki ülke makamlarının müştereken 
tesbit ettiği ihtiyacın altındadır. Kaldı ki, ABD Kongre’si*- 
nin askeri yardım miktarında yönetimin teklifine nazaran da önemli 
kısıntılar yaptığı bir gerçektir. Ayrıca ABD Kongre’sinde bazı etnik 
grupların etkisi ile, Türk - Amerikan işbirliği ile ilgisi bulunmayan ko
nuların ABD askeri yardımı ile irtibatkındırılmak istenmesine karşı 
Türkiye’nin kayıtsız kalması mümkün değildir. Şimdi mesele bu denge
nin nasıl sağlanabileceğidir. Bu konudaki düşüncelerimizi ABD Hükü
metine bildirmiş bulunuyoruz. Teknik düzeydeki çalışmalarımız ise de
vam etmektedir. •

SORU : Yunanistan Başbakanı Andreas Papandreu’nuıı ABD ile 
ilişkilerini normalleştirmesini, ABD’nin Türkiye’ye baskı yaparak Ege 
sorunlarında ve özellikle Limni’de ödün almak koşuluna bağladığı anla
şılmaktadır. ABD’nin böyle bir yaklaşımı benimsediği yolunda aldığınız 
duyumlar var mıdır? ABD’nin böyle bir yaklaşımı benimsemesi ne gibi 
sonuçlar doğurur?

CEVAP : Yunanistan Hükümeti’nin gerek Türkiye ile ikili iliş
kilerde gerek Kıbrıs sorununda yabancı ülkelerin, özellikle ABD’nin 
Türkiye üzerine yapacağım ümit ettikleri baskılardan medet umma si
yasetini öteden beri takip ettiği bilinen bir gerçektir. Bunu resmî de
meçlerinde de görmek kabildir. Ancak bu politika geçmişte kendilerine 
hiçbir şey kazandırmamıştır, bundan sonra da kazandırması mümkün 
değildir. Zirâ Türkiye dış politikasını dış baskılarla tayin eden bir ülke 
değildir. Kaldı ki, ne ABD’nin ne de diğer dost ülkelerin böyle bir yak
laşım benimseyeceğine inanıyoruz. Yunanistan eğer bu politikayı sür
dürmek isterse alacağı sonuç hayal kırıklığından başka birşey olmaya
caktır*

SORU : Yunan Başbakanı Türkiye ile diyaogu Kıbrıs’taki Türk 
askerlerinin geri çekilmesi koşuluna bağlamıştır. Papandreou’nun getir
diği bu koşulu nasıl karşılıyorsunuz?

CEVAP : Yunanistan Başbakam’mn Türkiye ile diyalogu Kıbrıs’ta
ki bütün Türk askerlerinin çekilmesi şartına bağlaması Kıbrıs sorunu
nun çözümünü arzu etmediğinin yeni bir işareti olarak vasıflaııdırıla- 
bilir. Zirâ Türkiye’nin Ada’da etkili ve fiilî garantisinden vazgeçmeye
ceğini Yunanistan’ın bilmemesi mümkün değildir, öyle anlaşılıyor ki



amaçları Kıbrıs meselesini çözmek değil, bu meseleyi Türkiye aleyhine 
istismar konusu yapabilecekleri sürekli bir ihtilaf halinde muhafaza et
mektir.

SORU : Papandreu, Türkiye ile Ege’de görüşülecek bir konu ol
madığını belirtmektedir. Geçmişte Ege sorunları Türkiye' ile Yunanistan 
arasında müzakere edilirken, bugün müzakere konusu olmaktan çıkmış 
olmaları, Türk diplomasisi açısından bir gerileme değil midir?

CEVAP : Türkiye ile Yunanistan arasında Ege’de mevcut ihti
lafları yegane çözüm yolu diyalog ve müzakeredir. Esasen BM Güvenlik 
Koııseyi’niıı 25 Ağustos İ976 tarihli ve 395 sayılı kararı ve buna isti
naden yapılan 1976 Bern Anlaşması müzakere yöntemini öngörmek
tedir.

İki ülke arasında bu amaçla Dışişleri Bakanlıkları Genel Sekre
terleri düzeyinde bir müzakere süreci başlatılmıştı. Ayrıca Başbakanlar 
ve Dışişleri Bakanları arasında da görüşmelerde bulunulmuştu. Başbakan 
Papandreu’ııun 1981 yılında işbaşına gelmesinden sonra yaptığı ilk iş 
bu müzakere sürecini kesmek olmuştur. Müzakereden kaçan tarafın hak
lılığına dünyayı iııandırabilmesi mümkün değildir. İki ülke arasındaki 
ihtilafların yaratılmasında olduğu gibi müzakere sürecinin kesilmesinde 
de Türkiye’nin en küçük bir sorumluluk payı mevcut değildir, Yunanis
tan Hükümeti’nin bu tutumu herşeyden önce Yunan milletinin uzun 
vadeli çıkarlarına zarar vermektedir. Zirâ Yunan halkının Türkiye’ye 
karşı sürdürülen gerginlik politikasından kazanacağı hiçbir şey yoktur. 
Başbakan Papandreu’nun şunu bilmesi gerekir ki, Türkiye ve Yunanis
tan’ın bulunduğu bölgenin gerçekleri ve Türkiye’nin mevcut ve gelecek
teki potansiyeli gözönünde tutulduğunda Yunanistan için gelecek bakı
mından en iyi güvence Türkiye ile dostlukta yatmaktadır. Bu gerçek 
idrak edilmiyorsa bunun sorumluluğunun Türkiye’de aranmaması ge
rekir.

SORU : Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Perez De Cuellar’m 
Kıbrıs sorununa bir çözüm bulmak amacıyla hazırladığı planda önemli 
değişiklikler yaptığı anlaşılmaktadır. Türkiye, Genel Sekreterin Ocak 
zirvesinde görüşülen ve Rumlarca reddedilen planım desteklemişti. Tür
kiye değiştirilmiş son plan karşısında nasıl bir tutum takınacaktır?

CEVAP : Türkiye, Kıbrıs sorununa B.M. Genel Sekreteri’ııin gö
zetiminde Türk ve Rum toplumları arasında eşitlik esasına göre yapı
lacak müzakerelerle çözüm bulunabileceğine inanmaktadır. Bu amaçla 
Kıbrıs Türk toplumunun aracılı görüşmelerde ve Ocak Zirvesinde izle
diği yapıcı tutumu samimiyetle desteklemiştir. Kıbrıs Rum toplumu ve 
onları destekleyen Yunanistan Hükümeti Ocak ayında bir anlaşmaya



ulaşılamamasmm bütün sorumluluğunu taşımaktadırlar. Genel Sekrete
rin Ocak Zirvesinden sonra sadece Rum tarafıyla görüşerek oluşturduğu 
belge KKTC yetkili makamlarınca hayretle karşılanmıştır. KKTC Cum
hurbaşkanı Sayın Deııktaş, Parlamento ve Hükümetle danıştıktan sonra 
düşüncelerini Genel Sekretere bildirecektir. Şu kadarını ifade edeyim 
ki yeni belge Türk tarafınca kabul edilen belgeye nazaran Rumlar le
hine- özlü ve önemli değişiklikler ihtiva etmektedir,

SORU : Sizce Kıbrıs sorununun çözümü açısından gerekli olan 
koşullar nelerdir?

CEVAP : Kıbrıs sorununa B. M. Genel Sekreterinin gözetiminde 
Kıbrıs Türk ve Rum toplumları arasında müzakerelerle çözüm bulun
ması mümkündür. Evvelce de mutabakata varıldığı gibi kurulması ön
görülen federal devletin iki toplumun siyasî eşitliği ve iki kesimlilik 
esaslarına göre oluşturulması gerekmektedir. Bulunacak çözüm Kıbrıs 
Türk toplumunun can ve mal güvenliğini mutlak olarak teminat altına 
almalıdır. Bunun için Türkiye’nin fiilî ve etkili garantisi vazgeçilmez bir 
unsur teşkil etmektedir.

Kıbrıs sorununu kalıcı bir çözüme kavuşturabilmek için karşılılıklı 
itimat havasının yaratılması öncelikli bir mesele teşkil etmektedir. Oysa 
Yunanistan ve Kıbrıs Rum tarafı böyle bir havanın yaratılmasına kat
kıda bulunmak şöyle dursun, mevcut itimatsızlığı daha da derinleştir
mek için sürekli bir gerilim politikası uygulamaktadırlar. Evvelce de 
belirttiğimiz gibi geçmişte Kıbrıs sorununa Türkiye ile Yunanistan ara
sındaki ilişkilerin en iyi düzeyde olduğu bir dönemde çözüm bulunabil
diği unutulmamalıdır. Başbakan özal’m da belirttiği gibi Türkiye ve 
Yunanistan Başbakanları el sıkılaşamazken Kıbrıs’taki iki toplümun 
karşılıklı itimat ortamr içine gireceğini beklemek aşırı iyimserlik olur.

SORU : Sovyetier Birliği’nde Gorbaçev’iıı liderliği döneminde Do
ğ u -B a tı ilişkilerinde herhangi bir değişiklik bekliyor musunuz?

CEVAP : Türkiye daima Batı ile Doğu arasında bir yumuşama 
ikliminin gerçekleşmesini samimiyetle arzu etmiş ve bu istikamette 
gayret göstermiştir. ABD ve Sovyetier Birliği arasında gerçekleştirilecek 
yüksek düzeydeki temasların bu amaca hizmet edeceğine inanıyoruz. 
Bu bakımdan Kasım ayında Başkan Reagan ile Sovyetier Birliği Komü
nist Partisi Genel Sekreteri Gorbaçev arasındaki bir görüşme yapılması 
kararını olumlu karşıladık. Sovyetier Birliği’nin yeni yöneticilerinin, 
mensubu bulunduğumuz Batı camiasının, Doğu - Batı ilişkilerini daha 
sağlıklı bir zemine oturtmaya yönelik yapıcı tutumunu olumlu bir yak
laşımla değerlendireceğini ümit ediyoruz.



SORU : Türkiye^ bu ay sonunda Helsinki’de yapılacak olan AGÎK 
toplantısına nasıl bakıyor?

AGÎK toplantısında Bulgaristan’daki müslüman Türk azınlığa ya
pılan baskıları gündeme getirecek misiniz?

CEVAP : Türkiye 1975 yılında imzalanan Avrupa Güvenlik ve İş
birliği Konferansı Nihaî Senedinin bütün ilgili ülkelerce eksiksiz olarak 
uygulanmasına önem vermektedir. Bu alanda şimdiye kadar yapılan ça
lışmalara ve düzenlenen Konferanslara aktif bir şekilde katılmış bulu
nuyoruz. Son olarak bu çerçevede Ottava’da düzenlenen insan hakları 
ile ilgili konferansa da yapıcı bir anlayışla katıldık.

Bu defa Helsinki’de yapılacak 10. yıldönümü toplantısında Nihaî 
Senedin uygulanmasıyla ilgili hususların, bu arada AGÎK Ottava Kon
feransında olduğu gibi Bulgaristan’daki soydaşlarımızın insan hakları
nın ihlali konusunun da ele alınacağı tabiidir.

SORU : Filibe Başkonsolosluğumuz çevresinde alman önlemlerin 
kaldırılması Türk - Bulgar ilişkilerinde bir yumuşama havası yaratmış 
mıdır? Helsinki’de Bulgar Dışişleri Bakanı ile görüşmeyi tasarlıyor mu
sunuz ?

Bulgaristan dışındaki Doğu Bloku ülkeleri ve özellikle Sovyetler 
Birliği’nin Bulgaristan’daki Türk azınlığa yapılan uygulamalar karşısın
daki tutumları ne olmuştur?

CEVAP : Bulgar makamlarınca bir süreden beri Filibe Başkon
solosluğumuzun etrafında alman ve hiçbir mesnede? dayanmadığı gibi 
uluslararası hukukla da bağdaştırılması mümkün olmayan tedbirlerin 
kaldırılmış olması gecikerek düzeltilmiş olan yanlış bir uygulamadır. 
Türkiye ile Bulgaristan arasında son aylarda ortaya çıkan pürüzlerin 
esasını bu ülkedeki Türk azınlığına yapılan baskılar teşkil etmektedir. 
Hükümetimiz bu meselenin çözümü için arzu eden soydaşlarımızın Tür
kiye’ye göç etmelerine imkân verecek bir anlaşmanın gerçekleştirile
bilmesi için iki ülke arasında müzakerelerde bulunulmasını önermişti. 
Bulgar Hükümetinden şimdiye kadar bu konuda müsbet bir karşılık 
almış değiliz. Bulgarların iki ülke arasındaki ilişkilere ve Balkan işbir
liğine olumsuz etkide bulunan bugünkü tutumlarını sürdürmekle hiçbir 
şey kazanamayacakları aşikardır. Ortaya atmaya çalıştıkları iddialar, 
son olarak Ottava İnsan Hakları Konferansı’nm da gösterdiği gibi, dünya 
kamuoyunda destek bulamamıştır. Bulgaristan Hükümeti’nin meseleye 
Türkiye ile müzakere yoluyla bir çözüm yolu arama görüşünü benim
semesini samimiyetle temenni ediyoruz.
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SORU : Irak’ın Körfez’de Türk tankerlerine karşı birbiri ardma 
gerçekleştirdiği saldırıları nasıl karşılıyorsunuz? Irak nezdinde yapılan 
girişimler hakkında bilgi verirmisiniz ?

İran son saldırılardan sonra Türkiye'den Irak'ı kınayan bir açıklama 
yapmasını istemiştir. Türkiye’nin bu konuda suskun kalışının nedeni 
nedir?

CEVAP : Körfez’de saldırıya uğrayan tankerlerimiz konusunda
ki tutumumuz Bakanlığımızın 10 Temmuz’da yaptığı açıklamada ifade 
edilmiştir. Hükümetimiz Körfez’de ulaşım serbestliğinin uluslararası ku
rallara ve teamüllere uygun olarak sağlanması kanaatinde olduğunu 
açıkça ifade etmiş ve bu konuda ilgili taraflara çağrıda bulunmuştur. 
Tankerlerimizin saldırıya uğraması üzerine, bu konular çeşitli veçhele
riyle uluslararası hukuk çerçevesinde İncelenmekte ve buna göre gereği 
yapılmaktadır. Türkiye iki dost ve komşu ülke arasında beş yıldan beri 
süregelen savaşın devam etmesinden üzüntü duymaktadır. İki tarafa 
ağır kayıplar verdiren ve Körfez’deki ulaşımı tehlikeye atan bu sava
şın sona erdirilmesi için Hükümetimiz her türlü çabayı göstermeye hazır 
bulunmaktadır.

SORU : Lübnan’ın bugün içine düştüğü durumu Türkiye nasıl 
değerlendiriyor? Suriye’nin Lübnan politikasını nasıl değerlendiriyorsu
nuz?

CEVAP : Lübnan’da yıllardan beri cereyan eden üzüntü verici 
gelişmeler yalnız Lübnan halkına büyük acılar vermekle kalmamakta 
aynı zamanda bölge barışı içinde ciddi bir tehlike teşkil etmektedir. 
Hükümetimiz Lübnan’ın bir an önce barış ve huzura kavuçmasmı te
menni etmektedir. İsrail’in işgal altında tuttuğu Arap topraklarından 
tamamiyle çekilmesinin, Lübnan’ın barış ve istikrara kavuşması için 
zorunlu olduğu inancındayız.

SORU : Basında çıkan haberlerde Suriye’nin Türkiye’ye dönük 
tedhiş eylemlerine girişen unsurlara verdiği desteği çektiği belirtilmiştir. 
Size ulaşan resmi bilgiler bu haberleri doğrulayıcı nitelikte midir?

CEVAP : Kısa bir süre önce Suriye ile yapılan yüksek düzeydeki 
temaslar sırasında iki ülkenin terörizmle mücadelede işbirliği yapmaları 
hususunda mutabakata varılmıştı. Bu mutabakatın tatbikatta müspet 
sonuçlar vereceğini ümit ediyoruz.

SORU : Orta Doğu sorununa bir Filistin - Ürdün Konfederasyonu 
kurulması yoluyla çözüm bulunması amacıyla ABD ile yürütülen temas
larda ortaya çıkan son durumu nasıl değerlendiriyorsunuz ?
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CEVAP : Ortadoğu sorununa bir çözüm bulunmasının önde gelen 
şartlarından biri Filistinlilerin haklı davalarının kalıcı bir hal şekline 
bağlanmasıdır. Bu bakımdan Ortadoğu meselesinin müzakere edilmesi 
için müşterek bir Ürdün - Filistin heyetinin teşkil edilmiş olmasını olumlu 
bir adım olarak görüyoruz.
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S İ Y A S İ  O L A Y L A R

AGİK

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansının (AGİK) 1983 Eylülc
ünde çalışmalarını tamamlayan Madrid İzleme Toplantısında, Konfe
ransa iştirakçi devletlerin, 1986’da Viyana’da yapılacak İzleme Toplan
tısına değin, aradaki 3 yıllık dönem zarfında muhtelif alanlarda top
lantılar düzenlemeleri kararlaştırılmıştır.

Bu çerçevede 1983-1986 yılları arasında düzenlenmesi öngörülen top
lantılar şunlardır.

1. Avrupa’da Güven ve Güvenlik Arttırıcı Tedbirler ve Silahsız
lanma Konferansı, Stokholm 17.1.1984 halen devam etmektedir.

2. Uyuşmazlıkların Barışçı Yollarla Çözümü Toplantısı, Atina, 21 
Mart - 30 Nisan 1984.

3. Akdeniz’de Ekonomik, Bilimsel ve Kültürel İşbirliği Semineri, 
Venedik 1 6 - 2 6  Ekim 1984.

4. İnsan Hakları ve Temel Hürriyetler Uzmanlar Toplantısı, Otto
wa, 23 Nisan - 17 Haziran 1985.

5. AGİK Helsinki Nihai Senedi’nin imzalanmasının onuncu Yıldö
nümünü Anma Toplantısı, Helsinki 30 Temmuz - 1 Ağustos 1985.

6. Kültürel Forum, Budapeşte 15 Ekim - 22 Kasım 1985.

7. İnsani Temaslar Uzmanlar Toplantısı, Bern 15 Nisan 1986 - 6 
hafta sürecek.

30 Temmuz - 1 Ağustos 1985 tarihleri arasındaki 35 devletin Dış
işleri Bakanlarının katıldığı bu AGİK toplantısı, belirli bir konuya tah
sis edilmemiş bir kutlama töreni niteliğinde yer almıştır.

Toplantıya iştirak eden Dışişleri Bakanları 20’şer dakika olarak be
lirlenen konuşmalarında, özellikle Nihai Senedin imzalanmasından bu ya
na geçen on yılın kısa bir muhasebesini yaparak AGİK sürecinin devam
lılığına atfettikleri önemi vurgulayarak çok taraflı dialogun sürdürülmesi 
görüşünü ifade etmişlerdir.
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K Ü L T Ü R E L  O L A Y L A R

AĞUSTOS

22 - 26 Ağustos 1985 tarihlerinde Yugoslavya’nın Struga şehrinde 
düzenlenen Struga Şiir Akşamları Festivaline şair Coşkun Ertepmar ve 
Yahya Akengin katılmışlardır.

29 Ağustos - 2 Eylül 1985 tarihlerinde Fransa’nın Dijon kentinde 
düzenlenen Uluslararası Halkoyunları Festivali ve Yarışmasına katılan 
Turizm ve Halk Bilimi Araştırma Derneği Ekibi ikincilik ödülünü ka
zanmıştır.

29 Ağustos - 7 Eylül 1985 tarihleri arasında Yugoslavya’nın Gos- 
tivar ve Tetova kentlerinde yapılan festival İstanbul Turizm Folklor 
Derneği Halk Dansları ve Halk Müziği Topluluğu katılmıştır, üsküp 
TV’si gösterileri televizyonda yayınlamıştır.
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O L A Y L A R  K R O N O L O J İ S İ





HELSİNKİ SONUÇ BELGESİNİN 10. YILDÖNÜMÜ TÖRENLERİNE 
DIŞİŞLERİ BAKANI YAHİT HALEFOĞLU KATILDI

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı Helsinki Sonuç Belgesinin 
10. yıldönümü törenleri münasebetiyle 35 ülkenin Dışişleri Bakanları 
Helsinki’de biraraya gelmişlerdir. Dışişleri Bakanı Vahit Halefoğlu, tö
renler nedeniyle Helsinki’de bulunan Federal Almanya, ABD, Hollanda, 
İsviçre, Romanya ve Çekoslovakya Dışişleri Bakanlarıyla ikili görüşme
ler yapmıştır. Bu görüşmelerde ikili ve uluslararası sorunlar hakkında 
görüş alış-verişinde bulunulmuştur.

Dışişleri Bakanı Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansına ilişkin 
görüşleri yansıtan bir konuşma yapmıştır. (Bk. Belge 1)

3 Ağustos 1985

TÜRKİYE - LİBYA SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMELERİ 
YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakam Doç. Dr. Mustafa Kalemli ile 
Libya Sosyal Güvenlik Sekreteri İbrahim Fakih Hassan arasında 13 
Eylül 1984 tarihinde imzalanan Türkiye - Libya Sosyal Güvenlik Sözleş
mesinin onay belgeleri teati edildi.

Teati edilen Onay Belgeleri ile 3 Eylül 1984 tarihli Türkiye - Libya 
Sosyal Güvenlik Sözleşmesi iki ülke arasındaki 1976 tarihli ilk Sosyal 
Güvenlik Sözleşmesine bazı yeni düzenlemeler getirmekte, Libya’da ça
lışan işçilerimizi ile aile fertlerini sosyal güvenliklerini teminat altına 
almayı öngören yeni hükümler kapsamaktadır.

Bu sözleşme ile kazanılmış haklar aynen muhafaza edilmiş, öte 
yandan Libya’da çalışmış oldukları süreler ve Libya Sosyal Sigortalar 
Kurumuna kesilen sigorta primleri bulunan işçilerimize veya ölümü ha
linde geride kalan hak sahiplerine aylık bağlanması sağlanmıştır. Ay
rıca sözleşmeden doğan hak ve hukukların ilgilinin talebi halinde Türk 
Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğünce sonuçlandırılması esası 
getirilmiştir.

Libya’da iş yapan üçüncü ülke firmalarında çalışan işçilerimizin tüm 
sigorta primlerinin (işçi v@ işveren payları) Lib, a Mevzuatı çerçeve
sinde Türkiye’ye transfer etme imkânını da getiren ve her iki ülke 
Hükümetleri tarafından onaylanan sözleşme; onay belgelerinin bu gün 
teati edilmesiyle yürürlüğe konulmuş bulunmaktadır.

Bu sözleşmenin yürürlüğe girmesiyle Türk fiı malan yanında çalı- 
şan işçilerimiz SSK Mevzuatına tabi olacaklaıdır.

1 Ağustos 1985
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Libya’da; yabancı veya vatanı Libyalı olan şirketler yanındaki iş
çilerimiz Libya Sosyal Sigortalar Mevzuatına tabi olacaklar ve bunların 
sosyal sigorta ve emeklilik primleri ise Libya Sosyal Sigortalar Kuru- 
muna yatırılacaktır. Bu işçilerimiz Libya Sigorta Mevzuatının tanıdığı 
bütün haklardan yararlanacaktır.

Ayrıca işçilerimizin Libya’dan kesin olarak ayrılması veya ölmesi 
durumunda ise işçilerimizin sosyal sigorta haklarının Türkiye’ye trans
fer edilmesi mümkün olabilecektir.

1 - 5 Ağustos 1985

TÜRKİYE - LİBYA ARASINDA SUÇLULARIN İADESİNE 
İLİŞKİN ANLAŞMA İMZALANDI

Adalet ve İçişleri Sekreter Yardımcısı Ammar Lataif Başkanlığında 
üst düzey yetkililerinden kurulu Libya Arap Halk Sosyalist Cemahiri- 
yesi Heyeti, iki ülke vatandaşlarının karşılaştıkları Konsolosluk sorun
larına hukuki ve cezai konularda adli yardımlaşma ve iki emniyet ku
ruluşları arasında işbirliği imkanlarını görüşmek üzere 1 - 5  Ağustos 
1985 tarihlerinde resmî konuk olarak Ankara’ya gelmiştir.

Büyükelçi Erdoğan Sanalan Başkanlığındaki Türk Heyetinde, Dış
işleri, Adalet, İçişleri ve Emniyet Genel Müdürlüğü üst düzey yetkili
leri hazır bulunmuşlardır.

Görüşmeler Türkiye ve Libya arasındaki yakın ilişkilere uygun 
olarak dostluk, kardeşlik ve karşılıklı anlayış havası içerisinde cere
yan etmiştir.

Müzakeresi yapılan «Türkiye Cumhuriyeti ile Libya Arap Halk Sos
yalist Cemahiriyesi Arasında Suçluların geri verilmesi Sözleşmesi» He
yet Başkanları tarafından Hükümetleri adına imza edilmiştir.

«Hukuki ve Cezai konularda Adli Yardımlaşma Sözleşmesi’nin mü
zakeresi için teknik düzeyde bir Türk heyeti de yakında Libya’ya gide
cektir. Heyetler bu sözleşmenin en kısa zamanda imzalanması hususun
da görüş birliğine varmışlardır.

Ayrıca, Heyetler vatandaşlarını ilgilendiren Konsolosluk, vize, ika
met sorunlarının da iki ülke arasında mevcut yakın ilişkilerine uygun 
olarak çözüme kavuşturulması için gereken önlemlerin karşılıklı olarak 
alınmasını da kararlaştırmışlardır.»
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JAPON PARLAMENTO HEYETİ TÜRKİYE’DEN AYRILDI
Dünya Gençlik Yılı nedeniyle çeşitli ülkeleri ziyaret eden Japon 

Liberal Demokratik Parti’ye mensup 17 kişilik heyet Ankara’da Parla- 
mento’da grubu bulunan siyasi parti yöneticileriyle, İstanbul’da da yet
kililerle görüşmüş, tarihi ve turistik yerleri gezdikten sonra ülkemizden 
ayrılmışlardır.

7 Ağustos 1985

ERALP, YUNANİSTAN’A KARŞI DÜŞÜNÜLEN ÖNLEMLERİ
AÇIKLADI

Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Dairesi Başkanı Yalım Eralp haf
talık basın toplantısında, gazetecilerin konuyla ilgili sorularını cevap
landırırken, Türkiye’nin bugüne kadar Yunanistan’a karşı hasmane bir 
tavır takınmadığını, daima dostluk eli uzatmış olduğunu vurgulamıştır.

Eralp, ayrıca, Nisan 1985’de Vaşington’da, Sayın Başbakanımızın 
Yunanistan’a bir dostluk anlaşması önerdiğini, buna mukabil Yunanis
tan’ın her alanda hasmane tutumunu devam ettirmekte olduğunu, tu
rizmi engellemekten tutun da bizim gemiciliğimize mani olmak gibi 
hemen tüm alanlarda karşımıza çıkmakta olduğunu söylemiştir.

7 Ağustos 1985

IRAK TİCARET YE SANAYİ ODALARI FEDERASYONU 
HEYETİ’NİN ZİYARETİ

Irak Ticaret ve Sanayi Odaları Federasyonu’na mensup 11 kişilik 
bir ticaret heyeti İstanbul, İzmir ve Bursa illerimizde ticaret, sanayi 
alanlarındaki iş adamlarımızla görüşmelerde bulunmuşlardır.

7 Ağustos 1985

IRAK - İRAN ARASINDA ESİR DEĞİŞİMİ YAPILDI
Irak’m elinde bulunan ve sakat 29 İran’lı esir Ankara Esenboğa 

Havaalanında Uluslaraası Kızılhaç Komitesi aracılığıyla İran Makamla
rına teslim edildi.

8 Ağustos 1985

KKTC BM GENEL SEKRETERİ DE CUELLAR’IN 
BELGESİNİ YANITLADI

KKTC’nin BM Genel Sekreteri De Cuellar’m taraflara sunmuş ol
duğu belgenin yanıtı, Dışişleri ve Savunma Bakanı K. Atakol tarafından 
BM Genel Sekreteri Kıbrıs Özel Temsilcisine verildi.

5 Ağustos 1985
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Bu konuda bir açıklama yapan Atakol, «Cevabımız hiç şüphe yok ki 
güvenlik, refah ve geleceğini teminat altına alan ve her zaman olduğu 
gibi barışçı tutumumuzu ortaya koyan nitelikte bir belgedir» dedi.

8 Ağustos 1985

DIŞİŞLERİ, YURT DIŞINDAN TATİLE GELEN YURTTAŞLARI
UYARDI

Dışişleri Bakanlığı özellikle Yugoslavya ve Bulgaristan üzerinden 
geçişler sırasında meydana gelen trafik kazalarında çok sayıda yurttaşı
mızın öldüğü ya da yaralandığını dikkate alarak «Vatandaşlarımızın se- 
yahatları sırasında aşırı hızdan kaçınmalarını, zaman zaman özel park 
yerlerinde dinlenerek yola devam etmelerini, arabalarına ve çocukların 
oturduğu bölümleri normalden fazla eşya yüklememelerini» önerdi.

9 Ağustos 1985

DIŞİŞLERİ BAKANI VAHİT HALEFOĞLU ANADOLU AJANSINA
BİR AÇIKLAMA YAPTI

«ABD Dış Yardım Yetki Kanunu Başkan Reagaıı tarafından onay
lanmıştır. Türkiye’nin yapılacak yardıma ilişkin görüşleri daha önce 
esasen açıklanmıştı. Bu yardımın dayanağını teşkil eden Türk-Amerikan 
Savunma ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması ve bu alanda izlenecek yol 
hakkında zamanı gelince kamuoyuna gerekli açıklama yapılacaktır.»

9 Ağustos 1985

FEDERAL ALMANYA ANAYASA MAHKEMESİ BAŞKANI 
TÜRKİYE’DEN AYRILDI

Anayasa Mahkemesi Başkanı Semih özmert’in davetlisi olarak, An
kara, İstanbul ve İzmir’de resmi temaslarda bulunan Federal Almanya 
Anayasa Mahkemesi Başkanı Prof. F. Zaidler ve beraberindeki heyet 
ülkemizden ayrıldı.

9 Ağustos 1985

BAŞKAN REAGAN DIŞ YARDIM PAKETİNİ ONAYLADI

ABD Başkanı Ronald Reagan 1986 ve 1987 yılları için Kongrenin 
kabul etmiş olduğu toplam 25,4 milyar dolarlık yardım yasasını imza
ladı. .

Yasanın imzası sırasında bir konuşma yapan Reagaıı, Türkiye ve 
Yunanistan’a sağlanacak yardımın Kongre tarafından 7/10 oranına bağ
lanmasını eleştirerek bu duruma karşı olduğunu açıklamıştır.
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Yasanın kapsadığı dış yardım paketinde Türkiye’ye 714.28 milyon 
ayrıldı. Başkan Reagan daha önce Türkiye’ye 785 milyon dolar veril
mesini önermiş, ancak bu miktar Kongre’nin iki kanadında yapılan 
görüşmeler sırasında kesintiye uğramıştı. Temsilciler Meclisi ve Senato’- 
nun belirlediği miktarlarda farklılık olduğundan Türkiye’ye yardım ko
nusu Kongre Uzlaştırma Komisyonunda ele alınmıştı.

1 1 - 1 8  Ağustos 1985

IRAK SANAYİ VE MADENLER BAKANI YASİN HIDIR 
TÜRKİYE’YE GELDİ

Sanayi ve Ticaret Bakanı Cahit Aral’ın davetlisi olarak ülkemize 
gelen Irak Sanayi ve Madenler Bakanı Suphi Yasin Hıdır ve beraberin
deki heyet Ankara, Bursa ve İstanbul’da sanayi tesislerinde inceleme
lerde bulunmuş, sanayici ve işadamları ile de görüşmeler yapmıştır.

Türkiye’deki görüşmelerine ilişkin olarak bir konuşma yapan ko
nuk Bakan, «Türkiye ile Irak’m ilişkileri stratejik konumlardan kay
naklanmaktadır. Bu ilişkiler geçici değil, süreklidir, bazı çevrelere göre, 
bu ilişkilerin nedeni Irak-îran savaşıdır, ancak gerçek neden savaş de
ğil, stratejik konumlardır. Bu ziyaretimiz ne ilktir, ne de son olacaktır. 
Bu temaslar her iki ülke arasında karşılıklı yardımlaşmayı arttıracak
tır» demiştir.

13 -19  Ağustos 1985

TÜRK - AMERİKAN TEKSTİL GÖRÜŞMELERİ VAŞİNGTON’DA
BAŞLADI

Türkiye’nin ABD’ye yaptığı tekstil ihracatını ikili bir anlaşmaya 
bağlamak amacıyla Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarı Ekrem Pakdemirli 
başkanlığındaki Türk heyeti ile Charles Carlisle’in başkanlığındaki ABD 
Heyeti, ABD’niıı daha önce 32 ülke ile imzalamış bulunduğu tekstil an
laşması üzerinde görüşmelerde bulunmuşlardır.

HDTM Pakdemirli, Vaşington’da ayrıca Türkiye’nin ABD’ye yap
tığı demir-çelik ihracatında karşılaşılan dar boğazları da çözümlemek 
üzere temaslarda bulunmuştur.

Yurda dönüşünde temasları hakkında bilgi ^eren Pakdemirli, «De
mir, çelik ve tekstil konularında anlaşma yapamadıysak da görüşmeler 
çok başarılı geçti, gittiğime çok memnunum. ABD de tekstil ve demir 
çelik ihracatıyla ilgili tutumları müzakere etmek ve mümkünse anlaşma 
yapmak istedik. Ancak bizim anlaşmak istediğimiz ihracat rakamlarıyla 
onların verebildikleri ihracat rakamları arasında büyük la ik  vardı. Her
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iki taraf da kendi rakamlarını tekrar görüşmek üzere Ekim’iıı üçüncü 
haftası Türkiye’de tekrar buluşacak »dedi.

Pakdemirli, ABD’de bulunduğu süre zarfında Ticaret Bakan, Ba
kan Yardımcısı, Müsteşar, Dışişleri Bakan Vekili ve ticaret temsilcileri 
ile temaslarda bulundu.

14 Ağustos 1985

TÜRKİYE İLE HOLLANDA ARASINDA KARMA EKONOMİK 
KOMİSYON KURULMASINA İLİŞKİN ANLAŞMA ONAYLANDI

Türkiye ile Hollanda arasında Karma Ekonomik ve Teknik İşbirliği 
Komisyonu kurulmasını öngören Anlaşma Bakanlar Kurulunda onay
ladıktan sonra Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Bu anlaşma uyarınca oluşturulacak Komisyonun ilk toplantısının 
4 Eylül tarihinde Ankara’da yapılması kararlaştırılmıştır.

Anlaşmaya göre Komisyonun görevleri şöyle belirlenmiştir :

-— İki ülke arasındaki ekonomik ve teknolojik gelişmelerin gözden 
geçirilmesi,

— İki ülkede ekonomik ve teknik konularda kurulmuş birimler ile 
şirketlerin ilişkilerinin kolaylaştırılması ve teşviki,

— Kamu ve özel sektörün ortak yatırım imkanlarının geliştirilmesi,

— İki ülke arasında ilişkilerin geliştirilmesi için önerilerde bulu
nulması.

Ortak Komisyonun Başkan ve üyeleri toplantı gündemi dikkate 
alınarak atanacak ve tarafların talebiyle Ankara ve Lahey’de toplana
cak. Komisyon, belirli konularda Özel çalışma grupları oluşturabilecek.

18 - 23 Ağustos 1985

DEVLET BAKANI KARAEVLİ POLONYA’YI ZİYARET ETTİ

Polonya Maden ve Enerji Bakanı General Czeslaw Piotrowski’nin 
davetlisi olarak Polonya’ya giden Devlet Bakanı Karaevli, Polonya yet
kilileri ile iki ülkenin kömür sanayi ve madencilik alanlarında işbirliği
nin geliştirilmesine ilişkin konuları ele almışlardır.

Devlet Bakanı Karaevli, bu ziyareti sırasında, Başbakan Yardım
cısı ile de görüşmüştür.

23 Ağustos 1985 tarihinde, Devlet Bakanı Karaevli ile General 
Piotrowski Kömür sanayiinde işbirliğine yönelik bir protokol imzala
mışlardır.
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Polonya makamları, Karaevli’yi önemli kömür maden yatakları ve 
tesislerini kapsayan yoğun ve ayrıntılı bir programla ağırlanmışlardır.

21 - 24 Ağustos 1985

MALİYE YE GÜMRÜK BAKANI ALPTEMOÇİN SSCB’NE GİTTİ

Maliye ve Gümrük Bakanı Ahmet Kurtçebe Alptemoçin’in SSCB’- 
ne yaptığı ziyaret sırasında iki ülke yetkilileri arasında Kasım 1984’te 
imzalanan protokol uyarınca yapımına karar verilen 400 km uzunluğun
daki boru hattı projesi, ikili ekonomik ve ticari ilişkiler ile iki ülkenin 
ortak yatırım projeleri ele alınmıştır.

Alptemoçin bu ziyareti sırasında, Dış Ticaret Birinci Bakan Yar
dımcısı ve Devlet Planlama Komitesi Başkanı ile görüşmüştür.

30 Ağustos 1985

BM İNSAN HAKLARI ALT KOMİSYONU WHITAKER RAPORUNA
KARŞI ÇIKTI

Cenevre’de çalışmalarını sürdüren BM İnsan Hakları Alt Komis
yonu İngiliz Raportör B. Whitaker tarafından hazırlanan «Soykırım Suç
ları» raporu 14 ülkenin oylarıyla kabul edildi. Raporda tek karşı oyu 
S.S.C.B. kullandı. Bangladeş, Küba, Ürdün ve Fas çekimser kaldılar.

İnsan Hakları Alt Komisyonu, Raporun kış’ın Cenevre’de toplana
cak İnsan Hakları Komisyonuna gönderilmesi önerisinin karara eklen
mesini kabul etmedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Yalım Eralp mutad basın toplantısında 
konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada, komisyonun raporu sadece 
not etmekle yetindiğini, bir üst komisyona göndermediğini, komisyonca 
yayınlanan kararda, raporla ilgili görüşmeler sırasında değişik ve çeliş
kili görüşlerin de ifade edildiğini, BM çalışmalarında mutad olduğu gibi 
raporun geniş bir şekilde dağıtılması yolunda bir hükmün de mevcut 
olmadığını belirtmiştir.

Eralp ayrıca, komisyonda kararın nasıl alındığını hakkında kesin 
bilgi gelmediğini belirterek «Raporun üst komisyona göııderilmeyerek, 
bloke edilmiş olması raporun kabul edilmediğinin bir göstergesidir» de
miştir. Bk. Belge 4)

ERALP, TÜRKİYE’YE CRUİSE FÜZELERİ YERLEŞTİRİLECEĞİ 
YOLUNDAKİ HABERLERİ YALANLADI

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Eralp, Türkiye’ye Cruise füzelerinin ve 
kimyasal silâhlar yerleştirileceğine ilişkin haberin gerçekle bir ilişkisi
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olmadığını açıklamıştır. Bu konuda Yunan Hükümet Sözcüsünün açıkla
masına değinen Eralp, ifadelerindeki hasmane edayı sezmemek mümkün 
değil diyerek, Yunan sözcüsünün konuyu araştıracağına işaretle, «Çok 
uzun bir araştırmaya gerek yok. Herhalde yeni atandığı için nereden 
araştıracağını bilmiyor. Gayet basittir. Yunan Dışişleri NATO Dairesin
den kolaylıkla «ciddi» bir şekilde araştırabilir» demiştir.
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BELGE : 1

DIŞİŞLERİ BAKANI VAHİT HALEFOĞLU’NUN HELSİNKİ 
SONUÇ BELGESİNİN 10. YILDÖNÜMÜ TÖRENLERİNDE 

YAPTIĞI KONUŞMA

Mr. Chairman,

I would like to join the distinguished Ministers who have spoken 
before me, to sincerely thank the Government of Finland for its kind 
invitation to the Tenth Anniversary meeting of the signature of the 
Final Act of the Conference on Security and Cooperation in Europe 
(CSCE) as well as for the warm hospitality extended to all of us. 
I would also like to take this opportunity to express our thanks to the 
distinguished Executive Secretary H.E. Ambassador Palosuo for excel
lent working arrangements made for our meeting.

Let me also underline here the particular role played by the Govern
ment of Finland within the framework of the whole CSCE process and 
the significant place of this beautiful city of Helsinki in it.

Mr. Chairman,

The Turkish Government attaches particular importance to the 
CSCE process as a vehicle contributing to peace and stability in our 
Continent and as a framework for improved relations and mutually 
beneficial cooperation among all Participating States.

The signing of the Final Act at Helsinki Summit in 1975 created 
widespread hopes in our public opinions and has been viewed as a deci
sive turning point in East-AVest relations. After ten years however, 
we should admit realistically and with serenity that our expectations 
have hardly been fulfilled. During these ten years, progress was slow 
and uneven in the implementation of the Final Act. We have witnessed 
serious set-backs. For the most part of the Decade, the East-West rela
tions have been strained. The halcyon days of détente are a matter of 
the past. We now face with the delicate task of reviving the process of 
détente and the commemoration of the Tenth Anniversary gives us an 
opportunity to review, in a joint endeavour, what has been done up 
to now, and what remains to be done in the future.

Mr. Chairman,

Allow me first, to describe briefly the conditioning elements of our 
basic approach to the process of détente. The Turkish Republic was 
founded over sixty years ago with one basic aim : to stop centuries old
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sufferings and to have peace at home and abroad, since then Turkey 
had the longest period of uninterrupted peace in her history. The nati
onal aspiration of the Turkish people is to achieve economic and social 
development within democracy. For this aspiration to materialize Tur
key needs peace and stability. Very briefly stated, these are the basic 
ideas which guide our domestic and foreign policies. Consequently, we 
do not view détente as an end in itself or as an abstract concept. It is 
true that, there is no reasonable alternative to it. But, in our view an 
exclusively political and normative approach which does not take into 
account the wishes and daily needs of the individuals will only yield 
the opposite of the expected results.

The Final Act is regarded as the charter of the process of détente. 
This document constitutes an integrated whole in its political, military, 
human, economic and cultural dimensions and should be implemented in 
all its aspects. The participating States must strictly abide, in Europe 
and elsewhere, by the ten interdependent principles contained in that 
document. Any serious derogation of that code of conduct in any part 
of the world could only give rise to distrust and anxiety and thus 
jeopardize détente.

The Belgrade Follow-up meeting of 1977-78 produced no concrete 
results. However, the Madrid Follow-up meeting constituted an impor
tant and meaningful step within the CSCE process. In Madrid, we 
agreed to make renewed efforts to give full effect to the Final Act 
through concrete action in order to restore confidence among us. We 
also agreed that the future of the CSCE process requires balanced 
progress in all sections of the Final Act. Furthermore we noted the 
serious déficiences in the implementation of the provisions and the prin
ciples contained in it. This thorough exchange of views in Madrid cons
tituted in itself a valuable contribution towards the achievement of the 
aims set by the CSCE.

Here, I would like to stress the significant role played by the Neutral 
and Non-Aligned countries in the elaboration of the Concluding Docu
ment of the Madrid Meeting. The progress registered in Madrid by the 
adoption of a substantial Concluding Document gave rise to renewed 
hopes for the future of the CSCE process. In fact, this Concluding 
Document contains several positive features which, if implemented, will 
greatly help in materializing the promise made in Helsinki Summit.

The continuity of the multilateral process initiated by the CSCE 
is of paramount importance in efforts to establish a fruitful dialogue 
and a better climate in East-West relations. Hence, we were pleased



by the agreement reached in Madrid to hold regularly, further meetings 
which may bring about an improved implementation of the principles 
and provisions of the Final Act.

We sincerely hope that the Stockholm Conference on Confidence 
and Security building measures and Disarmament in Europe 
initiated by the Concluding Document of the Madrid Meeting 
will be able to reach agreement on specific and concrete CSBM’s desig
ned to reduce the risk of military confrontation among participating 
States. Turkey, together with her allies, has submitted to the Stockholm 
Conference detailed proposals which, if adopted, will enhance mutual 
confidence by increasing predictability related to military operations 
and by reducing the risk of miscalculation through more openness. 
Unfortunately, the Conference has produced, up to now, no concrete 
results; although an intensive exchange of views has been carried out 
and particularly, this year, discussions held within the framework of 
the scheduled working arrangements could be characterized as useful.

Mr. Chairman,

Now, let me touch upon another important meeting held this year 
according to its mandate provided by the Madrid Concluding Document. 
Regretfully the Ottawa Meeting of Human Rights Experts recently held 
upon the invitation of the Canadian Government produced no concrete 
results, in spite of it sclear mandate to «draw-up conclusions and recom
mendations to be submitted to the governments of all participating 
States». It is also regretful that the Participating States have not been 
able even to agree on a recommendation for the next year’s Vienna 
Follow-up meeting to consider another similar Human Rights Experts 
Meeting.

Respect for human rights and fundamental freedoms is embodied 
in the Principle VII of the Final Act. The Madrid Concluding Document 
contains several additional provisions on the subject matter We believe 
that, human dimension of détente is of particular importance for the 
future of the CSCE process. Violation of basic human rights in one 
Participating State could adversely affect friendly relations and coope
ration between all States.

Mr. Chairman,

Let me mention such a case which is a grave cause for concern 
to my country. We are regretfully witnessing in one participating State 
serious acts of violation of the principles and basic provisions of the 
Final Act. I would like to refer more specifically to the seventh Piinciple



dealing with the respect for human rights and fundamental freedoms, 
including the freedom of thought, conscience, religion or belief as well 
as to the tenth Principle related to the fulfilment in good faith of obli
gations under international law. By signing the Final Act the partici
pating States took, among others, the following solemn committments. 
Allow me to quote relevant parts of the seventh principle :

«The participating States on whose territory «national minorities» 
exist will respect the right of persons belonging to such minorities to 
equality before the law, will afford them the full opportunity for the 
actual enjoyment of human rights and fundamental freedoms and will, 
in this manner, protect their legitimate interests in this sphere.

The participating States recognize the universal significance of 
human rights and fundamental freedoms, respect for which is an essen
tial factor for the peace, justice and well-being necessary to ensure the 
development of friendly relations and co-operation among themselves 
as among all States.

They will constantly respect these rights and freedoms in their 
mutual relations and will endeavour jointly and separately, to promote 
universal and effective respect for them.» End of quotation.

The Final Act speaks for itself in a very clear language. Also in 
Madrid, the participating States stressed the importance of constant 
progress in ensuring the respect for and actual enjoyment of the rights 
of persons belonging to national minorities as well as protecting their 
legitimate interests as provided for in the Final Act.

Mr. Chairman,

Such national minorities of Turkish origin do exist in some of the 
participating States. They are the heritage of a common history. The 
Turkish national minorities in those countries constitute a bridge of 
friendship and better understanding between them and Turkey. We 
have excellent relations with the countries in which the Turkish mino
rity is recognized as a positive element contributing to the deepening 
of our mutual understanding. Unfortunately those positive examples 
are not followed by some other States.

In recent months, we witnessed unbelievable events in this respect 
in one of the participating States, namely the People’s Republic of Bul
garia and heard astonishing statements from the high representatives 
of that State. Although we are face to face with forceful assimilation 
of oyer one million Bulgarian citizens of Turkish origin, the authorities
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of that country, in their attempts to deny the reports in news media 
went so far as to deny the existence of a Turkish minority.

Mr. Chairman,

The existence of national minorities means in most cases divided 
families. In today’s world, communication between the members of these 
divided families cannot be prevented by repression or police measures. 
So, the case came quickly to the daylight. The complaints that reached 
us, together with the widespread rumors were so out of proportion 
with respect to basic norms of civilized conduct that at the beginning 
we acted with great caution and preferred the channels of quiet diplo
macy. After initial denials however, we were told that over one million 
people have suddenly and collectively decided to change their Turkish 
names into Bulgarian ones. We have been asked to believe that all the 
members of this national minority, elderly and children included, deci
ded overnight by their own free will to change their names. This sad 
phenomenon has even an official name today: «the re-establishment of 
the names of muslim citizens». The reason given by the authorities 
is a racial one. Now, this participating State denies even the existence 
of such a minority, despite the fact that we have bilateral agreements 
in addition to the dispositions of the Final Act, guaranteeing the human 
rights and fundamental freedoms of the members of that minority. 
Members of this Turkish national minority are 110 longer allowed to 
travel to Turkey, nor to use in public places their mother language. 
They could not even dare to ask permission for travelling or migrating 
to Turkey, because they were openly threatened by deportation within 
Bulgaria in a public statement made by the President of the National 
Assembly of that country. They are not allowed to communicate with 
their relatives who have already emigrated to Turkey by virtue of bila
teral agreements concluded in the past between Turkey and the People’s 
Republic of Bulgaria. Not only are they denied this basic human right, 
but they are even forced to sign papers renouncing this right on the 
grounds that they have no relatives in Turkey and that they do not 
wish to hear of them. The authorities of this participating State refuse 
all offers of bilateral talks by invoking the principle of non-intervention 
in internal affairs despite the explicit committments entered into under 
the Final Act of the CSCE. The tenth principle 0: the Final Act, better 
known as «Pacta sunt servanda» constitutes the very basis of an har- 
monius international life. Nevertheless, we have made very clear to 
Bulgaria that Turkey is ready to discuss this matter in all its aspects 
including the voluntary emigration to Turkey of the members of the 
Turkish minority in Bulgaria together with any other issues which are
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pending between the two countries. I am sure that the members of this 
suffering national minority are now watching for a signal of hope from 
us. Will our meeting, our promises, our speeches, be credible in their 
eyes ?

Mr. Chairman,

In Madrid, we condemned terrorism, including international terro
rism. We also emphasized the necessity to take resolute measures to 
combat terrorism through international cooperation. The Madrid Conc
luding Document has been an exemplary step within the context of the 
CSCE process, embodying substantive provisions as regards our common 
desire to eradicate the scourge of terrorism. The present widespread 
acts of terrorism occuring during the period after the Madrid Conclu
ding Document, remind us the necessity of further cooperation among 
the participating States in this field.

Mr. Chairman,

Next year we shall assess at the Vienna Follow-up Meeting, the 
third of its kind after the Belgrade and Madrid Meetings, the overall 
situation as well as the results of the expert meetings held during the 
three years between 19S3 and 1986. The Ottawa Meeting of Human 
Eights Experts failed to produce concrete results. We deeply regret it. 
But we look forward for the next Bern meeting of experts on human 
contacts. Also, Stockholm Conference should complete the first phase 
of its work before the Vienna Meeting. 1986 would surely be an impor
tant year for a reassesment of the CSCE process. Although in the pre
sent circumstances there is little room for hope, the Turkish Govern
ment maintains a guarded optimism towards the gradual improvement 
of the CSCE process which constitutes a valuable basis and appropriate 
framework for promoting the cause of peace, security and cooperation. 
A genuinely peaceful foreign policy initiated by Atatürk, the founder 
of our Republic, continues to be our source of inspiration.

Thank you.

BELGE : 2

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL AMERİKA’NIN SESİ RADYOSUNA
DEMEÇ VERDİ

Başbakan Turgut özal, Bulgaristan’da Türklere yapılan muamele
ler ile Güney Afrika’da cereyan eden olaylar arasında hiç bir fark olma
dığını söyledi.
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Ameliyattan sonra Houstoıı’da dinlenen Özal, Amerika’nın Sesi Rad
yosu muhabiri Steve Coleman’m sorularını cevaplandırdı.

Yöneltilen sorular ve Başbakan özal’m cevapları şöyle :

SORU : Başkan Reagaıı ile Sovyetler Birliği Lideri Gorbaçov ara
sında Kasım ayında yapılacak zirve görüşmesinin sonuçları sizce ne ola
bilir ?

ÖZAL : Sovyetler’deki lider değişikliğinden sonra, bu tür görüşme 
ilk kez yapılıyor. Ben önemli bir sonuç alınacağını sanmıyorum. Ama 
en azından şahsen tanışmış olacaklar. Ancak dünyanın iki süper güç 
arasındaki ilişkilerde bir yumuşama olmasını beklediği de tabiidir. Bu
nun nasıl sağlanabileceğini ise bilemem.

SORU : Dün Reagan’m bir yardımcısı, ABD’nin yakında füzesavar 
silah sistemi deneyeceğini açıkladı. Zirve öncesinde Amerika’nın böyle 
bir davranışını nasıl karşılıyorsunuz?

ÖZAL : Sovyetlerin buna büyük muhalefet gösterdiklerini biliyo
rum ancak, kanımca her iki taraf da uzaydaki araştırmaları ellerinden 
geldiğince sürdüreceklerdir. Yine kanımca zirve görüşmesinin nasıl so
nuçlanacağı bilinmeyeceğinden araştırmaya devam etmek mantıklı ola
caktır.

SORU : Siz Başkan Reagan’m yıldız savaşları proğrammı destek
liyor musunuz?

ÖZAL : Proğramı ayrıntılarıyla bilemiyoruz. Temelde anladığımız 
kadarıyla Amerika’nın savunmasını amaçlamaktadır. Ne derecede etki
lidir, maliyeti ne olacaktır, Amerika’nın ekonomisini ne derecede etkile
yecektir bilemeyiz.

SORU : Türkiye’yi bugün etkileyen iç meseleler nelerdir?

ÖZAL : Görüşümüze göre, bugün Türkiye’nin fazla bir iç meselesi 
yoktur. Türkiye bugün 5, 10 yıl öncesine göre, daha istikrarlıdır. Biz 
Anavatan Partisi olarak sadece parlamentoda değil, mahalli idarelerde 
de çoğunluğu elimizde bulunduruyoruz. Başkan Reagan’m Amerika’da 
sahip olduğu çoğunluk gibi bizim ANAP olarak Türkiye’de çoğunluğu
muz vardır, 67 vilayetten 56’smda kontrol bizdedir. Belediyelerin çoğun
luğu bizim kontrolümüzdedir. Türkiye Büyük Millet Meclisinde çoğun
luk bizim elimizdedir. Ben Amerikaya gelmeden önce ülkenin bir çok 
yerini dolaştım, halkla görüştüm, görüşlerini aldım uygulamalarımız ko
nusunda ne düşündüklerini sordum. Her ne kadar muhalefet beğenmese 
de gelecek yıl, ya da, yarın bir seçim yapılacak olsa belki de daha fazla 
çoğunlukla iktidar oluruz.
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SORU : Ülkeniz için başlıca büyük dış tehditler nelerdir?

ÖZAL : Kuzey komşumuzdan gelen tehdit yüzünden NATO’ya gir
mişizdir. Bu tehdit günümüzde ortaya çıkmamıştır, bir asırlık bir teh
dittir. Osmanlı İmparatorluğu zamanında da mevcuttu. Ben bugün için 
de Türkiye’ye tehdidin Varşova paktından geldiğine inanıyorum. Ancak 
buna rağmen biz Sovyetler Birliği, Bulgaristan ve Yunanistan dahil tüm 
komşularımızla iyi ilişkilerimizi sürdürmeye çalışıyoruz. Ancak stratejik 
olarak tehdidin Kuzeyden kaynaklandığını söyleyebilirim.

SORU : Kıbrıs’ta iki toplum arasındaki uzlaşmazlığın hallinde si
zin görüşünüze göre ne gibi gelişme sağlanabilir?

ÖZAL : Sanırım gelecek aylarda Birleşmiş Milletler Genel Sekrete
rinin girişimleri ile bir gelişme sağlanabilecektir. Ancak çözümün bulun
ması kolay değildir. Kolay olsaydı 1950’lerden bu yana Kıbrıs sorununa 
çözüm sağlanabilirdi. Bu 25, belki de 30 yıllık bir meseledir. Fakat bu
gün güçlü bir barış fırsatı olduğuna inanıyorum. Şayet Rumlar bu fır
satı değerlendirebilirlerse bu eski soruna çözüm getirme fırsatı vardır. 
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri liderler arasında bir zirve ortamı ya
rattığında Rumlar bu fırsatı kullanamamışlardır.

SORU : Kıbrıs’ın bölünmüş durumda kalacağını umuyormusunuz ?

ÖZAL : Bölünmüş kelimesinden neyi kast ediyorsunuz? Bizim gö
rüşümüze göre ki bu görüşü Rumlar ve Yunanlılar da kabul etmekte
dirler, Adada iki toplum vardır. Kıbrıs sorununa kesin bir çözüm bulu
nacaksa, bu Federal bir çatı altında iki devlet olacak şeklinde bir çö
zümdür. Bir yerde Kuzey Kıbrıs Türk Federe Devleti, bir yerde Rum 
Federe Devleti olacaktır, umarım federe devlet nihai çözüm şekli olur.

SORU : Sizce İsrail’in komşularıyla barış yapması için ABD’nin 
nasıl bir politika izlemesi gerekmektedir?

ÖZAL : Araplar, Filistinliler, Kral Hüseyin ve Mısır Devlet Baş
kanı Amerika’yı ziyaret ettiler. Amerika bu ziyaretlerde yapılan öneri
leri dikkatle incelerse tünelin ucundaki ışığı görecektir sanıyorum. An
cak sizin durumu iyi değerlendirmeniz gerekmektedir. Aşırı derecede 
tek yanlı davranmamak gerekir. İsrail lobisinin Amerikan Kongresinde 
güçlü olduğunu biliyorum. Bunu da akıldan çıkarmamak lazımdır. Akıl
dan çıkarmak gerçekçi bir davranış olmaz. Ancak, çözüm için bu lobi
nin etkisinin görmezlikten gelinebileceğini söylemek istemiyorum. Fa
kat öteki tarafa da bakmak gerekir diyorum, öteki taraf da dikkate 
alınırsa barış fırsatı olabilir.

SORU : Bazı Amerikalılara Ağrı Dağına Nuhun Gemisini bulmak 
için tırmanma izni verilmemiştir. Bunun sebebi nedir?
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ÖZAL : Bölgede küçük bir çete vardı. Bunlar ele geçirildi. Sanı
rım üçü öldürüldü, biri yakalandı. Sebeplerden birisi budur. Aynı şe
kilde bazı kimseler gerekli malzemeyi yanlarına almaksızın dağa tır
manmaya kalkışıyorlar, bu da tehlikeli oluyor.

SORU : Papandreu, ABD’nin Türkiye'den yana olan tavrını değiş
tirmemesi durumunda ABD’nin Yunanistan’daki üslerini kapatacağını 
belirtiyor. Buna cevabınız nedir?

ÖZAL : Bu onun fikridir. Benim cevap vermem gerekmez. ABD’nin 
cevaplaması gerekir.

SORU : Siz ABD’nin Türkiye yanlısı tutum izlediğine inanıyor 
musunuz ?

ÖZAL : Hayır sanırım tam tersidir. Bizim görüşümüze göre Papand
reu bu tür manevralar çevirmesine rağmen Amerika’da iyi bir lobisi 
vardır. Bu nedenle hiç bir şey istemediği halde Koııgre’nin kararı or
tadadır. Dış yardım yasası Yunanistan lehine kesinleşmiştir. Yunanis
tan’ın NATO’da Türkiye kadar rolü yoktur. Nüfusu Türkiye’den çok 
daha azdır. Buna rağmen 7-10 oranını sürdürmenin yararı nedir. Yuna
nistan her zaman kayırılmaktadır.

SORU Türkiye ile Bulgaristan arasındaki meseleler nelerdir?

ÖZAL : İnsancıl meseleler vardır. Türk asıllıların adlarını değiştir
diler. Şimdi edindiğimiz son bilgilere göre dini vecibelerin yerine geti
rilmesine de izin vermiyorlar. Bu sadece iki ülke ilişkilerini zedelemekle 
kalmıyor, aynı zamanda anti-demokratik ve adaletsiz bir davranıştır. Bul
garistan’daki durum ve Türklere yapılan muameleler ile Güney Afrika’da 
cereyan edenler arasında da hiç bir fark yoktur.

BELGE : 3

DIŞİŞLERİ BAKANI VAHİT HALEFOĞLU’NUN
ANKARA BAYRAM GAZETESİNDE YER ALAN YAZISI 

TÜRK DIŞ POLİTİKASININ HEDEFLERİ

Cumhuriyet’in kuruluş döneminde Büyük Atatürk tarlamdan tes
pit edilen Türk dış politikasının temel hedefleri o zamandanberi geçer
liliğini korumuştur. Bu dış politikanın en Önemli özelliklerinden biri 
millîlik vasfıdır. Bu bakımdan Türk dış politikası hiçbir zaman bir iç 
politika malzemesi olarak kullanılmamış, seçim kampanyalarında ve di
ğer iç siyasî faaliyetlerde dış politika konuları istismar vesilesi yapıl
mamıştır.
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Atatürk’ün ortaya koyduğa dış politika temellerinin esasını barışçı 
bir siyaset izlenmesi teşkil etmektedir. Bu politika sayesinde Türkiye 
63 yıldanberi kesintisiz olarak barış içinde yaşamaya muvaffak olan 
nadir ülkelerden biri olmuştur.

Dış politikamızın diğer bir ilkesi Türkiye’nin millî menfaatlerinin 
her türlü düşüncenin üstünde tutulması ve bu menfaatlerin titizlik ve 
kararlılıkla korunmasıdır.

Nihayet Türkiye’nin sahip olduğu temel değerler ve dünya görüşü 
itibariyle Batılı bir ülke olduğu gerçeği de dış politikamızın temel un
surlarından birini oluşturmaktadır.

Türkiye’nin zaman zaman Batı dünyası içinde özlelikle Batılı ku
ruluşlarla bazı sorunlarının, güçlüklerinin ortaya çıktığı bir gerçektir. 
Ancak unutulmaması gereken, bu sorunların hiç birine Türkiye’nin se
bep olmadığıdır. Bu meselelerin mevcudiyeti de, Türkiye Cumhuriyeti’- 
nin Batılı bir devlet olma niteliğini hiçbir suretle etkilememelidir. Aynı 
şekilde bu sorunların varlığı Türkiye’nin Batı’dan uzaklaşmakta olduğu 
gibi izlenimlere yol açmamalıdır. Tam tersine Hükümetimiz görev ba
şına geldiğindenberi Batıyla ilişkilerimizin canlandırılmasına büyük önem 
ve öncelik vermiştir. Gerek ABD gerek Batı Avrupa ülkeleriyle ikili 
ilişkilerimizin geliştirilmesi için hiçbir gayretten kaçmılmamıştır. Bu ül
kelerle gerçekleştirilen yüksek düzeydeki temaslar bu alanda karşılıklı 
siyasî iradenin mevcut olduğunu ortaya koymuştur.

Bir Türk Başbakanının ABD’ye resmî ziyareti, bir Federal Alman 
Başbakam’nm, bir İngiliz Dışişleri. Bakanı’nm ülkemizi ziyaretleri uzun 
yıllardan sonra ilk defa Hükümetimiz döneminde gerçekleştirilmiştir. 
Avrupa’nın önemli devletlerinden Fransa ile uzun zamandanberi arzu 
edilen düzeye ulaştırılamayan ve bilinen bazı gelişmeler nedeniyle Türk 
kamuoyunun haklı tepkilerine yol açan ilişkilerimizin normalleştirilmesi 
yönünde adımlar atılmıştır.

Bazı Avrupa kuruluşları ile ilişkilerimizde ise yıllardanberi mevcut 
olan durgunluğun aşılması, temasların, işbirliğinin normalleştirilip can
landırılması için Hükümet olarak ciddi çaba gösteriyoruz. 6 Kasım se
çimlerinden sonra Türk parlamenterlerinin Avrupa Konseyi Parlamen
ter Assamblesinde yerlerini almaları önemli bir adım olmuştur. Ayrıca 
AET’nin yasama organı durumundaki Avrupa Parlamentosu üyeleri ile 
milletvekillerimizin yaptıkları çeşitli temaslar ve karşılıklı ziyaretler 
bir anlayış havasının yerleştirilmesine katkı sağlamıştır. Türk halkının 
ve Hükümeti’nin demokrasiye ve insan haklarına içtenlikle bağlı oldu
ğunun hergün biraz daha anlaşılması bazı Batı Avrupa kuruluşlarında
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Türkiye aleyhinde yürütülmek istenen faaliyetlerin etkinliğini giderek 
azaltmaktadır.

Ülkemizi ziyaret eden Batılı devlet adamları, demokrasi alanında 
kaydettiğimiz gelişmelerden sitayişle sözetmektedirler. Bunun son ör
neğini Federal Almanya Başbakanı Helmut Kohl’uıı basma yaptığı açık
lamalar teşkil etmektedir. Ne var ki, Batı Avrupa kuruluşları ile iliş
kilerimizdeki güçlükler sadece demokrasi ve insan hakları konuların
daki iddialardan kaynaklanmamaktadır. Türkiye’nin Batı ile ilişkilerine 
zarar vermeyi amaçladığı açıkça belli olan bir ülkenin, Avrupa kuruluş
larının iç özelliklerinden yararlanarak, Türkiye’nin bu kuruluşlarla mü
nasebetlerini engellemek için sistemli bir gayret gösterdiği gözden kaç
mamaktadır. Ancak bu çabalar sonuç vermemeğe mahkumdur. Bu en
geller er geç aşılacaktır ve Türkiye bütün Avrupa Avrupa kuruluşların
da layık olduğu yeri alacaktır. Hükümetimizin bu konudaki azim ve 
kararlılığından hiç kimse şüphe etmemelidir.

Batı Avrupalı bir ülke olmak, Türkiye’nin izlediği çok boyutlu dış 
politika ile hiçbir suretle çelişmemektedir. Nitekim diğer Batılı ülkeler 
de Orta Doğu ve Uzak Doğu ülkeleriyle ekonomik ve siyasî bağlarını 
güçlendirmeyi dış ilişkilerinin başlıca hedefleri arasında değerlendirmek
te, Doğu Avrupa ülkeleri ile de özellikle ekonomik ve ticarî ilişkilerini 
arttırmaya çaba göstermektedirler. Hal böyleyken bulunduğu stratejik 
mevki, Orta Doğu ülkeleri ile yakın tarihî ve kültürel bağları, hızla bü
yüyen ekonomisinin yeni pazarlar arama ihtiyacı dikkate alındığında 
Türkiye’nin çok boyutlu bir dış politika izlemesinin gerçek bir ihtiyaç, 
hatta zaruret olduğu ortaya çıkmaktadır. Türkiye bu çok yönlü politi
kanın meyvelerini almaya da başlamıştır. Siyasî bakımdan ülkemizin böl
gede güçlü bir istikrar unsuru olduğu gerçeği bölge ülkeleri tarafından 
anlaşılmakta ve açıkça ifade edilmektedir, üst düzeydeki karşılıklı te
maslarımız büyük yoğunluk kazanmıştır. Bazı önemli bölge ülkelerinin 
Devlet Başkanı düzeyindeki ziyaretleri tarihte ilk defa geçtiğimiz aylar 
içinde vuku bulmuştur. Bölge ülkeleri ile ekonomi, ticaret ve turizm 
alanlarındaki ilişkilerimizde büyük gelişmeler olmuştur. Irak’la imzala
nan ikinci petrol boru hattı anlaşması bunun en somut örneklerinden 
biridir. Sadece bu projeden Türkiye’nin yılda 200 milyon dolar civarın
da bir gelir elde etmesi beklenmektedir. İran’la bir petrol, bir doğal 
gaz, Katar’la da bir doğal gaz boru hattı inşası ile ilgili temas ve gö
rüşmeler ümit verici şekilde sürdürülmektedir. Bu projelerin siyasî bo
yutu da gözden uzak tutulmamalıdır.

Uzak Doğu ülkeleri ile yapılan yüksek düzeydeki karşılıklı ziyaret
ler de ekonomik ve ticarî ilişkilerimize yeni ve zengin bir boyut kazan
dırmıştır.
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Türkiye gerek yurt içinde gerek bölgesinde sağladığı güven ve is
tikrar ortamı ve ekonomi alanında getirdiği çağdaş yaklaşımla büyük 
bankalar, ticaret ve sanayi kuruluşları için gittikçe cazip bir ülke haline 
gelmiştir. Bazılarının değeri 1 milyar doları aşan dev projeleri alabilmek 
için, önde gelen ülkeler ve firmalar uygun şartlarla kredi de sağlamak 
suretiyle yoğun rekabet içinde bulunmaktadırlar. İktisadî alanda alman 
bu gurur verici sonuçları Türkiye’nin dış ilişkilerinin genel çerçevesi 
içinde mütalâa etmek lâzımdır. Bugün çağdaş ülkeler arasında İktisadî 
ilişkilere dış politikanın önemli hedefleri arasında yer vermeyen mem
leket kalmamıştır. Türk dış politikasına ekonomik boyut kazandırmak 
çağdaşlaşmanın da bir ölçüsüdür. Bu yaklaşımı merkantilizm olarak va
sıflandırmak hatalı değerlendirme olur.

Tabiatıyla dış politikaya kazandırılan ekonomik boyut bütün dış 
meselelerin ekonomik açıdan değerlendirildiği anlamına gelmemektedir. 
Türkiye millî menfaatlerimizi ilgilendiren bütün konularda ciddi, so
rumlu fakat aynı zamanda kararlı bir dış politika izlemektedir.

Ege’de haklı taleplerimizi ısrarla savunmaktayız. Yunanistan’ın 
emrikavilerine müsaade etmeyeceğimizi her vesile ile belirttik. Kıbrıs’ta, 
Kıbrıs Türk toplumunun can ve mal güvenliğini en etkili bir şekilde ko
rumayı taahhüt ettiğimizi açıkladık ve bu güvenceyi ihtiva etmeyen bir 
anlaşma tasarısının kabul edilmesinin mümkün olmadığını ifade ettik. 
Bulgaristan’daki soydaşlarımıza karşı yürütülen hukuka ve insan hak
larına aykırı baskılara açıkça karşı çıktık ve bu davayı milletlerarası 
kuruluşlarda cesaretle savunduk.

Türkiye’nin dış politika alanında karşılaştığı meseleler mevcuttur. 
Ancak bunlardan hiçbiri Türkiye’nin tutumundan kaynaklanmış değil
dir. Büyük bir bölümü uzun bir geçmişe dayanan bu sorunları alt alta 
sıralayarak Türk dış politikası hakkında yargıya varmak yanıltıcı olur. 
Bugünkü dünya koşullarında dış politikada problemi olmayan ülke yok 
gibidir. Mesele bu problemleri millî menfaatlere en uygun biçimde çöz
mek için gayret sarf edilip edilmediğidir. Türkiye’nin bu amaçla sarfet- 
tiği çabalar ve almaya başladığı sonuçlar ilerisi için haklı bir iyimser
liğe yol açacak düzeydedir.

Vahit HALEFOĞLU
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BELGE : 4

AÇIKLAMA

«Birleşmiş Milletler Ayırımcılığın önlenmesi ve Azınlıkların Korun
ması Alt Komitesi çalışmalarını tamamlamış ve 29 Ağustos günü ka
bul edilen kararla Bay Whitaker tarafından hazırlanmış olan raporu 
sadece not etmekle yetinmiştir. Ayrıca kararda, rapor konusunda gö
rüşmeler sırasında değişik ve çelişkili görüşlerin ifade olunduğu da kay
dolunmaktadır. Birleşmiş Milletler çalışmalarında mutad olduğu gibi, 
raporun geniş bir şekilde dağıtılması yolunda bir hüküm de mevcut 
değildir.»
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DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI

B E L L E T E N İ

Eylül 1985 Sayı : 21

Dışişleri Bakanlığı Basımevi - ANKARA



Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Dairesi Başkanlığı tarafından 
yayınlanmıştır.



A Y I N  O L A Y L A R I





ENDONEZYA CUMHURBAŞKANI SOEHARTÖ’NUN TÜRKİYE’Yİ
ZİYARETİ

( 13- 16 Eylül 1985)

Endonezya Cumhurbaşkanı Soeharto, Cumhurbaşkanı Kenan Ev- 
ren’in 17 - 20 Aralık 1982 tarihleri arasında Endonezya’ya yaptıkları zi
yareti iade etmek üzere 13 -16 Eylül 1985 tarihlerinde ülkemizi ziyaret 
etmiştir. Eşi ile birlikte gelen Endonezya Cumhürbaşkam’na, Devlet Bar
kanı Sudharmono ve J. B. Sumarlin, Dışişleri Bakam Muhtar Kuzu- 
maatmatja, Kabine Genel Sekreteri Moerdiono ve diğer yetkililer refakat 
etmiştir.

Endonezya Cumhurbaşkanı ve beraberindeki heyet Ankara’dan son
ra İstanbul’u da ziyaret etmiştir.

İki ülke Cumhurbaşkanı arasında yapılan başbaşa görüşmeler ya
nında, iki ülke heyetleri de görüşmelerini sürdürmüşlerdir. Görüşmelerde, 
Devlet Bakanı ve Dışişleri Bakan Vekili Mesut Yılmaz, Kıbrıs, Türkiye - 
Yunanistan ilişkileri ve Bulgaristan’da Türklere yapılan baskılar konu
sundaki Türk görüşlerini anlatmış ve Türkiye Endonezya’nın Bulgaris
tan’daki Türkler ve Kıbrıs konusundaki tutumunu memnuniyetle kar
şıladığını bildirmiştir.

Endonezya tarafı da, Kampuçya soruiıu hakkında bilgi vererek 
Türkiye’nin bu konuda şimdiye kadar gösterdiği tutuma teşekkür et
miştir.

Diğer taraftan resmi görüşmelerde ekonomik konular da ele alına
rak Başbakan Yardımcısı Kaya Erdem tarafından iki ülke özel sektör
leri arasında ortak pazarlama ve yatırım şirketi kurulması önerilmiş, 
Türk müteahhitlik firmalarına Endonezya’ya da imkan sağlanmasının 
ilişkilerin geliştirilmesinde yararlı olacağına işaret olunmuştur. Endo
nezya tarafı bu önerileri memnuniyetle kabul etmiştir. Ayrıca, taraflar, 
deniz ve hava taşımacılığında karşılıklı seferler düzenlenmesi için gerekli 
teşvikin sağlanması ve havacılık alanında bir çeıçeve anlaşması imzalan
ması konusunda da görüş birliğine varmışlardır.

İki ülke heyetleri arasında yapılan görüşmelerde uluslararası eko
nomik konular da ele alınmıştır.

Cumhurbaşkanı Kenan Evren ve Endonezya Cumhurbaşkanı 
Soeharto’nun başkanlıklarındaki heyetler arasında yapılan resmi görüş
melerin olumlu ve yapıcı geçtiği ifade edilmiştir.



Ziyaret sonunda ortak bildiri veya basm açıklaması yayınlanma
mıştır.

AVRUPA KONSEYİ PARLAMENTER MECLİSİ TOPLANDI 

25 Eylül-3  Ekim 1985

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi 37. Dönem 2.nci toplantısı 
25 Eylül - 3 Ekim 1985 tarihlerinde Strazburg’ta yapılmıştır.

Toplantıda Türkiye’yi yakmen ilgilendiren konular olarak Bulgaris
tan Türklerine uygulanan insanlık dışı mezalim, bazı Avrupa Konseyi’ne 
üye ülkelerin Koıısey’in kuruluş amaçlarına ve savunduğu temel pren
siplere aykırı olarak Türk vatandaşlarına vize uygulaması konuları ile 
■İran»- Irak savaşı hakkında görüşmeler cereyan etmiştir.

Bulgaristan Türklerine insan haklarına aykırı olarak yapılan uy
gulamalar konusu 1985 yılı içerisinde AKPM Türk heyeti üyesi parla- 
menterlerimizce gündeme getirilmiştir. Konunun Asamblenin üye olma
yan Avrupa ülkeleri ile ilişkiler komitesine havalesinden sonra bu ko
mite İngiliz Parlamenter Atkinson’u raportör olarak görevlendirmişti. 
Atkinson tarafından hazırlanan rapor ve karar tasarısı kabul edildikten 
sonra Asamblede kabul edilmiştir.

Türk vatandaşlarına uygulanan vize hususu da Göç, Mülteciler, 
Nüfus Komitesine havale edilmiş ve İtalyan Parlamenter Foschi raportör 
tayin edilmiştir. Foschi’nin hazırladığı rapor ve tavsiye kararı tasarısı 
Komite’de görüşüldükten sonra Asamble’de kabul edilmiştir.

İran - Irak savaşı ile ilgili müzakerelerde çeşitli ülkelere mensup 
Parlamenterler Türkiye’nin bu konuda uyguladığı dengeli ve yapıcı ta 
rafsızlık politikasının ve savaşın sona erdirilmesi için İslâm Konferansı 
Barış Komitesi çerçevesindeki ve münferiden yürüttüğü çabaları öven 
konuşmalar yapmışlardır. (Bk. Belge 18, 14)
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K Ü L T Ü R E L  O L A Y L A R

— 1 - 1 0  Eylül 1985 tarihlerinde Polonya’nın Wrodav kentinde dü
zenlenen «20. Uluslararası Vratislava Cantans Festivali» ne TRT Kuru
mu adına Ankara Radyosu Çok Sesli Müzik Bölümü Müdür Yardımcısı 
Mahir Diııçer katılmıştır.

— 6 - 1 1  Eylül 1985 tarihlerinde Kültür ve Turizm Bakanımız Mü- 
kerrem Taşçıoğlu, Polonya Kültür Bakanı Kazimiers Zygulski’nin da
vetlisi olarak Polonya’yı ziyaret etmiştir.

— Türkiye - Yugoslavya Kültürel Değişim Programı uyarınca 6 - 1 4  
Eylül 1985 tarihlerinde Ankara Devlet Güzel Sanatlar Galerisi’nde «Bo
ris Buean Afiş Sergisi» düzenlenmiştir.

— Türkiye - S.S.C.B. Kültürel ve Bilimsel Değişim Programı uya
rınca 10 -1 6  Eylül 1985 tarihleri arasında Moskova’da düzenlenen «5. 
Uluslararası Kitap Fuarı»na katılınmıştır.

— Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığı Çıraklık ve Yaygın Eği
tim Genel Müdürlüğü’ne bağlı olarak faaliyet gösteren Halk Eğitim Mer- 
kezleri’nde üretilen eserler 15 Eylül - 7 Ekim tarihleri arasında Köln 
Türkevi’nde sergilenmiştir. Sözkonusu eserlerin Kasım 1985 ayı sonunda 
da Hollanda’da sergilenmesi öngörülmektedir.

— Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Pakistan İslâm Cumhuri
yeti Hükümeti arasında 1985 - 86 yıllarını içeren Kültürel ve Bilimsel 
Değişim Programı 17 Eylül 1985’te Ankara’da imzalanmıştır.

— 19 Eylül 1985’te Suriye’deki «Bosra Festivali»ne T ürk. Folklor 
Ekibi katılmıştır.

 20 Eylül - 4 Ekim 1985 tarihlerinde S.S.C.B.’ye giden Devlet Halk
Dansları Topluluğu Frunze, Alma - Ata, Baku ve Moskova kentlerinde 
gösterilerde bulunmuştur.

65 kişilik Topluluğun muhtelif dansları ile ilgili olarak, Sovyet Te- 
levizyonu’nuıı Moskova kanalında 28 Ekim akşamı yarım saat süren bir 
yayın yapılmıştır.

— 21 - 28 Eylül 1985 tarihlerinde Polonya’nın Krakow şehrinde 
düzenlenen «6. Uluslararası Folklorik Yapma Bebek Bienali»ııe katilinmiş 
ve Ankara Kız Teknik Öğretim Olgunlaşma Enstitüsü tarafından gön
derilen yapma bebekler ilk dereceyi almışlardır.
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— Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası 23 - 28 Eylül 1985 tarih
lerinde Polonya’da düzenlenen «Varşova Uluslararası Sonbahar Festi
vali »ne katılmıştır.

— Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası şeflerinden Hikmet Şimşek 
23 - 29 Eylül 1985 tarihlerinde Meksika’da, 1 - 1 5  Ekim 1985 tarihlerinde 
Küba’da, 25 - 30 Ekim 1985 tarihleri arasında A.B.D.’de konserler ver
miştir.

— Türkiye - İtalya arasındaki Kültür Anlaşması çerçevesinde 1985-87 
yıllarını kapsayan uygulama programına ilişkin Protokol 27 Eylül 1985 
tarihinde Ankara’da imzalanmıştır.

— Türkiye - Arnavutluk 1986 *-87 Sportif İşbirliği Protokolü 30 Ey
lül 1985’te Tirana’da imzalanmıştır.

— 30 Eylül - 4 Ekim 1985 tarihlerinde Yugoslavya’nın Kranj ken
tinde düzenlenen «Uluslararası Spor ve Turizm Filmleri Festivali»ııe 
«Sultan Ahmet Meydanı» adlı film ile katılınmıştır.



O L A Y L A R  K R O N O L O J İ S İ





1 Eylül 1985

TBMM YENİ YASAMA YILINA BAŞLADI

TBMM 17. Dönemin üçüncü yasama yılına Cumhurbaşkanı Kenan 
Evren’in açış konuşmasıyla başladı. (Bk. Belge 1)

1 Eylül 1985

UYGARLIKLAR ÜLKESİ TÜRKİYE SERGİSİ SONA ERDİ

2 Ağustos tarihinde Japonya’nın Fukuoka kentinde açılan «Uy
garlıklar ülkesi Türkiye» sergisi 1 Eylül günü sona ermiştir.

Geçen bu bir aylık süre zarfında sergimiz 80.089 kişi tarafından 
ziyaret edilmiştir.

Evvelce Tokyo ve Osaka’da tertiplenen sergimizi, bu şehirlerde sı
rasıyla 14 ve 60 binin üzerinde ziyaretçi gezmişti. Fukuoka sergisi ile 
birlikte, uygarlıklar ülkesi Türkiye sergisini Japonya’da ziyaret eden
lerin sayısı 260 bini aşmıştır.

1 - 5 Eylül 1985

DEVLET BAKANI TINAZ TİTİZ İRAN’I ZİYARET ETTİ

Devlet Bakanı Tınaz Titiz, İran İslâm Cumhuriyeti ile Türkiye ara
sında 1985 Ocak ayında imzalanan Karma Ekonomik Komisyon Proto
kolüne ilişkin aksaklıkların giderilmesi ve yeni işbirliği alanlarının ge
liştirilmesi konularını ele almak üzere İran’ı ziyaret etti.

Bakan Titiz, ziyareti sırasında, Başbakan Hüseyin Müsavi, Ağır 
Sanayi, Dışişleri, Ulaştırma, Enerji Ticaret ve Hafif Sanayi Bakanları 
ile ayrı ayrı görüşmeler yapmıştır.

1 - 4 Eylül 1985

ÜRDÜN VELİAHTI PRENS HAŞAN ÜLKEMİZE GELDİ

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı UNDP ile Kuzey - Güney 
Yuvarlak Masası tarafından düzenlenen «Kalkınma : İnsan boyutu» ko
nulu yuvarlak masa toplantısına başkanlık etmek iizere Ürdün Veliahtı 
Hasaıı Bin Tallal ülkemize gelmiştir.

Sözkonusu toplantıya, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin öğre
tim üyeleri, kalkınma uzmanları ve iş adamları iştirak etmişlerdir.
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2 - 7  Eylül 1985

TÜRK PARLAMENTERLERİ PARLAMENTOLARARASI BİRLİĞİN 
TOPLANTISINA KATILDI

ANAP Ankara Milletvekili Barlas Doğu başkanlığındaki bir Parla»- 
menter heyeti Ottowa’da düzenlenmiş olan Parlamentolararası Birliğin 
74. Konferansına iştirak etmiştir.

Türk Parlamenterleri «gençlik sorunları», «terörizm», «sömürgeci
lik», «dünya siyaseti» ve «dünya ekonomisi» konulu bildiriler sunmuş
lardır.

2 - 1 8  Eylül 1985

KAYIP ŞAHISLAR KOMİTESİ TOPLANDI

1981 yılında Kıbrıs’taki Türk ve Rum kayıp şahısların akibetlerini 
araştırmak üzere BM himayesinde kurulan, Kayıp Şahıslar Komitesi 
(Committee on Missing Persoııs) 5’inci dönem toplantılarını 2 - 1 8  Eylül 
1985 tarihlerinde yapmıştır, üç üyeden oluşan Komite, biri Türk, biri 
Rum ve diğeri de BMGS tarafından önerilip iki tarafça uygun görül
dükten sonra BMGS tarafından tayin edilen üçüncü bir üyeden meydana 
gelmektedir.

4 - 6  Eylül 1985

TÜRKİYE - HOLLANDA KARMA EKONOMİK KOMİSYONU 
1. DÖNEM TOPLANTISINI YAPTI

Türkiye - Hollanda Karma Ekonomik Komisyonu ilk kez Ankara’da 
toplandı.

Türk Heyetine HDTM Pakdemirli’ııin, Hollanda Heyetine de Dış Ti
caret Bakanı F. Bolkestein’in başkanlık ettiği toplantılarda iki ülke ara
sındaki ticari ve ekonomik ilişkiler gözden geçirilmiş, turizm, tarım ve 
sanayi ve enerji alanlarında işbirliği imkanları ele alınmıştır.

Komisyon toplantısı sonunda bir protokol imzalanmıştır.

Konuk Bakan, Ankara ve İstanbul’da temaslarını sürdürmüştür.

Bakan Bolkesteiıı, ülkemizden ayrılmadan evvel, Türkiye’nin hızla 
gelişen ekonomisinden çok etkilendiğini, bu başarıların hükümetin liberal 
ekonomi politikasından ileri geldiğini, Türk Hükümetinin cesaretle aldığı 
kararları hayranlıkla izlediğini ifade etmiştir.

Konuk Bakan ayrıca, Türkiye’nin hem Hollanda? hem de Batı ülke
leri için hayati önem taşıdığını ve NATO ülkeleri için bir köprü olduğunu 
belirtmiştir.
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5 Eylül 1985

İRAN - IRAK ARASINDA ESİR DEĞİŞİMİ

Irak’m elinde bulunan 28 sakat ve yaralı İraıılı savaş esiri Ankara 
Esenboğa Havaalanında Uluslararası Kızılhaç Komitesi aracılığıyla İran 
makamlarına teslim edilmiştir.

4 - 7  Eylül 1985

KKTC BAŞBAKANI DERVİŞ EROĞLU ÜLKEMİZE GELDİ

KKTC Başbakanı Derviş Eroğlu, Devlet Bakanı Abdullah Teneke
cinin davetine icabetle beraberinde Ekonomi ve Maliye Bakanı Taşkent 
Atasayaıı ile Sanayi ve Ticaret Bakanı Erdal Onurkan olduğu halde ül
kemizi ziyaret etti.

ülkemizde bulunduğu sırada Başbakan Eroğlu, Uluslararası İzmir 
Fuarını gezmiş ve Devlet ve Hükümet yetkilileri ile ekonomik konularda 
görüşmelerde bulunmuştur. (Bk. Belge 2)

5 - 9  Eylül 1985

KORE CUMHURİYETİ DANIŞMA KONSEYİ ÜYELERİ 
ÜLKEMİZİ ZİYARET ETTİLER

Parlamentolararası Türldye - Kore Dostluk grubu davetlisi olarak 
Kore Parlamentosundan 5 kişilik Parlamento heyeti ülkemizi ziyaret 
ederek yetkililerle görüşmüştür.

Heyet Başkanı Dong Suııg Chung bu ziyaretin iki ülke arasında 
mevcut dostluk ilişkilerine yeni bir halka ekleyeceğini ifade etmiştir.

Kore Heyeti Ankara’dan sonra İstanbul’a giderek temaslarda bu
lunmuştur.

5 Eylül 1985

AVRUPA KONSEYİ AVRUPA ÜLKELERİNİN 
TÜRKİYE’YE UYGULADIKLARI VİZEYİ GÖRÜŞTÜ

Avrupa Konseyi Göçmen ve Mülteciler Komisyonu, San Mariııo’da 
yaptığı toplantısında, bazı Avrupa ülkelerinin Türk vatandaşlarına uy
guladıkları vize konusunu görüşerek, Raportör İtalyan Parlamenter 
Foschi tarafından hazırlanmış raporda önerilen teklifleri benimsemiştir.

Komisyon tarafından benimsenen teklifler arasında, yasal olarak 
yurt dışında çalışan Türk işçilerine vize uygulanmaması, aile bütünlüğü 
açısından, eş ve çocuklara derhal vize verilmesi ve ticari, bilimsel eıv
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düstriyel amaçlarla seyahat eden Türk vatandaşlarına üç yıl süreli, çok 
geçişli vize verilmesi gibi hususlar yer almaktadır.

6 - 1 1  Eylül 1985

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MÜKERREM TAŞÇIOĞLÜ 
POLONYA’YA GİTTİ

Kültür ve Turizm Bakanı Mükerrem Taşçıoğlü Polonya Kültür 
Bakanı Prof. Kazimierz Zygulski’mn davetlisi olarak Polonya’yı resmen 
ziyaret etmiştir.

Bakan Taşçıoğlü, 1982 yılından bu yana Bakanlar seviyesinde dü
zenlenen ziyaretlerle iki ülke arasındaki kültürel ilişkilerin program
landığını kaydederek, iki ülke arasında mevcut kültürel işbirliği anlaş
masının gözden geçirildiğini, önümüzdeki turizm çalışmalarıyla ilgili gö
rüş alışverişinde bulunulduğunu söylemiştir. Bakan ayrıca bulunduğu
muz yıl içinde iki ülke arasında 20’nin üzerinde kültürel faaliyetin dü
zenlendiğini de vurgulamıştır.

9 -11 Aralık 1985

ISEDAK İZLEME KOMİTESİ İSTANBUL’DA TOPLANDI

İslâm Konferansı Teşkilâtı Ekonomik ve Ticarî İşbirliği Daimi 
Komitesi’nin Bakanlar düzeyindeki İzleme Toplantısı Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı Kaya Erdem’iıı başkanlığında İstanbul’da topla
narak çalışmalarını sürdürdü.

İslâm Konferansı Teşkilâtı’ııa üye ülkelerin Sanayi Bakanları top
lantısında alınan kararların izlenmesi amacıyla kurulmuş bulunan Sa
nayi Komitesi de ISEDAK Toplantısı ile aynı zamanda gerçekleşmiştir. 
Sanayi ve Ticaret Bakanı Cahit Aral başkanlığında toplanmıştır.

ISEDAK izleme toplantısına, Türkiye, Suudi Arabistan, Pakistan, 
Filistin^ Gine ve Ürdün Bakan ve üst düzey yetkilileri ile katılmışlar, 
Sanayi İzleme Komitesi’ne de Türkiye, Pakistan, Bangladeş, Fas ve 
Zambia yetkilileri katılmışlardır.

Toplantı, İslâm Konferansı Teşkilâtı Ekonomik ve Ticari İşbirliği 
daimi komitesi başkanı Cumhurbaşkanı Kenan Evren’iıı göndermiş olduğu 
mesaj ile başlamıştır.

Cumhurbaşkanı Evren mesajında «bu tür kurumlanıl oluşturula- 
bilmiş olması, nasıl İslâm ülkeleri arasındaki örgütlenmesinin önemli bir 
merhalesini teşkil ediyorsa bu kurumlanıl fiilen faaliyete geçebilmiş ol
maları, daha da ileri bir adım teşkil etmektedir» demiştir. (Bk. 
Belge 8, 4, 5).
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12 - 13 Eylül 1985

DENKTAŞ BMGS CUELLAR İLE GÖRÜŞTÜ

KKTC Cumhurbaşkanı Denktaş BM Genel Sekreteri Perez de Cuellar 
ile New York’ta g ö r ü ş m e l e r d e  bulunmuştur. BMGS bu görüşmenin fay
dalı geçtiğini, Kıbrıs’taki iki tarafla temasların sürdüreceğini açıkla
mıştır.

12 Eylül 1985

DENKTAŞ LUANDA KARARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİ
AÇIKLADI

Bağlantısız ülkelerin Dışişleri Bakanlarının Luanda’da (Angola) 2 -7  
Eylül 1985 tarihleri arasında yaptıkları toplantı sonunda yayınladıkları 
bildiride Kıbrıs- sorununa da yer verilmiştir. Nihai Bildirinin Kıbrıs Bö
lümüne Bangladeş, Pakistan, Ürdün, Tunus, Irak ve Suudi Arabistan 
tarafından çekince konmuştur.

Sözkonusu karar hakkında bir demeç veren Denktaş şunları söy
lemiştir :

«Kıbrıs meselesinde iki taraf vardır. Bunlardan biri Kıbrıs me
selesini 1963’te kasıtlı şekilde, Ortaklık Cumhuriyeti’ni yok etmek için 
çıkartmış olan Rum tarafı ve can ve mallarını, kurucu ortaklık hakla
rını eşitliklerini korumak için ulusal direnişe geçen Kıbrıs Türkleridir.

Bu gerçekleri görmeden, taraflardan bir tanesini dinleyerek, ger
çekler dışı, böyle bir zararlı kararı ortaya koyabilen bir kuruluştan biz 
hala gerçekçilik, insaf beklemekteyiz. Bu konuda suç esasında görüşme 
masasında ve genel sekreterle konuştuklarımın tam aksini savunan ve 
hala Kıbrıs’a hakim çıkıp Kıbrıs Türklerini ikinci sınıf vatandaş yapa
bileceğini hayal eden Rum liderliğindedir.

Sayın Cuellar’m böyle bir kararın görüşmeler yolunu tıkamaktan 
başka bir işe yaramadığını takdir ettiğini tahmin etmekteyim. Bu ze
hirli ve gerçek dışı karar, Rum sahtekarlığının bu çirkin ürünü Sayın 
Cuellar ile yapacağım görüşmeyi tabiatiyle etkilemeyecektir.

İslâm ülkelerini, bu ciddi gelişme karşısında yeniden uyarmayı bir 
görev biliyorum.» (Bk. Belge 6)

9 - 12 Eylül 1985

ABD DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANI OR AMİRAL WATKINSTN
ZİYARETİ

ABD Deniz Kuvvetleri Komutam Oramiral J . D. Watkins, Deniz 
Kuvvetleri Komutanı Oramiral Zahit A takan ün resmi konuğu olarak
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Türkiye’de bulunduğu süre zarfında Genelkurmay Başkanı Orgeneral 
Necdet Üruğ ve Milli Savunma Bakanı Zeki Yavuztürk tarafından kabul 
olunmuştur.

Oramiral Watkins’in, ülkemizdeki temasları sırasında iki ülke deniz 
kuvvetleri arasındaki işbirliği konuları ele alınmıştır.

ABD Deniz Kuvvetleri Komutanı Ankara, İzmir, İstanbul ve Göl
cük’te bazı askeri kurum ve kuruluşları ziyaret etmiştir.

9 - 1 3  Eylül 1985

KATAR ÇALIŞMA YE SOSYAL İŞLER BAKANI 
ÜLKEMİZİ ZİYARET ETTİ

Katar Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı Ali Bin Ahmed Al-Ansari, 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mustafa Kalemli’nin davetlisi olarak 
beraberindeki heyetle ülkemizi ziyaret etmiştir.

Konuk Bakan gazetecilere yaptığı açıklamada, ziyaretinin, iki ülke 
arasındaki ilişkileri ve tarihi bağları güçlendireceğine inandığını, ekono
mik güçlüklerin ve bazı çevrelerin etkisiyle iki ülke ilişkilerinde, geçmiş 
yıllarda bir boşluk doğduğunu, ancak son bir kaç yıldır ilişkilerin geliş
tiğini ifade ile karşılıklı ziyaretlerle bu ilişkilerin daha da kuvvetlendi
ğini söylemiştir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Kalemli de, bu ziyaretin iki ülke 
arasındaki ilişkileri daha da geliştireceğini vurgulamıştır.

İki ülke yetkilileri arasında yapılan resmi görüşmelerde, İşgücü 
Sözleşmesine ilişkin metin üzerinde mutabakat sağlamış olup, metin 
Katar Kabinesi tarafından onaylandıktan sonra parafe edilerek imza
lanacaktır. Sözkonusu sözleşme Türk işçilerinin Katar’da çalışmak üzere 
gidişlerini ve bu ülkede bulundukları sıradaki hak ve sorumluluklarını 
ve çalışma şartlarını düzenlemektedir. Bu sözleşmeye ek olan, metin 
üzerinde görüş birliğine varılan Ferdi İş Sözleşmesi ile de işçi ve işve
renin karşılıklı hak ve sorumlulukları belirlenmektedir.

Türk tarafı ayrıca memleketimizde Türk ve Katar işçisinin eğitil
mesi amacıyla, Katar’m da katkılarıyla bir mesleki eğitim merkezi ku
rulmasını teklif etmiştir. Katar tarafı da konuyu inceleyeceklerini bil
dirmiştir.

Konuk Bakan, ülkemizde bulunduğu süre zarfında, Cumhurbaşkanı 
Kenan Evren ve Başbakan Turgut özal tarafından kabul olunmuş ve 
Ankara, İstanbul’da temas ve incelemelerde bulunmuştur.

16



10- 13  Eylül 1985

AVRUPA KONSEYİ PARLAMENTER ASAMBLESİ BÖLGESEL 
PLANLAMA VE MAHALLİ İDARELER KOMİSYONU TOPLANDI

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Bölgesel Planlama 
ve Yerel Yönetimler Komisyonu AKPM Türk Heyeti’nin daveti üzerine 
1 1 - 1 2  Eylül 1985 tarihinde Antalya’da, 13 Eylül tarihinde İstanbul’da 
olmak üzere bir toplantı yapmıştır.

Komisyona üye 12 Parlamenterin katıldığı toplantının Antalya bö
lümünde Komisyon üyeleri’ne Güney Antalya Gelişim Projesi hak
kında Turizm Bakanlığı yetkililerince bir brifing verilmiş ve proje alanı 
gezdirilmiştir.

Komisyon üyeleri daha sonra İstanbul’a geçerek İstanbul Belediye 
Başkanı Sn. Bedrettin Dalaıı’dan Haliç projesi hakkında bilgi almışlar 
ve Haliç’de proje alanım gezmişlerdir.

11 - 15 Eylül 1985

DIŞİŞLERİ BAKANI VAHİT HALEFOĞLU 
İSLAM BARIŞ KOMİTESİ TOPLANTISINA KATILDI

İran - Irak savaşının sona erdirilmesine yardımcı olmak amacıyla ku
rulan İslâm Barış Komitesi 8. toplantısına katılmak üzere Cidde’ye giden 
Dışişleri Bakanı Vahit Halefoğlu, İslâm Konferansı Genel Sekreteri 
Serufuddin Pirzade, Pakistan Devlet Başkanı Zia U1 Hak, Gambia Devlet 
Başkanı ve IBK Başkanı Jawara, FKÖ Başkanı Yaser Arafat, Suudi 
Arabistan Dışişleri Bakanı Suud Bin Faysal ve Bangladeş Dışişleri Ba
kanı Chowdury ile görüşmeler yapmış ve bu görüşmelerde İslâm Barış 
Komitesi’nin çalışmaları ve ikili ilişkilerle ilgili konuları ele almıştır.

Üç gün süren toplantı sonunda yayınlanan bildiride, İslâm Barış 
Komitesi üyelerinin Körfez’iıı tarafsız bölgelerine de sıçrama ve ulus
lararası bir anlaşmazlık haline dönüşme tehdidi oluşturan savaşın giderek 
tırmanmasından duyulan endişe dile getirilmiştir. (Bk. Belge 19)

12- 14  Eylül 1985

HDTM EKREM PAKBEMİRLİ ŞAM FUARINI GEZDİ

Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarı Ekrem Pakdemirli 32. 
Uluslararası Şam Fuarı’nm açılışı vesilesiyle Suriye’yi ziyareti çerçeve
sinde Sanayi Bakanı Ali Trabulsi, Ekonomik İşlerle görevli Başbakan 
Yardımcısı Dr. Selim Yosun, İaşe ve İç Ticaret Bakanı Dr. Sabagh 
Baagjajı ve Suriye Ekonomi ve Dış Ticaret Bakanı Muhammed Imadi 
ile görüşmeler yapmıştır.
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13 Eylül 1985

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI YENİ PASAPORTLARA İLİŞKİN 
DUYURU YAYINLADI

«Yeni tip diplomatik, hususi, hizmet ve umuma mahsus pasaport 
itasına yurt içinde ve dışında 7 Ekim 1985 tarihinden itibaren başla
nacak ve yeni taleplerin karşılanmasında bu pasaportlar kullanılacaktır.

Vatandaşlarımızın halen' ellerinde bulunan ve temdit zamanı geldi
ğinde değiştirilecek olan pasaportları da 31 Aralık 1988 tarihine kadar 
geçerliliğini muhafaza edecektir. Bu itibarla, vatandaşlarımızın kullan
makta oldukları süresi mevcut pasaportlarını değiştirme hususunda ace
leci olmamaları bu çalışmaların kolaylaştırılması bakımından yararlı ola
caktır.»

1 3 - 1 6  Eylül 1985

ENDONEZYA CUMHURBAŞKANI SOEHARTO’NUN 
TÜRKİYE’Yİ RESMİ ZİYARETİ

Cumhurbaşkanı Kenan Evren’in davetine icabetle Endonezya Cum
hurbaşkanı Soeharto ve eşi beraberlerindeki heyetle ülkemizi resmen 
ziyaret etti.

İki ülke Cumhurbaşkanlarının başkanlıklarındaki heyetler arasında 
yapılan resmi görüşmelerde özellikle iki ülke arasındaki ekonomik ilişki
lerin geliştirilmesi üzerinde duruldu. Türkiye ile Endonezya arasındaki 
10 milyon dolar tutarında ve Türkiye’nin aleyhine bulunan ticaret hao 
miniıı düzenlenmesi ve dengenin sağlanması, karşılıklı alışverişi yapılan 
malların çeşitlendirilmesi yapılan görüşmelerde ele alman konular ara
sında yer almaktadır. (Bk. Belge 7, 8)

13 Eylül 1985

ERALP, GÜNEY AFRİKA’DAKİ GELİŞM ELERE İLİŞKİN 
AÇIKLAMA YAPTI

Mutad basın toplantısı sırasında, «Güney Afrika’daki durumu na
sıl karşılıyorsunuz? Türkiye’nin tutumu nedir?» şeklindeki soruyu ce
vaplandıran Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Dairesi Başkanı Eralp, 
«Irk ayrımı rejiminin uzun bir geçmişi vardır. BM gündeminde çe
şitli kararlar kabul edilmiştir. Gerek Genel Kurul olsun (aşağı yukarı 
her yıl gündemindedir), gerekse Güvenlik Konseyi olsun. Biliyorsunuz, 
Türkiye bu kararların ruhuna ve lafzına belki BM üyeleri içinde en 
fazla riayet eden ülkedir. Son zamanlarda Güney Afrika’daki olaylar de
ğişik bir boyut kazanmıştır. Herkes buradaki rejimin insan haklarına
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aykırı olduğunu beyan ve ilân etmektedir. Yaz aylarında Fransa bir 
inisiyatif aldı. Gerek Onlar çerçevesinde, gerek BM çerçevesinde. Kabul 
edilen Karar, Güvenlik Koııseyi’nin bir takım ekonomik yaptırımlar ön
görüyor. Ancak birşeyi gözden kaçırmamak lazım. Yasanın yedinci bö
lümüne göre değil bunlar. Yani mecburi yaptırımlar değil, ihtivan yap
tırımlar. Daha sonra biliyorsunuz Amerika Kongresi’nde ekonomik müey
yideler için karar tasarıları sunuldu ve sonunda ABD Yönetimi, Baş
kanın yetkisine dayanarak bir takım tedbirler aldı. AET içinde de bir
takım tedbirler alındı.

Türkiye’nin tutumuna gelince; Türkiye’nin Güney Afrika’da bir bü
yükelçisi hiç olmamıştır. Güney Afrika’da yatırımları ve mali çıkarları 
hiç olmamıştır. Ekonomik ilişkileri ise yok denebilir. Irk ayrımına da
yalı bu rejimi değiştirmek, bu konuda tedbir almak, esas itibariyla bu 
ülkede yakın ilişkiler içinde olan, mali çıkarları bulunan ve her vesile 
ile insan haklarına duyarlı olduklarını beyan eden ülkelere düşen bir 
görevdir. Güney Afrika’da son zamanlarda olayların boyutlarının ge
nişlemesi, bu ülkeleri bir ölçüde harekete geçirmiştir. Ancak tabiatıyla 
mali çıkarların ne ölçüde gözardı edilebileceği bilinmemektedir. Dolayı
sıyla alınması öngörülen tedbirlerin de etkinlik ölçüsü hakkında şimdi
den birşey söylemek zordur» demiştir.

15- 20 Eylül 1985

HBTM YARDIMCISI MAHİR BARUTÇU ÇEKOSLOVAKYA’YA GİTTİ

HDTM Yardımcısı Mahir Barutçu başkanlığındaki kamu ve özel 
sektör temsilcilerinden oluşan bir heyet Türkiye ile Çekoslovakya ara
sındaki ticari ilişkileri geliştirmek, yeni işbirliği alanlarını araştırmak 
ve Türkiye’nin Çekoslovakya’ya yönelik ihracatını artırmak üzere gö
rüşmelerde bulunmak için Çekoslovakya’ya gitmiştir.

Barutçu, Çekoslovak yetkilileri ile yaptıkları görüşmelerde Türki
ye’nin bu ülkeye yaptığı ihracatında, yalnızca tarım ürünleriyle yetinil- 
meyip, sanayi ürünlerine de ağırlık verilmesi hususunda görüş birliğine 
varıldığını belirtmiş ve görüşmelerin olumlu ve somut sonuçlara yönelik 
olduğunu söylemiştir.

15- 21 Eylül 1985

MACARİSTAN TİCARET VE SANAYİ HEYETİNİN ZİYARETİ

Macaristan Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Peter Löriııcze 
başkanlığındaki bir Macar heyeti Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ge
nel Sekreteri Turgut Yurdemi başkanlığındaki Türk heyetiyle temaslarda 
bulunmuştur.
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İki ülke arasındaki ticari ilişkilerin yeterli olmadığına işaret edilen 
görüşmelerde, gıda ve ambalaj sanayii ile depolama, madencilik, turizm ve 
taşıma alanlarında işbirliği yapılabileceği belirtilmiştir.

Konuk heyet, Ankara, İstanbul ve İzmit’de çeşitli sanayi tesislerini 
gezmiş ve Ticaret ve Satımyi Odası yetkilileri ile de görüşmüştür.

16 Eylül 1985

BAŞBAKAN ÖZAL’IN SEKİZİNCİ BASIN TOPLANTISI
Başbakan Turgut Özal 8. Basın Toplantısını İstanbul’da yaptı. 

(Bk. Belge 9)

17 Eylül 1985

TÜRKİYE SEIA’NIN YENİDEN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN
İHBAR YAPTI

Türkiye ile ABD arasında 20 Mart 1980 tarihinde imzalanmış bu
lunan ve süresi 18 Aralık 1985’te sona erecek olan Savunma ve Eko
nomik İşbirliği AnlaşmasTnm yeniden düzenlenmesi hususunda Dışişleri 
Bakanlığı tarafından aşağıdaki açıklama yapılmıştır :

«Dışişleri Bakanı Vahit Halefoğlu ABD Büyükelçisi ile yaptığı gö
rüşmede 29 Mart 1980 tarihinde aktedileıı ve 5 yıllık süresi 18 Aralık 
1985’de sona erecek olan Savunma ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması’nm 
(SEIA) tadiline ilişkin notamızı resmen iletmiştir. Tadil tekliflerimizi 
ihtiva eden metin de kısa sürede tevdi edilecektir.

SEIA ’nm NATO Andlaşması çerçevesinde Türkiye ile ABD ara
sında karşılıklı yükümlülükleri belirleyen; bir yandan bazı Türk Silahlı 
Kuvvetleri Tesislerinde ABD’nin ortak savunma faaliyetlerine katılması
na izin verilirken, diğer yandan Türk Silahlı Kuvvetleri’nin tatminkâr 
bir düzeyde modernizasyonu için savunma desteği teminini öngören bir 
dengeye dayandırılmış olduğu malûmdur.

Türk Hükümeti, son 5 yıllık uygulamanın ışığında, Andlaşmada ge
rekli tadilât yoluyla Türk - ABD Savunma İşbirliğinin günün şartlarına 
uydurulmasını ve böylece ilişkilerimizin karşılıklı anlayış içinde geliş
tirilmesini öngörmektedir.

ABD tarafından da aynı yapıcı yaklaşım işinde bir tutum izlemesi 
beklenmektedir. Bunda her iki ülkenin de ortak çıkarı bulunduğu açıktır.»

17 Eylül 1985

TÜRKİYE - PAKİSTAN 
KÜLTÜREL VE BİLİMSEL DEĞİŞİM PROGRAMI İMZALANDI

Türkiye ile Pakistan arasındaki Kültür Anlaşması çerçevesinde,
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1985 - 1988 yıllarını kapsayan Kültürel ve Bilimsel Değişim Programı, 
Ankara’da törenle imzalandı.

Dışişleri Bakanlığındaki törende, Değişim Programına Türkiye adı
na Dışişleri Bakanlığı Kültür İşleri Genel Müdürü Büyükelçi Erdoğan 
Sanalan, Pakistan adına da Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarı Kor
general Mujib ul Rahman imzaladılar.

Program kültür, sanat, bilim, eğitim, spor alanlarında varolan iş
birliğinin geliştirilmesini bu amaçla öğretim üyesi, bilim adamı., araş
tırmacı, eğitim uzmanı gençlik kamplarına öğrenci değişimi öngörüyor. 
Programa göre, iki ülke arasında folklor toplulukları, sanatçı, çeşitli 
sanat uzmanları ve sergiler gönderilecek, burslar verilmesi, karşılıklı 
film haftaları düzenlenecek, millî kütüphaneler ile radyo ve televizyon 
kurumlan arasında işbirliği yapılacaktır.

Pakistan Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarı Korgeneral Mujib 
ul Rahman, değişim programının imzalanmasından sonra bir konuşma 
yaptı. Rahman, programın Türkiye ile Pakistan arasındaki dostluk ve 
yakın işbirliğini yansıttığını kaydederek, tarihi ve kültürel bağlarla bir
birine bağlı iki ülkenin dostluklarının kalıcı olduğunu söyledi.

17 Eylül-5  Ekim 1985

JAPONYA İYİNİYET HEYETİ GELDİ

1985 Gençlik yılı dolayısıyla Japonya Başbakanlık Müşaviri ve 1985 
Milletlerarası Gençlik Yılı Komitesi Başkanı Mosahiko Koııdo başkan
lığında çeşitli meslek kesimlerine mensup gençlerden oluşan bir heyet 
bir süre önce Türk heyetini Japonya’ya yaptığı ziyareti iade amacıyla 
ülkemize gelmiştir.

Konuk heyet Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığı yetkilileri 
ile görüşmüş ve Ankara, İstanbul, İzmir, Bıırsa? Konya, Pamukkale ve 
Ürgüp’te incelemelerde bulunarak tarihi ve turistik yerleri gezmiştir.

18 Eylül 1985

EUREKA HAZIRLIK TOPLANTISI BONN’DA YAPILDI

Avrupa’nın iyi teknoloji ile dünya pazarlarında rekabet edebilecek 
değerde üretim yapabilmesi için Avrupa ülkeler arasında işbirliğini ön
gören «EUREKA» projesi hakkında 5 - 6 Kasım 1985 tarihlerinde Han- 
nover’de yapılacak Bakanlar Kurulu toplantısına ilişkin yüksek düzey
deki hazırlık toplantısı Bonn’da yapıldı.

Toplantıda Türkiye’yi temsil eden heyet başkanı Dışişleri Bakanlığı 
Müsteşar Ekonomik İşler Yardımcısı Büyükelçi Mustafa Akşin, bu ko
nudaki açıklamasında :

21



«EUREKA üyeleri, Türkiye’yi de aralarında görmekten büyük mem
nunluk duyduklarını belirttiler. Toplantıda, neden EUEEKA’ya katılmak 
istediğimizi, Türkiye’nin ne gibi katkıları olabileceğini ifade ettik. Tür
kiye’nin Avrupa’nın oluşunda başından beri yeri olduğunu, Avrupa bü
tünleşmesinin teknolojik boyutunun meydana gelmesinde de bir hisse
sinin olmasının tabii olduğunu söyledik. Ayrıca Türkiye’nin henüz bilim
sel alanda imkânlarının sınırlı olduğunu ve dolayısıyle katkısının da 
mütevazi olacağını, ama Türkiye’nin süratle gelişmekte olan bir ülke ol
duğunu ve Türkiye’nin katkılarının, geçmişteki performansı, hatta bu
günkü performansına göre değil, gelecekteki Türkiye’nin performansına 
göre ölçülmesi gerektiğini vurguladık. Türkiye’nin büyük bir pazar oldu
ğunu, bu şartlar altında bu teşebbüse katkımızın olabileceğini belirttik» 
demiştir.

1 8 - 1 9  Eylül 1985

NIXON TÜRKİYE’Yİ ZİYARET ETTİ
ABD eski Başkanlarmdan Richard Nixon, bazı ülkelere yaptığı gezi 

çerçevesinde ülkemizi ziyaret etti.
Ülkemizde bulunduğu sırada Nixon, Cumhurbaşkanı Kenan Evren 

ve Başbakan Turgut özal tarafından kabul olunmuştur.
Nixon, Ankara’dan sonra İstanbul’a da gitmiştir.
Ülkemizden ayrılmadan, basın mensuplarının sorularını cevaplandı

ran Nixon, «Türkiye ne isterse istesin, bu istekler ABD’nin üst düzey 
yönetiminde büyük bir ciddiyetle ele alınmaktadır. Biliyorum ki Tür
kiye de aşırı istekte bulunmayacaktır» demiştir. A.A. muhabirinin bir 
sorusunu da «Türkiye’nin Doğu ile Batı arasında köprü olduğu söylenir. 
Unutulan birşey var ki Türkiye Kuzey ile Güney arasında da köprüdür. 
Türkiye’nin ekonomisi siyasi gücü ve askeri gücü arttıkça daha güçlü 
bir diplomatik rol oynayabilir ki, ABD bunu zaman zaman yapamamak
tadır» şeklinde cevaplandırmıştır.

19 Eylül 1985

HALEFOĞLU TBMM’YE BİLGİ YERDİ
Dışişleri Bakanı Vahit Halefoğlu, 12 ile 14 Eylül 1985 tarihleri ara

sında, Cidde’de yapılan İslâm Barış Komitesi toplantısı ve Cidde’de yap
tığı ikili temasları hakkında TBMM’de bir konuşma yaptı. (Bk. Belge 10)

20 - 26 Eylül 1985

LİBYA BAŞBAKANI RECEP TÜRKİYE’YE GELDİ
Libya Halk Sosyalist Cemahiriyesi Komitesi Genel Sekreteri (Baş

bakan) Muhammed Zerruk Recep resmi bir ziyaret için, beraberinde
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Toprak Reform ve Tarım İşleri Bakanı, Planlama Bakam, Petrol ve 
İktisat Bakanı ile Merkez Bankası Başkanı (Bakan düzeyinde) olmak üze
re Türkiye’ye geldi.

Konuk Bakan, Başbakan özal’ı ziyareti sırasında yaptığı konuş
masında, Türk - Libya ilişkilerinin tarihin derinliklerine dayandığım söy
leyerek ;

«Biz karşılıklı görüşmelerin iki ülke arasındaki ilişkileri arttıra
cağına, aramıza nifak sokmak isteyenlerin önüne bir baraj olacağına 
inanıyoruz. Türk - Libya ilişkilerinde bazı problemlerin bulunduğunu söy
leyenlere biz şu cevabı veriyoruz. Bazı problemler olduysa bu iki ülke 
arasındaki geniş hacimli ilişkilerdendir. Ortaya çıkan bütün problemleri 
yeneceğiz. Türk - Libya ilişkileri ebedidir. Dost ve kardeş Türk halkına 
açık bir gönülle ,açık bir istekle geldik» demiştir.

İki ülke heyetleri arasında yapılan görüşmelerde özellikle müteah
hitlerin alacakları ve ticaret hacminin geliştirilmesi konusu üzerinde 
durulmuştur.

Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı Hüsnü Doğan ile Libya Tarım 
Bakanı Ömer Durda arasında yapılan görüşmelerde, iki ülke arasında 
tarım alanında işbirliği konuları ele alınarak, Libya’da üretimi mümkün 
olan ürünlerin tohumluğunun Türkiye’den sağlanması ve tarım eğitimin
de ortak çalışmalar yapılması kararlaştırılmıştır.

Görüşmeleri müteakip Türkiye ile Libya arasında, «Merkez Ban
kası Ödemeleri Protokolü ile «Ekonomik Protokol» imzalanmıştır.

Ankara’dan sonra İstanbul’a geçen konuk Başbakan, kentin tarihi 
ve turistik yerlerini gezdikten sonra ülkemizden ayrılmıştır. (Bk. Belge 
11, 12).

21 Eylül 1985

KUZEY ATLANTİK ASAMBLESİ 
EKONOMİK İŞBİRLİĞİ ALT KOMİSYONU ÜYELERİ 

İSTANBUL YE ANKARA’YI ZİYARET ETTİ

NATO’lu Parlamenterlerden oluşan Kuzey Atlantik Asamblesi Eko
nomik İşbirliği Alt Komisyonu İngiliz Milletvekili Robert McCriııdle 
başkanlığında, Türk ekonomisindeki gelişmeler konusunda bilgi almak 
üzere bir heyet Türkiye’ye gelmiştir. Alt Komisyon 1984 Sonbaharında 
kurulmuştur. Amacı ekonomik bakımdan daha zayıf olan NATO üyele
rinden Portekiz, Yunanistan ve Türkiye’nin ekonomik sorunları ve NATO 
içindeki ekonomik işbirliği konusunda bir rapor hazırlamaktadır.
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Kuzey Atlantik Asemblesi Alt Komitesi daha öncec Temmuz 1983 
sonunda Lizbon’u ziyaret etmişti. Kasım 1985’de Atina’ya gidecektir.

15 parlamenterden oluşan Kuzey Atlantik Asamblesi Ekonomik İş
birliği Alt Komisyonunun : Danimarka, Fransa, Federal Almanya^ Lük- 
semburg, Hollanda, İngiltere ve İspanya’lı üyeleri bu ziyarete iştirak 
etmiştir. Alt Komite’de Türkiye Bursa Milletvekili Fahir Sabuniş 
tarafından temsil edilmiştir.

22 Eylül 1985 Pazar günü İstanbul Ticaret ve Sanayi Odası, 
TÜSİAD, SİSAV ve Türk Atlantik Derııeği’nin ortaklaşa katıldıkları bir 
toplantıda Komite üyelerine ekonomik konularda bilgi verilmiştir.

23 Eylül 1985 günü Ankara’ya geçen NATO’lu Parlamenterlere 
Dışişleri Bakaıılığı’nda da bir brifing verilmiştir. Kuzey Atlantik 
Asamblesi Alt Komisyonu, ayrıca Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarı, 
Merkez Bankası Başkanı, TÜRK-İŞ, Çalışma ve Tarım Bakanları ile 
de temaslarda bulunmuştur.

Konuk parlamenterler Başbakan Turgut özal’a da bir nezaket zi
yaretinde bulunmuşlardır.

Heyet 25 Eylül’de Türkiye’den ayrılmıştır.

22 - 25 Eylül 1985

DEVLET BAKANI TİTİZ İTALYA’YA GİTTİ

Devlet Bakanı Mustafa Tınaz Titiz merkezi Kaliforniya’da bulunan 
Aspen Enstitüsü’nün İtalya şubesince düzenlenen «Dünyanın geçiş yol
ları Akdeniz» konulu seminere katılmıştır.

Venedik’te düzenlenen seminerde, Akdeniz ülkelerinin tarihi, kül
türel, politik, stratejik, ekonomik ve finans durumları ele alınmıştır.

23 Eylül 1895

TÜ RK -FED ERA L ALMAN BAKANLIKLAR ARASI 
ORTAK ÇALIŞMA GRUBU TOPLANDI

Türk-Federal Alman Bakanlıklararası Ortak Çalışma Grubu 2 3 - 26  
Eylül 1985 tarihlerinde Ankara’da yapılmıştır.

Sözkonusu toplantılar biri esas diğeri alt komite olmak üzere iki 
grup halinde yapılmıştır.

Ortak Çalışma Grubu Toplantılarında aşağıdaki konular ele alın
mıştır :
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1. Federal Almanya’daki Türk işçilerinin çeşitli sorunlarının çö
zümüne ilişkin heyetlerarasmda fikir teatisi.

2. Federal Almanya’da bulunan Türk işçilerinin Yapı Tasarruf 
Sandıklarında birikmiş tasarrufları ile bunlara verilen konut kredilerinin 
Türkiye’de konut temini amacıyla kullandırılması.

3. Mesleki Eğitim Merkezi kurulmasına ilişkin görüşmeler ve bu 
konuda yapılan çalışmaların gözden geçirilmesi. Sözkonusu mesleki eği
tim gerek Federal Almanya’da bulunan ve gerekse Türkiye’ye dönüş 
yapmış ya da dönmeyi planlayan Türk vatandaşlarını ilgilendirmektedir.

4. Federal Almanya’da bulunan Türk Cemiyetlerine yapılan yar
dımlar konusunda görüşmeler.

5. Federal Almanya’da bulunan vatandaşlarımızın son durumları ve 
işçilerimizi ilgilendiren diğer konular.

Görüşmelerde Türk Heyetine Dışişleri Bakanlığı Sosyal îşler Dai
resi Başkanı Okan Gezer, Alman Heyetine ise Federal Çalışma ve Sos
yal Düzen Bakanlığı’ndan Helmut Heyden başkanlık etmişlerdir.

Toplantı sonunda imzalanan Protokol uyarınca 1986 yılından iti
baren Türkiye’ye transfer edilebilecek olan konut kredilerinde Emlak 
ve Kredi Bankası transfer işlemlerini yürütecektir.

23 - 28 Eylül 1985

FAS ULAŞTIRMA BAKANI MUHAMMED BOUAMOUD

TÜRKİYE’YE GELDİ

Ulaştırma Bakanı Veysel Atasoy’un konuğu olarak, Fas Ulaştırma 
Bakanı Muhammed Bouamoud ve beraberindeki heyet ülkemize gelerek 
temaslarda bulunmuştur.

Konuk Bakan bu ziyareti sırasında Türkiye ile Fas arasındaki Sivil 
Havacılık anlaşmasını imzalamıştır. Bu anlaşma ile iki ülke arasında 
direkt bağlantı kurulabilecektir.

Konuk Ulaştırma Bakanı, ülkemizde bulunduğu süre zarfında, Dev
let Bakanı Oksay, TCDD Genel Müdürü ve Denizcilik Bankası yetkili
leri ile de görüşmüş, Ankara’dan sonra İstanbul’a giderek kentin tarihi 
ve turistik yerlerini gezmiştir.

23 - 26 Eylül 1985
KUVEYT MALİYE VE EKONOMİ BAKANFNIN ZİYARETİ

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Kaya Erdem’in konuğu 
olarak Türkiye’ye gelen Kuveyt Maliye ve Ekonomi Bakanı Jassif Mo-
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hammed Al-Khorafi, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Kaya Erdem, 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı Hüsnü Doğan, Maliye ve Gümrük 
Bakanı Ahmet Kurtcebe Alptemocin, Kültür ve Turizm Bakanı Müker- 
rem Taşçıoğlu ile görüşmüştür.

îki ülke yetkilileri arasında yapılan görüşmelerde, ekonomik ve 
ticari ilişkilerin geliştirilmesi, «Ortak Yatırım Şirketi»nin kurulmasının 
hızlandırılması, Kuveyt Kalkınma Fonunca finanse edilen projelerin du
rumu, başta turizm olmak üzere çeşitli alanlarda yatırımlara gidilmesi 
gibi konuların ele alınarak memnuniyet verici sonuçlara ulaşıldığı belir
tilmiştir.

Görüşmelerde ayrıca, Kuveyt’te bir Türk haftası düzenlenmesi ve 
Türk ihraç ürünleri sergisi açılması konusunda anlaşmaya varıldığı 
Maliye ve Gümrük Bakanı Alptemocin tarafından açıklanmıştır.

Temaslarına İstanbul’da devam eden konuk Bakan ve beraberindeki 
heyet İstanbul Ticaret Odası, İstanbul Sanayi Odası, İstanbul Ticaret 
Borsası yetkilileri ile de görüşmelerde bulunmuştur.

Konuk Bakan, İstanbul’daki temasları sırasında «iki ülke ilişkile
rinin özel sektör ilişkileriyle geliştirilmesi» konusunda çağrıda bulun
muştur.

23 - 27 Eylül 1985

MORİTANYA MADEN VE SANAYj BAKANI GELDİ

Moritanya Maden ve Sanayi Bakanı Mahmoud Ould' Lembrabott 
ve beraberindeki bir heyet Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Suudi 
Türel’in resmi konuğu olarak ülkemizi ziyaret etti.

İki ülke yetkilileri arasında yapılan görüşmelerde, maden, enerji 
ve iki ülke arasındaki ticaretin artırılması konuları ele alınmıştır.

Konuk Bakan, ziyareti sırasında, Sanayi ve Ticaret Bakanı Cahit 
Aral, HDTM Pakdemirli, Türkiye Demir - Çelik İşletmeleri^ Etibank, 
MTA ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği yetkilileri ile görüşmüştür.

Moritanya Maden ve Sanayi Bakanı İstanbul’da da incelemelerde 
bulunmuştur.

23 - 25 Eylül 1985

TUNUS CUMHURBAŞKANININ ÖZEL TEMSİLCİSİ GELDİ

Tunus Devlet Bakanı Moııgi Kooli, Tunus Cumhurbaşkanı Habib 
Burgiba’nın iki ülke arasındaki mevcut ilişkilere değinen iyiııiyet me
sajını Cumhurbaşkanı Kenan Evren’e sunmuştur.
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Özel Temsilci Kooli, Başbakan Turgut özal tarafından da kabul 
olunmuştur.

Tunus Devlet Bakanının ülkemizdeki temaslarında iki ülke arasında 
mevcut ananevi dostluk bağları çerçevesinde ikili ilişkiler ve bölgedeki 
son gelişmeler üzerinde durulmuştur.

23 Eylül 1985

SEIA ’NIN YENİDEN GÖZDEN GEÇİRİLMESİNE İLİŞKİN
ABD CEVABI

Dışişleri Bakanı Vahit Halefoğlu’ııun 17 Eylül 1985 tarihinde ABD 
Büyükelçisine Türkiye ile ABD arasındaki Savunma ve Ekonomik İş
birliği Anlaşmasının yeniden gözden geçirilmesi konusunda vermiş ol
duğu Türk Nota’sma, ABD’nin cevabı ABD Büyükelçisi tarafından Dışiş
leri Bakanlığı Müsteşarı Necdet Tezel’e verilmiştir. Sözkonusu ABD no
tasında, Türk taraafmm vermiş olduğu Nota’nm dikkatle incelendiği ve 
Türk Hükümeti ile yapıcı görüşmelerde bulunulmaya hazır olunduğu 
belirtilmektedir.

23 Eylül - 9 Ekim 1985

DIŞİŞLERİ BAKANI HALEFOĞLU BM GENEL KURULUNA KATILDI

Dışişleri Bakanı Vahit Halefoğlu, BM Genel Kurulu’nun 40. Dönem 
çalışmalarına katılmak üzere New York’a gitti.

Dışişleri Bakanı, hareketinden önce gazetecilere yaptığı açıklama
sında ;

«BM’niıı 40. kuruluş, yıldönümü dolayısıyla bu yılki Genel Kurul 
Toplantısına başta Dışişleri Bakanları olmak üzere bir çok ülkenin Dev
let Başkanı ve Başbakanı katılacak.

Bildiğiniz gibi, BM Genel Kurul çalışmaları her yıl olduğu gibi, 
Eylül ayının ikinci yarısında başlamakta, yıl sonuna kadar devam et
mektedir. 20 Eylül - 25 Ekim tarihleri arasında Genel Kurul’da, özellikle 
yüksek şahsiyetlerin bulunduğu bir dönemdir. ABD Başkam Reagaıı 
başta olmak üzere birçok devlet başkanı Genel Kurul’a katılacaklardır. 
Başbakan özal da Ekim ayı sonunda Genel Kurul’a katılacaktır.

Ben EyİiPün son haftası ile Ekim ayının ilk haftası içersinde ora
dayım. Genel Kurul’da 40’a yakın ülkenin dışişleri bakanları ile ikili 
görüşmeler yapacağım. Başta İngiltere, Almanya ve Amerika Dışişleri 
Bakanlarıyla çeşitli meselelerei görüşeceğim. Mesaj alışverişleri yapa
cağım» demiştir.
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Dışişleri Bakanı Halefoğlu, New York’ta bulunan, Belçika, Ro
manya, Arnavutluk, Hollanda, Kanada Lüksemburg, Mısır, Yugoslavya, 
İngiltere ve Federal Almanya Dışişleri Bakanları ile Irak Başbakan 
Yardımcısı ile görüşmüştür.

Halefoğlu, Belçika Dışişleri Bakanı Leo Tindemans ile yaptığı gö
rüşmede, Türkiye - AET ilişkileri üzerinde durarak, Türkiye - AET iliş
kilerinin normalleştirilmemesi için hiçbir neden olmadığını belirtmiştir.

Hollanda meslekdaşı ile yaptığı görüşmede Halefoğlu, Türkiye’nin 
Batı Avrupa kuruluşlarıyla ilişkilerini normalleştirilmesi konuları üze
rinde durmuş ve Bulgaristan’daki Türklerin durumu hakkında bilgi ver
miştir.

Halefoğlu Kanada Dışişleri Bakanı ile yapmış olduğu görüşmede 
de iki ülke ilişkilerini ele almıştır.

Dışişleri Bakanı Halefoğlu, Romanya, Arnavutluk ve Kanada Dışiş
leri Bakanlarını Türkiye’ye davet etmiş ve bu davetler kabul edilmiştir.

Halefoğlu, Lüksemburg Dışişleri Bakanı ile yapmış olduğu görüş
mede meslekdaşma Türkiye’deki gelişmeler hakkında bilgi vermiş, Ortak 
Pazar Komisyonu’nun Türk tekstil ürünlerine koyduğu kotanın haksız
lığını anlatmıştır..

25 Eylül- 3  Ekim 1985

AVRUPA KONSEYİ PARLAMENTER ASAMBLESİ TOPLANDI

Avrupa Konseyi Parlamenter Asamblesi 37. Dönem 2. Bölüm top
lantısı Strazburg’ta yapılmıştır. (Bk. Belge 13, 14)

25 Eylül-2Eldm  1985

AVUSTRALYA GENEL VALİSİ’NİN ZİYARETİ

Avustralya Genel Valisi Sir Ninian Stephaıı ve eşi Cumhurbaşkanı 
Kenan Evreıı’in davetlisi olarak ülkemizi resmen ziyaret etmiştir.

Sir Ninian Stephen Türkiye’yi ziyaret eden ilk Avustralya Genel 
Valisidir.

Konuk Genel Vali ve beraberindekiler Ankara’daki incelemelerin
den sonra, Ürgüp, İzmir, İstanbul’daki tarihi ve turistik yerleri gezmiş
lerdir. (Bk. Belge 15, 16, 17)

26 Eylül 1985

ABD KADIN SEÇMENLERİN ZİYARETİ

ABD Kadın Seçmenler Birliğinden bir heyet, Türkiye’nin NATO
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içindeki rolünü daha iyi öğrenebilmek amacıyla temaslarda bulunmak 
üzere Türkiye’ye gelmiştir.

ABD’de Kadınların siyasal haklanın korumak amacıyla 1920 yılın
da kurulmuş olan Birlik, bugün 50 eyalette, 125 bin kadın - erkek üyesi 
bulunan partilerüstü bir teşkilat haline dönüşmüştür. Amacı Amerikalı 
seçmenleri siyasi konular hakkında aydınlatmak olan Kadın Seçmenler 
Birliği, dört yılda bir ABD Başkan Adaylarının televizyonda yaptıkları 
açık oturumu düzenlemekle de tanınmıştır.

ABD Kadın Seçmenler Birliği Heyeti Türkiye’ye gelmeden önce 
Brüksel’deki NATO merkezini ziyaret ederek Doğu - Batı ilişkileri, İt
tifak içi ekonomik konular, nükleer strateji, savunma planlaması konu
larında bilgi almıştır. Heyete 26 Eylül 1985 günü Ankara’da Dışişleri 
ve Milli Savunma Bakanlıklarında Türkiye’nin NATO içindeki rolü, Jeo
politik önemi, üyeliğin Türkiye’ye ve İttifaka sağladığı yararların kar
şılaştırılması, Türk Silahlı Kuvvetleri, savunma sanayii ve modernizas
yon gereği konularını kapsayan birer brifing verilmiştir.

Kadın Seçmenler Birliği Heyeti bilâhare TBMM’ni ziyaret etmiş, 
daha sonra da Sayın Bayan Semra Özal tarafından Başbakanlık Konu
tunda kabul edilmiştir.

27 Eylül 1985

TÜRKİYE - İTALYA KÜLTÜR ANLAŞMASI 
UYGULAMA PROTOKOLÜ İMZALANDI

Türkiye - İtalya Kültür Anlaşması çerçevesinde, 1985 - 1987 yıllarını 
kapsayan uygulama programına ilişkin Protokol, Dışişleri Bakanlığı Kül
tür İşleri Genel Müdür Yardımcısı Elçi Erguıı Sav ile İtalyan Dışişleri 
Bakanlığı Kültürel İşler Dairesi Başkanı Elçi Alessaııdro Romano tara
fından imzalanmıştır.

Sözkonusu Protokolde bilim, eğitim, müzecilik, arşivcilik, kütüpha
necilik, arkeoloji, kültür, sanat, spor ve iletişim alanlarında işbirliği ve 
bu alanlarda okutman, öğretmen, öğretim üyesi, öğrenci, uzman, araştır
macı, sanatçı ve sergi değişimi yapılması öngörülmektedir.

Bu çerçevede, Protokolde yer alan önemli bir husus da halen İtal- 
yanlar tarafından Türkiye’de 4 yerde sürdürülmekte olan kazı çalışma
larının ve iki ülkenin arkeoloji kurumlan arasındaki işbirliğinin geniş
letilmesi amacıyla Selçuk devri anıtları ve eserlerine ilişkin arkeolojik 
çalışmalar yapılmasının kararlaştırılması olmuştur. Protokolde ayrıca, 
Türkiye’deki Devlet orkestralarına ve konservatuarlarına olumlu katkı
ları olan İtalyan orkestra şefleri ve sanatçıları ile işbirliğinin daha da 
geliştirilmesi yoluna gidilmesi öngörülmüştür.
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Öte yandan, 1987 yılında karşılıklı olarak büyük birer sergi açılması 
hususunda da mutabakata varılmıştır.

27 Eylül 1985

DIŞİŞLERİ’NİN AÇIKLAMASI

«Bazı gazetelerde, Bakanlığımız mensuplarına atfen, Kordiplomatik 
mensuplarının kişiliklerin hedef alan suçlamalara yer verildiği görülmüş
tür.

Bakanlığımız görevlilerinden hiçbir kimse Sayın Kordiplomatik üye
lerini hedef alan beyan ve ithamda bulunmamıştır.

Öte yandan Bakanlığımızın hiç bir görevlisi hakkında kordiploma
tikle ilgili işlevlerinden dolayı soruşturma açılmamıştır.»

27 Eylül 1985

SEIA TADİLİNE İLİŞKİN TÜRK ÖNERİLERİ BİLDİRİLDİ

Dışişleri Bakanlığı Müşterek Güvenlik İşleri Genel Müdürü Bü
yükelçi Selçuk Korkud, Türk - ABD Savunma İşbirliği Anlaşmasının ta
diline ilişkin Türk tarafının Önerilerini ABD Büyükelçisi Mr. Strausz - 
Hupe’ye iletmiştir.

27 Eylül-1  Ekim 1985

GENELKURMAY BAŞKANI ÜRUĞ ÜRDÜN’Ü ZİYARET ETTİ

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Üruğ, Ürdün Silahlı Kuv
vetler Komutanı Orgeneral Sharif Zeid bin Shaker’in resmi davetlisi ola
rak Ürdün’ü ziyaret etmiştir.

Genelkurmay Başkanı, Ürdün askeri yetkilileri ve Prens Haşan ile 
görüşmeelerde bulunmuştur.

Orgeneral üruğ bu görüşmelerinde ikili işbirliği imkânlarını ele 
almıştır.

29 Eylül- 3  Ekim 1985

HAYA KUVVETLERİ KOMUTANI SUUDİ ARABİSTAN’A GİTTİ

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Halil Sözer, Suudi Arabistan 
Hava Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Abdullah Abdülaziz Abham- 
dan’m resmi konuğu olarak Suudi Arabistan’a gitti.

Hava Kuvvetleri Komutanı, bu ülkede bulunduğu sırada çeşitli ku
rum ve kuruluşlarda incelemelerde bulunmuştur.
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TÜRKİYE - İNGİLTERE 
KARAYOLU KARMA ULAŞTIRMA KOMİSYONU TOPLANDI

Tiirkiye - İngiltere Karayolu Karma Ulaştırma Komisyon toplantısı 
Türk tarafına Kara Ulaştırma Dairesi Başkanı Atilla Tekeoğlu, İngiliz 
tarafına da Ulaştırma Bakanlığı Taşımacılık Politikası ve Karayolu Nak
liyatı Dairesi Başkanı I. G. Holmes’in başkanlık ettiği heyetler arasında 
yapılmıştır.

Karayolu taşımacılığı konusunda iki ülke arasında herhangi bir 
sorun bulunmadığı heyet başkanları tarafından açıklanmıştır.

Komisyon toplantısı sonunda bir protokol imzalanmıştır.

30 Eylül 6 Ekim 1985 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI ALPTEMOÇİN MOSKOVA’YA GİTTİ

Türkiye ile SSCB arasında geçtiğimiz yıl imzalanan Protokol uya
rınca Moskova’da düzenlenen «Türk Haftası»na katılmak üzere Maliye 
ve Gümrük Bakanı A. K. Alptemoçin başkanlığmda? HDTM Pakdemirli, 
Türkiye Odalar Birliği Genel Başkanı Ersin Faralyalı ve diğer yetkili
lerden oluşan bir heyet Moskova’ya gitti.

«Türk Haftası»na katılmak üzere Türk sanayici ve işadamlarından 
oluşan bir grup da heyete refakat etmiştir .

Sözkoııusu haftada, Türk ihraç sanayi ve tarım ürünleri sergile
nerek, düzenlenen defilelerle deri konfeksiyonu ürünleri tanıtılmıştır.

Bakan Alptemoçin, yurda dönüşünde yaptığı açıklamada, ziyaretinin 
amacının, iki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılması ve ticarete 
konu malların çeşitlendirilmesi olduğunu söylemiş ve Sovyet yetkilileri ile 
yapıları görüşmelerde Türk müteahhit firmalarının üçüncü ülkelerde or
tak iş yapma hususunun ele alındığını da belirtmiştir.

Türk İhraç Ürünleri Sergisine ilişkin olarak PRAVDA gazetesinin 
30 Eylül 1985 tarihli nüshasında şu haber yer almıştır :

«30 Eylül’de Moskova’da Krasmaya Presna Sergi Kompleksinde 
«Türk İhraç Ürünleri Sergisi» açılmıştır.

«Sovyet-Türk ticari ilişkileri tarihinde üçüncü defa bu tür bir 
sergi düzenlenmektedir. Sergide, dokuzu kamu ve yüzyirmialtısı özel 
sektöre ait 135 firma ve ticari kuruluşun ürünleri yer almaktadır.

Serginin açılışını müteakip düzenlenen basııı toplantısında Pravda- 
Muhabirinin sorularını cevaplandıran Maliye ve Gümrük Bakanı A. K.

30 Eylül - 1 Ekim 1985
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Alptemoçin, Türkiye - SB ticari ilişkilerinin istenilen düzeyde olmadığını, 
iki komşu ülkenin ekonomik potansiyelinin ticaret hacminin çok daha 
fazla artmasına imkan verecek çapta olduğunu belirtmiştir. Alptemoçin, 
şunları söylemiştir :

«Son zamanlarda ülkelerimiz arasındaki mal mübadelesi sürekli ar
tış kaydetmeye başlamıştır. Biz bu artışın ileride de devam etmesi için 
çaba sarf ediyoruz. İki ülkenin ekonomik ilişkileri, ortak tesis inşası, 
SB ’deki inşaat işlerine Türk müteahhitlerinin katılmaları, Türkiye’de 
SB ’deki inşaat işlerine Türk müteahhitlerinin katılmaları, Türkiye’den 
SB ’ne hizmet ihracı gibi alanları da kapsamaktadır.»
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BELGE : 1

CUMHURBAŞKANFNIN TBMM’Yİ AÇIŞ KONUŞMASI

TBMM, 17. Dönemin üçüncü Yasama yılma Cumhurbaşkanı Kenan 
Evren’in konuşmasıyla başladı.

Cumhurbaşkanı Kenan Evren, Yeni Yasa Yılını açış konuşmasında, 
«demokrasi adını hergün ağızlardan eksik etmeyenlerin, Türkiye’de de
mokrasi var mıdır, yok mudur münakaşası yapanların, kendilerini de
mokrasi kahramanı gösterme çabası içinde bulunanların arzuladıkları 
sistemin, bugüne kadar nelere mal olduğunu ve bundan sonra neye mal 
olacağını^ neyi getirip neyi götüreceğini, akılcı bir yaklaşımla iyi değer
lendirelim» dedi.

Cumhurbaşkanı Evren, hergün demokratik parlamenter sistemin 
işleyiş ve yapısına ilişkin çeşitli görüş ve değerlendirmelere tanık oldu
ğunu bildirdi, «benim görüşüm odur ki, demokratik parlamenter sis
temi katı, bağnaz yaklaşımlarla değerlendirmeye gidersek yanılgıya dü
şebiliriz» diye konuştu.

SUSMASI GEREKENLER;

Evren, kişi ve kuruluşların bulundukları konuma, parlamento için
de olup olmadıklarına, ya da Türkiye’de Komünist Partisinin bulunup 
bulunmadığına göre demokratik parlamenter sistemi var veya yok say
maya kalkışmaları halinde, bu yaklaşımın inandırıcılıktan uzak olacağını 
belirtti.

«(Susan Türkiye) yerine, (konuşan Türkiye) mantığının bu ülke
ye nelere mal olduğunu hepimiz biliyoruz, kaldı ki, bugün susması gere
kenler bile hergün konuşmaktadırlar» diyen Cumhurbaşkanı Kenan 
Evren, kendisinin affa karşı olmadığını, ancak affın şeklini, kapsamını 
çok iyi değerlendirmek ve düşünmek gerektiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Kenan Evren, TBMM’ııin açılmasından sonra Ana- 
yasa’mn değiştirilmesi girişimlerinin başladığını, bunun dışar’da ve içe
ride bugün de aralıksız olarak kurnazca ve insafsızca sürdürüldüğünü 
bildirerek, «şimdi Aııayasa’mn geçici 15. Maddesi’yle uğraşıyorlar. Ge
çici 15. Maddeyi yanlış tefsir etmek suretiyle, bu madde ile işe başlamak 
istiyorlar. Eğer muvaffak olurlarsa Aııayasa’da delik açarak, ardından 
bu deliği gittikçe genişletmek suretiyle sıraya diğerlerini getirecekler» 
dedi.

TERÖRLE MÜCADELE;

Cumhurbaşkanı Evren, terörle mücadelede bütün partilerin birlik 
ve beraberlik içinde olmaları gerektiğini hatırlattı.
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Cumhurbaşkanı Kenan Evren’in, TBMM’ııin Yeni Yasama Yılını 
açarken yaptığı konuşma şöyle :

«17 nci Dönem 1 nci Yasama Yılı’nm ilk birleşimi olan 7 Aralık 1983 
günü, sizlere yine bu kürsüden hitap etmiş fakat 2 nci Yasama Yılıhım 
ilk birleşimi olan 1 Eylül 1984 günü açış konuşmasını yapamamıştım. 
Geçen yıl böyle bir açış konuşması yapmamış olmamdan üzüntü duyan 
Sayın Milletvekili sayısının bir hayli fazla olduğunu ve hatta bu duru
mu benim Yüce Meclis’e karşı bir kırgınlığıma bağlayanların bulundu
ğunu öğrendim. Anayasa’nm Cumhurbaşkanı’ııın arzusuna bağlayan bu 
açış konuşmasının, bir mecburiyet haline dönüştürülmemesini sağlamak 
gibi samimi bir düşünceden başka hiçbir maksat gütmeyen bu davranı
şımdan dolayı ben de üzüldüm. Ancak sayın milletvekillerinin bu has
sasiyetini şahsıma ve Cumhurbaşkanlığı makamına karşı beslenen sevgi 
ve saygının bir ifadesi olarak da kabul etttim. Bu çok manalı hassasi- 
yetinizinden ötürü hepinize teşekkürlerimi sunuyor ve bu Yasama Yılı’nın 
da başarılı geçmesini, yurdumuza ve milletimiz için hayırlı sonuçlar 
vermesini dileyerek hepinizi en iyi duygularla selamlıyorum.

TARİHİN TEKERRÜR ETMEMESİ;

önceki iki Yasama Yılı’nda demokrasimizin temal organı olan Yüce 
Meclisimiz, iktidarıyla, muhalefetiyle kısır, tahrip edici ve geçmişte 
gördüğümüz gibi yurdumuzun siyasi tansiyonunu yükseltecek anlamsız 
çekişmelerden, polemiklerden uzak, karşılıklı hoşgörü, sevgi ve saygıya 
dayanan yoğun ve verimli bir çalışma temposu içerisinde bulunmuş ve 
kanımca verimli hizmet vermiştir. Bu nedenle, Yüce Meclisimizin siz 
değerli üyelerine teşekkür etmeyi zevkli bir görev sayıyorum. Geçmiş 
dönemlerde bu ulvi çatı altında millet çoğunluğunun hiçbir zaman tas
vip etmediği çirkin olayların cereyan ettiğini ve hatta silahların çekil
diğini, 6 ay gibi uzun bir süre hiçbir görevin yapılmadığını daima ha
tırlayalım. Tarihin tekerrür etmemesi için geçmiş olayları iyi değerlen
direlim ve ondan ders almasını bilelim ve yine bilelim ki, bizi aynı du
rumlara getirmek isteyen güçler her zaman olduğu gibi bugün de faali
yetlerini sürdürmektedirler. Demokrasi adını hergün ağızlarından eksik 
etmeyenlerin, Türkiye’de demokrasi var mıdır, yok mudur münakaşası 
yapanların, kendilerini demokrasi kahramanı gösterme çabası içinde bu
lunanların arzuladıkları sistemin bugüne kadar nelere mal olduğunu ve 
bundan sonra neye mal olacağını, neyi getirip neyi götüreceğini akılcı 
bir yaklaşımla iyi değerlendirelim.

DEMOKRASİYE BAĞLILIK;

Milletine karşı inancını, güvenini ve saygısını kendi kişiliğinin ay
rılmaz bir parçasına dönüştüren yüce Atatürk’ün temel ilkelerinin başın
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da hepinizin bildiği gibi «Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir» ilkesi 
gelir.

Yüce Atatürk^ ancak millet egemenliğine dayanan bir yönetimin, 
o ülkenin sorunlarına çözümler getireceğine inanmış ve bu görüşünü 
şartlar ne olursa olsun hayatı boyunca daima savunmuştur.

Unutmayınız ki, milletimizin demokrasiye olan bağlılık ve inancına, 
sizlerin sorumluluk ve görev anlayışındaki tutarlılık güç katacaktır.

12 Eylül Harekatı sonrasının ilk milletvekilleri olma onuruna sa
hip sizleri, ilk günden itibaren bu konuda bilinçli ve duyarlı görmek, 
memnuniyetle ifade etmeliyim ki, demokrasimizin geleceği bakımından 
güven vericidir.

Hatırlayacaksınız, yine bu kürsüden, 7 Aralık 1983 günü Yeni Ya
sama Yılı dolayısıyla yaptığım konuşmamda, sizleri biribirinize düşür
mek ve bölmek isteyenler bulunabileceğine işaret etmiştim. O günden 
bu yana gelişen olaylar  ̂ haklılığımı ispat etti sanıyorum. Serbest se
çimlerle teşekkül eden bu Yüce Meclisi «gayri meşru», «gayri hukuki» 
tanımlayabilecek kadar, ileri gidenler ve hatta milletimizin ezici çoğun
luğuyla onayladığı Anayasa’mızm gayri hukukiliğini öne sürebilecek kadar 
gaflet içerisinde olanlar çıktı.

BAĞNAZ YAKLAŞIMLARLA;

Konuşmamın burasında konuyu biraz daha açmak ihtiyacını hisse
diyorum. Gün geçmiyorki, Demokratik Parlamenter Sistemin işleyiş ve 
yapısına ilişkin çeşitli görüş ve değerlendirmelere tanık olmayalım. Be
nim görüşüm' odur ki, Demokratik Parlamenter Sistemi katı, bağnaz 
yaklaşımlarla değerlendirmeye gidersek yanılgıya düşebiliriz. Tarihi sü
reç, milletlerin, insan onuruna en yaraşır bir sistem olan bu modeli, ül
kelerinin siyasal, sosyal ve toplumsal yapılanım uyum sağlayabilecek 
bir işlerliğe kavuşturma yolunda çaba harcadıklarını göstermektedir.

Bu sistemle yönetilen milletler sistemin bazı kaidelerini esas al
mışlar, bunuıı yanında ülkelerinin özelliklerinden doğan örneğin, din, örf 
ve adetler ve geçmişten alman acı dersler gibi ilkeleri de dikkate almak 
zorunda kalmışlardın

BUGÜN SUSMASI GEREKENLER;

Kişi ve kuruluşlar, bulundukları konuma, Parlamento içinde olup 
olmadıklarına ya da Türkiye'de komünist bir partinin bulunup bulun
madığına göre Demokratik Parlamenter Sistemi var veya yok saymaya 
kalkışırlarsa, bu yaklaşım inandırıcılıktan uzak olıır.
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(Susan Türkiye) yerine, (konuşan Türkiye) mantığının bu ülkeye 
nelere mal olduğunu hepimiz biliyoruz. Kaldı ki bugün susması gere
kenler bile her gün konuşmaktadırlar.

Kendilerinin susmalarına veya konuşmalarına göre rejimi değerlen
direnleri, sokaklarda oluk gibi kan akıtılır ve demokrasi göz göre göre 
adeta katledilirken, iktidar ve muhalefet olarak sistemi esenliğe kavuş
turma yerine, akıl almaz bir tutumla her gün birbirlerini karalayıp 
inatlaşaııları ve dolayısıyla şer güçlere cesaret verenleri aziz milletimiz 
de her halde o eşsiz sağduyusu ile mutlaka gerektiği şekilde değerlen
dirmektedir.

Bugün Türkiye’de, bir çok demokratik ülkede kağıt üzerinde kalan 
özgürlükler rahatça kullanılmaktadır. Basın sıkıyönetime rağmen hiçbir 
kısıtlamaya tabi olmadan sesini rahatça duyurabilmektedir. Kişi ve ku
ruluşlar düşüncelerini mevcut kanunlar çerçevesinde serbestçe ifade ede
bilmekte ve meydanlarda toplanabilmektedirler. Durum böyleykeıı Tür
kiye’de demokrasi var mıdır, yok mudur, tartışmasına girenlerin, neyi 
hedef olarak aldıklarını o hedefe ulaşırlarsa memlekete ne gibi fayda ve 
zararlar getireceğini çok iyi değerlendirelim. Değerlendirelim ki aynı 
tarihi hatalara tekrar düşmeyelim.

GELECEĞE UMUTLA BAKABİLİYORUZ;

Geride bıraktığımız dönemde yakın bölgemiz ve dünyamız, devam 
eden ve yeni başlayan savaşlara, toprak işgallerine, dozu gittikçe artan 
terör olaylarına, anlaşmazlıklara şahit oldu. Bu gelişmeler tabiatıyla bü
yük küçük bir çok ülkeyi etkiledi ve bu ülkelerin siyasal, sosyal ve ekono
mik bakımdan boyutları değişik bunalımlarla karşı karşıya kalmalarına 
sebep oldu.

Ne mutlu bize ki, dünya genelinde böylesine olumsuz şartlara ve 
hele sıcak savaşların odak noktasını oluşturabilecek coğrafi konumumuza 
rağmen, Türkiye olarak huzur ve güven içinde geleceğe umutla baka
biliyoruz. Ancak, yakın zaman öncesi yaşanılan acı olayları daima hatır
layarak, bu ortamın değerini iyi bilmeli, tutum ve davranışlarımızı kişisel 
ihtiras ve beklentilerden uzak, daima ülke yararları doğrultusunda yön
lendirmeliyiz. Yurdumuzun ufak bir yöresinde cereyan eden şekavet olay
larının 12 Eylül döneminde değil de demokratik sisteme geçtikten .sonra 
hız kazanmış olmasının altında yatan gizli planları iyi değerlendirme
liyiz. Bu eşkiyalar maalesef komşu ülkelerde eğitim görüp beyinleri yı
kandıktan sonra silahlandırılıp ülkemize sızdırılmakta, sıkıştıklarında yi
ne aynı ülkelerde barınma imkanı bulmaktadırlar. Terör olayları artık, 
dünyanın birçok ülkesini rahatsız eden boyutlara ulaşmıştır. Bizim vak
tiyle bütün ülkelerin teröre karşı müşterek tedbir alma çağrımızı o ta
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rihte kulak ardı eden devletler, şimdi aynı çağrıyı kendileri yapmak
tadırlar. Ancak, terör hareketlerine karışmış kişiler yurt dışında siyasi 
mülteci olarak kabul edildikleri ve hatta itibar gördükleri sürece, bu 
belanın ortadan kalkmasının mümkün olamayacağını açıkça belirtmek 
isterim. Terörle mücadelede tecrübe sahibi olmuş ve başarılı sonuçlar 
almış Türkiye’nin, bu konuda bütün milletlere çağrıda bulunarak, ulus
lararası düzeyde alınması gereken önlemler konusunda öncülük yapması 
hususunu da Yüce Meclisin takdirlerine sunarım.

AFFA KARŞI OLDUĞUM SANILMASIN;

Şimdi de, son günlerde giderek ön plana çıkarılmaya çalışılan af 
konusundaki kişisel görüş ve düşüncelerimi sizlere aktarmak istiyorum :

Af elbette insani bir harekettir. ¡İnsan gerektiğinde ve zamanı gel
diğinde affetmesini bilmelidir. Ancak bir suçluyu bağışlarken, karşı ta 
rafın da hak ve hukukunu düşünmek zorundayız.

Sık sık af çıkarmanın, suçluyu suç işlemekte adeta daha cüretkar 
bir hale getirdiğini bugüne kadarki uygulamalar göstermiştir.

Af konusunda Türkiye birçok tecrübelerden geçmiştir. Politik çı
kar ve stratejilere dayalı af zorlamalarının, ülkemize ne büyük zararlar 
verdiğini yakın zamanda hep birlikte gördük, yaşadık.

Bu sözlerimle affa karşı olduğum sanılmasın.

Ancak affın şeklini, kapsamını çok iyi değerlendirmek ve düşün
mek zorunda olduğumuzu belirtmek istiyorum.

Parlamentomuzun, geçmiş acı tecrübelerin ışığında bu konuda en 
sağlıklı ve tutarlı yolu bulmak için dikkatli ve titiz davranacağına ve 
özellikle Anayasamızın 14 üncü maddesinde sayılan devletin varlığına 
karşı işlenmiş suçların da kendilerince birtakım tefsirler yaparak af 
kapsamına alınması tekliflerini zaman zaman ortaya atan iç ve dış mih
rakların bu çatlak seslerine itibar etmeyeceğine içtenlikle inanıyorum. 
Senelerdir illegal olarak yurt dışında yıkıcı ve bölücü faaliyette bulunan 
kuruluşların ve radyolarının hemen hemen her gün genel af konusunda 
yayın yaptıklarını dikkate alırsak, affın kimler için istendiğini kolaylıkla 
anlayabiliriz. 1974 yılında da aynı mihraklar af konusunu işlemiş ve 
maalesef bu kampanyalarında muvaffak da olmuşlardı. Aynı taktiğin 
şimdi yürürlüğe konduğunu Yüce Meclisin dikkatine sunmayı bir görev 
kabul ettim.

ANA YAS A’YI DELMEK;

Bu vesile ile önemli gördüğüm bir noktaya daha değinmek istiyo
rum. 1982 Anayasamız hepimizin çok iyi bildiği milletimizin ezici bir
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çoğunluğu ile kabul edilmiştir. Hepimizin çok iyi hatırlayacağı gibi o 
tarihte ve Anayasa’mn karşısında olanlar, daha Türkiye Büyük Millet 
Meclisi açılır açılmaz, Anayasa’nm değiştirilmesi girişimlerine başladı
lar. Bu girişimlerini dışarıda ve içeride bugün de aralıksız olarak kur
nazca ve insafsızca sürdürmektedirler. Amaçları bu konuyu devamlı canlı 
tutarak zihinlerde istifham yaratmaktadır. Bunların klasik taktikleri 
böyledir. Evvela masumane isteklerle sahneye çıkarlar, ardından da esas 
maksatlarını bir bir ortaya koymaya başlarlar. Şimdi Anayasa’nm geçici 
15 inci maddesiyle uğraşıyorlar. Geçici 15 inci maddeyi yanlış tefsir et
mek suretiyle bu madde ile işe başlamak istiyorlar. Eğer muvaffak 
olurlarsa Anayasa da delik açarak, ardından bu deliği gittikçe geniş
letmek suretiyle sıraya diğerlerini getirecekler. Nitekim diğer bazı ge
çici maddelerle ölüm cezalarının kaldırılması da onların gündemindedir. 
Ne garip bir tesadüftür ki, Avrupaiı bazı taraftarları Parlamenterler 
de «ne yapalım bizim aramıza girmek için Anayasanızı değiştiriniz, siz 
de ölüm cezalarını kaldırınız» diye akıl hocalığı yapmaktadırlar. O sa
yın parlamenterler aynı teklifi acaba neden kanunlarında ölüm cezası 
bulunan ve demokratik sistemle 'yönetilen birçok ülkelere ve özellikle 
Amerika Birleşik Devletleri’ne, Sovyetler Birliği’ne, diğer Sosyalist ül
kelere yapmamaktadırlar? İtiraf etmeliyim ki, bu fikri ortaya atanların 
çok insani gibi görünen bu düşüncelerine akıl erdirmekte güçlük çeki
yorum. Zira bu tarafta öldürülen 5.500’ün üzerinde vatandaş, yıkılan 
yuvalar, tahrip edilen maddi ve manevi değerler, öldürülenler arasında 
yurda yıllarca hizmet etmiş, Başbakanlık, Bakanlık, Milletvekilliği, Ha- 
kimlik  ̂ Savcılık, öğretmenlik, üniversitelerde öğretim görevliliği, Sendi
ka Başkanlığı yapmışlarla, halkın güvenliğini üstlenmiş Polis, Jandarma 
ve vatan savunmasına hazırlanan Subay, Astsubay, Kahraman Mehmet
çik ve masum diğer birçok öğrenci, işçi, genç, yaşlı, erkek ve kadın. 
Bunlar kısa zamanda unutulacak (Allah rahmet eylesin) denecek, fakat 
diğer tarafta, bu eylemleri gerçekleştireııler ve bu kadar vatandaşın ka
nma girenler bir zaman içerisinde hapisten çıkacaklar ve yine aynı ey
lemleri gerçekleştirmek için kuvvet kazanacaklar, ya da dışarıda olan
lara eylem yapmaları için cesaret verecekler. Bunu akıl iz’aıı kabul eder 
mi? Onlar kanunlara karşı gelecekler, devleti yıkmaya çalışacaklar, acı
masızca birçok masum vatandaşı öldürecekler, ama biz bunlara (bir 
daha yapma emi) diye nasihatta bulunacağız. Sayın Milletvekilleri bu 
tabloyu eksiksiz gözlerinizin önüne seriyorum ki buna göre kararınızı 
veriniz. Bu konuda belki ben çok katı ve yanlış düşünüyor olabilirim. 
Eğer öyle kabul ediliyorsa bunun en salim yolu, ölüm cezası kalksın mı, 
kalkmasın mı konusunu halkın oyuna sunmaktır. Halkımız o eşsiz sağ
duyusu ile her zaman olduğu gibi bu konuda da en iyiyi ve en doğruyu 
mutlaka bulacaktır. Böylece bize baskı yapmaya devam eden bazı batılı 
dostlarımıza da gerekli cevap verilmiş olacaktır.
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MEDENİ KANUN;

Bu yasama döneminde çıkarılması gereken ve önemli bulduğum 
bazı kanun tasarıları üzerinde de görüşlerimi belirtmek istiyorum.

Birincisi, Medeni KanuıTdur. Hepimizin bildiği gibi bu kanunumu
zun birçok maddeleri günümüz şartlarına cevap veremediğinden haklı 
olarak halkımızın büyük bir kesimini rahatsız etmekte idi. Bunu dik
kate alarak Milli Güvenlik Konseyi döneminde kabul edilen 1 Haziran 
1981 tarih ve 2467 Sayılı Kanunla Türk Kanunu Medenisi ile ilgili çalış
malar yapmak üzere bir komisyon kurulmuş ve bu komisyona iki yıllık 
bir zaman verilmişti. Komisyon iki yıl içerisinde bu Kanun taslağını ha- 
zırlayamadığıııdan süre bir yıl daha uzatılmış ve nihayet Kanun Tasa
rısı olarak 1984 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulmuştur. 
Bu Yasama Yılı içerisinde tasarının kanunlaşması halinde, büyük bir boş
luğu dolduracağına inanmaktayım.

TÜRK CEZA KANUNU;

İkincisi, Türk Ceza Kanunu’nda yapılması gereken değişikliklerdir. 
1 Mart 1926 tarihinde kabul edilmiş bulunan 265 Sayılı Türk Ceza Ka
nunu’nda bugüne kadar 36 değişiklik yapılmasına rağmen hala suç ve 
ceza adaleti bakımından aksayan yönlerinin bulunduğu ve sosyal yapı.- 
mıza uymadığı gerçeğinin oluşudur. Bu nedenle kanun ile ilgili çalış
malar yapmak üzere Adalet Bakanlığı’ncky Yargıtay, üniversiteler, Ba
rolar ve mahkeme temsilcilerinden teşekkül eden kurulun çalışmalarını 
biran evvel sonuçlandırarak TasarTnm Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne 
sunulmasını ve Millet Meclisi tarafından yasalaştırılmasının toplumsal 
açıdan büyük yarar sağlayacağı muhakkaktır.

Son olarak, terörle mücadelede bütün partilerimizin birlik ve bera
berlik içerisinde olmalarını hatırlatmak istiyorum. Zira bu konuda gös
terilecek ihmal ve oy kaygısı ile verilecek tavizlerin bizi nerelere sürük
lediğini hep beraber gördük, yaşadık.

SEÇİM HAYASI;

Ülkemizin çözümünü beklediği çok çeşitli sorunları vardır. Bunların 
içinde en önemlileri olarak işsizlik, hayat pahalılığı ve konut sorunlarını 
sayabiliriz. Bu sorunlara bu ulvi çatı altında hal çaresi bulunacaktır. 
Eğer sorunlarımızı sokakta halletme yolunu tercih eder ve vatandaşla
rımızı her gün bir seçim havası içerisinde tutmaya çalışır ve onu sokağa 
dökersek sonunda bir de bakarız ki ülke zarar görmüştür. Yılların bi
rikimi ve demokrasi tatbikatının yanlış anlaşılması ve uygulanması so
nucu meydana gelen bu sorunları, bir çırpıda çözmenin kolay bir şey 
olmadığı muhakkaktır. Bu konuda Hükümet ve Parlamento’nun, etkin ve
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tutarlı uygulamaların tespitinde yakın bir işbirliği içerisinde bulunması, 
muhalefetin iktidarın yüklendiği sorumluluğu hatırlaması ve iktidarın 
da muhalefetin sesine kulak vermesi, yararlı gördüğü teklifleri reddet
meyerek kabullenmesi halinde mutlaka olumlu sonuçlar verecektir.

Bu duygu ve düşüncelerle, yeni Yasama Yılı’nm daima güzellikten, 
iyilikten ve barıştan yana olan ülkemize ve Yüce Milletimize hayırlı ol
masını temenni ediyor, hepinize başarı, mutluluk ve esenlik dilekleriyle 
sevgiler, saygılar sunuyorum.»

BELGE : 2

SAYIN BAKANIMIZIN, 6 EYLÜL 1985 GÜNÜ KKTC BAŞBAKANI 
SAYIN EROĞLU İLE YAPTIĞI GÖRÜŞME SIRASINDA 

TELEVİZYONA VERDİĞİ BEYANAT

Kıbrıs Türk Halkı’mn uzun yıllar süren şerefli bir mücadeleden 
sonra kavuşmuş olduğu barış ve özgürlük ortamını büyük bir mutlu
lukla karşılıyoruz. 1974’teıı beri ulusal barış ve huzur hüküm sürmek
tedir. Bu barış ve huzura varmak için Kıbrıs Türk halkı büyük bir çaba, 
büyük fedakarlık yapmıştır ve buna layık olduğunu göstermiştir. Bunu 
şimdi perçinlemek ve hukuki ilkelere oturtmak için de elinden geleni 
yapmaktadır ve bu gayretlerinde de Türk Hükümeti tarafından tam 
olarak desteklenmektedir. Biz, isteriz ki, tüm olarak barışın hem Kıb
rıs halkı için hem Türk halkı için geçerli olmasını arzuluyoruz ve des
tekliyoruz. Bu sebeple de, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Perez de 
Cuellar’m barışa götürecek çabalarını destekliyoruz. Nitekim, bu yıl 
başlatılan ve geçen yılın sonunda hazırlamış olduğu belgeleri Kıbrıs Türk 
tarafı kabul etmiştir. Bunu kabul etmeyen tarafın kim olduğu ve bunu 
kabul etmeyen tarafı kimin desteklediği bütün dünyaca bilinmektedir. 
Biz Kıbrıs’ta Türk halkının huzur içinde haklarına sahip olarak eşit 
bir statü altında toprağı, sınırları belli iki federe devletten oluşan? birisi 
Türk, birisi Rum bir federal hükümet çatısı altında bir federal Cumhu
riyet çatısı altında yaşamasını ve birlikte refaha kavuşmasını arzulu
yoruz. Bunu destekliyoruz, fakat şimdiye kadar karşı tarafı bu hususta 
desteklemeyenlerde bu arzuyu maalesef göremedik. Yunan Hükümeti ile 
daima Türkiye ile Yunanistan arasındaki sorunları da diyalog yoluyla 
halletmenin yegane yol olduğunu ve Yunanistan için de Türkiye ile 
dostluğa, iyi ilişkilere ve problemlerini diyalog yoluyla halletmeye çaba 
harcamanın en doğru yol ve en iyi yatırım olacağını defalarca tekrar
ladık ve bu tekliflerimizi de devam ettirmeye kararlıyız, Kıbrıs konu
sunun da bu şekilde halledileceğine olan inancımızı yitirmek istemiyo
ruz. Kıbrıs’da iki toplumlu, iki bölgeli ve federal bir Cumhuriyetin kıv- 
rulmasıııı ve Türkiye’nin geçerli, somut ve inanılır garantisi altında Türk
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halkının refah içerisinde iyi bir ortak olarak Rum halkıyla birlikte yaşa
masını arzuluyoruz. Karşı tarafın da birgüıı bu gerçeği anlayacağını, 
en doğru yolun da bu olacağına kani olarak, bu şekilde işbirliğine yana
şacağına olan inancımızı sürdürmek istiyoruz ve bu şekilde de çabaları
mızı sürdürüyoruz.

Sayın Başbakan, size Türkiye’ye hoşgeldiniz diyorum. Türk Dışiş
leri, bildiğiniz gibi, Kıbrıs konusunda yıllardır meşgul olmaktadır ve bu 
çabalarını sürdürmektedir. Türkiye, Atatürk’ün çizdiği yolda devam et
mektedir. Bizim dış politikamızın temel ilkesi «Yurtta Sulh, Cihanda 
Sulh»tur. Onun için hiç kimse ile çatışmak istemiyoruz. Bilakis, konu
ları özellikle milletlerarası ilişkilerindeki konuları daima uzlaşı yoluyla, 
diyalog yoluyla halletmenin Türkiye’nin dış politikasının temel ilkelerin
den olduğunu, bu vesile ile bir kere daha tekrar etmek istiyorum. Size 
Hoşgeldiniz diyorum. Buradaki ikametinizin verimli, faydalı ve hoş geç
mesini diliyorum. Hoşgeldiniz.

BELGE : 3

İSEDAK İZLEME KOMİTESİ RAPORU 
R E P O R T  

OF THE FIRST MEETING OF THE 
FOLLOW -UP COMMITTEE OF THE COMCEC

1. The First Meeting of the Follow-up Committee, set up by the 
First Session of the Standing Committee for Economic and Commercial 
Cooperation of the Organization of the Islamic Conference (COMCEC) 
was held in Istanbul on 24 - 26 Dhulhijja 1405 A. H. (corresponding to 
9 - 1 1  September 1985).

2. The Meeting was attended by the following Members of the 
Follow - up Committee :

— Republic of Turkey (Chairman)

— Islamic Republic of Pakistan (Vice - Chairman)

— Kingdom of Saudi Arabia (Vice - Chairman)

— Palestine (Vice - Chairman)

— Hashemite Kingdom of Jordan (Rapporteur)

3. The Meeting was also attended by the representatives of the 
General Secretariat and the following affiliated and subsidiary organs 
of the OIC :

— The Islamic Chamber of Commerce, Industry and Commodity 
Exchange (ICCICE).
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— The Islamic Center for Technical and Vocational Training and 
Research (ICIVIR).

— The Islamic Center for Development of Trade (ICDI).
— The Statistical^ Economic and Social Research and Training 

Center for Islamic Countries (SESRICIC).
— The Islamic Development Bank (IDB).
— The Islamic Foundation for Science, Technology and Develop

ment (IFSTAD).

The list of participants is attached as Annex I.

4. The plenary session, which was held jointly with the Follow-up 
Committee of the Ministers of Industry, was inaugurated by H. E. Mr. 
Kaya ERDEM, Minister of State, Deputy Prime Minister of the Re
public of Turkey, in his capacity as the Chairman of the Follow-up 
Committee of the COMCEC.

5. The Chairman invited a representative of the Turkish Delega
tion to read the message sent by PI. E. Mr. Kenan EVREN, President 
of the Republic of Turkey and the Chairman of the COMCEC. In his 
message, PI. E. Mr. Kenan EVREN underlining the importance of estab
lishing the instiutional framework within • the OIC, emphasized the 
importance of furnishing these institutions with a more concrete 
substance and expressed his confidence in the continuation of active 
support of the member countries to the activities of the COMCEC.
H. E. M. Kenan EVREN wished all the success to the Committee in its 
endeavours which he hoped would be beneficial to all Member States 
of the OIC. A copy of the text of the message of H. E. Mr. Kenan 
EVREN is attached as Annex II.

6. Subsequently, the message sent by PI. E. Mr. Turgut ÔZAL, 
Prime Minister of the Republic of Turkey, and the Alternate Chairman 
of the COMCEC, was delivered to the Meeting. In his message, H. E. 
Mr. Turgut ÔZAL stressed the importance of implementing the re
solutions. PI. E. Mr. Turgut ÔZAL expressed the determination of the 
Turkish Government for exerting every effort to this effect and wished 
every success to the Committee in following up the decisions and 
developing new modalities for expanding economic cooperation by adop
ting an approach realistic but broadminded and unbiased. A copy of 
the text of the message of H. E. Mr. Turgut ÔZAL is attached as 
Annex III.

7. In his inaugural speech, H. E. Mr. Kaya ERDEM, Chairman of 
the Committee, commended the concurrence of this Meeting with the
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Meeting- of the Follow-up Committee of the Ministers of Industry. He 
emphasized that this concurrence will facilitate the expeditious reporting 
of the decisions of the Follow-up Committee of the Ministers of In
dustry to the Second Session of the COMCEC. Referring to the resolution 
establishing the COMCEC Follow-up Committee, the Chairman pointed 
out that the tasks of the COMCEC also defines the responsibilities of 
the Follow-up Committee. He emphasized the importance of mutual 
efforts on the part of the Member States in furthering economic 
cooperation. Considering various complexities involved in the process of 
economic cooperation, he stressed the necessity for specifying short, 
medium and long term priority targets and trying to attain them 
by means of concrete projects. The Chairman finally drew attention 
to the importance of the implementation, by the Member States, of the 
resolutions adopted within the QIC with a view to strengthening coope
ration in the economic and commercial fields and wished every success 
to the Committee in its important task. A copy of the text of the 
inaugural speech by the Chairman is attached as Annex IV.

8. Mr. A. H. G. Mohiuddin Director of the Economic Department 
of the General Secretariat of the Organization of the Islamic Conference, 
conveyed the message of H. E. Mr. S.S. Pirzada, Secretary General of 
the Organization of the Islamic Conference. In his message PI. E. Mr. 
S.S. Pirzada paid warm tributes to H. E. Mr. Kenan EVREN, the Pre
sident of the Republic of Turkey and to the Government of Turkey 
for their constant contribution to the cooperative activities of the OIC.
H. E. Mr. Pirzada went on to review the progress made in the 
implementation of the decisions taken in the First Session of the 
COMCEC, where the national institutions, the OIC General Secretariat 
and the OIC related institutions made substantive efforts to fulfill 
their respective tasks within this context. Finally, he expressed his 
belief that the work of the Follow-up Committee will significantly 
contribute to the implementation of the resolutions pertaining to eco
nomic cooperation among the Member States. A copy of the text of the 
message of H. E. Mr. S. S. Pirzada is attached as Annex V.

9. In his speech, H. E. Mr. Cahit ARAL, Chairman of the Follow- 
up Committee of the Ministers of Industry and Minister of Industry 
and Trade of the Republic of Turkey, emphasizing the importance of 
the interaction between various areas of economic cooperation, praised 
the establishment of the COMCEC and its Follow-up Committee as 
significant steps towards the realization of effective coordination and 
monitoring of OIC cooperation activities. A copy of the text of the 
speech by H. E. Mr. Cahit ARAL is attached as Annex VI.

45



10. Following these speeches, heads of delegations of the Kingdom 
of Morocco, the People’s Republic of Bangladesh, the Islamic Republic 
of Pakistan and the Republic of the Gambia made statements, empha
sizing the difficulties confronted by the OIC Member States in the 
face of the adverse developments in the world economic situation, 
particularly, the protectionist measures applied by the major industriali
zed countries and expressed their appreciation to the COMCEC for 
the major thrust provided to the overall economic activities of the 
OIC.

The heads of delegations stressed the necessity of involving the 
private sector in the processes and activities of economic cooperation 
among the Member States, and suggested that regular symposia and 
seminars be organised under the auspices of the COMCEC to offer 
the business community opportunities to meet and discuss matters of 
common interest to boost economic cooperation and trade relations 
among Islamic countries.

In this connection, the Committee also emphasized the importance 
of private sector investments. It  considered that seminars on investment 
opportunities should be held periodically with the collaboration of the 
host country, the OIC General Secretariat, the IDB and the ICCICE, 
and with the participation of the Arab League. The Committee recom
mended that the first of such seminars for investors in the Islamic 
countries be held in the Republic of Turkey.

The Committee shared the view that the private sector projects 
from the Member States should also be promoted. The members 
expressed their appreciation of the service offered by the IDB in the
field of economic development, and recommended that :

— The IDB and the ICCICE jointly conduct preliminary studies 
on investment possibilities in the Islamic countries.

— The IDB should promote joint venture projects, for which it 
has already prepared preliminary studies, through gatherings of busi
nessmen in the Islamic countries :

The Committee also noted with satisfaction the statement by the 
head of the Palestinian Delegation that the Executive Committee of 
the PLO has already signed and ratified the «General Agreement for 
Economic, Technical and Commercial Cooperation Among the Member 
States of the OIC» and the «Agreement for Promotion, Protection and 
Guarantee of Investments Among the OIC Member States.»

11. After having adopted its agenda, the Follow»-up Committee of 
the COMCEC established an open - ended Drafting Committee under



the chairmanship of the Rapporteur. A copy of the agenda is attached 
as Annex VII.

12. Under the agenda item 3, the Committee considered the 
background paper presented by the Head of the Coordination Office 
for the COMCEC. Summarizing the recent economic developments in 
the Member States and especially noting the continued deterioration 
in the external payments position in spite of the recent improvement; 
in the world economic situation, the paper emphasized the importance 
of economic cooperation as a means of attaining the objective of 
collective self-reliance.

Referring to interaction between various areas of economic coope
ration, the paper emphasized the importance of adopting a comprehensive 
approach and giving priority to measures, such as the implementation 
of joint venture projects and the consideration of appropriate monetary 
and financial arrangements, which cut across a wide spectrum of areas 
of economic cooperation.

Finally, the need for an inventory of all the resolutions and 
ensuing activities pertaining to economic cooperation within the OIC 
was stressed in the paper as a first step towards the adoption of a 
rational methodology for coordination and follow-up and effective imple
mentation of short, medium and long-term measures.

The text of the background paper is attached as Annex VIII.

13. While appreciating the pertinence of the issues raised in the 
paper, the Committtee decided to recommend that the SESRTCIC (An
kara Centre) be entrusted with the task of preparing such an up-to-date 
inventory of all the resolutions and ensuing activities pertaining to
economic cooperation undertaken since the establishment of the OIC.

14. The Committee was of the view that the seventh meeting of 
the Governors of Central Banks and Monetary Authorities of the Member 
States may be convened under the auspices of the COMCEC to discuss 
the monetary and financial issues arising out of the relevant decisions 
of the COMCEC.

15. Under the agenda item 4, the representative of the General 
Secretariat of the OIC presented a report on the progress achieved 
regarding the implementation of the decisions and resolutions of the
First Session of the COMCEC. Subsequently, the representatives of
the relevant OIC institutions gave detailed information on the state of 
progress in the tasks assigned to them by the COMCEC. The text of 
the report of the General Secretariat is attached as Annex IX.

47



16. Following the review of the progress reports submitted by the 
IDE, the ICCICE, the ICDI the IFSTAD, the ICTVTR and the 
SESRTCIC, the Committee noted with satisfaction that :

The IDB had convened an experts’ group meeting on 13 - 1 6  May 
1985 to discuss the background papers on the possibilities of 
establishing :

— a longer-term trade financing facility,

— a regional export credit guarantee scheme, and

— a multilateral Islamic clearing union.

The IDB has reached the stage of finalizing the feasibility study 
on the longer term trade financing facility for submission to the 
Second Session of the COMCEC. Progress reports on the remaining 
subjects will also be submitted to the Second Session of the COMCEC.

The ICCICE is prepared to receive new joint venture project propo
sals from the OIC Member States for onward transmission to the IDB 
for further consideration.

The ICDI has completed an initial study on the feasibility of 
establishing a trade information network among the member countries. 
The ICDI has also initiated studies concerning the trade promoting 
regional preferential measures. Within the context of activities related 
to trade promotion, the First Meeting of the State Trading Organisations 
(STOs) was held in Tunisia in July 1985 and arrangements have been 
finalized with the Moroccan Government for the holding of the Second 
Islamic Trade Fair in Casablanca during April 1986. Furthermore the 
ICDT has continued with its training programmes in the area of trade 
cooperation.

The IFSTAD has completed the roster of muslim experts in the 
fields of contracting, design and engineering, and has undertaken to 
establish and promote consultancy services for utilization by the member 
countries. The IFSTAD is finalizing the preparation of the First Coor
dinating Conference on Tecnology among the Member States, to be held 
in Istanbul on October 21 - 25, 1985, in cooperation with The Scientific 
and Technical Research Council of Turkey. The IFSTAD is also giving 
scholarships in different areas of technology, including computer techno
logy.

The ICTVTR has taken necessary steps to launch its training 
activities.
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The SESRTCIC has developed a variety of data bases containing 
statistics and information in the areas related to industrial development 
and cooperation, as well as to trade and commercial exchanges for the 
reference of interested institutions in the member countries. It has also 
initiated projects to prepare directories on consultancy firms, free zones 
and ports and on financial institutions in the member countries, and to 
publish the up-dated final version of the «Foreign Investment Legislation 
in the Member States». In the area of training and technical cooperation, 
the center has continued with its training programmes, and published 
a directory on training institutions in the member countries.

17. The Committee having noted the above mentioned developments 
stressed the need for further action in order to expedite the translation 
of the Member States' aspirations into concrete action. In this context, 
the Committee considered those studies and programmes which are still 
in progress and expressed the feeling that a closer cooperation needs 
to be established between the institutions entrusted with the task of 
completion of these studies and the relevant organs of the Member 
State Governments. This would facilitate the timely completion of :

a) Preparation of a directory of exporters and importers of the 
Member States by the ICDI.

b) Formulation of a methodology for the harmonization of 
standards applied in the member countries and completion of the other 
studies mentioned in the report of the Meeting of the Standardization 
Experts held in April 1985 by the Turkish Standards Institute.

c) The preparation o fan inventory ox trade preferential practices 
among the Member States by the ICDI.

d) Formulation of ways and means to implement short and long
term measures to promote technical cooperation in trade by the ICDI.

18. Furthermore, the Committee decided to recommend to the 
COMCEC to urge the Member States on the following :

a) Timely provision of up-to-date and detailed information to the 
above mentioned institutions to be utilized in the studies entrusted to 
them.

b) Indentification of joint venture projects and their subsequent 
transmission through the ICCICE to the IDE for further consideration.

c) Signing and ratification of the Statutes of the Islamic States 
Telecommunications Union the Islamic Cemeno Association and the 
Islamic Civil Aviations Council so that they can become operational 
at an early date.
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d) Signature and ratification of the General Agreement for 
Economic, Technical and Commercial Cooperation and the Agreement 
011 Promotion, Protection and Guarantee of Investments by those Member 
States who have not done so.

19. The Committee noted with deep concern the particularly alar
ming deterioration in the financial situation of the OIC General 
Secretariat and the OIC affiliated and subsidiary organs and felt that 
the COMCEC should urge the Member States to :

i) Immediately settle the arrears to the budgets of these 
institutions.

ii) To make the necessary arrangements for prompt and regular 
payment of their mandatory contributions to the budgets of the above 
institutions.

20. Under the agenda item 5, the Head of the Coordination Office 
for the COMCEC presented a background paper on the composition 
and functioning of the COMCEC. The Committee undertook extensive 
deliberations on this issue and recommended that the COMCEC be 
composed of the relevant ministers responsible for the national economy 
and/or coordination of economic activities in their respective countries 
in order to enable the COMCEC to carry out its mandate most effectively 
as was entrusted to it by the Third Islamic Summit Conference. The 
text of the backgroud paper is attached as Annex X.

In view of the composition of the COMCEC as proposed by the 
Follow-up Committee, it was agreed that the frequency and the level of 
other ministerial meetings which have overlapping implications should 
gradually be reduced. However, inputs provided by such meetings -should 
be incorporated into the overall work of the COMCEC.

21. Under the agenda item 6, the proposed draft agenda for the 
Second Meeting of the COMCEC was considered. The draft agenda as 
revised by the Follow-up Committee is attached as Annex XI.

22. The Follow-up Committee suggested that the reports of the 
affiliated and subsidiary organs of the OIC on their activities be reviewed 
by a Group of Experts to be formed during the Second Session of the 
COMCEC.

23. The Follow-up Committtee of the COMCEC took note of the 
Report of the Meeting of the Foliowr-up Committee set up by the Second 
Ministerial Consultation on Industrial Cooperation, which was held 
concurrently. A copy of the Report is attached as Annex XII.
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24. At the conclusion of its deliberations, the Committee expressed 
its deep gratitude to the Government and the people of the Republic 
of Turkey for hosting* the First Meeting of the Follow-up Committee 
of the Standing Committee for Economic and Commercial Cooperation, 
and for the generous hospitality accorded to the delegates. The Committee 
felicitated the Chairman for the effective manner in which he presided 
over the Meeting. The Committee thanked the Rapporteur for the 
preparation of the Report. The Committee also thanked the Coordina
tion Office for the COMCEC for the excellent arrangements and prepa
rations made for the success of the Meeting.

25. The Committe asked the Chairman to send messages on its 
behalf to Ii. E. Mr. Kenan EVREN, President of the Republic of Turkey 
and the Chairman of the COMCEC, and to H. E. Mr. Turgut ÖZAL, 
Prime Minister of the Republic of Turkey and the Alternate Chairman 
of the COMCEC. In these messages the Committee expressed its feelings 
of gratefulness to H. E. Mr. Kenan EVREN and to H. E. Mı*. Turgut 
ÖZAL for the efforts which ensured the excellence of the organization 
and the success of the Meeting, and for sincere reception and most 
generous hospitality accorded to the delegates during their stay in Turkey.

26. Finally, the Committee adopted its report together with its 
annexes for submission to the COMCEC II.

BELGE : 4

CUMHURBAŞKANI KENAN EVRENİN İSEDAK TOPLANTISI 
VESİLESİYLE GÖNDERDİĞİ KUTLAMA MESAJI

Mr. Chairman,

Esteemed Members of the Follow-Up Committees,

Although this first meeting of the Follow-Up Committees is a 
modest step taken for the expansion of economic and commercial coope
ration among the member countries of the Organization of the Islamic 
Conference, it is a concrete result of the efforts aimed at providing 
the efforts pertaining to economic cooperation with an institutional 
framework. The fact that such institutions have been established 
constitutes an important step towards the refinement of the institutional 
set-up among the Islamic countries. Nevertheless, the fact that such 
institutions were able to actually launch their activities is to be considered 
as an even more important step. However, not contenting ourselves 
with this achievement alone, we have now adopted the goal of furnishing 
these institutions with a concrete substance.
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If  the support that the member countries have so far given to 
me in my capacity as the Chairman of the Standing Committee continues 
in its full intensity in the future as well, I am convinced that our or
ganizational set-up will acquire more satisfactory dimensions.

I wish that your endavours will be successful and to the benefit 
of all the member countries of OIC.

KENAN EVREN

President of the 
Republic of Turkey 
Chairman of the COMCEC

BELGE : 5

BAŞBAKAN ÖZALTN İSEBA K TOPLANTISI 

V ESİLESİYLE GÖNDERDİĞİ KUTLAMA M ESAJI

Mr. Chairman,

Esteemed Members of the Follow-Up Committees,

You are gathered with the purpose of fulfilling an important task 
on the issue of the economic cooperation among the Islamic countries. 
It is relatively easy to take decisions on the issue of economic cooperation. 
However, it is much more difficult to implement these decisions. As 
the Turkish Government, we are determined to spend ohr utmost efforts 
for implementing them.

The Standing Committee, that I have the privilege to serve as 
Alternate Chairman, expects that you follow-up the implementation of 
these decisions, and also that you devise and develop new fields and 
methods for expanding the economic cooperation, by adopting an approach 
realistic but broadminded and unbiased.

I convey to you my most sincere wishes for your success in this 
important task, and hope that your endeavours will be successful and 
at a level to satisfy the expectations of our peoples.

Turgut ÖZAL

Prime Minister
Vice-Chairman of the COMCEC
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BELGE : 6

LUANBA’BA YAPILAN BAĞLANTISIZLAR TOPLANTISI 
NİHAÎ BİLDİRİSİNİN KIBRIS BÖLÜMÜ 

(EYLÜL 1985)

«The Ministers and Heads of Delegation reiterated their full
solididarity and support for the People and Government of the Republic 
of Cyprus and reaffirmed their respect for that country’s independence, 
sovereignty, territorial integrity, unity and non-alignement.

The Ministers and Heads of Delegation also expressed their deep 
concern over the fact that part of the Republic of Cyprus continues 
under foreign occupation and demanded the innediate withhdrawal of 
all occupation forces as an essential basis for the solution of the Cyprus 
problem. They welcomed the proposal made by the President of the 
Republic of Cyprus for the total demilitarization of Cyprus.

The Ministers and Heads of Delegation stressed the urgent need
for the voluntary return of the refugees of their homes in safety,
respect for the human rights and fundamental freedoms off all Cypriots 
and the speedy tracing of and accounting for those missing and condemned 
all efforts or actions aimed at altering the demographic structure of 
Cyprus. (They also deplored the unilateral declaration of independence 
of 15 November, 1983 by the Turkish Cypriot Leadership as legally 
invalid and called for its withdraval. Likevise they deplored all subsequent 
separatist actions and other illegalities including the socalled
«Referendum» of May 1985 and the socalled «Presidential» and 
«Parliamentary Elections» in June, in defiance of pertinent U.N. 
Resolutions.)

The Minister and Heads of Delegation considered that the de facto 
situation created by the force of arms and unilateral actions, should 
not in any way affect the solution of the problem.

The Ministers and Head of Delegation welcomed the latest initiative 
of the U.N. Secretary-General in pursuing his mission of good offices 
aimed at a just and viable solution of the Cyprus problem : Whilst 
noting that proximity talks took place between September and December, 
1984 and that progress was achieved. They regretted the fact that the 
joint high level meeting of January 1985 did not achieve any results. 
They expressed the hope that all parties should cooperate full with the 
Secretary General in his latest initiative by exhibiting good-will and 
understanding and by giving a positive response to his latest efforts so 
that negotiations would be carried out meaningfully and constructively 
for the achievement of a peacefull just and lasting settlement in Cyprus, 
in full accord with the U.N. Resolutions on Cyprus.»



BELGE : 7

CUMHURBAŞKANI KENAN EVREN İN  14.9.1985 TARİHİNDE 
ENDONEZYA CUMHURBAŞKANI SOEHARTO ONURUNA VERDİĞİ 

AKŞAM YEMEĞİNDE YAPTIĞI KONUŞMA

Your Excellency President Soeharto,

Mrs. Soeharto and
Distinguished Guests,

I would like to express at the outset our great pleasure to see and 
to host Your Excellency, Mrs. Soeharto and the distinguished members 
of your delegation in Turkey. I sincerely hope that your short stay in 
our country will be an enjoyable one and you will leave Turkey with 
good memories.

I still cherish the fond memories of my visit to Indonesia in 
December 1982, and I remember with appreciation the warm hospitality 
extended to me and to my delegation. During that visit I had the 
opportunity to get to know Your Excellency, to observe on the spot 
the achievements of your beautiful country, to exchange very useful 
views with Your Excellency about the promotion of our bilateral coope
ration in every field and to talk on some international problems closely 
concerning our two countries. On the occasion of your visit I am 
personally very happy to find once again the opportunity of continuing 
our talks and exchange of views which we have started in Jakarta.

Mr. President,
Although our countries are geographically located far apart, there 

exist strong and sound relations between our nations stemming of their 
attachment to common moral values. Exchange of visits, in our view, 
not only strengthens our relations and enhances the existing coopera
tion but also paves the way to potential cooperation in new fields.

We are of the opinion that besides the promotion of present satis
factory political contacts between Turkey and Indonesia, there exists new 
possibilities to be explored particulary in the economic and cultural 
fields. Turkey looks with hope, towards the future of the cooperation 
with Indonesia and being confident that this cooperation will be bene
ficial to both countries, she is ready on her part to make every effort 
to this end.

Mr. President,

Kemal Atatürk, the Founder of the Republic of Turkey, determined 
the basic principle of the Turkish Foreign Policy as «Peace at Plome and
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Peace in the World». Turkey which follows and implements, this 
instruction of her Great Leader, payes special attention to the mainte
nance and development of friendly relations with her neighbours and 
other countries and in particular with Third World ountries, based on 
the principles of mutual respect for the independence and sovereignty, 
non-interference to internal affairs and equality of rights and interests; 

* and she believes that farmost duty of all countries is to preserve and
contribute to the peace and stability in the world. Therefore, Turkey? in 
line with this understanding, always desires to solve existing and 
potential conflicts in her international relations by peaceful means and 
through negotiations and she has demonstrated this policy 011 several 
occasions. We are aware that this policy is also shared by Indonesia 
and we follow with appreciation Your country’s efforts to this end. 
The peaceful policies of Turkey and Indonesia, which are geopolitically 
located in the important and sensitive regions of the world, constitute a 
valuable contribution for maintaining regional and world-wide peace 
and security.

Turkey and Indonesia are two economically developing countries 
facing the same problems in their efforts for the achievement of their 
development objectives. We witness with pleasure that in order to solve 
these problems our respective governments have established and pro
moted cooperation both at bilateral level and through international 
organisations.

Mr. President,

I am afraid, in international relations we can not witness the 
same satisfactory situation happily existing in our bilateral ties.

The disputes and conflicts in various parts of the world, continuous 
race of armament, growing imbalance between North and South make 
heavier the prevailing atmosphere in international relations and every 
passing day, it becomes more difficult to look at future with hope and
expectation. On the other hand, the deterioration of international
economic conditions together with the new dimensions of international 
terrorism which aims at shaking the integrity and the stability of the 

f societies do not offer a serene and healthy future for both déveloped
and developing countries. We earnestly hope that the calls by Turkey, 
as one of the countries which has suffered most, for a full scale 

i international cooperation to eradicate international terrorism will pro
duce a favourable result.

Turkey, as I have indicated, as a country which desires to preserve 
peace and stability, seeks peaceful solution to the disputes and conse-
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quently attaches importance to dialogue. We always maintain this policy 
in our relations with both our neighbours and other countries. But 
unfortunately, it is not possible to say that all of our neighbours have 
the same constructive attitude in their relations with us. For example, 
Bulgaria, for almost a year now, has been resorting to every violent and 
repressive method in order to buigarize more than one million moslern 
turks, to change their turkish names by force and to destroy their 
religious beliefs. Though Turkey has already proposed to Bulgaria to 
open up negotiations with a view to protect the fundamental rights 
and freedoms of the Turkish minority in Bulgaria and to find a speedy 
solution to this problem. The Bulgarian Government regretfully has so 
far failed to give a favourable answer. When the Bulgarian Government 
will see the realities then it will be easier to find o solution to this 
problem.

In Asia unfortunately there exists crisis and tensions among some 
countries with which we attach particular importance to maintain close 
relations. It is a source of deep regret for us to see that sufferings of 
the peoples in Afghanistan and Kampuchea which are under foreign 
occupation, still continue. We believe that Afghan and Kampuchean 
problems could be solved by ending the foreign occupation in those 
countries and implementing the resolutions of the United Nations. We 
appreciate and support the efforts of Indonesia both individually and 
also within the ASEAN in order to find a peaceful settlement to the 
Kampuchean problem which constitutes a great danger to the peace and 
stability in South East Asia. In addition, I would like to state that, we 
also follow closely the efforts of the ASEAN countries for the peace 
and stability of the region.

We continue to pay special attention to the Middle-East question. 
One should always bear in mind that the Palestinian question lies at 
the basis of the Middle East conflict. We believe that without finding a 
solution to the Palestinian question which will meet the legitimate rights 
and aspirations of the Palestinians, no lasting peace and stability can be 
established in the Middle-East. Such a solution should be based on the 
principles of withdrawal of Israel from the occupied Arab lands including 
Jerusalem, recognition of all the legitimate rights of the Palestinian 
people and also guarantee for independence and territorial integrity 
of all the countries in the region.

Lebanon unfortunately can not put an end to the civil war which 
has been affecting this country for a long time. Turkey has always 
ardently supported the view that independence, sovereignty and 
territorial integrity of Lebanon must be preserved.
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Five year old war between our friends and neighbours Iran and 
Iraq still continues to be a source of deep concern and regret. These two 
countries not only sacrifice their human and other sources for this war, 
which would have been otherwise devoted to their economic welfare and 
development, but also create a situation which threatens peace and 
stability in our region. Turkey, as we always stated, sincerely desires 
that this war, which has created grave. consequences for her both 
neighbours must come to an end. Your Excellency is well aware that 
we have so far made great efforts individually as well as within the 
Islamic Peace Committee for a just and honourable solution which will 
be satisfactory to both parties. Up to now unfortunately we have not 
yet obtained the results of our continuing initiatives. However, we are 
determined to spare no efforts in order to put an end to this war.

Mr. President,

It is of great importance that the existing imbalance between the 
industrialized and the developing countries must be removed for the 
establishment of the international peace and harmony. We are of the 
opinion that substantial solutions to the international economic problems 
will better serve the interest of all countries and contribute to the 
strengthening of the world peace. Turkey, with this idea in mind, 
sincerely supports the attempts to establish a new international economic 
order and in connection with the North-South dialoque, as a developing 
country she follows a policy parallel to that of other developing countries.

Mr. President,

Your visit to our country, which I sincerely believe will produce 
very valuable results, is rather very short. I am afraid you will not have 
the chance to see various regions of Turkey and perhaps to get to 
know us as much as we -would wish. However, I think what you have 
witnessed here in Ankara, since your arrival yesterday in the afternoon, 
gave you an idea about the warm feelings cherished in Turkey for 
Your Excellency and also for the friendly and brotherly people of 
Indonesia.

Your visit will enhance the efforts for promoting cooperation in 
various fields to the satisfactory level already reached in bilateral poli
tical relations; it will pave the way for a closer cooperation in islamic 
world and create the opportunity for a stronger solidarity between us 
in a number of international organisations and mainly in the Organi
zation of Islamic Conference. I sincerely believe in it.

With these feelings I raise my glass to the health and happiness 
of His Excellency and Mrs. Soeharto, to the prosperity and well-being



of the brotherly people of Indonesia and to the continuous development 
of relations and cooperation between Turkey and Indonesia.

BELGE : 8

ENDONEZYA CUMHURBAŞKANI SOEHARTO’NUN 
14.9.1985 TARİHİNDE CUMHURBAŞKANI EVREN İN  

ONURUNA VERDİĞİ YEM EKTE YAPTIĞI KONUŞMA

Your Excellency President Kenan Evren and Mrs. Senay Gurvit;

Excellencies, Ladies and Gentlemen;

Ever since the visit of Your Excellency Mr. President and Mrs. 
Senay Gurvit, which had left a deep impression in the heart of the 
Indonesian people three years ago, my wife and I have been eagerly 
looking forward to visit Turkey in return of Your Excellency’s visit. 
The eagerness of my wife and mine now becomes a reality. This is the 
reason, therefore, that our heart is truly filled with a sense of profound 
happiness.

Our happiness has become even greater, because since we arrived 
in this beautiful country yesterday, we have felt the warm hospitality 
and cordiality accorded us by the Government and people of Turkey.

Moreover^ the warm words just spoken by Your Excellency Mr. 
President have indeed impressed me.

All this is not merely felt as an honour for me, my wife and the 
entire delegation accompanying me on this visit, but it will also be felt 
by the Indonesian people as an expression of the fraternity and friendship 
of the Turkish people. Indeed, it is precisely to reinforce further such 
fraternity and friendship between our two nations and countries, Your 
Excellency Mr. President, that I put as the principal goal of my current 
visit to this country.

Although geographically our two countries are located extremely 
far apart, but still Turkey is not unknown to the Indonesian nation. 
The glorious history of the Turkish nation has infused the sense of 
self-confidence to the Indonesian nation in its struggle to regain its 
national independence. The Turkish national reawakening movement led 
by Mustafa Kemal Atatürk is extremely wellknown to our nation. His 
ideas and leadership have also inspired the leaders of our nation in the 
struggle to pioneer our national independence. The long and arduous 
struggle finally brought about an Independent Indonesia forty years 
ago. We regard Mustafa Kemal Atatürk not only as a great freedom 
fighter and a pioneer of the renewal of modern Turkey, but also a world
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leader who took part in sowing the seeds of self-confidence in colonised 
nations in this century.

And today, as fellow developing countries, the Indonesian nation 
shares the pride over the success of the Turkish Government and people 
in carrying out development.

For this reason, therefore, that during the present visit I am 
highly pleased by the opportunity to know much more about the 
experience of the Turkish nation in development and in attaining all 
kinds of progress. These will certainly provide valuable inspiration to 
the Indonesian nation which is also currently engaged in carrying out 
development.

As is the case with the Turkish nation, the Indonesian nation is 
now seriously, involved in developing itself. The purpose is none other 
than to enable us, later on, to live in a society which is advanced, 
prosperous and imbued with social justice founded 011 Indonesia’s own 
identity. As a developing nation, and aware of the value of national 
independence, we are highly conscious that the responsibility and burden 
of development rest entirely on our own shoulders. Aparat from that, 
however, we also regard extremely important and beneficial to rally 
economic cooperation and mutual help amongst developing countries, 
including bilateral cooperation between our two countries.

Your Excellency;

I believe that with possibly different scope and emphasis, it is 
precisely the development of society which is the greatest problem faced 
by the human race todaj ,̂ especially by the developing nations. The 
majority of the human race -which generally are classified as the 
developing countries- is presently engaged in the great struggle to fight 
against backwardness and poverty. But the situation of our world at 
present still does not reflect the concentration of all attention on and 
efforts towards it. The rivalry and struggle for the sphere of influence 
and the arms race between, the super-powers are still continuing. Indone
sia continues its effort and appeal to the super-powers that they should 
be aware of their responsibility over the safety of man and mankind 
by stopping the arms race which does not benefit anybody at all.

The Indonesian nation, which by the Preamble to the Constitution, 
is prescribed to participate in the creation of an orderly world based 
on independence, everlasting peace and social justice, feels the obligation 
to pursue this endeavour. In our effort we adhere to the principle that 
conflicts between countries should be resolved through peaceful means.
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The first sentence of the Preamble to our Constitution also empha
sised that independence is the right of every nation and, for this reason, 
colonialism must be abolished from the face of the earth because it is 
inconsistent v/ith humanitarianism and justice.

For this reason, therefore, Indonesia has always, from the beginning, 
supported the struggles of the Palestinian and Namibian peoples to 
regain their independence and legitimate rights. With the same reason 
also we condemn the apartheid policy in South Africa which is contra
dictory to humanitarianism and justice.

Meanwhile, we all witness with great concern the prolonged hostility 
between Iraq and Iran, with all the victims and the sufferings of their 
peoples. This hostillity weakens, more or less, the ranks of the developing 
countries. Therefore, Indonesia endlessly appeals that hostility between 
fellow developing countries should be solved as satisfactorily as possible 
through peaceful and honourable means.

While our world is seemingly getting more unsafe, we also go 
through a global economic situation which is still full of uncertainties. 
The protectionist measures adopted by the advanced countries make 
the situation even worse? primarily for the developing countries. If 
such situation is left unchecked, the consequences can be imagined as 
from now, namely the growingly wider gap between the advanced and 
developing countries. Potentially, this becomes the source of world 
injustice and tension and their consequences are no less serious than 
the danger of war.

The main source of all world vulnerabilities, whether in the political 
or economic fields which have occured intermittently in these last few 
years, is none other than the old world order which is no longer consistent 
with and cannot answer the challenges of world developments nowadays. 
This is precisely the reason that a new world order needs to be built 
wherein all nations, big or small, developed or developing, rich or poor, 
should promote cooperation for the sake of the progress and prosperity 
of all nations and the whole of the human race. The purpose is to see 
to it that all nations can manage and advance themselves in accordance 
v/ith their respective national aspirations. If  the sovereignty and inde
pendence of all nations are respected, then all nations will become mem
bers of a world community responsible over the safety of the whole of 
the human race.

Your Excellency Mr. President;

Thus, I see the various problems that we face together at present. 
I am convinced that as sovereign states, individually we already have
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the answers to the problems we face, whether they are related to the 
development of our respective societies, to regional problems in our 
surroundings or to international issues. The answer we give also may 
not be the same because our national priorities are possibly different 
too.

I believe, however, that we can always draw the benefit from the 
exchange of views and experience, so that we can find a more correct 
answer to tackle the problems we are facing. It is in this context that I 
regard extremely important the discussion we had this morning.

As fellow developing countries we must continue to try to expand 
cooperation in every possible field, particularly in the economic and 
social fields, for the benefit and progress of our peoples. Also we must 
continue to work hand in hand in trying to create a durable world peace  ̂
because without peace, the development of our society will always be 
hampered.

Your Excellency Mr. President;

In conclusion, I would like to express my conviction that my 
current visit and the exchange of views we have conducted, will further 
reinforce the friendship and cooperation between our tv/o countries.

With such a conviction, permit me now to invite the distinguished 
guests to raise your glass and join me in a toast to the continued health 
and happiness of His Excellency President Kenan Evren and to the 
progress and prosperity of the Turkish people and to the everlasting 
friendship between Turkey and Indonesia.

Thank you.

BELGE : 9

BAŞBAKAN TURGUT ÖZALTN 
16 EYLÜL 1985 TARİHİNDE İSTANBUL’DA YAPTIĞI 

BASIN TOPLANTISI

Kıymetli Basın Mensupları,

Bugünkü basın toplantımızı Türkiye’nin g'izel ve tarihî şehri İs- 
tanbıü’da yapmaya karar verdik. Hiç olmazsa yılca bir kere İstanbul’daki 
basın mensuplarımızın da bize sorular yöneltmesini mümkün hale ge
tirmek istedik. Belki ileride basın toplantılarımızı Ankara ve İstanbul 
dışında başka bölgelere de götürebiliriz. Memleketi gezerek, memleketi
mizin dertlerini problemlerini bizzat görerek, hem siz hem de biz, bu 
basın toplantılarını memlekete daha yararlı hale getirebiliriz.
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Programdan taviz vermeyiz, doğru olanı yaparız. Halkı korumanın
tek yolu budur.

Değerli Basın Mensupları,

Bildiğiniz gibi devamlı olarak tekrar ettiğimiz bir husus var. Biz 
politikalarımızı tavizsiz olarak götürmek kararındayız. Taviz vermek 
ve idare-i maslahat yapmak için iktidar olmadık. Bize oy veren kitlelerin 
menfaatini korumak için bu tavizsiz politikamızı götürmek mecburiye
tindeyiz.

Eğer orta direğin sıkıntılarını en kısa zamanda çözmek istiyorsak, 
taviz veremeyiz ve vermemek mecburiyetindeyiz. Milletimizi seviyorsak 
yapmamız gereken de budur.

Biz geçmişte örnekleri görüldüğü gibi, halka şiriıı görünmek için 
suni fiyatlar ilân edebiliriz. İstersek, ekmek 50 kuruş, benzin 1 lira, tuz 
5 kuruş diye fiyat koyabiliriz. Bunun için kanun gerekmez.

Hatta geçen sene de tekrar etmiştim, istersek maaşları, bırakın iki 
misli, on misli bile arttırmamız işten bile değildir. Ama bu idare-i mas
lahatçılıktır. Bunun Türkiye’ye nelere mal olduğunu çok acı bir şekilde 
yaşadık.

Enflasyon tahmin ettiğimiz gibi iniyor

Kıymetli Basın Mensupları,

Memnuniyetle belirteyim ki, en büyük mücadeleyi verdiğimiz enflas
yon hızla aşağıya inmektedir. Enflasyon 1983’ün sonunda yüzde 60’ların 
üzerinde gidiyordu. 1985’in Eylül aynım ortasında ise enflasyon değişik 
endekslere göre yüzde 35 ile yüzde 40 arasındadır. Ve yüzde 35’in altına 
doğru bir inişe geçmiştir.

Bu rakamı değerlendirirken şunu unutmamak lâzım. Türkiye 1985 
yılında birkaç zor olay yaşamıştır. Ortak Pazar üyesi Yunanistan’ın bile 
uygulama cesaretini göstermediği Katma Değer Vergisi uygulamasını 
başlattık ve bu enflasyonu etkilemiştir. Bunun yanında Amerikan Do
ları son yılların en yüksek değer artışını 1985 yılında yaşamıştır. Bun
ların üzerine bir de son 12 yılın en büyük kuraklığı da eklenince enflas
yonu düşürdüğümüz noktanın daha dikkatli bir değerlendirmesini yapmak 
gerekir kanaatindeyim.

Biz bütün bu zorluklara rağmen, fiyat artışlarını çok makul sevi
yelerde tutmayı başardık ve çeşitli çevrelerden gelen «fiyat ayarlaması 
yapmayın, sübvansiyon yapın» telkinlerini de dikkate almadık. Çünkü, 
bizim tecrübemize göre geçmişte sübvansiyon fakire değil, zengine ya
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ramıştır. Bunun canlı örneklerini yaşadık. Benzine sübvansiyon yapıl
mıştır. Bundan fakir değil, zengin istifade etmiştir.

Biz fakire sübvansiyon zaten yapıyoruz. Yaptığımız sübvansiyon 
üstelik israf değildir. Şöyleki; biz faturaya vergi iadesi yöntemi ile fa
kirin aldığı her şeyi zaten sübvanse ediyoruz. Aldığı et, süt, yumurta, 
zeytin, peynir, ekmek, elbise, ayakkabı ve herşeyi yüzde 20 oranında 
sübvanse ediyoruz. Geliri arttıkça bu sübvansiyonu azaltıyoruz. Bizim 
politikamıza göre en sosyal adaletçi sübvansiyon budur. Bu sübvansiyon
dan zengin istifade edememektedir. Kanaatimizce doğrusu da budur. Bu 
sübvansiyon, yani yardım politikasını dar gelirlinin lehine ileride daha 
da geliştirmeyi, kuvvetlendirmeyi plânlıyoruz. Bu konuda çalışmalarımız 
devam edecektir. Faturaya vergi iadesi sistemine çiftçi, esnaf ve sa
natkârlarla, serbest çalışanları 1986 yılı başından itibaren dahil edece
ğiz. Onlar da vergi iadesi alabileceklerdir.

Döviz serbestisi dövizi kaçırmamış, bilakis getirmiştir

Değerli Basın Mensupları,

Yine kıvançla söyleyebileceğimiz bir konu da Türkiye’nin birbuçuk 
asırdan beri çözemediği döviz meselesini bir çözümyoluna koyduk. Yıl
lardır katı bir zihniyetle idare edilen kambiyo sistemini serbestleştirdik. 
Türk Lirası’nm yabancı paralara karşı olan değerini devletin değil, banka 
sisteminin, piyasanın tayin etmesini mümkün hale g’etirdik. Ve mem
nuniyetle belirtebilirim ki artık özel bankalarımız dövizi devletten pa
halı değil, devletten ucuz satar hale gelmiştir. Hem vatandaşın dövizine 
devletten daha yüksek fiyat verebilmekte, hem de sattıklarında dev
letten daha düşük fiyata satabilmektedirler. Bu kararı aldığımızda çoğu 
kimselerin tahmin ettiği gibi döviz fiyatları yukarı fırlamamış, bilâkis 
aşağı düşmüştür.

Döviz sisteminin serbestleştirilmesi sonucu Türkiye’den dışarı döviz 
kaçmamış, bilâkis Türkiye’ye döviz akmaya başlamıştır. Hatta ve hatta 
komşu ülkelerimizden bazı kişilerin Türk bankalarında döviz hesabı aç
tıracak kadar Türkiye’ye güven duymaya başladığını memnuniyetle mti- 
şahade ediyoruz.

Geçim derdinin daha hızlı azaltılması yolu

Kıymetli Basın Mensupları,

Şimdi de en önemli gördüğüm bir konuya değinmek istiyorum.

Zaten Hükümet programımızın en önemli maddesi de budur. Bu 
da geçim derdidir. Hedefimiz dar ve sabit gelirlilere her zaman enflasyon 
oranının üzerinde ücret artışı vermektir. Ve nitekim 1985 yılında da

63



vergi indirimleri, vergi iadeleri ve ücret artışları ile yüzde 50’ye varan 
net bir ücret artışı verdik.

Fakat burada müşahade ettiğimiz bir sıkıntı var. Benim vatanda
şımın reel geliri artmasına rağmen, yani satmalına gücü artmasına rağ
men, bilhassa ve çok büyük ölçüde kirada oturan vatandaşlarımızın 
sıkıntılarının arzu ettiğimiz ölçüde azalmadığını biliyoruz. Bunu Hükü
met olur olmaz da biliyorduk. Çünkü Türkiye’de konut sıkıntısı vardır. 
Konut sıkıntısı olduğu için kiralar maalesef enflasyondan hızlı artmak
tadır ve kirada oturan vatandaşımıza verdiğimiz ücret artışı çoğu du
rumda kira olarak yine cebinden fazlasıyla çıkıyor.

Biz bu meseleye gelir gelmez çözüm bulmak için bildiğiniz gibi bü
yük bir Konut Fonu uygulaması başlattık. Esasında Konut Fonu uygu
laması Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal programıdır. Konut Fonu 
uygulaması ile yılda yüzbinin üzerinde konut yapmayı hedef aldık. Ve 
nitekim bu uygulama sonucu 170 binin üzerinde konuta kredi vermeyi 
başardık. Çimento iç tüketimi 1984’de yüzde 17.5, 1985’in ilk yedi aynı
da ise yüzde 15.4 artmıştır. Geçmiş yıllardaki uygulamalara bakarsak, 
konut üretimi yılda 20 - 25 binin üzerine çıkmamıştır, üstelik yapılan 
konutların çoğunun alt yapısı yoktu.

Biz insanca yaşanabilecek, her türlü alt yapısı ve üst yapısı olan 
komple şehir denebilecek siteler yapmayı amaçladık ve bu amaçla çok 
büyük kaynaklar bulduk. Konut Fonuna yapılan başvuruların yüzde 
75’iııi incelediğimizde bunların işçi ve memur olduğunu görüyoruz. Biz, 
kira sıkıntısı çeken işçi ve memurumuzun sıkıntısını daha hızlı bir şe
kilde çözmek için bir yol bulduk. Dar gelirli olan ve evi olmayan işçi 
ve memurumuza, konutunu almak için yapacağı peşin ödemenin bir kıs
mını devletin ek kredi ile tamamlamasını plânlıyoruz. Devlet işçimize 
ve memurumuza çok düşük faizli bir kredi vererek evinin peşinatını ta
mamlamasına yardımcı olacaktır. Düşüncemiz, bu yolla işçi ve memuru
muzun daha çabuk konut sahibi olabilmesi ve kira derdinden kurtula
bilmesidir. Devletin kaynakları arttıkça işçi ve memurumuza bu peşinat 
yatırma konusunda yapacağı yardımları da arttıracağına dair şimdiden 
söz veriyorum.

Kredi itibarı artışının önemi

Değerli Basın Mensupları,

Bu arada bir konuya da açıklık getirmek istiyorum. Bildiğiniz gibi 
«Türkiye’nin devamlı olarak kredi itibarı artıyor» diyorum. Bunu niye 
diyorum? Bu konuya bu kadar ağırlık vermemizin nedeni nedir? Kredi 
itibarı artışının Türkiye’nin pekçok sorununa daha hızlı çözüm getire-
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ceğiııe inanıyorum. Artan dış kaynaklarla ve artan kredi itibarıyla iş
sizliği daha hızlı çözeceğimize, daha fazla yatırım yapacağımıza inanı
yorum.

Kredi itibarını arttırmak kanaatimce büyük başarıdır. Unutmaya
lım ki, yabancı bankalar DÇM’lerden, garantisiz borçlardan ve Güney 
Amerika’daki kötü tecrübelerinden sonra bize şu son 1,5 yıl içinde 4 
milyar doların üzerinde kredi vermişlerdir. Düşünmek lazım. Bu ban
kalar bunca kötü tecrübeden sonra Türkiye’ye bu kredileri neden veri
yorlar? Şimdi bunları niçin söylüyorum? Demek ki şu son 1,5 yıl içinde 
uygulanan ekonomi politikası başarılı olmuştur. Eğer gidiş başarılı de
ğilse, dolayısıyla ödemeler dengeniz kötü iset döviz meselenizi çözmemiş 
iseniz bu kredileri de alamazsınız. Bu kredilerin toplamı 2 trilyon lira
dan fazladır. Daha 5 - 6  sene önce ilaç almak için bırakın parayı, kredi 
bulamayan bir. ülkenin geldiği durumu göstermek açısından şimdiki du
rumumuz iftihar edilecek bir durumdur.

Eskiden devletin bile ithalini yapamadığı ilaçları şimdi herhangi 
bir sade vatandaşımız bile rahatlıkla döviz alıp kendisi için ithal ede
biliyor.

Bu arada şunu da açıklıkla belirtmek isterim. Uluslararası Para 
Fonu (IMF) ile olan ilişkilerimiz de gayet iyidir ve en ufak bir sıkıntı
mız mevzubahis değildir.

İhracat artışı tekrar başlamıştır. Geçen yıla göre 7 aylık rakam
larda yüzde 7.6 artış olup, ticaret açığı yüzde 3.5 azalmıştır.

Dışça açılmanın ve lüks madde ithalatının faydalan

Değerli Basın Mensupları,

Yine sizin de bildiğiniz bir konu var. İthal ettiğimiz tüketim mad
delerine itiraz edenler var. Halbuki bu ithalat toplam ithalatın % 3’ünii 
bile bulmamaktadır. Ayrıca, bu ithal edilen tüketim maddelerinin çoğu 
da mısır, arpa gibi yem maddeleri ile buğday, pirinç ve yağdan oluşmak
tadır. Yani bunlar lüks tüketim maddeleri değildir, üstelik ithal ettiği- 
miz bu yabancı tüketim mallarının önemli bir kısmını da, eksik olma
sınlar, ülkemize gelen turistler satın almaktadır. Turizm patlamasında 
bu lüks tüketim maddeleri ithalatının da önemli bir payı vardır. Yoksa 
nescafe, viski gibi alıştığı şeyleri Türkiye’de bulamayan bir turist Tür
kiye’ye niye gelsin? Arap ülkelerinden gelen pek çok turist de ülkesinde 
bulamadığı malları burada bulduğu için Türkiye’yi tercih etmektedir. 
Bu sayede turizm gelirlerimiz bir milyar doların üzerine çıkacak bir 
tempoda seyretmektedir. Unutmayalım ki, vatandaşımızın yaptığı bavul 
turizmi durmuş, işçi dövizleri artmış, kaçakçıların kandamarları kesil
miş, devletin vergi g’elirleri bu sayede yükselmiştir.
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üretim ve satışlar artıyor, piyasa rahat

Değerli Basın Mensupları,
Üretim artışı, yılın ilk 7 ayının rakamlarına göre rekor seviyededir. 

Bunun somut göstergesi sanayideki elektrik tüketimidir. Geçen yıla göre 
artış yüzde 12 civarındadır. Satışlar da çok iyi gitmektedir. Sadece 900 
bin adet renkli TV satıldığını söylersem, sanayi sektörünün üretim ve 
talep açısından durumu hakkında iyi bir fikir verdiğimi zannederim.

Elektrik enerjisi üretimi ilk defa geçen sene ve bu sene geçmiş 
10 yıl içinde yüzde 10’larm üzerinde artmıştır. 1984 başından beri prog
ramlı elektrik kısıntıları kaldırılmıştır. Artık sokaklarımızı da aydınla
tacak elektriğimiz vardır. Şehirlerimiz geceleri de Avrupa’daki gibi pırıl 
pırıl aydınlık olacaktır. Geçmişte olduğu gibi artık yaz saatine veyahut 
kış saatine çakılıp kalma mecburiyetinde değiliz.

Tarımda zor şartlara rağmen iyi sonuçlar aldık
Değerli Basın Mensupları,
1985 yılında tabiatın getirdiği zor şartlara rağmen, hiçbirşeyin yok

luğunu çekmedik. Kışın çok soğuk, yazın da çok kurak geçmesine rağ
men getirdiğimiz kaliteli tohum sayesinde üretimi büyük ölçüde arttır
dık. Böyle bir kuraklık geçmiş yıllarda olduğu zaman neler çektiğimizi 
hatırlamak için lütfen hafızalarınızı yoklayınız. Kuraklık yıllarında hem 
çiftçimizin hem de tüketicimizin ne kadar çok sıkıntı çektiğini hepimiz 
iyi hatırlıyoruz. Kaliteli tohumun gelmesi sayesinde üretimin düşmesi 
önlenmiş, ihracatın teşviki ve büyük şehirlerimizde kurulan üretici pa
zarlarının mevcudiyeti sayesinde de mahsulün değerini kazanması büyük 
ölçüde sağlanmıştır. Toprak Mahsulleri Ofisi geçen seneden daha fazla 
hububat almıştır. 130 milyarın ödenmesi tamamen bitmiştir. Tütüıı? pa
muk ve üzümde çok iyi bir yıl yaşanmaktadır. Ve bu konularda da üre
ticinin parasını alması meselesi tamamen çözülmüştür. Çay konusunda da 
bildiğiniz gibi mahsul alındıkça para ödenmektedir.

Bugün üreticinin bizden en önemli talebi fazla olan mahsulünün 
.ihracatının sağlanması içindir. Biz de bu konuda soğan, patates gibi ürün
lerin ihracı için daha geniş imkânlar yarattık ve yaratmaya çalışıyoruz. 
Nitekim, kamyonunu dolduran üreticiye hiç bir sorgu sual sorulmadan 
ve bürokraside boğulmadan malını komşu ülkelere götürüp satabilme 
imkânını getirdik.

Hakiki sosyal adalet

Değerli Basın Mensupları,
Bildiğiniz gibi en önemli hedeflerimizden biri de gerçekçi sosyal 

adaleti getirmektir. Devamlı olarak «biz hakiki sosyal adaletçiyiz» dı-
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yoruz. Ve bu anlayışımızın gerisinde şu yatmaktadır. Biz sadece darge- 
lirliye sübvansiyon yaparız. Zengine sübvansiyon yapmaya karşıyız. De
min de bahsettiğim gibi en büyük sosyal problemlerden birisi konuttur. 
Ve bu konuda da sübvansiyon yaparsak, sadece dargelirliye yapacağımızı 
söyledik ve nitekim memur ve işçiye konut için peşinat imkânı tanıdık. 
Bu da sosyal adalet anlayışımızın güzel bir göstergesidir. Konut prog
ramı Türkiye tarihinin en büyük sosyal programıdır. Dar ve orta ge
lirliyi konut sahibi yapmak, gelir dağılımını düzeltmenin en hızlı metod- 
larmdan biridir. Biz yılda 200 milyara yakın kaynağı konut sektörüne 
kaydırmakla gelir dağılımını düzeltmekte çok etkili bir metod kullanmış 
oluyoruz. İleride konu finansmanına, ticari banka sisteminin de girmesiyle 
konut üretimini daha da hızlandırabilecek, dolayısıyla gelir dağılımını 
çok daha hızlı bir şekilde düzeltme imkânını bulacağız.

Elektrik tarifesinde sosyal adalet yaklaşımı

Değerli Basın Mensupları,

Sosyal adalet anlayışımızın bir başka tezahürü elektrikte uyguladı
ğımız fiyat tarifesidir. Elektriği de az kullanana düşük fiyatla satıyoruz. 
Çünkü biliyoruz ki az elektrik kullananların çok büyük çoğunluğu dar 
gelirlidir. Dolayısıyla az kullanandan düşük fiyat alıyoruz. Çok kulla
nana ise yüksek fiyat uyguluyoruz. Bu sayede hakiki sosyal adaleti ger
çekleştirdik. Kaynak israfını önledik, kaynak israfı önlenince şimdiye 
kadar hiç kimsenin yapamadığı bir şeyi yapma imkânını bulduk. Bil
diğiniz gibi Doğu ve Güney Doğu Anadolu bölgesinin kalkınmada birinci 
derecede Öncelikli bütün köylerinin 1983 sonuna kadar sadece % 32’sinde 
elektrik vardı. Halbuki artan kaynaklar sayesinde geri kalan % 68 nis- 
betiııdeki elektriksiz köylerin elektrifikasyonunu 1987 sonuna kadar bi
tireceğiz. Düşününüz ki, 65 küsûr senede bu bölgenin sadece % 32’sine 
elektrik götürebilmiş ve geri kalan %68’ine ise 4 sene içinde elektrik 
götürülmüş olacaktır. Bizim sosyal adalet anlayışımız budur. Yoksa şe
hirdeki vatandaş 10 ampullli avizeyi yakarken, köydeki vatandaşın ka
ranlıkta oturması bizim sosyal adalet anlayışımıza kesinlikle sığmaz.

Biz yine aynı şekilde telefonda da adaletli bir fiyat uygulamasına 
gittik. Telefonu çok kullanan çok, az kullanan az ödemektedir. Artan kay
naklarla Türkiye’nin nerede ise 300 ayrı merkezine otomatik telefon 
götürme imkânını bulduk. Ve bu otomatik kor.uşabilen merkez sayısı 
Çok yüksek bir hızla artmaktadır. Artık köylümüz otomatik telefonla 
Avrupa ile konuşabilmekte, malını satmak için Almanya pazarındaki 
piyasa fiyatlarını öğrenebilmektedir. Bu Türkiye’deki modernleşmenin, 
hızlı gelişmenin en güzel işaretlerinden biridir.

67



Hamile kadınlarda ve yeni doğan çocuklarda yanlış beslenme

Değerli Basın Mensupları,

Bildiğiniz gibi Anavatan Partisi Programında yüksek önceliği'haiz 
konulardan bir tanesi de yetersiz beslenmeyi önlemekti. Bilhassa hamile 
kadınlarda ve yeni doğan çocuklardaki yetersiz beslenme ülkemizde ön
celikle çözülmesi gereken bir problemdir. Zihni gelişmenin sağlıklı ola
bilmesi için hamilelikte ve yeni doğduktan sonra çocuğun iyi beslenmesi 
gerekmektedir. Biz bu maksatla, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
bünyesinde yeni bir program başlatıyoruz. Bu programın hedefi hem 
beslenme konusunda yeterli eğitimi sağlamak, hem de hali vakti yerinde 
olmayan insanlarımıza maddi yardım yapmaktır. Plamile kadınların ve 
yeni doğan çocukların yetersiz veya yanlış beslenmesi önlendiği zaman 
yeni yetişecek nesil daha zeki, daha kapasiteli gelişme imkânını bula
caktır.

Çocuk ölümlerinin yarı yarıya azaltılması

Çocuklarımız için de dünyada en büyük sayılan bir aşı kampanyası 
başlattık. 5 milyon çocuğumuzu hedefleyen bu aşı kampanyası bebek 
ölümlerini şu anda olduğu binde 90’lardan binde 40’lann altına indir
meyi hedeflemektedir. Bu da sosyal adalet konusunda yaptığımız çalış
malar hakkında çok iyi bir fikir vermektedir.

Bölgelerarası gelişmişlik farkını azaltmak

Bölgeler arasındaki gelişmişlik farkını hızla azaltmak için bildiğiniz 
gibi Doğu ve Güneydoğu bölgelerimize büyük önem verilmekte, bura
larda kamu kesimi tarafından sürdürülmekte olan alt yapı yatırımları 
dikkatle takip edilmektedir. Bu yatırımların gerçekleşmesindeki miisbet 
neticeler, özel sektörün de bu bölgelere yatırım yapma şevkini artırmıştır.

Bu cümleden olarak^ 1985 yılının ilk 8 ayında Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu bölgelerimizde 238 milyar lira tutarındaki 116 proje için teşvik 
belgesi verilmiştir. Bu rakam, 1984 yılının aynı dönemine göre yaklaşık 
6 katlık bir artışı ifade etmektedir.

Gene bu bölgelerimizde sulamayla ilgili yatırımlara öncelik veril
miş, birçok barajın temeli atılmış ve Kamu Ortaklığı Fonundan, bu böl
gelerimizde yarım kalan sulama tesisleri ile hidrolik santralların ikmali 
için kaynak transferi yapılmıştır. Sivas, Erzurum, Erzincan, Bingöl gibi 
illerimizde yarım kalmış tesislerin tamamlanabilmesi için gene bu fon
dan kaynak temini yoluna gidilmiştir.

Doğu ve Güneydoğu bölgelerimizde çalışanların çok büyük bir kısmı 
hiçbir vergi ödememektedir. Bu vatandaşlarımızın çoğu, faturalı yaşam
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sayesinde üste para bile almaktadırlar. Buralarda çalışanların asgari 
geçim indirimlerini yükselterek, çok daha az vergi vermelerini ve pek 
çok durumda hiç vergi vermemelerini mümkün hale getirdik.

İktidarımız Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde bulunan kal
kınmada öncelikli illerin geri kalmışlığını ortadan kaldırmaya kararlı
dır. Bu illerimizin makûs talihini yenmeye azmettik.

Sosyal adalet anlayışımızın diğer bir veçhesi de yine gelişmişlik 
farklarını şehirler bünyesinde kaldırmaktır. Bu bakımdan gecekondu 
bölgelerine götürülen hizmetleri büyük ölçüde arttırdık. Büyük şehirle
rimizin gecekondu bölgelerine bakın. Yol, su, kanalizasyon, elektrik hiz
metleri geçmiş yıllardaki ile karşılaştırılamıyacak kadar hızlandırılmıştır. 
Devlet bütçesinden belediyelere daha fazla kaynak vermekle kalmamış, 
bir de dış krediler bulup, belediyelere tahsis etmiştir. Artan kaynaklar, 
artan para sayesinde gecekondu bölgelerimizin, su, kanalizasyon, yol ve 
elektrik meseleleri çok daha hızlı bir şekilde çözümlenir hale gelecektir. 
Kanalizasyon yatırımları 1984 ve 85 yıllarında gerçek değer olarak geç
miş yıllara oranla 2 ile 2.5 misli arasında artış göstermiştir. Nitekim 
3 yıl sonra gecekondu bölgesi diye bilinen bölgelerimizin çoğu eskisiyle 
kıyaslanamayacak oranda gelişecek, moderııleşecektir.

Vergi adaleti gerçekleşiyor

Son iki yıl içinde yaptığımız önemli işlerden biri de vergi adaleti 
yönünde sağladığımız başarıdır. Eskiden bütün vergi yükü ücretlinin, 
dar gelirlinin üstündeydi. Halbuki şimdi ücretlinin yükü iyice azalmış 
ve Devlet eskiden vergi ödemeyen kesimden etkili bir şekilde vergi top
lamaya başlamıştır, ücretliler 1979 yılında gelir vergisinin yüzde 65’ini 
öderken, 1985 yılında bu yüzde 38’e düşmüştür ve daha da azalacaktır.

Vergi kanunlarını da basitleştirerek mükellefin ve Devletin daha 
rahat çalışmasını sağlamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Tarımda sosyal güvenlik programı

Sosyal güvenlik müessesesiııi de yaygınlaştırmak için tarımda çalı
şanların da sigortalı olabilme imkânını yaratttık ve uygulamaya geçtik. 
Hükümetin, refahı tabana yayma ve sosyal adaleti uygulamaya koyma 
açısından etkili olacak bu program tarım alan.nda çalışan ve hiçbir te
minatı olmayan milyonlarca insana güvence getirecektir.

Esnaf ve sanatkâra küçiik sanayi siteleri

Hükümetimiz, küçük esnaf ve sanayi sitelerine, programında çok 
yüksek bir öncelik vermiştir. 1975 yılından itibaren başlatılan 190 si
tenin 102’sinin temelini 1984 ve 1985 yılında attık. Yine aynı şekilde
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bitmiş 96 sitenin 50’sinden fazlası 1984 ve 1985 senesinde daha fazla 
para aktarılarak bitirilmiştir. Başlattığımız bu hız ile esnaf ve sanat
kârlar geçmişte hayal edemedikleri bir tempoda insanca yaşanabilecek 
ve çalışabilecek düzenli işyerlerine kavuşacaktır.

1975 yılından itibaren başlatılan 190 Küçük Sanayi Sitesi’nin 102’si 
1984- 1985 yılında başlatılmıştır. Bitirilen 27.139 işyerinin 11.878ü ise 
1984 - 1985 arasında ikmal edilmiştir. Bu mutluluk verici rakamlar esnaf 
ve sanatkârımıza Hükümetimizin verdiği önemi müşahhas b i r , şekilde 
göstermektedir.

Dış politika

Değerli Basın Mensupları,

Dış politikamızda, temel doğrultumuz olan barışçı, dengeli ve çok 
yönlü yaklaşımlarımızı sürdürüyoruz. Çünkü şunu çok iyi biliyoruz ki, 
Batı’da güçlü bir Türkiye, İslâm âlemi ile Doğu’da daha da itibarlı ola
caktır. Yine, İslâm âlemi ve Doğu ile münasebetlerini ileriye götürmüş 
olan Türkiye’nin Batı’daki itibarı daha da yükselecektir. Türkiye’nin 
Doğu ile Batı arasında gerçek anlamda bir köprü olduğuna inanıyoruz.

Batı ile ilişkilerimizde şüphesiz menfi etkileri olan bazı unsurlar 
mevcuttur. AET bünyesinde olsun, Avrupa Konseyi çerçevesinde olsun, 
geçmişteki bazı gelişmelerden kaynaklanan ve organize bir hareket ha
line dönüşmüş olan aşırı uçlar, maalesef Batı ile ilişkilerimizin menfi 
biçimde etkilenmesinde amil olmaktadır. Tabiatıyla Türkiye’de istikrarın 
bozulmasında menfaat görenler ile tarihe gömülmesi gereken bazı olay 
ve anlaşmazlıkları sürdürme yolunu seçen çevreler de faaliyetlerini 
aralıksız sürdürmektedirler. Ama şu gerçek ortadadır. Siyasi ve ekono
mik istikrara yeniden kavuşmuş olan Türkiye’nin dünya sahnesindeki 
itibar ve ağırlığı gün geçtikçe artmaktadır. İki yıldır gerek Türkiye’ye 
yapılan ziyaretler, gerek bizim dış ülkeleri ziyaretlerimizin yoğun tra
fiği bu gerçeği açık seçik ortaya koyan göstergelerden sadece biridir.

ABD, Batı Almanya, İngiltere, İtalya, Hollanda, Belçika ile genelde 
iyi ilişkiler idame ettirmekteyiz. Hatta Norveç ve İsveç gibi ülkelerle 
ilişkilerimizde de ilerleme müşahade edilmektedir. Türk - Fransız müna
sebetlerinde de her iki tarafın ilişkileri düzeltme arzusu hissediliyordun 
zannediyorum.

AET ile ilişkilerimizde gözlenen durgunluğun temel nedeni daha 
çok iktisadidir, ülkemizin bazı alanlardaki rekabet gücünden çekinen 
üye ülkelerin birtakım siyasi bahanelerin arkasına saklanmakta olduk
ları kanaati bizde gittikçe kuvvet kazanmaktadır.
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Yunanistan ile ilişkilerimize gelince, biz aramızdaki meseleleri daima 
iyi komşuluk ve her iki ülkenin menfaatleri çerçevesinde ele aldık. Bu 
nedenle de Yunanistan ile devamlı bir dialog arayışı içinde bulunduk. 
Hatta karşılıklılık dahi gözetmeden Yunan vatandaşlarına bazı kolay
lıklar sağladık. Çünkü inanıyoruz ki? Türk ve Yunan halkları arasında 
düşmanlık yoktur. Husumet havası, Yunan Hükümetince, iç politika he
sapları yüzünden estirilmektedir. Şunu bir kere daha ifade etmek isti
yorum. Türkiye, Yunanistan ile, samimi olarak, devamlı bir dialog ve 
anlaşma arayışı içinde olmuştur. Bu tutumumuzda ısrarlı davranmak 
istiyoruz. Ancak tek taraflı iyiniyetiıı de bir sınırı olmalıdır. Bu olumlu 
yaklaşımımız Yunan tarafının hasmane tutumu ile taban tabana zıt 
düşmektedir. Yunanistan Hükümeti’nin bu tutumu değişmediği takdirde, 
bizim de Yunanistan’a müteveccih siyasetimizi gözden geçirme mec
buriyetinde kalmamız gerekebilir. Bugün Türk - Yunan münasebetlerinde 
hissedilen nisbi sessizliğin, ileride ilişkilerimizin düzeltilmesi istikametinde 
bir işaret olmasını temenni ediyorum.

İslâm âlemi ve Arap ülkeleri ile iktisadi ve siyasi münasebetleri
miz istikrar içinde hızla gelişmesine devam etmektedir. Türkiye’nin, bu 
ülkelere karşı izlediği gerçekçi politika ve kavuştuğu siyasi ve ekonomik 
istikrar sayesinde, itibarının fevkalade arttığı bir gerçektir. Bir yandan 
genelde Arap ülkeleri, diğer yandan Pakistan, Bangladeş gibi diğer müs- 
lüman ülkeler, artık Türkiye’ye, örnek alınacak bir kardeş ülke ve 
İslâm âleminin önde gelenlerinden biri gözüyle bakmaktadırlar.

Bu sene, hepinizin bildiği gibi, Türkiye’nin Uzakdoğu’ya açılışına 
da şahit olundu. Japonya, Çin gibi Uzakdoğu’nun çok önemli ülkelerine 
resmi ziyaretlerde bulundum. Dışişleri Bakanımız Avustralya ve Yeni 
Zelanda’ya gitti. Ekonomisini dış dünya ve serbest rekabete açan Tür
kiye’nin Uzakdoğu ülkeleri ile de, bundan böyle, daha yakın ilişkiler 
içinde bulunması tabiidir.

Başta Sovyetler Birliği olmak üzere. Doğu Bloku ülkeleri ile mü
nasebetlerimizde gözle görülür bir canlanma görülmektedir. Bunda, ik
tisadi gücümüzün artmasının ve bu ülkelere karşı uyguladığımız yeni 
ekonomik ve ticari yaklaşımın şüphesiz büyük rolü olmuştur.

Esasen, Türkiye, herkesle iyi geçinmeyi kendisine şiar edinmiş bir 
ülkedir. Büyük Atatürk’ün temel ilkelerini çizdiği bu barışçı yolda se
batla ilerlemeye devam edeceğiz.

Yaptıklarımız, yapacaklarımızın göstergesidir

Kıymetli Basın Mensupları,

Bu hükümet değişik bir hükümettir, öncelikle, yeni kurulan bir 
partinin hükümetidir. Genç ve dinamik kadı olaı dan olıışmuştuı. Mec"
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İrsimiz de çok genç bir Meclistir. İlk 1,5 yılımızda şimdiye kadar hiç 
kimsenin cesaret edemediği işlere el attık ve bunları başardık.

Özetle tekrarlamak gerekirse şunları söyleyebiliriz :

Bakanlık sayısını azalttık. Teşkilât Kanunlarını çıkardık. Bütün 
bakanlıkların taşra teşkilâtını yeniden organize ettik. Personel refor
munu getirdik. KIT’leri serbest bir rekabet ortamında çalışır hale getir
dik. Toplu Konut, Destekleme ve Kamu Ortaklığı Fonlarını kurarak, bir 
sene içerisinde 400 milyar lira civarında bir imkân konuta, birçok baraj, 
köprü, otoyol gibi işlere, Doğu ve Güneydoğu bölgelerimizde kalkınma 
ile ilgili birçok önemli projeye, sanayi sitelerine, öğrenci yurtlarına 
tahsis ettik. İlkokul çağındaki çocuklara gıda yardımı yapılması uygu
lamasını başlattık. Kaliteli tohum ithalini, üretimini teşvik ettik. İmar 
affını getirerek gecekondulara tapu verdik.

Belediyelere devlet bütçesinden daha fazla para vermeye başladık. 
Şehirlerimizin görüntüsü değişmeye başlamıştır. Kentlerimizde daha te
miz, daha güzel binalar, daha güzel yeşil sahalar, parklar, çocuk bah
çeleri kurulmaya başlanmıştır.

Faturaya vergi iadesi uygulamasını getirdik. 1986 başında bu uy
gulama esnaf, sanatkâr ve çiftçiye, serbest çalışanlara da teşmil edi
lecektir. Bu suretle, ücretle çalışanlarda 1980’lerin başında yüzde 65 
olan gelir vergisi yükü bugün yüzde 38 civarına düşmüştür.

Yeniden değerlendirmeyi getirerek teşebbüslerin güçlenmesini sağ
ladık. Servet beyanını kaldırdık. Doğu ve Güııeydoğu’ya gerçekçi yatırım 
teşviklerini, çalışanlara daha yüksek vergi indirimlerini getirdik.

Bürokrasinin ve kırtasiyeciliğin adım adım azaltılması çalışmala
rını başlattık. İhracatı 8 milyar dolar gibi yüksek bir seviyeye çıkarı
yoruz. Bugün fert başına ihracatımız, geçmiş yıllarla mukayese ettiği
miz zaman 160 dolara, eski rakamların 10 misline yaklaşmıştır. Büyü
meyi son 8 yılın en yüksek seviyesine çıkardık. Turizm gelirleri çok 
büyük ölçüde artmıştır. Bu yıl 1 milyar doların üzerinde turizm geliri 
beklenmektedir. Bu rakamlar, Türkiye’de bir süre önce hayal bile edile
mezdi.

İthalat liberasyonu ile kaçakçıların ve karaborsacıların kandamar- 
larını kestik. Türkiye’yi Ortak Pazar’a tam üye yapma yolunda gümrük 
ve kambiyo mevzuatını Avrupa’ya benzer hale getirdik. Serbest bölge
leri çalışır hale getirme doğrultusunda çok önemli adımlar attık, kanun
larım ve kararnamelerini çıkardık. Kiralama Kanununu çıkararak mev
zuatımıza çok büyük bir yenilik getirdik.
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Sanayimizin kur politikası ile korunmasını esas aldık. İhracat ve 
ithalatı geliştirerek, serbestleştirerek, halkımıza daha ka]iteli, daha ucuz 
sanayi malı verilmesine en büyük faydayı sağladık. Bu politikadan vaz
geçmemiz mümkün değildir. Çünkü biz şuna inanıyoruz. Serbest bir 
ortamda, ihracat ve ithalatın arttığı dönemde malın kalitesi yükselecek 
ve Türk sanayii dışa daha fazla açılacaktır. Nitekim son iki yılda sanayi 
mamullerinin ihracatımızdaki payı yüzde 77’ye gelmiştir. Bu rakam, 
1979’da yüzde 35 civarındaydı. O yıldan bu tarafa ihracat hacminin 2 
milyar dolardan 8 milyar dolara fırladığı dikkate alınırsa bu rakamın 
önemi daha net ortaya çıkmaktadır. Bugün 3000 kalemden fazla sanayi 
malı ihraç edilebilmektedir.

Sanayinin korunmasındaki temel kur politikası ve makul gümrük 
hadleridir. Anormal gümrük hadlerinin gerisinde biz halkımıza ızdırap 
çektiremeyiz. Bu kalitesiz malı ille alacaksın diye halkı zorlayanlayız. Bu 
politikalar artık mazide kalmıştır.

İthalatın serbestleşmesi, kolaylaşması, liberal bir politikanın takibi 
sanayicilerin hammadde stoklarını asgariye indirmiştir. Böylece şirket
lerin finansman meselelerine çok daha geniş, daha modern bir hüviyet 
kazandırma imkânı getirilmiştir. Serbest bölgelerin faaliyete geçmesi 
konuya yeni bir hız kazandıracaktır.

Türkiye’nin ekonomik itibarın^ siyasi itibarını büyük ölçüde ar
tırdık. Bugün herkes Türkiye’ye bakmaktadır. İktisadi incelemeler ya
pan grupların, Dünya Bankası olsun, IMF ve OECD Teşkilâtı olsun, 
bütün bu kuruluşların gözünde Türkiye en müspet yolda bir ülke olarak 
görülmektedir. Dünya fiııans çevreleri Türkiye’yi örnek olarak göster
mektedirler.

18 ay gibi kısa bir zamanda 4 milyar dolara yakın kredi aldık. 
Bununla bir çok önemli proje realize ediliyor. Bu suretle işsizliğe çare 
bulma yolunda önemli adımlar atıyoruz.

Bunlar yaptıklarımızın sadece bir kısmının ana başlıklarıdır. Mem
nuniyetle itiraf edeyim ki, Hükümetimizin en zor dönemini başarıyla 
geride bıraktık. Hükümet olduktan sonra geçen bu devre bizim kanaati
mizce yeni programları uygulamaya koyduğumuz için en zor devremiz 
olmuştur. Bundan sonra işimiz çok daha kolaj olacaktır. Yeter ki, her 
zaman tekrar ettiğim gibi gereksiz kavgalarla kendimizi yıpratmıyalım, 
gücümüzü bitirmiyelim. Gereksiz kavgaların Türkiye ye nelere mal oldu
ğunu pek yakın geçmişte yaşamadık mı ?

Gelişmiş ülkeleri yakalamayı hayal ederken biz kavga edersek on
lara nasıl yetişebiliriz? Türkiye’de dünyadaki gelişmelere dar çerçeveyle
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değil, geniş bir bakış açısıyla bakabildiğimiz zaman bu kavgalardan ken
dimizi daha rahat sıyıracağımıza inanıyorum.

Kıymetli Basın Mensupları,

Üzerimize zor bir görev aldık. Bu görevi büyük bir mutlulukla ve 
hizmet verme heyecanıyla layıkıyla yapmaya çalışıyoruz.

Bu duygularla siz sayın basın mensuplarına sevgiler ve saygılar 
sunarım.

BELGE : 10

DIŞİŞLERİ BAKANI HALEFOĞLU’NUN CİDDE TEMASLARI 
HAKKINDA TBMM’DEKİ KONUŞMASI

Sayın Başkan,

Değerli Milletvekilleri,

12 ilâ 14 Eylül 1985 tarihlerindee Cidde’de yapılan İslam Barış Ko
mitesi toplantısı ve bu vesile ile Cidde’de yaptığım ikili temaslar hakkında 
Yüce Meclis’e bilgi vermek üzere huzuruna gelmiş bulunuyorum.

Dostlarımız ve komşularımız İran ile Irak arasında beş yılı aşkın bir 
zamandan beri devam eden, büyük can kaybına ve maddi zarara yol açan 
bu savaşın sona erdirilmesi ve her iki tarafın rızasıyla adil ve kalıcı bir 
barışın sağlanması için Türkiye, gerek ikili düzeyde, gerek İslam Barış 
Komitesi çerçevesinde ciddi gayret göstermektedir.

İran ile Irak arasında barışın sağlanması çabalarına yardımcı olmak 
amacıyla İslam Konferansı bünyesinde kurulan ve yedi ülke ile Filistin 
Kurtuluş Örgütünden oluşan İslam Barış Komitesinin bu toplantısına, 
Pakistan, Bangladeş ve Gambia Devlet Başkaııları ile Filistin Kurtuluş 
Teşkilatı Lideri Yaser Arafat, Malezya Başbakanı, Türkiye, Senegal ve 
Gine Dışişleri Bakanları ile İslam Konferansı Genel Sekreteri katıldılar.

Toplantıda komitenin bugüne kadar yaptığı temas ve çalışmalar göz
den geçirildi. İran ve Irak’ın tutumları değerlendirildi ve Barış Komite
sinin bundan sonra yapacağı girişimler etraflı olarak müzakere edildi. 
Neticede Komite Başkanı ve Gambia Cumhurbaşkanı Jawara’nın iki ül
kenin Devlet Başkaııları nezdinde yeni bir girişimde bulunarak Barış 
Komitesinin görüş ve düşüncelerini kendilerine intikal ettirmesi karar
laştırıldı.

Sayın Milletvekilleri,

Barış Komitesinin bu toplantısında edinilen genel izlenim komşu
larımız ve dostlarımız İran ile Irak arasında kalıcı bir barışa yol açacak
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zeminin maalesef henüz mevcut olmadığıdır. Bu vesileyle toplantıda her 
iki ülkenin de Barış Komitesi ile daha yakın bir işbirliği içine girmeleri 
lüzumu müşterek bir temenni olarak ifade edilmiştir. Barış Komitesinin 
çabalarının başarıya ulaşması tabiatıyla tarafların yapıcı bir yaklaşımla 
konuya eğilmelerine ve Komite ile işbirliğinde bulunmaya arzulu olma
larına bğlıdır.

Temennimiz büyük ızdıraplara yol açan ve bölge güvenliği ve istik
rarı açısından endişe verici gelişmelere sebep olan bu savaşın bir an ön
ce sona erdirilmesidir.

Sayın Başkan,

Değerli Milletvekilleri,

Cidde’de bulunduğum sırada Pakistan, Bangladeş ve Gambia Dev
let Başkanları ile ayrı ayrı görüşmelerde bulundum. Bu görüşmeler sıra
sında Barış Komitesinin çalışmalarını daha etkili kılacak tedbirler üze
rinde durduk ve ikili ilişkilerimiz konusunda yararlı görüş alış verişi yap
tık.

Filistin Kurtuluş örgütü Lideri Yaser Arafat ile de iki defa bulu
şarak Orta Doğu’daki son gelişmeleri değerlendirdik.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Suud bin Faysal ile de çok 
yararlı bir görüşme yaptım. Bölgedeki gelişmeler üzerinde etraflı fikir 
teatisinde bulunduk. Bir çok konudaki yaklaşımlarımız arasında büyük 
benzerlik olduğunu bir kere daha tespit ettik. îkili ilişkilerimizde her 
alanda kaydedilen gelişmeleri memnuniyetle gözden geçirdik. Prens Fay
sal Suudi Arabistan vatandaşlarının Türkiye’ye karşı giderek artan bir 
ilgi duyduklarını, içinde bulunduğumuz yıl 320 bin Suudi ArabistanlI
nın ülkemizi ziyaret ettiğini söyledi. Gerçekten iki ülke arasındaki ziya
retlerde büyük bir artış mevcuttur. Suudi Arabistan ile Türkiye arasın
da karşılıklı olarak haftada 9 uçak seferi yapılmaktadır. Suudi Arabis
tan’dan Türkiye’ye yaz aylarında hergüıı 50 otobüsün hareket ettiği ifa
de edilmektedir.

İki ülke arasında turizm ve ticaretin artış göstermesini Prens Suud 
bin Faysalda birlikte sevindirici gelişmeler olarak değerlendirdik. Bu 
vesileyle Suudi Arabistan’a gitmek isteyen Türk vatandaşlarının kar
şılaştığı vize problemiyle ilgili olarak gazetelerde neşredilen bazı haber
leri de ele aldık. Prens Suud bin Faysal bu haberlerin büyük ölçüde faa
liyetleri önlenen bazı aracılardan kaynaklandığını söyledi ve Suudi Ara
bistan’ın genel vize uygulamasında gözettiği esasların dışında bir kı
sım Türk vatandaşlarına karşı ayırımcı muamele yapmadığını ifade 
etti.
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Sayııı Milletvekilleri,

Cidde’de yaptığım ikili temaslar sırasında Kıbrıs sorunundaki son 
gelişmeler hakkında muhataplarıma bilgi verdim, özellikle Luanda Bağ
lantısızlar Konferansında Kıbrıs’lı Rumların izlediği tutumun ve onla
rın etkisiyle alman kararın Kıbrıs sorununa barışçı bir çözüm bulma gay
retlerini olumsuz yönde etkilediğini ve Rumların kalıcı bir çözüm iste
mediklerini ortaya koyduğunu ifade ettim. Türkiye ile diyaloga yanaş
mayan Yunanistan’ın da Kıbrıs meselesinde Rumları uzlaşmazlığa sev>- 
keden bir tutum içinde olduğunu anlattım.

Bulgaristan’daki Türklerin maruz kaldıkları baskılar hakkında da 
ayrıntılı bilgi verdim ve bu meseleyi Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 
münasebetiyle İslam ülkeleri Dışişleri Bakanlarının New York’ta yapa
cağı toplantıya getireceğimizi söyledim.

Her iki konuda da muhataplarımdan anlayış ve destek gördüğümü 
huzurunuzda memnuniyetle ifade etmek isterim.

Bu vesileyle Yüce Meclis’e en derin saygılarımı sunarım.

BELGE : 11

TÜRKİYE İLE LİBYA ARASINDA İMZALANAN MUTABAKAT
ZAPTI

Libya Sosyalist Arap Halk Cemahiriyesi Genel Halk Komitesi Genel 
Sekreteri Sayın Mohammed Zarroug Al Rejeb Türkiye Cumhuriyeti Baş
bakanı Sayın Turgut Özal’uı davetine cevaben Türkiye’ye 22 - 26 Ey
lül 1985 tarihleri arasında resmi bir ziyaret yapmıştır.

Libya Sosyalist Arap Halk Cemahiriyesi Genel Halk Komitesi Genel 
Sekreteri Sayın Mohammed Zarroug Al Rejeb’e ziyareti sırasında yük
sek seviyeli bir heyetle birlikte GHK Tarım Reformu ve Toprak Islahı 
Sekreteri Abou Zaid Omar Dourda, GHK Planlama ve Ekonomi Sekreteri 
ve Petrol Sekreteri Yeekili Fa-\yzi Al Shakshuki ve Libya Merkezi Ban
kası Guvernörü Recep Al Misellari refakat etmişlerdir,.

Libya Sosyalist Arap Halk Cemahiriyesi Genel Halk Komitesi Genel 
Sekreteri Sayın Mohammet Zarroug Al Rejeb, ziyareti sırasında Türkiye 
Cumhuriyeti Cumurbaşkaııı Sayın Kenan Evren tarafından kabul edil
miştir. Sayın Mohammed Zarroug Al Rejeb, 1 Eylül Devrimi lideri, Albay 
Moammar Qaddafi’nin selam ve en iyi dileklerini, kardeşi T.C. Cumhur
başkanı Sayın Kenan Evren’e iletmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Başkanı Sayın Turgut özal ile Libya Sosyalist 
Arap Halk Cemahiresi GHK Genel Sekreteri Sayın Momammed Zarroug 
Al Rejeb arasındaki görüşmeler kardeşlik havasında cereyan etmiş ve
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iki heyet Başkanı arasındaki müzakerelerde, iktisadi alanlarda
işbirliği ve bıı işbirliğinin genişletilmesi ve güçlendirilmesi olanakları, 
İslam alemi ve bölgenin önemli sorunları ve ayrıca halihazır uluslar
arası sorunlar ele alınmıştır.

Bu ziyaret vesilesiyle, iki ülke ekonomik ilişkilerinin çeşitli yönler
in gözden geçirmek ve ekonomik işbirliğini geliştirmek amacıyla çalışma 
grupları kurulmuştur.

Her iki Heyet üyelerinin listeleri Ek -1  ve 2’de sunulmuştur.

Bu gürüşmelerin sonuçları aşağıdaki şekilde özetlenebilir.

BANKACILIK VE ÖDEMELER ANLAŞMASI

Taraflar, iki ülke arasında ticaret ve hizmetlerden doğan ödemeler 
kolaylaştırmak amacıyla Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası ile Libya 
Merkez Bankası arasında bir Bankacılık ve ödemeler Anlaşması akdet
mek hususunda mutabık kalmışlardır. Bu mutabakat ışığında Bankacılık 
düzenlenmesinin imzalanmasını memnuniyetle karşılamışlar ve bunun 
ticareti geliştireceğine ve iki ülke arasındaki bütün hizmetlerin daha ko
lay ve daha iyi yürütülmesine yardımcı olacağına dair maçlarını ifade 
etmişlerdir.

TİCARET

Taraflar iki ülke arasındaki ticari ilişkileri gözden geçirmişler ve 
karşılıklı ticaret düzeyinin arttırılması konusunda büyük imkânlar ol
duğu hususunda mutabık kalmışlardır.

Her iki taraf karşılıklı ticaretin arzu edilen düzeye ulaşabilmesine 
engel teşkil eden hususların çözümünün önemini belirtmişlerdir.

Libya tarafı bu konuda geçmiş ticari muamelelerden doğan sorun
ların iki ülke arasındaki mevcut ticaretin gelişmesini büyük ölçüde 
etkilediğini ve bunların halledilmesi gerektiğini belirterek^ (halen çö
zümlenmiş olanlar dışında) yaklaşık 10 Milyon US dolarına baliğ olan 
taleplerinin is’afmı istemiştir.

Libya tarafı söz konusu talepleri ile ilgili ayrıntılı bir listeyi en 
kısa bir zamanda tevdi edeceklerini bildirmiştir.

Türk tarafı bu taleple ilgili olarak gerekli doküman ve belgelerin 
kendilerine tevdiinden sonra konunun derinlemesine tetkiki ile mümkün 
°lan en kısa bir zamanda çözümleneceği umudunu izhar etmiştir.

Türk tarafı ayrıca, gelecekte bu tür güçlüklerle karşılaşılmaması 
için kontrat şartlarına gereği gibi uyulmasının yaııısıra gözetim şirket
lerinin hizmetlerinden de yararlanılmasının önemini ifade etmiştir.
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Taraflar Libya Ticaret Heyeti üyeleri ile Türk İş adamlarının 
yaptıkları temas ve görüşmelerden duydukları memnuniyeti belirtmiş
ler ve bu gibi temasların gelecekte daha sık yapılması arzusunu izhar 
etmişlerdir.

Taraflar ticarette çeşitlendirmenin daha yüksek düzeyde bin tica
ret hacmine ulaşılmasında büyük ölçüde yardımcı olacağını beyanla aşa
ğıda açıklanan sahalarda ihracat imkânlarının bulunduğu hususunda mu
tabık kalmışlardır.

— Petrokimya sanayii,

— Gıda maddeleri,

— Tekstil ve deri,

— İnşaat ve yapı malzemesi,

— Mobilya ve elektrikli ev aletleri,

— Mamûl mallar.

PETROL :

İki Taraf 1986 yılında Libya’dan ham petrol alış-satışıyla ilgili 
mukavelenin Libya’dan BREGANEFT ile Türkiye’den TÜPRAŞ aralın
da akdedilmesi hususunda mutabık kalmışlardır.

MÜTEAHHİTLİK FAALİYETLERİ :

1. Türk tarafı Libya Arap tarafının Cemahiriye’de hizmet veren 
Türk müteahhitlerinin faaliyetlerini kolaylaştırmak yolunda aldığı ön
lemler için memnuniyetini ifade etmiştir.

2. Türk tarafının, Cemahiriye’de tamamlanmamış projelerin başa
rılı Türk müteahhitlerine devredilmesine hususundaki talebine ilişkin 
olarak Libya tarafı, Türk Tarafına sözkoııusu projelerin halen İnce
lenmekte olduğunu bildirmiştir. İki Taraf projelerin devrinin Karma 
Teknik Komitenin ilk toplantısında ele alınması hususunda mutabık 
kalmışlardır.

8. Taraflar, Türk Müteahhitlik şirketlerinin Cemahiriye’de karşı
laşabilecekleri sorunların çözümü ve halen yürütülmekte olan projelerin 
bitirilmesinin kolaylaştırılması üzerinde mutabık kalmışlardır.

4. İki Taraf, Ortak Teknik Komitenin çalışmalarına verdikleri Öne
mi ifade etmişlerdir. Taraflar Ortak Komitenin ilk toplantısının, müm
kün olan en kısa zamanda iki ülkenin atadığı temsilcilerin katılmasıyla 
Trablus’da yapılması üzerinde anlaşmışlardır.
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5. Türk tarafı, ehil Türk firmalarına, özellikle tarım, sulama ve 
toprak ıslahı, elektrik ve hafif sanayi alanlarında yeni imkanlar tanın
masını talep etmiştir. Libya tarafı bu talebi not etmiş ve iki Taraf bu 
konunun iki ülke ilgili makamları arasında görüşülmesi hususunda mu
tabık kalmışlardır.

TARIMSAL İŞBİRLİĞİ :

Taraflar, tarımsal alanda işbirliğinin daha da geliştirilmesi arzu
larını ifade ile bir Libya teknik heyetinin Türkiye’nin aşağıda belirti
len hususlardaki tecrübesini tanımak üzere Ekim 1985 ayı içinde Tür
kiye’ye gelmesi üzerinde mutabık kalmışlardır;

a) Başta buğday ve Mısır tohumu olmak üzere, tohum ürerimi ve 
deneysel amaçlarla Libya iklimine uygun tohum sağlanması,

b) Yüksek verimli mahsul sağlamaya yönelik tavuk besiciliği yön
temleri.

Taraflar, ayrıca ağır tarım makinaları, traktörler ve aletlerin ta
mir ve bakımı için ortak şirket kurulması gereği üzerinde mutabık 
kalmışlardır.

SINAİ YE TEKNİK İŞBİRLİĞİ :

19 Kasım 1984 tarihinde Türkiye Sanayi ve Ticaret Bakanı ile Lib
ya Ağır Sanayi Bakanı arasında imzalanan Protokol’de belirtilen or
tak yatırımlar, ekonomik ve teknik yardımlaşma alanlarındaki ikili iş
birliğini sonuçlandırmaya yönelik görüşmelerde bulunmak üzere yüksek 
seviyeli bir Türk heyeti iki ay içinde Libya’yı ziyaret edecektir.

Ankara’da, 24 Eylül 1985 tarihinde her ikisi de geçerli Türkçe ve 
Arapça olarak iki nüsha düzenlenmiştir.

T. C. Hükümeti Adına

Cahit ARAL

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
Libya Sosyalist Arap Halk

Cemah iriyes i Ad ma

Fawzi A. Shakshuki

GKK Planlama ve Ekonomi Sekre
teri ve Petrol Sekreter Vekili



BELGE : 12

BAŞBAKAN TURGUT ÖZALTN LİBYA BAŞBAKANI ZERRUK
RECEP ONURUNA 22.9.1985 TARİHİNDE YERDİĞİ AKŞAM 

YEMEĞİNDE YAPTIĞI KONUŞMA

My dear brother, Muhammed Al-Zarrouq Recep? Secretary General 
of the General Peoples Committee of the Libyan Arab People’s Socialist 
Jamahiriya.

Distinguished Secretaires and Ministers,

Distinguished Guests,

I would like to start my words by expressing my great pleasure 
in welcoming and hosting in Turkey, Muhammed Al-Zarrouq Recep, 
Secretary General of People’s Committee of the brotherly and friendly 
Libya and the distinguished members of his delegation.

I still cherish the pleasant memories of the visit I made last 
year to your beautiful country upon the invitation of my brother 
Abdüsselam Callud. I  shall always remember with appreciation the 
warm hospitality and the welcome extended to me and to the mem
bers of my delegation. During this visit/ I was highly satisfied to 
observe the positive developments in brotherly and friendly Libya for 
the Welfare of its people under the guidance of Colonel Muammer 
Kaddafi, leader of the First September Revolution.

My Dear Brother, Muhammed Al-Zarrouq Recep, I am convinced 
that this visit of yours to our country with the distinguished members 
of your delegation will further consolidate the fruitful results of my 
visit to Libya last year. In my view, this visit of yours constitutes a 
meaningful expression of the current level of traditional relations of 
brotherhood and friendship already existing between Turkey and Libya.

The warm feelings and respect mutually nourished by the peoples 
of Turkey and Libya towards each other constitute the sound basis 
of the relations existing between our countries. I sincerely believe 
that these common ties provide a solid ground for further strengthen
ing and enriching our relations. Therefore, your visit will certainly 
contribute constructively to our mutual efforts aimed to this end.

My Dear Brother,

Your visit to our country coincides with, a critical period in which 
several conflicts and tensions prevail with all its severity in our sen
sitive region as well as in the world. This atmosphere seriously threatens
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the peace and cooperation desired to be established both in our region 
and in the international arena.

My Dear Brother,

Unfortunately we have not witnessed yet a positive development 
which will pave the way for solving the problems of the region. The 
Arab-Israeli conflict which is the major cause of the increasing unrest 
continues to be a threat to the regional peace as well as to that of the 
world.

Israel’s intransigent attitude is the greatest obstacle against the 
efforts for finding a peaceful solution to this problem. Unless Israel 
changes her attitude, the establishment of peace and security in the
Middle East seems to be impossible. Turkey believes that a comprehen
sive, just and lasting peace in the region can only be achieved if Israel 
withdraws from all the Arab territories occupied since 1967 including 
Jerusalem and the inalienable legitimate rights of Palestinians, inclu
ding their right to self-determination are recognized.

Turkey, with the aim of establishing peace and tranquility in the 
region has always supported the just cause of her Arab brothers and
exerted all efforts in this direction.

The grave developments in Lebanon place further obstacles among 
the various factions in the country and render a possible solution more 
difficult. What is important for us is the maintenance of independence, 
sovereignty and territorial integrity of Lebanon. Therefore the people 
of Lebamon should live in an atmosphere of peace and tranquility, 
being the master of their own fate and free from all foreign influences.

Turkey has always supported the peaceful efforts aimed at fin
ding a solution to the problem of Lebanon, based on these principles.

Turkey observes with deep concern for five years the fratricidal 
war between Iran and Iraq, her close friends and neighbours. This 
war which depleted their material and moral resources has turned 
into a long-lasting war of attrition. WTe spent great efforts both bila
terally and within the framework of Islamic Peace Committee to bring 
and end to this war. Although it has not been possible to achieve any 
progress so far, Turkey is ready to make every effort whenever suitable 
conditions arise.

My Dear Brother,
We have gained extensive experience in the field of economic 

cooperation. We had the opportunity to develop this cooperation on a 
propitious ground created by the brotherly and friendly relations bet
ween us. The main motivating factor of these developments is the
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existence of the political will in Turkey and Libya for the same purpose. 
Libya has a significant place in Turkey’s endeavours to liberalise her 
economy. Turkish construction sector has started its activities abroad 
first in Jamahiriya and reached^ in a short time, further dimensions 
through the opportunities provided. I would like to express with pleasure

My Dear Brother,

that our firms have successfully served to the development projects 
of Libya and will continue to work in this direction. The appreciation 
of Libyan authorities for the contribution of our firms in the develop
ment efforts of Libya is of encouragingnature for new initiatives. In 
the past, our commercial ties have also reached considerable volumes 
by reciprocal efforts.

We recently notice a tendency of certain standstill in our economic 
relations. I am pleased that the negotiations we had today, were highly 
constructive and useful in eliminating these conditions resulting from 
international economic conjecture as well as for strengthening Turkish- 
Libyan economic relations. So long as our relations further increase, 
it is only natural that some problems might arise. What is important 
is to solve these problems as quickly as they appear and remove the 
bottlenecks. Turkey believes that the friendship between our two co
untries necessitates such efforts. I am convinced that Libya who has 
in the past given concrete examples of this understanding and soli
darity will not spare similar efforts in cooperation with Turkey. Your 
visit has another meaning and importance in this respect as well.

My Dear Brother,

The high-level contacts exchanged between Turkey and Libya have 
facilitated effective dialogue through better understanding of mutual 
positions in the political field as well as further strengthened our 
existing cooperation in economic and cultural fields.

The sensitive region to which we belong still needs today peace 
and stability more than ever. We look forward to future with optimism, 
despite the tensions and negative developments prevailing in this part 
of the world. We believe that the well-being and prosperity of our 
nations fully depend on this.

With the hope that this belief would soon be realized, I would 
like to wish that you all have a pleasant stay in our country and that 
the contacts you hold will produce fruitful results.

Thank you.
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BELGE : 13

AVRUPA KONSEYİ PARLAMENTER MECLİSİ’NİN 
VİZE KONUSUNDAKİ TAVSİYE KARARI

The Assembly,

1. Recalling- its Recommendation 906 (1980), on compulsory vi
sas for Turkish nationals, which urged those member states which had 
taken this measure to repeal it as being in conflict with the goal of

\ the Council of Europe, which is to achieve a greater unity between the
member states;

2. Noting th a t :

i. Since then, these measures have not been abolished, but have 
rather been copied by other member states;

ii. Except for Denmark, Norway, Sweden and Iceland, the other 
member states which have introduced this requirement—namely Bel
gium, Greece, Luxembourg, the Netherlands, France, the Federal Re
public of Germany and Switzerland—are parties to European Agreement 
No. 25 on regulations governing the movement of persons between mem
ber states of the Council of Europe (1957);

3. Maintaining that the discriminatory requirement imposed on 
Turkish nationals is particularly unfair on :

i. Workers already holding residence and work permits;

ii. Couples of whom one is Turkish and their children wishing to 
visit their families periodically in the host countries;

iii. Persons whose occupation, whether as a member of a profession, 
administrator or in industry, commerce, culture or science, obliges them 
to travel abroad;

4. Deploring the effects of these visas :

i. On freedom of movement, particularly in view of the underlying 
spirit of European Agreement No. 25;

ii. On family reunion, which should be respected and facilitated in 
particular under Article 8 of the European Convention on Human Rights, 
Article 6 of the European Social Charter and Article 12 of the European 
Convention on the Legal Status of Migrant Workers;

iii. On the often limited resources of the people concerned, parti
cularly when they have to travel through three or four countries and 
above all if they are accompanied by their families;
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5. Anxious to prevent the Turkish people as a whole feeling rejec
ted as a result of the discriminatory application of the visa requirement;

6. Fearing that extremist movements may exploit this feeling, 
particularly among Turkish nationals living abroad, to increase the num
bers of their supporters;

7. Declaring that it would further the cause of democracy and 
human rights to adopt an enlightened policy of treating Turkish nati
onals living in the member countries in a welcoming manner, thereby 
strengthening their attachment to the values upheld by the Council of 
Europe;

8. Recalling that European Agreement No. 25 on regulations gover
ning the movement of persons between member states of the Council of 
Europe (1957) may not be suspended other than temporarily;

9. Emphasising that :

i. The adoption of visas was prompted by a misuse of the right of 
entry, and that its Recommendation 990 (1984) on clandestine migration 
in Europe called for a policy on this question;

ii. Events in recent years have not provided any significant evi
dence of a correlation between the presence of Turkish communities in 
the host countries and the grounds for temporary suspension laid down 
in Article 7 of European Agreement No. 25 on regulations governing 
the movement of persons between member states of the Council of 
Europe (1957), namely grounds relating to l’ordre public, security or 
public health;

iii. By working often for low wages, Turkish immigrants, like other 
migrant workers, have contributed to the development of the industri
alised countries,

10. Recommends that the Committee of Ministers invite the mem
ber governments concerned, whether or not they are parties to European 
Agreement No. 25 :

a. To abolish the visa requirement for legally resident migrant 
workers in one of the member states when they are in transit in their 
territories on the way back to their own country or to the host country;

b. To abolish the visa requirement for the families of legally resi
dent migrant workers;

c. To introduce greater flexibility and standardisation into proce
dures for granting the visa :
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i. To Turkish, nationals married to nationals of the receiving* coun- 
tries? to children of Turkish nationality but whose father or mother 
is a national of the receiving- country, to grandparents living in Europe 
or Turkey, so as not to impede contacts between persons with direct 
family ties;

ii. To persons whose industrial, commercial, cultural or scientific 
activities require them to travel, with a view, among other things, to 
extending the period of the visa’s validity to at least three years and 
allowing multiple entries;

d. To initiate the procedures necessary for all forms of visas for 
member states’ nationals of legitimate status to be abolished in the 
future, in accordance with the spirit of European Agreement No. 25.

BELGE : 14

AVRUPA KONSEYİ PARLAMENTER MECLİSİ’NİN 
BULGARİSTAN’DAKİ TüRKLERE İLİŞKİN KARARI

The Assembly,

1. Considering the right of members of ethnic minorities to enjoy 
their own culture, to profess and exercise their religion, to speak their 
own language, to keep their traditions and customs and to preserve their 
national and cultural identity;

2. Recalling that these fundamental human rights are guaranteed 
in particular by the Helsinki Final Act and by the International Cove
nant on Civil and Political Rights;

3. Considering the obligation of Contracting Parties to respect 
the rights embodied in international agreements and to guarantee the 
benefit of such rights to all persons coming under their control and 
jurisdiction;

4. Concerned by alarming reports that members of the ethnic and 
Muslim minorities in Bulgaria are being deprived of the right to enjoy 
their own culture, to profess and exercise their religion and to speak 
their own language;

5. Concerned by information that the Bulgarian authorities, in 
their attempt at complete assimilation of th- Turkish minority, have 
undertaken a systematic campaign in order to force the members of 
this minority to adopt Bulgarian names;

6. Concerned by information about acts of violence committed by 
Bulgarian security forces in carrying out this campaign;
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7. Regretting that the Bulgarian authorities do not allow the inter
national press to send journalists into the areas where such incidents 
are said to be taking place,

8. Calls on the Government of the People’s Republic of Bulgaria :

a. To put an immediate end to this repressive policy, and to restore 
their rightful names to all members of the Turkish minority who have 
bean obliged to change them by threat or by force;

b. To put an end to the violation of the rights of members of the 
ethnic and Muslim minorities in Bulgaria in social, cultural and religious 
matters ;

c. To allow the members of these minorities to enjoy fully the 
rights stipulated in international agreements and in the Bulgarian Cons
titution ;

d. To allow journalists of the international press as well as diplo
mats accredited in Bulgaria to visit the areas concerned;

9. Invites the governments of the Council of Europe member sta
tes to support these requests in their contacts with the Bulgarian Go
vernment and within the framework of the Helsinki process ;

10. Authorises the Chairman of the Committee on Relations with 
European Non-Member Countries and his Rapporteur to visit the areas 
concerned and to report back to the committee on the results of their 
findings for its further consideration.

BELGE : 15

SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ TARAFINDAN 26,9.1985 GÜNÜ 
AVUSTRALYA GENEL VALİSİ ONURUNA VERİLEN AKŞAM

YEMEĞİNDE AVUSTRALYA GENEL VALİSİNİN YAPTIĞI 
KONUŞMA METNİ

Ekselans Cumhurbaşkanı Evren,

Ekselans Başbakan özal,

Türk Hükümetinin Değerli Bakanları,

Değerli Konuklar,

Kendim ve Eşim, Türkiye’yi ziyaret etmemiz için yaptığınız çok 
nazik daveti kabul etmemiz ve birkaç gün için sizin büyük konuksever
liğinizle karşılaşmamız gerçekten büyük bir zevk.

Her ikimiz de uzun süredir, buraya gelmek ve ülkenizdeki çok 
önemli tarihi yerleri görmek istiyorduk.



Bizim için, çok ilginç bir programın hazırlanmış olduğunu görüyo
rum ve sîzlere ve diğer görevlilere yapılan program için teşekkür etmek 
istiyorum.

Sizin de söylediğiniz gibi, son yıllarda ülkelerimiz arasındaki iliş
kilerin büyük ölçüde geliştiği bir gerçek. Biz, Avustralya’da, sosyal ve 
politik alanda olduğu kadar, ekonomik alanda da gerçekleştirilen hızlı 
gelişmeyi hayranlıkla izliyoruz.

Güvenlik ve refah içinde istikrarlı bir ülke kurma yolundaki süre
gelen çabalarınızda size en iyi dileklerimizi sunuyoruz.

Siz, Ekselanslarının tecrübeli önderliğinde ve Bakanlarınızın etkin 
çabalarıyla, Türkiye’nin yakın bir gelecekte, Avrupa’nın önde gelen ulus
larından biri olacağından eminim.

Pek çok AvustralyalIya Türkiye, sanırım pek çok Türke de Avus
tralya çok uzak ve farklı bir ülke olarak geliyor.

Ankara’nın Bonn ve Paris’e göre, Kanberra’ya daha uzak olduğu 
bir gerçek ama modern ulaşım araçları bu mesafeleri kısalttı ve modern 
gemiler de navlun ücretlerindeki farklılıkları azalttı.

Tarihsel geleneklerimizin de farklı olduğu bir gerçek. Târkiye, bü
yük ve çok eski uygarlıkların ortaya çıktığı bir toprak üzerinde yer alı
yor. Avustralya bu tür uygarlıkları hiç görmedi. Toplumu oldukça yeni 
ve bugünkü haline 200 yıl önce geldi.

Ancak, pek çok müşterek yanlarımız da var. Biz, temel olarak, en
düstrisi hızla gelişen bir tarım ülkesiyiz. Çok boş alanımız var. Kurak 
bir kıta’da önemli su problemleriyle karşı karşıyayız. Bana Ankara’da 
sizin de su probleminiz olduğu söylendi. İklimimiz; en azından kıta’nm 
güneyinin iklimi, sizin ülkenizin güneyindeki Akdeniz iklimiyle aynı. 
Her iki ülke de denizlerle çevrili.

Muhtemelen bizim ilk ve uzun bir süre için en önemli bağımsız 
Gelibolu geleneği oldu. Bu yıl Gelibolu çıkartmasının 70. yıl dönümünü 
kutlarken, bu olayı ulusal kimliğimiz ve bağımsızlığımızın ortaya çıkı
şında önemli bir safha olarak görüyoruz.

Orada, Avustralya kan dökerek, ulus olmanın ilk deneyimini yaşa
dı.

Orada büyük önderiniz Mustafa Kemal parlak bir General ve Ön
der olarak 1in sağladı.

Ekselansları, sizin de çok doğru olarak söylediğiniz gibi, bu kor
kunç trajediyle ve onu takip edeıı dostlukla, savaşın boşluğunu ve ba- 
rışm güzelliğini öğrendik.
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Sizinle birlikte, bu derslerin bu günkü sorunlara savaşla ya da güç 
ve şiddetle çözüm bulacaklarına inananların yüreğine yer edeceği inan
cını paylaşıyorum.

25 Nisan 19İ5’de Avustralya ve Yeni Zelanda birliklerinin çıktığı 
Koya, resmi olarak «ANZAK KOYU» adının verilmesine karar veren 
hükümetinize ve size şükranlarımı sunarım. Biz de bu jestinize karşılık, 
Kanberra’da bir parka ve Batı Avustralya’da bir burna Atatürk adını 
verdik.

Ülkelerimiz arasında kurulan bu sıkı dostluğu, gelecek kuşaklar 
için bu temsil edecektir. Eğer Gelibolu geleneği bizim dostluğumuzun 
temelini attıysa, bu bağlar, Avustralya’daki Türk toplumunuıı büyüme
siyle daha da güçlendi. Kıbrıs’tan gelenlerle ve ikinci kuşakla birlikte 
bu sayı şimdi yüzbin’in üzerinde. Toplumumuza adapte oldular ve ya
rarlı katkılarda bulunuyorlar. Bir kısmının da ülkelerimiz arasındaki ti
cari bağların gelişmesine önemli katkıları oluyor.

Son iki yılda, Avustralya’da Türkiye ile ticaretin daha da gelişti
rilmesine olan ilgi büyüdü. Bu sürecin devam edeceğine güveniyoruz. 
Ürün ve teknoloji değişimiyle, birbirimizden elde edebileceğimiz çok şey 
var.

Ekselans, gelişen ilişkilerimiz hakkında söylediğiniz nazik sözleri
nize yürekten katılıyorum. Geleceğe olan güveninizi paylaşıyorum. Gü
zel ülkenizi görmek ve tanımak istiyorum.

Bu vesileyle size, tekrar, gösterdiğiniz nezaket için teşekkür eder, 
ziyaretimle ve takip edecek karşılıklı ziyaretlerle ülkelerimizin, her iki 
tarafın da karşılıklı çıkarlarına uygun olarak Atatürk’ün «Yurtta Sulh, 
Cihanda Sulh» şiarı üzerinde yakın ve candan ilişkiler kuracağımıza olan 
inancımı belirtirim.

Sayın Cumhurbaşkanı, Türk-Avustralya Dostluğu şerefine kadehi
mi kaldırıyorum.

BELGE : 16

CUMHURBAŞKANI KENAN EVREN İN  AVUSTRALYA GENEL
VALİSİ ONURUNA 26.9.1985 TARİHİNDE VERDİĞİ AKŞAM 

YEMEĞİNDE YAPTIĞI KONUŞMA

Sayın Genel Vali,

Leydi Stephen,

Değerli Konuklar

Ekselânslarmı ve Muhterem Refikanızı Türkiye’de görmekten ve 
ağırlamaktan duyduğumuz memnuniyeti belirterek sözlerime başlamak



istiyorum. Ekselanslarının bu ziyaretleri, ülkelerimiz arasında en üst 
düzeyde yapılan temasların ilkini teşkil etmesi bakımından özel bir an
lam taşımakta ve iki ülkenin, aralarındaki ilişkileri ve işbirliğini daha 
yüksek düzeylere çıkartmak hususundaki kararlılıklarına somut bir ka
nıt teşkil etmektedir.

Türk ve Avustralya milletleri, kaderin bir cilvesi olarak, birbirle
rini ilk kez harp meydanlarında yakından tanımak durumunda kalmışlar
dır. İki milletin askerleri Çanakkale savaşları sırasında karşılıklı kıyasıya 
harp ederlerken birbirlerinin üstün haslet ve vasıflarını da görüp öğ
renmişler ve düşman da olsalar birbirlerine karşı saygı beslemeye baş
lamışlardır. Çanakkale savaşlarından sonra iki millet arasında, karşılıklı 
saygı, sevgi ve takdir hislerine dayalı dostluk bağları kurulmuştur. Ek- 
selânslarımn Türkiye’yi ziyaretlerinin, ülkelerimizin tarihinde çok önem
li bir yer işgal eden Çanakkale savaşlarının 70 nci yıldönümüne rastla
ması, bu bakımdan ayrı bir önem taşımaktadır. Bu yıldönümü münase
betiyle geçtiğimiz Nisan ayında Türkiye’de ve Avustralya’da açılan anıt
lar ve yapılan karşılıklı ziyaretler, sadece 70 yıl önce vukubulan önemli 
bir savaşın anısını yaşatmaya değil, fakat artık milletlerimize mal olmuş 
bulunan dostluk bağlarım müşahhas bir şekilde yansıtmaya matufdur. 
Birbirleri ile amansız şekilde savaşmış olan iki milletin, bilahare bu sa
vaşın anılarını, aralarındaki dostluğu kuvvetlendirmek için kullanmak
ları, tarihte ender görülen bir olaydır. Bu şekilde bir tutum ve yaklaşım, 
kanaatimizce, aralarında ihtilâflar bulunan çeşitli ülkeler ve tarihi olay
ları tahrif suretiyle dünyada kin ve nefret duyguları yaymaya çalışan 
çevreler için her zaman yararlanabilecekleri değerli bir emsal teşkil et
mektedir.

Sayın Genel Vali,

Coğrafi bakımdan iki ülke arasında mevcut büyük mesafenin, özel
likle ekonomik alanda ilişki ve işbirliğimizi geliştirme çabalarımız açı
sından bir takım engel ve güçlükler yarattığı bir vakıadır. Ancak, ara
mızdaki sağlam ve istikrarlı dostluk ilişkileri, milletlerimizin benzer 
idealler ve değer hükümlerini benimsemiş bulunmaları ve nihayet ülke
lerimizin kendi bölgelerinde barış ve güvenliğin tesis ve idamesi için 
önemli roller oynamaları, bu mesafe engelini büyük ölçüde telafi edici 
unsurlardır.

Nitekim, aramızdaki ekonomik işbirliği nde son zamanlarda bazı 
Önemli gelişmeler vuku bulmaya başladığını memnuniyetle miişahade 
ediyoruz.

öte yandan, halen ülkenizde sayıları 130 bine ulaşan bir Türk 
toplumunuıı mevcudiyeti, Türkiye ile Avustralya arasında organik bir
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bağ ve köprü meydana getirmekte ve ikili ilişkilerimiz ile işbirliğimize 
bir hayatiyet ve dinamizm kazandırmaktadır. Ekselanslarının ülkenizi 
ziyaretlerinin, işbirliği alanlarımızı arttırma ve geliştirme çabalarımıza 
yeni bir hız kazandıracağına içtenlikle inanıyoruz.

Ekselansları ile bugün yaptığımız görüşmeler bu yoldaki kanaat ve 
inançlarımızı teyit etmektedir.

Sayın Genel Vali;

Büyük önder Atatürk’ün «Yurtta Sulh, Cihanda Sulh» ilkesini dış 
politikasının temel hedefi olarak benimsemiş olan Türkiye, Uluslararası 
hukuku düzenleyen temel prensiplere karşılıklı riayet edilmesi kaydıy- 
la, siyasi ve ekonomik rejimleri ne olursa olsun, büyük-küçük, uzak-ya- 
kın, geilşmiş veya gelişmekte olan bütün ülkeler ile ilişkilerini geliştir
meyi içtenlikle arzu etmektedir ve bunun için de dostluk elini daima 
uzatmaktadır. Avustralya’nın da bu konuda benzer bir görüş ve yakla
şım içerisinde olduğunu ve dünyada ve özellikle kendi bölgesinde barış 
ve sulhun idamesi için yoğun çaba sarfettiğini görmekten memnuni
yet duyuyoruz.

Sayın Genel Vali,

Uluslararası tedhişin meşum eli, hiç bir sınır tanımaksızın, maale
sef Avustralya’ya kadar uzanmış bulunmaktadır. Türk makamları gibi 
Avustralya makamlarının da tedhişle mücadele konusunda azami gay
reti sarf ettiklerini yakmeıı biliyoruz. Ancak, Uluslararası boyutlar ka
zanmış bu tedhişin kökünün kazınabilmesi için bütün ülkelerin aynı ka
rarlılığı ve gayreti göstermeleri gerektiğine inanıyoruz. Bir zamanlar, 
kendilerini hedef almaması kaydıyla uluslararası tedhişe müsamaha et
miş veya hiç değilse bigane kalmış olanların bugün içerisine düştükleri 
ibret verici durumu üzüntüyle izliyoruz.

Sayın Genel Vali,

Ekselanslarının ülkemize yaptıkları bu ziyareti, dostluk ve işbir
liği ilişkilerimizde yeni bir merhalenin başlangıcı olarak mütalaa ediyo
ruz. Muhterem Refikanızla birlikte Türkiye’deki ikâmetinizin en iyi şe
kilde geçmesini ve ülkemizden en güzel anılarla ayrılmanızı diliyoruz.

Bu vesileyle, Çanakkale savaşları sırasında hayatlarını kaybederek 
Türkiye’de ebedi istirahatlarına tevdi edilen AvustralyalI askerlerin, Türk 
topraklarının bağrında kendi aziz şehitlerimiz ile yan yana huzur için
de yattıklarını da bizzat müşahade etmek fırsatını bulacağınızdan ötiirıı 
memnuniyet duyuyoruz.
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Bu duygu ve düşüncelerle kadehimi Ekselânslarınııı ve Leydi Step- 
hen’m sağlık ve mutluluğuna, Türkiye-Avustralya ilişkilerinin geleceği
ne ve dost Avustralya milletinin sürekli refah ve esenliğine kaldırıyorum.

BELGE : 17

BAŞBAKAN ÖZALTN AVUSTRALYA GENEL VALİSİ ONURUNA 
27.9.1985 TARİHİNDE VERDİĞİ YEMEKTE YAPTIĞI KONUŞMA

Their Excellencies the Governor-General and Lady Stephen,

Ladies and Gentlemen,

It is indeed a great honour and privilege for me to welcome and 
greet you in this gathering as the first Governor-General of Australia 
to visit Turkey.

Ties of friendship, sympathy, mutual respect, sharing of the same 
values and aspirations bring our nations closer since Gallipoli battles, 
70 years ago.

Atatürk, the Commander of the Turkish forces in Gallipoli battles 
and the founder of the Turkish. Republic, has set up a parliamentary 
democracy and initiated a series of reforms in order to bring Turkey to 
the level of contemporary world. Atatürk saw these as a prerequisite 
for the welfare and the prosperity of the Turkish nation.

Not long ago, Turkey was subject to a great destabilization effort 
both from inside and outside. Terrorism on the left and right claimed 
25 lives a day. There was a complete breakdown of the civilian authority. 
We were at the break of a civil war. That is when the military stepped 
in.

The restoration of pluralistic democratic parliamentary system in 
Turkey after the general elections held in November 1983 is the proof 
of the deep attachment of the Turkish people to democracy.

Turkey is located in a very turbulent region. Turkey lives in an 
area where there is great instability. There is a war near its borders. 
The Middle East problem remains unsettled. Lebanon is in shambles. 
Iran-Irak war continues. Subversive activities are wide spread. Ideolo
gical differences seem almost insurmountable. This is the background 
against which one should judge Turkey.

Turkey and Australia share the same aspirations and the same 
political values. Animated by the same ideals the two countries have 
assumed similar functions in international relations and play important
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roles in their respective regions for the preservation of peace and secu
rity to the benefit of the entire Western World.

We note with great satisfaction that there are no political problems 
between our two countries. In spite of the great geographical distance 
between our countries we are pleased to observe that there is nothing 
that prevents us from further developing and strengthening our rela
tions.

Today, the presence of 130.000 Turcs living in Australia constitutes 
a moral bridge between Australia and Turkey, and creates a common 
and dynamic factor in our relations. I am convinced that the widening 
of the scope of our relations and its extension to the other fields will 
be mutually beneficial. However, we should recognize that the actual 
level of our economic and trade relations are far behind the real poten
tial of our countries. Nonetheless, I am pleased that some important 
steps have recently been taken with a view to give a new impetus to 
these relations. In fact, we are attaching particular importance to the 
realization of Seapac project. I welcome this project as a good omen 
for a new stage in our economical relations.

Your Excellency,

Your visit coincides with the 70 th anniversary of the Gallipoli 
Battles.

I hope that the ceremonies which we held on the occasion of the 
anniversary of these heroic and chivalreous battles will set a very 
meaningful example of how nations whose paths crossed in the past 
should remember their common history. Those who attempt to spread 
hatred and animosity by distorting events that took place 70 years ago 
at the other fronts Turkey faced during the war have an important 
lesson to learn from the noble nation of Australia.

May I invite you all to join me in a toast for the health and 
happiness of Their Excellencies the Governor-General and Lady Stephen, 
to the welfare of the noble Australian nation and to the future of the 
Turkish Australian relations.

BELGE : 18

D IŞİŞLERİ BAKANI VAHİT HALEFOĞLU’NUN TBMM 
DERGİSİNİN EYLÜL 1985 TARİHLİ 1. SAYISINDAKİ YAZISI

Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkilerin en önemli unsuru Türk 
ve Yunan milletleridir. Yüzyıllar boyunca yaııyana yaşayan, kültürleriy
le, sanatlarıyla, müzikleriyle, gelenekleriyle birbirlerini etkileyen bu iki
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millet özellikle XIX. yüzyılda ve XX. yüzyılın başında, o dönemde Av
rupa’ya hatta dünyaya hakim olma iddiasındaki bazı dış güçlerin etki
siyle acı tecrübeler yaşamışlardır.

O zamana kadar ilişkilere genellikle, dostluk ve hoşgörü anlayışı 
hakim olmuştur. İngiliz tarihçisi Profesör Dakin’in dediği gibi Yunan 
halkı Türk Yönetimini Venedik idaresine tercih etmekteydi. Vergiler 
daha hafif, yönetim daha yumuşaktı ve müsliimanlar Roma Katoliklerin- 
deıı daha hoşgörülüydü» (Dakiıı, The Greek Struggle for Independence).

Osmanlı Yönetiminde Yunanlılar dini ve kültürel özelliklerini koru
yabilmişlerdi. Kara Todori Paşa ve Musurus Paşa gibi bazı Rum asıllılar 
Büyükelçi sıfatıyla Osmanlı devletini yurt dışında temsil imkanına ka*- 
vuşmuşlar, diğer birçolkarı da devletin yüksek kademelerinde görev yap
mışlardı.

Türk ve Yunan milletleri arasında ilişkiler zaman zaman bazı dış 
güçlerin kışkırtmaları yüzünden zor dönemlerden geçmiştir.

Bu dönemlerde en büyük ızdırabı Türk toplumu yaşamıştır. 1821 
Mora isyanında Türklerin nüfusu birkaç yıl içinde l/10’a? Egribos Ada
sında ise 1/6’ya inmişti. (Papers Relating to the Affairs of Greece, 
Protocols No: 17/a, 1830)

Girit’teki Türk halkının maruz kaldığı acı verici olaylar ve özellikle 
1919’da Anadolu’yu istila girişimi sırasında masum Türk halkının çek
tiği ızdıraplar hafızalardan silinmemiştir.

Bununla birlikte Türk ve Yunan milletlerinin geçmişin yaralarını 
sararak, sağlam bir dostluk kurma arzularına tercüman olan Atatürk ve 
Venizelos gibi devlet adamları iki ülke arasında karşılıklı menfaatleri 
gözeten sağlıklı bir işbirliğini gerçekleştirmeyi başarmışlardır.

Bir zamanlar Megali Idea’nm öııde gelen savunucularından olan ve 
1919 yılının Martında «Bütün Trakya’yı alacağız ve büyük devletlerle 
birlikte İstanbul’un da ortak hakimi olacağız. Anadolu’ya çıkacağız, Yu
nanistan’ın 4 denizle yıkanan ve kendi penceresinden Karadeniz i seyre
den bir ülke olacağını güvenle söyliyebilirim» diyen Venizelos İstiklal sa
vaşından sonra Türk milletini gerçek yönüyle tanımış, Türkiye ile ba
rış ve dostluk siyaseti takibinin lüzumuna kani olmuş ve hatta 12 Ocak 
1934 tarihinde Mustafa Kemal Atatürk’ü Nobe'J Barış Armağanına aday 
göstermişti. Venizelos bu amaçla Nobel Barış ivomitesi Başkanma az
dığı mektupta Türkiye’nin Ortadoğu’da barışın gerçek dayanağı oldu
ğunu ifade etmiş ve Yunanlıların Türkiye ile uzun ve kanlı mücadeleler
den ve «Küçük Asya Felaketinden» sonra Tüıkiyeye dostluk elini uzat
tığını ve Türkiye’nin de bunu samimiyetle kabul ettiğini belirtmişti.
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Gerçekten tarihe mal olmuş olayları şimdi bir düşmanlık havası 
yaratmak için istismar vesilesi yapmanın, eski yaraları deşmenin hiçbir 
yararı yoktur.

Türkiye ve Yunanistan kendilerini birbirlerinden ayıran değil, bir
leştiren unsurlar üzerine eğilmelidirler.

Biz, Hükümet olarak, ısrarla bu görüşü savunuyoruz.

Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkilerde mevcut nazik denge 
Lozan Antlaşması ile tesis edilmiştir. Türkiye karşılıklı hak ve çıkar
ları dikkate alan bu dengeyi titizlikle korumaya kararlıdır.

Lozan Antlaşması bir bütün oluşturmaktadır. Bunun bazı hüküm
lerini benimseyip bazılarını görmezlikten gelmek mümkün değildir.

Lozan Antîaşması’mn en önemli maddelerinden biri Doğu Ege Ada
larının silahsızlandırılmasıdır. II. Dünya Savaşından sonra Oniki Adayı 
Yunanistan’a bırakan 1947 Paris Barış Antlaşması da bu Adaların si
lahsız bir statü’de muhafazasını amir bulunmaktadır. Anadolu kıyısının 
çok yakınında olan bu Adaların milletlerarası Antlaşmalarla silahsızlan
dırılmış olması doğrudan doğruya Türkiye’nin güvenlik ihtiyacından kay
naklanmaktadır ve iki ülke arasındaki dengenin en önemli unsurların
dan biridir. Oysa Yunan Hükümeti milletlerarası Antlaşmaları hiçe sa
yarak bu Adaları silahlandırmakta beis görmemektedir. Başbakan Pa- 
pandreu 7 Nisan 1985 tarihinde Yunan basınında yer alan bir demecin
de «Doğu Ege Adalarını silahlandırmakla Lozan’ı ihlâl mi ettik. İster
seniz evet. Ama başka türlü yapabilirmiydik?» diyebilmiştir. Yani Ant
laşmalar ihlal etmekle kalmamıştır ve bunu açıkça ilan etmeye cesaret 
edebilmişlerdir.

Yunanistan Hükümeti ayrıca uluslararası hukuku ve tatbikatı hiçe 
sayarak Adaların etrafından 10’ar millik hava sahası bulunduğu iddia
sını ortaya atıyor. Dünyada benzeri olmayan ve ICAO kurallarına da 
aykırı olan iddiayı Türkiye’nin kabul etmesi mümkün değildir.

Başbakan Papaııdreu kıta sahanlığı konusunda da aşırı ve uzlaş
maz bir tutum içindedir. Son genel seçimlerden önce yaptığı konuşma
lardan birinde Ege kıta sahanlığının % 97’siniıı Yunanistan’a ait oldu
ğunu ileri sürmüştür. Amaçları Ege’yi bir Yunan gölü haline getirmek
tir.

Hükümetimiz Yunanistan’ın bıı aşırı ve uzlaşmaz tutumu karşı
sında tahriklere kapılmayan, serinkanlı bir politika izlemiştir. Bununla 
birlikte Yunanistan’ın Ege’de emrivakilere kalkışmasına kesinlikle mü
saade etmeyeceğimizi de en açık bir şekilde ifade ettik. Bütün mesele
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lerimize diyalog yoluyla, müzakere yoluyla çözüm aranması gerektiğini 
savunduk. Bunun Türk ve Yunan milletleri arasındaki ortak çıkarların 
da bir gereği olduğunu ısrarla belirttik. Başbakan özal bir çok kere gö
rüşme çağrısı yaptı, dostluk eli uzattığımızı söyledi. Başbakan Papandreu 
ile istediği zaman istediği yerde buluşmaya hazır olduğunu ifade etti. 
Hatta ABD’ye yaptığı resmi ziyaret sırasında Türkiye ile Yunanistan 
arasında sınırları karşılıklı olarak teminat altına alacak bir Dostluk Ant
laşması imzalamaya hazır olduğumuzu söyledi. Yunanistan Başbakanı 
Türkiye’nin uzattığı zeytin dalını ve dostluk mesajını daima görmezlik
ten gelmiştir. Başbakan Papandreu Türkiye ve Yunanistan arasında sü
rekli bir gerilim havası muhafaza etmeyi politikasının bir gereği addet
mektedir.

Bu politikanın bir başka tezahürü de Başbakan Papandreu’nun bir 
süredenberi ısrarla tekrar ettiği hayali Türk tehdidi iddiasıdır. NATO’- 
nun temelinde yatan tehdit değerlendirmesini yok farzeden Yunanistan 
Başbakanı ülkesine tehdidin kuzeyden, yani Varşova Paktından değil, do
ğudan, yani bir müttefik ülke olan Türkiye’den geldiğini iddia etmekte
dir. Hiçbir esasa dayanmayan bu hayali iddiayı 1984 yılı sonunda ortaya 
attıkları Yeni Savunma Doktrinine mesnet yapmışlardır. Buna göre Yu
nanistan, Silâhlı Kuvvetlerini doğudan gelen tehdide, yani Türkiye’ye 
karşı konuşlandıracaktır. Bu politika iktidardaki PASOK Partisinin dört 
yıllık faaliyet programında da yer almaktadır. Dostlukla olduğu kadar 
ittifak vecibeleri ile de bağdaştırılmasına imkan olmayan bu tutum ve 
Yunanistan Başbakanının Limni Adasını bahane ederek İttifak içersinde 
çıkardığı bunalım NATO’ııun güneydoğu kanadını ciddi biçimde zaafa 
uğratmaktadır.

Esasen 1980 yılında Ege’deki Komuta Kontrol Sahaları ile ilgili Ro- 
gers Anlaşmasını kabul etmek suretiyle NATO askeri kanadına döne
bilen Yunanistan daha sonra bu sözünü tutmamış ve Rogers Anlaşma
sını hiçbir zaman uygulanmamıştır. PASOK Partisinin faaliyet progra
mında bu Anlaşmanın önümüzdeki dönemde de askıya alınacağı açıkça 
kayıtlı bulunmaktadır.

Yunanistan’ın İttifaka ciddi ölçüde zarar veren bu tutumunu ge
rek üye ülkeler, gerek NATO Genel Sekreteri nezdinde önemle giıişim 
konusu yaptık ve İttifak olarak Yunanistan \ıı bu tehlikeli tutumuna 
karşı vaziyet alınmasını istedik.

Bu konudaki temas ve girişimlerimize ısrarla devam etmekteyiz. 
Yunanistan Hükümeti Türkiye’ye karşı izlediği bu uzlaşmaz tutumu ve 
gerilim politikasını Avrupa Kuruluşlarında da sürdürmektediı. Avıııpa 
Konseyi ve Avrupa Parlamentosu gibi kuruluşlarda Türkiye aleyhine
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bazı çevrelerce yürütülen sistemli faaliyetlerin içinde her defasında bazı 
Yunanlı parlamenterlerin de yer aldığını görmek artık şaşırtıcı olmamak
tadır. Türkiye-AET ilişkilerinin normalleştirilmesini engelleyen başlıca 
faktörün Yunanistan Hükümeti’nin bu uzlaşmaz tutumu, herşeyden ön
ce, Yunan milletinin çıkarlarına zarar vermektedir. Zirâ büyük güçlü 
ve istikrarlı bir müttefik olan Türkiye ile dostluk ve işbirliği yapmak 
Yunanistan’ın menfaatinedir.

Yunan milletinin uzun vadeli çıkarlarım görmezlikten gelerek, gün
delik hesaplar peşinde Türkiye’ye karşı hasmane bir politika izlemeyi 
tercih edenler, aslında kendi bindikleri dalı kesmektedirler.

Biz, Yunan Hükümeti’nin bir uzlaşmaz tutumuna rağmen, her vesile 
ile Türk ve Yunan milletleri arasındaki dostluk duygularını dile getir
meye çalışmaktayız.

Nitekim bu samimi yaklaşımımızı sözde bırakmadık: Türkiye’yi zi
yaret etmek isteyen Yunan vatandaşlarına tek taraflı olarak vize mec
buriyetini kaldırdık. Bir yıl içinde Türkiye’ye gelen Yunan turistlerinin 
sayısı 50.000 artarak 180.000’e ulaştı. 1985 yılı içinde Türkiye’ye gelen 
yabancı turistler arasında Yunanlılar ön sıralarda yer aldılar.

Yunan Hükümeti maalesef bu dostluk jestimize henüz karşılık ver
miş değildir. Bu yüzden bugün Yunanistan’a vizesiz girebilen Türkler 
sadece suç işledikten sonra kanundan kaçarak Yunanistan’a sığınanlar
dır.

Yunan Hükümeti bunları kabul etmekte, hatta Türkiye aleyhinde 
faaliyette bulunmalarına göz yummakta mahzur görmüyor. Lavrion Kam
pına yerleştirilen bu kanun kaçaklarının Türkiye'ye karşı giriştikleri 
faaliyetlerde Yunan makamlarından teşvik gördükleri yolundaki haber
ler basın organlarında yer alıyor.

Daha da şaşırtıcı olan Yunan Hükümeti’nin ülkesinde Türkiye aley
hinde açıkça faaliyet gösteren bazı terör kuruluşlarının uzantılarının ça
lışmalarına müsaade edebilmesidir. Bunların Türkiye aleyhine anıtlar dik
melerine, şehit edilen Türk diplomatlarının resimleri ile sergiler düzen
lemelerine, Ermeni terör örgütü ASALA’nııı veya 12 Eylül’den önce Tür
kiye’de yüzlerce insanın canına kıyan batı terör örgütlerinin imzasını 
taşıyan afişleri her tarafa serbestçe yapıştırmalarına ses çıkarılmıyor.

Yunan Hükümeti’nin bu davranışım, milletlerarası hukuk kaideleri 
ve 1975 yılında Türkiye ve Yunanistan dahil 33 Avrupa ülkesi tarafın
dan imzalanan Helsinki Nihai Senedinde yer alan ilkelerle b ağ d aştırm ak  
mümkün değildir.
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Yiman Hükümeti’ııin Türkiye’ye karşı izlediği uzlaşmaz tutumun 
en canlı ölmeklerinden birini de Kıbrıs konusundaki olumsuz tavrı teş
kil etmektedir.

Nitekim Kıbrıs sorununun çözümü için B. M. Genel Sekreteri’ııiıı 
gözetiminde New York’ta. yapılan aracılı görüşmelerde Kıbrıs Türkleri
nin izlediği yapıcı tutuma karşılık Rumların, uzlaşmaz bir tavır alma
larında en önemli amillerden birinin Yunanistan’ın engelleyici tavrı ol
duğu herkesçe bilinmektedir. Son aylarda Başbakan Papandreu’nun çe
şitli vesilede verdiği demeçlerde bütün Türk askerleri çekilmeden Kıbrıs 
sorununun bir çözüme kavuşturulamayacağını ifade etmesi de gerçekte 
Yunanistan’ın bu meselenin çözümlenmesini arzu etmediğinin bir kanıtı
nı oluşturmaktadır. Zirâ, Türkiye’nin, geçmiş bunca tecrübeden sonra, 
Kıbrıs Türklerinin can ve mal güvenliğini fiilî ve etkili garantisinden 
mahrum bırakabileceğini düşünmek mümkün değildir. Gerçekleşmesi im
kânsız bir taleple ortaya çıkmak suretiyle Başbakan Papandreu Kıbrıs’ta 
bir çözüm yolunu daha başlangıçtan tıkamak istediğini ortaya koymak
tadır.

Türk Hükümeti, Yunanistan’ın yarattığı bu karamsar tabloya rağ
men iki ülke arasındaki meselelerin her iki tarafın da temel hak ve çı
karlarına uygun olarak çözümlenebileceğine inanmaktadır. Böyle bir çö
züme ulaşmanın yegane yolu diyalog ve müzakeredir. Esasen iki ülke 
arasında 1976 yılında imzalanmış bululan Bern Antlaşması müzakere 
yöntemini öngörmektedir. Bu çerçevede Türkiye ve Yunanistan Dışişleri 
Bakanlıkları Genel Sekreteri arasında sürekli bir diyalog mekanizması 
tesis edilmiş, hattâ Türk ve Yunan Başbakanları ve Dışişleri Bakanları 
arasında yararlı görüşmeler yapılmıştır. Ancak Başbakan Papandreu’nun 
1981 yılında iktidara gelmesinden sonra yaptığı ilk iş bu müzakere süre
cini kesmek olmuştur. Şimdi Türk - Yunan diyalogunu başlatmak için 
kabulüne imkân olmayan bazı ön şartlar ileri sürmektedir. Bunlardan 
biri yukarıda da değinildiği gibi Kıbrıs’taki Türk askerlerinin çekilmesi, 
diğeri ise Ege ile ilgili Yunan görüşlerinin Türkiye tarafından kabul edil
mesidir.

Kıbrıs Türklerinin can güvenliğini korumak için Antlaşmalardan 
doğan hak ve yükümlülüklerin bir icabı olarak, Kıbrıs'a gönderilen ve 
11 yıldan beri Ada’da barış, huzur ve istikram korunmasının en önem
li âmili olan Türk Barış Kuvvetlerinin mevcudu etinin. Başbakan Papaııd- 
reu’yu niçin bu kadar rahatsız ettiğini anlamak mümkün değildir. Bu 
süre içinde Kıbrıs’taki Türk askerleri, Kıbrıs Rum kesimine yönelik tek 
bir harekâtta veya tehditte bulunmuş değillerdir. Bu bakımdan bütün 
Türk askerlerinin bir an önce Ada’dan çekilmesini isteyenlerin hayal et
tikleri bazı çözümleri Kıbrıs Türklerine zorla kabul ettirme tasavvuru
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içinde bulunmadıklarım düşünmek zordur. Unutulmamalıdır ki, son se
çimlerden önce yaptığı bir konuşmada, Başbakan Papandreu, babası Ge
orge Papandreu zamanında gizlice Kıbrıs’a 20.000 Yunan askerinin gön
derilmesini hararetle savunmuş ve bu askerlerin daha sonra geri çekil
mesini bir hata olarak vasıflandırmıştı. Kıbrıs Türklerinin hiçbir dö
nemde Rumlara karşı tehdit unsuru teşkil etmedikleri aşikârken Baş
bakan Papandreu’nun 20.000 Yunan askerinin Adaya gizlice gönderil
mesini açıkça savunması nasıl bir düşünce tarzı içinde bulunduğunu orta
ya koymaktadır.

Bu yaklaşımlarla Türkiye ile Yunanistan arasındaki sorunların çö
zümüne katkıda bulunmak mümkün değildir. Basiretli devlet adamlarına 
düşen gerginlik ortamı yaratarak, hattâ bazı yabancı devletlerin yapa
caklarını ümit ettikleri baskılardan medet umarak, meselelere çözüm 
aramak değil, gerçekçi bir yaklaşımla hakkaniyet ilkesini gözeterek ka
lıcı mutabakatlara varmak için müzakere masasına oturmaktır.

Bu yola gidildiği takdirde Türk - Yunan diyalogunun başlaması, ya
ratılmış bulunan sunî gerginliğin ortadan kaldırılmasına imkân verecek 
ve ikili meselelerin çözümü için müsait bir ortam yaratılmış olacaktır. 
Böyle bir ortam Kıbrıs meselesinin kalıcı bir çözüme kavuşturulması 
için gerekli olan karşılıklı itimat havasının yaratılmasına da katkıda bu
lunacaktır.

Yunan milletinin kendisini temsil eden devlet adamlarından bek
lediği yaklaşımın bu olduğuna inanıyoruz. Kıbrıs’taki Türklerin ve Rum
ların beklentileri de bu istikamettedir. Nihayet mensubu bulunduğumuz 
Batı camiasının bütün üyeleri de böyle bir diyalogun başlatılmasını sa
mimiyetle arzu etmektedirler.

Atatürk ve Veııizelos gibi iki büyük devlet adamının geçmişin acı 
tecrübelerinden sonra tesis ettikleri dostluk ve işbirliği ortamını sürdür
menin Türk ve Yunam Hükümetlerine düşen tarihi bir görev olduğuna 
inanıyoruz. Türk Hükümeti bu görevi yerine getirmeye hazır olduğunu 
her vesileyle ispatlamış bulunmaktadır.

BELGE : 19

İSLAM BARIŞ KOMİTESİNİN 12 - 14 EYLÜL 1985 
TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLDİRİ

The Eighth Session of the Islamic Peace Committee was held in 
Jeddah, Kingdom of Saudi Arabia from 27th Zul Haj to 29th ZuI Haj, 
1405H, corresponding to 12 -1 4  September, 1985, under the Chairman- 
ship of His Excellency Sir Dawda Kairaba Jawara, President of the
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Republic of the Gambia and the Chairman of the Islamic Peace Com
mittee. The meeting was attended by:

1. His Excellency General Mohammad Zia-ul Haq, President of the 
Islamic Republic of Pakistan.

2. His Excellency Lt. General Hussain Muhammad Ershad, Pre
sident of the People’s Republic of Bangladesh.

3. His Excellency Mr. Yasser Arafat, Chairman of the Executive 
Committee of the Palestine Liberation Organization.

4. His Excellency Dr. Mahathir bin Mohammad, Prime Minister of 
Malaysia.

5. His Excellency Mr. Vahit Halefoglu, Foreign Minister of the 
Republic of Turkey.

6. His Excellency Captain Facine Toure, State Minister Minister 
of Foreign Affairs and International Cooperation of the Repub
lic of Guinea.

7. His Excellency Mr. Ibrahima Fall. Foreign Minister of the Re
public of Senegal; and

8. His Excellency Mr. S. Sharifuddin Pirzade Secretary General 
of the Organization of the Islamic Conference.

2. At the opening session of the meeting, the Chairman of the 
Islamic Peace Committee and the Secretary General of the Organization 
of the Islamic Conference made brief statements underlining the impor
tant and crucial nature of the meeting and praying for its success. 
Thereafter, the Committee met in closed sessions.

3. The Chairman briefed the Committee regarding the develop
ments since the last session of the Islamic Peace Committee and his 
efforts at promoting a. peaceful settlement of the Iran-Iraq conflict in 
accordance with the mandate entrusted to him by the Islamic Peace 
Committee at its Sixth Session held in July 1984.

4. The Secretary General of the OIC also informed the Committee 
of his contacts, discussions and consultations with the representatives 
of Iran and Iraq as well as with some other members of the OIC, pre
sented the positions of the two sides as officially stated by them and 
recalled the substance of the peace plans adopted by the earlier Sessions 
of the Committee in order to establish the framework for the discussions.

5. The Committee expressed its satisfaction with the reports pre
sented by the Chairman of the Islamic Peace Committee and the Secr-
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ceiary General of the OIC, and commended their efforts to fulfill their 
mandate.

6. The Committee expressed its deep anguish at the continuation 
and periodic escalation of the war between Iran and Iraq, the violation 
of Islamic principles, humanitarian norms and international agreements, 
the colossal loss of life and damage to property as well as the increased 
vulnerability of the Islamic countries to external dangers. The Commit
tee was equally disturbed that the current situation contained in itself 
the seeds of expansion. During the past four years, the IPC had presen
ted a number of peace proposals which constituted a realistic and fair 
basis for the negotiation of a just and honourable settlement of all the 
issues involved in the conflict. The Committee expressed its deep regret 
that the armed conflict between Iraq and Iran had not come to an end 
despite repeated appeals and proposals made by it.

7. The Committee undertook a comprehensive review of the situa
tion as well as its previous decisions, and agreed to accelerate and 
intensify efforts to bring about peace between Iran and Iraq, founded 
on Islamic principles and international law, as mandated by the Makkah 
Al-Mukarramah/Taif and Casablance Summits of 1981 and 1984 respec
tively. The Committee agreed on certain guidelines for its future, course 
of action. It decided to entrust to the Chairman the task of using all 
available ways and means to establish immediate contacts with both 
sides in order to promote a constructive dialogue at a high level for 
a just and honourable peace on the basis of the guidelines defined by 
the Committee.

8. The Committee decided that its Nineth Session would be con
vened at an appropriate time after mutual consultations.

9. The Committee expressed its deep appreciation and gratitude 
to His Majesty King Fahd bin Abdul Aziz and the Kingdom of Saudi 
Arabia for its gracious hospitality and for the excellent arrangements 
made for the meeting of the Islamic Peace Committee.

100



İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

AYIN OLAYLARI ...................................................................................  3

r Siyasi Olaylar   5

Kültürel Olaylar................................................................................... 7

OLAYLAR KRONOLOJİSİ .........   9

B E L G E L E R  ................................   33

101





Belleten, gazetelerden, ajans bültenlerinden ve Bakanlıkça yayınlanmış 
metinlerden istifade edilmek suretiyle hazırlanmaktadır. Referans mahi- 
> etinde olup resmi bir belge değildir.





T. C
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI

BELLETENİ

Ekim 1985 Sayı : 22

Dışişleri Bakanlığı Basımevi - ANKARA



Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Dairesi Başkanlığı tarafından 
yayınlanmıştır.



A Y I N  O L A Y L A R I





BANGLADEŞ CUMHURBAŞKANI ERSHAD’IN ZİYARETİ

( 1 - 5  EKİM 1985)

Cumhurbaşkanı Kenan Evren’in 23 - 25 Aralık 1982 tarihlerinde 
Bangladeş’e yaptığı geziyi iade etmek üzere Bangladeş Cumhurbaşkanı 
Hussain Muhammed Ershad, eşi ve beraberindeki heyet ülkemizi res
men ziyaret etmiştir.

Cumhurbaşkanımız ve Bangladeş Cumhurbaşkanı arasında yapılan 
görüşmelerde ikili ilişkiler ve uluslararası sorunlar üzerinde görüş teati
sinde bulunulmuştur.

Konuk Cumhurbaşkanı bu ziyareti sırasında Ankara'dan başka İs
tanbul’a da giderek şehrin tarihi ve kültürel yerlerini ziyaret etmiştir.

Bangladeş’den ülkemize üst düzeydeki ilk ziyaret 1978 yılında Bang
ladeş Devlet Başkanı General Ziaur Rahman tarafından gerçekleştiril
miştir. Karşılıklı olarak çeşitli düzeylerde ziyaretler teati edilmiştir. 
Başbakan Sayın Turgut özai Çin Halk Cumhuriyetine yaptığı resmi 
gezi dönüşünde 7 Temmuz 1985 talihinde Dakka’ya da uğrayarak Bang
ladeş liderleriyle görüşmelerde bulunmuştur.

Türkiye ile Bangladeş arasındaki ticari ilişkiler 27 Temmuz 1976 
tarihinde imzalanan Serbest dövize dayalı Ticaret Anlaşması çerçeve
sinde yürütülmektedir. Anlaşma gereğince kurulmuş olan Ortak Ticaret 
Komitesi ilk toplantısını 1979 yılında Dakka’da yapmış ve bu toplantı 
sırasında bir Ekonomik ve Teknik İşbirliği Anlaşması imzalanmıştır. 
1984 yılı itibariyle iki ülke arasındaki ticaret hacmi 13 milyon dolar 
olarak gerçekleşmiştir. Bu miktarın 11,5 milyon dolarını Bangladeş’den 
ithalatımız, 1,5 milyon dolarını da bu ülkeye ihracatımız oluşturmakta
dır. İki ülkenin potansiyellerini yansıtmaktan çok uzak olan ticaret hac
minin artırılması hususundaki en büyük engel ulaşım sorunudur. Bu 
sorunun çözümlenmesi ile Türkiye ve Bagladeş arasındaki ticaretin bü
yük ölçüde artması mümkün görülmektedir.

Türkiye - Bangladeş kültürel ilişkileri iki ülke arasındaki dostluğu 
aksettiren düzeydedir. Bangladeş üe kültürel ilişkilerimiz 9 Mart 1981’- 
de imzalanan Kültür Anlaşması ve sonuncusu Mayıs 1985’de parafe edi
len Kültür Değişim Programları çerçevesinde sürdürülmektedir.

İki ülke arasında gayet yakın ve dostane münasebetler mevcuttur.
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AVRUPA GÜVENLİK VE İŞBİRLİĞİ KONFERANSI (AGİK) 

BUDAPEŞTE KÜLTÜREL FORUMU

(15 Ekim - 25 Kasım. 1985)

1980 - 83 tarihlerinde Madrid’de yapılan Avrupa Güvenlik ve İşbir
liği Konferansı (AGİK) İzleme Toplantısıhım Kapanış Belgesi’nde, 15 
Ekim 1985 tarihinde Budapeşte’de 6 hafta sürecek bir «Kültürel Fo
rum» düzenlenmesi hususu da yer almaktadır. Kapanış Belgesi, «Kül
türel Forum’un, değişik kültürel alanlardaki temaslar ve değişimlerin 
geliştirilmesi ve arttırılması dahil, «yaratma» (création), «yayılma» 
(dissémination) ve «işbirliği» (coopération) ile ilgili sorunları tartışa
cağını» belirtmekte ve Forum’a AGÎK üyesi Devletlerin kültürel alanda 
önde gelen şahsiyetlerinin katılmasını öngörmektedir.

Yine Madrid Kapanış Belgesi’nde yer aldığı üzere, 21 Kasım - 4 
Aralık 1984 tarihleri arasında Budapeşte’de yapılan Hazıklık Toplantısın
da Forum’un gündemi ve çalışma programı saptanmıştır. Saptanan gün
deme göre, Forum’da «plâstik ve uygulamalı sanatlar» (Resim, grafik 
ve fotoğraf sanatları, heykeltraştık, tasarım (design), mimari, kültü
rel ve tarihi anıtların korunması) ; «gösteri sanatları» (Tiyatro, dans, 
folklor, müzik, film, radyo ve televizyonda kültürel programlar) ; «ede
biyat» (Katılan ülkelerin az konuşulan dillerine ilgi dahil edebiyat, ya
yın ve çeviri) ve «ortak kültürel bilgi» (sanatta araştırma, eğitim ve 
Öğretim; kitaplıklar, kültürel miras; katılan devletlerin kültürlerinin 
farklılık ve orijinalliğinin korunması ve bunlara saygı; müzeler, sergi
ler) konuları yer alacaktır. «Kültürel ve tarihî anıtların korunması», 
«az konuşulan dillere ilgi» ve «kültürel miras» konuları gündeme Tür
kiye tarafından koydurulmuş tur.

Forum’a Türkiye, Dışişleri Bakanlığı Çok Taraflı Uluslararası İliş
kilerle görevli Müsteşar Yardımcısı Büyükelçi Cenap Keskin’iıı başkan
lığında bir heyetle katılmıştır. Heyetimizde, çeşitli kültür ve sanat alan
larında uzman şahsiyetler de bulunmuştur. Bu şahsiyetler, Forum sı
rasında, kendi alanları ile ilgili Komite toplantılarına katılmışlardır.

Forum’un cereyan eden 6 hafta zarfındaki çeşitli kültürel faali
yetler meyalımda, Türkiye tarafından Türk - Macar Kültürel İşbirliği 
Protokolü çerçevesinde aşağıdaki faaliyetler gerçekleştirilmiştir.

1. Uluslararası Çağdaş Resim Sergisi’ııe Türkiye k atılm ıştır .
(15 Ekim - 30 Aralık 1985)

2. Uluslararası Film Gösterisine Türkiye film gönderilmiştir- 
(21 Ekim 1985)



3. Türkiye Uluslararası Pul Sergisine katılmıştır.

4. Macar Televizyonundaki Uluslararası Gala’ya Türkiye «Yüce
len Yaylı Çalgılar 4’lüsü» gönderilmiştir.
(28 Ekim 1985)

5. Macar Televizyonundaki tanıtıcı film gösterisinde, Türkiye «İs
lam Sanatları» adlı belgesel filmle katılmıştır.

Bulgaristan’daki Türk azınlığın maruz kaldığı baskılar Heyet Baş- 
kanımız tarafından açış ve kapanış konuşmalarında geniş bir şekilde 
dile getirilmiştir.

23. UNESCO GENEL KONFERANSI SOFYA’DA TOPLANDI 

(8 Ekim -12 Kasım 1985)

Birleşmiş Milletler Bilim Eğitim ve Kültür örgütü UNESCO’nun 
28. Genel Konferansı Sofya’da toplandı.

Türkiye, Konferansa Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakam Metin 
Emiroğlu başkanlığında muhtelif Bakanlıklardan ve kuruluşların tem
silcilerinden oluşan bir heyetle katıldı.

Anılan Konferansa 160 üye ülkeden 140 ülke katılmıştır.

Muhtelif Komisyonlar şeklinde çalışan UNESCO Genel Konferansı 
faaliyetlerini esas itibariyle 14 ana program çerçevesinde yürütmüştür. 
Buprogramların görüşülmesi için 6 komisyon kurulmuştur. Bu komis
yonlarda görüşülen ana programlar şunlardır :

1. Dünya meseleleri hakkında düşünceler ve ileriye dönük nice
lemeler.

2. Herkes için eğitim.
3. İnsan hizmetinde iletişim.
4. Eğitim, formasyon ve toplum.
5. Bilimler ve gelişmeyle ilgili tatbikatları.
6. Enformasyon sistemleri ve bilgiye ulaşma.
7. Gelişme için hareketle ilgili ilkeler nıetodlar ve stratejiler.
8. Bilim teknoloji ve toplum.
9. İnsan çevresi kara ve deniz kaynakları.
10. Kültür ve gelecek.
11. ön yargının, hoşgörürsüzlüğün, ırkçılığın ve apartheid’in orta

dan kaldırılması.
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12. Barış uluslararası anlayış, insan haklan ve halklar haklan.

13. Kadınların durumu.

23. UNESCO Genel Konferansı, ABD’nin Teşkilattan ayrılmasını 
takiben toplanan ilk Konferanstı.

Bilindiği üzere, ABD UNESCO’dan ayrılma nedenleri arasında, Teş
kilatın asıl görev alanına giren konular dışında silahsızlanma, İnsan Hak
ları, Yeni Ekonomik Düzen gibi daha ziyade diğer uluslararası kuruluş
ların görev alanına giren ve siyasi veçheleri ağır basan konularla meş
gul olduğunu öne sürmüştü.

İngiltere de geçen yıl sonunda, aynı nedenle UNESCO’dan çıkabüe- 
ceğini bildirmiştir.

Bu itibarla Sofya’da toplanan 23. Genel Konferansta, gerek üçüncü 
Dünya ülkeleri gerek Doğu Bloku ülkeleri, Batıkların Teşkilata karşı 
tutumlarını daha fazla menfi şekilde etkilememek için, siyasi çekişme
lere yolaçabilecek konularda itidalli davranmışlardır.

Öte yandan, 23. Genel Konferansta, UNESCO’nun yapısının ve işle
yişinin iyileştirilmesi için 1984 yılından beri sürdürülen reform çalış
maları tüm üye devletlerce onaylanarak bu çalışmalara devam edilmesi 
kararlaştırılmıştır.

Ancak, bu olumlu gelişmelere rağmen, bilindiği üzere, İngütere de 
1985 yılı sonunda Teşkilattan kesin olarak çıkmıştır.

UNESCO’nun, eğitim, bilim ve kültür alanında uluslararası işbir
liğini geliştirme çalışmalarına önem vermekte olan ülkemiz açısından 23. 
Genel Konferans tatmin edici bir şekilde sonuçlanmıştır. Türkiye Genel 
Konferans Başkan Yardımcılığına seçilmiştir.

1988’de tertiplenecek Mimar Sinan Yılı kutlama faaliyetlerine 
UNESCO’nun da katılmasını sağlamak, ayrıca, 1986’da tertiplenecek 
Türk ve Batı Müziğinin karşılıklı etkileşimi konulu bir uluslararası 
sempozyuma Teşkilattan yardım temin etmek amacıyla tarafımızdan 
sunulan karar tasarıları Konferansta kabul edilmiştir.

Ülkemiz, bir çok Batılı ve Üçüncü Dünya ülkesi ile birlikte UNESCO 
çerçevesinde yürütülen İnsanlığın Bilimsel ve Kültürel Gelişiminin Ta
rihi ile ilgili projenin desteklenmesi için sunulan bir karar tasarısına da 
ortak sunucu olmuştur.

Bu Konferans sırasında, Türkiye, enformasyon ve enformatik prog
ramlarını yürüten, UNESCO’ya bağlı Genel Enformasyon Programı ad
lı Hükümetlerarası bir Komiteye seçilmiştir.
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UNESCO 23. Genel Konferansında, gerek Genel Oturumda gerek 
ilgili Komisyonda Bulgaristan'daki soydaşlarımıza uygulanan baskı re
jimi, UNESCO’nun görev alanına giren kültürel varlığın korunması ve 
insan hakları gibi programlarla irtibatlandırılarak heyetimizce bir çok 
kereler gündeme getirilerek takbih edilmiştir. Bulgaristan ise ülkesinde 
Türk azınlığı bulunmadığı ve azınlıklara ayırımcı muamele yapılmadığı 
yolundaki iddialarını tekrarlamıştır.

Konferans, bu suretle konunun uluslararası forumlarda gündeme 
getirilerek, Bulgaristan’daki soydaşlarımıza uygulanan insanlık dışı mua
melenin dünya milletlerine duyurulması açısından önemli bir vesile teş
kil etmiştir.





O L A Y L A R  K R O N O L O J İ S İ





DIŞİŞLERİ BAKANI BM GENEL KURULUNA KATILDI

Birleşmiş Milletlerim 40. Dönem çalışma toplantılarına katılmak 
üzere New York’ta bulunan Dışişleri Bakanı Halef oğlu, toplantılar ve
silesiyle New York’da bulunan meslektaşları ile görüşmelerini sürdür
müştür.

Suriye Dışişleri Bakanı Al-Shara ile yaptığı görüşmede, iki ülke 
arasındaki siyasi, ticari ve kültürel ilişkiler ele alınmış, bu ilişkilerin 
geliştirilmesi ile yüksek düzeyli temaslara değinilmiştir.

Dışişleri Bakanı HalefoğIu? Suriyeli meslektaşına, Bulgaristan’daki 
Türk azınlığın durumu hakkında bilgi vermiştir.

Avustralya, Fas, Malezya ve Nepal Dışişleri Bakanlan ile de gö
rüşen Halefoğlu, bu görüşmelerinde Bulgaristan’daki Türkler, ikili iliş
kiler, Türk - Yunan ilişkileri, Kıbrıs sorunu ve çeşitli uluslararası so
runlar ele almıştır.

EndonezyalI meslekdaşı Dr. Mochtar Kusumaadba ile de görüşen 
Halefoğlu, görüşmede Endonezya Cumhurbaşkanı Soeharto’nun Türki
ye’ye yaptığı ziyaretin çok yararlı olduğunu söylemiştir.

Dışişleri Bakanı Halefoğlu, ABD Dışişleri Bakanı George Shultz 
ile yaptığı görüşmede, Türkiye’nin ABD ile olan ilişkilerinin sadece 
savunma ilişkileri çerçevesinde değil ekonomik, ticari, bilimsel ve tek
nolojik alanları da kapsayan daha geniş bir çerçeve içinde geliştirmek 
istediğini söyledi. Halefoğlu, Türk - Amerikan ilişkilerinin yabancı un
surlardan arındırılması gerektiğini vurguladı. Dışişleri Bakanı, tekstil 
ve demir-çelik ihracatına uygulanmakta olan kotaya da değinerek, bu
nun yersiz olduğunu anlattı. Türkiye’nin ihracatının, ABD’nin toplam 
ithalatı içindeki payının çok az olduğuna işaret eden Halefoğlu, Türkiye’
nin ABD ile ticaretinde 800 milyon dolar açığı bulunduğunu, bu duru
mun düzeltilmesi için daha fazla ihracata imkan tanınması gerektiğini 
kaydetti.

ABD Dışişleri Bakanı Shultz da, ABD’ııin Türkiye ile her alanda 
ilişkilerini geliştirme arzusu taşıdığını ve yönetimin himayeci eğilimlere 
karşı olduğunu söyledi. Shultz, Halefoğlu’nun görüşlerini haklı buldu
ğunu belirterek, Türk ürünlerine konan kotalar konusunun yeniden ele 
alınacağını açıkladı.

Bu arada, Vahit Halefoğlu 192 sayılı Ermeni karar tasarısına da 
değinerek, tasarının Kongre’de ele almışı sırasında meseleye bizzat eğil
mesinden dolayı ABD Dışişleri Bakanına teşekkür etti. Shultz da bu 
konudaki gelişmelerle şahsen ilgilenmeye devam edeceğini ifade etti.

24 Eylül - 9 Ekim 1985
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Halefoğlu Shultz görüşmesinde^ ayrıca, Türkiye ile siyasi temas
larda bulunmak üzere ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi Müsteşarı Michael 
Armacost’un, Kasım ayında Türkiye’ye gelmesi kararlaştırıldı.

Halefoğlu New York’ta ayrıca, İslâm Konferansı örgütü Genel 
Sekreteri Serafettin Pirzade ile de görüşmüştür.

Kuveyt Dışişleri Bakanı Seyh Jaber Al Sabah ile de görüşme ya
pan Halefoğlu, bu görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin çok iyi bir 
düzeyde olduğu müşahade edilmiştir. İki Bakan ayrıca, İran - Irak sa
vaşı hakkında görüş alışverişinde bulunmuşlardır.

Dışişleri Bakanı Halefoğlu, Kamboçya Devlet Başkan Yardımcısı 
ve Dışişleri Bakanı Samphan’ın arzusu üzerine kendisiyle görüşmüştür.

Halefoğlu, Yemen Arap Cumhuriyeti Dışişleri Bakam Abdülkerim 
Al-Eryani ile de temaslarda bulunmuştur.

Dışişleri Bakanı Halefoğlu Genel Kurul’un 4 Ekim 1985 tarihli 
toplantısında bir konuşma yapmış ve bu konuşmasında, BM’ııin 40. yıl
dönümünde bazı değerlendirmeler yapmanın gerekli olduğunu ikinci Dün
ya Harbi sonunda Doğu-Batı ayrılıklarının belirgin hale geldiğini, yu
muşama ve silahların kontrolü ve silahsızlanma arayışının henüz BM 
yasasının temel varsayımlarını gerçekleştirecek noktaya ulaşmadığını 
belirtmiştir.

Dışişleri Bakanı Halefoğlu, yurda dönüşünde gazetecilere New 
York’taki temasları hakkında bilgi vermiş ve gazetecilerin sorularını 
cevaplamıştır. (Bk. Belge 1, 2)

1 Ekim 1985

ÜÇBÎN YILLIK BAKIR LİNGOT SERGİLENDİ

Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi tarafından gönderilen üçbin yılhk 
bir bakır külçe dünyanın en eski maden borsası olan Londra Maden 
Borsasmda sergilenmiştir.

1 - 5 Ekim 1985

BANGLADEŞ CUMHURBAŞKANI ERSHAD 

ÜLKEMİZİ ZİYARET ETTİ

Bangladeş Cumhurbaşkanı Hussaiıı Muhammed Ershad Cumhur
başkanı Kenan Evren’in konuğu olarak ülkemizi resmen ziyaret etmiş
tir.
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Cumhurbaşkanı Kenan Evreıı’in 28 - 25 Aralık 1982 tarihlerinde 
Bangladeş’e yaptığı resmi ziyareti iade etmek üzere ülkemize gelen 
Bangladeş Cumhurbaşkanına, eşi, Afet İşleri ve İskan Bakanı ve Dış
işleri Bakanlığı üst düzey yetkilileri refakat etmiştir.

İki ülke Cumhurbaşkanlarının başkanlık ettikleri heyetler arasın
da yapılan resmi görüşmelerde, başta ekonomik konular olmak üzere 
ikili ilişkiler ele alınmıştır.

Konuk Cumhurbaşkan, Ankara’daki resmi temasları ile ilgili ola
rak bir basın toplantısı düzenlenmiştir. Bu basın toplantısında Ershad 
Türkiye ile Bangladeş arasında Karma Ekonomik Komisyonu kurulma
sının kararlaştırıldığını, iki ülke arasında gemi seferlerinin başlatıla
cağını, Bangladeşli bazı subayların Türk Silahlı Kuvvetlerinde eğitil
mesi konusunda görüş birliğine varıldığını, ikili ticari ilişkilerin geliş
tirilmesi için Türkiye’den bir grup işadamını Bangladeş’e davet ettik
lerini, iki ülke arasında Özellikle çimento ve kimya sanayi alanlarında 
işbirliği yapılabileceğini söylemiştir.

Konuk Cumhurbaşkanı, basın toplantısında, bir gazetecinin KKTC’- 
yi niye tanımıyorsunuz? şeklindeki sorusunu «Kıbrıslı Türkleri ulus
lararası her forumda desteklediklerini ifade ile «Kıbrıs’taki müslümaıv 
larm hep yanındayız. Eşit haklara sahip bir toplum olarak görüyoruz. 
Bu görüş başta İslâm Konferansı olmak üzere, uluslararası forumlarda 
benimseniyor» demiştir. (Bk. Belge 3, 4, 5)

2 Ekim 1985

TUNUS’UN İSRAİL TARAFINDAN BOMBALANMASI 

TÜRKİYE TARAFINDAN KINANDI

İsrail’in Tunus’a karşı giriştiği askeri hareket BM toplantıları ne
deniyle New York’ta. bulunan Dışişleri Bakanı Halef oğlu tarafından yapı
lan konuşma ile Güvenlik Konseyi’nde kınanmıştır. Dışişleri Bakanı ko
nuşmasında :

«İsrail uçaklarının Tunus’taki bazı hedefleri bombalamasını şiddetle 
kınıyoruz.

İsrail bu suretle Tunus’un egemenliğini ihlal ederek Birleşmiş Mil
letler Yasası-Hükümlerini ve uluslararası huk ıku çiğnemek ve kuvvet 
kullanmak siyasetinde ısrar ettiğini bir kere daha göstermiştir.

Bu tutumun bütün dünyanın özlemini çektiği Ortadoğu’da barışı sağ
lamaya yönelik çabalarla tam bir çelişki teşkil ettiği ortadadır» demiştir.
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Halefoğlu, bu askeri harekattan dolayı, İsrail Dışişleri Bakanı İzak 
Şamir ile yapacağı görüşmeyi iptal etmiştir.

Ankara'da da Dışişleri Bakanlığınca konuya ilişkin şu açıklama ya
pılmıştır :

«İsrail uçaklarının 1 Ekim günü Tunus'un egemenliğini ihlâl ederek, 
başkent yakınlarındaki yerleşim merkezini, Birleşmiş Mületler Yasası hü
kümlerine ve uluslararası hukuk kaidelerine aykırı olarak, bombalamala
rından büyük bir üzüntü ve infial duymuş bulunuyoruz.

Dost Tunus'a yapılan bu saldırının Tunus’lu ve Filistin'li kardeşle
rimiz arasında büyük can kaybına ve yaralanmalara yol açması, İsrail’in 
kuvvet kullanma siyasetinde ısrar ettiğini bir kere daha göstermiştir.

Hangi saikle yapılırsa yapılsın terör hareketlerinin tümünün karşı
sında olan Türkiye, hiçbir şekilde tecviz edilemiyecek bu son saldırıyı şid
detle kınamakta ve bölgede uzun zamandır özlemi duyulan adil ve sürekli 
barışın kurulması için sarfedilen çabaları devamlı olarak akamete uğratan 
İsrail’in bu tür davranışlarına artık bir son vermesi gerektiğine inan
maktadır.

Türk milleti ve Hükümeti dost Tunus milletiyle Filistinli kardeşleri
mizin acılarını paylaşır ve her zaman onların yanında olduğunu bir kere 
daha teyid eder.» (Bk. Belge 6)

2 Ekim 1985

TÜRKİYE - SSCB EKONOMİK İLİŞKİLERİ 

YUVARLAK MASA TOPLANTISINDA TARTIŞILDI

Moskova’da düzenlenen Türk İhraç ürünleri Sergisi dolayısıyla yapı
lan yuvarlak masa toplantısına SSCB Dış Ticaret Bakan Yardımcısı 
Grisin ve HDTM Pakdemirli ile diğer yetkililer katılmışlardır.

Toplantıda konuşan Bakan Yardımcısı Grisin SSCB’nin Tü rkiye’den 
her yıl 500 milyon dolar tutarında mal alacağını belirterek «doğal gazın 
size çok gerekli olduğunu biliyorum. Doğal gazın yamsıra önümüzdeki 
beş yılda Türkiye’ye satacağımız elektrik miktarını da artıracağız. Biz 
de Türkiye'den daha fazla mal almak istiyoruz. Türk firmaları bizim ih
tiyaçlarımız bitmedi ve buna göre teklifte bulunmalıdır» demiştir.
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2 Ekim 1985

TÜRKİYE İLE GÜNEY KORE ARASINDAKİ 

ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMASI YAYINLANDI

Türkiye ile Güney Kore Cumhuriyeti arasında 10 Haziran 1985 
tarihinde imzalanan «Çifte vergilendirmeyi önleme ve diğer hususları 
düzenleme» anlaşması Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.

Sözkonusu anlaşma akit devletlerden birinde veya her ikisinde vergi 
mükellefi olan kişilere uygulanacaktır.

2 Ekim 1985

TÜRKİYE-KKTC KARMA EKONOMİK KOMİSYONU TOPLANDI

Türkiye ile KKTC arasındaki Karma Ekonomik Komisyonu 8. Dönem 
çalışmalarını Ankara’da yapmıştır.

KKTC Heyetine, Ticaret, Sanayi ve Enerji Bakanı Erdal Onurhan, 
Türk heyetine başkanlık etmişlerdir.

Komisyon toplantısı sonunda bir Protokol imzalanmıştır.

Protokol uyarınca, ticaret^ tarım, enerji ve turizm alanlarında iş
birliğinin yoğunlaştırılması öngörülmektedir.

2 Ekim 1985

İRAN-IRAK ARASINDA ESİR DEĞİŞİMİ

İran’ın elinde bulunan 104 sakat ve yararlı Irak’lı savaş esiri Türk 
Kızılay’ı aracılığıyla Irak makamlarına teslim edilmiştir.

2 - 4  Ekim 1985

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI GRANADA’YA GİTTİ

Avrupa Konseyi’ne üye ülkelerin kültür bakanlarının iştiraki ile 
düzenlenen «Mimari mirasının korunması» anlaşmasının Granada da yat- 
pdan imza törenine katılmak üzere Kültür ve Turizm Bakanı Mükeııem 
Taşçıoğlu Ispanya’ya gitmiştir.

Taşçıoğlu, imza töreni nedeniyle Graııada’da bulunan çeşitli ülke- 
terin Kültür Bakanlarıyla ikili görüşmelerde bulunmuştur.
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3 Ekim 1985 

YENİ TİP PASAPORTLARA İLİŞKİN DUYURU

Yeni tip pasaportların uygulanmasına ilişkin olarak Dışişleri Bakan
lığınca aşağıdaki duyuru yayınlanmıştır :

«Daha önce kamuoyuna duyurulmuş olan yeni tip pasaportların tan
zim edilme tarihi, görülen lüzum üzerine ve yurtdışmdaki temsilcilikleri
miz açısından 7 Ekim 1985 tarihinden 15 Ekim 1985 gününe ertelenmiş 
bulunmaktadır.

Buna göre, yeni tip pasaport itasına yurtdışmdaki temsilcilikleri
mizde 15 Ekim 1985 tarihinden itibaren başlanacaktır.

Vatandaşlarımızın halen ellerinde bulunan ve temdit zamanı geldi
ğinde değiştirilecek olan pasaportları 31 Aralık 1988 tarihine kadar ge
çerliliğini muhafaza edecektir.

Yurtdışmdaki temsilciliklerimizde 15 Ekim 1985 tarihinden itiba
ren ilk defa pasaport alacak olan ve/veya mevcut pasaportlarının süre
leri dolmuş bulunan vatandaşlarımıza yeni tip pasaport tanzim oluna
caktır.

Bu sebeple halen geçerlilik süresi bulunan pasaport hamili vatan
daşlarımızın, mevcut bu pasaportlarını değiştirmek hususunda kesinlikle 
aceleci olmamaları gerekmektedir.

Yurtdışmdaki vatandaşlarımıza önemle duyurulur.»

7 - 1 4  Ekim 1985

TBMM BAŞKANI KARADUMAN ÇİN’E GİTTİ

TBMM Başkanı Necmettin Karaduman başkanlığında bir Parlamento 
Heyeti Çin Halk Cumhuriyeti Ulusal Halk Komitesi Daimi Başkanı Ye 
Fekııin davetlisi olarak Çin’e gitmiştir.

Meclis Başkanı ve Türk Parlamento Heyeti, Çin’li meslekdaşları ile 
yaptıkları görüşmelerde iki ülke ve parlamentoları arasındaki ilişkilerin 
daha da geliştirilmesi konularını ele almışlardır.-

Yurda dönüşünde gazetecilere bir açıklama yapan Karaduman, «son 
yıllarda iki ülke arasında yüksek düzeyde yapılan temasların, dostluk 
bağlarını artırdığına inanıyoruz» demiştir.

Çin’de bulunduğu süre zarfında Türk Parlamento Heyeti, Türklerm 
yaşadığı Uygur özerk Bölgesini de ziyaret etmiştir.
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3 Ekim 1985

A.E.K. ELEKTRİK SANTRALLARI UZMANLAR GRUBU TOPLANDI

Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu Elektrik Santral- 
lan Uzmanlar Grubu İstanbul’da toplandı.

T. E .K . tarafından düzenlenen ve 11 ülkenin katıldığı toplantıda ener
ji planlaması ile ilgili olarak ülkelerin orta ve uzun dönem gelişme du
rumları görüşülmüştür.

Toplantı sonunda yayınlanan açıklamada «görüşmeler sırasında Tür
kiye’nin yıllık enerji talep artışının diğer ülkelere oranla 3.5 misli fazla 
olduğu tesbit edildi. Bu artış hızıyla ikibin yılında ülkemizin bugünkü 
enerji üretiminin yedi katma ulaşacağı vurgulandı. Bu arada, ülkemizin 
hidrolik potansiyelinin ancak onda birinin kullanıldığı ve elektrik ener
jisi ihtiyacımızın gelecek yıllar için kendi kaynaklarımızca karşılanması 
konusunda yoğun çalışmaların sürdürüldüğü» belirtilmiştir.

8 - 1 6  Ekim 1985

PAKİSTAN KARA KUVVETLERİ KOMUTANI TÜRKİYE’DE

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Necdet öztorun’un resmi ko
nuğu olarak Pakistan Kara Kuvvetleri Komutam Orgeneral Halid Mahmud 
Arif Türkiye’yi ziyaret etmiştir.

Orgeneral Arif, Türkiye’de bulunduğu süre zarfında, Genelkurmay 
Başkanı, Kuvvet komutanları ve Milli Savunma Bakanı tarafından kabul 
edilmiştir.

Misafir Orgeneral, Ankara, İstanbul ve Konya daki askeıi kuru
luşları ziyaretle incelemelerde bulunmuştur.

8 Ekim-12  Kasım 1985
UNESCO 23. GENEL KONFERANSI SOFYA’DA TOPLANDI

Birleşmiş Milletler Bilim, Eğitim ve Kültür örgütü UNESCO’nun 
23. Genel Konferansı Sofya’da toplandı.

Türkiye, Konferansa Milli Eğitim, Gençli!' ve Spor Bakanı Metin 
Emiroğlu başkanlığında muhtelif Bakanlıkların ve kuruluşların temsilci
lerinden oluşan bir heyetle katılmıştır.

14 Ekim 1985 tarihinde Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakam bir 
konuşma yapmıştır. (Bk. Belge 7)
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9 - 1 5  Ekim 1985
KKTC TURİZM YE KÜLTÜR BAKANI TÜRKİYE’YE GELDİ

KKTC Kültür ve Turizm Bakanı İsmail Bozkurt, Kültür ve Turizm 
Bakanı Mükerrem Taşçıoğlu ile görüşmelerde bulunmak üzere ülkemize 
gelmiştir.

Konuk Bakan Türkiye’deki temaslarında iki ülke arasında bir kültür 
protokolü hazırlanması ve bu protokolde yer almasını istedikleri ko
nular üzerinde durmuştur.

9 - 1 0  Ekim 1985
FAS KRALI ÖZEL TEMSİLCİSİ GELDİ

Fas Kralı II. Hasan’ın özel Temsilcisi Kültür Bakanı Muhammed 
Ben Aissa Cumhurbaşkanı Kenan Evren’e Kral’m iki ülke ilişkilerinin 
her alanda gelişmesinden duyduğu memnuniyeti ifade eden ve iyi dilek
lerini belirten mesajını getirmiştir.

Türkiye’de bulunduğu sırada? Kültür ve Turizm Bakanı Mükerrem 
Taşçıoğlu ile de görüşen özel temsilci iki ülke arasında zaten var olan 
kültürel yakınlığı, anlaşmalar ve kültürel değişim programaları ile de 
geliştirmek istediklerini, çağdaş Türk sanatı ve kültürünü de tanımayı 
arzuladığını belirtmiştir.

9 Ekim 1985
TROİKA FORMÜLÜ ÇERÇEVESİNDEKİ TOPLANTIYA 

BÜYÜKELÇİ KESKİN KATILDI

Türkiye ile AET arasında «Troika Formülü» çerçevesinde Lük- 
semburg’ta yapılan toplantıya Türkiye’yi temsileıı Dışişleri Bakanlığı 
Müsteşar Çok Taraflı Siyasi İşler Yardımcısı Büyükelçi Cenap Keskin ile 
A ET’den Dönem Başkanı Lüksemburg Dışişleri Bakanlığı Siyasi Direk
törü ile İtalyan ve Hollanda Temsilcileri katılmışlardır.

Toplantıda uluslararası son gelişmeler üzerine görüş alış - verişinde 
bulunulmuştur.

9 Ekim 1985
ARCHWAY - EX PR ESS - 85 TATBİKATI YAPILDI

NATO Avrupa Müttefik Komutanlığı Çevik Kuvveti’niıı Kuruluşu
nun 25. nci yıldönümü, Trakya’da yer alan «Archway Express 85» tatbi
katı çerçevesinde kutlandı.
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Törene Avrupa Müttefik Kuvvetleri Başkomutanı Orgeneral Bernard 
W. Rogers, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Uruğ ve yüksek 
rütbeli subaylar katıldılar.

9 Ekim 1985

İSLAM KONFERANSI DIŞİŞLERİ BAKANLARI TOPLANDI

İslam Konferansı Teşkilatı üyesi ülkelerin Dışişleri Bakanları ve 
üst düzeydeki temsilcileri New York’ta bir koordinasyon toplantısı yap
tılar. Toplantıda konuşan Teşkilat Genel Sekreteri Pirzade, ülkede yaşa
yan Türklere baskı politikası uygulayan Bulgaristan yöneticilerini bu 
eylemlerden vazgeçmeleri konusunda iki kez uyardığını hatırlatarak, bu 
uyarılara rağmen Bulgaristan’ın Müslüman Türklere soyadlarını değiş
tirmeleri yolunda baskı politikasını sürdürdüğünü, Türklere temel hakla
rından yoksun bıraktığını ve dini vecibelerini yerine getirmelerine izin 
vermediğini söylemiştir.

Toplantıda Dışişleri Bakanı Vahit Halefoğlu da bir konuşma yap
tılar. (Bk. Belge 8)

9 Ekim 1985

SANAYİ V E TİCARET BAKANI ARAL PAKİSTAN'DA

Pakistan Sanayi Bakanı Zafer Ali Şah’ın davetlisi olarak Sanayi 
ve Ticaret Bakanı Cahit Aral resmi bir ziyaret için Pakistan’a gitmiştir.

10 -13 Ekim 1985

BAŞBAKAN YARDIMCISI KAYA ERDEM ÇHC’Yİ ZİYARET ETTİ

8 - 1 1  Ekim 1985 tarihleri arasında Seul’de toplanan IMF - IBRD 
Genel Kurul toplantılarına katılan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 
Kaya Erdem daha sonra Çin Halk Cumhuriyetine geçmiştir.

ÇHC Başbakan Yardımcısı Tian Jiyum’un davetlisi olarak Çin’i zi
yaret eden Başbakan Yardımcısı Erdem, Başbakan Zhao Ziyaılg tara
fından kabul edilmiştir.

İki ülke heyetleri arasında yapılan görüşmelerde, ekonomik ilişkiler 
genel olarak gözden geçirilerek, ticaretin daha da geliştirilmesi ele alın
mıştır.



1 0 - 1 5  Ekim 1985

KUZEY ATLANTİK ASAMBLESİ SAN FRANSISCO’DA TOPLANDI

Kuzey Atlantik Asamblesinden 16 NATO ülkesini temsil eden 180 
dolayında milletvekili ve senatör Asamble’nin 31. Dönemi için San 
Fransisco’da toplanmıştır.

Toplantıya Türkiye’den İstanbul Milletvekili Ferruh İlter başkan
lığında bir Parlamenter heyeti katılmıştır,

Sözkonusu toplantı sırasında, 1986 yılı toplantısının 13 -18  Kasım 
tarihleri arasında İstanbul’da yapılması kararlaştırılmıştır.

NATO ülkeleri parlamenterlerinin toplantıda ele aldıkları raporlar 
arasında, Hollanda Milletvekili Ton Frinking tarafından hazırlanmış olan 
NATO’nün Güney Bölgesi Raporu da yer almıştır. Bu raporda Frinking, 
Türkiye’nin ittifak bakımından arzettiği sorunları incelemekte, Türkiye 
hakkında olumlu gözlemlere yer vermekte ve demokrasiye dönüş yolun
daki gelişmeleri övgü ile anlatmaktadır.

Rapor toplantıda büyük bir çoğunlukla kabul edilmiştir.

12 Ekim 1985

ŞEYKA FATMA BİN MÜBAREK 

YARDIM DERNEKLERİNE YARDIMDA BULUNDU

Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Zayed’in eşi Şeyka 
Fatma Bin Mübarek tarafından ülkemizdeki çeşitli yardım derneklerine 
(Kadın Dernekleri Federasyonu, Körlere Yeşil Işık Demeği, Türkiye 
Yardımseverler Derneği) bağışlanan 200 bin dolarlık çek Cumhurbaşkanı 
Kenan Evren’in kerimeleri Şenay Gürvit’e verilmiştir.

14 Ekim 1985

İKİNCİ BOĞAZ KÖPRÜSÜNE İLİŞKİN 

TİCARİ KREDİLER İKRAZ ANLAŞMASI İMZALANDI

İkinci Boğaz Köprüsü ve Çevre Yolları projesine Ticari Krediler 
Hakkındaki 16.6 milyar Yen’lik İkraz anlaşması Tokyo’da Hükümetimiz 
adına Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Dış Ekonomik İlişkiler Genel 
Müdürü Yardımcısı Yalçın Burçak ile krediyi sağlayan 19 Japon malı 
kuruluşu temsilcileri tarafından imzalanmıştır.
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15 Ekim 1985

HALEFOĞLU NATO OLAĞANÜSTÜ BAKANLAR TOPLANTISINA

KATILDI

ABD Başkanı Ronald Reagaıı ile Sovyet Lideri Mihail Gorbaçov 
arasında Kasım ayında Cenevre’de yapılacak Zirve görüşmesi öncesi 
NATO ülkeleri Dışişleri Bakanları İttifakı ilgilendiren konuları görüşmek 
üzere Brüksel’de toplandılar.

Dışişleri Bakanı Halefoğlu, Zirvede insan hakları konusunun ele 
alınmasının ABD Dışişleri Bakanı G. Shultz tarafından açıklanması üze
rine Bulgaristan’daki Türk azınlığın maruz kaldığı baskıları, dinsel ve 
kültürel alanlardaki zorlamaların zirvede dile getirmesini talep etmiştir.

15 Ekim 1985 

ERALP HAVA SAHAMIZ İHLALLERİNİ DOĞRULADI

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Yalım Eralp, haftalık mutad basın top
lantısında «Yunanistan’ın hava sahamızı ihlâl ettiğine dair bazı haberler 
var. Doğru mudur» şeklindeki bir soruyu «İki ihlal olayı var. Birisi 7 
Ekim 1985 günü Yunan hava kuvvetlerine ait iki adet F-4E uçağı Çeşme 
burnu batısında Türk hava sahasını ihlal etmiş, öbürü de 9 Ekim günü 
Aıııttepe muhribi Ege Denizinin uluslararası sularında bir Yunan gemisi 
tarafından taciz edilmiştir. Yunanistan’ın Ankara Büyükelçiliği Müste
şarı iki kez Bakanlığa davet edilmiş ve bu tip olayların tekerrürünün 
Önlenmesini beklediğimiz Yunan Hükümetine iletilmiştir.

SORU : Yunanlıların hava sahasını ihlali konusunda bir artış var 
mıdır ?

CEVAP : Bunun dışında bir şey yok» demiştir.

16 Ekim 1985 

DÜNYA GIDA GÜNÜ KUTLANDI

Dünya Gıda Günü ve FAO’nun Kuruluşunun 40. nd yıldönümü mü
nasebetiyle Başbakan Turgut özal ve Tarım, Orman ve Köyişleri Bakanı. 
Hüsnü Doğan, FAO Genel Direktörü Eduard Sauma’ya bir kutlama 
mesajı gönderdiler. (Bk. Belge 9, 10)
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1 6 - 1 7  Ekim 1985

EUREKA TOPLANDI

«Teknoloji Avrupa» sının yaratılması amacıyla Avrupa ülkeleri ara
sında bilimsel ve teknolojik işbirliği geliştirme hedefi güden EUREKA’ya 
ülkemiz de 18 -1 9  Eylül 1985 tarihlerinde Bonn’da düzenlenen dik Yüksek 
Seviyeli Temsilciler toplantısına katılmakla taraf olmuştur.

İkinci Yüksek Seviyeli Temsilciler toplantısı 16 -17  Ekim tarih
lerinde yine Bonn’da düzenlenmiş olan bu toplantıda EUREKA’nun 5 -6  
Kasım 1985 tarihlerinde Bakanlar düzeyinde Hannover’de toplanacak olan
II. toplantısını hazırlayan Bonn’daki toplantıya katılan Türkiye, Hanno
ver’de yapılacak toplantıya da iştirak edecektir.

Ayrıca İngiltere’nin girişimiyle proje finansmanı ve örgütlenme 
konularında EUREKA’ya taraf 18 ülkenin özel sektörlerine mensup 
temsilciler 14 Ekim 1985 tarihinde Londra’da toplanmışlardır. Bu top
lantıya ülkemiz özel sektörünü temsilen Yapı ve Kredi Bankası Genel 
Müdürü Hüsnü özyeğiıı ve Yaşar Holding A. Ş. Başkam Vekili Ah Naili 
Kubalı katılmışlardır.

17 Ekim 1985 

HALEFOĞLU TBMM’NE BİLGİ VERDİ

Dışişleri Bakan Vahit Halef oğlu, BM’in 40. ncı Genel Kurul çalış
maları vesilesiyle New York’ta bulunduğu sırada yapmış olduğu çalış
malar hakkında TBMM’ne bilgi vermiştir. (Bk. Belge 11)

18 Ekim 1985

ERALP «TÜRKİYE İLE SURİYE ARASINDAKİ İLİŞKİLERDE 

GELİŞME KAYDEDİLMESİNİN ANİ OLMADIĞINI» SÖYLEDİ

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Yalıp Eralp haftalık mutad basın toplan
tısında «Suriye ile ilişkilerdeki bu gelişme ani mi oldu?» şeklindeki so
ruya vermiş olduğu cevap şöyledir :

«Ani demek doğru olmaz. Sayın Müsteşar Büyükelçi Necdet Tezel’in 
Şam’a yaptığı ziyaret ile ilgili olarak bir gelişmeleri 5 Mart günü anlat
mıştım. Yine New York’da Dışişleri Bakanımızın Suriye Dışişleri Bakanı 
ile yaptığı görüşme hakkında, oradaki basın mensuplarına verdiğimin 
brifing hakkında bilginiz var. Ani demek doğru olmayabilir. Belki gelişen 
bir durum» demiştir.
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ORGENERAL ÖZTORUN SUUDİ ARABİSTAN’A GİTTİ

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Necdet öztorun resmi bir zi
yarette bulunmak üzere Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirliklerine 
gitmiştir.

18- 25  Ekim 1985

ÇHC GENELKURMAY BAŞKANI ÜLKEMİZİ ZİYARET ETTİ

Çin Halk Cumhuriyeti Genelkurmay Başkam Başkam Dezhi Yang 
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Uruğ’un resmi davetlisi olarak 
ülkemizi ziyaret etmiştir.

Konuk Genelkurmay Başkam ülkemize geldiği sırada yaptığı açık
lamada «bu ziyaretimizin iki ülke arasındaki dostluğu daha da pekiş
tireceğine inanıyorum. Türk ordusunun çok eğitimli ve disiplinli olduğunu 
biliyorum. Sizlerden öğreneceğimiz çok şeyler var» demiştir.

ÇHC Genelkurmay Başkanı Cumhurbaşkanı Kenan Evren tarafından 
kabul edilmiştir.

Genelkurmay Başkam Dezhi Yang ülkemizde bulunduğu süre zar
fında MKE, Aselsan ve Harp okulunu ziyaret etmiş, Ankara, İstanbul, 
Eskişehir ve Gölcük’te askeri tesislerde bazı incelemelerde bulunmuştur.

19 - 26 Ekim 1985

BAŞBAKAN ÖZAL NEW YORK’DA

Birleşmiş Milletler Teşkilatının 40. ncı yıldönümü dolayısıyla dü
zenlenen törenlere katılmak üzere Başbakan Turgut özal New York a 
gitmiştir.

Başbakan özal New York’ta bulunduğu sırada, ABD Temsilciler 
Meclisi New York üyesi Stephan Solarz, BMGS Cuellar, Irak Devlet Baş
kam Yardımcısı Taha Muhiddin Maruf, Pakistan Devlet Başkanı Ziya 
ül Hak, İsveç Başbakanı Olof Palme, ÇHC Başbakan Zhao Ziyang? Ma
caristan Cumhurbaşkanlığı Konseyi Başkanı Pal Loconzsi, Hindistan 
Başbakanı ve Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Yakovas üe ikili görüş
meler yapmıştır.

Başbakan özal New York’taki gazete yöneticileriyle birer görüşme 
yapmış ve bir basın toplantısı düzenleyerek temasları hakkında bilgi
vermiştir.

Başbakan Turgut özal BM’nin 40. ncı Genel Kurul unda biı konuşma 
yapmıştır. (Bk. Belge 12)

18- 23 Ekim 1985
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GİRAY LAHEY’E GİTTİ
2 1 - 2 3  Ekim 1985

Bayındırlık ve İskan Bakanı Safa Giray, Avrupa Koııseyi’nin Mekan 
ve Fiziki Planlamadan sorumlu Bakanlar toplantısına katılmak üzere 
Lahey’e gitmiştir.

Avrupa Konseyi’ne üye ülkelerin Bakanlarının katıldığı toplantıda 
Giray Türkiye’de mahalli idarelere yetki devri, belediye gelirlerinin ar
tırılması, konut fonu ve uygulaması ile ekonomik ve bürokratik reform
lar konularında açıklamalarda bulunmuştur.

Bakan Giray, Başbakan Turgut özal’ın talimatı üzerine, Bakanlığı 
ile ilgili yatırım projeleri konusunda yapılacak görüşmelere katılmak 
üzere Lahey’den New York’a gitmiştir.

22 -25  Ekim 1985
BALKAN ÜLKELERİ TURİZM İŞBİRLİĞİ KONFERANSI YAPILDI

Balkan ülkeleri resmi turizm kuruluşlarının 18. ve Balkan ülkeleri 
seyahat acentalarımn 13. Konferansları Yugoslavya’nın Zagrep kentinde 
yapılmıştır.

Konferansa Türkiye, Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarı Kemal 
Gökçe başkanlığında bir heyetle katılmıştır.

Konferans sonunda imzalanan Protokol’de Balkan ülkeleri arasında 
seyahati artıracak, gençlik turizmini geliştirecek ve turizm konusu üze
rinde uzmanlaşmış gazetecilerin ziyaretlerini düzenleyecek gerekli adım
ların atılması, bölge ülkelerinin tek tek edindikleri olumlu tecrübelerden 
öteki ülkelerin de yararlanması öngörülmektedir.

22 Ekim 1985

BULGARİSTAN 4. NOTA’YA DA CEVAP VERMEDİ

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Yalım Eralp, «Bulgaristan ile yapılan 
görüşmelerden umutluyuz demiştiniz?» şeklindeki bir soruyu şöyle ce
vaplandırmıştır :

«Umutluyuz demedik. Söylemediğimiz şeyi söyletmeyin bi
ze. Maalesef Bulgaristan olumsuz tutumunu devam ettiriyor dedik. Bul
garistan’da birgün aklın galebe çalmasmı ümid ederiz dedik. Umutluyuz 
demekle bu farklı şeyler.

Bulgarlar’a verdiğimiz cevabını alamadığımızı 4ncü notada; Siz bi
zimle bunu ikili planda görüşmediğiniz sürece biz bunu uluslararası fo
rumlara getirmeye devam edeceğiz dedik. Nitekim getirdik. Budapeşte de 
de getirdik Sofya’da da getirdik» demiştir.
26



22 Ekim - 5 Kasım 1985

MİLLİ EĞİTİM GENÇLİK YE SPOR BAKANLIĞI HEYETİ
ÇHC’YE GİTTİ

Çin Gençlik Federasyonu’nuıı davetlisi olarak, Milli Eğitim, Gençlik 
ve Spor Bakanlığından bir heyet, uluslararası gençlik yılı nedeniyle 
ÇHC’ni ziyaret etmiştir.

23 Ekim 1985
KKTC EKONOMİ VE MALİYE BAKANI TÜRKİYE’DE

KKTC Ekonomi ve Maliye Bakam Taşkent Atasayan başkanlığında 
bir heyet, Türkiye’nin KKTC’niıı 1986 bütçesine yapacağı katkı konu
sunda temaslarda bulunmak üzere Ankara’ya geldi.

23 -26 Ekim 1985
TÜRKİYE - SURİYE İKİNCİ DÖNEM KARMA EKONOMİK KOMİSYON 

TOPLANTISI ŞAM’DA YAPILDI

Türkiye - Suriye ikinci dönem Karma Ekonomik Komisyon Toplan
tısı Şam’da yapıldı.

Görüşmelerde Türk Heyetine Devlet Bakanı Mustafa Tınaz Titiz, 
Suriye Heyetine de Planlamayla görevli Devlet Bakanı Sabah Bagjaji 
başkanlık etmişlerdir.

Devlet Bakanı Titiz, Sanayi Bakam Ali Trabulsi, Ekonomi ve Dış 
Ticaret Bakanı Amadi, Dışişleri Bakanı Faruk Shava ve İaşe ve İç 
Ticaret Bakam Riyad Haj Halil ile görüşmüş, Başbakan Abdulrauf El 
Kassem ile Ekonomik İşlerle görevli Başbakan Yardımcısı Dr. Selim 
Yasrn tarafından kabul edilmiştir.

Türkiye - Suriye Karma Ekonomik Komisyonu toplantıları 26 Ekim 
1985 tarihinde Ekonomik Bilimsel ve Teknik İşbirliği ile Ticaret ve diğer 
bazı konuları kapsayan bir Protokol ile Ortak girişimler konusunda biı 
Protokol’ün imzalanmasıyla sonuçlanmıştır.

24 - 25 Ekim 1985
BUSINESS INTERNATIONAL İSTANEUL’DA TOPLANDI

Dünya’mn en büyük danışmanlık firmalarından «Business Interna
tional Corporation» in tarafından, Türkiye de yatırım ve ticaret imkanla
rını görüşmek üzere çeşitli ülkelerden geîeıı temsilcileıin de iştirakiyle 
bii' yuvarlak masa toplantısı İstanbul da düzenlenmiştiı.



Devlet Bakanı ve Başbakan Vekili Kaya Erdem’in açılış konuşma
sıyla başlayan toplantıda, Devlet Bakanı M. Tınaz Titiz, Dışişleri Ba
kanı Vahit Halef oğlu, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarı E. Pakdemirli 
birer konuşma yapmışlardır. (Bk. Belge 13)

24 Ekim 1985

BA LFE RAPORU HAKKINDA 

D IŞİŞLERİ BAKANLIĞI BİR AÇIKLAMA YAYINLADI

Avrupa Parlamentosu Siyasi Komisyonu’nun Türkiye’de insan hak- 
lark konusunda bir rapor hazırlamakla görevlendirdiği İngiliz Sosyalist 
Parlamenter Richard Balfe’ııin hazırladığı rapor ve karar tasarısı Par
lamentonun 23 Ekim 1985 tarihli Genel Kurulunda kabul edilmesi üzerine 
Dışişleri Bakanlığı bir açıklama yayınladı.

Sözkoııusu açıklama şöyledir :

«Avrupa Parlamentosu Siyasi Komisyonu’nun raportör olarak gö
revlendirdiği Richard Balfe’niıı «Türkiye’de insan hakları» başlığı altında 
hazırladığı bir rapor ve karar tasarısı Parlamento Genel Kurulu’nda ka
bul edilmiştir.

Baîfe’nin hazırladığı rapor ve karar tasarısı tek taraflı, her türlü 
iyi niyetten yoksun, ön yargılı görüşleri içeren metinlerdir.

Raporun ve kararın incelenmesi, bunların başlıca amacının, Türkiye 
ile Batı Avrupa arasındaki ilişkilerin olumlu yönde gelişmesini önlemek 
olduğunu göstermektedir. Nitekim, bu amacı sağlamak için ülkemizle il
gili en basit gerçeklerin dahi saptırılmasından, Türkiye’ye karşı mesnet
siz suçlamalar yöneltilmesinden ve buna karşılık Türkiye’deki her türlü 
olumlu gelişmenin gözardı edilmesinden kaçımlmamıştır. Türkiye demok
rasiyi kendi halkı istediği için benimsemiştir. Demokrasi konusunda kim
seden icazet almak durumunda değildir.

Böyle bir rapor ve kararın bizim açımızdan herhangi bir suııuç do
ğurmasının beklenemeyeceği aşikardır. Türk milletvekilleriyle her türlü 
diyalogu reddedenlerin, aynı zamanda Türkiye hakknıda değer hükmü 
vermeye çalışmalarındaki çelişki meydandadır.

Balfe raporu, Türkiye ile ilgili değerlendirmeleri bizzat Türk Mil
letvekillerinden elde edilecek bilgiler yerine, öıı yargılı üçüncü kişilerce 
hazırlanan metinlere dayandırmanın ııe kadar hatalı bir tutum olduğunu 
ve bu tutumun ne kadar çarpık sonuçlar doğurabileceğinin canlı bir ör
neğidir.
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Bu rapor ve kararla, Avrupa Parlamentosu Türkiye ile ilişkilerin 
geleceği konusundaki değerlendirmesini, bu tür doğuştan malül, ön yar
gılı ve yanlış metinlere dayandırmak talihsizliğine uğramıştır. Rapor ve 
kararın kabul edilmesi, Avrupa Parlamentosunun prestijine ve inandırı
cılığına indirilmiş bir darbedir.»

24 Ekim 1985

BM’İN 40. YILDÖNÜMÜ ANKARA’DA KUTLANDI

Birleşmiş Milletler Türk Derneği tarafından BM örgütü’nün 40. 
kuruluş yıldönümü nedeniyle Ankara’da bir kutlama töreni düzenlen
miştir.

Tören’de Dışişleri Bakanı Vahit Halefoğlu, örgütün çalışmaları ve 
Türk dış politikası hakkında bir konuşma yapmıştır.

Cumhurbaşkanı Kenan Evren de BM’in 40. Kuruluş yıldönümü do
layısıyla bir mesaj yayınlamıştır. (Bk. Belge 14, 15)

29 - 30 Ekim 1985

MİLLİ SAVUNMA BAKANI NPG TOPLANTISINA KATILDI

NATO Nükleer Planlama Grubu’ııun Sonbahar toplantısı Brüksel’de 
yapıldı.

Toplantıda Türkiye’yi Milli Savunma Bakam Zeki Yavuztürk temsil 
etmiştir.

Milli Savunma Bakanı Yavuztürk, Brüksel’de ABD? İngiltere, F. 
Almanya ve Kanada Savunma Bakanlarıyla ikili görüşmeler yapmıştır. 

NPG Toplantısı sonunda bir Ortak Bildiri yayınlanmıştır.
Milli Savunma Bakanı Yavuztürk NPG toplantısı sonunda 29 ve 30 

Ekim tarihlerinde Türk gazetecileriyle birer basın toplantısı yapmıştır. 
(Bk. Belge 16, 17, 18)

30 Ekim 1985
D IŞİŞLERİ BAKANLIĞI BİR DUYURU YAYINLADI

Batı Avrupa’ya gitmek isteyen vatandaşlarımızın bu ülkeleıde se
yahatleri sırasında herhangi bir zorlukla karşı.’aşmalarını önlemek üzeıe 
Dışişleri Bakanlığı aşağıdaki duyuruyu yayınlamıştır.

«Batı Avrupa ülkelerine gitmek isteyen vatandaşlarımızın seya
hatlerine başlamadan önce, geçecekleri ülkelerin memleketimizdeki tem
silciliklerinden vize almaları gerektiği, aksi takdirde, Yugoslavya, Avus
turya veya İtalya hududuna vardıklarında geri çevrildikleri hususu dalıa 
önce sayın vatandaşlarımıza duyurulmuştu.
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Avrupa’daki Temsilciliklerimizden alman haberlerden, karayolu ile 
Bulgaristan’dan transit geçerek Yugoslavya’ya girmek isteyen bazı Türk 
vatandaşlarının daha sonra gidecekleri ülkenin vizesini almamış oldukları 
veya gidüecek ülke vatandaşlarınca gönderilmiş davetiyeleri veya 300 
ABD Doları nakit1 paraları bulunmadığı için Yugoslav makamlarınca 
Yugoslavya’ya sokulmadıkları anlaşılmıştır.

Bu bakımdan, karayoluyla Batı Avrupa ülkelerine seyahat edecek 
vatandaşlarımızın yukarıda belirtilen durumla karşılaşmamaları için aşa
ğıdaki hususlara dikkat etmelerinin menfaatleri icabı olduğunu bir kez 
daha hatırlatılmasında yarar görülmüştür.

1. Batı Avrupa ülkelerine gidecek olan vatandaşlarımızın yurda 
dönüş biletlerini ve bu ülkelerde kalacakları süre zarfında ihtiyaçlarını 
karşılamaya yetecek miktarda yabancı parayı yanlarında bulundurma
ları; ayrıca, vatandaşlarımıza vize uygulayan ülkelere gidildiği takdirde, 
yola çıkmadan önce bu ülkelerin memleketimizdeki Temsilciliklerinden 
mutlaka vize almaları,

2. İş teması için gidecek olanların ayrıca, temas edecekleri firma 
tarafından gönderilmiş davet yazısını yanlarında bulundurmaları ve ge
rektiğinde bunları anılan ülkelerin hudut makamlarına göstermeleri,

3. Akraba ziyaretine gidenlerin ziyaret edecekleri yakınları tara
fından kendilerine yazılmış mahalli dilde bir davet mektubunu beraber
lerinde taşımaları gerekmektedir.

Batı Avrupa ülkelerinden vatandaşlarımıza vize uygulayan Federal 
Almanya, İsviçre, Liechtenstein, Fransa, Belçika, Lüksemburg, Hollanda, 
Danimarka, İsveç, Norveç ve Finlandiya’da çalışan veya ikamet eden 
vatandaşlarımızdan bu ülkelerin makamlarından çalışma ve ikamet iznim 
almış bulunanlar yukarıda belirtilen uygulama dışında kalmaktadırlar.

Sayın vatandaşlarımıza önemle duyurulur.»

30 Ekim - 2 Kasım 1985

SEIA’NIN GÖZDEN GEÇİRİLMESİNE İLİŞKİN İLK TOPLANTI

YAPILDI

Türkiye ile ABD arasındaki Savunma ve Ekonomik İşbirliği An- 
laşması’nm yeniden gözden geçirilmesi konusunda Türk-ABD  Heyetleri 
ilk toplantısını yaptılar.

Diplomatik ve askeri temsilcilerden kurulu heyetlere Türk tarafın 
dan Dışişleri Bakanlığı Müşterek Güvenlik İşleri Genel Müdürü Büyük
elçi Selçuk Korkud, ABD tarafından da ABD’nin Ankara Büyükelçisi 
Strausz-Hupe başkanlık etmişlerdir.
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31 Ekim - 2 Kasım 1985

ABD DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SİYASİ İŞLER MÜSTEŞARI 

ARMACOST GELDİ

SEIA ’mn gözden geçirilmesine ilişkin toplantının yapıldığı sırada, 
ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşarı Michael Armacost Tür
kiye - ABD ikili ilişkilerini görüşmek üzere ülkemize gelmiştir.

Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi Necdet Tezel ile ABD Dışiş
leri Siyasi İşler Müsteşarı Michael Armacost’un başkanlık ettiği görüş
melerde, ikili ilişkiler, bölgesel sorunlar, Türkiye ile Yunanistan arasın
daki sorunlar ele alınmıştır.

Başbakan Turgut özal ve Dışişleri Bakanı Vahit Halef oğlu ile de 
birer görüşme yapan Armacost ülkemizden ayrılmadan önce bir basın 
toplantısı düzenleyerek Ankara’daki temasları hakkında bilgi vermiştir.

Ankara’dan sonra İstanbul’a geçen Armacost şehrin tarihi ve tu
ristik yerlerini gezmiştir. (Bk. Belge 19)

31 Ekim - 3 Kasım 1985

DEVLET BAKANI YILMAZ SENEGAL’E GİTTİ

«İslâm ülkeleri Enformasyon ve Kültür İşleri Komitesinin Sene- 
gal’in Başkenti Dakar’da yapılan toplantısına katılan Türk heyetine Dev
let Bakanı Mesut Yılmaz başkanlık etmiştir.

Devlet Bakanı Yılmaz, 31 Ekim tarihinde yapılan genel oturumda 
bîr konuşma yapmıştır.

İslâm Konferaıısı’na üye 16 ülkenin Bakan düzeyinde temsil edil
diği toplantı sonunda yayınlanan ortak bildiride Bulgaristan daki Türk- 
lerin sorunlarına da değinilmiştir. Bu konuda yurda dönüşünde biı açık
lama yapan Devlet Bakanı Yılmaz «kapanış bildirisinde, Bulgaristan 
Türkleriyle dayanışma içinde olunduğu ve Bulgaristan daki soydaşları
mızın dini özgürlüklerini ve kültürlerini koruyabilmeleri için geıekli gi
rişimlerin yapılması konusunda, katılan heyetlerin ortak temennisine yer 
verildi» demiştir. (Bk. Belge 20)
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K Ü L T Ü R E L  O L A Y L A R

— 1 - 5  Ekim 1985 tarihlerinde Polonya’da düzenlenen Türk Film 
Haftasına yedi adet renkli ve beş adet kısa metrajlı film gönderilmiştir.

-— 2 Ekim 1985’te Banu Sözüar Kahire ve Nairobi’de konserler 
vermiştir.

— Türkiye - SSCB Kültürel ve Bilimsel Değişim Programı uyarınca 
incelemelerde bulunmak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığı Milli Folklor 
Araştırma Dairesi Başkanlığı Şube Müdürü Ahmet Çakır 4 - 1 8  Ekim 
1985 tarihlerinde Sovyetler Birliği’ne gitmiştir.

— Türkiye - Hindistan Kültürel ve Bilimsel Değişim Programı uya
rınca 7 - 1 4  Ekim 1985 tarihlerinde İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Ga- 
lerisi’nde, 18 - 26 Ekim 1985 tarihlerinde de Ankara Devlet Güzel Sa
natlar Galerisi’nde «Hint Çağdaş Resim Sergisi» düzenlenmiştir..

— Türkiye - ÇHC Kültürel ve Bilimsel Değişim Programı uyarınca 
Prof. Dr. Necdet Serin ve Doç. Dr. Ersin Onulduran 15 - 30 Ekim 1985 
tarihlerinde ÇHC’ni ziyaret etmişlerdir.

— 15 Ekim - 30 Aralık 1985 tarihleri arasında düzenlenecek AGİK 
Kültürel Forumu sırasında, Çağdaş Resim Sergisi, Uluslararası Pul Ser
gisi, Uluslararası Film Gösterisi, Uluslararası Televizyon Dizileri ve 
Uluslararası TV Galası etkinliklerine katılımlmaktadır.

— Türkiye - Çekoslovakya Kültürel ve Bilimsel Değişim Programı 
çerçevesinde Doç. Dr. Kamil Serdengeçti ve Doç. Dr. Necdet Tezcan temas 
ve incelemelerde bulunmak üzere 21 Ekim - 2 Kasım 1985 tarihlerinde 
Çekoslovakya’yı ziyaret etmişlerdir.

— 2 1 - 2 5  Ekim 1985 tarihlerinde İtalya’nın Palermo kentinde dü
zenlenen «VII. Palermo Spor Filmleri Festivali» ne gönderilen «Pehlivan» 
adlı film birincilik ödülünü kazanmıştır.

— Özbekistan SSCB Bilimler Akademisi Başkanı ve SSCB Bilimler 
Akademisi yedek üyesi P. K. Khabibulaev iki meslektaşı ile birlikte 
23 - 30 Ekim 1985 tarihlerinde ülkemizi ziyaret etmiştir.

— «Tüm Çin Gençlik Federasyonu» nun davetlisi olarak beş kişilik 
Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Heyeti 23 Ekim - 3 Kasım 
tarihlerinde ÇHC’ni ziyaret etmişlerdir.
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— Türkiye - Arnavutluk Kültürel Değişim Programı uyarınca Devlet 
Opera ve Balesi solist sanatçılarından Keriman Davran, Nurdan özar, 
Pekin Kırgız ve Ekrem Çelikkol 23 Ekim - 3 Kasım 1985 tarihlerinde 
Tirana operasında yapılan temsillere katılmışlardır.

— 15 Ekim 1985 tarihlerinden itibaren Budapeşte’de yapılan Av
rupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı Kültürel Forumu sırasında, 24 - 29 
Ekim 1985 tarihlerinde Yücelen Yaylı Sazlar Dörtlüsü Budapeşte’de kon
serler vermişlerdir.

— Türkiye - Yugoslavya Kültürel Değişim Programı uyarınca 24 - 30 
Ekim 1985 tarihlerinde Belgrad’ta düzenlenen «30. Uluslararası Kitap 
Fuarı» na katılınmıştır.

— A.ü.S.B.F. öğretim üyesi Prof. Mümtaz Soysal, T.B.M.M.’nin 
65. Kuruluş Yıldönümü vesilesiyle yurttdışıııda gerçekleştirilen etkin
likler çerçevesinde 28 Ekim - 8 Kasım 1985 tarihleri arasında Danimarka 
ve Hollanda’da konferanslar vermiştir.
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BELGE : 1

SAYİN BAKANIMIZIN BİRLEŞMİŞ MİLLETLER 
40. GENEL KURULUNA HİTABEN 4 EKİM 1985 TARİHİNDE 

YAPTIKLARI KONUŞMANIN METNİ

Mr. President,

I have the pleasure to congratulate you upon your election to the 
presidency of the fortieth session of the General Assembly. I am con
fident that under your guidance this session will constitute a significant 
and meaningful point in the life of the United Nations by giving us the 
opportunity to make an assessment of the past forty years while trying 
to look constructively into the future.

I also wish to pay warm tribute to the president of the thirtyninth 
session, P. E. Ambassador Paul Lusaka of Zambia. His conduct of the 
work of the General Assembly contributed substantially to the success 
of the previous session.

Mr. President,

I would like, first of all, to express on behalf of the people and 
the Government of Turkey our profound feelings of sorrow and our 
condolences to the people and Government of Mexico for the terrible 
earthquake that has occured in Mexico recently, entailing big loss of 
lives and heavy material damage. As a country which has often suf
fered from earthquakes and other natural disasters, we do understand 
the tragedy that has befallen the Mexican people and sympathize with 
them.

In trying to contribute to the collective assessment that the fortieth 
anniversary prompts us to make, I should first like to underline two 
major developments of the post-war era around which numerous other 
related issues seem to cluster. There have indeed been drastic and 
profound changes in the world during the past four decades and con
sequently in the thrust, scope and time general orientation of interna
tional relations.

Firstly, the end of the Second World War has brought in an era of 
sharp divisions in the form of Fast-West tensions coupled with ever 
groving security concerns of a different magnitude. The nucleai weapons 
and the dilemmas arising out of their existence are also now in their 
fortieth year. The efforts for a progression from a cold war to a stable
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relationship through the search for detente and cooperation, and for 
arms control and disarmament, have not yet taken us to a point that 
could correspond to the basic assumption of the Charter.

Secondly, the world political scene has changed in more than one 
way as reflected by the process of decolonization in which the United 
Nations has played such a decisive role. This process has, in tum̂  
modified not only the composition and the structure of the United 
Nations, but it has also made a profound impact on the approach to the 
problems facing hundreds of millions of people as well as to their order 
of priorities. Decolonization has given effect and meaning, to a large 
extent, to the principle of equal rights and self-determination of peoples 
enshrined in the Charter and to the universality of the Organisation. 
This process is yet to be completed. On the other hand, the economic 
problems of the developing countries have not been adequately and 
effectively addressed. The vision of the founding fathers of this Orga
nization which initiated a new political order of the world should be 
coupled with steps towards the adjustment and improvement of the 
world economic structure.

There is no doubt that the United Nations system has been 
instrumental in providing economic and technical assistance to the de
veloping countries. However, basic problems, starting with hunger and 
proverty in the world and extending to the debt problem of the developing 
countries have remained with us.

Mr. President,

Many global issues and regional questions on the agenda of this 
session have been with us since in the preceeding years, same in fact, 
the incoption of the Organization, As we commerate the fortieth 
anniversary of the new beginning made in San Francisco, persistent 
armed conflicts, confrontation and acts of violence continue to dominate 
the international scene.

My Government is committed to suppert every realistic effort aimed 
at improving the international climate and promoting just and equitable 
solutions to existing problems through peaceful menns. The basic 
approach of my Government to all international, regional and bilateral 
issues, is guided by the overriding importance we place in dialogue a n d  

negotiations. Our geographic location and our experiences constantly 
enhance our awareness in the fundamental need for both regional a n d  

international peace and. security. These are the main pillars of the 
Turkish foreign policy, laid down more than 60 years ago by Mustafa 
Kemal Atatiirk, the founder of the Turkish Republic.
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The improvement of East-West relations is the key for progress on 
vital questions related to the future and indeed the very survival of 
humanity. The search for detente through constructive dialogue and 
broad cooperations as well as the strengthening of peac.e by establishing 
a stable military balance at the lowest possible level of forces through 
arms control and disarmament are the basic goals to which we affirm 
our commitment in this context.

We have welcomed the negotiations in Geneva between the United 
States and the Soviet Union on their strategic and intermediate-range 
nuclear weapons and defence and space systems. These negotiations 
intended to work out effective agreements between the two countries, 
enjoy the support of all nations. Moderation and restrainting the general 
context of international relations would facilitate the search for ag
reement in all three areas of negotiation.

Lack of confidence has stood out for too long as the most salient 
feature of the international scene and has cast uncertainty on the 
future by increasing tensions and risks of confrontation. The approaching 
summit meeting between the United States and the Soviet Union 
rekindles expectations for future efforts to gradually reverse this trend. 
We hope eventual progress towards a better understanding between the 
two countries would help pave the way for tangible results in other 
related areas.

Confidence building in a wider scale constitutes an important pre
requisite for the success of disarmament initiatives. Progress on all 
aspects of arms control and disarmament, through balanced and verifiable 
agreements, continues to be our basic aim in this field. Negotiations 
have been under way for verifiable reductions in conventional forces in 
Europe, as well as verifiable confidence building measures covering 
the whole of Europe which have yet to produce military significant 
and politically binding agreements. In a worldwide context, a compre
hensive and verifiable ban on chemical weapons is the imminent task in 
the face of the proliferation and use of such weapons*

Mr. President,

International cooperation in promoting and encouraging respect for 
human rights and fundamental freedoms fcr all without distinction as 
to race sex, language or religion is one oi the basic purposes of the 
United Nations. Human rights, as highlighted by the Charter, embody 
the concept of non-discrimination and are directly related to the con
cepts of international peace, security and justice. Cross and presistent 
violations, such as the system of apartheid, are bound to provoke the
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reaction of the international community and lead to tensions that 
endanger peace and stability. Racism and racial discrimination should 
be eradicated in all its forms. The grave situation and the social and 
political unrest in South Africa arising from the policy of apartheid 
have continued to place a heavy burden on both the human conscience 
and international relations.

Turkey has never established political or economic ties with the 
racist regime of Pretoria and on every occasion has raised her voice 
against the inhuman and degrading policy of the Government of South 
Africa against the black majority. We sincerely hope that all the citizens 
of South Africa will soon enjoy human rights and fundamental freedoms.

Beside the fortieth anniversary of the United Nations, 1985 marks 
as well, the twenty-fifth anniversary of the adoption of the Declaration 
on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples. In 
spite of the great contibution of the United Nations to the process of 
decolonization throughout these years, we are still faced with situations 
where colonization and oppression persist.

The world public opinion has this year focused, more than ever, 
its attention 011 developments in Southern Africa and has persistently 
called 011 South Africa, both within and outside the United Nations, to 
alter radically its policies with regard to Namibia. The United Nations 
has a direct legal responsibility for the achievement of Namibian 
independence, through the exercise of the right to self-determination 
by the people of Namibia in accordance with the unanimously approved 
resolution of the Security Council.

It is clear that unilateral action by South Africa in Namibia 
constitutes a direct affront to the expectations of the world public 
opinion. Neither the humanitarian dimension of the problem, nor the 
continued utilization of Namibian territory as an. outpost for military 
operations can be overlooked or tolerated.

As a founding member of the United Nations Council for Namibia, 
we shall continue to give support to the legitimate and just struggle of 
the people of Namibia, as well as to the efforts of the Secretary - General 
for the implementation of the relevant Security Council resolutions on 
Namibian independence.

Mr. President,

Another area which requires better awareness and firm international 
cooperation is the question of terrorism in all its aspects. We hold the 
view that international terrorism is a direct threat to human rights. 
Since the right to life is the most elementary and obvious of all human 
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rights, it should be more effectively protected against this menace. The 
formulation of measures and the promotion of an effective international 
cooperation to prevent, combat and punish all acts of international 
terrorism have become an urgent task. When one remembers the linkages 
which have been identified and exposed between the illicit traffic in 
narcotic drugs, arms smuggling, and international terrorism, there can 
be no hesitation on the need to fight this very real danger against 
humanity and international life.

I regret to say that since the last General Assembly new and 
massive violations of human rights have been added to already existing 
ones. In some cases, national minorités safeguarded by international 
agreements are being deprived of their basic rights. Wide-spread oppres
sion includes such methods as the forcible change of names and identities, 
interference with religious practices, proscription against cultural and 
ethnic preservation and injunction against emigration. I ’o distorted 
historical argument may justify such flagrant violations of human 
rights. We hope that the international community will find ways to 
remedy this intolerable situation that contradicts all basic standards of 
contemporary societies.

Mr. President,

The tragic situation in the Middle East, which constitutes a serious 
threat to world peace, requires our utmost attention. We believe that a 
lasting solution cannot be found unless the legitimate rights of the 
Palestinian people are recognized. The common approach reached bet
ween Jordan and the PLO may provide an opportunity for a just and 
lasting peace in th e Middle-East. We should like to hope that all the 
directly concerned parties will not fail to seize the opportunities this 
initiative has created, with reciprocal goodwill and political vision.

We are aware, however, that peace in the Middle East is indivisible 
and that a just and lasting comprehensive settlement in the Middle 
East that must satisfy the legitimate rights and concerns of all the 
parties involved, will continue to elude us until Israel withdraws from 
Arab territories under its occupation since 1967, including Jerussalem.

It is most unfortunate that Israel, instead of adopting a conciliatory 
attitude that would contribute to enhancing chances for a negotiated 
settlement, continues to further aggravate the situation. The recent act 
of aggression by Israel against the sovereignty of a peace-loving country, 
Tunisia, should also be condemned as a flagrant violation of international 
law and the basic principles of the Charter.
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Throughout the year, we have followed with growing concern and 
much anguish the developments that have tragically obscured the hopes 
for the restoration of calm and order in Lebanon. We have always 
regarded the preservation of the sovereignty and territorial integrity 
of Lebanon as an essential element for the stability of the region. In 
this context, Lebanon needs and deserves support from all of us in 
its quest for addressing effectively the threatening chaos that has 
regrettably been prevailing on its soil. We should, therefore like to call 
on Israel to promptly withdraw those elements of its forces that are 
still in Southern Lebanon. Any undue delay in the removal of the 
obstacles preventing from restoring its territorial integrity and achieving 
national reconciliation free from any autside interference would entail 
further human suffering and would hamper diplomatic efforts for peace 
in the Middle East as whole.

Mr. President,

Turkey is deeply distressed by the prolongation and escalation of 
the war between Iran and Iraq which endangers the stability and security 
of the region. Being the only neighbour of both Iran and Iraq and having- 
deep-rooted relations of friendship with them, we are exerting efforts to 
help bring the devastating war to an early end. We deeply regret 
human suffering, and material losses of the two nations. We also regret 
that efforts spent by the distinguished Secretary - General of our 
Organization as well as by other personalities have not produced so far 
concrete results.

Turkey is also trying to bring her contribution to those efforts 
both on a bilateral level and within the framework of the Peace Com
mittee of the Organization of Islamic Conference. We are maintaining 
our dialogue with the two parties and we are continuing to be available 
for any assistance we can provide to them. We regret that a common 
ground could not yet be found between the two sides which might 
provide a basis for a mutually agreeable, lasting and honourable peace. 
Meanwhile, Turkey has contributed through the Turkish Red Crescent 
to the exchange of prisoners of war between the two countries which 
may alleviate, to some extent, the immense human suffering in this war.

The situation in Afghanistan continues to be a major source of 
concern which adversely affects the international climate. We respect 
and admire the resolve of the Afghan people to freely exercise their 
inalienable right to self-determination, secure the withdrawal of foreign 
military forces from Afghanistan and to ensure the voluntary return 
of Afghan refugees to their country. In this connection, we should also
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like to reiterate our appreciation to the Government of Pakistan for 
its sincere and constructive attitude vis-a-vis the efforts of the Secre
tary-General, as well as for its continued humanitarian assistance to 
millions of Afghan refugees. Meanwhile, repeated violations of Pakistan’s 
airspace and territory are of particular concern.

No less important is the situation in Kampuchea. The policy of 
seeking a military solution in Kampuchea which destablizes Southeast 
Asia and entails grave humanitarian suffering should be abandoned. A 
comprehensive political settlement requires the withdrawal of foreign 
forces from Kampuchea and the exercise of the right by the Kampuchean 
people to determine their own destiny. In this respect, we continue to 
support the efforts of the ASEAN countries who have consistently 
worked for a political settlement.

I would also like to stress the significance we attach to the 
continuing search for effective dialogue in the Korean Peninsula in order 
to develop peaceful solutions to all the questions between the two sides 
which will pave the way to their representation in our universal Organi
zation. Emphasizing the humanitarian aspect of the existing problems 
would be most effective in creating a favourable climate necessary for 
meaningful progress. Therefore, we welcome recent efforts designed to 
diminish Inter-Korean tensions.

Central America has continued to remain under the influence of 
regional tensions and armed conflicts despite the efforts of the 
CONTADORA Group. The strained political relations, combined with 
persistent economic and social problems, adversely effect the search 
for peace and stability in the region. The climate of confrontation 
extending beyond the area has made an unfavourable impact on interna
tional relations. We hope the process initiated by the CONTADORA 
Group will maintain its momentum and will continue to enjoy the 
genuine political support of all the interested parties.

Consistent with our basic approach of settling international disputes 
through negotiations, we support the good offices mission of the United 
Nations Secretary-General on the question of Cyprus. We regret, however, 
that a historic o p p o rtu n ity  was missed at the summit meeting of 1 7  
January 1985 due to the intransigance of the Greek Cypriot side. I t  is 
also to be underlined that a serious obstacle to the solution of the 
Cyprus problem is the basic attitude of Greece which rejects the agreed 
premises on which the talks between the Turkish and Greek Cypriots are 
proceeding.
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Mr. President,

Turning to the trends and prospects of the world economy, the 
overall results of the last few years require a comprehensive reassessment. 
The world economy is expanding' after the important and long recession 
since the end of the Second World War. However, this expansion is 
limited in scope and magnitude. Indeed it shows wide disparities from 
country to country. While some economies are realizing quite rapid 
growth, this has been weak or negligible in others. In this context, the 
situation in many of the developing countries calls for immediate attention 
as they are still facing acute economic problems hindering seriously 
their prospects for the future. The current international economic 
situation remains also at risk, particularly because of unresolved questions 
related to structural adjustment, international trade, money and finance.

Most of the developing countries were forced to cut down drastically 
their imports due to the insufficient flow of foreign currency. This 
situation may lead them to further impoverishment with great social, 
humanitarian and political consequences.

Among developing countries, those who can manage to increase 
their productivity and export capabilities are facing severe trade barriers 
and import restrictions from the industrialized countries. This situation 
leads, in most of the cases, to difficulties in debt servicing, further 
cuts in imports and investments.

This situation makes all the mare urgent, the need for a new 
impetus to the Worth-South dialogue which is one of the most important 
tasks facing the international community. So far, the efforts aimed at 
the establishment of a new international economic order have not lived 
up to our expectations. All countries have an important role to play 
in this regard. The efforts of the developing nations are not enough 
by themselves to produce the desired results. The recent experience of 
some developing countries which have implemented tight adjustment 
measures shoows us that these efforts are bound to be insufficent if the 
conditions in the external environment continue to exert negative 
influences.

In this connection, my country’s experience might have some 
relevance. The success of the steps which we have taken since 1980 
and their increasing momentum during the last two years, have been 
the result of our determination in implementing all effective adjustment 
program. However, the protectionist policies followed by industrialized 
countries create major obstacles which frustrate our efforts.
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Indeed, it is of particular importance to reverse the growing pro
tectionist tendencies. Unless the developed countries clearly demonstrate 
the determination to take the lead in a process aiming at the relaxation 
and dismantlement of restrictive trade measures, the developing countries 
will continue to face grave difficulties in successfully carrying out 
export oriented growth strategies On the other hand, it is also in the 
interest of developed countries to stop protectionist practices, since such 
practices have a restrictive impact on the overall level of their economic 
activities and divert them to lower productivity areas.

In the monetary and financial fields, appropriate budgetary and 
monetary national policies are necessary but not enough. International 
efforts are also required to find a solution to the debt problem and to 
improve conditions for increasing financial flows to developing countries.

We must also not overlook the human dimension of economic deve
lopment. The roundtable organized last month in İstanbul under the 
joint sponsorship of the UNDP and the Nort-South Pountable. has 
provided an opportunity for an overall assessment of this important 
subject. As indicated in its concluding Istanbul statement, «Decent 
national and international pressures lead to serious neglect of the hu
man dimension in development. Unless remadied, this neglect will distort 
and handicap the future development of a least a generation to come.»

The situation the world faces, Mr. President, is not an optimistic 
one. Yet we believe that, with common determination, we can work out 
a more peaceful and prosperous future and we may overcome many 
difficulties standing before us.

We should all try to replace confrontation with conciliation and 
understanding, tension with dialogue, restrictive economic measures with 
a global and more responsible approach to the economic problems of the 
world. We cannot let proverty and hunger prevail. The collective wisdom 
°f the international community should not permit these problems to 
fester. We owe it not only to this generation but also to the generations 
to come.
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BELGE : 2

DIŞİŞLERİ BAKANI VAHİT HALEFOĞLU’NUN

10 EKİM 1985 TARİHÎNDE BM GENEL KURULU DÖNÜŞÜ

HAVAALANINDA GAZETECİLERİN SORULARINA VERDİĞİ

CEVAPLAR

SORULAR CEVAPLAR :

SORU : BM’deki konuşmanızda Bulgaristan sorununu gündeme ge
tirdiniz, fakat isim zikretmediniz? nedenini açıklar mısınız?

CEVAP : Burada bu güzel bir mevzu haline geldi. Hangi konunun 
hangi forumda, ne şekilde gündeme getirileceği diplomasi sanatının in
celiklerinden biridir. Biz, Bulgaristan konusunu, İslâm ülkeleri Dışiş
leri Bakanları Konferansında uzun uzadıya dile getirdik, Budapeşte’de 
de bunu dile getireceğiz başka yerlerde de dile getireceğiz.

Genel Kurulun gündeminde bu konu yoktu. Bu konuyu genel kuru
lun gündemine getirip getirmeme hususunda da henüz bir karar vermiş 
değiliz .Genel kurulda bu gibi konuların gündeme getirilmesinin fazla 
sempati yaratmadığını biliyoruz. Ayrıca da isminden bahsetmemekle bir
likte, herhalde genel kurulda bulunan hiçbir ülke kimi kastettiğimiz 
hususunda en küçük bir şüpheye düşmedi. Buna mukabil de, karşı ta
rafa cevap hakkı tanınmadığı için, isim zikredilmemesi dolayısıyla kal
kıp cevap vermek lüzumlu lüzumsuz bir takım iddialar ileri sürmek fır
satını da karşı tarafa vermemiş olduk.»

AVRUPALILARIN GÖRÜŞÜ :

SORU : İkili görüşmelerde AvrupalIların Türkiye hakkmdaki inti
hası nasıldı?

CEVAP : Avrupa ile ilişkiler açısından, ikili temaslarım arasında 
olumlu izlenimler edindim. Avrupalı meslektaşlarıma, özellikle kuzeyli
lerle görüşmelerimde, hiçbir hırçınlık hiçbir eleştiriye yönelik tutuma 
rastlamadım. Milletvekillerimizîe BM’de yemek yerken Steiner geldi se
lamladı, dediki (Strasbourg’da işler gayet sakin ve iyi gidiyor) dedi.

SORU : Brüksel’de 15 Ekim’de bağlıyacak NATO Dışişleri Ba
kanları toplantısına bakan düzeyinde mi katılımlacak ?

CEVAP : Onu inceleyeceğiz. Bakacağız. Diğer ülkeler nasıl katılı
yor, ne şekilde cevap veriliyor. Ona göre karar vereceğiz.
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SORU : ABD Dışişleri Bakanı Shultz ile yaptığınız görüşme so
nunda iki ülke ilişkileri açısından iyimser misiniz?

CEVAP : Bugün gazeteleri gördüm. Bizim beklentilerimiz bakı
mından ABD tarafından bazı tereddütlerin, bazı müşküllerin, olacağı 
yazılı. Bunların böyle olacağını ben sanmıyorum. ABD tarafı, bizim 
ne istediğimizi, nereye varmak istediğimizi ilişkilerimizi hangi taban 
üzerine oturtmak istediğimizi gayet sarih olarak bilmektedir. Kelimeler 
üzerinde oynanmasının bir yararı olacağını ben sanmıyorum.

Ben, bütün görüştüğüm kimselere açıkça söyledim. ABD - Türkiye 
Savunma İşbirliği Anlaşması konusu kelime oyunu haline getirildi. Buna 
hiç lüzum yok. Türkiye, 1980 yılında bu anlaşmayı imza ettiği zaman 
ki, Türkiye değildir.

Türkiye ile Amerika arasındaki ilişkilerin daha geniş tabana otur
tulması lazımdır. Bunu anlattım. ABD Dışişleri Bakanı’na, bundan ne 
kastettiğimi de, etraflıca izah ettim. Zannediyorum ki, ne demek iste
diğimi, Türkiye’nin ne demek istediğini ABD tarafı bütün açıklığı ile 
bilmektedir. Söylediklerimizi anlayışla karşıladılar, dikkatle dinlediler, iıı- 
celiyeceklerini söylediler ve müzakerelere oturuyoruz. İki tarafın yararı
nın ve imkanlarının birleştiği noktada da bir anlaşmaya varacağız. ABD 
önerilerimizi inceliyor.»

TÜRKİYE - İSRAİL İLİŞKİLERİ :

SORU : Bu aşamada Türkiye’nin İsrail ile ilişkileri konusundaki 
görüşünüz nedir?

CEVAP : Biz, Ortadoğu’da istikrar unsuru olan bir ülkeyiz. Her
kes, Türkiye’ye bu gözle bakmaktadır ve Türkiye dostluğu aranan bir 
ülke dediğimiz zaman, bunu bir slogan olarak söylemiyoruz. Milletlerarası 
toplantılara gittiğimizde, Türkiye’nin dostluğunun ne kadar arandığını 
açıkça görüyoruz ve birçok ülke  ̂ Ortadoğu’da bazı önemli problemleri, 
ya ancak Türkiye’nin çözebileceğim veya ancak Türkiye’nin katkısı ve 
yardımıyla çözülebileceğini ifade ediyorlar.

Daha yönlü bir dış politika takip ediyoruz. Ortadoğudaki etkenli
ğimiz hergün biraz daha artıyor. Ortadoğu’nun barışa olan ihtiyacı bugün 
her zamankinden fazladır. İran - Irak savaşı devam ediyor. Lübnan’daki 
durum hepinizin malümu, Arap - İsrail mücadelesi ihtilafı sürmektedir. 
Hergün bir hadiseyle karşı karşıyayız. İsrail gitti, 2400 km Ötedeki 
Tunus’da bazı yerleri bombaladı. Bu durum, dünyadaki ilişkilerin normal 
olmadığını gösteren işaretlerdir. Biz, bunların hallinde yardımcı olabi
lirsek, dünya barışma büyük hizmet etmiş olabiliriz.
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GÖRÜŞMELER RAFA MI KALDIRILDI?

SORU : Tunus’daki olaylardan sonra İsrail ile görüşmeler rafa mı 
kaldırıldı ?

CEYAF : Şimdilik mevcut olan randevuları iptal ettik. Bundan 
sonra gelişmeleri görüp, ona göre karar vereceğiz. Diplomaside herşey, 
bir zamanlama ve ayarlama meselesidir. Bunu iyi yapabildiğimiz tak
dirde başarılı olursunuz, iyi yapamadığınız takdirde başarınız ya yok olur, 
ya da azalır.

SORU : Bulgaristan’da 5 bin Türkün tutuklu bulunduğu yolun
daki beyanınız, dinleyenler tarafından nasıl karşılandı?

CEYAF : Biz, bunları milletlerarası kaynaklardan aldık. Böyle ko
nuşmalarda nazari sözler, karşıdakileri etkilemiyor, bir takım somut 
şeyler söylemeniz gerekir. O zaman karşıdakiler daha dikkatle dinliyor
lar. Toplantıda herkes adeta bizim konuşmamızı bekliyordu, çok iyi 
yankı uyandırdı.

BELGE : 3

CUMHURBAŞKANI SAYIN KENAN EVREN İN  2 EKİM 1985 

TARİHİNDE BANGLADEŞ HALK CUMHURİYETİ CUMHURBAŞKANI 

ONURUNA VERDİKLERİ YEMEKTE YAPTIKLARI KONUŞMA

Sayın Cumhurbaşkanı Ershad,

Begüm. Ershad,

Sayın Misafirler,

Ekselânslarma, muhterem refikanıza ve heyetinizin değerli üyele
rine, şahsım ve Türk halkı adına, Türkiye’ye hoşgeldiııiz demekten büyük 
memnuniyet duyuyorum. Bu ziyaretiniz, 1982 yılında ülkenize .yapmış ol
duğum ziyaretin güzel anılarını yeniden yaşamama imkan vermektedir. O 
zaman Ekselanslarıyla ilk defa tanışıp etraflı şekilde görüşmek ve Baııĝ - 
ladeş halkının misafirperverliğine bizzat şahit olmak imkânım elde et
miştim. Türkiye’yi ziyaretinizin^ benim Bangladeş’i ziyaretim gibi, en 
güzel şekilde geçmesini temenni ediyor ve bu ziyaretin ülkelerimiz ara
sındaki kardeşlik mertebesine varan dostluk ilişkilerinin çeşitli alanlarda 
yoğun işbirliğine dönüştürülmesi için çok önemli bir adım teşkil etti
ğine inanıyorum.
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Sayın Cumhurbaşkanı,
Halklarımız, kökleri tarihten gelen, ortak kültürel ve manevi de

ğerlere sahiptirler. Kurtuluş Savaşımız sırasında Doğu Bengalli kardeş
lerimizden gördüğümüz maddi ve manevi desteği milletçe daima takdir 
İlişleriyle hatırlamaktayız. İki millet arasındaki bu dostluk ve kardeşlik 
bağları, aralarında çok yakın ilişkiler idame ettirmek isteyen diğer ül
keler için gerçekten örnek teşkil edecek niteliktedir.

Bangladeş’in, kuruluşundan buyana siyasi, ekonomik ve sosyal alan
larda kaydettiği gelişmeleri daima yakın bir ilgi ile takip ettik. Ekse
lanslarının dirayetli liderliğinde ülkenizde huzur, güven ve istikrar or
tamının tesisini görmekten büyük memnuniyet duyuyoruz. Halkınızın 
ekonomik ve sosyal alanlarda tesbit edilen hedeflere biran önce erişmesi 
için sarfettiğiniz yoğun gayretler Türkiye’de takdirle izlenmektedir.- 
İktisadi, idari, siyasi ve hukuki alanlarda girişmiş olduğunuz çaba ve 
düzenlemelerinizde size en içten başarı dileklerimizi sunuyorum.

Sayın Başkan,
Türkiye Cumhuriyeti kuruluşundan bu yana büyük Lideri Atatürk’ün 

uyguladığı barışçı politikayı titizlikle izlemeye devam etmekte, komşuları 
ve diğer ülkelerle dostane ilişkiler tesis ve idamesi için elinden gelen 
gayreti göstermektedir. Ancak komşularımızın hepsinden her zaman ayın 
şekilde bir mukabele gördüğümüzü söylememize maalesef imkan yoktur. 
Nitekim  ̂ Bulgaristan yaklaşık bir senedir bir milyondan fazla müslüman 
Türkü eritmek, isimlerini zorla değiştirmek ve dini inançlarını yok etmek 
için şiddet ve baskıya dayalı bir devlet siyaseti izlemeye başlamıştır. 
Bu meseleye bir çözüm bulmak amacıyla ikili görüşmeler yapılması için 
Türkiye Bulgaristan’a tekliflerde bulunmuştur. Fakat Bulgaristan Hü- 
kümeti’nin uzlaşmaz tutumu, şimdiye kadar, müzakereye dayalı bir çözüm 
şekline engel teşkil etmiştir. Bu mesele halledilmediği sürece iki ülke 
arasında dostluk ve iyi komşuluk ilişkilerinin tekrar kurulmasının müm
kün olamayacağı aşikârdır.

Sayın Başkan,
Bu vesileyle, yine bölgemizde cereyan eden ve îslâm alemini çok 

yakınlan ilgilendiren bazı sorunlara da kısaca değinmek istiyorum. Yakın 
komşularımız, İran ile Irak arasında süregelen savaş Türkiye için derin 
bir endişe kaynağı olmaya devam etmektedir. Bangladeş’in de aynı endi
şeleri paylaştığım yakmen biliyoruz. Gerek İslâm Konferansı Teşkilâtı 
tarafından kurulan Barış Komitesi çerçevesinde ülkelerimizin sarf ettiği 
gayretlerden, gerek ikili plânda giriştiğimiz bazı teşebbüslerden maale
sef bugüne kadar olumlu bir sonuç alınamamıştır. Buna rağmen Türkiye, 
bu kardeş kavgasının sona erdirilmesine yardımcı olabilmek için elinden 
gelen hertürlü çabayı göstermeye devam etmektedir.
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«Bizim için bir başka endişe kaynağı da Orta Doğu’daki durumdur. 
Orta Doğu ihtilafının temelinde Filistin meselesinin yattığı inkar edi
lemez. Filistin halkının meşru haklan ve beklentilerine cevap verecek 
bir çözüm şekli bulunmadan Orta Doğu’da kalıcı bir barış ve istikrar 
kurulamaz. Böyle bir hâl şekli, Kudüs dahil olmak üzere işgal altındaki 
Arap topraklarından İsrail'in geri çekilmesi, Filistin halkına bütün meşru 
haklarının tanınması ve bölgedeki tüm ülkelerin bağımsızlıklarının ve 
toprak bütünlüklerinin garanti edilmesi, ilke ve esaslarma dayandırıl- 
malıdır. Ancak, İsrail’in ısrarla izlediği uzlaşmaz politika, bu konuda 
istikbale ümitle bakılabilmesine maalesef pek imkan vermemektedir.

Dün İsrail savaş uçaklarının giriştiği saldırı, sadece Filistin Kur
tuluş örgütünü hedef almakla kalmamış aynı zamanda dost ve kardeş 
Tunus’un egemenliğini de ihlal etmiştir. Bu olayı şiddetle kınamaktayız.»

Lübnan, maalesef içine düşmüş olduğu iç savaştan bir türlü ken
disini kurtaramamaktadır. Türkiye daima Lübnan’ın bağımsızlığı, ege
menliği ile toprak bütünlüğünün muhafaza edilmesi görüşünü kuvvetle 
desteklemiştir ve desteklemeye devam edecektir. Bu sorunlara temas et
mişken, bugün İslâm aleminin her zamankinden daha fazla bir şekilde 
birlik ve beraberliğe ihtiyacı olduğunu belirtmeden geçemiyeceğim. Bu 
çerçevede, İslâm alemi içerisinde yeni mesele ve ihtilafların çıkmaması 
için bu alemin bütün mensuplarının gereken dikkat ve özeni göstere
ceklerini ümit ederim.,

Sayın Başkan,

Türkiye, Güney Asya bölgesel İşbirliği’nin kurulmasını yakın bir 
ilgi ve memnunlukla takip etmektedir. Bangladeş’in aktif bir şekilde 
iştiraki ve kıymetli gayretleri ile bu teşkilatın Güney Asya’da yeni bir 
bölgesel anlayış ve işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunacağına ina
nıyoruz.

Asya’da, Afganistan ile Kampuçya’daki yabancı işgallerin sürüp 
gitmesi bizim için de endişe kaynağı olmaya devam etmektedir. Bu ül
kelerde yabancı işgaline son verilmesi ve Birleşmiş Milletler kararlarının 
uygulanması suretiyle her iki meselenin de çözümlenebileceğine inanıyo
ruz.

Sayın Başkan,

Ülkelerimiz, dış siyasetlerini, devletlerin egemenliğine ve toprak bü
tünlüğüne saygı gösterilmesi, diğer ülkelerin içişlerine karışılmaması, 
kuvvete başvurulmaması ve ihtilafların barışçı yollarla çözülmesi gibi 
gayet iyi bilinen uluslararası prensiplere dayandırmaktadırlar. Bu yüz
dendir ki buradaki müzakerelerimiz sırasında, her geçen gün daha kar-
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maşık ve tehlikeli boyutlar kazanan uluslararası meseleler üzerinde gö
rüşlerimizin büyük benzerlikler arzettiğini bir kez daha miişahade et
tik. Hepimizce malum olduğu üzere bu meseleler dünya barış ve gü
venliğini tehdit etmektedir. Fakat gerekli fedakarlık ve karşılıklı anlayış 
gösterildiği takdirde, bu meseleler çözülmeyecek mahiyette değildirler. 
Bu meyanda, dünyada sürekli ve kalıcı bir barışın tesisi ve idamesi için, 
gelişmekte olan ülkeler ile gelişmiş ülkeler arasındaki, uçurum boyut
larına varan farklılığın giderilmesi gerektiğine inanıyor ve bu alanda 
gelişmiş ülkelere büyük görevler düştüğüne kâni bulunuyoruz.

Sanayileşmiş ülkelerin gelişme yolundaki ülkelerden yapılan itha
lata uyguladıkları kısıtlayıcı tedbirleri ve politikaları süratle gözden 
geçirmelerine büyük ihtiyaç vardır. Diğer taraftan, dünya’nm bazı böl
gelerinde milyonlarca insan açlık ve gıdasızlıktan hayatlarını kaybeder
ken, küçük - büyük istisnasız bütün ülkelerin ardı kesilmeyen bir silah
lanma yarışı ve çabası içerisinde bulunmaları insanlığın geleceği açısın
dan büyük bir çelişki teşkil etmektedir.

Sayın Başkan,
İkili işbirliğimizin iki kardeş milletin beklenti ve arzulan istika

metinde gelişmekte olduğunu görmekten büyük haz duyuyorum. Yap
tığımız görüşmeler, iktisadi ve kültürel temasları arttırmak üzere mü
şahhas işbirliği sahaları tesbit etmek imkanını bize sağlamıştır. Ekse- 
lânslarınm ziyaretinin, ikili işbirliğimizin ülkelerimizin karşılıklı çıkar
ları istikametinde daha da geliştirilmesi çabalarında yeni ve daha ileri 
bir marhalenin başlangıcını teşkil edeceğinden emin bulunuyorum.

Muhterem refikanız ile birlikte Türkiye’deki ikametinizin en güzel 
şekilde geçmesini diliyor ve Türk halkının gerek Ekselansları gerek 
Bangladeş halkı için duyduğu dostluk ve derin takdir hislerini bizzat 
müşahade etmek fırsatını bulacağınıza inanıyorum.

Kadehimi Bangladeş Halk Cumhuriyeti Cumhurbaşkam’mn ve Begüm 
Ershad’m şerefine, kardeş Bangladeş halkının refah ve esenliğine ve 
iki dost ülke arasındaki ilişkilerin sürekli gelişmesine kaldırıyorum.

BELGE : 4

CUMHURBAŞKANI KENAN EVREN TARAFINDAN 
2 EKİM 1985'TARİHİNDE ONURUNA VERİLEN YEMEKTE 
BANGLADEŞ HALK CUMHURİYETİ ERSHADTN YAPTIĞI

KONUŞMA

Your Excellency President Kenan Evren,
Madame Şenay Gürvit,
Excellencies,
Distinguished Guests,
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Ever since our last meeting in Bangladesh in 1982, my wife and 
I had been looking forward to the pleasure and honour of renewing our 
contact again in Turkey. Preoccupation with state duties did not allow 
this cherished desire to materialize sooner, but my wife and I are very 
happy that we have been able to come to Your beautiful country at the 
earliest possible opportunity.

This is a visit not only to a fraternal people but to a land with a 
glorious past and rich cultural heritage. The art and letters, architecture 
and science, that flourished in Turkey over the centuries are a matter 
of great pride for the entire muslim world and can be matched only 
by the resplendent beauties and bounties of nature and warmth of your 
people.

The warm welcome and generous hospitality that Your Excellency’s 
Government and the brotherly people of Turkey have extended to us 
is an eloquent testimony to their immense goodwill for Bangladesh. My 
wife and I and the members of my delegation are deeply appreciative 
of the excellent arrangements made for our visits 
Excellency,

The ties that bind the peoples of Bangladesh and Turkey date back 
to a period many centuries ago. During this long association much 
exchanges have taken place between our two lands. Muslim rulers of 
the sub-continent maintained close links with contemporary Turkish 
Sultans and their contact found expressions in our history, art and 
architecture. Our people lent wholehearted support to the Turkish War 
of Liberation and launched movements to protest the imperialist conspi
racies against Turkey.
Excellency,

Your great leader and founder of modern Turkey Kemal Atatiirk 
is held by our people in high esteem. His ideals and achievements were a 
source of inspiration to our people in their struggle for freedom. Our 
poets and writers have immortalized him and his name is a household 
word in Bangladesh. The great reforms and emancipatory measures 
undertaken by the father of the nation have left their indelible mark 
and contributed immensely to the welfare and prosperity of the Turkish 
nation. We have noted with admiration how following a period of eco
nomic, financial and political difficulties in the past, the Government 
of Turkey implemented a comprehensive programme resulting in a mar
ked improvement in the country’s socio-economic situation.
Excellency,
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Our foreign policy is based on the principles of respect for sove
reignty of states, for the territorial integrity of nations, for non-interfe
rence and non-intervention, for the non-use of force and for the peaceful 
settlement of disputes. We have continued to apply these principles 
consistently in our dealings with the international community, through 
adherence to the Charter of the UN, the Non-Allied Movement, the 
Organisation of the Islamic Conference and the Commonwealth. We 
note with immense satisfaction that Turkey and Bangladesh have worked 
closely, as friends and brothers ought to, in pursuing the cause of justice 
in all international fora.
Excellency,

The tragic conflict between Iran and Iraq has led to untold suf
fering to their peoples and caused us deep anguish. Bangladesh has been 
making unrelenting efforots to bring the fratricidal war to an end. 
Like Turkey we have made positive and constructive endeavours in the 
Islamic Peace Committee towards ending this prolonged and most waste
ful conflict and for restoration of durable peace in the region. Bangladesh 
also expressed its desire to remain at the disposal of both countries as 
a muslim, as also a non-allied state, to contribute in whatever way it is 
possible to achieve conditions of peace and settlement of their disputes. 
Excellency,

We are greatly concerned by the situation in West Asia. The state 
of aggression by Israel not only continues unabated but is seen to escar
íate. We feel that Israel must immediately vacate all occupied territories 
and restore Jerusalem to her rightful severeignty. We reiterate our firm 
support for our Palestinian brethren and for their representative, the 
PLO, and also for their inalienable rights to their homeland. We since
rely hope that this vital and central issue will be resolved soon in order 
that comprehensive settlement can be aimed at in those areas where 
conflicts tend to proliferate through interference and intervention. 
Excellency,

The recent developments in Lebanon have shocked and puzzled 
the Muslim Ummah. The shedding of blood of the muslims by fellow 
Muslims added a new dimension to the already complicated Lebanese 
problem. We fully support all measures aimed to total Lebanese, sove
reignty and hope that our Lebanese brethren will find ways and means 
for achieving the kind of independent existence which is their right. 
Excellency,

Bangladesh is opposed to presence of foreign troops in any country 
unless it has the approval of the United Nations. In accordance with 
this policy, we support the withdrawal of all foreign troops from Afgha-
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nistan and Kampuchea. We believe , that this and this alone can create 
conditions that will enable the Afghan and Kampuchean people to decide 
their future in accordance with their will and free from outside inter
ference.
Excellency,

Our abhorence for racialism and apartheid is well-known. South 
Africa and Namibia must be rid of these evils. AVe condemn the recent 
merciless crack-down by the white racist regime on the oppressed people 
of South Africa and express our solidarity with those to whom South 
Africa rightly belongs. We also reiterate our unequivocal support for the 
Namibians struggle for freedom.
Excellency,

I am pleased to say that the seven countries of the South Asian 
region are engaged in promoting new areas of cooperation through the 
South Asian Regional Cooperation. We have no doubt that this Forum 
representing about one billion people will usher in a new era of un
derstanding and cooperation in South Asia and will in the not too distant 
future create the right conditions for greater stability, peace and pros
perity in the region. The rapid process of materialisation of the South 
Asian Regional Cooperation in such a short span of time is indicative 
of the common and deep urge for amity and cooperation in the region.

In Bangladesh, excellency, we have been working hard towards 
regenerating and developing the economy through a number of refor
mative measures. My special endeavour since assuming office hes been 
to meet effectively this difficult and challenging task. With this aim in 
view, we undertook a number of economic, administrative, political and 
judicial reforms. The administratioon and the judiciary were decentralized 
and elections to local bodies were held. In the referendum held on March 
21 this year, the people of our country expressed their overwhelming 
support for my policies. Elections to local bodies at sub-district level 
were also successfully completed in May this year. We are now contemp
lating to hold presidential and parliamentary elections at the earliest 
possible opportunity. We shall spare 110 efforts to achieve our desired 
objectives and, God willing, We shall succeed and give a better quality 
of life to our people.
Excellency,

My wife and I would like to thank you and the Government of 
Turkey once again for showing brotherly affection to us. We have been 
deeply touched by the warmth of feelings of the Turkish people for 
Bangladesh.
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Dear brother, it is my firm conviction that, continuous dialogue 
between us shall promote and further cement the excellent relations 
existing between our two fraternal countries. I therefore, take this 
opportunity to extend to Your Excellency and Madame Gürvit, Our 
most cordial invitation once again to visit Bangladesh. Your visit will 
afford the people of Bangladesh another chance to demonstrate their 
esteem and affection for you. I hope it will be possible for you to come 
to our country in the near future.

May I now request the distinguished guests to join me in a toast :

To the good health, long life and happiness of His Excellency Pre
sident Kenan Evren and Madame Şenay Gürvit,

To the continued progress and prosperity of the brotherly people 
of the Republic of Turkey, and

To the 'evergrowing friendship and enduring cooperation between 
the Republic of Turkey and the People’s Republic of Bangladesh.

BELGE : 5

BANGLADEŞ HALK CUMHURİYETİ BAŞKANI 

ONURUNA 3 EKİM 1985 TARİHİNDE 

SAYIN BAŞBAKAN TURGUT ÖZALTN YERDİĞİ 

ÖĞLE YEMEĞİNDE BAŞBAKANIN YAPTIĞI KONUŞMA METNİ :

Cumhurbaşkanı Ershad,

Begüm Raushan Ershad,

Değerli Misafirler,

Ekselanslarını ve saygıdeğer eşlerini Türkiye’de görmekten duydu
ğum büyük memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Dost ve kardeş Bangladeş 
halkının büyük lideri olan size ve eşiniz ile beraberinizdeki heyet üye
lerine şahsım ve Hükümetim adına hoşgeldiniz diyorum.

Bu sene Temmuz ayının başında Dakka’ya vaki kısa ziyaretimin 
sıcak anılarını muhafaza ediyorum. Heyetimize gösterilen fevkalade sıcak 
karşılama kanımca Türk milletine duyulan derin muhabbetin bir işaretiy
di- O zaman, Çin Halk Cumhuriyeti’ne yapmakta olduğunuz resmi gezi 
nedeniyle ülkenizde bulunamadığınızdan, sizinle buluşup fikir alışverişinde 
bulunma imkânına sahip olamamıştık. O günden buyana mümkün olan ilk 
fırsatta Zat-ı Alileri ile buluşup yararlı ve kardeşçe bir diyaloga baş
layabilme imkânını gözlüyorum.
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Türkiye Cumhuriyeti ile Bangladeş Halk Cumhuriyeti iki kardeş 
devlettirler. Refaha ulaşmak, milletlerini günümüz medeniyet seviyesine 
yükseltebilmek için birbirlerine yardım edeceklerdir. Geçmişte nasıl bir
birimizin neşe ve kederini paylaşdıysak gelecekte de paylaşacağız.

' Dünyanın genel durumuna baktığımızda bir iyileşme olduğunu mü- 
şahade etmekte güçlük çekiyoruz. Dünya toplumunun üyeleri arasındaki 
ilişkilerde genellikle gerilim havası ve güvensizlik hakimdir. Bu durum 
tabii ki dünya barış ve güvenliğini de etkilemektedir. Bölgelerimizdeki 
meselelerin vehameti maalesef aynen sürmektedir. Afganistan ve Kam- 
puçya sorunları önemli ve esas itibariyle tehlikeli olmaya devam etmek
tedirler. İran ve Irak arasındaki savaş, Arap - İsrail ihtilafı ve Lüb
nan’daki durum bölgesel barışı ve dünya barışını tehdit etmektedir. Buna 
rağmen, adil ve kalıcı bir barış için gerek birlikte gerek münferiden 
sarfettiğimiz çabaların, milletler arasında işbirliğine ve daha ileri bir 
anlayışa yol açacağına inanıyoruz. Bundan dolayı çabalarımızı fasılasız 
olarak sürdürmeliyiz.

Sayın Başkan,

Uluslararası ekonomik sahada, bugün için eıı acil ve önemli mesele
lerden biri, dünyanın birçok yerinde fakir ve ümitsiz şartlar altında 
yaşayan milyonlarca insanın refah ve mutluluğunu temin etmektir. Bu 
yalnızca ahlaki değil, aynı zamanda ekonomik yönü de olan bir konudur. 
Zira verimlilik olmadan refah sağlanması ve insanların mesut olmaları 
sağlanamaz.

Bu hedefe ulaşılabilmesi için  ̂ ister sanayileşmiş ister gelişmekte 
olsun bütün devletlerin işbirliğine ve birlikte faaliyetine gerek vardır. 
Sanayileşmiş ülkelerin himayeci engelleri kaldırmasına ve gelişmekte olan 
ülkelerin sorunlarına daha fazla yardımcı olmasına ihtiyaç duyulmak
tadır ama gelişmemiz yalnızca sanayileşmiş ülkelerin tek taraflı hare
ketlerine bağlı bırakılamaz. Bizler, gelişme yolundaki ülkeler olarak ikili 
işbirliğimizi yoğunlaştırmalı, geleneksel ticaret kalıplarını kırmalı ve ikili 
mübadeleleri teşvik ederek uluslararası ticaret ve ekonomide daha önde 
gelen bir rol oynamalıyız.

1980 yılında yeni ekonomik programımızı uygulamaya koyduğu
muzdan bu yana tecrübelerimiz, beni, gelişmekte olan ülkeler arasındaki 
ekonomik işbirliğini geliştirmenin en iyi yolunun ikili ticareti a r t tırm a k  
olduğuna inandırdı.

1980’den önce Türkiye’nin gelişmekte olan ülkelerle olan ticareti 
toplam ticaretimiz içerisinde küçük bir bölümü teşkil ediyordu. Bugün, 
dış ticaretimiz içerisinde gelişmekte olan ülkelerin payı % 50’ye ulaş- 
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mıştır. Ayrıca, son birkaç yılda, gelişmekte olan ülkelerle ve özellikle 
müslümaıı ülkelerle endüstriyel ve teknolojik işbirliğini arttırmaya da 
muvaffak olduk.

Bu alanda başardığımız gelişme bana, biraz çaba ve tasavvur ile 
ikili ticaretimizin halihazırdaki hacmini kolaylıkla genişletebileceğimiz 
ve ekonomik işbirliği alanında yeni imkanlar geliştirebileceğimiz husu
sunda tam bir güven duygusu verdi.

Kullandığımız ve özellikle gelişmekte olan ülkelerle ilişkilerimizde 
başarılı sonuçlar verdiği görülen metodlarımızdan birisi de, belli bir kredi 
imkânı sağlamak için Bankacılık ve ödemeler anlaşmaları yapmaktır. 
Bu sistem, işadamlarının ödemede bulunma zorluğunu ortadan kaldırmak
tadır. Bu şekilde hem ticaretin dengeli biçimde genişlemesi sağlanmakta 
hem de iki ülke arasındaki doğrudan ticaret yeni bir şekil almaktadır.

Ülkelerimiz arasındaki ekonomik ilişkilerin gelişmesi için, alt yapı 
alanında ulaşım, haberleşme gibi imkânlar ile işadamlarımız arasında 
düzenli temasların kurulması da gerekmektedir.

Bu yolda çalışmamız halinde, kısa bir zaman zarfında ekonomik 
münasebetlerimizde esaslı bir gelişmeye şahit olacağımızdan eminim.

Sayın Başkan,

Çeşitli alanlarda yüksek seviyedeki temaslar ilişkilerimizi daha da 
güçlendirme konusunda önemli adımlar teşkil etmektedir. İşbirliğimizin 
muhteyası ve boyutlarının, her iki tarafda da mevcudiyetini memnunlukla 
müşahade ettiğim istek ve kararlılık temelleri üzerinde geliştirilebile
ceğine eminim.

Sayın Başkan, şimdi kadehimi, Zat-ı Alilerinin ve Begüm Raushan 
Ershad’ın sağlık ve mutluluğuna, Bangladeş’in gelişme ve refahına ve 
milletlerimiz arasındaki ebedi dostluğa kaldırıyorum.

BELGE : 6

DIŞİŞLERİ BAKANI VAHİT HALEFOĞLU’NUN 

2 EKİM 1985 TARİHİNDE GÜVENLİK KONSEYİNDE YAPTIĞI

KONUŞMA

Mr. President,

I would like to thank you and the members of the Council for 
affordiııg me the opportunity to adress the Security Council on the item 
ander consideration. We regard it our duty to speak on this grave deve-
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lopment, since we have direct stake in the peace and stability of the 
Middle East and consider that military aggressions violate basic norms 
of international conduct and open new wounds in the fabric of international 
relations.

Before going into the matter at hand, may I offer you, my 
congratulations for your assumption of the Presidency of the Security 
Council. May I also pay tribute to Sir John Thomson who conducted the 
work of the Council last month.

It is not possible for my Government to tolerate the Israeli military 
action against Tunisia. We strongly condemn this action which violates 
Tunisian sovereignty. It is indeed shocking and disturbing to see that 
Israel, after persistent and repeated violations of the sovereignty of its 
neighbours in the Middle East, now has chosen to carry similar actions 
to North Africa, more than half way across the Mediterranean.

We have publicly stated that this use of force infringes 011 the 
provisions of the United Nations Charter and international law. It cannot 
be justified as a «reprisal raid.»

The Israeli military action inevitably has to be assessed in the light 
of a long list of previous acts by Israel which involed frequent and 
arrogant use of force such as the aggression against Lebanon, the 
occupation of the West Bank, Gaza, the Golan Heights and Jerusalem, 
policies of oppression in the occupied Arab territories and the air raid 
against the Iraqi nuclear power plant in 1981. The latest Israeli action 
is in total contradiction with the hopes and efforts for a peaceful 
settlement in the Middle East. Israel seems to rely exclusively on the 
use of force and totally uninterested in promoting conditions conducive 
to dialogue and conciliation.

We have been watching closely the recent efforts aimed at initiating 
a process of negotiation in the middle East. We have regarded the 
Jordanian - PLO initiative as an opportunity which should not be wasted. 
The difficulties on the way to a peaceful settlement cannot be minimized, 
but obviously these can never be surmounted if steps are not taken to 
overcome them. This is what we believe should have been done by Israel. 
Actions which fan the cycle of violence shall further hamper the search 
for a peaceful solution and inevitably distract attention from this goal.

Nothing can justify the ruthless action taken against Tunisia, a 
peace - loving country with whom Turkey has ties of valued friendship. 
The Israeli attack has been carried indiscriminately. We offer our 
Tunisian and Palestinian brothers our deep sympathy for the human and 
material losses that they have suffered.
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Turkey, having suffered bitterly from acts of violence and assas
sination both at home and abroad, is a staunch advocate of effective 
multilateral action against international terrorism. And, we have been 
outspoken in this respect.

However, we have always rejected the concept of the State itself 
indulging in terrorism, in particular, actions which are contrary to 
international law and liable to kill and harm innocent people. We certainly 
do not condone the terrorist attack on three Israelis in Lamaca. But, 
the perpatrators of this odious crime have been arrested. On the other 
hand? the PLO has rejected responsibility in this attack. Israel would 
have been quite justified in demanding that the criminals in South 
Cyprus should be adequately punished. But to attack a country like 
Tunisia, whose moderate and constructive policies have won the respect 
of the whole world, is outrageous. Israel, is also in a deep contradiction. 
On the one hand, she refuses to recognize the PLO as the representative 
of the Palestinian people, on the other hand, she holds it responsible 
for acts any Palestinian is committing.

If  Israel can get away with its latest unwarranted action, this will 
be tantamount to a tacit approval of the use of force each time the 
Government of Israel considers this opportune. We hope therefore that 
the Council will not fail in condemning unequivocally the aggression of 
Israel against Tunisia and in standing firm against any repetition of 
scuh acts.

BELGE : 7

23. UNESCO GENEL KONFERANSI SIRASINDA,

MİLLİ EĞİTİM, GENÇLİK YE SPOR BAKANI METİN EMİROĞLU’NUN 

14 EKİM 1985 TARİHİNDE YAPTIĞI KONUŞMANIN ÖZETİ

«Türkiye, 40. yıldönümünde UNESCO’NUN kuruluşuna esas teşkil 
eden ideallerin, amaçların ve prensiplerin halen geçerli olduğuna ve 
UNESCO’ya üye ülkelerin teşkilatın gücünü arttırmaya yönelik faali
yetlere ağırlık vermeleri gerektiğine inanmaktadır.

UNESCO içinde, Birleşmiş Milletler sisteminin en önemli ilkesi olan 
evrensellik ilkesinin zedelenmesine yol açan son gelişmeler kaygı ile iz
lenmektedir. Türkiye, UNESCO’nun ideallerinin ve amaçlarının gerçek
leştirilmesi için, teşkilâtın evrensellik özelliğinin muhafaza edilmesi ge
rektiğine inanmaktadır.

Mr. President,



Teşkilâtın etkinliğinin arttırılması için, son zamanlarda girişilen 
reform faaliyetlerinin devam ettirilmesi ve bu faaliyetlerden tüm üye 
ülkelerin teşkilâtta kalmalarını sağlayacak olumlu sonuçlar alınması arzu 
edilmektedir.

UNESCO’nun 1986 - 87 yıllarını kapsayacak iki yıllık bütçe ve prog
ramında ülkemiz açı’smdan önem taşıyan faaliyetlere gelince, cehaletle 
mücadele, yetişkinler eğitimi, kırsal alanlarda eğitimin yaygınlaştırılması 
ve geliştirilmesi, göçmen işçiler ve aileleri için öngörülen eğitim prog
ramlarına öncelik verilmesi gerektiğine inanılmaktadır.

Türkiye, UNESCO’nun, haberleşmesinin geliştirilmesi ile ilgili ana 
programım da desteklemektedir. Bu çerçevede, özellikle gelişme yolun
daki ülkelerin kitle haberleşme araç ve sistemlerinin güçlendirilmesi için 
personel eğitim, malzeme yardımı gibi faaliyetlere programda ağırlık 
verilmiş olması takdirle karşılanmaktadır.

Gelişen bir süreç olarak uluslararası yeni haberleşme düzeni ülke
mizce desteklenmektedir.

UNESCO’nun Fen Bilimleri ile ilgili ana programlan olan Fen Bi
limleri ve bunların kalkınmaya uygulanması, bilim, teknoloji ve toplum 
insan çevresi, yeryüzü ve deniz kaynakları başlıklarını taşıyan program
lar da desteklenmektedir.

Bilim ve teknoloji transferinin gerçekleştirilmesine yarayan bu prog
ramlar özellikle gelişme yolundaki ülkeler için önem taşımakta olup, bu 
programlara ayrılan kaynakların kısıtlanmamasına dikkat edilmektedir.

Üç tarafı denizlerle çevrili olan Türkiye, Oseonografi ile ilgili bilim
sel çalışmalara da büyük önem vermekte ve bu alanda faaliyet gösteren 
uluslararası kuruluşların yeterli kaynaklara sahip olmaları gerektiğine 
inanılmaktadır.

Kültürel mirasın ve kültürel hüviyetin korunması, yaratıcılığın ge
liştirilmesi Uluslararası Kültürel İşbirliği gibi başlıkları içeren Kültür 
ve Gelecek adlı ana program ve bu ana program içinde özellikle Kültürel 
Mirasın Korunması alanındaki faaliyetler Türkiye için önem arzetmek- 
tedir.

İstanbul ve Göreme’ııin tarihi kültürel mirasının korunması için 
UNESCO öncülüğünde açılan yardım kampanyasına uluslararası camianın 
katkıda bulunacağı ümit edilmektedir.

Türkiye, ırkçılık, her türlü Ayırımcılık ve Apartheid’la mücadele 
başlığını taşıyan ana program ile insan hakları, uluslararası anlayış, ba
rış ve silahsızlanmanın geliştirilmesi başlıkları taşıyan ana programlar 
da, UNESCO’nun temel amaçlarına ve ideallerine uygun düştüğü inancı 
ile desteklemekte ve UNESCO’nun bu konulardaki faaliyetlerinin deva
mını arzu etmektedir.»
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Sayın Emiroğlu konuşmasında ayrıca, Bulgaristan’daki soydaşla
rımızın maruz kaldığı baskılara da değinmiş ve aynen şunları söyle
miştir :

«Sayın Başkan,

İnsan hakları ve kültürel benliğin geliştirilmesi konularını inceler
ken, Türkiye’yi ve UNESCO’yu yakından ilgilendiren bir konu üzerinde 
üzülerek durmak mecburiyetini hissediyorum. Bu konu, asırlardır Bul
garistan’a yerleşmiş ve hepsi birer Bulgar vatandaşı olan ve milletlerarası 
hukuk ve anlaşmalar gereğince azınlık hakları tanınmış olan bir mil
yondan fazla Türk’ün son yıllarda ve özellikle son bir yılda maruz kal
dığı baskı ve şiddet hareketleridir. Konunun siyasi ve diğer boyutları 
bu teşkilâtın çalışmalarının dışında olduğu için meseleyi o açılardan ele 
almak niyetinde değilim. Ancak, UNESCO’nun görev sahasına giren ko
nular üzerinde durmak gerektiğini düşünüyoruz. Bu ilgimiz tamamiyle 
insanı endişelerden kaynaklanmaktadır.

Bilindiği gibi Bulgaristan’daki Müslüman - Türk azınlığı kendi dilin
de eğitim yapabilme, dini vecibelerini yerine getirme, Türkiye’deki kar
deşleri ve yakın akrabaları ile haberleşebilire hakkından mahrum bu
lunmaktadır. 1950 yılında bu ülkede 1.199 Türk okulu. 100.376 Türk öğ
renci ve 3.031 Türk öğretmen mevcuttu. Bugün ise tek bir Türk okulu 
dahi kalmamıştır. Türlderin kendi aralarında Türkçe konuşmaları dahi 
yasaklanmıştır. Türlderin yüksek tahsil yapması da engellenmektedir. 
Artık Türkçe Gazete ve Dergi dahi yaymlanmamaktadır. Müslüman ve 
Türk kültürü sistemli olarak yok edilmek istenmektedir, ülkede Türk- 
lerden kalan tarihi eserler bile sistemli bir şekilde azalmakta ve cami
lerin kapılarına kilit vurulmaktadır.

Türk azınlığının eğitim serbestisi olmadığı gibi, dini özgürlüğünün 
bulunmadığı da bir gerçektir. Türlderin örf ve adetlerine, müdahale 
edilmektedir. Müslüman isimleri taşıyan Türk Azınlığının isimleri zorla 
Bulgar isimleri ile değiştirilmiştir. Bu operasyon zaman zaman şiddete 
başvurularak yapılmıştır. Böylece ülke nüfusunun yüzde 10’uııu teşkil 
eden bir milli azınlık kendi kişiliğinden, ailesinden, çevresinden, kültü
ründen koparılmak istenmiştir.

Türk ve Müslüman azınlığın bu şekilde her alanda maruz kaldığı ve 
hiçbir şekilde hak etmediği tertiplerin düzeltilmesini temenni ediyoruz. 
Bu konuyu Türkiye, Bulgaristan’la görüşmeye hazırdır. Gerekirse, bü
tün Türk azınlığını Türkiye’ye kabul etmeye hazır olduğumuzu da her
kesin bildiği bir gerçektir. Bulgaristan’ın bu insanı meselede Türkiye’nin 
görüşme talebini bugüne kadar kabul etmemesi hem üzücü hem de düşün
dürücüdür.
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Bulgaristan’daki Türk azınlığının eğitim, bilim, kültür ve haber
leşme alanında maruz kalmış olduğu darbelerin UNESCO tarafından 
bilinmesi ve çareler üzerinde durulması, teşkilâtımıza kendi alanında 
düşen bir görev olmaktadır.»

BELGE : 8

DIŞİŞLERİ BAKANI SAYIN VAHİT HALEFOĞLU’NUN
9 EKİM 1985 TARİHİNDE İSLÂM KONFERANSI ÖRGÜTÜ

DIŞİŞLERİ BAKANLARI KOORDİNASYON TOPLANTISINDA

BULGARİSTAN’DAKİ TÜRELERİN DURUMU HAKKINDA 
YAPTIĞI KONUŞMANIN İNGİLİZCE METNİ :

«Mr. Chairman,

Turkey has asked the Secretary-General for the inclusion of an 
item concerning the situation of the Turkish Moslem Minority in 
Bulgaria in the agenda of our meetings.

The fate of the one and a half million Moslems in Bulgaria continues 
to be a matter of grave concern not only for Turkey but also, I believe, 
for the entire Islamic world.

The Bulgarization policy pursued by the Bulgarian Government has 
been intensified towards the end of 1984 and has turned into a massive 
campaign of forcing the Moslem population to adopt Christian-Bulgarian 
names and identities. This phase of the systematic campaign has appa
rently been concluded, but the oppression still continues in order to 
arrive at full assimilation. Those who resisted the Bulgarian authorities 
by refusing to change their Moslem identities have been severely punis
hed. Hundreds of Moslems have been killed or wounded and thousands 
of them have been sent to concentration camps. It is reported that an 
estimated five thousand Moslem Turks are imprisoned in the notorious 
concentration camp on Belene Island on the Dahube River. At least twice 
as many people are held in other camps.

Other measures taken by the Bulgarian authorities in the meantime 
clearly show that the assimilation campaign is not limited to the forcible 
changing of names. In fact, it aims at severely curbing the religious 
praeties of the Moslem population. Most of the mosoues have been 
closed or turned into warenhouses, the remaining few are left to the 
mercy of time.

Circumsicion, marriage and funeral ceremonies according to Moslem 
faith and traditions are banned. Pilgrimage to Mecca is no more possible. 
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Obviously  ̂ the aim is none other complete eradication of Islâm 
from Bulgaria. As a matter of fact, Bulgarian authorities have not 
hesitated to make public their aims in this regard.

Mr. Stoyah Stoyahov, First Secretary of the Communist Party, 
in his speech delivered on June 21, 1985, in Naskoy (Haskova) claimed 
that Islâm is an anachronic religion, closed to progress and preventing 
the development of individuals and societies. According to Mr. Stoyanov, 
Islamic religion develops fanatical conversation in men’s lives, Similar 
views were also put forward in the speech made by Dimitar Stanisev, 
Secretary of the Central Committee of the Communist Party.

At the beginning of this year, when reports about the oppression 
in Bulgaria have reached Ankara, the Turkish Government has offered 
negotiations to Bulgaria at the Foreign Minister’s level. The Bulgarian 
Government has initially denied all these reports. But as the situation 
has become too evident to hide, the same government has claimed that 
over one million people have suddenly and collectively decided to change 
their Turkish names to Bulgarian-Christian ones. We have been asked to 
believe that all the nembers of this Moslem Minority, elderly and children 
included, have decided overnight by their own free will to change their 
names. Bulgaria now denies even the existence of such a minority des
pite the fact that we made bilateral agreements recognizing their status 
and guaranteeing their rights to emigrate to Turkey. They are not 
allowed to communicate with their relatives who have already emig
rated to Turkey by virtue of bilateral agreements concluded in the past 
between Turkey and Bulgaria. Not only are they denied this basic 
human rights, purportedly because they have no relatives in Turkey or 
they do not wish to hear of them. Almost half a million Moslem Turks 
who have emigrated to Turkey by virtue of these agreements are fol
lowing with anguish the plight of their relatives in Bulgaria.

We have time and again informed the Bulgarian authorities that 
we were ready to conclude a comprehensive emigration agreement in 
order to receive if necessary all the Moslem Turks living in Bulgaria. 
The awswer of the Bulgarian Government has come from Mr. Stanko 
Todorov, President of the Bulgarian Parliament, and said in the most 
cynical way that those Turks willing to emigrate will be allowed to 
do so. However not to Turkey but rather to remote areas of Bulgaria 
for re-education.

This policy of the Bulgarian Government is in sharp contrast with 
the United Nations principles, international agreements and even the 
Bulgarian Constitution. All these instruments and the bilateral agree
ments existing between Turkey and Bulgaria guarantee minority rights
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and status to the Turkish Moslems of Bulgaria. Bulgaria is under inter
national obligation to observe these rights also in accordance with the 
Helsinki Final Act which carries its signature.

The Islamic world could not remain indifferent to the flagrant 
violation by Bulgaria of all norms of international law, humanitarian 
principles and religious values of Islâm. In fact in a number of Islamic 
countries, the authorities have made official statements, the press has 
covered the developments andreligious organizations have shown their 
sensitivity by making declarations and press releases. The Secretary- 
General of our Organization has on several occasions voiced on behalf 
of the Islamic world his concern and urged the Bulgarian Government 
to put an end to its campaign and to respect the religious and cultural 
rights of the Moslem Turks. I would like to express here our gratitude 
to all those who displayed solidarity. We feel that this important 
subject requires sustained efforts. We will raise this matter in all the 
appropriate international fora as long as Bulgaria refuses to respect 
minority rights and avoids dialogue with us. We raised this matter in 
Ottowa, at the meeting of experts on human rights convened within 
the framework of the conference on security and cooperation in Europe. 
We did so again recently in Helsinki at the tenth anniversary meeting 
of the signature of the final act of the conference 011 security and 
cooperation in Europe.

We sincerely believe that member countries of the Organization 
of the Islamic Conference will continue to support the efforts designed 
to bring about an end to the plignt of their brethren in Bulgaria. 
Turkey will ask the inclusion of this matter on the agenda of the 
regular ministerial session of the Islamic Conference to be held in 
January 1936 in Morocco in order to initiate a course of action aimed 
at restoring the cultural identity and religious freedom of the Turkish 
Moslem Minority in Bulgaria.»

BELGE : 9

DÜNYA GIDA GÜNÜ VE FAO’NUN KURULUŞUNUN 40. NCI 

YILDÖNÜMÜ DOLAYISIYLA SAYIN BAŞBAKANIN,

FAO GENEL DİREKTÖRÜ EDOUARD SAUMA’YA 

GÖNDERDİKLERİ MESAJ

«This year’s World Food Day and in particular the 40th anni
versary of FAO provide all nations with a most appropriate double 00  
casion for stock taking and soul searching as regards the ever continuing 
struggle against hunger, malnutrition and poverty.
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Despite a growing international awareness and a plethora of com
mendable efforts, persistent imbalances in the world’s production and 
supply structure still deprive a large portion of humanity of the basic 
right to enjoy adequate nourishment It is now an established fact that 
without food security global development will remain illusory.

Food means agriculture. This is an activity which has provided 
mankind the bounty of the earth since the beginning of time. We 
must remember that all of us are today as dependent as we have been 
in the past on the labours of farmers, foresters and fishermen. We 
depend on them to ensure the world’s basic needs on which all human 
achievements are built. It is indeed a sad paradox that it is these rural 
people who suffer most in the less developed areas of the world, espe
cially in Africa.

Short term measures, although beneficial in emergency situations, 
have proved to be inadequate' to put an end to the plight of these 
vulnerable people exposed to the vagaries of climatic conditions. What 
is needed is longer term, durable solutions aiming not only to feed some 
people during emergencies, themselves all the time.

The main task of achieving this aim rests with the concerned 
developing countries themselves. However, the success of their efforts 
is dependent upon a supportive international environment which also 
involves the developed world. Unless urgent solutions to development 
problems, based on the concerted action of all nations, are forthcoming, 
the dangers already overshadowing world peace and security are bound 
to attain unmanageable proportions.

It is with these thoughts in mind that I would like to reaffirm 
Turkey’s dedication to the goal of the eradication of hunger, malnutrition 
and poverty from the surface of the globe so as to ensure a better and 
just world for the generations to come. My country is fully committed 
to contribute to all co-operative action towards this aim at regional or 
international levels.

In this context, we consider that the role of FAO as the focal point 
°f all international efforts to combat hunger and poverty is as crucial 
and valid as ever. Its continuing work based on four decades of positive 
achievements reinforces our hopes for a better world.

May the 40th anniversary of FAO and this year’s Work' Food
Day serve to give a new impetus to international co-operation so that 
°ur hopes may be fulfilled and people may hever go hungry again.»
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BELGE : 10

D Ü N Y A  G ID A  G Ü N Ü  Y E  F A O ’N U N  K U R U L U Ş U N U N  4 0 . N C I  

Y IL D Ö N Ü M Ü  D O L A Y I S I Y L A  S A Y IN  T A R IM  O R M A N  V E  K ö Y İ Ş L E R İ  

B A K A N I’N IN  F  AO  G E N E L  D İR E K T Ö R Ü  E D O U A R D  S A U M A ’Y A  

G Ö N D E R D İK L E R İ M E S A J

«Dear Sir,

Solution of food and nutrition problems has been the major occu
pation of mankind since the beginning of its existence. The rapid 
increase of the world population in the last decades, in parallel with 
the limited sources of food production, brought about the problems of 
hunger and malnutrition. Food and nutrition problems faced by some 
countries are gaining more, and more importance among the major 
current topics on a world-wide basis.

Turkey’s food production and supply is sufficient for its require
ments, but existence of hungry people in the world is one for the most seri 
ous human problems affecting the world community. Our country always 
desires to be helpful to the best of its capacity to those nations suffering 
from hunger and malnutrition.

With great appreciation I congratulate you on behalf of my Go
vernment in your further attempts concerning the preparations for the 
5th World Food Day and the 40th anniversary of the establishment 
of FAO and I extend you my best regards and wishes for successful 
contributions in the future, I believe, your leodership will prove to be 
most valuable for your organization.

B E L G E  : 11

D I Ş İ Ş L E R İ  B A K A N I V A H İT  H A L E F O Ğ L U ’N U N

B M ’İN  4 0 . N C I G E N E L  K U R U L  Ç A L IŞ M A L A R I H A K K IN D A  

T B M M ’D E  Y A P T I K L A R I  K O N U Ş M A

Sayın Başkan

Değerli Milletvekilleri,

B.M.’in 40. Genel Kurul çalışmaları vesilesiyle gittiğim N ew  Y o rk ’ta 
yaptığım temas ve çalışmalar hakkında Yüce Heyetinize bilgi verm ek  
üzere söz almış bulunuyorum.
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B.M.’in kuruluşunun 40. yıldönümü dünyanın belli başlı siyasî ve 
ekonomik meselelerinin güzden geçirilmesi için uygun bir fırsat yarat
mıştır.

Genel Kurul’da yaptığım konuşmada Türkiye’nin başlıca, milletlerara
sı meseleler karşısındaki tutumunu açıklama imkânı buldum. Türk dış 
politikasının Büyük Atatürk tarafından tespit edilen temel ilkelerinin 
bölgede ve dünyada barış ve güvenliğin korunması esaslarına dayandı
ğını belirttim ve Hükümetimizin bütün milletlerarası meselelerin diyalog 
ve müzakere yoluyla çözümlenmesi gereğine özel bir önem verdiğini 
vurguladım. Mümkün olan asgari düzeyde ve istikrarlı bir askerî 
dengenin tesisinin barışı güçlendireceği görüşünde olduğumuzu ve silâh
sızlanma çalışmalarının bu amaca yönelik olarak yürütülmesini temenni 
ettiğimizi söyledim.

ABD ve Sovyet liderleri arasında önümüzdeki ay yapılacak görüş
menin umut yarattığına işaret ettim.

Genel Kurul konuşmamda insan hakları ve temel hürriyetler üze
rinde de durdum. Bu çerçevede Türkiye’nin apartheid politikasına ke
sinlikle karşı olduğunu belirterek ülkemizin ırkçı Güney Afrika Hükü
meti ile başından beri siyasî ve İktisadî ilişki kurmadığını hatırlattım 
ve B.M. Namibya Konseyi’niıı kurucu üyesi olan Türkiye’nin Namibya 
halkının meşru ve haklı mücadelesini desteklediğini ifade ettim.

Terörizmle mücadele için milletlerarası işbirliğinin zaruretine değin
dikten sonra geçen yıldan bu yana meydana gelen kitlesel insan hakları 
ihlallerine temas ederek zorla isim değiştirilmesi, millî azınlıkların mil
letlerarası antlaşmalarla tanınmış olan dinî ve kültürel haklarının engel
lenmesi, bunların yurt dışına göç etme arzularına mani olunması gibi 
yaygm baskıların ve insan hakları ihlallerinin vuku bulduğunu söyledim 
ve bu uygulamaların çağdaş toplumlarm temel ölçülerine aykırı olduğunu 
vurguladım.

Sayın Milletvekilleri,

Bu sözlerle kastettiğim ülkenin Bulgaristan olduğunu, başta bu ül
kenin temsilcileri olmak üzere, Genel Kurul’da anlamayan kalmamıştır. 
Esasen New York’ta yaptığım bütün temaslar sırasında Bulgaristan Türk
lerinin maruz kaldıkları baskıları önemle belirttim. Bu konuda hazırla
mış olduğumuz ayrıntılı bir notu bütün muhataplarıma tevdi etti n. Ay
rıca îslâm Ülkeleri Dışişleri Bakanlarının 9 Ekim’de New York’ta yap 
tıkları Koordinasyon toplantısında bu konudaki gerçekler ve görüşleri
mizi en açık dille ifade ettim.

Zaman darlığı nedeniyle bu Koordinasyon toplantılarında pek az üye
konuşabiliyor.
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Bu sefer söz alan başlıca ülkelerden Pakistan, Bangladeş ve Ma
lezya’nın Dışişleri Bakanları ve Oman’m Daimi Temsilcisi Bulgaristan 
Türklerine yapılan baskıları açıkça eleştirdiler.

İkili temaslarımda bu konuyu açtığımda muhataplarım büyük an
layış gösterdiler ve Bulgaristan’ın tutumunu tasvip etmediklerini ifade 
ettiler. Bulgaristan’a yakınlığı ile bilinen bir ülkenin Dışişleri Bakanı 
bile belki alt kademenin Bulgar Hükümet yetkililerine yanıltıcı bilgi 
vermiş olabileceğini ileri sürmekle yetindi. Birçok Dışişleri Bakanı ül
kelerindeki Bulgar Sefirlerini davet ederek endişe ve tepkilerini belirt
tiklerini ifade ettiler. Dostumuz olan ülkelerden birinin Dışişleri Bakanı 
ise Bulgar Türklerine yapılan baskılar devam ettiği müddetçe Bulga
ristan’a yüksek seviyeli ziyaret yapmama kararı aldıklarını bildirdi.

Bütün bu temaslarım sırasında Bulgaristan’ın yaptığı baskıları ma
zur göstermek için tarihî gerçekleri tahrif ederek ortaya attığı iddialara 
itibar edene rastlamadım.

Türkiye, Bulgar Hükümeti’nin ikili diyaloga yanaşmaması üzerine 
bu meseleyi milletlerarası plâna intikal ettirmek zorunda kalmıştır.

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı’nm geçen Nisaıı’da Ot- 
tava’da yapılan insan hakları toplantısına bu meseleyi getirdik; AGİK 
Nihai Senedinin 10. Yıldönümü vesilesiyle Helsinki’de düzenlenen top
lantıda, Bulgar Türklerine yapılan baskıları anlattım. Bu haftanın ba
şında Sofya’da tertiplenen UNESCO toplantısında Sayın Milli Eğitirn 
Gençlik ve Spor Bakanımız bu konudaki hassasiyetimizi dile getirdi. Me
seleyi Ocak ayında Fas’ta yapılacak olan îslâm Konferansı Dışişleri Ba
kanları toplantısına da getireceğiz.

Sayın Başkan

Değerli Milletvekilleri,

Hükümetimiz Türk azınlığına karşı baskılarını sürdüren Bulgar 
makamlarının peşini bırakacak değildir. Uygun olan her milletlerarası 
forumda ve uygun olan ölçüde bu meseleyi dile getirmeye devam ede
ceğiz. Bulgaristan’ın, dünya kamuoyunun hassasiyetini de dikkate ala
rak bu meseleye müzakere yoluyla çözüm arama zaruretini er geç kabul 
edeceğine inanmak istiyoruz.

New York’taki ikili temaslarımda diğer bir komşumuz olan Yuna
nistan’la aramızdaki ihtilaflı konulardaki görüşlerimizi de ifade etme 
fırsatı buldum.

Genel Kurul konuşmamda ve BMGS ile görüşmemde Kıbrıs konu
sunda Genel Sekreterin iyi niyet görevini desteklediğimizi belirttim. Me
seleye iki toplum arasında yapılacak müzakerelerle ve Federal bir dev- 
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letin oluşturulması suretiyle çözüm bulunabileceğini söyledim. Yunanis
tan Hükiimeti’nin tavrının Kıbrıs meselesinin çözümü için engel oluş
turduğunu ve bu ülkenin iki toplum arasında yürütülen müzakerelerin 
dayandığı temel unsurları reddettiğini vurguladım.

Değerli Milletvekilleri,

Batı’lı meslekdaşlarımla yaptığım görüşmelerde ikili ilişkilerimizin 
daha da geliştirilmesi için gerçek bir arzunun mevcut olduğunu mem
nuniyetle müşahade ettim.

ABD Dışişleri Bakanı Shultz ve Batı Avrupa’lı diğer bazı dost ül
kelerin Dışişleri Bakanları davetimiz üzerine yakın bir gelecekte Tür
kiye’yi ziyaret edeceklerini bildirmişlerdir. Bu arada İtalya Dışişleri Ba- 
kanı’nm da bu yıl sonundan önce ülkemizi ziyaret etmesi kuvvetle 
muhtemeldir.

Batı Avrupa’lı meslekdaşlarımla yaptığım görüşmelerde ikili ilişki
lerimizdeki müspet gelişmelerin Türkiye AET ilişkilerine niçin henüz 
yansımadığını sordum. Aynı soruyu AET Dış ilişkiler Komiseri De 
Clerq’e de yönelttim. Edindiğim izlenim şudur : Türkiye - AET ilişkile
rinin canlandırılması yolunda bir çok dost ülkede samimi arzu mevcuttur. 
AET’nin önde gelen bazı üyelerinin Dışişleri Bakanları, Bakanlar düze
yinde yapılacak ilk gayri resmi istişare toplantısında Türkiye ile iliş
kiler konusunu ele alacaklarım bana ifade ettiler.

AET ile ilişkilerimizin canlandırılmasını engellemek isteyenlerin 
kimler olduğunu teşhis etmek zor değildir. Türkiye’nin Atatürk’ün tesis 
ettiği millî iradeye dayanan, insan haklarına saygılı, hürriyetçi devlet 
idaresi fikrini benimsediğini ve demokrasiyi vazgeçilmez bir yaşam biçimi 
olarak seçtiğini görenler bu kavramların arkasına saklanarak Türkiye’yi 
Avrupa’dan uzaklaştırmak isteyenlerin oyunlarını fark etmektedirler.

Değerli Milletvekilleri,

AET ülkelerinin Dışişleri Bakanları ile yaptığım ikili görüşmelerde 
bazı somut meselelere de değindim ve özellikle AET’nin Türkiye’nin 
tekstil ürünleri ihracatına getirdiği engellemelerden duyduğumuz hoş
nutsuzluğu dile getirdim. Kendilerine Türkiye’nin ihracatı engellenirse 
Batı’daıı ithal ettiğimiz malların bedelini nasıl ödeyebileceğimizi Batı lı 
firmaların da katıldığı büyük ihaleleri nasıl finanse edebileceğinizi sor
dum. Tekstil ihracatımıza AET’nin koyduğu kısıtlamalara karşı Türki
ye’nin tepkisini Sayın Başbakanımız da Eylül ayı içinde Federal Ak 
manya ve İngiltere Başbakanlarına yazdığı mektuplarda beliıtmiş ve 
bu meseleye bir çözüm bulunmasını istemiştir. Bu konuya ve genel olaıak 
AET ile ilişkilerimizde mevcut olan diğ'er meselelere ancak siyasî diizej de 
Çözüm bulunabileceğine inanıyoruz.
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Gelişme yolundaki ülkelerin ihracatına sanayileşmiş ülkelerce geti
rilen tahditler, bunun doğurduğu ekonomik güçlükler ve dış borçlar so
runları bu yılki B.M. Genel Kurulu’ııda üzerinde en çok durulan konular 
arasında yer almıştır.

Yüz milyarlarca doları bulan dış borçların geri ödenmesi gelişme 
yolundaki ülkelerin bir çoğu için ciddi sorun yaratmaktadır. Bu borçları 
ödeyebilecek güce sahip olan ülkeler de ihracat ürünlerine getirilen kısıt
lamalar nedeniyle güç durumda kalmaktadırlar. Bu meseleyi ben de Genel 
Kurul konuşmamda ifade ettim ve sanayileşmiş ülkelerin gelişme yolun
daki ülkelerden yaptıkları ithalata koydukları tahditlerin kaldırılması 
gerektiği görüşünü savundum.

Aynı hususları ABD Dışişleri Bakanı Shultz ile yaptığım ikili gö
rüşmede de önemle vurguladım. ABD’nin Türk tekstil ve demir-çelik ürün
leri ithalatına getirdiği kısıtlamalar ticarî ilişkilerimizi olumsuz yönde 
etkiliyor. ABD ile ticaretimiz yılda yaklaşık 800 milyon dolar Türkiye 
aleyhine açık veriyor. ABD ile ticaret dengesi bu kadar aleyhte olan 
nadir ülkelerden biri Türkiye’dir. Bunun başlıca sebebi Türkiye’nin tekstil 
ve demir - çelik ihracatının kısıtlanmasıdır. Bu hususları ABD Dışişleri 
Bakanına anlattım. Bana ABD yönetiminin ticarette serbestlikten yana 
olduğunu ve bunun için mücadele verdiklerini söyledL

Kendisine iki ülke arasındaki ilişkilerin sadece savunma alanını 
değil ekonomi, ticaret, bi!im? teknik ve bankacılık gibi sahaları da içeren 
geniş bir zemine oturtulması lüzumuna inandığımızı ifade ettim. Bu 
hususta bizimle mutabık olduğunu söyledi. Savunma ve ekonomik işbirliği 
anlaşması konusuna da değindik.

Türk - Amerikan Savunma ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının ABD 
Kongresinde Ermeni tasarıları, Kıbrıs sorunu, Türkiye ve Yunanistan’a 
yapılacak yardımlar arasında 7/10 oranı gibi unsurlarla irtibatlandırıl- 
ması ve bu konuların her yıl askerî yardımın görüşüldüğü 8 - 9 ay sü
resince basında ve kamuoyunda doğurduğu hassasiyet Türkiye ile ABD 
arasındaki ilişkiler üzerinde müsbet tesir yapmamaktadır.

Biz, iki dost ve müttefik ülke arasındaki ilişkilerin karşılıklı men
faatlere dayanan geniş ve sağlıklı bir zemine oturtulmasını istiyoruz. 
Bunun için yakında başlayacak müzakerelerin neticesinde bu yabancı 
unsurların savunma işbirliğimizi etkilemesini önleyecek bir sistemin oluş
turulmasını arzu ediyoruz. Bu konudaki görüşlerimizi ABD Dışişleri 
Bakanı Shultz’a ayrıntılı olarak izah ettim. İki ülke arasında yapılacak 
üst düzeydeki temaslarda bütün bu hususların dostluk ve işbirliği zihni
yeti ile ele alınacağına inanıyorum.
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Sayın Başkan

Değerli Milletvekilleri,

B.M. Genel Kurulu’ndaki konuşmamda İran - Irak Savaşı ve Orta-Do- 
ğu’daki gelişmeler üzerinde ayrıntılı olarak durdum ve görüşlerimizi 
anlattım. Her ikisi de dostumuz ve komşumuz olan İran ile Irak arasın
daki savaşın sona erdirilmesi amacıyla Türkiye’nin ikili düzeyde ve İslâm 
Barış Komitesi çerçevesinde sarfettiği çabalara değindim ve savaş esir
lerinin teatisi gibi insancıl konularda Türkiye’nin sarfettiği gayretlerden 
söz ettim. New York’ta bulunduğumuz sırada Ota-Doğu’da esasen gergin 
olan duruma yeni ve olumsuz bir boyut daha eklendi. İsrail dostumuz 
Tunus’un hükümranlığını ihlal ederek bu ülkedeki Filistin Kurtuluş 
örgütü merkezini bombaladı. Bu olay üzerine Güvenlik Konseyi olağanüs
tü bir toplantı yaptı. Bu toplantıda Konsey üyelerinden sonra ilk sözü 
alarak İsrail’in saldırısını şiddetle kınadığımızı söyledim ve bu saldırının 
Orta-Doğu sorununa barışçı bir çözüm bulmak için sarfedilen gayret
lerle tam bir çelişki teşkil ettiğini ifade ettim. Bu vesileyle Ürdün ile 
FKö’nün birlikte yürüttükleri girişimin kaçırılmaması gereken bir fırsat 
teşkil ettiğini kaydettim. Gerek Genel Kurul’da gerek Güvenlik Kon
seyinde Orta - Doğu’daki gelişmelerle ilgili olarak ifade ettiğimiz görüş
ler geniş tasvip gördü. İsrail’in Tunus’a saldırısı üzerine, İsrail Dışişleri 
Bakanı ile tespit edilmiş olan randevumuzu iptal ettim. Esasen kendisi 
ile görüşseydim Türkiye’nin Orta-Doğu konusundaki görüşlerini ve bu 
arada özellikle Filistinlilerin meşru haklarının korunması gerektiğine 
inandığımızı açıkça ifade edecektim.

Bölge ülkeleri ve diğer İslâm ülkeleri Dışişleri Bakanları ile yap
tığım konuşmalar da çok verimli oldu. Türkiye’nin öteden beri izlediği 
müslüman ülkelerin her biri ile iyi ilişki sürdürme ve aralarındaki ihti
laflara karışmama politikası meyvelerini vermektedir. Türkiye bu ülke
lerin her biri ile karşılıklı itimada dayanan samimi diyalog kurabilen 
nadir devletlerden biridir. New York’taki temaslarım sırasında bu ülke
lerin Dışişleri Bakanlarının kendi açılarından Orta-Doğu meselelerini na
sıl gördüklerini müşahade etmek bizim için kapsamlı bir değerlendirme 
yapma imkânı yaratmıştır. Ayrıca daha önce yaptığımız ayrıntılı ha
zırlık çalışmaları sayesinde bütün bu ülkelerle mevcut belli başlı konu
larımızı da ele alma fırsatı doğmuştur. Güney komşumuz Suriye’nin 
Dışişleri Bakanı ile yaptığım görüşmede bu ülkenin Türkiye ile mevcut 
bazı meseleleri çözümleme, dostluk ve iyi komşuluk ilişkileri geliştirme 
arzusu içinde olduğu intibaını edindim. Özellikle Türkiye’nin sınır gü
venliği konusunda gösterdiği hassasiyeti anlamış görünüyorlar. Ticareti 
geliştirmek istiyorlar. Suriye ile Dışişleri Müsteşarları düzeyinde bu yıl 
başlattığımız temasları yakın bir gelecekte siyasî düzeydeki ziyaretlerle 
sürdürme ihtimali kuvvetlidir.
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Suudi Arabistan Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı ile yap
tığımız görüşmede bu dost ülkenin özellikle savunma sanayi alanında so
mut işbirliğini gerçekleştirme arzusunda olduğunu gördüm. Mısır, Libya 
ve Ürdün Dışişleri Bakanları Lübnan’daki gelişmeler hakkında dikkat 
çekici görüşler ileri sürdüler. Libya bizimle özellikle tarım alanında iş
birliğini geliştirmek istiyor. Cezayir Dışişleri Bakanı Türk müteahhitlik 
firmalarının Cezayir’deki yatırımlara ve özellikle konut inşaatı sahasına 
daha geniş biçimde katılmalarını beklediklerini söyledi.

Sayın Başkan

Değerli Milletvekilleri,

New York’ta 40’a yakın ülkenin Dışişleri Bakanları B.M. ve İslâm 
Konferansı Genel Sekreterleri ve AET Dış İlişkiler Komiseri ile yaptığım 
görüşmelerin ayrıntılarını huzurunuzda ifade etmeye vakit müsait de
ğildir. Ancak bütün bu görüşmelerin bizim için yararlı olduğunu belirt
mek istiyorum. Mensubu bulunduğumuz Batı camiasında Türkiye’nin 
demokrasi yolunda ilerleyişi takdirle karşılanmaktadır. Türkiye hakkında 
yanlış bilgilere dayanarak hatalı değerlendirme yapanların pek küçük bir 
azınlık olduğunu gördük. Batılı dostlarımız Türkiye ile her alandaki bağ
larını güçlendirmeyi arzuladıklarını ifade ediyorlar. Bunun bir işareti 
olan yüksek düzeydeki karşılıklı ziyaretler artarak devam edecektir. Böl
ge ülkeleri nezdinde Türkiye’nin itibarı ve etkinliği artmaktadır. Uzak- 
Doğu ile son yıllarda geliştirdiğimiz ilişkiler ümit verici bir seyir izle
mektedir. Doğu Avrupa ile ilişkilerimizde özellikle ekonomik ve ticarî 
sahada kaydettiğimiz gelişmeler memnuniyet vericidir.

Türkiye’nin Yunanistan ve Bulgaristan’la mevcut sorunlarının ve 
Kıbrıs meselesinin müzakere yoluyla çözüme kavuşturulması fikrini be
nimsemesi dostlarımız tarafından müsbet şekilde değerlendirilmektedir. 
New York’ta yaptığım temaslar bu yoldaki intibalarımıza kuvvet ka
zandırmıştır.

Bu vesileyle Yüce Meclis’e saygılar sunarım.

Bakan 
Vahit HALEFOĞLU



BELGE : 12

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL TARAFINDAN 22 EKİM 1985 GÜNÜ 

ÖĞLEDEN SONRA BM GENEL KURULUNDA YAPILAN KONUŞMA

Mr. President,

On this fortieth anniversary of the United Nations it is a great 
privilege for me to address the General Assembly on behalf of Turkey.

My country is proud to be one of the founding members of the 
organization. When we signed the charter forty years ago, we did so 
with deep dedication to the principles it enshrines.

Its turbulent history has inbued the Turkish nation with a perma
nent yearning for peace which found its best expression in the maxim 
«peace at home  ̂ peace in the world», enunciated by Kemal Atatürk, the 
founder of the Turkish Republic. This principle has guided our policies 
since the establishment of the Republic and it will continue to do so in 
the future. It underlines our efforts to resolve disputes through nego
tiations on an equitable basis and develop harmonious relations with 
all our neighbours.

Althougn having never been subjected to colonial rule, the Turkish 
nation has had to struggle constantly to preserve her independence. 
It is, therefore, with deep emotion and rejoicing that we have wel
comed each of the more than one hundred newly independent states, 
which has joined our organization since 1945. The accession to inde
pendence of so many countries representing the overwhelming majority 
of the world, is a momentous achievement for the United Nations.

Mr. President,

As we take stock of the activities of the United Nations during 
its forty years we focus on the performance of its central task, that 
of safeguarding international peace and security.

The charter has entrusted the task of maintaining international 
Peace and security to the Security Council where five countries, all 
nuclear powers, have the right of veto. These countries, and in parti
cular the super powers, have assumed on awesome responsibility cowards 
the international community. They should fulfill their responsibilities 
bearing in mind not only their own interests, but that of the entire 
world.
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Mr. President,
Safeguarding of peace and stability requires a solution to regional 

conflicts. The United Nations has been succesful in defusing and con
taining some of these disputes, but not in resolving them. A new impetus 
should be given to efforts to settle them.

In Africa, international action leading to the abolition of apartheid 
in South Africa is imperative. The world is unanimous in comdenning 
the criminal policy of apartheid and in calling for collective measures 
to end it. South Africa should also implement her obligations 011 Na
mibian independence and stop the aggression against neighbouring 
countries.

In the Middle East, because of her geographical situation and 
historical legacy, and having special ties with the countries of the area, 
Turkey has a direct stake in the peace and stability of the region. In 
the aftermath of the Second World War, we were convinced that it 
would do a grave mistake to alter the religious, ethnic and cultural 
unity of the area which was preserved during the Ottoman period. We 
voted against the resolution on the partition of Palestine in 1947. But 
even this resolution has not been implemented. A Jewish state was 
created but the Palestinian people were not allowed to exercise their 
right to self-determination, and this injustice is still continuing.

We recognize the right of every country in the area, including Israel, 
to live within secure and recognized borders. But we support the right 
to full self-determination of the valiant Palestinian people and maintain 
our view that Israel should with draw from the territories the occupied 
in 1967. We commend the courageous initiative undertaken earlier this 
year by King Hussein and Chairman Arafat. We sustain the hope that 
if Israel refrains from further faiths accomplish and seizes the recent 
peace initiative. A lasting and just solution to the Palestinian problem 
could still be within reach.

The war between Iran and Iraq has been a source of profound 
concern for Turkey. A million people have already perished as a result 
of this cruel conflict. Its continuation can only bring about more destruc
tion and more destabilization in the region. These two neighbouring 
countries with which we have historical ties of friendship owe it to 
themselves and to the region as a whole to end this trageiy.

Mr. President,

As a signatory, Turkey has always upheld the principles of the 
charter of the United Nations, and the universal declaration of human 
rights. We have been constantly guided by the profound belief that 
human, rights and democratic values should be fully respected.
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We strongly support the view that human rights should be an 
international concern; Among the fundamental freedoms and basic human 
rights, the right to freedom of religion and conscience occupies a place 
of overall importance. This right which includes the freedom to manifest 
one’s religion or belief in practice and worship has taken centuries to 
evolve. It is impossible to justify on any grounds the gross and persis
tent violation of this basic right at the final quarter of the twentieth 
century. We condemn the policies of oppression of minorities in certain 
countries in violation of their specific international obligations. Such is 
the case of the Turkish Minority in Bulgaria where the rights of this 
minority is being persistently trampled upon, including the freedom of 
religion and conscience, and the right of this Minority to preserve its 
cultural identity.

Terrorism is a crime against the basic human right, the right to 
live. The escalation in recent ■ years of international terrorism should 
be a priority concern for the world community. We were deeply distres
sed to see that those very countries which consider themselves entitled 
to lecture everyone on human rights have tolerated and even tacitly 
or openly approved and indeed, encouraged terrorist activités directed 
against other countries in their own territories.

Terrorism takes a high toll of innocent human lives, challenges the 
internal peace and stability of countries, disturbs international relations 
and the conduct of normal diplomatic activities. We were the first to 
warn that terrorism has strong links with arms smuggling and drug 
trafficking, and we see with satisfaction that this is more and better 
understood. I would like to appeal once again, for increased international 
cooperation to prevent, combat and punish all acts of international 
terrorism.

Mr. President,

The charter of the United Nations has assigned a crucial role to the 
Secretary - General. We have been fortunate that successive Secretaries - 
General have been dedicated men with wisdom experience and courage. 
The Secretary - General has not only the task of fulfilling his respon
sibilities assigned to him in the charter, but also of exploring all possible 
avenues when mechanisms envisaged by the charter are blocked by lack 
°f agreement. I would like to pay manage to all Secretaries-General 
and also to reiterate our appreciation, support and confidence to Mr. 
Javier Perez de Cuellar.
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Mr. President,

The activities of the U N are not confined to the maintenance of 
international peace and security. The U ve N system a sa whole has played 
a major role in promoting the concept of development of developing 
countries. Development cooperation between Turkey and the U N 
system with its agnecles and organizations extends over a long period 
and has been most fruitful. I will mention here two examples :

First, the U N D P ,  over the past two decades, the programme has 
supported nearly 400 projects in Turkey. These wideranging projects 
cover such vital areas as agriculture, industry, natural resources, trans
port and communication, health, education and employment.

Second, the UNICEF^ in accordance with its goal of achieving uni
versal immunization for children by 1990, we have launched, in early 
September this year, a massive immunization campaign, in close coope
ration with UNICEF. We aim to halve the rate of infant mortality 
over five years. Five million children in Turkey in the age group under 
six will be immunized by the end of this year. So far our success rate 
has been over 85 percent. We believe that the results of this important 
experience will be disseminated to other interested countries through 
UNICEF.

Mr. President,

I will now briefly dwell on the present international economic situation 
The course of global economic growth and development has abruptly 
been disturbed during the previous decade with the two consecutive oil 
shocks followed by a prolonged recession. The average rate of growth 
slowed down drastically, the rate of inflation picked up, real resource 
transfers towards the developing world first slackened, later declined, 
the free trade system gradually lost ground to protectionist tendencies. 
The resulting resort to commercial credits without necessary adjustment 
efforts led to a debt problem which in time acquired crisis proportions, 
In response to this crisis, countries almost instinctively became in ward- 
looking ? and took domestic measures. with a view to restoring order to 
their house. In an increasingly interdependent international economoic 
environment, they however overlooked the implications of these measures 
on their partners. Indeed, inflationary pressures have been greatly checked 
and clamped down in industrial countries through demand management 
policies. Nevertheless, erosion in free trade seems to be the indirect 
outcome of these efforts while indebtedness reached explosive dimensions.
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For the great majority of the members of the United Nations, the 
issue of development is of vital importance and Turkey is among them. 
Development is of vital importance because we have to meet the expec
tations of our peoples for higher living standards, more productive lives, 
better health and education and greater social justice. Without adequate 
growth in developing countries, without gradual elimination of the dis
parities between the rich and poor countries and a more equitable distri
bution of the resources of the world. The world can never attain the 
peace, security, stability and harmony to which it aspires. Interdepen
dence necessitates concerted action. All countries should take care to 
refrain from taking measures which will work to the disadvantage of 
others. Normally, the task of realising their economic development is 
the responsibility of the developing countries themselves. This entails the 
adoption of courageous decisions and programmes aimed at a structural 
adjustment of their economies.

Their success depends also on the existence of a favorable interna
tional economic environment. Their access to the markets of developed 
countries should not be curtailed. Similarly, the developing countries 
today suffer from lack of financial resources for their development, but 
their low credit ratings impair their ability to borrow. This vicious circle 
should be broken.

Mr. President,

Turkey has made major reforms in its economic costructure over 
the last few years. What was previously a closed, overprotected economy, 
has been opened up to international competition and market forces. This 
was done basically by relying on market forces and liberalizing imports. 
As a consequence, Turkey has experienced a satisfactory growth in 
its foreign trade. Within a period of five years, there has been more 
than a three-fold increase in Turkey’s exports in dollar terms. This 
increase has allowed Turkey to boost its imports, as well as to improve 
its balance of payment performance and debt servicing’ ability. Turkey 
today is among the few developing countries being able to meet its 
external debt obligations. We have achieved this through policies which 
were presented as a new initiative in the annual meeting of the IBRD 
and IMF.

However, as we have gradually built up our exports from relatively 
low levels, we are dismayed by the protectionist barriers placed in our 
path by industrialized countries. It is ironic that the very countiies 
which advocated the abandonment of import substitution based on res
trictive trade policies are the ones that are now imposing restrictions 
°n our exports.
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It is becoming more and more obvious that protectionism is turning 
into a serious threat to the world economy. The market distorting pro
tectionist measures built up over the last few years have paradoxically 
originated in industrialized countries. Protectionist measures calling for 
overt or dissimulated countermeasures are leapfrogging and spreading 
all over the world.

Developing countries cannot accumulate foreign exchange. What 
they earn is spent on imports coming to a large extent from industrial 
countries. This is the driving force of interdependence, the trade expan
sion and of global growth.

In a free trade regime based on dynamic comparative advantage, 
restrictive trade practices should be very limited and short-termed. 
Attempts to restore^ through restrictions, competitiveness to areas where 
the comparative advantage has been lost are self-defeating-.

The scope of the protectionist tendencies in some industrial countries 
or group of countries combined with restrictive demand management 
policies have now reached their limits. I feel that it is now appropriate 
to boost demand in conjunction with trade liberalizing measures and 
re-introduce competitiveness so as to enable market forces to complete 
the process of structural adjustment. Such a reorientation will not only 
ease domestic protectionist tendencies, but also speed up the integration 
of the world economy in a much more efficient, equitable and non-infla- 
tionary manner.

We believe that industrialized countries should try to reconcile 
their short-term preoccupations with the fundamental objective of re- 
establisning awell-functioning free trade system. If  they fail in doing 
so, Not only the market economy, but democracy and eventually inter
national peace and security will suffer. After all, industrialized countries 
should remember that a free trade system based on market forces is the 
foundation of their democracies.

I do not like easy analogies. But I cannot help drawing a parallel 
between the present situation and the 1929 - 30 crisis : in terms of 
growing protectionism, unresolved debt issue and lack of coordination 
in global economic management. We should keep in mind the lessons 
of history and avoid repeating the same mistakes.

Mr. President,

In this Fortieth Anniversary of the United Nations, the role of the 
world organization in the promotion of international, political, economic 
and social cooperation assumes a particular significance. The world is at 
the threshold of new challenges requiring global undertakings.
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I believe that the UN, along with the other competent international 
organizations, has a crucial role in identifying the fundamental causes of 
the problems afflicting the international economic system and to consider 
now these could be overcome during the remainder of the century.

Mr. President,

Turkey maintains its faith in «The United Nations for a better 
world». It rededicates itself to the purposes and principles of the charter 
and reiterates its readiness to cooperate to the maximum extent with all 
the member countries to enhance the effectiveness of the United Nations. 
We need the United Nations today. We shall need it even more tomorrow.

BELGE : 13

SAYIN DIŞİŞLERİ BAKANI Y. HALEFOĞLU’NUN 

BUSİNESS INTERNATİONAL’DA 24 EKİM 1985 TARİHİNDE 

YAPTIĞI KONUŞMA

Distinguished Guests,

Ladies and Gentlemen,

I would like to extend my deep appreciation to the Business In
ternational for arranging this Round Table which has brought distin
guished guests and participants together.

Today I would like to concentrate my remarks on Turkey’s relations 
with Western Europe in general and EEC in particular.

Turkey’s relations with the West are based on firm foundations. 
These ties include our membership of NATO, the Council of Europe and 
the OECD. As you know, Turkey has also established Association rela
tions with the European Community at the beginning of the 60’s. This 
Association has important political as well as economic dimensions.

Since 12 September, 1980, however an impasse has developed in 
Turkish-EEC relations. The Community has almost completely suspended 
the functioning of the Association Agreements.

We face problems with the Community in finanoial^ industrial, and 
social areas. We cannot hold Association Council Meetings at the level 
of Foreign Ministers. The Turkish-EEC Joint Parliamentary Committee 
has not resumed its normal functioning yet. The present freeze in our 
relations with the EEC is allegedly the result of the 12 September 
military intervention in Turkey. However, Turkey has in the meantime
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and particularly after the November 6, 1983 elections made undeniable 
strides towards the restoration of democracy. The people and the Go
vernment of Turkey are fully dedicated to the respect for human rights.

The democratic process in Turkey is real, it hasnot been imposed 
in response to foreign influence. Once encouraged by economic well
being, it cannot be imperiled. This is why recent economic measures 
are so important and so timely linked to our political philosophy. A 
strong free market economy eventually will lead to prosperity, more social 
justice and will produce an enviroment in which human rights will 
further flourish. The political stability of any given country is closely 
linked to the welfare of its people.

In recent years, Turkey has also made solid progress in the economic 
area. The policies we have introduced by liberalizing the Turkish eco
nomy, removing bureaucratic barriers, easing foreign currency restric
tions and increasing the role of market forces in the economy are in 
conformity with EEC practices.

Considering all these positive developments and future prospects, 
we see no justification for the present standstill in our Association 
relations. We believe the time has come for the Community to reappraise 
the political and economic realities in Turkey in order to put the matter 
into its proper perspective. It is regrettable that our partners fail to 
appreciate that the normalization process in Turkey would be accelerated 
by a more understanding and cooperative attitude on their part.

It goes without saying that our efforts to strengthen the economy 
of Turkey would be enhanced by the support and cooperation of our 
Allies. The ability of Turkey to continue with her development projects 
and introduce new initiatives depends largely on her foreign exchange 
earnings. All of these projects and initiatives will also create a demand 
for European goods and sophisticated equipment. Our ability to import 
these goods from our European friends depend mainly upon our ability 
to export to European countries. There is no way in which we can 
involve our European partners in this process if we are unable to cover 
such substantial payments through increased export earnings.

However, in addition to the freeze in our relations, the EEC has 
taken recently new restrictive measures against Turkish textile exports. 
If  such unilateral restrictive measures are to gain permanent nature, 
how are we expected to sustain our capacity to import from our European 
partners ?

It is necessary to diagnose and identify the causes of the present 
day malaise in our relations with the EEC. It  is all the more difficult 
to understand why the speedily evolving bilateral relations between 
Turkey and the Western European Countries should not positively 
affect our relations with the EEC.
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Turkey of today is not the Turkey of 1980. Being the largest 
country of the Western Europe and its population expected to reach 
70 million at the turn of the century, it represents a great economic 
potential to reckon with.

Turkey is in the process of transforming every facet of its society. 
When you travel in the country you cannot fail to observe these changes. 
These changes are not confined to the ferment in our political and 
democratic life. Our agriculture, industry, commerce, tourism and other 
sectors of our economy are also undergoing profound changes. Foreign 
investors are showing growing interest in Turkey. There is keen compe
tition among foreign countries and firms to undertake the building of 
our large infrastructure projects.

These exciting developments conform to the economic orientation 
of the EEC. While we advance on the road of adapting our economy to 
Western models, it is incomprehensible to us that the EEC should not 
be with us in this undertaking, that it should appear to be hindering 
rather than encouraging this process. We are convinced that this is 
against the interests of Western Europe as a whole.

Whatever the reasons maybe the policy of the EEC vis á vis Turkey 
creates a deep sense of frustration and discomfort in the Turkish public 
opinion. It is hard to explain to the Turkish people that an organization 
composed of mostly friendly countries with whom on the bilateral level 
we have excellent relations, high level contacts and with whom we 
share vital interests, should pursue such policies detrimental to the 
Turkish interests. Furthermore accrimonuous remarks pronounced by 
a number of parlimentarians in the European Parliment provoke strong 
feelings in the Turkish society. No one can believe that these remarks 
are intended for the well-being of the Turkish people.

Although I am covinced that in time our actual problems with 
the EEC will be settled I am afraid it will be much more difficult 
to eliminate the bitterness of our people. We therefore count on our 
friends in Western Europe who are by no means small in number, but 
unfortunately not as outspoken as our critics, to raise their voice 
against this senseless trend. This trend cannot be allowed to go on 
uouch longer. Turkey will not accept this kind of treatment. Although 
1 am basically an optimist these are the thoughts and sentiments I 
wished to share with you today. I hope you will take my massage back 
to your respective countries.

I thank you ladies and gentlement.
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BELGE : 14

SAYIN D IŞİŞLERİ BAKANI YAHİT HALEFOĞLU’NUN 

24 EKİM 1985 TARİHİNDE BM TÜRK DERNEĞİNDE 

YAPTIĞI KONUŞMA

Birleşmiş Milletler Türk Demeğinin Sayın Başkan ve Üyeleri,

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Sayın Mukim Temsilcisi,

Değerli Misafirler,

Bugün, 24 Ekim 1985, Birleşmiş Milletlerin 40. kuruluş yıldönümünü 
kutlamak ve bu evrensel teşkilâtı saygı ile selamlamak için burada top
lanmış bulunuyoruz. Bütün milletler bu önemli günü Birleşmiş Milletlerin 
dünyamızdaki yeri ve rolü üzerinde bir kere daha düşünmek için bir 
vesile olarak değerlendirmektedirler. Sayın Başbakanımızın da Teşkilâtın 
40. yıldönümü törenlerinde hazır bulunmak üzere New York’a gitmiş 
olması, Türk Hükümetinin ve milletinin Birleşmiş Milletler ideallerine 
bağlılığının, daha iyi, daha mutlu bir dünya için bu Teşkilât’a olan 
güveninin yeni bir kanıtını teşkil etmektedir.

İkinci Dünya Savaşının külleri arasından yükselmiş olan Birleşmiş 
Milletler, insanların barışa olan özleminin eseri, ekonomik, sosyal, kül
türel ve insancıl alanlarda milletlerarası işbirliğinin simgesidir. Gerçekten, 
barış, hak ve adalet, karşılıklı saygı, dostluk, işbirliği ve dayanışma 
uluslararası ilişkilerin temel hedefleri olmalıdır. Birleşmiş Milletler bu 
hedeflere ulaşabilmek amacıyla bütün milletlerin ortak gayretlerini yön
lendirecek bir kuruluş olarak düşünülmüştür.

Bu amaçla üye devletler bazı temel ilkelere saygı göstermeyi Bir
leşmiş Milletler yasası çerçevesinde taahhüt etmişlerdir. Teşkilâta üye 
devletlerin eşit egemenliği ̂ anlaşmazlıkların barışçı yollardan çözümlen
mesi, devletlerin birbirlerinin toprak bütünlüğüne veya siyasî bağımsız
lığına karşı kuvvete veya tehdite başvurmaktan kaçınmaları Birleşmiş 
Milletlere vücud veren başlıca ilkeleri teşkil etmektedir.

Uluslararası barış ve güvenliğin korunması Birleşmiş Milletlerin 
en önemli sorumluluk alanını oluşturmaktadır. Teşkilâtın bu alanda mut
lak başarı sağlayabildiği söylenemez. Ancak binlerce yıllık insanlık ta
rihi gözönünde tutulduğunda, 40 yıl gibi oldukça kısa bir süre zarfında 
bu alanda kaydedilen sonuçları küçümsememek gerekir, özellikle bölge
sel ihtilâfların genişlemesinin ve gerginliklerin artmasının önlenmesinde 
Teşkilât önemli rol oynamıştır. Bu alanda kazanılan tecrübeler ilerisi 
için ümit vermektedir. Dünyada barış ve güvenliğin muhafazası için
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bütün ülkelere sorumluluk düşmektedir, özellikle, günümüzün yüksek 
tahrip gücüne sahip silahları gözöııünde tutulduğunda bütün devletlerin 
Birleşmiş Milletlerin idealleri doğrultusunda samimi diyalog ve işbirliği 
içinde olmalarının gereği daha iyi anlaşılacaktır.

Türkiye Cumhuriyeti, uluslararası ilişkilerini Büyük Atatürk’ün 
«Yurtta Sulh, Cihanda Sulh» ilkesi doğrultusunda ve Birleşmiş Milletler 
Yasasındaki esaslara dayalı olarak yürütmeye daima özen göstermiştir. 
Başta kendi bölgemiz olmak üzere, tüm dünyada barış ve güvenliğin ko
runmasına ve idamesine, dostluk ve işbirliğinin geliştirilmesine katkıda 
bulunmaya gayret gösteriyoruz. Bu çerçevede, Türkiye özellikle komşula
rıyla iyi ilişkiler ve verimli işbirliği tesisine önem vermekte, mevcut 
sorunları bu temel ilkeler doğrultusunda ve yapıcı diyalog içinde ele 
almak gerektiğine inanmaktadır.

Birleşmiş Milletler insan haklarının ve temel hürriyetlerin geliş
tirilmesini ve güçlendirilmesini esas hedefleri arasında mütalâa etmek
tedir. Bu amaçla Teşkilât, başta İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi 
olmak üzere, çeşitli deklarasyon, karar ve sözleşmeler kabul etmiştir. 
İnsan hakları ve temel hürriyetler konusu Birleşmiş Milletler çerçeve
sinde kurulan mekanizmalar vasıtasıyla tüm dünyada artan önem ve 
titizlikle takip edilmektedir. Ancak Birleşmiş Milletler çerçevesinde sür
dürülen bütün çabalara rağmen insan haklarını açıkça ihlâl eden ırkçı 
politikaların hâlâ uygulanmakta olduğu bir gerçektir. Bunun en belirgin 
örneği Güney Afrika’da görülmektedir. Bulgaristan Hükümeti’nin Türk 
azınlığına karşı uyguladığı sistemli ve yaygın baskılar da insan hakla
rının ve milletlerarası antlaşmalarla teminat altına alınmış olan azınlık 
haklarının açık ve vahim bir ihlâlini teşkil etmektedir.

Bu baskılar dünya kamuoyunda hassasiyet ve tepki uyandırmak
tadır. Bu tutumuna son vermesi yolunda Bulgaristan’a yapılan çağrılar 
çoğalmaktadır. Bulgaristan’ın çeşitli uluslararası antlaşmalara ve B.M. 
Yasasına ayları düşen bu tutumundan bir an önce vazgeçmesini bekli
yoruz.

Devletler, daha iyi bir dünya yaratmaya yönelik çabalarını siyasî 
alanda olduğu gibi ekonomik ve sosyal alanlarda da yoğunlaştırmaktırlar. 
Birleşmiş Milletler Yasasında da belirtildiği gibi, uluslararası barış ve 
güvenliğin sürdürülmesi ile milletlerin ekonomik ve sosyal kalkınması 
arasında karşılıklı ilişkiler mevcuttur. Teşkilât, kuruluşundan bu yana, 
kalkınma alanında çok taraflı işbirliği için temel bir çerçeve teşkil et
miştir. Bu niteliğini halen sürdürmektedir. Ancak dünya ekonomisin
deki gelişmeler, özellikle kalkınma yolundaki ülkeler bakımından tat
minkâr sayılmamakta ve daha iyi bir uluslararası ekonomik düzen ara
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yışı kuvvet kazanmaktadır. Birleşmiş Milletlerin, uluslararası ekonomik 
ve sosyal sorunların çözümüne katkılarını gerçek bir dayanışma zihni
yeti doğrultusunda arttırmasını ve bu alandaki gayretleri düzenleyici ve 
yönlendirici görevini etkin bir şekilde yerine getirmesini bekliyoruz.

Birleşmiş Milletlerin, kuruluşundan bu yana sömürgeciliğin tasfiyesi 
ve ırk ayırımıyla mücadele alanındaki önemli katkılarını takdirle anmak 
isterim. Filhakika, son 40 yıl içinde 70’den fazla milletin egemenlik ve 
bağımsızlığına kavuşturulmasında Birleşmiş Milletler Teşkilâtı büyük itici 
güç teşkil etmiştir. Zamanımızın tüm değer yargılarına ve gerçeklerine 
ters düşen sömürgeciliğin son kalıntılarının da biran önce ortadan kal
dırılması gerekmektedir. Türkiye kurucu üyesi olduğu Birleşmiş Milletler 
Namibia Konseyi çerçevesinde Namibia halkının bir an önce bağımsız
lığına kavuşturulması için çaba harcamaktadır. Aynı şekilde Filistinli
lerin de kendi mukadderatlarına sahip olma hakkını samimiyetle des
teklemekteyiz.

Dünyanın değişen sosyal ve politik şartları içinde ortaya çıkan ve son 
zamanlarda ciddi boyutlar kazanmış olan uluslararası terörizm konusunda 
da Birleşmiş Milletler çerçevesinde yoğun gayret gösterilmektedir, özel
likle demokratik ülkelerin istikrarım tehdit eden uluslararası terörizmle 
mücadele edilebilmesi, teröristlerin lâyık oldukları cezalara earptırıla- 
bilmesi, ayrıca konunun diğer önemli bir veçhesini teşkil eden uluslararası 
terörizm ile uyuşturucu madde ve silâh kaçakçılığı arasındaki bağların 
gün ışığına çıkanlara]?: toplumlarııı bu tehlikelerden korunabilmesi için 
uluslararası işbirliğinin zorunlu olduğuna inanıyoruz. Türkiye, Birleşmiş 
Milletlerim bu alanda çok taraflı işbirliğini teşvik ve düzenlemek için 
uygun bir ortam teşkil ettiği görüşünü taşımaktadır.

Kuruluşunda 51 üyesi olan Birleşmiş Milletler bugün değişik yapı
lara sahip 159 üyeli, ekonomik, sosyal, kültürel ve insancıl meselelerin 
en geniş şekilde ele alındığı evrensel bir Teşkilât haline gelmiştir. 
İkinci Dünya Savaşından bu yana hızla değişmekte olan dünya şartlarının 
ortaya çıkardığı durumlara, yeni konulara ve sorunlara paralel olarak 
Teşkilâtın ve bağlı kuruluşların faaliyet alanları da yaygınlaşmakta ve 
derinleşmektedir.

Birleşmiş Milletler ve İhtisas Teşekküllerine ülkemizdeki yararlı 
faaliyetleri için müteşekkiriz. Bu vesileyle, Hükümetimiz ile UNICEr 
ve Dünya Sağlık Teşkilâtı arasında imzalanan Çocuk Yaşatma ve Çocuk 
Sağlığını Geliştirme 5 yıllık (1985 - 1989) işbirliği programı çerçevesinde  
11 Eylül ı- 3 Aralık 1985 tarihleri arasındaki 3 aylık dönemde 6 yaşından 
küçük 5 mityoııdan fazla Türk çocuğunun aşılanmasını hedef alan ve 
dünya ölçülerine göre örnek teşkil eden kampanyaya atfettiğimiz önemi
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de vurgulamak ve gösterdikleri etkin gayretler için UNICEF ve Dünya 
Sağlık Teşkilâtı yetkililerine teşekkür etmek isterim.

Türkiye şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra ela, Birleşmiş 
Milletlerim yapıcı çalışmalarına etkin bir biçimde katkısını sürdürmeye 
kararlıdır. Teşkilâtkıı 40. kuruluş yıldönümünü bu düşüncelerle kutlar, 
saygılar sunarım,

BELGE : 15

24 EKİM BİRLEŞM İŞ MİLLETLER GÜNÜ MÜNASEBETİYLE

CUMHURBAŞKANI SAYIN KENAN EVREN TARAFINDAN 

YAYINLANAN MESAJ

Birleşmiş Milletler Teşkilâtı bugün, kırkıncı kuruluş yıldönümünü 
idrak etmektedir.

Milletlerin daha mutlu bir dünyaya olan özlemlerini barış ve güven
lik, dostluk ve işbirliği içinde gerçekleştirebilmeleri amacıyla kurulmuş 
olan bu evrensel teşkilâtı, insanlık alemine kırk yıldır yapmakta olduğu 
hizmetlerden dolayı içten kutlarım. Bu vesileyle, Türkiye’nin, Yüce Ata
türk’ün «Yurtta Sulh, Cihanda Sulh» ilkesi doğrultusunda, Birleşmiş 
Milletlerin hedef ve ilkelerine olan inancını ve bağlılığını ve Teşkilâtın 
çalışmalarına, her zaman olduğu gibi, yapıcı, katkılarını sürdürme ka
rarlılığı içinde bulunduğunu bir kere daha keydetmek isterim.

Birleşmiş Milletler, bazı yetersizliklerine ve zaman zaman görülen 
Yasa’smm amaç ve ilkelerine aykırı davranışlara rağmen, evrensel barış 
ve güvenliğin korunması ve devamında vazgeçilmez bir forum özelliğini 
korumaktadır. Şu husus bir gerçektir İri, milletlerarası ilişkilerde kuv
vete başvurulmaması ve anlaşmazlıkların barışçı yollardan çözümlen
mesi ilkelerinin savunucusu ve koruyucusu önce devletlerin kendileridir. 
Devletler, bıı alanda üzerlerine düşen görevleri yerine getirmek karar
lılığı içinde hareket0' ettiklerinde, Birleşmiş Milletler’i, amaçlarına ulaş
mada, derhal başvurulabilir, yararlı ve etkin bir çerçeve ve mekanizma 
olarak hazır bulmaktadırlar.

İnsanlığın varlığını sürdürmesi için uluslararası barış ve güvenliğin 
korunması ve devamı şüphesiz hayati bir konudur. Ancak günümüzün 
şartlarında, milletlerin beklentileri sadece bu alana inhisar etmemektedir, 
özellikle gelişmekte olan ülkelerin karşılaştıkları ekonomik ve sosyal 
sorunların milletlerarası anlayış ve dayanışmayla, adalet ve hakkaniyet 
İlkelerine dayalı olarak çözümlenmesi gerektiği her geçen gün daha açık 
bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Diğer bir ifadeyle, Birleşmiş Milletler’e,
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dünyadaki ekonomik ve sosyal barışın ve güvenliğin tesisinde ve korun
masında da çok önemli görevler düşmektedir. Teşkilâtın, bu görevlerini 
lâyıkiyle yerine getirmesi ve bu amaçla çeşitli gayretlerin seferber edil
mesinde ve yönlendirilmesinde daha da aktif bir rol oynaması içten dile
ğimizdir.

Bu temel konuların yamsıra, daha pek çok önemli ve güncel sorunun 
çözümü yine bütün dünya ülkeleri arasında iyi niyetle işbirliği yapıl
masına bağlıdır. Kuraklık ve açlıkla mücadele, sağlık ve eğitim sorunları, 
uyuşturucu madde ticaretine ve uluslararası terörizme karşı savaş gibi 
konular, devletler arasında etkin ve yoğun işbirliğini zorunlu kılmakta
dır. Birleşmiş Milletler’in bu alanlardaki uluslararası işbirliğini teşvik 
ve düzenleyici faaliyetlerini memnuniyetle kaydederken, daha etkin, daha 
verimli sonuçlar alınabilmesi için gayretlerini arttırmasını dilemekteyiz.

Birleşmiş Milletlerden söz ederken, sömürgeciliğin tasfiyesi alanında 
ve buna paralel olarak ırk ayırımıyla mücadelede, Teşkilâtın üstlendiği 
ve halen sürdürmekte olduğu etkin role değinmeden geçemiyeceğim. 
Kırk yıllık süre zarfında yetmişi aşkın millet bağımsızlık ve egemen
liğine kavuşmuştur. Bu tarihi gelişimde Teşkilâtın payı gerçekten bü
yüktür.

«Daha iyi bir dünya için Birleşmiş Milletler» sloganına içtenlikle 
katılırken, dünyada anlayış, işbirliği ve dayanışmanın güçlendirilmesi 
ve insanlığın geleceğinin müştereken hazırlanması için sarfedilen ortak 
gayretler için en tabiî ve uygun forumu teşkil eden Birleşmiş Milletler’e 
Türkiye Cumhuriyeti devleti ve Türk milleti adına desteğimizi teyîd 
eder, teşkilâtın tüm yöneticilerine ve mensuplarına çalışmalarında başa
rılar dilerim.

BELGE : 16 

NATO NPG BAKANLAR TOPLANTISI SONUNDA 

YAYINLANAN ORTAK BİLDİRİ

The NATO Nuclear - Planning Group (NPG) met in Ministerial 
session at NATO Headquarters on 29th and 30th October, 1985. Spain 
attended as an observer.

1. On the eve of the meeting between President Reagan and Ge
neral Secretary Gorbachev, we declare that the President goes to Geneva 
with the full support and solidarity of the Alliance.
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2. We reviewed the status of Alliance nuclear forces including the 
ongoing arms control negotiations in Geneva. In this context, we received 
comprehensive briefings by the United States Secretary of Defense on 
developments in the balance of nuclear forces, the arms control nego
tiations, the continuing Soviet deployment, improvement and research 
programmes in the field of ballistic missile defence, and the United 
States Strategic Defense Initiative (SDI) research programme. We 
continue to support the United States and the United Kingdom efforts 
to maintain the credibility of their strategic nuclear deterrent capabi
lities; NATO’s strategic forces are the ultimate deterrent in preserving 
security, peace and freedom.

3. We welcome the opportunity for effective arms control offered 
by the Geneva negotiations now underway. We reviewed the status of 
the Geneva negotiations and expressed strong support for United States 
positions concerning intermediate, strategic, and defence and space 
systems. We discussed the prospects for progress in each of these areas 
stressing that close consultation among the Alliance partners remains 
essential. We hope that the recent Soviet counter >- proposals, despite 
their one-sided and self-serving nature, indicate a Soviet willingness to 
accept verifiable and equitable arms control agreements involving deep 
reductions in numbers of nuclear weapons. We stressed the flexibility 
contained in the United States proposals for significant reductions, 
which have been 011 the table since the opening of the negotiations.

4. We received a detailed briefing from the United States Secretary 
of Defense on the evidence of Soviet treaty violations. We take the 
most serious view of this and call on the new Soviet leadership to take 
the steps necessary to assure full compliance with its commitments. We 
noted in this connection that a double standard of compliance with arms 
control agreements would be unacceptable and would undermine the 
security of the Alliance. I11 this context, we reaffirmed the requirement 
for effective verification of, and full compliance with, all aims control
agreements.

5. We continue to be concerned by the steady build-up of Soviet 
nuclear forces, in particular the testing and deployment of new strategic 
systems, including the SS-X-24 and the recently deployed SS-25, the 
deployment of a new generation of air-launched cruise missiles and the 
preparation for deployment of ground- and sea-based versions. We also 
note that the total SS-20 force has further increased to 441 launchers 
with 1,823 warheads. Alliance policy in comparison is to maintain only 
the minimum number of nuclear weapons necessary for credible deter
rence.
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6. In accordance with the Montebello Decision SACEUR presented
5

at our meeting in Luxembourg a programme to reduce NATO’s nuclear 
stockpile in Europe by a further 1,400 warheads by the end of 1988. 
These reductions are underway; they include the withdrawal of Atomic 
Demolition Munitions (ADMS), from the Alliance’s nuclear stockpile. 
Taken together with the 1,000 warheads already withdrawn, this would 
reduce the number of nuclear warheads in the Alliance’s stockpile to the 
lowest point in 20 years. At the Luxembourg meeting, SACEUR also 
presented his proposals to improve the responsiveness, effectiveness, 
and survivability of the remaining forces. At this meeting we received 
a progress report reflecting the status of SACEUR’s proposals. We 
continued to review those reduction and improvement measures, recom
mended by SACEUR, which are currently being undertaken through the 
appropriate channels by the nations concerned. We agreed to consider 
periodically the progress of further implementation which depends on 
decisions by the nations concerned.

7. We noted the progress made on Longer-Range IN F (LRINF) 
deployments by NATO nations and the fact that negotiations on INF 
systems are currently underway. We reviewed, in particular, the status 
and the prospects for these negotiations and expressed support for the 
United States negotiating position developed in close consultation with 
its Allies. We emphasized NATO’s detemiination to continue the deploy
ment of LRINF missiles as scheduled in the absence of a concrete ne
gotiated result with the Soviet Union obviating the need for such 
deployment. At the same time, we reiterated our willingness to reserve, 
halt or modify the LRINF deployment-including the removal and dis
mantling of missiles already deployed - upon achievement of a balanced, 
equitable and verifiable agreement calling for such action,

8. We accepted with pleasure an invitation from Dr. M. Womer,
the German Minister of Defence, to hold our next meeting in the Fede
ral Republic of Germany in Spring 1986.

9. Greece expressed its view's in a statement included in the minu
tes. Denmark reserved its position on the INF part.

BELGE : 17

MİLLİ SAVUNMA BAKANI. Z. YAVUZTÜRK’ÜN
23 EKİM 1985 TARİHİNDE NPG TOPLANTISI SONRASI 

TÜRK GAZETECİLERİNİN SORULARINA VERDİĞİ CEVAPLAR

Milli Savunma Bakanı Sayııı Yavuztürk bugün (29 Ekim) NPG 
toplantısından sonra talepleri üzerine, Türk Gazetecileriyle Daimi Tem
silciliğimizde bir basın toplantısı yapmıştır.
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Sayın Bakan toplantının başlangıcında NPG gündemindeki konular 
hakkında kısaca bilgi verdikten sonra, Lord Carrington ve ABD Sa
vunma Bakanı Weimberger ile talepleri üzerine birer görüşmç yaptığını, 
bu akşam da Kanada Savunma Bakanı ile görüşeceğini ifade etmiştir.

Basın toplantısının bundan sonraki Soru - Cevap bölümünün kayda 
değer kısımları özetle aşağıda- arzedilmiştir :

SORU : Weinberger ile hangi konuları görüştünüz?
CEVAP : Savunma konularında karşılıklı görüş alışverişinde bu

lunduk. Kendisine, Savunma Sanayii İşbirliği hakkında ve Türkiye’de 
Savun Sanayiinde yapılmasını istediğimiz yatırımlar hakkında bilgi ver
dim. ABD’nin askeri malzeme tedariki konularında Türk firmalarına da 
imkan tanımasını^ kapılarını aralamasını istedim. Türkiye’de çeşitli sa
halarda vasıflı askeri malzeme üretilmektedir. Dikimevi hizmetleri, Ge
mi bakım hizmetleri ve elektronik tesisat sunabiliriz. Mevcut Standart
lar kafi bulunmazsa bunların gereken seviyeye yükseltilmesi için Tür
kiye’de bu sanayilere yatırım yapılmasını teklif edebiliriz.

SORU : Görüşmenizde hedef alman belirli konular yok mu ? SEÎA 
dolaylı da olsa ele alınmadı mı?

CEVAP : Görüşmede Savunma Saııayii’nde işbirliği ve Ekonomik 
konularla ortak yatırım konularına ağırlık verdik. ŞEiA konusunda Sa
yın Dışişleri Bakanımız gerekli yazılı bildirimi yapmış bulunmaktadır. 
Bu konuda üzerinde uzmanlar düzeyinde çalışılmaktadır. Ancak, Wein
berger yardım konusunda 7/10 oranına ilişkin üzüntülerini açıkça beyan 
etti.

SORU : Kanada Savunma Bakanı ile ne görüşeceksiniz?
CEVAP : Bize yapmış oldukları 35 Milyon Dolar tutarındaki Hibe 

Yardımı konusunda kendilerine teşekkür edeceğim. Savunma Sanayii 
konusunda yardım yapmalarını isteyeceğiz.

SORU : Sayın Bakanım, Ekonomik ve Sanayii konularını Savunma 
Bakanları ile görüşmek, yanlış adrese başvurmak olmuyor mu?

CEVAP : Bizim, Silahlı Kuvvetlerimizin ihtiyacı olan silah ve mal
zemelerin herbiri için fabrika kurmamız ekonomik açıdan verimli değil
dir. Birim maliyeti çok yüksek olur. Bunun için işbirliği gerekir. Mesela 
uçakların çeşitli parçalan çeşitli ülkelerde ayrı ayrı yapılmakta. Daha 
sonra monte edilmektedir. Her ülke bu işbirliğinin yararını görür. Bizim 
istediğimiz böyle yararlı bir işbirliği yapmaktır. Adres yanla değildir. 
Çünkü Savunma Bakanları beraber olduklarında, silah konusunu görü
şürler. Birbirlerine yaptıklan ziyaretlerin tümü silah alış - verişi üs
tündedir. Silah da sanayide üretilir. Memleketimizde M.S. Bakanlığı silahı 
tedariki ile yükümlüdür. Dolayısiyle adres doğrudur.
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SORU : Sayııı Bakan, Lord CarringtoıTla görüşmeniz sırasında 
Limni ve Türk CC’i konuları açıldı mı? Geçen toplantıda sorunun son
baharda çözümünden söz ediliyordu.

CEVAP : Hayır açılmadı. Esasen zamanı da değil. Ege Adaları 
konusunda bizim politikamız bellidir. Bundan herhangi bir sapma söz- 
konusu değildir. Bunu açıklıkla söylüyorum. Sayın Başbakanımız ve Sa
yın Dışişleri Bakanı da bunu defalarca ifade ettiler. Geçen yıla nazaran 
da tutumumuzda hiç bir değişiklik yoktur.

SORU : Güneydoğu olayları hakkında yoğun tedbirler alınması 
düşünülüyor mu?

CEVAP : Güneydoğu Anadolu’da, bölgenin coğrafi yapısından da 
istifade ederek Türkiye’ye girip çıkmakta olan bir eşkiya sözkonusudur. 
Eşkiyanm bölgedeki Türk köylerine tasallutu vardır. Bu bölgedeki gü
venlik tedbirleri esasen yoğundur. Örfi idare görevini yapmaktadır.

SORU : Eskiden ülkemize gelen ziyaretçileri Sovyet hududuna 
gönderme geleneği pek yoktu. Dışişleri özellikle buna itina ederdi. Bir 
süredir Sovyet sınırının Berlin Duvarı haline gelmeye başladığı görülü
yor. Luns, Rogers gitti. Arkasından gazeteciler grubu. Şimdi de genel 
sekreter. Bu Sovyetler Birliğine karşı bir tutum değişikliğine mi işaret 
ediyor ?

CEVAP : Şurası muhakkak ki gidenler merak saikiyle gidiyorlar. 
Türkiye’de isteyen istediği yere gidiyor ve gider. Belki hududun yanma 
kadar gidemez ama rahatlıkla görülebilecek mesafeye kadar gidebiliyor. 
Hududun Berlin Duvarı haline gelmesi sözkonusu değildir.

i

SORU : Montebello’da alman kararlar hakkında çeşitli söylentiler 
var. Bir yetkili olarak bu konuda bilgi verebilir misiniz?

CEVAP : Sayın Büyükelçi Olcay, Montebello’da bir karar alınmıştır. 
Buna uygun olarak SACEUR önerilerini hazırlayıp Lüksemburg toplan
tısında sunmuştur. Bu toplantıyı izleyen dönemde SHAPE bütün ülke
lere heyetler göndererek bu çalışmayı nasıl yaptıklarını anlattı, öneriler 
konusunda açıklamalarda bulundu.

BELGE : 18

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI ZEKİ YAVUZTÜRK'ÜN 

30 EKİM 1985 TARİHİNDE YAPTIĞI BASIN TOPLANTISI

Sayın Savunma Bakanımızın 30 Ekim 1985 tarihinde yaptığı Basın 
Toplantısı aşağıda özetlenmektedir :
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Sayın Bakan : Bu toplantıda da NATO’nun dayanışması en üst 
düzeyde bir kere daha vurgulanmış oldu. Toplantıda ele alman konular 
hakkında esasen dünkü buluşmamızda bilgi vermiştim. Yayınlanan ortak 
bildiride toplantıya ilişkin muhtemel ek sorularınıza yanıt bulabilece
ğimizi sanıyorum.

Bu sabah Alman Savunma Bakanı ile bir görüşme yaptık. Bildiğiniz 
gibi, Alman Bakanla yaptığımız temaslar, iki ülkenin iyi ilişkileri çer
çevesinde gayet olumlu geçiyor. 10 kişilik heyeti ile birlikte temsilcili
ğinize gelen Bakan, Türkiye’nin ittifak içinde oynadığı rolün önemini 
her vesileyle olduğu gibi bu kere de belirtti. Bildiğiniz gibi, AF,C ile 
Türkiye arasında Ortak Savunma İşbirliğinin güçlendirilmesi konusu var. 
Şansölye Kohl’ün ülkemizi ziyareti sırasında mutabık kalındığı üzere, 
önümüzdeki Kasım ayında Almanya’da Müsteşarlar düzeyinde bir top
lantı yapılacak. Toplantıda görüşülecek ana konu Alman özel Yardımı 
ve bu yardım paketine girecek kalemlerin saptanması olacak.

Soru (Milliyet) : Özel Yardım Paketi nedir?

Sayın Bakan : Bilindiği gibi Almanya Türkiye’ye 18 aylık dilimler 
halinde hibe yardımları yapmaktadır, özel yardım, dilim yardımın kap
samı dışında, ancak genel hibe şeklinde yapılması öngörülen yardımdır. 
Böyle bir özel yardım daha önce de yapılmıştı. Hatırlayacaksınız^ AFC 
bir tümenimizin donatılmasını önermişti. Dolayısıyla özel yardım bu çer
çeve içinde de görülebilir. Bunun dışında, Alman Bakanla iki ülke Harp 
Akademilerinde subayların karşılıklı eğ'itim programı konusunu da gö
rüştük.

Soru (Milliyet) : Sayın Bakan, biliyorsunuz bir de uçak pilot eği
timi konusu var. Bu da görüşmede açıldı mı?

Sayın Bakan : Konu şudur : Avrupa Grubu’n-un «EURO NATO
Trainiııg Project» programı ve bu program çerçevesinde pilot eğitimi 
için önerilen aday sahalar var. Kanada’nm kuzeyindeki Goose Bay’de 
esasen bu eğitim sürdürülmektedir. Aday sahalar arasında, Türkiye’deki 
bazı yöreler de var, Karapınar, Konya, İzmir - Çiğli - Kaklie eğitim için 
öngörülen yerler. Avrupa Grubu’nun bu yöndeki çalışmalar yürümekte, 
ancak Almanlar bu çalışmanın uzun süreceğini öne sürerek gereksinme
lerini biran önce karşıiamak amacıyla konunun ülkemizle ikili olarak 
biran önce ele alınmasını istiyorlar. Biz de bu istemi Türkiye ye dönüşte 
kuracağımız bir komisyonda değerlendireceğimizi bildirdik.

Soru (Cumhuriyet) : Almanların bu konu üzerinde durmalarının 
nedenini açıklar mısınız ?

Büyükelçi Olcay : Almanların öteden beri uçak eğitim sahasına ge
reksinmesi var. Bildiğiniz gibi, nüfus yerleşimi ve askeri birliklerin sınırlı
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coğrafi bölgede keşif biçimde konuşlanmış olmaları nedeniyle Avrupa'da 
uygun uçuş eğitim sahası bulunmamaktadır. Alman’yada işe yılda 
lÖO.OOO’deıı fazla alçak uçuş yapılıyor. Gereksinme buradan doğuyor. 
NATO çerçevesinde eğitim önerilen sahalar arasında secim yapılması

? . - j  ^  A
uzun bir süreyi gerektirebileceğinden;, Almanlar biran önce ikili düzeyde 
ülkemizle konuyu ele almak istemektedir.

Soru (Milliyet) : Bu eğitim uçuşlarında gerçek bomba ela kullanı
lacak mı?

Tüifıg. Ergüvenç : Eğitim ağırlığı simulasyon yöntemine dayan
makla birlikte, eğitimin yararına hizmet bakımından gerçek mühimmat 
kullanılması da öngörülmektedir.

Soru (Günaydın) : Almanlarca öngörülen eğitimin çerçevesi hak
kında bilgi verebilir misiniz?

Sayın Bakan : Bu büyük yatıranları (Altyapı ve Tesis) gerektiren 
bir proje. «Karapınar çok maksatlı eğitim alanı» üzerinde duran Al
manlar projenin hızlandırılmasını arzuluyor.

Soru (Milliyet) : Bu açıklamanızdan projenin NATO kapsamı dışın
da olduğu anlaşılıyor.

Sayın Bakan : Bu anlayış doğru değil. Proje sonunda NATO’ya 
maledileeek.

Bu arada şunu belirteyim, dünkü açıklamalarım gazetelerin bazı
larında yanlış aksettirilmiş, daha doğrusu gerçeği yansıtmayan haberler 
yayınlanmış.

Soru (Milliyet) ı V/einberger’in SEİA konusunda «Aııdlaşma» 
(Treaty)’dan vazgeçin dediği doğru mu?

Sayın Bakan : Dün de açık bir şekilde belirttim. Weinbergerie SEİA 
konusunu görüşmedik. Zira bu konuyu yürütmekle görevlendirilen Ba
kanlık Dışişleri’dir. Dolayısiyie, bunu bilen Weinberger’in konuyu bana 
açması için neden göremiyorum. (Atış Eğitim Merkezi Projesi’ne ilişkin 
basnı mensuplarının bazı sorularından konuyu yanlış algıladıkları anla
şıldığından Tümg. Ergüvenç aşağıdaki açıklamayı yaptı) :

Tümg. Ergüvenç : üç proje var :

1 — Karapınar Atış Alanı, «Brigade Level Multipurpose Trainmg
Facility»,

2 — Konya, Taktik Av Silahları Eğitim Merkezi,

3 — Kakliç - Çiğli - Akhisar Kompleksi^ Ortak Je t Pilotu Eğitim
Merkezi.
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Soru (Milliyet) : Bunların hepsi NATO çerçevesinde ele alman 
projeler mi?

Tiimg. Ergüvene : Evet, Almanlar özellikle Konya üzerinde duru
yorlar. Bu eğitim merkezini ortak olarak kullanmayı öneriyorlar.

Sayın Bayan : Bu istemi karşılamak üzere bir çalışma grubunun 
oluşturulması kararlaştırıldı ve bunun vakit geçilmeden yapılması üze
rinde görüş birliğine varıldı.

Soru (Milliyet) : Bu projeleri ulusal gereksinmelerimiz için mi 
başlattık ?

Tüm go Erg’iivenç : Başlangıçta ulusal kullanım için öngördüğümüz 
sözkonusu eğitim merkezlerinin ittifak tarafından kullanılabilmesi için 
NATO standartlarına uygun hale getirilmesi sözkonusudur.

Soru (Anadolu Ajansı) : Kanadalı Bakan ile görüşmenizle ilgili 
olarak bilgi verebilir misiniz?

Sayın Bakan : Bilindiği gibi, Kanada Türkiye’ye hibe yardımı yap
maktadır. Bu çerçevede F  -104 ve T - 33 uçaklarına yedek parça sağlan
maktadır. B ir de Taurus Maple Projesi var. Bu projeler için Kanada 
hükümetinin verdiği 35 Milyon Dolarlık meblağın 50 Milyon Dolara çı
karılmasını önerdik. İstemimizi değerlendireceklerini söylediler. Kanadalı 
Bakan, aynı zamanda Başbakan Yardımcısı olduğundan, diğer bazı ko
nuları da ele aldık. Türkiye - Kanada ilişkilerinin olumlu yönde gelişti
ğini belirttik ve Savunma Sanayii konusunda işbirliği yapılmasını ar
zuladığımızı kaydettik. (Sn. Bakan soru üzerine, Kanadalı Bakan üe 
Nakliye Uçakları alımı konusunun görüşülmediğin belirtti.)

Soru (Cumhuriyet) : Dünkü NPG Toplantısında terörizm konusu 
açıldı mı ?

S aynı Bakan : Doğrudan terörizm konusu ele alınmadı. Ancak, 
Nükleer Silahların Korunması çerçevesinde dolaylı biçimde değinildi.

BELGE : 19

ABD DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI MÜSTEŞARI M. ARMACOST’UN 
2 KASIM 1985 TARİHİNDE YAPTIĞI BASIN TOPLANTISI

Armacost daha sonra gazetecilerin sorularını cevaplandırdı. Baş
kan Carter döneminde Federal Almanya Dışişleri Bakanı Genscher’e bir 
mektup gönderildiğini, bu mektupta ABD yönetiminin, Türkiye ile Yuna
nistan konusunda 7/10 oranını ve Limni Adası’mn silahlandırılmasını
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teşvik ettiğini hatırlatarak, «ABD yönetimi p günden bn yana bu mek
tubu yalanlamadı. Bu konudaki görüşleriniz nelerdir?» sorusunu yöneltti. 
Armaeost bu soruya şu cevabı verdi :

CEVAP : «Bizim genel olarak bu konudaki görüşümüz her iki NATO 
müttefikimizle işbirliği içinde olmaktır. Müttefikler arasındaki sorunlar 
konusunda taraf tutmamaya özen gösteriyoruz. İki ülke arasındaki so
runlara müdahale etmek istemiyoruz. Ancak her iki taraf da isterse 
yardımcı olmaya çalışırız. Bu iki ülke arasında bir sorundur.

SORU : Limni AdasTnm silahlandırılması :

CEVAP : Bu konu üzerine yapabileceğim bir yorum yok.
SORU : Türkiye ve ABD’nin SEjA  Anlaşması üzerindeki görüş

leri oldukça farklı. Bu görüş ayrılıklarının giderilmesi için ne önerirsiniz?

CEVAP : Biz kendi görüşümüzü açıkladık. Türkiye’nin de görüşünü 
dinledik. Türkiye’nin güvenliğini artırmak için elimizden geleni yaptık. 
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin modernizasyonu gerekmektedir. Türkiye’ye 
ek destek sağlamak için doğrudan güvenlik çerçevesinin dışında, bazı yol
lar bulduk. Ekonomik desteği sağladık. Amerikalı işadamlarını Türki
ye’de yatırıma yönelmelerini teşvik ediyoruz. Hem güvenlik hem de eko
nomik alanda işbirliğini güçlendirmek için görüşmelerde bulunuyoruz.

SEÎA, Türkiye ile NATO çerçevesinde işbirliğini daha belirgin hale 
getirmek için yapılan bir anlaşmadır. İkili ilişkilerde bazı hoşnutsuzluklar 
var, bunlar 7/10 oranı ve Ermeni Tasarıları gibi yabancı unsurlardan 
kaynaklanıyor. ABD hükümeti Ermeni Tasarılarına karşı çıkmış ve ba
şarılı bir muhalefet yapmıştır. Biliyorsunuz, Kongre’nin de bir söz hakkı 
var. Ancak biz yönetim olarak görüşlerimizi söylüyoruz ve buna da devam 
edeceğiz.

İNSAN HAKLARI :

SORU : Türkiye’de insan haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle Ba
tı Avrupa ülkelerinde, Türkiye’yi gittikçe büyüyen bir izole etme politikası 
göze çarpıyor. ABD bu görüşleri paylaşıyor mu?

CEVAP : Türkiye’de insan hakları konusundaki gelişmelerin far
kındayız. Ekonomik düzenin değişmiş olması, sıkıyönetimin bazı bölge
lerde kaldırılması önemli adımlardır. Avrupa ülkelerinin de Türkiye’nin 
kalkınması için yardım yapmasını teşvik ediyoruz.

ORTADOĞU’DAKİ ÖNEMİ :

SORU : Çetik Kuvvet için önerileriniz, oldu mu?

CEVAP : Ben bu konuda görüşmelerde bulunmaya gelmedim. Biz 
Türkiye’nin Ortadoğu’da gittikçe artan rolünü biliyoruz.
94



SORU : Atina’ya yaptığınız ziyaret sırasında Yunan toprakları üze
rindeki Amerikan üsleri’nin 1988’de kapatılacağı konusunda bir izlenim 
edindiniz mi ?

CEVAP : Bu konuda Dışişleri Bakanı Shultz’a brifing vereceğim. 
Ondan önce konuşmak istemiyorum.

SORU : Bu konuda size birşey söylediler mi?

CEVAP : Basında yazılanlar hükümet yetkililerinin bize söyledik
lerinden farklı değil.

SORU’ : 1980’deki SEİA görüşmeleri sırasında, Türk Silahlı Kuv
vetleri tesislerinden ABD’nin NATO fonksiyonu dışında yararlanması ko
nusunda bir öneri getirilmişti. Ortadoğu’daki son gelişmelerden sonra 
ABD’nin Türkiye’de bazı kolaylıklardan faydalanması çok önemli bir hale 
geldi. Amerika bu öneriyi yeniden getirmeyi düşünüyor mu ?

CEVAP : Bu konuya girmek istemiyorum. Bu konu, iki ülkenin 
askeri yetkilileri tarafından görüşülecektir.»

Armacost basın toplantısından hemen sonra, özel bir uçakla Tür
kiye’den ayrıldı.

B E L G E  : 2 0

DEVLET BAKANI SAYIN MESUT YILMAZTN 

DAKAR’DA TOPLANAN İKO ENFORMASYON VE 

KÜLTÜR İŞLERİ DAİMİ KOMİTESİ’NDE 31 EKİM 1985 GÜNÜ 

GENEL OTURUMDA YAPMIŞ OLDUĞU KONUŞMA

«Mr. President,

Distinguished Delegates,

I  feel particulary happy and privileged for taking part in the work 
of this Committee. On behalf of my delegation, I congratulate our Pre
sident and members of the Bureau. We rest assured that under their 
very able guidance we will accomplish our task succesfully and on a 
constructive and concrete manner. Allow me also to congratulate our 
host country. Senegal, for the very warm hospitality and efficient or
ganisation. I would like to thank before and the members of the Secre
tariat and our distinguished Secretary General for the realization of 
this meeting.
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I believe the second session of the Committee here in Senegal will 
be a turning point for the work entrusted to us, a bridge between the 
past and the future. Turkey for -the first time is taking part in the 
work of this Committee. We want to participate to the meetings although 
we are not one of the original members of the Committee. I am parti
cularly happy of being able to contribute to its work.

In 1981, at the 3 rd summit meeting when the establishment of 
such a committee was proposed, the aim was described as to explain 
to the world public opinion the fundamental problems of the Islamic 
nation. The attention was drawn to the issues of algods, Palestine and 
campaign against Islam and Moslems. In this context, two years ago in 
the agenda there were mainly 3 items. Namely, information plan, coope
ration between national information organs and action program of the 
specialized agencies of the Islamic Conference. My delegation will take 
the floor in the Committee concerned to explain our views and our 
appreciation for the progress realized in these fields. We are aware of 
the need of making further efforts for the accomplishment of our 
task. We will do so.

In the field of the campaigns against Islam and Muslems. I 
would like to touch upon the tragedy of one and a half million M o s l e m  

Turks in Bulgaria. We believe that the fate of the Turkish Minority 
concern not only Turkey but also the entire Islamic World. The policy 
of Bulgarization and the oppression still continues. If  we had enough 
time I would give rather a detailed picture of what is going on against 
Moslem Minority in Bulgaria. But I will' try to be brief. In the kits 
that my delegation has distributed you can find a detailed history of the 
recent events in Bulgaria. According to statistics; there are today 
1,5 million Turks are living in Bulgaria and they are all Moslems. With 
the addition of other Moslem communities, total amount to 2 million. 
There are very strong indications that all that has recently taken place 
in Bulgaria is a new step along a well planned assimilation policy whose 
final am is noone other than complete eradication of Moslem Religion 
in Bulgaria.

In 1908 there were 7000 mosques in Bulgaria. According to our 
estimates there were around 1100 mosques and rnascyds left in 1980. 
Many of them are destroyed under protexts of constructing roads and 
erecting buildings in their places. Some mosques are used today as 
warehouses and cafes while others are left to the mercy of time for 
destruction. Religious schools are shut down. Distinguished delegates can 
find in their albums some photographs of mosques taken only a few 
months ago. You can easily notice that the minarets are broken off,
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the domes destroyed. The doors of the mosques are sealed off, which 
means that in isolated Moslem villages to practice public prayers is not 
possible. The general outlook of the moslem cemeteries is simply a 
disgrade for the Bulgarian authorities. All Islamic rituals are obstructed. 
To make a pilgrimage to Mecca is not possible at all. The printing of 
the Holy Book is forbidden and to find a copy of the Koran is nothingmore 
than a dream. As part of the assimilation policy, Bulgarian Government 
is doing its best in order to discredit the Moslem religion. The press is 
one of the tools of this state policy. You can find in the kits the copies 
of 3 articles published during the last year in the framework of this 
Anti-Islamic campaign. Inter alia they claim that Al-Hadjar Al-Aswad 
is not a sacred stone that fasting was not to the benefit of mankind. It 
was the cause of numerous deseases etc.
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Dışişleri Bakanlığı Basımevi - ANKARA



Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Dairesi Başkanlığı tarafından 
yayınlanmıştır.



A Y I N  O L A Y L A R I





CUMHURBAŞKANI KENAN EVREN BAE’Yİ ZİYARET ETTİ

BAE Devlet Başkanı Şeyh Zayed Bin Sultan Al Nahyan’m ülke
mize Ağustos 1984’te yapmış olduğu ziyareti iade etmek üzere Cumhur
başkanı Kenan Evren ve beraberindeki heyet 11 - 14 Kasım 1985 tarih
leri arasında Şeyh Zayed Bin Sultan Al Nahyan’ın davetlisi olarak BAE’- 
nd ziyaret ettiler.

Şeyh Zayed Bin Sultan Al Nahyan’m ülkemizi ziyaretinden sonra 
BAE ile ilişkilerimizde mevcut olan olumlu adımlar üst seviyeye ulaş
mıştır.

İki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri düzenleyen «Ekonomik ve 
Teknik İşbirliği Anlaşması» 9 Ağustos 1984 tarihinde imzalanmış olup, 
sözkonusu anlaşma uyarınca toplanan Karma Ekonomik Komisyonu 
ikinci toplantısını 1985 Şubat ayında Dışişleri Bakanı Vahit Halefoğlu'- 
nun BAE’yi ziyareti sırasında yapmıştır.

Türkiye ile BAE arasında sanayi, savunma sanayi, müteahhitlik 
alanlardaki işbirliği imkânları değerlendirilmektedir.

İki ülke arasında Ağustos 1984’de imzalanmış bir kültür anlaşması 
da mevcuttur.



B A Ş B A K A N  Ö Z A L  P A R İS ’E  G İT T İ

Paris’te bulunan «İslâm ve Batı Demeği» tarafından düzenlenen 
«İslâm ve Batı’nm Uluslararası Yeni Bir Ekonomik Düzene Katkısı» ko
nulu Konferans’a katılmak üzere Paris’e giden Başbakan Turgut Özal 
Konferans’ta bir konuşma yapmıştır,

Paris’teki temaslarından sonra yurda dönüşünde bir açıklama ya
pan Başbakan özal, «Fransız sanayicilerini ve bankacılarını Türkiye ile 
çok yakından alakalı gördüm. Bunun gerisinde gelişen Türkiye’nin gücü 
vardır, Dışardakiler bunu bizim insanımızdan daha fazla biliyor kanaa
tindeyim» demiştir.

0



CUMHURBAŞKANI KENAN EVREN PAKİSTAN’I 

ZİYARET ETTİ

Pakistan Devlet Başkanı Zia ül Haq’m 29 Ağustos - 3 Eylül 1983 
tarihleri arasında ülkemize yapmış olduğu ziyareti iade etmek üzere, 
Cumhurbaşkanı Kenan Evren Pakistan Cumhurbaşkanının davetine ica
betle bu ülkeye resmi bir ziyarette bulunmuştur.

Cumhurbaşkanı Kenan Evren’e bu ziyaretinde Dışişleri Bakanı Va
hit Halef oğlu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sudi Türel ile- yük
sek düzeyde bir heyet refakat etmiştir.

İki ülke Cumhurbaşkanları, ikili ilişkiler, uluslararası ve bölgesel 
sorunların ele alındığı görüşmeler yapmışlardır. İki taraf bu görüşme
lerde ele alman konular üzerinde tutumlarının tam bir uyum içinde 
olduğunu müşahade etmişlerdir. Resmi görüşmelerde Pakistan Cumhur
başkanına Başbakan Muhammed Han Junejo, Ticaret Bakanı Salim Sey- 
fullah Han, Sanayi Bakanı Zafer Ali Şah, Enerji Bakanı Zaferullah Han 
Cemali, Dışişleri ile görevli Devlet Bakanı Zain Nurani ve diğer üst dü
zey yetkilileri refakat etmişlerdir.

Cumhurbaşkanı Kenan Evren ve beraberindeki heyet İslâmabad 
ve Lahor’u ziyaret etmiştir.

Pakistan Parlamentosunda bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Ke
nan Evren’e Pencap üniversitesi tarafından Fahri Hukuk Doktorluğu 
ünvanı tevdi edilmiştir.

İki Cumhurbaşkanı ikili, bölgesel ve uluslararası konular üzerinde 
yaptıkları etraflı istişareler sırasında geleneksel bağlara dayanan ikili 
ilişkilerin gelişmesinden duydukları memnuniyeti belirtmişler ve bu iş
birliğini daha da genişletmek ve güçlendirmek hususundaki kararlılık
larını teyid etmişlerdir.

Cumhurbaşkanı Kenan Evren, Pakistan Cumhurbaşkanı ve Başba
kanım Türkiye’ye davet etmiştir. Pakistan Cumhurbaşkanı ve Başbakanı 
bu daveti memnuniyetle kabul etmişlerdir.

Ziyaret sonunda bir basın bildirisi yayınlanmıştır.



K Ü L T Ü R E L  O L A Y L A R

— 4 - 1 8  Kasım tarihlerinde Ankara Valiliği Güzel Sanatlar Gale
risinde (100. Yıl Çarşısı) «Arnavutluk 1944 - 1984» konulu bir fotoğ
raf sergisi düzenlenmiştir.

— Orkestra Şefi Rengim Gökmen 6-8 Kasım tarihlerinde Arnavut
luk Radyo ve Televizyon Orkestrası ile yapmış olduğu çalışmaları ta
kiben 9 ve 10 Kasım’da Arnavutluk’ta iki konser vermiştir.

— 6-8 Kasım tarihlerinde Ankara’da yapılan görüşmeler sonucu 
8 Kasım 1985’te Türkiye-Arnavutluk Kültürel ve Bilimsel Değişim Prog
ramı Ankara’da imzalanmıştır.

— 7-14 Kasım tarihleri arasında Polonya’nın Varşova kentinde 
düzenlenen «Resovia Saltans» gösterilerine Edirne ve Samsun örnek 
Halk Oyunları Gurubu katılmıştır.

— Bariton Mete Uğur, 10-14 Kasım tarihleri arasında Polonya’da 
i 1-25 Aralık tarihlerinde de SSCB’de resitaller vermiştir.

— Türkiye Yugoslavya KDP’ı çerçevesinde Yugoslavya’ya giden 
Yücelen Yaylı Sazlar Dörtlüsü 10-16 Kasım tarihlerinde Bosna-Hersek’- 
te konserler vermiştir.

— 10-19 Kasım tarihleri arasında düzenlenen IV. Uluslararası Şam 
Film Festivalinde «Derman» adlı Türk filmi birinci olmuş ve Festival

büyük ödülü olan «Altın Kılıç»ı almıştır. Filmin yönetmeni Şerif Gören 
40.000 Suriye Lirasıyla ödüllendirilmiştir.

— Cumhurbaşkanımız Sayın Kenan Evren’in Birleşik Arap Emir
liklerini resmen ziyareti münasebetiyle Abu Dhabi’de -13-21 Kasım ta
rihlerinde çeşitli sanat faaliyetlerinin yer aldığı bir Türk Kültür Haf
tası düzenlenmiştir.

— Abu-Dhabi Kültür Sarayı salonlarında, Kültür ve Turizm Ba
kanlığının Çini Kolleksiyonu, Hat Sanatı Sergisi, Çocuk Resimleri Ser
gisi ile İbrahim Ayral’m Elişleri Kolleksiyonu sergilenmiştir.

— Modacı Zühal Yorgancıoğlu’nun eski Türk köylü ve saray de
senli elbiseleri ile Suna Süzer’in seramik ve lambaları ve Nur Kızılyel’in 
gümüş işleri ayrı salonlarda sergilenmiştir.

— Tüfem Folklor Ekibi ise 13-15 Kasım tarihleri arasında Abu- 
Dhabi’de, 15-20 Kasım tarihleri arasında da Doha’da gösteriler yap
mıştır.
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— Bas Ayhan Baran 13-27 Kasım tarihleri arasında SSCB’de kon
serler vermiştir.

— 14-23 Kasım tarihleri arasında Hindistan’ın Bangalore şehrinde 
düzenlenen 14. Uluslararası Çocuk Filmleri Festivaline «Pamuk Prenses 
ve 7 Cüceler» adlı film ile katılmmıştır.

— 20 Kasım 1985’te Türlriye-Bangladeş Kültürel ve Bilimsel Deği
şim Programı Ankara’da imzalanmıştır.

— 25-27 Kasım tarihlerinde Prag’ta yapılan görüşmeler sonucunda 
28 Kasım 1985’te Prag’ta 1986-1988 Türkiye-Çekoslovakya Kültürel ve 
Bilimsel Değişim Programı imzalanmıştır.

— 26-27 Kasım tarihleri arasında İslamabad’da düzenlenen Uluslar
arası Siret Konferansı’na Prof. Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu, Prof. Dr. Ta
rık Somer ve Dr. Faruk Ermemiş katılmışlardır.
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TÜRKİYE BAĞDAT ULUSLARARASI FUARINA KATILDI

Sanayi ve Ticaret Bakanı Cahit Aral, Bağdat Uluslararası FuaıTnm 
açılışında bulunduktan sonra 3 Kasım 1985 tarihinde Türk Milli Gününe 
katılmıştır.

Bakan Aral bu ziyareti sırasında, Başbakan Birinci Yardımcısı, Ti
caret Bakanı, Sulama Bakanı, Sanayi ve Madenler Bakanı, Hafif Sanayi 
Bakanı ile Bağdat Vali ve Belediye Başkanları ile görüşmüştür.

Türkiye’min Fuara katılması Irak makamları tarafından memnu
niyetle karşılanmış ve iki ülke arasındaki işbirliği imkânlarının gelişti
rilmesi temenni edilmiştir.

1 Kasım 1985

İNGİLTERE EKONOMİK YARDIMI DURDURDU

Ingiltere Denizaşırı Kalkınma Dairesi Türkiye Masası Şefi Reginald 
Wallsgrove bir açıklama yaparak, ülkenin ekonomik durumu düzeldiği 
gerekçesiyle 1978’dem beri Türkiye’ye verilen proje ve program kredi
lerinin durdurulduğunu beyan etmiştir.

2 - 3 Kasım 1985

KANADA TÜRK DERNEKLERİ FEDERASYONU KURULDU

Kanada’mn değişik bölgelerinde dernek niteliğindeki 14 kuruluş
tan İlklin iştirakiyle Federasyon kurulmuştur.

3 -13 Kasım 1985

JAPON İŞADAMLARININ ZİYARETİ

Japon işadamlarından oluşan bir heyet 3 - 1 3  Kasım 1985 tarihleri 
arasında, çeşitli iş temaslarında bulunmak üzere ülkemizi ziyaret etmiş
lerdir.

Müteahhitlik, ticaret, ağır sanayii ve bankacılık şirketlerinin üst 
düzey yetkililerinden oluşan 32 kişiden müteşekkil Japon heyeti, yaban
cı sermayeyi ve bu çerçevede Japon yatırımlarını teşvik, sırbest böl
geler, ortak yatırım imkanları, üçüncü ülkelere yönelik ihracat ve tu
rizm konularında araştırmalarda bulunmak amacıyla Hükümet ve iş çev
releriyle temaslarda bulunmuştur.

Japon heyetinin bu ziyareti ülkemizle Japonya arasındaki ekonomik 
ilişkilerin gelişmesine katkıda bulunacak tarzda düzenlenmiştiı. Bu çer
çevede kamu ve özel sektör kesiminde yüksek seviyede temas ve görüş-.

1 - 4 Kasım 1985
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meler yapabilmelerine imkan sağlayan bir program uyarınca heyet? An
kara’da Hükümet yetkililerimizle temaslar yapmış, ayrıca Adana, Mersin 
ve İstanbul’da iş çevreleriyle görüşerek tesisleri ziyaret etmişlerdir.

4 - 13 Kasım 1985

İNGİLİZ İŞADAMLARI İSTANBUL’DA

Türk meslekdaşlarıyla ortak yatırım imkanlarım incelemek üzere 
İngiliz işadamlarından bir heyet ülkemize geldli.

Heyet İstanbul’da Ticaret Odası yetkilileriyle yaptıkları temasları 
tamamladıktan sonra Ankara’ya geçerek kamu kuruluşları yetküileriy- 
le görüşmüştür.

4 Kasım 1985
FATİH KÖPRÜSÜ İÇİN İTALYAN KREDİ ANLAŞMASI İMZALANDI

İkinci Boğaz Köprüsü ve Kınalı Sakarya otoyolu yapım finansma
nında kullanılmak üzere İtalyan Hükümetinden sağlanan 20 milyon do
larlık krediye ilişkin anlaşma Ankara’da Hazine ve Dış Ticaret Müste
şar Yardımcısı Yener Dinçmen ile İtalya’nın Ankara Büyükelçisi Piero 
Ferraboschi tarafından imzalandı.

4 Kasım 1985

TÜRKİYE - HOLLANDA KARMA KOMİSYON KARARLARI

ONAYLANDI

Türkiye - Hollanda Ekonomik ve Teknik İşbirliği Karma Komis- 
yonu’nun I. nci dönem toplantısı sonunda 6 Eylül 1985 tarihinde imza
lanan mutabakat zaptı Bakanlar Kurulu’nca onaylandı.

Sözkonusu mutabakat zaptı uyarınca taraflar, turizm ve enerji ko
nuları ile müteahhitlik ve sanayi alanlarında işbirliği yapacaklardır.

4 - 8 Kasım 1985

NATO GENEL SEKRETERİ LORD CARRİNGTON’UN ZİYARET i

Geçtiğimiz yıl NATO Genel Sekreterliğine seçilen Lord Carring- 
ton, Genel Sekreter sıfatıyla Müttefik ülkelere resmen ilk kez yapmak
ta olduğu ziyaretler çerçevesinde, yurdumuza gelmiştir.

4 - 5  Kasım tarihlerinde Ankara’da resmi temaslarda bulunan Ge
nel Sekreter, sırasıyla, Dışişleri Bakanı, Milli Savunma Bakanı, Başba
kan, Genelkurmay Başkanı, TBMM Başkanı, TBMM Milli Savunma ve 
Dışişleri Komisyonlarının ve KAA Türk Grubunun üyeleriyle görüşmüş
tür. Lord Carıington, ayrıca, Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından da 
kabul edilmiştir.
14



Ankara Üniversitesi Rektörlüğünde bir konferans veren Lord Car- 
rington, yaptığı basın toplantısından sonra Genelkurmay Başkanımızm 
konuğu olarak Doğu Anadolu’da bazı askeri tesislerde incelemelerde bu
lunarak İstanbul’dan Brüksel’e dönmüştür.

NATO Genel Sekreterine, gezisi sırasında, Kuzey Atlantik Konseyi 
nezdiııdeki Daimi Temsilcimiz Büyükelçi Osman Olcay da refakat et
miştir.

Resmî görüşmeler sırasında, NATO’yu genel olarak ilgilendiren so
runlar ve NATO çerçevesinde Türkiye’yi özellikle ilgilendiren konular 
ele ahnmışıtr.

Bilindiği üzere Lord Carrington, Genel Sekreter seçildikten sonra, 
fakat görevine resmen başlamadan önce, Devlet erkanımızla tanışmak 
amacıyla, 5-6 Haziran 1984 tarihlerinde yurdumuzu ziyaret etmişti. (Bk. 
Belge 1, 2)

5 - 6 Kasım 1985

TÜRKİYE - MACARİSTAN KARAYOLU KARMA ULAŞTIRMA 

KOMİSYONU TOPLANDI

Türkiye ile Macaristan arasındaki karayolu taşımacılığına ilişkin 
konuların ele alındığı toplantı Türk heyetine Ulaştırma Bakanlığı Müs
teşarı Muammer Işıkoğlu, Macar Heyetine de Karayolu taşımacılığı Ge
nel Müdürü Palbanhalmi’nin başkanlığında Ankara’da yapıldı.

Toplantı sonunda imzalanan Protokolde iki ülke arasındaki kara
yolu taşımacılığında % 25’tik bir kota artışı sağlanmıştır.

5 - 6 Kasım 1985

EUREKA HANNOVER’DE TOPLANDI

«Teknoloji Avrupa»smm yaratılması amacıyla Batı Avrupa ülke
leri arasında bilimsel ve teknolojik işbirliğini geliştirme hedefi güden 
EUREKA’nm Bakanlar seviyesindeki II. toplantısı Hannover de yapıl
dı.

18 -19  Eylül 1985 tarihinde Bonn’da düzenlenen ilk yüksek sevi
yeli Temsilciler toplantısına katılacak EUREKA’ya taraf olan ülkemiz, 
bugüne kadar 16 -1 7  Ekim 1985 tarihindeki II. Yüksek Sev yeli Tem
silciler toplantısıyla EUREKA’nm finansmanı konusunda 14 Ekim’de 
Londra’da yapılan özel sektör temsilcileri toplantısına katılmıştır.

EUREKA’ııın Bakanlar düzeyindeki II. toplantısına ise Devlet Ba
kanı M. Tınaz Titiz ile Dışişleri Bakanı Vahit Halef oğlu Başkanlıklaım- 
daki heyetle katılınmıştır.
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Ilannover toplantısında, Federal Dışişleri Bakanının açış konuşma
sından sonra, Yüksek Seviyeli Temsilciler raporuyla 14 Ekim 1985 günü 
Londra’da yapılan EUREKA projesinin özel finansmanı konulu sanayi 
ve mali uzmanlar toplantısı raporu görüşülmüş, bilahare EUREKA’nm 
amaçları, prensipleri ve kuruluşları konusunda siyasii bildiri tasarısı ele 
alınmıştır.

Dışişleri Bakanı V. Halefoğlu ile Devlet Bakanı M. Tınaz Titiz 
EUREKA Hanııover toplantısında birer konuşma yapmışlardır.

Toplantı sırasında Dışişleri Bakanı Halefoğlu, Fransa, Federal Al
manya, İtalya ve İngiltere Dışişleri Bakanlarıyla ikili görüşmeler yap
mıştır.

Hannover toplantısı sonunda yayınlanan Ortak Bildiri’de, Avrupa 
ülkelerinin teknolojik alanda ortak işbirliği yapmalarını sağlayacak 
EUREKA teşebbüsünün daha geliştirilmesi vurgulanmıştır.

Bildiride ayrıca, EUREKA işbirliği çerçevesi içinde özel sektör, üni
versiteler, araştırma enstitülerinin geliştirilecek projelerdeki katkıları
nın önemine değinilerek, bu kurumlar arasındaki işbirliğinin artırılması 
istenmiştir. (Bk. Belge 3, 4)

9 - 2 8  Kasım 1985
TARIM, ORMAN VE KöYİŞLERİ BAKANI 23. FAO KONFERANSINA

KATILDI

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım örgütü 23. ncü Dönem Toplan
tısı Roma’da FAO Genel Direktörü Saouma’mn bir konuşması ile açıl
mıştır.

Türkiye’nin Tarım, Orman ve Köyişleri Bakanı Hüsnü Doğan Baş
kanlığındaki bir heyetle iştirak ettiği Konferansa teşkilata üye ülkele
rin Tarım Bakanları ile teknik yetkilileri katılmışlardır.

Konferans süresince, Teşkilat içinde boşalan çeşitli görevlere se
çimler yapılmıştır. Türkiye, Aralık 1985 - Aralık 1988 dönemi için FAO 
Konseyi’nin Avrupa Bölgesi üyeliğine seçilmiştir.

11 -13  Kasım 1985
TÜRK - ALMAN EKONOMİK VE TEKNİK İŞBİRLİĞİ GÖRÜŞMELERİ

BONN’DA YAPILDI
Türk - Alman Ekonomik ve Teknik İşbirliği görüşmeleri Bonn’da 

yapıldı.
Görüşmelerde Türk Heyetine KDTM Müsteşar Yardımcısı Yeııer 

Dinçmeıı, Federal Alman Heyetine de Ekonomi Bakanlığı Genel Müdü
rü Dr. Peter Fuhrman başkanlık etmişlerdir.

Görüşmeler sırasında, Alman Hükümetinin Türkiye’deki kamu pro
jelerinin finansmanı konusu ele alınmıştır.
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CUMHURBAŞKANI KENAN EVREN BAE’Nİ ZİYARET ETTİ

BAE Devlet Başkanı Altes Şeyh Zayed Bin Sultan Al-Nahyan’m 
konuğu olarak Cumhurbaşkanı Kenan Evren Birleşik Arap Emirliklerine 
resmi bir ziyarette bulunmuştur.

İki ülke devlet başkanlarmm başkanlıklarında yapılan resmi gö
rüşmelerde, iki ülke arasındaki siyasi ekonomik ve kültürel 'ilişkilerin 
arttırılması konusu ile bölgesel sorunlar ele alınmıştır.

Cumhurbaşkanı Kenan Evren BA E’de bulunduğu sırada ülkenin çe
şitli şehirlerini ziyaretle incelemelerde bulunmuştur.

Cumhurbaşkanı Kenan Evren’e bu ziyaret sırasında Cumhurbaş
kanlığı Konsey üyelerinden Nejat Tümer, Dışişleri Bakanı Vahit Halef - 
oğlü, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sudi Türel refakat etmişlerdir.

11 -15 Kasım 1985

GENELKURMAY BAŞKANI SSCB’Nİ ZİYARET ETTİ

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Ürug, SSCB Genelkurmay 
Başkanı Mareşal Ogarkov’un 1978 yılında ülkemize yapmış olduğu zi
yareti iade etmek üzere SSCB Genelkurmay Başkanı ve Savunma Ba
kanı Birinci Yardımcısı Mareşal Akhromeyev’in davetlisi olarak SSCB - 
ni resmen ziyaret etti,

Genelkurmay Başkanı üruğ SSCB’de bulunduğu süre zarfında, Ge
nelkurmay Başkanı ve Savunma Bakanı I. Yardımcısı Mareşal Aknro- 
meyev, Savunma Bakanı Mareşal Sokolov ile görüşmelerde bulunmuş, 
Moskova ve Minsk’teki askeri tesislerde incelemelerde bulunmuştur.

SSCB dönüşünde havaalanında bir demeç veren Genelkurmay Baş
kanı üruğ şöyle demiştir :

«Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Genelkurmay Başkanı 
Akhromeyev’in davetlisi olarak gittim. 1978’de o zamanki Genelkuımay 
Başkanı’nm yapmış olduğu ziyaret iade edilmiş oldu. İki ülke aıasında
ki iyi komşuluk ilişkilerinin geliştirilmesi istikametinde iyi niyet gös
terisi olarak gitmiş bulunmaktayım. Başarılı sonuçlar elde edildi. Mes- 
lekdaşlarımla konuştum. Askeri birliklere, kuramlara ziyaretlerde bu
lundum. Tatbikatları ve eğitim faaliyetlerini izledim.

Milli Savunma Bakanı ile de bir görüşme yaptım. Büyük bir misa
firperverlik, büyük bir hassasiyetle hazırlanmış program uygulandı. Di
leyelim ki bu ziyaret, iyi komşuluk ilişkilerinin geliştirilmesine bir ne 
ze yardımcı olsun» demiştir.

il  * 14 Kasım 1985
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11 -17  Kasım 1985

İSVİÇRE TİCARET HEYETİ İNCELEMELERDE BULUNDU

İsviçre Federal Ekonomi Bakanlığı İkili İlişkiler Müsteşar Yardım
cısı Büyükelçi Phil'ipp Levy başkanlığında işadamlarından müteşekkil 
bir heyet ikili ekonomik ilişkiler üe işbirliği imkânlarını gözden geçir
mek üzere, Ankara ve İstanbul’da yetkili makamlarımızla temaslarda 
bulunmuştur.

13 * 15 Kasım 1985

«DOĞU AKDENİZ GÜVENLİĞİ» KONULU BİR KONFERANS

DÜZENLENDİ

«Dış Politika Enstitüsü» tarafından, İstanbul’da «Doğu Akdeniz 
Güvenliği» konulu uluslararası bir konferans düzenlenmiştir.

Konferansa, ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşarlarından Wüliam 
Schneider, ABD Dışişleri ve Savunma Bakanlığı yetkilileri, bilim adam
ları ve yazarlar katılmıştır.

Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi Necdet Tezel Konferansın 
açılış konuşmasını yapmıştır. (Bk. Belge 5)

14 Kasım 1985

BAŞBAKAN ÖZAL PARİS’TE

Başbakan Turgut özal, Paris’te bulunan «İslam ve Batı Demeği» 
tarafından düzenlenen «İslâm ve Batı’mn Uluslararası Yeni Bir Ekonomik 
Düzene Katkısı» konulu bir konferansa katılmak üzere Paris’e gitti.

UNESCO merkezinde düzenlenen Konferans’ta bir konuşma yapan 
Başbakan Turgut özal, ANAP Genel Başkanı olarak Fransa’daki Cum
huriyet İçin Birlik (RPR) Partisi Genel Başkanı ve Paris Belediye Baş
kanı Jacques Chirac ile görüşmüş ve Paris’teki bazı gazetelerin tem
silcileri ve bazı bankaların yetkilileriyle de temaslarda bulunmuştur. 
(Bk. Belge 6)

14 Kasım 1985

İTALYA II. PETROL BORU HATTI KREDİSİNİ ONAYLADI

Türkiye ile Irak arasında inşa edilmesi plânlanan İkinci Petrol Boru 
Hattı Projesi için İtalya’dan sağlanan 170 milyon dolarlık ihracat kredisi 
Italyan Hükümeti tarafından onaylandı.
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15 Kasım 1985

KKTC İKİ YAŞINDA

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ikinci yıldönümü Kıbrıs’ta tö
renlerle kutlanmıştır.

Kıbrıs’ta  düzenlenen törene KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş 
Devlet Bakanı Abdullah Tenekeci, Türkiye’nin Lefkoşe Büyükelçisi Bed
rettin Tunabaş, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Sa
bahattin Akıncı ile KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutam Tuğgeneral 
Selçuk Saka ve diğer yetkililer katılmışlardır.

Cumhurbaşkanı Kenan Evren, Başbakan Turgut özal, Dışişleri Ba
kanı Vahit Halefoğlu, TBMM Başkanı Necmettin Karaduman Denktaş’a, 
Başbakan Turgut özal, KKTC Başbakanı Derviş Eroğlu’na, Dışişleri Ba
kanı Vahit Halefoğlu KKTC Dışişleri Bakanı Kenan Atakol’a birer kut
lama mesajları göndermişlerdir.

14 -16 Kasım 1985

CUMHURBAŞKANI KENAN EVREN PAKİSTAN’I ZİYARET

ETTİ

Pakistan Cumhurbaşkanı Muhammed Ziya ül-Hak m da\ etine ıca 
betle Cumhurbaşkanı Kenan Evren Pakistan’ı resmen ziyaıet etti.

Cumhurbaşkanı Kenan Evren’e bu ziyaret sırasında Dışişleri Ba 
kanı Vahit Halefoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sudı Türel 
ile yüksek düzeyde bir heyet refakat etmiştir.

İki ülke Cumhurbaşkanlarının başkanlığında yapılan görüşmelerde 
ikili ilişkiler, uluslararası ve bölgesel sorunlar bütün veçhelerıy e e c- 
almmıştır.

Görüşmeler sırasında, Dışişleri Bakanı Vahit Halefoğlu ile 
tan Ticaret Bakanı Salim SaJifullah tarafından iki ülke arasında çı 
vergilendirmeyi önleyen bir anlaşma imzalanmıştır. Bu anlaşmanın ı 1 
ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin gelişmesine önem ı ır 
kıda bulunması beklenmektedir. (Bk. Belge 7, 8, 9, 10)

16 Kasım 1985

CUMHURBAŞKANI KENAN EVREN ÜRDÜN’DE

BAE ve Pakistan’a yaptığı resmi ziyareti tam am layan Cumhur 
başkanı Kenan Evren, Türkiye’ye dönerken Ürdün’ün Akabe ven 
uğrayarak Kral Hüseyin ile bir görüşme yapmıştır.
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12 -15  Kasım 1985

ABD DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI MÜSTEŞARI SCHNEİDER

TÜRKİYE’DE

ABD Dışişleri Bakanlığı Güvenlik İşlerinden sorumlu Müsteşarı 
William Schneider İstanbul’da «Doğu Akdeniz Güvenliği» konulu ulus
lararası Konferansa katıldıktan sonra Ankara’ya geçti.

Müsteşar Schneider, Ankara’da Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Bü
yükelçi Necdet Tezel, Milli Savunma Bakanlığı Müsteşarı Orgeneral 
Sabri Delç ile iki ülke arasındaki askeri yardım ve ortak savunma sa
nayi konularının ele alındığı birer görüşme yapmıştır.

Müsteşar Schneider, Ankara’dan ayrılmadan önce düzenlediği ba
sın toplantısında temasları hakkında bilgi vermiştir.

15 Kasım 1985

MÜNİH’TE «TÜRKİYE - YUNANİSTAN DIŞ GÜVENLİK 

SORUNLARI» SEMİNERİ YAPILDI

«Güney Doğu Avrupa Cemiyeti» tarafından Münih’te «Türkiye - 
Yunanistan, dış güvenlik sorunları konulu bir seminer düzenlendi.

Seminer’e, Türkiye’den Bağımsız Milletvekili, eski Dışişleri ve Sa
vunma Bakanı ümit Haluk Bayülken, Federal Almanya’dan eski Sa
vunma Bakanı Kai Uwe Von Hassel, Yunanistan’dan Dışişleri Bakanlı
ğı eski Genel Sekreteri ve Bonn Büyükelçisi Byron Theodopoulos katıl
mışlardır.

Seminerde bir konuşma yapan Bayülken, Yunan Hükümetinin «gö
rüşmelerden kaçma» politikası izlediğini belirterek, karşılıklı anlaşma 
ile varılacak sonuçların uzun ömürlü olacağını belirtmiştir.

17 -19  Kasım 1985

KUZEY ATLANTİK ASAMBLESİ SİYASİ KOMİTESİ «GÜNEY

BÖLGE» ÜYELERİ GELDİ

Kuzey Atlantik Asamblesinin Siyasi Komitesine bağlı «Güney Böl
ge» ve «îttifak’m Güvenliğine yönelik Bölge-Dışı tehditler» Alt Komite
leri hazırlayacakları raporlarla ilgili resmi temaslarda bulunmak üzere 
ülkemize geldiler.

Alt Komitelerin üyeleri, TBMM’yı ziyaretle Kuzey Atlantik Asam b
lesi Türk grubu ile görüşmelerde bulunmuş, Dışişleri ve Milli Savunma 
Bakanlıklarında verilen brifingleri izlemişlerdir.
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Alt Komitelerin üyeleri ayrıca, eski başbakanlardan Süleyman De- 
mirel üe Bülent Ecevit’i de ziyaret etmişlerdir.

NATO ülkelerinin Parlamenterlerinden oluşan Kuzey Atlantik 
Asamblesi, hatırlanacağı üzere geçtiğimiz ay San Francisco’da yapılan 
31. Genel Kurul Toplantıları sırasında, Terörizm ve Bulgaristan’daki 
Türklere yapılan mezalim konularında Türk Parlamenterlerin hazırla
dıkları iki karar tasarısmı kabul etmişti.

Türkiye’deki temaslarmı tamamladıktan sonra İtalya’ya geçen Alt- 
Komitelerin hazırlayacakları raporlar, nihai şeklini aldıktan sonra, 13-18 
Kasım 1986 tarihlerinde İstanbul’da yapılacak olan 32. Genel Kurula su
nulacaktır.

18 - 20 Kasım 1985

ERDEM BREZİLYA’DA

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Kaya Erdem ve beraberin
de işadamlarından kurulu bir heyet Brezilya’ya gitti.

Brezilya’ya hareketinden evvel basma bir açıklama yapan Erdem, 
Avrupa ile Ortadoğu ve Uzakdoğu ülkeleri ile yapılan dış ticaretin art
tığına işaretle dışa açılma politikasında üçüncü hedefin Latin Amerika 
olduğunu belirtmiştir.

İki ülke arasındaki ticaret hacminin iki ülkenin kapasitelerine oran
la yetersiz olduğunu belirten Erdem, Brezilya Cumhurbaşkanı tarafın
dan kabul edilmiştir.

Başbakan Yardımcısı Erdem, Brezilya Dışişleri, Maliye, Sanayi ve 
Ticaret ve Planlama Bakanları ile bir görüşme yaparak, Türkiye nin 
belli başlı dış sorunları, ekonomik rejim hakkında bilgi vermiştir.

Başbakan Yardımcısı Erdem, Brezilya’da bir basın toplantısı dü
zenlenmiştir.
18 - 23 Kasım 1985

YILMAZ UMMAN’A GİTTİ
Devlet Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Mesut Yılmaz, Umman Milli 

Günü dolayısıyla düzenlenen törenlere katılmak üzere Sultan Kabus Bin 
Said’in davetlisi olarak Umman’a gitmiştir.
18 - 21 Kasım 1985

IRAK TİCARET HEYETİ GELDİ
Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarı Ekrem Pakdemirli- 

ftbı davetlisi olarak ülkemize gelen Irak Ticaret Heyeti Ankaıa, Istan  
bul ve Bursa’da işadamlarımızla temaslarda bulunmuştur.
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18 - 1 9  Kasım 1985

GÜNEY KORE TİCARET HEYETİ GELDİ

îki ülke arasındaki ticaret imkanlarını incelemek üzere Güney Ko
re Ticaret Merkezi Direktörü başkanlığında bir heyet ülkemize gelerek 
temaslarda bulunmuştur.

1 8 - 1 9  Kasım 1985

BMGS İLE KKTC TEMASLARINI SÜRDÜRDÜ

KKTC Temsilcileri ile BMGS Temsilcileri Londra’da teknik seviye
de görüşmelerde bulunmuşlardır. BM Sekreteryası yetkilileri bu görüş
melerin faydalı olduğunu açıklamıştır.

18 - 20 Kasım 1985

FİNLANDİYA TİCARET HEYETİ GELDİ

FinlandiyalI işadamlarından oluşan bir heyet, Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği’nin davetlisi olarak ülkemize gelerek temaslarda bu
lunmuştur.

18 Kasım 1985

DMEDD’İN YAPTIRDIĞI YURT HİZMETE AÇILDI

Dışişleri Mensupları Eşleri Dayanışma Derneği tarafından Erzu
rum Atatürk üniversitesinde yaptırılan kız talebe yurdu, Dışişleri Ba
kanının eşi Bayan Zehra Halef oğlu tarafından hizmete açılmıştır. (Bk. 
Belge 11)

19 Kasım 1985

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI BÜTÇESİ PLAN VE BÜTÇE

KOMİSYONU’NDA GÖRÜŞÜLDÜ

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonıinda Dışişleri Bakanlığı bütçesi 
görüşülerek kabul edildi.

Dışişleri Bakanı Vahit Halefoğlu, Bakanlığının bütçesinin görüşül
mesi sırasında bir konuşma yapmıştır. (Bk. Belge 12)

19 Kasım 1985

DIŞİŞLERİ BAKANI HALEFOĞLU T.B.M.M.’DE

TBMM’nin 19 Kasım 1985 tarihli oturumunda, Dışişleri Bakanı Va- 
hit Halefoğlu’nun Cumhurbaşkanı Kenan Evren’in BAE, Pakistan ve 
Ürdün’e yaptığı ziyaret hakkında bilgi verilmesi öngörülmüştü. Bu top
lantı gerçekleşmedi. (Bk. Belge 18)
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21 Kasım 1985

BAŞBAKAN ÖZAL İLE DIŞİŞLERİ BAKANI HALEFOĞLU 

BRÜKSEL’E GİTTİLER

Başbakan Turgut özal ile Dışişleri Bakanı Vahit Halefoğlu, ABD 
Başkanı Ronald Reagan’m SSCB Lideri Mikhael Gorbaçov ile Cenevre’
de yaptıkları Zirve toplantısı sonrası NATO üyelerine verdiği brifinge 
katılmak içiıı Brüksel’e gittiler.

Başkan Reagan’m verdiği izahatı müteakip İttifak içi bir görüş 
teatisi yapılmıştır.

Başbakan özal ile Dışişleri Bakanı Halefoğlu Brüksel’de bulunduk
ları sırada, NATO üyeleri Başbakanları ve Bakanları ile temaslarda bu
lunmuşlardır.

21 Kasım 1985

IRAK-İRAN ARASINDA ESİR DEĞİŞİMİ YAPILDI

Irak’ın elinde bulunan hasta ve sakat 17 İranlı savaş esiri, Esen- 
boğa Havaalanında, Uluslararası Kızılhaç Komitesi aracılığıyla İran ma
kamlarına teslim edilmiş ve aynı gün Tahran’a müteveccihen Ankara’
dan ayrılmıştır.

Türkiye her iki dost ve komşu ülke ile mevcut iyi ilişkileri ve sa
vaşta izlediği tarafsızlık siyaseti çerçevesinde bu teslim işleminin ger
çekleşmesine yardımcı olmuştur.

21 - 27 Kasım 1985

TÜRKİYE AFRİKA ÜLKELERİNE YARDIM ELİ UZATTI

Cumhurbaşkanı Kenan Evren’in Başkanlık ettiği «İslam Konferan
sı Teşkilatı, Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi»nin 14 -16 
Kasım 1984 tarihinde yapılan toplantısı sırasında alınan karar uyarınca, 
Türkiye tarafından açlık ve kuraklıktan etkilenen Afrika ülkelerine ya
pılması öngörülen 10 milyon dolarlık yardımın ilk bölümünün gönderil
diği Devlet Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Mesut Yılmaz tarafından açık
landı.

Devlet Bakanı Yılmaz açıklamasında, «Hükümetimiz bu yardımın 
8'ida maddeleri ve tıbbi malzeme olarak yapılmasına karar vermiştiı. 
Yardım paketinde yer alacak gıda maddelerinin seçiminde de iki husus 
gözönüııde bulundurulmuştur. Birinci husus, gönderilecek gıda madde
sinin hem Türkiye’de üretiliyor olması hem de piyasada kolayca bulu
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nan mallardan olmasıdır. İkinci husus ise bu yardımdan yararlanacak 
olan ihtiyaç sahiplerinin tüketim alışkanlıklarına uygun olmasıdır» de
miştir.

10 milyon dolarlık yardım, ihtiyaç sahibi 12 ülke arasında nüfus
larına ve ihtiyaçlarının derecesine göre paylaştırılmıştır. Bu ülkeler So
mali, Sudan, Moritanya, Yeşil Burun, Gambiya, Senegal, Mali, Burkma 
Faso, Gine-Bissau, Gine ve N ijer’dir.

Yardım malzemesi Kızılay aracılığıyla dağıtılacaktır.

22 - 24 Kasım 1985

ANAYASA MAHKEMESİ BAŞKANI FEDERAL ALMANYA’YA GİTTİ

Anayasa Mahkemesi Başkanı Semih özmert başkanlığında Mahke
me üyelerinden kurulu bir heyet Federal Almanya Anayasa Mahkeme
sinin Başkanı Prof. Dr. Zeidier’in davetlisi olarak Federal Almanya’ya 
gitmiştir.

Anayasa Mahkemesi Başkanı Semih özmert ve beraberindeki he
yet Baden Württenberg Eyalet Adalet Bakanı Dr. Eyrich ve Alman mes- 
lekdaşları ile görüşmüşlerdir.

Bu ziyaret sonunda, Türk ve Federal Almanya Anayasa Mahkeme
lerinin sonuçlandırdıkları bazı önemli davalara ilişkin metinleri karşı
lıklı olarak birbirlerine göndermeleri kararlaştırılmıştır.

21 - 23 Kasım 1985

ATASOY PARİS’E GİTTİ

«Avrupa Ulaştırma Bakanları Konferansıma katılmak üzere Ulaş
tırma Bakanı Veysel Atasoy Paris’e gitmiştir.

Bakan Atasoy yurda dönüşünde yaptığı açıklamada, Konferansla  
ele alınan konular arasında, karayollarında kazaların önlenmesine deği
nildiğini, Avrupa ülkeleri arasında yıllık olarak uygulanan geçiş kota
sının aylığa dönüştürülmesinin ele alındığını belirtmiştir.

24 - 29 Kasım 1985

SUUDİ ARABİSTAN GENELKURMAY BAŞKANI GELDİ

Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet üruğ’un 
resmi konuğu olarak ülkemizi ziyaret etmiştir.

Cumhurbaşkanı Kenan Evren tarafından kabul edilen konuk Ge
nelkurmay Başkanı, Ankara, Eskişehir, Gölcük, Arifiye ve İstanbul’da 
bulunan Türk Silahlı Kuvvetlerine ait çeşitli birlik ve kuramlarda ziya
retlerde bulunarak incelemeler yapmıştır.
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24 - 27 Kasım 1985

DIŞİŞLERİ MÜSTEŞARI TEZEL IRAK’A GİTTİ

Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi Necdet Tezel başkanlığın
da bir heyet Irak makamları ile temaslarda bulunmak üzere Bağdat’a 
gitmiştir.

Müsteşar Büyükelçi Tezel, yurda dönüşünde «görüşmeler iki ülke
nin dostluk ve yakın işbirliği çerçevesinde geçti. Bu çerçevede genel 
konular ele alındı, görüş birliği içindeyiz» demiştir.

26 - 30 Kasım 1985

IRAK SANAYİ YE MADENLER BAKAN YARDIMCISI TÜRKİYE’DE

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Müsteşarı Alan Çakmakçı’nm konuğu 
olarak ülkemizi ziyaret eden Irak Sanayi ve Madenler Bakan Yardım
cısı Abdultevvap Molla Al Howeish, Ankara, İzmir ve Bursa’da temas
larda ve incelemelerde bulunmuştur.
26 - 27 Kasım 1985

SİRET KONFERANSINDA KKTC İLE İLGİLİ BİR KARAR ALINDI

İslamabad’ta çok sayıda İslâm üklesinden önemli bir kısmını Ba
kan düzeyinde delegenin katılmasıyla toplanan Siret Konferansında Kıb
rıs Türklerini destekleyen bir karar alınmıştır. Bu toplantıya KKTC’yi 
temsüen Müftü R ıfat Yücelten katılmıştır.

Sözkoııusu karar şöyledir :
«The International Seerat Conference» held iıı Islamabad, Islamic 

Republic of Pakistan from 12-13 Rabi-Ül-Awal 1406-H (26 - 27 Novem
ber 1985).

Afetr seriously considering Cyprus problem calls upon all Muslim 
Governments that :

The Turkish Republic of Northern Cyprus (T.R.N.C.) is the latest 
of Muslim States. It has been established by the great sacrifices of its 
Muslim citizens and freedom fighters. Unfortunately, Muslim states 
still hesitate to recognise T.R.N.C. we finally believe that this recogni
tion should be expedited to prove the solidarity of the peace loving Mus
lim world.»

27 Kasım - 1 Aralık 1985

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI LONDRA’YA GİTTİ

Kültür ve Turizm Bakanı Mükerrem Taşcıoğiu Londra’da düzenle
nen Türkiye’nin de yer aldığı 6 ncı Düııya Turizm Fuarının açılış tören
lerine katılmak üzere Londra’ya gitmiştir.



Bakan Taşçıoğlu Londra’da bulunduğu sürede, İngiliz turizm yet
kilileriyle görüşmeler yapmıştır.

28 Kasım - 2 Aralık 1985

BAE KÜLTÜR VE ENFORMASYON BAKANI TÜRKİYE’DE

Birleşik Arap Emirlikleri Kültür ve Enformasyon Bakanı Ahmed 
Büı Hamed, Kültür ve Turizm Bakanı Mükerrem Taşçıoğlu’nun resmi 
konuğu olarak ülkemizi ziyaret etmiştir.

Başbakan Turgut özal tarafından kabul edilen konuk Bakan Kül
tür ve Turizm Bakan Vekili Mesut Yılmaz ve diğer yetkililerle temas
larda bulunmuştur.

Konuk Bakan, Devlet Bakanı ve Kültür ve Turizm Bakan Vekili 
Mesut Yılmaz’ı BA E’ye davet etmiştir.

28 - 30 Kasım 1985

MALEZYA SAVUNMA BAKANLIĞI GENEL SEKRETERİ

TÜRKİYE’DE

Milli Savunma Bakanlığının resmi davetlisi olarak ülkemize gelen 
Malezya Savunma Bakanlığı Genel Sekreteri Yusuf Bin Abdurrahman 
Gölcük’te askeri tesislerde incelemelerde bulunmuş, İstanbul’da da şeh
rin tarihi ve turistik yerlerini gezmiştir.

29 Kasım 1985

BAŞBAKAN ÖZAL FİLİSTİN DAYANIŞMA GÜNÜ İÇİN MESAJ

GÖNDERDİ

Başbakan Turgut Özal Filistin Dayanışma günü münasebetiyle BM 
Filistin Komitesi Başkam’na bir kutlama mesajı gönderdi (Bk. Belge 14)
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NATO GENEL SEKRETERİ LORD CARRINGTON’UN 5.11.1985 

TARİHİNDE ANKARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDE VERDİĞİ

KONFERANS

One of the problems of diplomacy and government in the modern 
world is that it becomes increasingly difficult to find the time to leave 
ones office. NATO is unfortunately no exception to this rule; and a lot 
of the work of the Secretary General is inevitably concentrated at 
Headquarters. But I regard this as a trend to be resisted rather than 
encouraged; and I try to get out as often as possible. Visits to member 
countries are not just the icing on the cake. They are a vital part of 
the job, and one which I find invaluable. Both because they help me 
to maintain close contact with those responsible for the formu ation 
of policy - many of whom I am glad to say are old friends. And because 
they allow me to participate, as a listener as well as- a speaker, m a 
wider debate on issues of concern to the Alliance.

The listening is at least as important as the speaking, and I always 
make o point of doing as much of that as I can. Beacuse 
policy, which is formed by consensus, can only be a blend and a ıs ı 
lation on the concerns and the ideas of the member nations, n e 
best way to find out about the concerns and ideas of any pai 'icu ai 
country is to go there.

On the speaking side, the job of the Secretary General is to speak 
for the Alliance and, where necessary, to explain why its po icy 
emerged in the form it has; or why it hasn’t been able to go ur eı ı 
some particular direction. When I am in the United States, for examp e, 
1 find myself trying to explain how certain issues aie seen in mop , 
and I may find myself somewhere in Europe trying to do the ie\eise.

And I spend time on both sides of the Atlantic emphasizing that 
what we in the Alliance are seeking to defend is not only mııı oıy, 
the values which we cherish. And that we do so not only for ourse ves, 
but because we want to pass on to the next generation an inheritance 
of peace and freedom. I have found it a particular privi ege, on  ̂
occasion as on others, to be able to address the issues of concern 
Alliance in a University setting: Because our great univeisi ıes s 
lise so clearly both the values of which I have spoken, and the imp - 
tance, the opportunities and the responsibilities of the younger g 
tion.

BELGE : 1
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In short, occasions like this are a rewarding as well as an impor
tant part of the Secretary General’s job. But the combination of travel 
and public speaking has its pitfalls. One is that of generalisation: The 
idea, for example, that there is among the allies on this side of the 
Atlantic a single view on everything of concern to the Alliance. Of 
course there isn’t. The European allies are fourteen sovereign states, 
who don’t always agree with each other; any more than their citizens 
always agree with each other on matters of national policy.

Another pitfall would be to recognise the differences, but to react 
like the chameleon: by adapting to the local colour. The politician’s 
equivalent of that is to tell people what they want to hear; and then 
to say something different next day in another place. The technique 
works only up to a point: chameleons may be rather good at self- 
preservation; but they have no answer to an environment like that of 
NATO, where even the best of camouflage is unlikely to survive scrutiny 
from sixteen different points of view.

So I try to be consistent, as well as to avoid misleading generali
sation. And to reflect what I believe to the interests of the Alliance 
as a whole. As I did recently in my own country, for example, when I 
spoke to a group particularly interested in European Community affairs 
about the importance of security considerations in the making of exter
nal policy. Speaking of political co-operation among the members of the 
Community, I emphasized that the job must be done in a way which 
serves to strengthen the wider cohesion on which the Alliance depends; 
and that in turn would mean ensuring that political consultations within 
NATO - which bring in Iceland, Norway and Turkey as well as the 
United States and Canada - were not taken any less seriously. And I 
added that, if  anyone doubted the political and strategic importance 
of that, they should look at the map, look at the figures, and see for 
themselves what the countries I had mentioned contributed to our com
mon security.

As I say, that was something which I said in England; but I would 
be happy to repeat it  in any member country. Because it is true; and 
because it needs saying. Although I can assure you that we at NATO 
Headquarters do look at the figures; and we do look at the map; and 
we have seen for ourselves what the countries I have mentioned - and 
not least Turkey - contribute to our common security.

In short, you need have 110 doubt about the value which the Alliance 
attaches to Turkey. Your geographical position between the Black Sea 
and the Mediterranean, and the fact that you are one of only two allied 
countries to share a border with the Soviet Union, is not only a  mattei 
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of obvious strategic importance. It also gives you a special insight into 
Soviet affairs, and your allies a special reason to welcome your contri
bution to the deliberations of the Alliance.

Your substantial effort in the defence field is well known to and 
appreciated by your Allies. Your armed forces are the second largest 
in NATO and their commitment and motivation second to none. I am 
of course aware that modernization is a particularly pressing problem; 
and I know too that this is an area in which the Alliance as a whole 
has a responsibility to help. NATO is after all about collective defence, 
and that requires a mutual sharing of burdens. No-one can doubt that 
defence represents a considerable burden to the Turkish economy. Tur
key allocates 5 % of her GDP to defence, the fourth highest in the 
Alliance, and ahead of several members with economic structures in a 
better condition to make such an effort. All of which points to the need 
for the Alliance to do more by way of assistance to the Turkish defence 
effort.

I am glad that this visit will give me the opportunity to see some
thing of this effort for myself, and to do so in the area near the border. 
I know that you have thoughtfully deployed some pretty impressive 
mountains in appropriate defensive positions; but history has shown 
that mountains are not enough. And the particular purpose of my visit 
will, of course, be to see the Turkish armed forces, without whose 
impressive contribution there could be 110 effective defence.

I hope that for your part, you attach similar value to the Alliance 
which is there to strengthen the security of its member countries. It 
has been remarkably successful in this since it was founded in the dark 
days after the last war; and I have no doubt that the Alliance and the 
idea of collective defence for which it provides, are just as important 
now as they were then. Because it still takes strength to keep the 
peace; and determination to protect the freedom and liberties which we 
cherish; and collective effort to do successfully what continues to be 
necessary in both these respects.

Collective effort means just that. The Alliance is a partnership 
and must remain so. And partnerships, like rowing eights, work best 
if everyone is pulling his weight. You might say of that analogy that 
it is a model of a perfect world, and not a snapshot of the woild in 
which we live. And of course you would have a point. I am not sure 
whether I am the cox or the coach of this particular team, but my 
position does give me a pretty good idea of who isn t working hard 
enough. And the model of the perfect world provides something against 
which to measure the extent of the shortfall.
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The model is useful also for another reason: because it reflects 
what I  believe to be a very strong feeling in the Alliance that we are 
all in the same boat; that we should all be facing in the same direction; 
and that we could probably all pull a little harder. Or, to put it another 
way, that policies which tend in that direction are in the interests of 
the Alliance as a whole, and ought to be encouraged. And that policies 
that point in a different direction should not be easier said than done 
of course. But the Alliance has not held together as well as it has over 
the past 35 years just because it was easy.

It won’t be all that easy in the future either. And, if you were to 
travel around the member countries asking what was likely to be the 
most difficult issue for the Alliance to face as a partnership, I suspect 
that one would emerge very clearly at the top of the poll nuclear 
weapons.

The position on nuclear weapons within the Alliance is already 
pretty complicated. The United States, and at a much lower level of 
armament Britain and France, are nuclear powers. Other members of 
the Alliance, including Turkey, contribute in different ways to the 
nuclear aspects of our collective defence; and what the military call 
nuclear tasks are fairly widely spread throughout the Alliance. But 
there are also a number of special positions, which have been stated 
from the outset by the countries concerned and accepted by their Allies.

The situation may not be perfect, but it can be lived with. And, 
of course, it is not inflexible. We have, for example, deployed Cruise 
and Pershing II missiles in Europe given the clear need to do so, and 
with the help of some courageous politics on the part of the govern
ments concerned. And we have also been able to reduce our inventories 
of shorter-range missiles - 1,000 weapons have already gone and we are 
working on the removal of 1,400 more - in keeping with our objective 
of keeping no more than is necessary for defence and deterrence.

If, as I hope, the meeting between President Reagan and Mr. Gorbachev 
later this month leads to productive negotiations in Geneva and thence 
to agreement on substantial measures of nuclear disarmament, we shall 
be able to look forward to further reductions: more particularly, per
haps, of intercontinental and intermediate range weapons. And, further 
down the road and if the results of the research programme appeal’ to 
justify it, we will need to consider the wider implications of a strategic 
balance seeking to rely more upon defensive weapons.

So there have been changes, and we would certainly like to see 
further reductions. But the point about all these examples is that deci
sions which affect the Alliance as a whole will have been taken by the



Alliance, or on the basis of proper consultation in the Alliance. And that 
is surely fundamental to the concept of collective defence which lies 
at the heart of the North Atlantic Treaty.

That is why I am concerned, and the Alliance more generally is 
concerned, about those who want to change policy in the nuclear field, 
but who seem relatively unconcerned about the implications of those 
changes for the security of their allies. There are, at the very least, 
some important questions which need answering; and I tried to sum
marise them in a speech which I gave earlier this year in Oslo. If I may, 
I shall repeat them here. Not because I have any doubts about the 
approach of Turkey to these questions. But because they affect the 
security of the Alliance as a whole; and they have not become any less 
relevant, or any less important, with the passage of time.

My general point was .that those who criticise NATO strategy 
should be prepared to explain, more convincingly than they had so far, 
how the alternatives they offered would adequately preserve our secu
rity. And I went on to say that those who would have NATO abandon 
nuclear weapons altogether must say how the Alliance would cope with 
a Soviet Union enjoying a nuclear monopoly. Why in such .circumstan
ces would an aggressive Soviet Union launch a conventional attack which 
might prove costly, when it could so easily threaten a nuclear strike 
without fear.o f retaliation in kind? Dismissing the very possibility of 
such nuclear blackmail, or arguing that the Soviet Union would automa
tically follow NATO’s example and get rid of its own nuclear weapons- 
all of them - was not to provide answers. It was merely wishful thin
king.

If, on the other hand, the suggestion was that Western Europe, or 
those parts of at which wished to become nuclear-free zones, should 
themselves relinquish nuclear weapons, leaving it to the United States 
to hold the nuclear umbrella, then both ethical and practical questions 
arose. How ethical would it really be for Europeans to rely on the 
Americans to hold a nuclear umbrella which they themselves felt it 
immoral or dangerous to carry ? And, more practically, would the Ame
rican people accept such a lonely burden for long; and, even if they did, 
would anything short of an attack on the United States itself be deter
red? I suggested that there were no certain answers; but to at these 
were questions which should not be ignored.

And nor should the questions which had to be asked about nuclear- 
free zones. Could such areas be sure that their status would be inspec
ted by an opponent at times of high tension or war ? And cow possible
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was it to verify an opponent’s nuclear targeting policy, which could be 
changed rapidly and in secret?

I concluded then, and it remains my conclusion, that these ideas 
had one thing in common: that they assumed much more than is pru
dent in the way of Soviet goodwill and good faith. And that concept of 
prudence seems to me to be the best guide for allied policy, both in the 
nuclear field and in the defence field more generally.

We are, as I have said, an alliance of sixteen nations; their govern
ments reflect a wide range of political opinion; and there is usually an 
election in the offing in one member country or another which may 
bring changes to the picture. So, while we can reasonably hope to 
maintain a common assessment of Soviet capabilities, we may well 
disagree to a greater or lesser extent about Soviet intentions and about 
how much is enough on our side.

The answer to that, as it seems to me, can be given in three 
points. First, that we should not encourage the journalistic tendency 
to proclaim «NATO in crisis» each time that we fall short of the 
unattainable ideal of complete agreement on everything. Second, that 
we should continue to work patiently - and when necessary in private - 
to reduce areas of disagreement to a minimum. And, finally, that we 
should be prudent - conservative with a little «c» - in our response to 
the advocates of change. By which I mean not that we should resist 
change on principle - an alliance of dinosaurs will not survive in a fast- 
moving world; but that we can justifiably require of the advocates of 
change, and especially of radical change to policies which have served 
us well over the years, that they should demonstrate both that their 
formula is better, and that we can move safely to it.

I believe that this general approach is very widely supported in 
the Alliance. And the stronger the consensus we can build, the better 
we shall be able to respond to the challenges of the future. And if we 
can do that successfully on the nuclear issues, then I see no reason 
why we should trip over the rather lower hurdles which face us in 
the field of conventional defence. But conventional defence is nonetheless 
important, not least because we do not want to find ourselves drifting 
by neglect into a degree of dependence on nuclear weapons which no-one 
would consciously choose.

This general area has been very much at the forefront of Minis
terial attention over the last year, and I shall be doing my best to keep 
it that way. We have, in fact, made rather a good start in doing the 
job 'which needs to be done - which is to improve our performance m
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terms of output. We have, for example, duobled the size of the common- 
funded infrastructure programme for the current five-year period; we 
are increasing - though not yet by enough - our holdings of crucial 
munitions; and, more generally, v/e have identified the key deficiencies 
which have to be dealt with in the coming years. The fo’ice planners 
have taken all this on board; and, while I do not expect miracles, I do 
expect the process of implementation - which will be closely monitored - 
to show a steady pattern of improvement. As it certainly will, if nati
onal governments continue to give this initiative their full support.

The exercise, as I have suggested, is intended to be a realistic one. 
One example of that realism is a clear recognition in the agreed docu
ments of the need to do more to help those members countries who 
are economically least able to bear on their own the heavy costs of 
modernisation. And that, I suspect, is a point of some interest to Tur
key.

Here too, it would be wrong to expect miracles. But this is very 
much part of the area where I want to see a steady pattern of improve
ment. As far as NATO itself is concerned, our ability to help is limited 
because that is the way that member nations, in their wisdom, have 
chosen to set the budget. But the fact that we now have a substantially 
increased infrastructure programme will be of direct benefit to Turkey. 
The programme has contributed much over the years to the essential 
underpinnings which all armed forces need; it has been responsive to 
the particular needs of Turkey; and we shall be doing our utmost to 
onsure that we have an even better story to tell in the future.

At the same time, much continues to be done bilaterally with 
individual allies. I should, of course, like to see as much of this sort of 
assistance as possible; and it would be right to acknowledge in particu
lar the very substantial contributions made by the United States and 
the Federal Fepublic of Germany. This is hardly the place to read out 
long lists of figures and equipment, but the picture is an impiessive 
one. And I know that those involved in current negotiations will do 
their best to keep it that way.

There is also a very important link between advancec military 
equipment and advanced industrial performance. Your collaboration with 
the United States on the F-16 is an example of what I have in mind. And 
I think that the NATO-wide processes of arms co-operation could also 
usefully be developed, so as to provide wider opportunities foi partici
pation by allied countries.
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Finally, and outside the military field, I know that NATO’s Sci
ence for Stability Programme is well-regarded here in Turkey. And, 
indeed, at this University; which is, for example, actively engaged in 
research into mycotoxins as part of a wider project under the auspices 
of the Science for Stability Programme. The North Atlantic Council 
will soon be discussing the renewal of the overall programme; and I 
shall be doing my best to ensure that it is not only renewed, but finan
cially expanded.

In short, the need for help is recognised; the record is nothing to 
be ashamed of; and we shall do our best to improve upon it. If I may 
risk a prediction, it would be that when I next visit Ankara - if you 
will have me I shall be told that more has been done. But also that 
still more needs to be done. Because, if politics is the art of the possible, 
then finance seems increasingly to be the art of the very difficult.

Looking ahead in this way, but this time without making predic
tions, we may by then also find ourselves able to answer some of the 
questions about the new Soviet leadership which are at present very 
much on everyone’s mind. It  really shouldn’t  have come as a surprise 
to people in the West that someone who reached the top of the Soviet 
Union at the age of 54 should turn out to be a formidable politician; 
but the Gorbachev effect has clearly been magnified by the contrasi with 
the recent past. And we now have to ask ourselves what else has chan
ged, and what else is likely to change.

In the domestic field, Mr. Gorbachev’s main preoccupation has 
been with the economy. The commanders have changed, but it remains 
a command economy. I have no doubt that lit can be made to produce 
more without fundamental change to the system, because the signs are 
that the system was being run rather badly by people who had clearly 
run out of steam. But I do very much doubt whether it can be made to 
produce much more, in terms of quality as well as quantity, and to 
sustain that improvement, without the sort of changes which would 
have political as well as economic consequences. That will be an impor
tant yardstick against which to judge the new leadership.

Another, of course, will be its  performance in external policy. And 
that again is a field where we have so far seen nothing which should 
surprise us: Neither the more dynamic approach to the public presen
tation of policy, especially towards the W est; nor the fact that the fine 
print makes it all look much less attractive than the headlines. But we 
should not assume that this is the final word. Indeed, we should be doing
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all we can to encourage Mr. Gorbachev to come boldly forward onto 
the common ground; and to build there through negotiation something 
of lasting benefit to both East and West.

I have no doubt that it can be done; and I have no doubt that 
Western governments are prepared to play their part to the full. Indeed, 
public opinion is too inclined to forget how much Western governments 
have already proposed. It  is, after all, the Western side which has put 
forward the proposals on INF which are both balanced and radical : to 
eliminate this whole category of weapons; or, if that is too radical for 
the Soviet Union, then to reduce them to the lowest equal level which 
Moscow can accept. And if the Soviet Union is now prepared to compete 
with us on who is prepared to reduce most in the strategic field, then 
that is a form of competition which we welcome: provided that the 
arithmetic is done on a basis which is fair; and that the aim is to reach 
agreements which are equally so.

What I do sometimes doubt is whether Western public opinion is 
sufficiently aware of some of the basic truths about East-West negoti- 
tions: that they are dealing with very complex issues, against a back
ground of mistrust which may be regretted but which cannot be ignored; 
that they are therefore likely to take time; that to lose patience is to 
lose ground; and that it is pure wishful thinking to expect the Soviet 
Union to negotiate an equitable balance of forces with a Western side 
unable or unwilling to do what is necessary in its own defence.

In short, the politics cannot be separated from the defence; and the 
Alliance must do both well. And if that is a profoundly unoriginal 
thought on which to end, it also happens to be profoundly true. It has 
been the basis of consensus within the Alliance for many years; it was 
reconfirmed last year at the 35th Anniversary meeting in Washington; 
and it provides the basis on which I am confident that we shall be able 
to go forward together as successfully as we have in the past.

And for that, we shall need the continuing support of Turkey. That 
too remains of great importance. And I shall do all I can as Secretary 
General to ensure that our security partnership remains a close and 
productive one: to the benefit of Turkey, and to the benefit of the 
Alliance as a whole.
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BELGE : 2

NATO GENEL SEK R ETERİ LORD CARRINGTON’UN 5 KASIM 1985 
TARİHLİ BASIN TOPLANTISI

PRESS CONFERENCE OF THE SECRETARY GENERAL OF 
NATO-LORD CARRINGTON

C — I don’t want to make a long introductory statement because 
I ’ve not made one that ever been published. You know about me, I ’ve 
been here sometimes, seen the President, Prime Minister, Foreign Mi
nister, Minister of Defence, Chief Staff of the Assembly, Foreign Affa
irs Commitee, Defense Commitee and I think that’s all. All these 
have been extremely productful, we talked about the things that you 
expect us to talk about. Tomorrow I am going to North East for a day 
and a half and then from there I am flying back to Istanbul and after 
that I ’ll see the Foreign Minister in Istanbul. And I will go back to 
Brussels. So that’s what I ’ve been doing. If  you like to ask any questions 
I will either try to answer them or try not to.

Q — Sir, what is the point of going to south?

C — Well, there is several things I want to do. In the first place 
I ’ve not had an opportunity of seeing the Turkish army, and the Secre
tary General so often goes round, goes to the capital, so, he very often 
doesn’t see that-which he is in a sense not responsible for to generate, 
he is interested in, there is a contribution made by that country to the 
Alliance. And I talked to the ministers here, and the Chief Staff, we 
came to a conclusion that the most sensible place of the Turkish army 
and its equipment and what it was facing, the frontier, the Soviet 
Union, was in that area, that’s why I am doing it.

Q — Isn’t it possible that there could be serious provocative to the 
Soviet Union that, you’re going to the region close the border with 
the S.U.?

C — I don’t think it is a provocative action. I really don’t.

Q — After feeling that puzzle of Turkey through your extensive 
talks with the authorities, do you feel more optimistic than before as 
for the resolution of regimes due to, this breaking difficulties of NATO ?

C — No, I don’t think I feel any more or less optimistic or pessi
mistic. I don’t feel the fact that I ’ve been here, has changed any degree 
what the situation is, which is those dispute, serious disputes between 
the Turks or Greeks, the Turkish government and the Greek govern
ment, and this at the moment does not esem to me
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as if it is a capable resolution and I don’t think that my visit here has 
changed my view about that, hasn’t changed my view about the serious
ness of that situation because I think that it is bad for the Alliance. I 
think it is bad in political terms. I think it is bad in defense terms, but 
this is not something which, I ’ve so often said before, something which 
somebody of outside can settle. I think the countries concerned have 
to settle it themselves, no body of outside comes and settles it.

Q — After your extended talks here in Ankara, including the Pre
sident do you believe what kind of matter to be able to solve the Agean 
dispute; you say two sides have to decide it together, originally, do you 
believe Turkey does not want to come together, that there is no willing
ness on the Turkish side?

C — I have those willingness on both sides to come together but 
one of the things that I do.not want to do is to depart in a position as 
Secretary General of the Allience, of taking a side in a dispute between 
two countries, now this is extremely irritating, for both sides as a result 
of this attitude both sides think that you’re taking the side of the other,
.............................................. I am not taking theirs, but the fact remains.
I take the view that there is no way at present time in which a third 
party can intervene usefully in this dispute, but I think that might come 
a time when the Secretary General and the allied countries of NATO 
could do something and I believe that when that time, if that time 
comes, it is very much better the Secretary General should not be seen 
to taking the side, in the dispute in one way or another that should be 
available for both sides to do what he could to reconcile. That is not 
the sort of question I feel I want to answer.

Q — I want to ask a more specific question about Lemnos. Now, 
that is such a small island and even if some troops are for visit there 
under the auspieces of NATO even if Turkey could sayyes’. It would 
have any impact from the military point of view. It’s a psychological 
satisfaction for the Greek Government, don’t you think so?

C — Well, it may be a small island but I don’t think it is a small 
dispute and I think that, it is well known that two sides have different 
views about it and it is not for me to make judgements as in my 
position of Secretary General, of what who is right for the reasons I ’ve 
already given.

Q — Yes, I know but psychological dispute?

C — I ought not to make a judgement this is whether or not 
psychological.
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Q — Lemnos island is on the agenda of NATO again this year. How 
do they see the solution for this?

C — Well, I think, if things go as they did last year, we should 
find a result that there is a Turkish veto on that part to tolerate of 
the chapter which includes or implies Lemnos and there will be a Greet: 
veto 011 any amendment which the Turkish government makes and which 
delates the implied mention of Greek troops and I think this will be, and 
presumemably, there will be, may be, a veto of the Turkish country 
chapter. I think this (is very sad affairs and if I could I will do my best 
to avoid it but here again, it is not my part to do so. I comfort myself 
with the thought that in practical terms this is against so strictly the 
rules or conventions of NATO, Greek forces and in side or Lemnos side 
Turkish forces are still declared to NATO. So in practical terms, they 
arc there, thank goodness.

Q — Have you brought any formula to solve this problem?

C — Well, the formula is going to solve this problem is like that; 
what we try  to do, what I try to do has been even handled to allow both 
sides to express their point of view.

Q — Now, we are told that NATO has decided to withdraw sonie 
of the nuclear mines in central Europe, is there such a plan for Eastern 
Turkey ?

C — Well, there is a negotiation as you remember the Monto Belle 
decision, in 1983, this is being processed to reduction of nuclear weapons 
being process according to a plan made by the Supreme Allied Comman
der and what he is doing is to negotiate with each national government 
about what should happen in their own countries and this is a matter for 
him and the national government concerned, then it will all be reported 
in the end to the nuclear planing group which makes once every six 
months, for the final placing and I think that’s what the question has 
meant. All the ADM’s have been withdrawn. I am talking about nuclear 
weapons in general.

Q — I was talking about the mines.

C — No, they will be withdrawn.

Q — In your speech today at Ankara University in refer to countries 
which favour the nuclear freezones in Europe, this wall of Greeks, is 
that so?

C — Well, there is a speech made in Oslo which headed almost 
entirely that moment a bearing 011 the proposed nuclear freezone in the
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Nordic nuclear freezone which at that time was very much in the news 
and I said what I thought about nuclear freezones, about nuclear disar
mament and exactly the same way there is going to be a nuclear war 
supposing freezones in this part of the world. The same argument that I 
used in Oslo apply here and this is what I said.

Q — Will you be visiting Greece soon?

C — I haven’t got an invitation to visit Greece at the moment. If 
I am invited, of course I will go.

Q — Turkish military requires a great deal of modernisation. How 
can NATO help to modernize the Turkish armed forces, as there a prog
ramme for this?

C — Well, there are various ways in which we can help. I mean, 
I don’t think one wants to exegurate this. Perhaps, indeed the scale, but 
first of all bilateral, which comes basicly from the two countries, the 
U.S.A. and Germany, and there are as you know, negotiations going on 
at the moment to determine the re-equipment and so on and the Ameri
cans put out very large sum of money and I think that wiill be possible 
there is a certain amount of bilateral aid rather a small character for 
some of the other country than you have the infrastructure sums of 
money which are avilable. We just as you know, double the amount that 
going to structure for next five years so there will be mere infrastruc
ture of money which doesn’t modernize the Turkish sharpen army, 
which does of course a good deal difference in terms of the infrastruc
ture of the Alienee. Then you have the, what I heard, will be increasing 
possibility of arms co-operation deals which will help and effect upon the 
less economically world place countries in Europe, in Western Europe. 
And prejumple the F. 16 ideal, well, I think will help Turkey. I believe 
there are some other ideas with other countries which are being process 
at the moment for joint development and manifacture of weapons in 
Turkey and, that I think in itself will help the modernisation of the 
forces. These are sort of ways that we hope, we should be able to help. 
Real problem is that every country in the Allience is being asked to 
increase its defense expenditure in other terms by treat Santaria, a 
number of them are doing and a number of them are not, and most 
countries will say it is very difficult for them that they are in short of 
money and not really spending as much as they would like on their own 
forces, to divert the money to other countries. And this is one of the 
Problems that we have to face and certainly what I have to do over 
these next two months is to try and persuade my colleques in the Alli
ence and the Foreign and Defense ministers that really the countries
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like Turkey and Portugal and so on, really do need some help if they 
are going to modernize, complete their very large army that you have 
pointed out that Turkey have. But these are inadequate ways of doing 
it but we do the best we can.

Q — How NATO is going to implement Rogers’Plan, for the first 
aim of Rogers’Plan was to give the possibility of Greece to turn out
military............. . Will NATO be able to implement the second aim of
the Rogers’Plan?

C — Well, I hope that the Rogers’Plan will be implemented in total, 
He is still trying, he has not given up hope, he is still negotiating to 
see whether or not we can get on to do sth. I haven’t given up hope 
but I think that I will be happier if things go a little faster.

Q — Secretary General, are you going to take an initiative as well 
about Rogers’Plan?

C — No. I think that we must leave it to General Rogers for the 
time being that’s something. He negotiated something. He knows inside- 
outside, he wants me to do anything I can do the help. Here you can be 
quite sure I will do it.

Q — Secretary General, there is a confusion in Turkey about the 
NATO defense area or what the NATO may defense ,because there is a 
congressional dialogue in the U.S., consideration was the renewal of fri
endly agreement, bilateral defense agreements. And the topical subject, 
it appears to be Rapid Deployment Force, would you agree that an en
hanced intervention capability for the U.S. forces (in the Middle East 
will be within NATO purposes?

C — Well, no. I don’t think it would because the NATO area is 
clearly defined that doesn’t exculude bilateral agreements between NATO 
countries amongst each other to deploy or to do certain things which 
are actually outside the NATO area, that it seems to be a matter of 
Turkish and American governments.

O. K  So I kept you waiting. Again I  do apologize.

BELGE : 3

5 KASIM 1985 TARİHİNDE H ANN O VER’DE YAPILAN EUREKA 
TOPLANTISINDA DEVLET BAKANIMIZ 

SAYIN MUSTAFA TINAZ TİTİZİN  YAPTIĞI KONUŞMA

«Türkiye’nin katılmakta olduğu bu ilk EUREKA Bakanlar Toplan
tısında Bilim ve Teknik Araştırmalardan sorumlu Bakan olarak Türkiye - 
deki Araştırma ve Geliştirme Topluluğunun EUREKA’ya katılmadan duy
duğu derin memnuniyeti belirtmek isterim.
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Hepimizin bu atılımdan beklediklerimiz ve ümitlerimiz olduğu kadar, 
ülkelerimiz arasında sanayi alt yapısı ve araştırma ve geliştirme gayret
lerinin çapı ve düzeyi bakımından bazı farklılıklar olması nedeniyle en
dişelerimin de olduğunu itiraf etmemiz gerekir. Buna rağmen araştırma 
ve geliştirmenin ekonomik kalkınmadaki en önemli faktörlerden oldu
ğunu bildiğimiz için ve esasen EUREKA kurulundan çok daha önce bu 
gayretlere ülke olarak hız ve öncelik vermeyi kararlaştırmış bulunduğu
muz için EUREKA’ya Iratıldık.

Diğer birçok üye ülke gibi bizde özellikle elektronik, bilgisayar, 
muhabere, bilgisayar destekli tasarım ve üretim sistemleri, bilgi işleme 
dayalı uzman sistemlerini de içine alan enformasyon teknolojileri ala
nında çabalarımızı yoğunlaştırmak niyetindeyiz.

Avrupa tarihinin bu dönem noktasında hepimizin EUREKA çerçe
vesinde Avrupa’da daha yakın teknolojik işbirliğini ve Avrupa Pazarının 
daha büyük ölçüde tümleşme yolunda araştırma ve geliştirme çabaları
mızı birleştirme ihtiyacım hissetmiş olmamızı gelecekteki başarımızın 
Önemli bir işareti saymaktayım. Bütün bu gelişmelerin daha çok refah 
ve iş sahalarına yol açmasını hepimiz beklemekteyiz. İnancım odur ki 
başarı Avrupa dayanışması ile farklı ulusal özlemlerin EUREKA da bir
likte karşılanabildiği ölçüde temin edilecektir.

Araştırma ve Gelişme Projelerine katılmanın sanayilerimiz arasın
da gerçek bir teknoloji alış-verişine yol açmasını sağlayacak düzenleme
lere ulaşabileceğimizi ve ülkelerimiz arasında daha az sanayileşmiş olan
ların EUREKA’nm pazar imkanlarından yararlanarak ekonomik kazanç 
elde etmelerine imkan verileceğini ümit etmekteyim. Bu vesile ile AET 
ülkesi olmayan EUREKA üyelerine AET’deki esprit programı şimdi en
formasyon teknolojileri ile ilgili proje ve programlara erişim ve katılma 
imkanı sağlanmasını temenni ederim. Böylece bu ülkelerin EUREKA pro
jeleri karşısında çok dezavantajlı durumda bırakılmayacaklarını umarım.

Sözlerime son verirken bilim adamlarımızın mühendislerimiz ve sa
nayicilerimizin içinde bulunmakla memnuniyet duyduğumuz bu büyük 
Avrupa atılırımda tam ve yapıcı rollerini oynamak huşundaki kararlı
lıklarını bir kez daha burada tekrarlamak isterim.

Teşekkür ederim.»



BELGE : 4

5 KASIM 1985 TARİHİNDE YAPILAN EUREKA TOPLANTISINDA 
DIŞİŞLERİ BAKANI SAYIN YAHİT HALEFOĞLU TARAFINDAN

YAPILAN KONUŞMA

«Sayın Başkan,

Nazik sözlerinize içten teşekkür ederim.

Federal Almanya Hükümetinin daveti ile Hannover’de Avrupa’nın 
bütün demokratik ülkelerini bir araya getiren EUREKA toplantısında ye
rini almaktan Türkiye memnunluk duymaktadır.

Federal Şansölye Kohl’un anlamlı ve toplantımız için ilham verici 
açış konuşmasını dikkatle dinledik.

Bu arada benden önce söz alan ve AET adına Türkiye’nin toplantı
ya katılmasını kutlayan ve memnuniyet izhar eden Lüksemburg Başba
kandım da teşekkür ederim.

EUREKA projesi dünya çapında etkileri olacak Avrupa sanayiileri- 
nin dünya pazarlarında rekabet gücünü arttıracak bir atılımdır. Avrupa 
bir pazar olarak çeşitli parçalara ayrılmış halde kaldığı takdirde 
EUREKA’nın başarıya ulaşması güçtür. Bu itibarla EUREKA projesi
nin Avrupa topluluğuna üye ülkelere hasredilmemiş olmasını yerinde bu
luyoruz.

Türkiye’nin başlangıçta EUREKA projelerine katılması sınırlı da 
kalsa, ülkenin son yıllarda ekonomik gelişme yolunda kaydettiği hamle
ler, kusa süre içinde Türkiye’nin EUREKA’ya katkılarını önemli ölçüde 
arttıracağını kanıtlamaktadır. Türk sanayiinin büyüme hızı yılda % 7.5 
dur. Son beş yılda Türkiye’nin ihracatı üç kat artmış, bu ihracat için
de mamullerin ve sanayi ürünlerinin payı % 80’e ulaşmıştır. Bu gelişme
ler sanayiimizin bütün dallarında araştırma ve geliştirme çabalarının art
mış olması ile yakından ilişkilidir. Bu yüz yılın sonuda Türkiye bu top
lantıda temsil edilen ülkeler arasında nüfus ve yüzölçümü itibariyle en 
büyüğü haline gelecektir. Oldukça büyük pazarı ile Türkiye’nin Avrupa - 
nın yüksek teknoloji sanayiilerinin muhtaç oldukları geniş iç pazara da 
katkısının büyük olacağı aşikardır. Aynı zamanda Türkiye EUREKA çer
çevesinde Avrupa sanayii arasındaki teknoloji alış-verişinden de yarar
lar beklemektedir.

EUREKA’ııın ileri derecede sanayileşmiş ülkelerin yapısal uyumunu- 
da hızlandıracağını umuyoruz. Bu suretle, bu ülkelerin korumacılık tuza
ğına düşmeleri tehlikesi asgariye indirilebilirse dünya ticaretinin sağlıklı 
gelişmesi sağlanmış olacaktır.
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Türk delegasyonu toplantıya sunulan ülkeler bildirisi taslağının ha
li hazır EUREKA projeleri için yeterli bir çerçeve oluşturduğu kanaa
tindedir. Yüksek seviyeli grup ve yetenekli Başkanı Devlet Sekreteri 
Haumschild’de başrılı çalışmaları için teşekkür etmek isterim.

EUREKA projelerinin ilgili teşebbüsler tarafından ortaya atılıp ye
rinde görülmeleri halinde hükümetlerce EUREKA etiketinin verilmesi 
tarzında öngörülen bir organizasyon içinde, söz konusu projelerin iıer 
aşamasında sekretaryanm ve yüksek seviyeli grubun bilgi sahibi kılın
masının ve böylece ülkeler arasında her ülkenin mümkün olduğu kadar 
çok sayıda yerli teşebbüsünün haberdar edilebileceği bir bilgi akışının 
sağlanmasını gerekli görüyoruz. Daha az sanayileşmiş ülkelerdeki vasıflı 
orta ve küçük işletmelerin de EUREKA projelerine katılmalarına fırsat 
yaratılmasına önem veriyoruz. Bir kaç ülkedeki mahdut sayıda teşebbü
sün teknoloji ve mal üreteceği diğer ülkelerin ise sadece bir pazar teş
kil edeceği durumların önlenmesini istiyoruz. Kurulacak sistemden bu
rada temsil edilen 18 ülkenin hepsinde mümkün olduğu kadar çok sayı
da teşebbüs istifade ettirilmelidir.

Bu vesile ile sekretaryanm sadece Avrupa topluluğu üyelerinden 
oluşturulmamasııım önemine de değinmek isterim.

Bu safhada EUREKA hakkında genel mahiyetteki görüşlerimizi sun
makla yetindim.

Hannover toplantısının mükemmel organizasyonu ve gösterilen ko
nukseverlik için Federal Almanya ve Aşağı Saksonya Hükümetlerine şük
ranlarımızı sunarım.»

BELGE : 5

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI MÜSTEŞARI BÜYÜKELÇİ NECDET TEZEL’İN 
«DOĞU AKDENİZ’İN GÜVENLİĞİ» KONULU KONFERANSTA 

YAPTIKLARI AÇIŞ KONUŞMASI

Sayın Bakan Yardımcısı,

Sayın Konuklar,

Değerli siyaset ve bilim adamları ile uzmanların araştırıcıların «Do
ğu Akdeniz’in Güvenliği» Sempozyumuna katkıda bulunmam üzere ül
kemize gelmiş olmalarından mutluluk duyuyoruz.

Bu seminerin ABD ve Sovyet liderleri arasında uzun yıllardan son- 
■Ta düzenlenen Zirve toplantısı ile aynı döneme rastlaması güzel bir te
sadüf teşkil etmiştir.
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Türkiye her zaman Doğu ile Batı arasında yumuşamadan yana ol
muştur.

Batı ile Doğu arasında diyalogun sürdürülmesini daima destekle
miş izdir. Genel ve kontrollü bir silâhsızlanma yolunda atılacak adımlar 
milletlerarası ilişkilerde mevcut gergini Lider in azaltılmasına katkı sağ
layacaktır. Milletlerarası ihtilâfların en köklü ve en sürekli biçimde 
kendini gösterdiği bir bölgede bulunan Türkiye dünyada ve bölgede ba
rış ve istikrar ortamının tesisini samimiyetle arzu etmekte ve bu amaç
la gayret göstermektedir.

Ancak bölgede ve dünyada barış ve istikrara sadece iyi temenni
lerle ulaşmak kabil değildir. Bugünün siyasî ve stratejik  gerçekleri, et- 
kin bir caydırıcılığın barışın muhafazasında en önemli unsurlardan biri 
olduğunu ortaya koymaktadır. Geçmiş tecrübeler bunu teyid etmekte
dir. Etkili bir caydırıcılığa sahip olmanın ilk şartı, ekonomik ve askerî 
açılardan güçlü olma, dayanışma ve ortak değerlerin korunmasıdır. Bu 
çerçevede, etkin dengeli ve ittifak içinde iyi biçimde dağıtılmış ekono
mik ve askerî gücün özel bir önemi vardır. NATO’nun herhangi bir böl
gesinde herhangi bir zayıflık İttifakın topyekûn gücünü ve inandırıcılı
ğını olumsuz yönde etkileyecektir.

Bu açıdan bakıldığında ortak değerlere içtenlikle bağlı olan ve 
NATO’nun stratejik yönden en hassas bölgesinde bulunan Türkiye’nin 
savunma gücünün modem silâh ve' teçhizat iie süratle takviyesinin bir 
zaruret teşkil ettiği görülecektir.

Türkiye Batı Avrupa’nın en geniş toprakları olan ülkesidir. Nüfus 
açısından Batı Avrupa’nın önde gelen beş ülkesinden biridir.

Silâhlı Kuvvetlerinin sayısı İttifak içinde ABD’den sonra ikinci sı
rayı almaktadır. Varşova Paktı ülkeleri ile en uzun smın olan NATO 
üyesi Türkiye’dir.

Türkiye’nin İttifak’m Güneydoğu kanadında etkili bir savunma 
sağlayabilmesi ve bölgede bir istikrar unsuru olarak oynadığı önemli 
rolü sürdürebilmesi gerek İktisadî, gerek askerî imkân ve kabiliyetlerini 
süratle geliştirebilmesi ile yakından ilgilidir. Bu alanlarda Türkiye bü
yük gayret içinde bulunmaktadır. İktisadî alanda Hükümetimizin uygu
lamakta olduğu liberal politika ve Türk ekonomisini dış pazarlara açma 
siyaseti meyvelerini vermeye başlamıştır. İhracatımız 1980’den bu yana 
yaklaşık dört misli artış göstermiştir. İhracatımızın içinde sanayi ürün
lerimizin payı beş yıl önce % 35 civarında iken bugün % 80’e yaklaş
mıştır. Ekonominin diğer alanlarında da önemli gelişmeler sağlamış du- 
lunuyoruz. Ancak bazı dost ve müttefik ülkelerin uyguladıkları ticaret
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tahtidieri Türkiye’nin İktisadî kalkınma hamlesini olumsuz yönde etki
lemekte ve dolayısıyla savunma gayretlerini sınırlandırmaktadır. Bilin
diği gibi savunma ile ekonomi arasında çok yakın bir irtibat mevcuttur.

Türkiye savunma amaçlarıyla her yıl bütçesinden büyük meblağ
lar harcamaktadır. Gayri safi millî hasıla ve bütçeye oranla savunma 
alanında yapılan harcamalar açılarından NATO ülkeleri arasında en ön 
sıralarda yer almaktadır.

ABD ve Federal Almanya’nın Türkiye’ye sağlamakta olduğu des
tek Türkiye’nin askerî imkân ve kabiliyetlerinin geliştirilmesi açısın
dan önem taşımaktadır. Bu hükümetlerin çabalarını takdir ediyoruz. An
cak şu hususu belirtmek isterim ki, bu dost ve müttefik ülkelerin as
kerî yardımları Türkiye’nin asgari ihtiyacının çok altında kalmaktadır. 
Üstelik ABD Kongresinde Türkiye’ye yapılacak yardımın Kıbrıs sorunu 
gibi yabancı unsurlarla irtibatlandırılmak istenmesi ve Türkiye ve Yu
nanistan’a yapılacak yardımlar arasında 7/10 nisbetinin ihdası gibi İt
tifak anlayışı ile ve aynı zamanda Türkiye ile ABD arasındaki 1980 
tarihli askerî yardım anlaşmasının lafzı ve ruhu ile kabili telif olmayan 
unsurların mevcudiyeti bir yandan İttifak’m Güneydoğu kanadının gü
cünü ve etkinliğini zayıflatmakta, bir yandan da Türk kamuoyunda hak
lı bir hayal kırıklığı yaratmaktadır.

İttifak’m Güneydoğu kanadının gücünü olumsuz yönde etkileyen di
ğer bir unsur da Yunanistan’ın Türkiye’ye karşı izlediği gerginlik poli
tikasıdır.

Gerçekten Doğu Akdeniz’in güvenliği ve istikrarı Türkiye ile Yuna
nistan arasında iyi ilişkilerin ve işbirliğinin bulunmasına sıkı sıkıya bağ
lıdır. Bu açık gerçeğe rağmen Yunanistan Hükümeti Türkiye ile Yuna
nistan arasında 1923 Lozan Andlaşması ile ihdas edilmiş bulunan den
geyi lehine bozmayı amaçlayan bir siyaset izlemektedir.

Milletlerarası andlaşmalarla silâhsızlandırılmış bulunan Doğu Ege 
Adalarının silahlandırılması bunun en bariz örneklerinden biridir.

Yunanistan, 1980 yılında İttifak’m askerî kanadına dönmesini müm
kün kılan Rogers Anlaşmasını da tanımadığını ilân etmiştir. Ayrıca 
Ege’de yapılan. NATO tatbikatlarına katılmamakta ve bu tatbikatların 
icrasında güçlükler çıkartmaktadır.

Yunanistan’ın NATO içindeki müttefiki olan Türkiye’yi tehdidin 
kaynağı olarak takdim etmesi ve iki ülke arasında mevcut ihtilâfların 
halli için Türkiye’nin önerdiği diyalog ve müzakere yolunu reddetmesi, 
İttifak içinde mevcut olması gereken dayanışma ruhuna da büyük za
rar vermektedir.
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Oysa Türkiye üe Yunanistan arasındaki bütün meselelerin müza
kere yoluyla ve karşılıklı menfaatlere hizmet edecek biçimde kalıcı çö
zümlere kavuşturulması Türk ve Yunan milletlerine olduğu gibi bir bü
tün olarak Batı camiasının birliğine hizmet edecek, gücünü ve istikra
rını arttıracaktır.

Türkiye’nin içinde bulunduğu bölgede köklü ihtilâflar, ciddi sorun
lar ve hepsinden önemlisi sıcak çatışmalar mevcuttur. İran’la Irak ara
sında beş yıldan fazla bir süreden beri devam eden savaşın kazandığı 
yeni boyutları endişe ile izliyoruz. Türkiye savaşın sona erdirilmesi için 
gerek ikili düzeyde, gerek İslâm Konferansı çerçevesinde oluşturulan Ba
rış Komitesinde yoğun çaba göstermektedir. Ancak üzülerek görüyoruz 
ki, taraflar arasında henüz barışa yönelecek ortak bir anlaşma zemini 
mevcut değildir.

Orta Doğu sorununa gelince Türkiye, İsrail de dahil olmak üzere 
Orta Doğu’daki bütün ülkelerin varolma hakkını tanımaktadır. Ancak 
bölgede uzun yıllardan beri mevcut olaıı istikrarsızlığın başlıca nedenini 
teşkil eden bu ihtilâfın çözümü için Filistin halkının meşru haklarını 
teminat altına alarak adil ve hakkaniyete uygıın bir çözüm yolu bulun
ması gerektiğine samimiyetle inanıyoruz. Ayrca çeşitli vesilelerle ifade 
ettiğimiz gibi İsrail’in 1967 yılından beri işgal ettiği Arap toprakların
dan çekilmesi bölgede kalıcı bir barış ve istikrarın tşsisi için elzemdir.

Türkiye, Atatürk’ün Cumhuriyet’in kuruluşunda tesis ettiği dış 
politika ilkelerine uygun olarak komşularıyla, bölge ülkeleriyle ve dün
yadaki bütün devletlerle iyi ilişkiler sürdürmeye özen göstermektedir. 
Türkiye’nin bu politikası uzun yıllardan beri takdirle karşılanmaktadır. 
Bu vesileyle Yunanistan’ın eski Başbakanı Venizelos’un bir sözüne atıf
ta bulunmak istiyorum. Venizelos 1934 yılında Nobel Barış Komitesi 
Başkanlığına gönderdiği mektupta Atatürk’ü Nobel Barış ödülüne aday 
gösterirken aynen şöyle diyordu :

«Andlaşmalarla tarif edilmiş bulunan, etnik ve siyasi sınırlardan 
açıkça tatmin olan Türkiye Orta Doğu’da barışın gerçek bir dayanağı 
haline gelmiştir.» Türkiye’nin hiç bir ülkenin topraklarında gözü yok
tur. Ancak temel hak ve menfaatlerinin korunmasında kararlıdır.

Batı camiasına mensup olan Türkiye gerek coğrafi mevkî, gerek 
bölge ülkeleriyle mevcut yakın dostluk ilişkileri ve süratle gelişen eko
nomik işbirliği ile Batı ve Orta Doğu arasında bir köprü rolü oyna
maktadır.

Seminerinizin gündeminde yer alan terörizm konusuna da kısaca 
değinmek istiyorum.



Türkiye devletin birliğine ve bütünlüğüne ve fertlerin can ve mal 
güvenliğine yönelik terörist saldırılara sahne olmuş bir ülkedir. Ayrıca 
yurt dışında görev yapan çok sayıda diplomatımızın da terörist saldırı
ların kurbanı olduğu herkesçe bilinmektedir. Her türlü İnsanî değer
leri ihlâl eden bu terörist saldırılar milletlerarası terörizm faaliyetleri
nin bir uzantısını teşkil etmektedir. Türkiye aldığı tedbirlerle ülkede 
huzur ve istikrarın tesisinde başarılı sonuçlar almıştır. Ancak dünya
da terörizm belasının önlenebilmesi milletlerarasmda etkili bir işbirliği
nin tesisiyle mümkün olabilir. Bu görüşümüzü yıllardan beri savunuyo
ruz. Ancak son yıllarda yaşanan acı tecrübeler hiç bir ülkenin teröriz
min insafsız saldırılarından masun olmadığını ortaya koymuştur.

Terörizmle mücadelede Batı ülkeleri arasında sağlanacak etkili- bir 
işbirliği bütün dünyaya örnek teşkil edebilir.

Sözlerimi bitirmeden önce Türkiye’nin bütün konularda Batı dün
yası içinde işbirliği ve dayanışmaya verdiği önemi bir kere daha belirt
mek istiyorum.

Seminerinizi bu açıdan değerlendiriyor ve bu seminerin Özellikle 
bölge dışından gelen temsilciler için bölgenin önemini, şartlarını ve me
selelerini teşhis etmek açısından yarar sağlayacağını ümid ediyoruz.

Teşekkür ederim.

BELGE : 6

BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZALTN «ULUSLARARASI YENİ 
BİR EKONOMİK DÜZENE BATI’NIN YE İSLAMİYETİN KATKISI» 
KONULU KONFERANSTA 14 KASIM 1985 TARİHİNDE PARİS’TE

YAPTIKLARI KONUŞMA

Sayın Başkan,

Bana bu mümtaz topluluğa hitap etmek imkânı sağladığı için «İs
lam ve Batı» kuruluşuna teşekkür etmek isterim. Batı ile İslam ara
sındaki kapsamlı diyaloga katkıda bulunacak bu önemli konferansı dü
zenlediği için kuruluşunuzu kutlarım. Konferansın UNESCO’nun çatısı 
altında toplanmasının hepimiz için ayrı bir anlamı bulunmaktadır. Zira, 
Genel Direktör M. Bow’un kararlı yönetimi altında yorulmak bilmeyen 
çabalar gösteren bu örgütü takdir ediyoruz.

Ekonomik yaklaşımımızı ve bunun uygulamasını size özetle anlat
madan önce Türkiye’nin laik bir ülke olduğunun altını çizmek isterim. 
Laiklik ilkesi Cumhuriyetin temelinde yatmaktadır. Bu sadece bir ana
yasa maddesinden ibaret değildir. Tarihi süreç içinde halk tarafından
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bütünüyle kabul edilmiş bir ilkedir. Tabiikı, laiklik din ve vicdan öz
gürlüğüne bir engel değildir ve % 99’u İslam olan Türk halkı dinlerine 
özgürce sahiptirler.

Din önemlidir. Her medeniyette kültürün temelini oluşturur. Din, 
birey ve toplumu derin bir şekilde etkiler ve hatta şekil verir. Türk 
Toplumu da dinin önemli bir rol oynamış olduğu tarihi gelişmelerden 
büyük ölçüde etkilenmiştir. Hemen her tarihi olay düşünce yapımızda 
ve olaylara bakışımızda bir iz ve kalıntı bırakmış olup, bu zamanla gü
nümüzdeki kültür sentezine ulaşmamızı sağlamıştır. Bu sentezin düşün
cemizde ve yaklaşımlarımızdaki güçlü bir dolaylı etkisi olup, bundan 
kaçıııamayız.

Geriye dönüp baktığımızda Batı’daki sanayi devriminin, İslam ül
kelerinin göreli gerilemesine rastladığını görürüz. Bugünkü ekonomik 
sistem sanayi devriminin bir ürünü olduğu cihetle, sanayileşmiş olsıın 
veya gelişme yolunda olsun, hür dünyanın ekonomileri Batı modeli üze
rine kurulmuş bulunmaktadır. Günümüzde İslam ekonomisini uygula
ma çabasında olan bazı ülkeler bulunmaktadır. Fakat hiç bir ekonomi 
bütünüyle islami olarak nitelenemez. Türk ekonomisi büyük ölçüde Ba- 
t ı ’mn serbest piyasa modeli üzerine kurulmuş bulunmaktadır. Bununla 
birlikte Türk halkı değerlerine ve geleneklerine yakından bağlıdır.

Bu açıdan kültür varlığımızın hususiyetlerini size özetle belirteyim:

İslamda düzen kavramı «Tevhid» üzerine kuruludur. Bu düzende 
her şey belirli bir yere ve fonksiyona sahip olup, organik bir ilişki bi
çimi içinde ve az fakat öz bazı kurallar çerçevesinde hareket etm ekte
dir. Bugünkü şartlarda organik bağdan kastımız serbest güçleri ve te
mel yasaları ile iyi çalışan bir piyasadır. Burada doğrudan müdahale 
yerine dolaylı teşvikler rol oynamaktadır. Böyle dolaylı müdahaleler da
hi mümkün olduğunca kısıtlı tutulmuştur. Devlet sadece bu çerçeve için
de yönetim ve bölüşüm yetkilerini muhafaza etmektedir.

Bu bizi piyasa kavramına getirir. İslam ve Batı piyasa kavramla
rında her zaman bazı benzerlikler bulunmuştur. Her şeyden önce ikisi 
de hürdür. İslam piyasasında da fiyatlar serbestçe ve piyasa güçleri va
sıtasıyla tesbit edilir. Tekel oluşmasına yapısal bazı engeller getirdiği 
cihetle İslam piyasa mekanizmasında rekabet bazı açılardan daha da 
mükemmeldir. Bir tarafta zekat, diğer tarafta tefecilik yerine kâr bö
lüşümü bu engelleri oluşturmaktadır. Ahlaki nedenlerden dolayı islami 
piyasada rekabet B atı’daki gibi kıyasıya değildir.

Bizim gibi düzende birlik kavramından etkilenmiş olan insanların 
almış oldukları eğitime bakıldığında bunun genellikle matematik veya 
fizik temeli olduğunu müşahade etmek belki ilginç bir husus olabilir.
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Cebir’iıı İslam medeniyetinin en yüksek manevi noktasına ulaştığı anda 
ortaya çıktığım nasıl unutabiliriz. Bu husus bizim piyasa ekonomisini 
ideoloji dışı, akılcı ve sosyal cephesini de gözardı etmeyen sistemik bir 
birlik içinde tanımlamakta oluşumuzun nedenini izah etmektedir.

Tarihi açıdan bakıldığında islamın çıkış ortamında bireyciliğin ge
lişmesine büyük katkısı olduğunu görürüz. Bunun günümüzdeki karşıtı, 
topluma karşı sorumlu olan haklı bir kâr elde eden hepsinin üstünde 
akılcı ve sadece sürekli daha fazla üretmeyi amaç edinmiş olan giri
şimcidir.

Batıdaki klasik bir muhafazakar parti genel olarak ekonomik ras- 
yonalizasyon üzerine daha fazla ağırlık verir. Her ne kadar liberal, ra
dikal bir ekonomik program uyguluyorsak da bunun özellikle sosyal yö
nüne ağırlık vermiş bulunuyoruz. Görüşümüze göre Adalet ilkesi toplu
mun temel ilkesidir.

Sayın Başkan,

24 Ocak 1980 stabilizasyon programının büyük ölçüde Batı’11111 li
beral piyasa ekonomisinden ilham alınmış ve bizim koşullarımıza uydu
rulmuş olduğu bir gerçektir. Bununla birlikte, konuşmamın başında da 
belirttiğim üzere, milli kültürel birikimimiz bu girişimde aynı derecede 
etkin bir rol oynamıştır, özellikle bu açıdan bakıldığında bunu bir «te
mel reform» ve «eskisinin kesinlikle terkedilmesi» olarak nitelememiz 
mümkün olmaktadır.

Özellikle ekonomik rasyonalizm açısından bakıldığında, bu progra
mı uygulamaya koymadan önce Türk ekonomisinin yönetiminin çağdaş 
ekonomi kavramı ile herhangi bir ilişkisi bulunmadığını görürüz. Osman
lI împaratorluğu’ndaki koşullara bir tepki olarak Cumhuriyetin ilk yıl
larındaki ekonomi politikası büyük ölçüde devletçiliğe dayanmıştır. Ka
mu İktisadi Teşebbüslerine gerek üretimde, gerek hizmet sektöründe 
önemli liderlik görevleri verilmiş ve bu arada özel sektör gelişememiş
tir. Harbin ertesinde bir ithal ikamesi politikası giderek hız kazanmış
tır. Devlet ekonomik hayatın hemen her veçhesine müdahale etmiştir.

Gerçek piyasa güçleri ve güvenilir piyasa göstergelerine sahip bir «pi
yasa» oluşamamıştır. Bununla birlikle Cumhuriyetin ilk yıllarında kısıt
lı kaynaklarla önemli bir gelişme sağlanmıştır. Ancak, ekonomik politi
kaların bir ömrü vardır. Önce olumlu sonuçlar verirler, fakat zaman 
içinde etkinlikleri kaybolur ve nihayet zararlı olmaya başlarlar'. Bu aşa
mada. değiştirilmeleri gerekir.
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Programımız bu durumu bütünüyle değiştirmeye yöneliktir. Çünkü 
programımızın temelinde yatan temel felsefe bireyciliktir. İnsanlığın ge
lişmesindeki esas itici gücü bireyciliğin sağladığına inanıyoruz. Bireysel 
yeteneğin önceliği bulunmaktadır. Bireyin refah ve mutluluğunun toplu
mun en yüksek amacını oluşturduğuna inanıyoruz. Bu nedenle serbest 
piyasa ve özel girişimi ekonomik kalkınmamızın temeli olarak kabul 
ettik. Bu nedenle devletin ekonomiye müdahalesini asgari düzeye in
dirdik ve bürokrasi ile mücadele ettik ; kambiyo rejimini basitleştirdik; 
fiyat kontrollerini kaldırdık; ticaret rejimini serbestleştirdik; paramız 
için gerçekçi bir kur ve gerçekçi bir faiz haddi tesbit ettik; ekonomi
mizi uluslararası rekabete açtık. Kısaca piyasa güçlerinin ve piyasa gös
tergelerinin serbestçe çalışabileceği serbest piyasayı yerleştirdik.

Bu programdan olumlu sonuçlar almamız çok uzun sürmedi. Bu
günkü düzeyi tatminkâr olmamakla birlikte, dolu-dizgin giden enflasyo
nu kontrol altına aldık ve düşürdük. Paralel piyasaların önüne geçecek 
bazı temel maddelerdeki yokluğu ortadan kaldırdık. İhracatımızı 3 kat
tan fazla arttırarak 2 milyar dolardan 8 milyar dolara çıkardık. Sanayi 
ürünleri ihracâtının genel ihracat içindeki payını % 35’den 5 yıl içinde 
% 80 oranına çıkardık. Böylelikle ödemeler dengemizde sağlanan düzel
me 1970’lerin sonunda, yani programımızı uygulamaya geçmeden önce, 
ertelenmiş bulunan birikmiş borçlarımızın geri ödemelerine imkân ver
di. Uluslararası ekonomik ilişkilerde görülen yavaş büyüme, korumacı
lık ve dünya ticaretindeki gevşeme gözöııünde tutulduğunda programı
mızın başarısı daha iyi ortaya çıkar.

Yaptığımız iş liberal ekonomi modelini Türkiye’nin koşullarına uy
durmanın ötesinde, müdahaleci bir komuta ekonomisini çağdaş bir piya
sa ekonomisine dönüştürmek çabasıdır. Böylece bu süreç içinde tarihi 
sentezin dolaylı fakat hayati rolünü de vurgulamış bulunuyorum.

Ekonomik istikrar programımız halkımıza ayrıntılarıyla izah edil
miş bulunmaktadır. 1984 Mart’mda yapılan mahalli seçimlerde Türk mil
leti bu programa olan güvenini teyid etmiş bulunmaktadır. Tüm sıyası 
partilerin katılması ile bu seçimler bir genel seçim niteliği kazanmış
tır. Türkiye’de parlamenter demokrasinin yerleştirilmesine, ferdi hürıı- 
yetlerin korunmasına ve serbest piyasa sisteminin tam manasıyla yer
leştirilmesine kararlıyız. Serbest piyasa ekonomisi ile demokrasi arasın
da yakın bir ilişki bulunduğu cihetle, ekonomik gelişme ve sosyal adale
tin sadece böyle bir serbest sistem vasıtasıyla sağlanabileceğine inanı
yoruz. Çabalarımızda Türk halkının gelişmiş aldı selimi ve demokra ı ' 
ideallere olan bağlılığı en büyük güç kaynağımızı oluşturmuştur.
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Şimdi size getirmiş olduğumuz ve daha çok inançlarımızdan esin
lenmiş bulunan yeniliklerden söz etmek istiyorum:

İslam iktisadiyatının kendine has finans ve yatırım anlayışı bu
lunmaktadır. İslam dininde faiz geliri yasaklanmıştır. Bu nedenle islami 
finansman modeli kâr bölüşümü prensibi üzerine kurulmuştur. Uygula
mada bu model geleneksel değerleri nedeniyle faiz gelirine yönelmeyen 
toplumun önemli bir kesiminin tasarruflarını kullanma üzerine kurul
muştur. Modelin dini temelleri bunun uygulanabilirliğini ve etkinliğini 
azaltmamaktadır. Gerçekte bunun bazı dini mülahazaların ötesinde dün
yada uygulanabilirliği olduğu görülüyor.

Batı mali uygulamaları, borçlunun güvenilirliği ve verdiği garan
tilere dayanmaktadır. Diğer' yandan kaynak aramakta olan borçlu ay
rıca garanti de bulması gerektiğinden ek bir külfet üstlenmektedir. Bu 
sistem içinde kaynaklar genellikle bunları geriye ödeyebilecek kimseye 
tahsis edilmektedir. Kredi veren kimse açısından kaynakların tahsis 
edildiği projeler çok önemli değildir. Sadece son zamanlarda Amerika 
Birleşik Devletlerinde bazı bankalar kredi açtıkları kimsenin projeleri 
ile de ilgilenmektedir. Borçlu güvenilirliğine yönelik bu ön-yargı ekono
mide tekelleşmeyi teşvik etmekte ve anti-tröst yasaların ortaya çıkma
sına neden olmaktadır.

îslami sistemde ise, kredi açan ve borç alan kimse arasındaki iliş
ki bir ortaklıktır. Dolayısıyla, kredi veren yatırım projesi ile ilgilidir. 
Projenin verimliliği ve kârlılığı, diğer bir deyimle dönen geliri, kredi 
açanın temel kaygısını oluşturur. Borç alanın mali gücü ise önemli ol
makla birlikte ikinci derecededir.

Sonuçta kaynaklar en kârlı projeler için tahsis edilebilmektedir. 
Kredi veren önceden belirlenmiş sınırlar dahilinde borçlunun ortağı oj- 
duğuııdan ve risk paylaşım esasını da beraberinde getirdiğinden bu sis
temin bir diğer avantajı da yatırımların spekülatif olamamasında yat
maktadır. Kâr ortaklığı borçlunun itibarından çok, sağlam projeleri dik
kate aldığından, bu sistemde, Batı sistemine göre tekelleşme eğilimleri
nin önüne geçilmektedir.

Bir Hükümet Kararnamesiyle Türkiye’de faizsiz mali kuruluşların 
işlemesine müsaade ettik. Bu kuruluşlar şimdilik sadece ticari mübade
lelerle ilgilenmektedirler. İthalat ve ihracat finansmanında aı acı. rolünü 
oynamaktadırlar. Tam olarak geliştiklerinde bu kuruluşların ortaklık 
esasına göre mevduat toplamaları ve topladıkları mevduatları ayııntılı 
olarak yapılacak proje değerlendirmeleri neticesine göre yatırımlara ka-
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yen yatırımcılar için bazı kurallar tesbit etmişlerdir. Bu kurallar üre- 
ııalize etmeleri beklenmektedir. Bu bankalar Fon’larmı kullanmak iste- 
tim yardımı, kiralama ve FonTarm mal mukabili plasmanı gibi Batı’- 
daki ticari uygulamalara benzerler.

Bu çerçevede yaratılmış bulunan bir de kâr ve zarar ortaklığı bel
gesi vardır. Hamiline şirket kârına iştirak imkânı veren bu menkûl kıy
met türünü sermaye şirketleri ihraç edebilmektedir. Bu menkûl kıymet 
türünün hisse senedinden bir farkı da hamillerini zarar gibi bir mali 
küliete iştirak ettirmesinden kaynaklanmaktadır. Bu menkûl kıymet
lere yapılan temettü ödemeleri şirketler tarafından ödenen faizlere ol
duğu gibi masraf olarak gösterilmektedir. Senet sahiplerinin kazançları 
ise mevduat sahiplerine ödenen faiz kazançlarında olduğu gibi % 10 
stopaja tabidir. Bu yeni mali araç henüz tecrübe safhasındadır.

İlaveten, «Tasarrufların Teşviki ve Kamu Yatırımlarının Hızlandı
rılması Hakkında Kanun» ile Türkiye’ye yeni bir tasarruf, finansman 
ve yatırım kavramını getirdik. Bu Kanun «Gelir Ortaklığı Senedi» adı 
altında yeni bir menkul kıymet yaratmıştır. Bu senetler vatandaşların 
kamuya ait köprü? baraj, elektrik santralı, karayolu, demiryolu, tele
komünikasyon sistemleri, limanlar ve hava meydanları gibi alt-yapı te
sislerinin gelirlerine ortak olmasını mümkün kılan belgeleridir.

Bu senetler sabit bir getiriyi garanti etmezler. Bunların geliri or
tak olduğu alt-yapı tesisinin gelirine bağlı olarak hesaplanmaktadır. Bi
rinci tertip senetlerin geliri cari faiz hadlerinden düşük olarak tahmin 
edilmişti. Buna rağmen, alıcılar enflasyon haddiııdeki düşüşe paralel 
olarak faiz hadlerinde meydana gelebilecek muhtemel düşüşleri dikkate 
almışlardır. Yatırımcılar kısa vadede yüksek faize karşılık orta vadede 
yüksek kârlılığı tercih etmişlerdir. Diğer taraftan daha evvel de bah
settiğim gibi, bu senetler kâr ortaklığını faiz kazancına inançları ve 
gelenekleri dolayısıyla tercih edenleri cezbetmişlerdir.

Kamu Ortaklığı Fonu’nun bir çok yararları mevcuttur, öncelikle, 
alt-yapı projelerine tahsis edilebilecek mali kaynakları arttırmaktadır. 
Bu hususun ekonomide önceliği vardır. Fon’un düzenli yıllık gelirleri 
yanısıra, gelir ortaklığı senetleri ihracı ile taze finansman kaynağı ya
ratılmaktadır. Bu yolla finanse edilen alt-yapı tesislerinin gelirlerine kar
şılık çıkarılacak Gelir Ortaklığı Senetleri ile de sistem kendi kendini 
finanse eden bir yapıya kavuşmaktadır.

İkinci olarak, bütçe dışı olması ve diğer bürokratik formalitelerden 
en az etkilenmesi gibi nedenlerle Fon’un kullanım hızı artmaktadır. 
Fon’un kurulmasından bu yana, devam etmekte olan projelerin tamam
lanmaları hızlandırılmıştır. Enflasyonist etkilerden ve geciİanelerden
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doğan zararlar en aza indirilmektedir. Ayrıca, projelerin erken tamam
lanmaları, yeni projelerin başlatılmasına imkân vermektedir. Fon’un bir 
diğer yararı ise, kalkınmada öncelikli yörelerde minimum % 10 kamu 
payı olan, istihdam yaratıcı yatırımlara finansman kaynağı yaratma
sıdır.

Bir yıldan az bir zamanda, 1. Boğaz Köprüsü ve 2 hidroelektrik 
santral gelirleri için çıkarılan Gelir Ortaklığı Senetleri aracılığıyla Fon’
un gelirleri 400 milyon dolara ulaşmıştır. Bu senetler, çok kısa süre
lerde ve çoğunlukla da küçük yatırımcılar tarafından satın alınmışlar
dır.

Fon’un kaynakları, 14 baraj ve hidroelektrik santralinin finansma
nında kullanılmaktadır. Bunların arasında Türkiye’nin en büyük barajı 
olan 2400 MW.’lık Atatürk Barajı ve 1800 MW.’lık Karakaya Barajı 
da bulunmaktadır.

Yeni finansman anlayışıyla başlatılan bir diğer sosyo-ekonomik 
program ise konut uygulamasıdır. Son 30 yılın şahit olduğu hızlı şehir
leşme ciddi bir konut sıkıntısı doğurmuştur. Yüksek konut kiraları or
ta ve düşük gelirli ailelerin bütçelerinde çok ağır bir yük oluşturmak
tadır. Problemin çözümüne yaklaşımımız, alkollü ve alkolsüz içkilerden, 
tütünden ve petrol ürünlerinden alman vergilerden bir kısmını; lüks it
halattan oluşan bir fonu; yurtdışı çıkışlarından alman bir bedeli; sağ
lanabilecek kredi ve gelirleri Fon’da toplayarak kaynak yaratmak şek
lindedir.

Bu programın uygulanmasından önce, yabancı sigara ve benzeri 
bazı lüks tüketim maddeleri ithalat kısıtlamalarından ötürü kaçak ola
rak Türkiye’ye girmekteydiler. Bu uygulamayla ithalat serbest bıra
kılmış, aynı zamanda da kaynak yaratılmıştır. Bu program, kaynak
larım yüksek gelir gruplarından yaratarak orta ve düşük gelir grupla
rına konut kredisi olarak aktardığından önemli bir sosyal işlevi de ye
rine getirmektedir.

Bugüne kadar, bu Fon sayesinde 60.000 düşük gelirli aile konut sa
hibi olmuşlardır. Yıl sonuna kadar bu rakam 100.000’e ulaşacaktır. Fon’
un kaynakları halihazırda 450 milyon dolara ulaşmış ve bu rakama 
ulaşacak yıllık gelirlerle yılda 100.000 konutun finanse edileceği hesap
lanmıştır.

Programın önemli amaçlarından birisi, düzenli bir şehirleşmenin 
alt-yapısım oluşturmaktadır. Hızlı şehirleşme ve ferdi konut yapımı, bu 
tür bir düzenlemenin yokluğunda düzenli şehirleşmeye imkân verme
mektedir.
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Diğer bir programımız ise küçük ve orta boyutlu teşebbüse yöne
liktir. Orta sınıfın önemli kısmını oluşturan bu kesim toplum içerisin
de önemli bir konuma sahiptir. Bu programda, yetenek ve bireysel te
şebbüs en önemli niteliklerdir. Bu sektördeki üretim şekli emek-yoğun 
faaliyetlere yöneliktir, üretimlerini modernize etmek ve arttırmak ama
cıyla küçük sanayi siteleri ve organize endüstri sahaları kurulmasına 
özellikle önem verilmektedir. Uzmanlaşmış bir Banka bu tür teşebbüs
lere işletme ve yatırım kredileri sağlamaktadır.

Sosyal bir önlem olanak, gelir seviyesi düştükçe yükselen ölçüde 
hizmet ve mal abmlarmda vergi iadesi imkânı sağladık. Bu yöntemle 
en düşük sabit gelir düzeyiııdekilerin net gelirleri, gelir vergilerini iade
ler vasıtasıyla % 25’den % 5’e kadar indirmek suretiyle artmaktadır. 
Bu sistemin önemli bir özelliği de vergi kayıplarının engellenmesidir. 
Fatura toplama adetinin bu suretle gelişmesi Katma Değer Vergisinin 
Türkiye’de 1 yıldan kısa bir sürede yerleşmesine imkân vermiştir.

Diğer yandan sabit gelirli alt ve orta gelir grubunu güçlendirmek 
amacıyla gelir vergisi oranlarını düşürdük.

Enerji tasarrufunu teşvik etmek ve düşük gelirlilerin bütçelerine 
katkıda bulunmak amacıyla belli bir miktarın altında tüketilen elektrik 
enerjisine düşük tarife uyguluyoruz. 1987 yılı sonuna kadar fonların 
daha verimli kullanılması suretiyle köylerin tüm elektrifikasyonunun ta
mamlanması bu fiyat politikasının sosyal sonucunu oluşturacaktır. Ba
zı büyük şehirlerde su tüketimi de benzer bir biçimde ele alınmakta olup, 
uygulama tüm ülkeye yayılmaktadır.

Sosyal açıdan önemli olan toplumun sosyal dokusudur, ülkede ge
lişmiş bir sosyal güvenlik sistemi bulunmamakla birlikte, büyük ve yay
gın aile yapısı ile komşuluk kavramı işsizliğin olumsuz sonuçlanın yu- 
muşatabilmektedir. Yeni şehirleşmiş nüfus ile bunların kırsal aileleri 
arasındaki kesintisiz ilişki şekli de kaynak aktarımını kolaylaştırmak
tadır. Bu tabii sosyal güvenlik bağları gelişmekte olan sanayi ve hiz
met sektörlerinde iş bulana ve yerleşene kadar köyden göç edenlerin 
geçinmesine katkıda bulunmaktadır.

Görüldüğü üzere getirdiğimiz her ekonomik yeniliğin içinde mün
demiç bir de sosyal unsur bulunmaktadır. Çabalarımızda her zaman sos
yal adalet ile ekonomik rasyonalizm ikili amacım birleştirmek kaygısı 
hakim olmuştur. İşte bu gerçek geçmiş dönemden asıl farkımızı oluş
turur.



Günümüzün uluslararası ekonomik koşulları içinde, Türkiye, halkı
nın geleneksel değerleri ile çağdaş liberal ekonomik yaklaşımı birleşti
rerek, ekonomisindeki yapısal değişiklikleri gerçekleştirmeye çalışmak
tadır. Türkiye’nin köprü biçimindeki kara kültesi biçimindeki jeopoli
tik konumu tarih içinde değişik kültürlerin biraraya getirilmesini müm
kün kılmıştır. Bu gerçek, bizde zaman içinde sürekli kültür sentezi oluş
turma yeteneği yaratmıştır. Çabalarımızın bu yönü diğer ülkelere de 
örnek oluşturmak suretiyle, ortaya çıkmakta olan yeni uluslararası eko
nomik düzene önemli bir katkı yapmaktadır. Ekonomik alanda neler yap
tığımız konusunda Orta-Doğu’daki komşularımızın bize sık sık sualler 
yöneltmeleri de ilginç bir gelişmedir.

îslam ülkeleri ile ikili ilişkilerimiz yanısıra İslam Konferansı Teş
kilatı vasıtasıyla da işbirliği yapmaya çalışıyoruzı İslam Konferansı 
Teşkilatı içinde Gelişme Yolundaki ülkeler arasındaki Ekonomik İşbir
liği Çerçevesinde uluslararası ekonomik düzenin önemli bir amacı, yani 
tek tek ve müşterek dayanışma, öncelik kazanmaktadır.

İslam Konferansı Teşkilatı içinde çok taraflı veya ikili ekonomik 
işbirliği Orta-Doğu’ya akan petro-dolarlarla büyük ölçüde kolaylaşmış
tır. Bölge içinde gerçekleştirilen işbirliği sayesinde Batı ile Orta-Doğu 
arasındaki orantısız ekonomik ilişki daha dengeli bir nitelik kazanmış
tır. Programımızın uygulamaya başlanması ve ekonomimizin dışa açıl
masıyla Türkiye bu gelişmeden büyük ölçüde yararlanmıştır. Böylelikle 
Batı ile tek yönlü ilişkilerimizde, aynı derecede önemli bir Orta-Doğu 
boyutunun eklenmesi ile denge sağlamak mümkün olmuştur. Bölgeye 
ihracatımız, 5 yıl içinde 250 milyon dolardan, tüm ihraç gelirlerimizin 
hemen hemen yarısı olan 3,5 milyar dolara çıkmış bulunmaktadır.

Bugünkü durum Orta-Doğu sermayesi, Batı teknolojisi, Türk iş
gücü- ve girişimciliği ile ortak yatırım yapma hususunda geniş imkân
lar sağlamaktadır. Bu açıdan umut verici bir başlangıç yapmış olduğu
muzu belirtmekten mutluluk duyuyorum.

Batı ile işbirliği ile Gelişme Yolundaki ülkeler arasındaki ekono
mik işbirliği kavramları birbirlerinin yerine geçmeyi amaçlamamakta
dır. Tam tersine, karşılıklı bağımlılık çerçevesinde sanayi ülkeleri sağ
lıklı gelişmelerini Gelişme Yolundaki ülkelerin gelişmesine bağlı olduğu
nu kabul ettiği takdirde, biri diğerinin koşulu olmaktadır.

Orta-Doğu’ya ihracatımız 5 yıl içinde hemen hemen 15 kat art
mıştır. Bu ihracatımız, diğer yarıyı oluşturan Batı’ya yönelik ihracatı-
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mız ile birbirlerini tamamlamaktadır. Batı’ya yönelik ihracatımız olduk
ça düşük bir seviyeden başlayarak gelişmiştir. Bıı cihetle, bugüne ka
dar bize ithalat ikamesini terk etmemiz yönünde sürekli tavsiyede bulu
nan Batı ülkeleri tarafından şimdi önümüze bazı korumacı engeller ko
nulmasından hayret duyuyoruz. Dünya ekonomisi için giderek ciddi bir 
tehlike halini almış bulunan korumacılık problemi ile mücadelede Batı’- 
nm gereken ciddi davranışı göstereceğini içtenlikle ümit ediyoruz.

Sayın Başkan,

Sonuçta, özetle, İslam'daki tevhid kavramının toplumda birliği sağ
lama amacına yönelik devamlı bir çaba olduğunu kaydetmek istiyorum. 
Bu amacın içinde toplumun çeşitli kesimlerini dengeli bir bütüne dö
nüştürmeye yönelik devamlı bir çaba bulunmaktadır. Bu hususta iyi bir 
Örnek olarak Osmanlı İmparatorluğunun en gelişmiş olduğu dönemde çe
şitli milletlerin, dinlerin ve kesimlerin birarada yaşadığı, her birinin ken
di fonksiyonunu yerine getirdiği ve toplumun dengesine, gelişmesine ve 
nihayet birliğine katkıda bulunduğunu gösterebiliriz.

Türkiye, böyle bir başarılı sentez geleneği ile bugün politik ittifak 
içinde bulunduğu sanayileşmiş Batı ülkeleri -Kuzey- ile Türkiye’nin de 
bir parçasını oluşturduğu İslam ülkeleri -Güney- arasındaki farkı gi
dermeye çalışmaktadır. Herhangi bir yerde ortaya çıkabilecek çatışma 
ve kargaşalığın, her yerde menfi yansımaları olduğu giderek küçülen 
dünyamızda bu durumun mutlaka ortadan kaldırılması lazımdır.

İki dünyanın birbirine değdiği noktada bulunan Türkiye, İslam ta
rafından temsil edilen Doğu gelenekleri üe Batı rasyonalizminin dengeli 
ve ahenkli bir biçimde kaynaşabileceği bir proto tipi oluşturmaktadır. 
Biz Türkiye’de her İlci dünyanın da en yararlı taraflarını almak suretiyle 
yaşantımızı zenginleştirecek böyle bir sentezi elde etmek için büyük 
çaba sarf etmekteyiz. Bu girişimimizde başarılı olduğumuz ölçüde, ulus
lararası işbirliği kavramı, dayanışma ve ahenkiıı geleceğin küçük dün
yasında varolacağını ümit edebiliriz.

Ben önümüzdeki yıllar içinde uluslararası barışa Türkiye’nin yapa
bileceği katkıyı işte böyle görüyorum.

Teşekkür ederim.
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BELGE : 7

PAKİSTAN CUMHURBAŞKANI ZİA ÜL HAK TARAFINDAN 
14 KASIM 1985 TARİHİNDE ONURUNA VERİLEN AKŞAM 

YEMEĞİNDE CUMHURBAŞKANI KENAN EVRENİN KONUŞMASI

Aziz Kardeşim Cumhurbaşkanı Zia-Ül Hak

Değerli Dostlar ve Konuklar,

Şahsım ve ülkem hakkında ifade buyurduğunuz sıcak duygular be
ni son derece mütehassıs etmekle kalmamış, konuşmanız ayrıca, Türki
ye ile Pakistan arasında kardeşlik mertebesine ulaşmış bulunan dostlu
ğun ne derece köklü ve güçlü olduğunu bir defa daha en açık bir şe
kilde yansıtmıştır.

Yüksek malumları olduğu üzere, Devlet Başkanı sıfatıyla ilk dış 
ziyaretimi 1981 yılında dost ve kardeş Pakistan’a yapmıştım. Altı gün 
süren bu ziyaretim sırasında ülkenizin birbirinden güzel yörelerini gör
mek, Pakistan halkının Türkiye’ye ve Türk halkına karşı beslediği de
rin sevgiyi ve Türk-Pakistaıı dostluğuna atfettiği büyük önemi bizzat 
görmek fırsatını elde etmiştim. Geçen sefer olduğu gibi bu defa da şah
sıma ve heyetimin mensuplarına gösterilen geleneksel Pakistan konuk
severliğine içten teşekkürlerimi sunarım.

Eminim ki Ekselansları da, ülkemize yaptıkları ziyaretler sırasın
da Türk halkının Pakistan’a ve PakistanlI kardeşlerine karşı aynı şe
kilde sıcak, samimi ve kardeşçe duygular beslediğini müşahade buyur
muşlardır.

Nazik davetinize icabetle Pakistan’a ikinci defa yapmakta oldu
ğum resmi ziyaret, bana, daha önceki ziyaretimin canlı şekilde muha
faza etmekte olduğum güzel anılarını tekrar yaşamak, Ekselanslarının 
dirayetli liderliği altında son dört yıl içerisinde Pakistan’ın her alanda 
kaydettiği büyük ilerlemeleri ve atılmaları yerinde görmek ve gerek iki
li ilişkilerimiz ile ilgili konular, gerek ülkelerimizi yakından ilgilendi
ren uluslararası meseleler hakkında Ekselansları ile yeniden gayet ya
rarlı görüş teatisinde bulunmak imkânını bahşetmektedir. Bu bakımdan 
büyük bir memnuniyet duymaktayım.

Aziz Kardeşim,

Türk-Pakistan ilişkileri gerçekten mükemmel bir düzeye ulaşmış 
ve gayet sağlam bir zemine oturmuş bulunmaktadır. Türk ve Pakistan 
halklarının birbirlerine karşı besledikleri derin sevgi, saygı ve takdir 
hisleri, ilişkilerimizin sağlam temellerinin teminatını teşkil etmekte, öte 
yandan ülkelerimiz yöneticilerinin işbirliği ilişkilerimizi daha da geliş-
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tirme ve pekiştirme yolundaki çaba ve kararlılıkları, çeşitli alanlardaki 
işbirliğimizin geleceğine büyük bir güvenle bakmamıza imkân vermek
tedir. Bu çerçevede, ülkelerimiz yöneticileri ve yetkilileri arasında her 
düzeyde sık sık gerçekleştirilen ziyaretleri gayet yararlı ve verimli te
maslar olarak mütalaa etmekteyiz, öte yandan, ortak kültürel ve ma
nevi değerlere sahip olmamız, aramızdaki bağları pekiştiren ve birbiri
mizi çok daha iyi anlamamıza yardımcı olan önemli bir unsur teşkil 
etmektedir.

Sayın Cumhurbaşkanı,

Ekselanslarının Pakistan İslâm Cumhuriyetinin Cumhurbaşkanlığı 
yüce görevine büyük çoğunlukla seçilmiş olmaları, son sekiz yıl içinde 
değerli gayretlerinizle elde edilmiş bulunan başarılı sonuçların Pakistan
lI  kardeşlerimizce takdirle karşılandığım ve Zat-ı Devletlerine büyük gü
ven duyulduğunu ortaya koymuş, ayrıca dirayetli bir lider olarak her 
bakımdan layık bulunduğunuz saygı ve sevginin en iyi şekilde tezahü
rünü teşkil etmiştir.

Pakistan’ın güçlü, istikrarlı, huzurlu ve uluslararası camiada say
gın bir ülke haline gelmiş olması, PakistanlIlar kadar biz Türkler için 
de kıvanç kaynağı teşkil etmektedir.

Aziz Kardeşim,

Ziyaretim, uluslararası ilişkileri ve özellikle bölgemizi etkileyen so
runların giderek daha ciddi boyutlara ulaştığı bir zamana rastlamakta
dır. Sürekli ihtilaflar, kuvvete başvurma tehditleri, silahlı çatışmalar 
ve muhtelif şiddet eylemleri uluslararası alanda maalesef yaygınlaşan 
bir şekilde devam etmektedir. İnsanlığın geleceğini ve hatta bekasını 
ilgilendiren hayati meselelerde ilerlemeler sağlanabilmesi çok büyük öl
çüde Doğu-Batı ilişkilerinin gelişmesine bağlı bulunmaktadır. Asgari 
kuvvet düzeylerine dayalı bir askeri dengeyi gerçekleştirebilecek yapıcı 
diyalog kurulması ve uluslararası alanda kapsamlı bir işbirliği sağlan
ması suretiyle gerçek bir yumuşama süreci arama çabaları bütün ül
keler için ana hedef olmaya devam etmektedir. Ancak, devamlı surette 
kendisini hissettiren genel bir güvensizlik duygusu, yalnız uluslararası 
ortamı olumsuz yönde etkilemekle kalmayıp, gerginlikleri ve çatışma 
ihtimallerini arttırmak suretiyle, dünyanın geleceğini belirsiz bir hale 
getirmektedir. Bu itibarla, ABD ile SSCB arasında önümüzdeki günler
de yapılacak Zirve toplantısının, esasında herkesin aleyhine olan bu du
rumu düzeltecek yeni çabalar için ümit kaynağı olmasını arzu ediyoruz.

Öte yandan, gelişmiş ve sanayileşmiş ülkeler ile gelişmekte olan 
ülkeler arasında uçurum boyutlarına varan farkların mümkün olan en 
süratli bir şekilde giderilmesi için biran önce gerekli tedbirlerin alınma- 
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sına ve düzenlemelerin yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu tedbir 
ve düzenlemeler, uluslararası alanda güven, huzur ve istikrar ortamı
nın tesis ve idamesi için zorunludur. Bu çerçevede, gelişmiş ve sanayi
leşmiş ülkelerin, gelişmekte olan ülkelere karşı daha liberal ticaret ve 
özellikle ithalat politikaları izlemelerini bekliyor ve arzuluyoruz.

Uluslararası düzeyde yoğun ve etkin işbirliğini gerektiren bir baş
ka konu da, uluslararası tedhişle mücadeledir. Bazı ülkelerin bu mese
lenin önemini zamanında idrak edememeleri ve konuya karşı bigane kal
maları, diğer bazılarının ise kendilerini hedef almadığı sürece buna mü
samaha etmeleri sonucu, bu tedhiş çok ciddi boyutlara ulaşmış ve sü
rekli yayılma eğilimi göstermiştir. Şimdi, uluslararası camianın, bir bü
tün olarak, buna kesin ve nihai bir darbe indirmesi ve uluslararası ted
hişin kökünü süratle ve tamamen kurutması gerekmektedir.

Aziz Kardeşim,

Şimdi, ülkelerimiz için özel önem arzeden bazı sorunlardan kısaca 
söz etmek istiyorum.

Afganistan’da dış müdahalenin devamı ve Afgan halkının maruz 
kaldığı acıklı durum bizde de büyük kaygı yaratmaktadır. Türk Milleti, 
kendisi ile geleneksel dostluk bağları bulunan Afgan Milletinin bu acı
larından dolayı derin üzüntü duymaktadır. Ayrıca, bu vahim sorun böl
gemizin barış ve istikrarı için de ciddi bir tehdit teşkil etmektedir. Bu 
durumun kardeş Pakistan için tevlid ettiği sorunların tam bilinci için
deyiz. üç milyondan fazla mültecinin ızdıraplarmm ve Pakistan için ya
rattıkları ağırlığın ne büyük sorumluluklar doğurduğunu biliyor ve ül
kenizin umutsuzluk içine düşmüş bu haysiyetli halkın acılarını hafif
letme yolundaki üstün çabalarını takdirle izliyoruz. Türkiye, Afgan hal
kının kendi kaderini serbestçe tayin hakkını kullanmak ve yabancı as
kerlerin ülkeden çekilmelerini sağlamak hususundaki azim ve kararlılı
ğım saygı ile karşılamaktadır. Afgan mültecilerinin zorla uzaklaştırıl
dıkları yurtlarına ve yuvalarına serbest iradeleriyle dönebilecekleri gü
nün gelmesini ümitle beklemekteyiz.

Komşularımız İran ile Irak arasında, beş yılı aşan ve maalesef yüz
yılımızın en uzun savaşlarından biri haline gelmiş bulunan kardeş kav
gasını her geçen gün gittikçe artan bir endişe ve üzüntü ile izlemekte
yiz. Biz, baştan beri gerek tek taraflı olarak, gerek dost Pakistan’ın 
da üyesi bulunduğu İslam Barış Komitesi içerisinde bu savaşı durdura
bilmek ve iki taraf için de kabul edilebilir bir çözüme zemn yaratabil
mek amacıyla çaba göstermekteyiz. Bölgemiz için her yönden ciddi teh
likeler yaratan ve her iki ülkeyi zaafa düşüren bu savaş karşısında Tür
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kiye ve Pakistan’ın tutumları tamamen aynıdır ve bu sebeple gayret
lerini birleştirerek adil bir sonuç elde etmeye çalışmaktadırlar. Son 
aylarda ortaya çıkan tırmanma, kaygılarımızın ne kadar yerinde oldu
ğunu göstermiştir. Bu kardeş kavgasının sona erdirilmesine yardımcı ol
mak için çaba ve teşebbüslerimizi devam ettirmeye kararlıyız.

Türkiye, bir bölge ülkesi olarak, Orta Doğu’da vuku bulan diğer 
olayları da çok yakından izlemekte ve bütün çabalara rağmen bölgede 
barış ve istikrarın bir türlü sağlanamamasından üzüntü duymaktadır. 
Türkiye, bölgede kalıcı ve devamlı bir barışın ancak İsrail’in işgal et
tiği tüm Arap topraklarından geri çekilmesi ve Filistinli kardeşlerimizin 
meşru haklarının tanınması suretiyle tesis edilebileceğine inanmakta
dır.

Türkiye, bu çerçevede, kardeş Ürdün Kralı Majeste Hüseyin ile 
FKÖ Lideri Yaser Arafat arasında varılan ürdün-FKö anlaşmasını da 
memnuniyetle karşılamış ve bölgede barış ve istikrarın tesisi yönünde 
atılmış bu yapıcı ve cesur girişimin tüm taraflarca en iyi şekilde de
ğerlendirilmesi gerektiğini ifade etmiştir.

Lübnan meselesine gelince; maaalesef bu ülkenin uzun bir süredir 
maruz kaldığı iç savaş ve çalkantılara nihai bir çözüm şekli bir türlü 
bulunamamaktadır. Türkiye, bu ülkeye dışarıdan yapılan müdahalelere 
son verilmesini ve Lübnan halkının kendi kaderini kendisinin tayin et
mesini içtenlikle dilemektedir. ,

Sayın Cumhurbaşkanı,

Türkiye, uluslararası ilişkilerde barış ortamının geliştirilmesine yö
nelik bütün çabaları teşviki ve anlaşmazlıkların barışçı yöntemlerle lıak 
ve eşitlik ilkeleri çerçevesinde çözümlenmesi gayretlerini desteklemeyi 
dış politikasının temel ilkesi olarak benimsemiştir. Ancak bu yaklaşımı
mıza ve politikamıza her zaman aynı şekilde yapıcı bir karşılık gördü
ğümüzü söylememize maalesef imkân yoktur. Nitekim komşumuz Bul
garistan’ın, ülkesinde yaşayan Türk Müslüman azınlığa karşı izlediği 
tutum buna somut bir örnek teşkil etmektedir. Bulgaristan bir yıla yakın 
bir süreden beri bir milyondan fazla Müslüman Türk’ün isimlerini zorla 
değiştirmek ve dini inançlarını ve benliklerini yok etmek için bir şiddet 
ve baskı kampanyası sürdürmektedir. Türkiye bu çok ciddi meseleye bir 
çözüm bulmak amacıyla iki ülke arasında görüşmeler yapılmasını teklif 
etmiştir. Ancak, Bulgaristan hükümetinin uzlaşmaz tutumu ve görüşmeye 
yanaşmaması yüzünden bugüne kadar bu meseleye bir çözüm getirilmesi 
mümkün olamamıştır. Bu ülkedeki Türk azınlığının ızdırapları sürdüğü 
ve bu mesele çözümlenmediği sürece, iki ülke arasındaki ilişkilerin eski 
memnuniyet verici düzeyine yeniden ulaşması beklenmemelidir.
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Diğer taraftan, komşumuz Yunanistan ile de bazı sorunlarımız 
mevcuttur. Biz Yunanistan ile aramızdaki bu sorunların hak ve eşitlik 
ilkeleri çerçevesinde gerçekleşecek bir diyalog ile çözümlenebileceğine 
inanmaktayız. Yunanistan’la bu anlayışa dayalı diyalog tesisi yolundaki 
girişimlerimiz bugüne kadar' maalesef sonuç vermemiştir. Buna rağmen, 
biz, aramızdaki sorunların müzakere yoluyla çözümlenmesi istikametin
deki çağrılarımıza Yunanistan’dan bir gün olumlu yanıt alacağımız hu
susundaki ümidimizi elan muhafaza etmek istiyoruz.

Aziz Kardeşim,
Siyasi alandaki ilişkilerimiz^ ülkelerimizin Büyük Kurucuları Ata

türk ve Cinnah’m umut ve tasavvurları istikametinde ve milletlerimizin 
ortak arzu ve beklentileri yönünde gelişerek bugünkü mükemmel dü
zeyine ulaşmıştır. İki ülke, uluslararası forumlarda çok silo bir işbirliği 
ve dayanışma içinde hareket etmekte ve bu durum, uluslararası camianın 
tüm üyeleri için güzel bir örnek teşkil etmektedir. Ayrıca, kardeşlik 
ortamı içerisinde sürdürdüğümüz yakın istişareler, bölgelerimizde ve 
dünyamızda barış ve istikrarın tesis ve idamesine matuf gayretlerimizin 
uyum içinde aynı yöne tevcih edilmelerini sağlamaktadır.

Aramızda yoğun bir ekonomik işbirliğinin gerçekleştirilebilmesi bakı
mından ülkelerimizin geniş potansiyellere sahip bulunmaları, bizler için 
büyük imkânlar bahşetmektedir. Bu imkânları en iyi şekilde ve azami 
surette kullanarak ekonomik ilişkilerimizi de mümkün olabilecek en üst 
düzeye çıkarmayı içtenlikle arzuluyor ve buna çalışıyoruz. Bu arzu ve 
isteklerimizin PakistanlI kardeşlerimizce aynen paylaşıldığını bilmek, bu 
çabalarımızda bize büyük teşvik unsuru olmaktadır. Ayrıca, bu ziya
retim sırasında ülkelerimiz arasında imzalanan çifte vergilendirmeyi 
önleme anlaşmasının ekonomik ilişkilerimizin geliştirilmesi çabalarına de
ğerli katkılarda bulunacağına inanıyoruz.

Kültürel alandaki ilişkilerimiz istikrarlı bir şekilde gelişmektedir. 
Bilimsel ve Teknik İşbirliği konusunda imzalanmış bulunan protokolün, 
bu alandaki bağlarımızın daha da güçlenmesine katkıda bulunacağından 
eminiz.

Sayın Cumhurbaşkanı,
Bu vesileyle, Kardeş Pakistan halkının ve hükümetinin Kıbrıs Türk 

Halkına sağladığı fevkalade değerli ve anlamlı destek için şükran his
lerimi bilhassa belirtmek isterim.

Aziz Kardeşim,
Sözlerime son verirken Ekselanslarının sağlık, mutluluk ve başa

rılarının, Pakistan halkının refah ve kalkınmasının devamı için en iyi 
dileklerimi sunuyor, Türkiye ile Pakistan arasındaki dostluk, kardeşlik 
ve dayanışmanın ebediyen süreceğine ve yüceleceğine dair inancımı tek
rarlıyorum.
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BELGE : 8

CUMHURBAŞKANI KENAN EVREN İN  
PAKİSTAN MİLLET MECLİSİNDE 15 KASIM 1985 TARİHİNDE

YAPTIĞI KONUŞMA

Sayın Cumhurbaşkanı,
Millet Meclisinin Sayın Başkanı,
Senatonun Sayın Başkanı,
Sayın Başbakan,
Sayın üyeler, Değerli Dostlar ve Misafirler,

Türk Milletinin^ daima güvenilir bir dost olarak benimsediği ve 
kardeş bildiği Pakistan’ı bu ziyaretim sırasında Yüce Meclisinize hitap 
etmek imkan ve şerefinin, hem de ilk konuk Cumhurbaşkanı olarak bana 
verilmiş olmasından dolayı gerçekten büyük bir mutluluk ve gurur du
yuyor, içten teşekkürlerimi, sevgilerimi sunuyorum.

Aziz kardeşim Cumhurbaşkanı Zia ül Hak’ın nazik daveti üzerine, 
Meclisinizin 23 Mart 1985 tarihinde yapılan açılış toplantısına katılmayı 
çok arzu etmiştim. Ancak o günlerdeki programımın çok yoğun olması, 
bu isteğimin gerçekleşmesine maalesef imkân vermemişti. Biraz gecik
meyle de olsa şimdi bu arzumun gerçekleşmesinden dolayı sevinçliyim.

Sayın Başkan ve Sayın üyeler,

İki ülke arasındaki kardeşçe ilişkiler, gücünü, milletlerimizin birbir
lerine karşı besledikleri derin saygı, sevgi ve takdir hislerinden almak
tadır. Bu bakımdan, milletlerinin temsilcileri olan Türk ve PakistanlI 
Parlamenterler arasında yakın temasların devamı, aslında mükemmel 
düzeyde olan ilişkilerimizin çok önemli bir halkasını oluşturacaktır. Ha
tırlanacağı üzere, Sayın Meclis Başkammızm başkanlığında bir Parla
mento Heyetimiz geçen yıl Pakistan’ı ziyaret etmiş, güzel ülkenizde gayet 
yararlı temaslarda bulunmuş ve en sıcak anılarla, Türkiye’ye dönmüştü. 
Gerek Sayın Meclis Başkammızm, gerek T.B.M.M.’nin Sayın üyelerinin, 
yakın gelecekte bir Pakistan Parlamento heyetini Türkiye’de ağırlama
nın sabırsızlığı içinde olduklarını biliyorum.

Sayın Milletvekilleri ve Senatörler,
Türkiye ve Pakistan, bugün uluslararası düzeyde dostlukları ara

nan ve saygı duyulan durumlarına, büyük güçlükleri, engelleri aşarak 
ulaşmışlardır. Her iki ülke de zaman zaman çok sıkıntılı dönemlerden 
geçmek zorunda kalmışlardır. Türkiye, bunun en son örneğini .12 Eylül 
1980 öncesi dönemde yaşamış, neredeyse bir ara iç savaşın eşiğine kadar 
gelmiştir. Milletimizin özlem ve istekleri doğrultusunda, o tarihte yöne
time el koymak zorunda kalan Türk Silahlı Kuvvetleri, öngörülen plân 
ve programlar çerçevesinde güven ve huzur ortamını sağlamış, ardından
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da, demokrasinin sağlam ve sağlıklı bir yapıya kavuşturulmasına yöne
lerek, başta Anayasa olmak üzere diğer yasal düzenlemeleri gerçekleş
tirip, 1983 yılında yapılan genel seçimlerden sonra kışlasına dönmüştür. 
Türkiye, böylece Cumhuriyetin kurulmasını takip eden yıllarda yaşam 
biçimi olarak seçtiği ve benimsediği ve kendisine en uygun olan demok
ratik rejime sağlıklı bir şekilde yeniden kavuşmuştur. Bu bakımdan, 
biz, Türkiye olarak, Pakistan’ın da, sorunlarını birer birer çözerek, ara 
verilen demokrasiye dönüş sürecinin son halkalarının süratle tamamlan
masına yönelik, kapsamlı çalışmalarını yakın ilgiyle izlemekteyiz. Her- 
şeyin en iyi ve en güzeline layık PakistanlI kardeşlerimize bu yolda 
başarılar diliyoruz.

Sayın üyeler,

Parlamenter rejimlerin yerleşmesinde ve devamlı olabilmelerinde 
parlamentolara ve parlamenterlere çok büyük görevler ve sorumluluklar 
düşmektedir. Parlamentolar bir bakıma rejimlerin iyi işleyip işlemedik
lerinin aynası da olmaktadırlar. Yüce meclisinizin Sayın üyelerinin ağır 
fakat o derece şerefli görevlerini en iyi şekilde ifaya kararlı olduklarına 
içtenlikle inanıyor ve Meclisinize Pakistan’ın mutluluk, refah ve esenliği 
yolunda bundan sonraki çalışmalarında da başarılar diliyorum.

Değerli üyeler,

İki büyük devlet adamı ve lider Atatürk ve Cirinah tarafından ku
rulmuş bulunan Türkiye ve Pakistan Cumhuriyetleri arasındaki ilişkiler, 
tüm dünya ülkelerine de örnek teşkil edecek şekilde mükemmel bir düzey
de bulunmaktadır. Milletlerimiz bugüne kadar tasada ve sevinçte daima 
birlikte olmuşlar ve birbirlerine karşı sonsuz saygı, sevgi ve güven 
duymuşlardır. Pakistan^ Türkiye’nin her konuda kendisini destekleye
ceğinden tam bir güven içinde olmalıdır. Kardeş Pakistan’ın da bize 
karşı aynı hisler taşıdığım yakinen bilmekten büyük memnuniyet du
yuyoruz.

Sayın Milletvekilleri ve Senatörler,

Türkiye ve Pakistan’ın dış politikaları, dünyada ve kendi bölgele
rinde barış, istikrar ve güvenliğin tesis ve devamına yönelmiştir. Bu 
çerçevede iki ülke komşularıyla yapıcı bir diyalog kurmak suretiyle iyi 
ilişkiler sürdürmeyi dış politikalarının temel hedefi olarak tesbit etmiş
lerdir. Bizler, bu amaçlara yönelik gayretlerimizi sürdürmeye kararlı 
olarak, diğer ülkelerin de diyalog ve uzlaşma yoluyla mevcut bazı so
runlara adil ve hakkaniyete uygun çözümlere yanaşacakları ümidini 
muhafaza ediyoruz.
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Dünyanın son yıllardaki gidişatı, iyimser olabilmeye maalesef pek 
imkan vermemektedir. Bn bakımdan, Doğu - Batı ilişkilerindeki ger
ginlik ortamını hafifletebilecek her türlü girişim ve gelişmeyi memnu
niyetle karşılıyoruz. Gelişmiş ve sanayileşmiş ülkeler ile gelişmekte olan 
ülkeler arasındaki büyük farklılıkların giderilmesi için gerekli düzen
lemelerin biran önce gerçekleşmesini bekliyoruz. Uluslararası terörizmin 
ortadan kalkması için bütün ülkelerin etkin bir işbirliği içinde olmasını 
istiyoruz. îçiııde bulunduğumuz bölgeler maalesef sürekli ihtilaf ve ça
tışmalara. sahne olmaya devam etmektedir. Afganistan’daki durum, İran- 
Irak savaşı, Orta Doğu sorunu ve Lübnan’ın içine düştüğü iç savaş, 
bölgelerimizde istikrarsızlığı arttıran ve barışı tehdit eden olaylardır. 
Bu endişe verici durum karşısında İslâm aleminin herzamankinden daha 
fazla birlik ve dayanışma ruhu içinde hareket etmesi gerektiğine ina
nıyoruz. Zira, birlik ve beraberlik içinde hareket eden bir İslâm alemi, 
Afganistan’daki müslüman halkın acıklı durumu, Bulgaristan’daki müs- 
lüman Türk azınlığının maruz kaldığı şiddet ve baskı kampanyası gibi 
kendisini çok yakından ilgilendiren tüm sorun ve konularda, bugünküne 
nazaran çok daha etkin bir rol oynamak imkanına kavuşacaktır. Birlikten 
kuvvet doğar ilkesi daima göz önünde tutulmalıdır. Bu vesileyle, Türkiye 
ile Pakistan arasında, dış politika alanındaki örnek dayanışmadan ve ulus
lararası forumlardaki yakın işbirliğinden duyduğumuz memnuniyeti bir 
defa daha huzurunuzda ifade etmek istiyorum.

Değerli üyeler,

Ülkelerimiz arasındaki mükemmel siyasi ilişkilerin, daha özlü ve 
kapsamlı bir ekonomik işbirliği ile tamamlanmasını diliyoruz. İki ülkenin 
potansiyelleri, daha yoğun bir ekonomik işbirliğine imkan verecek nite
liktedir. Memnuniyetle belirteyim ki, böyle bir işbirliği için her iki 
tarafta da gerekli siyasi irade ve kararlılık mevcuttur, öteyandan, ortak 
manevi ve kültürel değerlere sahip halklarımız arasındaki kültürel iliş
kilerin sürekli gelişmesini görmek de bizleri memnun etmektedir.

Büyük Atatürk’ün önderliğinde gerçekleştirdiğimiz Milli Mücadele 
sırasında siz kardeşlerimizden gördüğümüz büyük maddi ve manevi 
desteği^ aradan bunca yıl geçmiş olmasına rağmen, hislerimizde hiç bir 
azalma olmadan aynı derin takdir ve şükran duygularıyla anıyoruz. Bu 
hususu bu kürsüden bir defa daha belirtmeyi Kendim için çok zevkli 
bir görev addediyorum.

Sayın Başkan ve Sayın üyeler,

Bütün bu duygu ve düşüncelerle, bana sizlere hitap etmek imka
nını bahşettiğiniz için tekrar teşekkür ediyor, hepinizi saygı ile selam
lıyorum.

PAKİSTAN ZİNDABAT 
PAKİSTAN - TURKÎ DUSTİ ZİNDABAT
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BELGE : 9

CUMHURBAŞKANI KENAN EVREN’E PENCAP ÜNİVERSİTESİ 
TARAFINDAN VERİLEN FAHRİ DOKTORLUK UNVANI 

VESİLESİYLE 15.11.1985 TARİHİNDE YAPTIKLARI KONUŞMA

Sayın Rektör,

Sayın Dekan,

Pencap üniversitesi’nin Değerli Mensupları,

Güzel ülkenizi ziyaretim sırasında, Pakistan’ın en eski yüksek öğ
retim kurumu olan ve aynı zamanda Güney Asya’nın köklü ilim ve irfan 
yuvaları arasında mümtaz bir yere sahip bulunan üniversiteniz tara
fından, şahsıma, Fahri Hukuk Doktoru payesi tevdi edilmesinden dolayı 
büyük bir şeref ve mutluluk duyduğumu belirterek sözlerime başlamak 
istiyorum. Beni fazlasıyla duygulandıran bu nazik jesti, şahsımda Türk 
milletine verilmiş bir paye olarak değerlendiriyor, ülkelerimiz arasındaki 
sarsılmaz ve yakın dostluk ve kardeşlik bağlarının yeni ve anlamlı bir 
ürünü olarak karşılıyorum.

Yüz yılı aşkın bir süredir milletine değerli hizmetler veren ve 
Pakistan Cumhuriyetinin kurulmasına ve bugünkü düzeyine ulaşmasına 
Önemli katkılarda bulunmuş çok sayıda güzide fikir, bilim ve devlet 
adamını yetiştiren üniversitenizin, üstün çalışmalarını her geçen yıl daha 
da artan bir etkinlikle sürdüreceğine inanıyorum. 1955 yılından bu yana 
Üniversitenizin, bünyesinde faaliyet gösteren Türk Dili Bölümünün ül
kelerimiz ve milletlerimiz arasındaki aslında var olan sarsılmaz bağlara 
yeni halkalar eklediğini düşünüyor ve bu durumu takdirle karşılıyorum.

Ülkeler, her alandaki kalkınma hamlelerinde başarıya ulaşabilmek 
için, bilim ve teknolojiye gerekli önemi mutlaka vermek zorundadırlar. 
Bilim ve teknolojiyi geliştiren ve hızlı kalkınma için gerekli her alanda 
yetişmiş insan gücünü temin eden kuruluşlar ise üniversitelerdir. Nite
kim, bu gerçeği büyük bir uzak görüşlülükle teşhis eden Türkiye ve 
Pakistan’ın büyük kurucuları Atatürk ve Cinnah, ülkelerini ileriye gö
türme gayretlerinde, üniversitelere büyük önem vermişlerdir. Her iki 
ülkede, o tarihten bu yana, eğitim ve öğretim alanlarında büyük mesa
feler kaydedilmiştir. Pakistan Hükümetinin eğitim davasına verdiği ön
celiği ve ülkenin kaynaklarının önemli bir bölümünü bu davanın gerçek
leştirilmesine ayırmasını takdirle müşahade ediyoruz. Biz de ülkemizin 
geleceğinin eğitime bağlı olduğ'u inancını taşıyor ve en verimli yatırım 
sahasının eğitim olduğunu biliyoruz.
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Ülkelerimiz arasında, her sahada gelişmekte olan işbirliği çerçeve
sinde, bilimsel ve kültürel işbirliği alanında da önemli adımlar atılmış 
olması memnuniyet vericidir. Üniversitelerimize© karşılıklı burslar ve
rilmesi güzel bir gelenek haline gelmiştir, önümüzdeki yıllarda bilim 
adamı teatisinde de artış sağlanacağını umuyoruz. Biz bu alandaki işbir
liğini, aramızdaki dostluk bağlarının önemli bir unsuru olarak mütalaa 
ediyoruz.

Bana tevdi edilen Fahri Hukuk Doktoru payesi için içten teşekkür 
ediyor, büyük irfan kaynağı olan güzide üniversitenizi Pakistan halkına 
ve tüm beşeriyete sağladığı hizmetlerden ötürü kutluyor, üniversiteniz 
mensuplarına bundan sonraki çalışmalarında da üstün başarılar diliyo
rum.

BELGE : 10

CUMHURBAŞKANI KENAN EV REN İN  
LAHOR’BAKİ ŞALİMAR BAHÇELERİNDE 

15 KASIM 1985 TARİHİNDE YAPTIKLARI KONUŞMA

Sayın Cumhurbaşkanı,

Sayın Belediye Başkanı,

Değerli Konuklar ve Sevgili Lahordular,

Sayın Belediye Başkanına, düzenledikleri bu güzel resepsiyon ve 
biraz önce ifade ettikleri sıcak duygu ve düşüncelerinden dolayı içten 
teşekkür ederek sözlerime başlamak istiyorum. Muhterem Kardeşim Cum
hurbaşkanı Zia Ü1 Hak’ın, Pakistan’ı ziyaret programıma, bu defa da 
Pencap Eyaletinin tarihi başkenti Lahor’u ilave etmiş olduklarını öğren
diğimde buna çok sevinmiş ve dört senelik bir fasıladan sonra Lahor’lu 
kardeşlerimle yeniden birlikte olacağım günü Özlemle beklemiştim. Zira, 
Pakistan’ı geçen defaki ziyaretim sırasında, güzel ülkenizin diğer yöre 
ve kentlerinde olduğu üzere Lahor’da da şahsıma ve benim şahsımda 
Türk milletine gösterilmiş olan candan hüsııükabulün güzel anılarını eıı 
canlı bir şekilde muhafaza etmekteydim.

Lahor, tüm tarihi ve kültürel hazîneleri ile, dünyada medeniyetlere 
beşiklik etmiş güzide şehirlerin en başlarında yer almaktadır. Lahor 
Halkının, devraldığı bu mirası en güzel bir şekilde korumuş ve değer
lendirmiş olması, cidden takdire şayan bir husustur. Ayrıca Lahor, ıhm 
ve irfanın yayılmasında da öncülük etmiş ve Pakistan’ın en eski Üni
versitesine ev sahipliği yapmıştır. Bütün bu açılardan bakıldığında, Lahoı 
ile İstanbul arasında belirli bazı benzerlikler bulunduğu açıkça görül
mektedir. Bu bakımdan^ Lahor ile İstanbul’un kardeş şehir ilan edilmiş 
olmaları, çok isabetli bir karar ve davranış teşkil etmektedir.
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Lahor’a henüz gelmiş bulunmama rağmen, son dört yıl içerisinde 
şehirde kaydedilen yenilikleri ve ilerlemeleri hemen farkettim. Herşeyiıı 
en iyisinin ve en güzelinin Lahorlularm olmasını diliyorum.

Geçen sefer olduğu gibi bu defa da Lahor’un değerli ve yüksek 
hasletlere sahip halkının sıcak ilgi ve sevgisine mazhar olmak beni çok 
mutlu etmiştir. Lahor’luları son dört yıl içerisinde ikinci defa selamla
mak fırsatını elde ettiğim için de ayrıca memnuniyet duymaktayım.

Yarın sabah ülkenizden ve şehrinizden, daha önceki ziyaretimin 
güzel anılarını yeniden yaşamış ve bunlara pek çok yenilerini ilave etmiş 
olarak ayrılacağım.

Bu duygularla, şahsım ve Türk milleti adına, dost ve kardeş Pa
kistan milletine ve sevgili Lahor’lulara en içten bir şekilde, refah, esenlik 
ve mutluluklar diliyorum.

BELGE : 11

18 KASIM 1985 TARİHİNDE BAYAN HALEFOĞLU’NUN,
ERZURUM’DA ERZURUM ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ’NDE

DMEDD’NİN YAPTIRDIĞI YURDUN AÇILIŞINDA YAPTIĞI
KONUŞMA

Şehitlerimizin anısına sizleri 1 dakika saygı duruşuna davet ediyo
rum.

Dışişleri Mensuplan Eşleri Dayanışma Derneği; uluslararası teröre 
kurban giden 31 şehidimize ithaf edilen «Atatürk üniversitesi Kız Talebe 
Yurdu»nu altı ay gibi kısa bir zamanda tamamlamış olmaktan kıvanç 
duymaktadır.

Demeğimiz, 240 talebenin barınabileceği bu yurdu, memleket içinde 
ve dışındaki üyelerinin faaliyetleri ve gayretleriyle, ayrıca hamiyetli ku
ruluşlarımızın, bankaların ve gurbetteki vatandaşlarımızın katkısıyla 
meydana getirmiş olmanın zevkini paylaşmaktadır. 31 şehidimizin, ma
nevi huzurunda, tazimle eğilirken sayın rektörümüz Hurşit Ertuğrul 
Beye özenle seçip 31 ağacı diktirdiği için minnet ve şükranlarımızı hemen 
belirtmek isterim.'

Dışişleri memurları ve eşlerinin daima memleket meselelerine eğil
miş olduklarını vurgulamak isterim. Geçmiş yıllarda Amerika’da Alman
ya’da kampanyalar açarak pek çok okul yaptırmış olmanın huzuru için
dedirler.

Bugün 1985 Gençlik yılında, derneğimizin girişimiyle, memleketi
mizin bu sevgili köşesinde, son asrın acı ve tatlı olaylarına sahne olan 
Erzurum’da Atatürk üniversitesi Kız Talebe Yurdunu açmanın sevinci 
içindeyiz.
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Şüphesiz Dışişlerinin en mühim vazifesi, memleketi, dış ülkelerde 
temsil etmek, bizleri yanlış tanımaktan kaynaklanan ön yargılan yık
mak ve inandırıcı bir şekilde tanıtmaktır.

Biz demek olarak bu vazifemizi memleket dahilinde de yapmağa 
çaba göstermeyi ihmal etmiyoruz.

Tertiplediğimiz gezilerle doğuyu tanımayı, memleketimizin maddi 
ve manevi zenginliklerini konferanslarla, konserlerle ve sergilerle, her 
işi ehline anlattırarak, tarihçi, profosör, sanatçılarımızın diliyle, sesiyle 
ve çizgisiyle aıılattırmaya çalışıyoruz.

Şimdi, bu yurdu inşa ettirerek, ne kadar yapıcı olduğumuzu masum 
vatandaşlarımızı kurşunlayan fena niyetli insanlara seslenerek : 1985 
Dünya Gençlik Yılında gençliğe armağan ettiğimiz bu yurtta gençlerin 
barışçı, ahenkli bir ortamda yetişmeleri, istikbale hevesle inançla bak
malarını temenni ediyoruz. Gençler bu huzurlu çerçevede tarihi, hakiki 
hüviyetiyle öğrensinler, karşılıklı yapılan mücadele ve savaşların hazin 
neticelerinden ibret alarak acı hatıraları geçmişe gömsünler diyoruz.

Gençler; atılımlarmızı bilim dallarında yapın, gayretle çok yönlü 
yetişip daha güzel bir Türkiye’de yaşamınızı sürdürmeniz bizlerin en 
büyük dileğidir.

Bir zamanlar l ’nci Dünya savaşı sonrasının karanlık günlerinde 
açık ve fena şartlar altında kavrulan Doğu Anadolu illerimize bölücülük 
ve hiyanet tohumları atılmış, asırlarca kardeşçe beraber yaşadığımız 
azınlıklar ordularını ve vatandaşlarını arkadan vurmuş... Sonunda böl
gedeki sefaleti bize bırakıp rahat ülkelere göç edip yeni düzenlerini ku
rup yerleştikten sonra uzaktan yakından en kıymetli elemanlarımıza in
safsızca kıymışlardır.

Ama biz Sofoklesin dediği gibi Dünyaya kin değil sevgiyi, saygıyı 
paylaşmaya geldiğimizi kanıtlamak istiyoruz. Buradan bilgi dolu sevgi 
dolu kızlarımız yetişsin Anadolu’ya ve dünyaya dağılsınlar. Gençlerimiz 
kendi bilim dallarında uzmanlaşsınlar çok yönlü yetişsinler, etraflarına 
şevk, heyecan ve sevgiden bir hale katsınlar... Günümüzde buldukları 
eksiklikleri hayata atıldıkları zaman gerçekleştirmeye çalışsınlar. Genç
ler emin olun yapıcı olmanın ne kadar güç olduğunu, eleştirip herşeyı 
küçümseyerek değil ufuklarınızı genişleterek merhalelerinin katedilebile- 
ceğini göreceksiniz.

Dışişleri Mensupları Eşleri Dayanışma Derneği’nin bu güzel an
lamlı yapıtıyla şehitlerimizin ruhu şadoîsuıı.
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BELGE : 12

DIŞİŞLERİ BAKANI VAHİT HALEFOĞLU’NUN 
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 1986 MALİ YILI BÜTÇE TASARISININ 

TBMM PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNDA 
GÖRÜŞÜLMESİ VESİLESİYLE YAPTIĞI TAKDİM KONUŞMASI

Sayın Başkan,
Plan ve Bütçe Komisyonu’ııun Değerli üyeleri,
Dışişleri Bakanlığının 1986 yılı bütçesinin komisyonunuzda görü

şülmesi vesilesiyle Bakanlığımızın faaliyetleri, dış politika alanında kar
şılaştığımız meseleler, bu konularda Hükümet olarak izlediğimiz tutum 
hakkında Yüce Heyetinize bilgi arzetmek istiyorum.

Maruzatıma başlamadan önce değerli Milletvekillerimizin ve bası
nımızın dış politika konularında gösterdikleri hassasiyet^ çeşitli vesile
lerle yaptıkları katkılar ve ifade ettikleri yapıcı eleştiriler için şükran
larımızı ifade etmek isterim.

Müsaade buyurursanız önce Bakanlığımızın bütçesi ve İdarî konu
ları hakkında bilgi sunacağım.

Bugün tasvibleriııize sunulmakta olan Bakanlığımız 1986 Mali Yılı 
Bütçe Tasarısı, 80 Milyar 241 Milyon Türk Lirası tutarında bir ödenek
ler bütününü ihtiva etmektedir.

Bu miktarın,
31 Milyar 165 Milyon TL.’lık kısmı PERSONEL giderlerine,
15 Milyar 596 Milyon TL.’lık kısmı DİĞER CARİ giderlere,
1 Milyar 780 Milyon TL.’sı Yatırım harcamalarına,

31 Milyar 700 Milyon TL.’lık bölümü ise TRANSFER harcamala
rına ayrılmış bulunmaktadır.

Bakanlığımın 1986 Mali Yılı Bütçe Tasarısı Rakamı, bir önceki yıla 
kıyasla, % 50.03’lük bir artış göstermektedir. 1986 Gider Bütçesi için
deki payı ise % 1.13’dür.

Ödeneklerimizin bir önceki yıla nazaran artış sebebini teşkil eden 
başlıca unsurları arzetmek istiyorum.

Bütçe tasarımızda yer alan masraf tahminlerinin % 80’ninden faz
lası dövizle yapılan harcamalara ilişkindir. Bu itibarla, Bütçemize Türk 
Lirası olarak tahsis olunan ödenekler, Türk Lirasının yabancı paralar 
karşısındaki değer kaybı sonucu önemli ölçüde erimekte; do.ayısıyla Ba
kanlığımız kur değişikliklerinden en fazla etkilenen kurumların başında 
yer almaktadır. Bu nedenle, Bütçemiz, her yıl Türk Lirasının yabancı 
paralar karşısındaki değer kaybı oranında büyümektedir. Bu itibarla 
hu parasal artış aynı ölçüde bir hizmet artışı anlamına gelmemektedir.
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Hemen hemen her ülkede, mal ve hizmet alım fiyatları yıldan yıla 
artış göstermektedir. Dış Temsilciliklerimizin bulunduğu 69 ülke ara
sında % 25 örnekleme metodu ile seçilen, ekonomileri istikrarlı ve istik
rarsız 17 ülkede mal ve hizmet alımİarmdaki fiyat artış ortalaması % 
29 olarak tesbit edilmiştir. Ancak, kısıtlı bütçe imkânları çerçevesinde 
bu artış Bütçe Tasarımıza yansıtılmamıştır. Bu durumda verilen hiz
metler arzu edilen düzeye getirilememektedir.

Bakanlığımın bütçesindeki artışın diğ'er önemli bir nedeni de, Tür
kiye’nin üyesi bulunduğu milletlerarası teşekküllere karşı yüklenmiş ol
duğu mali taahhütler ile, diğer kamu kuruluşlarımıza ait bazı devlet gi
derlerinin, doğrudan görev alanımıza girmediği halde Bakanlığım Bütçe
sinden karşılanmasıdır. Bahse konu giderler için, huzurlarınızdaki tasa
rıya cem’an 17 Milyar 410 Milyon Türk Lirası ödenek konulmuştur. Bu 
miktar tenzil edildiğinde Bakanlığımın Bütçesinin gerçekte 62 Müyar 
831 Milyon Türk Lirasını geçmediği görülecektir.

Yukarıdaki maruzatım nazarı dikkate alındığında, Bakanlığımın 80 
Milyar 241 Milyon Türk Liralık 1986 Mali Yılı Bütçesinin, tasarruf ilke
lerine azami riayetle hazırlanmış olduğu takdir buyurulacâktır.

Sayın Başkan,

Değerli Milletvekilleri

Şimdi dış politika alanındaki gelişmeler ve mevcut meseleler karşı
sında Hükümetimizin izlediği tutum hakkında bilgi vermek istiyorum.

Bu konularda esasen her önemli dış temastan ve gelişmeden sonra 
Yüce Meclis’e bilgi vermeyi bir gelenek haline getirmiş bulunuyoruz. 
T.B.M.M. Dışişleri Komisyonunda da kısa bir süre önce belli başlı dış 
politika meselelerimiz halikındaki görüşlerimizi ayrıntılı olarak açıkla
mıştım. Şimdi bize ayrılan sürenin sınırları içinde başlıca konulara de
ğinmeye çalışacağım. Daha sonra değerli Milletvekillerimizin sorularını 
cevaplandırmaya gayret edeceğim.

Geçen bir yıllık zaman içinde mensubu bulunduğumuz Batı camiası 
ile ilişkilerimizde kayda değer gelişmeler oldu. ABD ve Batı Avrupa’nın 
önde gelen ülkeleriyle uzun yıllardan sonra ilk defa olarak gerçekleşti
rilen yüksek düzeydeki temaslar ikili ilişkilerimizin canlandırılması açı- 
smdaıı ümit verici bir ortam yarattı.

Sayın Başbakanımızın Nisan ayında ABD’ye yaptığı ziyaret Türki
ye’nin bu dost ülkeyle ilişkilerini daha geniş ve daha kapsamlı bir ze
mine oturtma arzusu içinde olduğunu ABD’nin en üst düzeydeki dev
let adamlarına ifade etme fırsatı verdi. ABD ile savunma alanındaki 
işbirliğimizin esasları 1980 yılında imzalanan Savunma ve Ekonomik
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İşbirliği Anlaşmasıyla tespit edilmiş bulunmaktadır. Bu anlaşmaya gö
re ABD, NATO yükümlülükleri çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetlerine 
ait bazı tesislerden istifade etmekte ve Türkiye’nin ekonomik kalkın
masına ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin modernizasyon ihtiyaçlarına kat
kıda bulunmaktadır.

Çeşitli vesilelerle ifade ettiğimiz gibi Hükümetimiz, anlaşmanın 
muhtelif unsurları arasında dengenin muhafazasına önem vermektedir. 
Geçen beş yıllık uygulama içinde Türkiye yükümlülüklerini tamamen 
yerine getirmiş, buna mukabil ABD’nin sağladığı destek Türk Silahlı 
Kuvvetlerinin ihtiyacının çok altında kalmıştır. Bunun başlıca sebep
leri, ABD Yönetiminin Kongre’ye sunduğu yardım önerisinin, Türk ve 
ABD makamlarının müştereken tesbit ettikleri asgarî ihtiyaç düzeyinin 
bir hayli altında olması, ayrıca, ABD Koııgresi’nin de Türkiye’ye yapı
lacak yardımları Türkiye ile Yunanistan arasında 7/10 dengesinin ko
runması gibi Türk - Amerikan ilişkileri, 1980 SEİA’sı ve NATO İttifakı
nın ruhu ile bağdaştırılması mümkün olmayan unsurlarla irtibatlaııdır- 
masıdır. Bu unsurlarla birlikte, tarihî gerçeklere aykırı bir takım E r 
meni iddialarına dayanan karar tasarılarının Kongre’ye sunulmuş bu
lunması Türk kamuoyunda haklı bir hassasiyet yaratmaktadır. Ayrıca, 
ABD ile ticaretimizde de sorunlar mevcuttur. Bu ülkeden yaptığımız 1.2 
milyar dolar civarındaki ithalata karşılık, ABD’ye ihracatımız 400 milyon 
doları aşmamaktadır. Bu durumun esas nedeni, ABD’nin tekstil ve 
demir»- çelik gibi başlıca ihraç ürünlerimize uyguladığı engellemelerdir. 
ABD’nin savunduğu serbest ticaret anlayışı ile bağdaşmayan bu 
engellemeler, netice itibariyle Türkiye’nin ithalat potansiyelini ve bü
yük projeleri finanse etme gücünü sınırlamaktadır. Aynı şekilde, sa
vunmasına tahsis edebileceği imkânlar üzerinde de kısıtlayıcı bir rol oy
namaktadır. ABD ile dış ticareti büyük açık veren beş ülkeden biri Tür
kiye’dir. Ayrıca Avrupalı müttefik ülkeler arasında, Türkiye gibi tica
ret tahditlerine maruz başka ülke yoktur. Uzak Dogu ve Latin Ame
rika’daki bazı ülkeler de ABD pazarına erken girmenin avantajından 
yararlanmakta ve bu ülkeye milyarlarca dolarlık ihracat yapmaktadır
lar. Bu konulardaki görüşlerimiz, gerek Sayın Başbakanımızın Ameri
ka’daki temaslarında, gerek Dışişleri Bakanı Shultz ile yaptığım çe
şitli görüşmelerde gerekse ABD Dışişleri Müsteşarları Armacost ve 
Schneider ile Ankara’da yapılan temaslarda açık bir dille ifade edilmiş
tir.

Ayrıca 1980 anlaşmasını, bu belirttiğim unsurlar da dikkate alına
rak, daha sağlıklı ve iki taraf için de ayııı ölçüde bağlayıcı bir yapıya 
kavuşturmak için ABD’ye müzakerelerde bulunmayı önerdik. Bu mü
zakereler başlamış bulunmaktadır. ABD devlet adamlarının ve yüksek
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düzeydeki yetkililerinin, Türkiye’nin görüşlerini anlayışla karşılamala
rını ve mevcut güçlüklerin giderilmesi için meseleye yapıcı bir yakla
şımla eğilmelerini bekliyoruz.

Batı Avrupa ülkeleri ile ikili ilişkilerimizde de olumlu gelişmeler 
sağlanmıştır. Karşılıklı olarak yapılan yüksek düzeydeki ziyaretler ve 
çeşitli uluslararası toplantılar vesilesiyle Sayın Başbakanımızın, benim 
ve Hükümetimizin diğer sayın üyelerinin temasları münasebetlerimizi 
lıer alanda daha ileri götürmek için karşılıklı olarak samimi bir arzu
nun mevcut bulunduğunu ortaya koymuştur.

Türkiye’nin uygulamaya koyduğu dev projelere Batı Avrupa ül
keleri ve firmaları büyük ilgi göstermektedirler. Bunlar gerekli dış kre
dileri de sağlayarak projeleri kazanmak için birbirleri ile yarış etmek
tedirler.

Bu, Türkiye’nin siyasî açıdan sahip olduğu istikrarın ve ekonomik 
bakımdan dünyaya verdiği güvenin müspet bir işaretidir.

Ancak, Batı Avrupa ile ikili düzeyde sağladığımız müspet geliş
melerin, bazı Avrupa kuruluşları ile münasebetlerimize henüz yansıma
dığı da bir gerçektir. Bunun en bariz örneğini, AET ile ilişkilerimiz 
teşkil etmektedir. Türkiye 6 Kasım 1983 seçimlerinden sonra demokra
sinin kökleştirilmesi istikametinde büyük mesafe katetmiştir. Demok
rasi ve insan hakları alanlarında kaydettiğimiz gelişmeler, AET’nin ön
de gelen ülkelerinin ülkemizi ziyaret eden devlet adamları tarafından 
da müşahede edilmiştir. Bu değerli devlet adamları müsbet izlenimle
rini basma da açıklamışlardır. Hal böyle iken, AET organlarının ilişki
lerimizin canlandırılması yönünde en küçük bir adım atmamış olma
ları düşündürücüdür. Bu konudaki hoşnutsuzluğumuzu New York’ta 
yaptığımız görüşmede AET Komisyonu üyesi De Clerq’e ve AET ülke
lerinin Dışişleri Bakanlarına ifade ettim. Bu konudaki tutumumuz Hü
kümetimizin bütün mensupları ve Sayın parlamenterlerimiz.ee Batı Av
rupalI muhataplarına her vesile ile vurgulanmaktadır.

Bu vesile ile AET ile münasebetlerimizde mevcut tıkanıklığın gi
derilmesini engelleyen unsurlar arasında Yunanistan’ın oynadığı olum
suz rolü zikretmekte yarar görüyorum.

Bize gelen bilgilerden edindiğimiz izlenim, A ET’nin içindeki oy 
birliği mekanizmasından yararlanan Yunanistan’ın Türkiye ile Top
luluk arasındaki ilişkilerin canlandırılmasını engelleyici bir rol oymadığı 
yolundadır. Yunanlı parlamenterlerin de parti farkı gözetmeksizin Av
rupa Parlamentosunda Türkiye aleyhindeki tertiplerin içinde bulunduk
ları gözden kaçmamaktadır. Türkiye, AET ile ilişkilerinin Yunanistan m 
ipoteği altına konulmasına asla kabul edemez. Bu konuda Avrupalı dost
larımızın dikkatini çekmekteyiz.
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Avrupa Parlamentosunda Türkiye’ye karşı öteden beri sistemli faa
liyet gösterdiği bilinen grupların oylarıyla son olarak kabul edilen, pe
şin hükümler ve gerçek dışı iddialarla dolu karar tasarısı, Türkiye’yi 
Batı Avrupa camiasından uzaklaştırmak isteyenlerin yeni bir oyununu 
teşkil etmektedir. Hükümetimiz, bu gibi girişimlere layık olduğundan 
daha fazla ehemmiyet atfedilmesinin isabetli olmadığı kanaatindedir. 
Son yıllarda Türkiye’ye karşı yıkıcı ve bölücü mihrakların bazı Avrupa 
merkezlerinde sürdürdüğü faaliyetlerin ön safında yer alan ve böylece 
peşin hükümlü olduğu önceden bilinen bir raportörün gerçekleri çar
pıtan ifadelerini gereğinden fazla ciddiye alacak değiliz. Ne var ki, Av
rupa Parlamentosu’nun bu son kararma bakıp da, bütün Avrupa’nın 
Türkiye’ye karşı vaziyet aldığı intibaına kapılmak yanıltıcı olur. Av
rupa Parlamentosu’ııun yüzden fazla üyesi rapor aleyhinde oy kullan
mıştır. Müzakereler açık bir tartışmaya dönüşmüş, raporu hazırlayan 
ve destekleyenlere karşı sert eleştirilerde bulunulmuştur. Raportörün 
yargılarına şiddetle karşı çıkanların arasında, Avrupa Parlamentosu’nun 
eski başkanı da dahil olmak üzere, bir çok önemli şahsiyet mevcuttur. 
Bunların demolerás i ve insan hakları konularında Balfe ve yandaşların
dan daha az hassas olduklarını düşünmek mümkün müdür? Avrupa’da 
Türkiye’ye karşı yürütülen faaliyetlerin arkasında yatan gerçek müla
hazaları doğru teşhis etmek lazımdır. Birçoklarının demokrasi ve insan 
hakları kavramlarını başka amaçlar için paravana yapmak istedikleri 
anlaşılmaktadır. Huzurunuzda bir kere daha ifade etmek isterim ki, 
Türkiye demokrasi yolunda yürümektedir ve yürüyecektir. Türk mil
leti şu veya bu yabancı kuruluşun baskısıyla değil, millî iradeye daya
nan demokratik yaşam biçimini gerçekten benimsediği, demokrasiye 
inandığı ve insan haklarına saygı duyduğu için bu yolda ilerliyecektir. 
Türkiye Batı Avrupa camiasına mensup bir ülkedir ve bütün Avrupa 
kuruluşlarında layık olduğu yeri mutlaka alacaktır. Esasen bu alanda 
olumlu gelişmeler sağlanmaktadır. Demokratik rejimle yönetilen Batı 
Avrupa ülkelerinin teknoloji Avrupasmı kurmak amacıyla oluşturduğu 
EUREKA projesine Türkiye’nin de davet edilmiş olması bunun son ör
neklerinden birini teşkil etmektedir. Batı Avrupa Birliği çalışmalarına^ 
Birliğin statüsünün imkân verdiği ölçüde iştirak etmeyi arzuluyoruz. 
Batı Avrupa Birliğinin Parlamenter düzeyindeki faaliyetleri de değerli 
Milletvekillerimiz tarafından yakından izlenmektedir.

Sayın Başkan,

Sayın üyeler,
Türkiye’nin bölg’e ülkeleriyle ve komşularıyla ilişkilerine de kısaca 

değinmek istiyorum. Orta Doğu ülkeleriyle ikili ilişkilerimizde memnu
niyet verici gelişmeler mevcuttur, öteden beri yakın dostluk münase
beti içinde olduğumuz bölge ülkeleriyle, İktisadî ve ticari ilişkilerimizde
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çok olumlu bir düzeye erişmiş bulunuyoruz. İran ve Irak’m ithalatında 
Türkiye ilk sıralara yükselmiştir. Bu iki ülkeye yaklaşık birer milyar 
dolarlık ihracat yapıyoruz. Yakın zamana kadar münasebetlerimizi arzu 
ettiğimiz seviyeye yükseltemediğimiz Mısır ve Cezayir gibi ülkelerle 
en üst düzeyde temas kurmuş bulunuyoruz. Mısır Cumhurbaşkanının, 
Katar Emirinin Türkiye’yi resmen ziyaretleri, Türk BaşbakanTnm Ce
zayir’e yaptığı resmi ziyaret tarihte ilk defa vuku bulmaktadır. Sayın 
Cumhurbaşkanımızın Suudî Arabistan ziyareti ve son olarak Birleşik 
Arap Emirlikleri ve Pakistan’a yaptığı ziyaret ile Ürdün’de Majeste 
Ürdün Kralı ile yaptığı görüşme ve kezâ Sayın Başbakanımızın Suudî 
Arabistan, İran ve Irak’a yaptığı ziyaretler bu ülkelerle dostluğumuzu 
güçlendirmiş ve aramızdaki işbirliğinin geliştirilmesi için yeni ufuklar 
açmıştır. Orta Doğu bölgesine yaptığımız ihracat 3.5 milyar dolara yük
selmiştir. Bu Türkiye’nin bir kaç yıl önceki toplam ihracatından fazla
dır.

Dünya petrol Batlarındaki düşüş ve OPEC ülkelerinin petrol üre
timini kısıtlamaları, petrol üretici ülkelerin yatırım harcamaları üzerinde 
olumsuz etkiler yapmıştır. Bu ülkelerde faaliyet gösteren bütün yabancı 
firmalar bu meyanda Türk müteahhitleri ve Türk işçileri bu durumdan 
etkilenmişlerdir. Mevcut projelerin bir kısmı iptal edilmiş, bir kısmının 
finansmanında aksaklıklar olmuştur. Yeni projelerin sayısı azaltılmıştır. 
Buna rağmen, Türk müteahhitleri geçtiğimiz yıl içinde, toplam olarak 
yaklaşık 750 milyon dolarlık yeni ihale almayı başarmışlardır. Hüküme
timiz, müteahhitlerimizin bölgedeki faaliyetlerine yardımcı olmakta ve 
zarnaıı zaman ortaya çıkan sorunlarının çözümü için gayret sarfetmek- 
tedir.

Bu yıl içinde, Irak ile ikinci bir petrol boru hattı inşası için mutaba
kata varmış bulunuyoruz. Bu hattan geçiş ücreti olarak Türkiye’nin sağ
layacağı yıllık kazanç 200 milyon dolar civarında olacaktır. İran’la da bir 
petrol ve bir doğal gaz boru hattı inşaası için müzakerelerimizi sürdürü
yoruz. Türkiye’nin, Batı Avrupa ile Orta Doğu arasında oynadığı köprü 
rolüne yeni bir muhteva kazandıracak olan bu projelerin siyasî boyutu 
da takdir buyurulacaktır.

Orta Doğu ülkeleriyle ilişkilerimizde elde ettiğimiz sonuçlar bu ül
kelerin her biri ile sürdürmeye ve geliştirmeye çatıştığımız yakın dostluk 
münasebetlerinin bir neticesidir. Türkiye, bölgedeki müsliiman ülkelerin 
her biri ile iyi ilişkiler kurmayı, ancak aralarındaki ihtilâflarda tarafsız 
kalmayı cîış politikasının geleneklerinden biri haline getirmiştir. Türki
ye’nin bu politikası, itibarını ve güvenilirliğini artırm aktadır. Türkiye, 
bütün ilgili ülkelerce bölgede bir istikrar unsuru olarak değerlendirilmek
te, mevcut meselelerin hallinde en etkili rol oynayabilecek ülkelerden bin 
olarak görülmektedir.
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Bu nedenle, beş yılı aşkın bir zamandan beri süregelen İran - Irak 
savaşının barışçı bir çözüme kavuşturulması için, gerek ikili düzeyde, 
gerek İslâm Konferansı çerçevesinde kurulan Barış Komitesi’nde yoğun 
gayret sarfediyoruz. Ancak? kalıcı bir barışa götürecek bir ortak uzlaşma 
zemininin henüz mevcut olmadığını üzülerek müşahade etmekteyiz. Buna 
rağmen bazı insancıl konularda netice almak mümkün olmuştur. Bugün 
İran ile Irak arasında savaş esirlerinin teati edilebildiği yegâne ülke 
Türkiye’dir. Türk Kızılayı bu alanda başarılı hizmetler vermektedir.

Orta Doğu meselesinin hâili için Ürdün ile Filistin Kurtuluş Örgü- 
tü’nün yaptıkları ortak girişimi Türkiye olumlu bir adım olarak değer
lendirmiştir. Ancak İsrail’in Tunus’taki FKÖ merkezini bombalaması ba
rış yolundaki gayretlere yeni bir darbe teşkil etmiştir. Güvenlik Konse- 
yi’nde yaptığım konuşmada bu saldırıyı şiddetle kınadığımızı ifade ettim. 
Orta Doğu sorununun çözümü için Filistinlilerin meşru haklarının tanın
ması ve İsrail’in 1967 yılından beri işgal ettiği Arap topraklarından 
çekilmesi bir zaruret teşkil etmektedir.

Uzak Doğu ülkeleri ile ilişkilerimizde de son bir kaç yıl içinde büyük 
mesafe almış bulunuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Sayın Başba
kanımızın bu bölgenin önde gelen ülkelerine yaptıkları ziyaretler Türk 
dış politikasına ve dış ekonomik ilişkilerimize yeni boyutlar kazandırmış
tır. Geçen yıl içinde Sayın Başbakanımızın Çin’e ve Japonya’ya yaptığı 
resmî ziyaretler büyük bir ekonomik işbirliği potansiyelinin harekete ge
çirilmesi yolunda ileri bir adım oluşturmuştur.

Çanakkale Savaşı’nm 70. yıldönümü vesilesiyle Avustralya ve Yeni 
Zelanda’ya yapmış olduğum ziyaretler sırasında, eski düşmanlığın sağlam 
dostluğa dönüştürülmesinin güzel örnekleri verilmiştir. Bu iki dost ülke
nin mutena yerlerine büyük Atatürk’ün ismini vermeleri, aıııt dikmeleri 
asil bir jest olarak hafızalarımızda canlılığını koruyacaktır.

Doğu Bloku ülkeleri ile özellikle İktisadî ve ticarî alanlarda kayda 
değer sonuçlar almaktayız. Sovyetler Birliği’ııden doğal gaz ithali için 
yaptığımız anlaşma, aynı zamanda bu ülkeye yapacağımız ihracatı da 
büyük ölçüde arttıracaktır. Yıl içinde Türkiye ile Romanya arasında baş
lattığımız feribot seferleri Orta Avrupa ülkeleri ile ticaretimizi arttııa- 
cak ve Türkiye üzerinden yapılan transit taşımacılığına hız kazandıracak
tır. Diğer Doğu Avrupa ülkeleri ile münasebetlerimiz tatmin edici bir 
şekilde gelişmektedir. Bunun istisnasını Bulgaristan teşkil etmektedir. 
Bulgaristan Türklerine karşı yapılan baskılar, birbuçuk mihon Türkün 
isminin zor kullanılarak değiştirilmesi ve mukavemet edenlerden bir ço
ğunun öldürülmesi, yaralanması ve toplama kamplarına gönderilmesi 
Türk milleti tarafından haklı bir infial ile karşılanmıştır. Hükümet ola
rak bu konunun üzerine soğukkanlılıkla ve kararlılıkla gittik. Diplomatik
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yoldan Bulgar Hükümeti ııezdinde ısrarlı girişimlerde bulunarak, uluslar
arası andlaşmalara, B.M. Yasasına, Helsinki Nihaî Senedi ve Madrid So
nuç Belgesine aykırı olarak yürütülen bu baskıların derhal durdurulmasını 
istedik. Arzu eden bütün soydaşlarımızı Türkiye’ye göçmen olarak kabul 
edebileceğimizi ifade ve ilân ettik. Bulgaristan Hükümeti bu girişimleri
mizin hiç birine olumlu karşılık vermedi. Bunun üzerine meseleyi millet
lerarası plâna götürdük. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı çerçe
vesinde Ottava’da yapılan insan hakları toplantısında görüşlerimizi dile 
getirdik,

AGîK Senedi’niıı 10. yıldönümü vesilesiyle Helsinki’de yapılan 
toplantıda ve İslâm Konferaıısı’nm New York’ta yapılan Bakanlar düze
yindeki koordinasyon toplantısında Bulgar makamlarının soydaşlarımıza 
yaptıkları baskıları ayrıntılı olarak anlattım. Sayın Başbakanımız B.M.’in 
40. yıldönümü vesilesiyle yapılan özel toplantıda bu konuyu dile getirdi
ler. Ayrıca Sofya’da yapılan UNESCO Genel Kurulu’nda ve Budapeşte’de 
yapılan AGÎK Kültür Formunda Bulgar baskılarını anlattık ve tepkimizi 
ifade ettik. Devlet Bakanı Sayın Mesut Yılmaz son olarak Dakar’da ya
pılan İslâm Konferansı Enformasyon Bakanları toplantısında görüşleri
mizi anlattı. Meseleyi Ocak ayında Fas’da yapılacak olan İslâm Konfe
ransı Dışişleri Bakanları toplantısının gündemine kaydettirdik. Ayrıca 
önümüzdeki Nisan’da da İsviçre’de düzenlenecek AGÎK «İnsan İlişkileri» 
toplantısına getireceğiz. Dost ülkeler nezdinde yaptığımız ikili temaslarda 
Bulgar Türklerinin maruz kaldıkları baskıları anlatıyor ve destek tale
binde bulunuyoruz. Değerli Parlamenterlerimizin bu konuda sarfettiği 
gayretler her türlü övgünün üstündedir. Avrupa Konseyi Parlamenter 
Assamblesinde ve NATO Assamblesinin San Fransisko Genel Kurulunda 
Bulgaristan’ın tutumunu kınayan kararlar alınması parlamenterlerimizin 
çabalarıyla mümkün olmuştur. Sayın Meclis Başkammızm dış temasların
da, kezâ Milletvekillerimizin Dünya Parlamentolar Birliği toplantılarında 
yaptıkları çalışmalar bize güç vermiştir. Kendilerine huzurunuzda bir kere 
daha şükranlarımı sunmak istiyorum.

Bulgaristan’daki soydaşlarımızın durumu bizim için millî bir dava 
olmuştur. Bu işin peşini bırakmayacağız. İktidarıyla muhalefetiyle bütün 
milletvekillerimiz ve basınımız bu haklı davaya sahip çıkmışlardır. Hu
zurunuzda bilhassa ifade etmek isterim ki, Hükümet olarak soydaşları
mız üzerindeki baskıların. kaldırılması ve arzu eden soydaşlarımızın Tür
kiye’ye göç etmelerine izin verilmesi için vargücümüzle çalışıyoruz. Bu 
konuda dikkatlerimizi ayrıntılara değil, meselenin özüne teksif etmeliyi2' 
Bulgaristan milletlerarası plânda tarihî tahrif ederek ortaya atmaya ça
lıştığı asılsız iddialara destek bulamamıştır. Girişimlerimiz milletlerarası 
plânda olumlu yankılar yapmaktadır. Hükümet olarak bu alanda gay
retlerimizi kararlılıkla sürdüreceğiz.



Geçtiğimiz yıl içinde milletlerarası terörizm konusunda Türkiye’nin 
g-österdiği duyarlılık ve ileri sürdüğü görüşler daha iyi anlaşılmaya baş
lanmıştır. Terörizmle mücadele için etkili milletlerarası işbirliği ihtiyacı 
bir zaruret haline gelmiştir.

Türkiye bu alanda öteden beri savunduğu milletlerarası işbirliği fik
rinin gittikçe daha çok destek bulmasını memnuniyetle karşılamaktadır.

Sayın üyeler,
Batı komşumuz Yunanistan’la ilişkilerimiz hakkında da birkaç söz 

söylemek istiyorum. Yıl içinde yapılan seçimlerden sonra Yunanistan 
Hükümeti’nin Türkiye’ye yönelik politikasında herhangi bir değişiklik 
olmamıştır. Gerginlik politikasını sürdürüyorlar. Mevcut meselelerin di
yalog yoluyla, müzakere yoluyla çözümlenebileceğine inandığımızı defa
larca açıkladık. Sayın Başbakanımız iki ülkenin sınırlanın, karşılıklı ola
rak güvence altına alacak bir dostluk anlaşması imzalamaya hazır oldu
ğumuzu ifade etti. Kendilerine dostluk eli uzattık ve Türk ve Yunan 
milletlerinin dostluğu, işbirliğini arzu ettiğine inandığımızı söyledik. Bu 
iyi niyetimizi sözde bırakmadık ve geçen yıldan beri Yunan vatandaşları
na vizeyi tek taraflı olarak kaldırdık. Bir yıl içinde ülkemizi ziyaret eden 
Yunan vatandaşlarının sayısı ikiyüz bini bulmuştur. Bu da gösteriyor ki 
Başbakan Papandreu’nun Türkiye’yi tehdidin kaynağı olan bir ülke, ha
sım bir ülke olarak takdim etme gayretleri Yunan vatandaşları üzerinde 
bile inandırıcı olamamaktadır. Yunanistan Hükümeti ilişkileri yumuşatıcı 
yönde tek bir tedbir almış, tek bir beyanda bulunmuş değildir. Biz Yunan 
vatandaşlarını ülkemize vizesiz kabul ederken, vize almadan Yunanis
tan’a gidebilen Türk vatandaşları sadece kanun kaçakları ve teröristlerdir. 
Üstelik, bunların Yunan toprakları üzerinde Türkiye aleyhindeki pro
paganda faaliyetlerini serbestçe sürdürmelerine müsamaha edilmektedir. 
Bunun komşulukla ve her iki ülkenin de mensup bulunduğu İttifak’m 
gerektirdiği dayanışma duygusu ile bağdaşır hiçbir yanı bulunmamak
tadır.

Başbakan Papandreu’nun tehdidin Türkiye’den geldigi iddiasına, 
mensubu bulunduğumuz NATO camiası içinde inanan çıkmamıştır.

Yunan Hükümeti’nin NATO içinde Türkiye aleyhinde tertipler yü
rütmesine izin vermedik. Uluslararası andlaşmalarla silâhsızlandırılmış 
olan Limııi adasındaki askerî birliklerini NATO’ya tescil ettirme gayret
lerini sonuçsuz bıraktık. Yunanistan^ 1980 yılında NATO’j a dönüşünü 
mümkün kılan Rogers Anlaşmasını tanımadığını ilân etmek e, Ege deki 
NATO tatbikatlarına katılmamakta ve bunlara güçlük çıkartmaktadır. 
Yunan Hükümeti ayrıca, Kıbrıs sorununu da Türk - Yunan ilişkilerine 
bağlamak istemekte, bütün Türk askerleri Ada’dan çekilmeden Türkiye 
ile müzakere masasına oturmayacağını ilân etmektedir.

Değerli Arkadaşlar,
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Türkiye’nin Kıbrıs Türklerini Rumların insafına terketmeye niyeti 
yoktur. Ada’daki soydaşlarımızın can ve mal güvenliğinin, Türkiye’nin 
etkili ve fiili garantisi ile teminat altına alınmasını öngörmeyen bir çö
zümü, tasavvur etmek kabil değildir. Kıbrıs meselesine kalıcı bir çözüm 
bulunması için Kıbrıs Türk toplumuııun şimdiye kadar sarfettiği yapıcı 
gayretleri Türkiye daima desteklemiştir. Bu bütün dünyanın malûmu
dur.

Ancak Yunanistan’ın Kıbrıs meselesini kalıcı bir çözüme kavuştur
maktan yana olmadığı açıkça ortadadır. B.M. Genel Sekreteri’nin geçen 
yıl sonunda yürüttüğü çabaları torpilleyen Yunanistan ve onun güdümün
de hareket eden Kıbrıs Rum Yönetimi olmuştur.

Çeşitli vesilelerle ifade ettik. Kıbrıs’ta kalıcı bir çözüme ulaşılması 
ancak iki toplum arasında karşılıklı itimat havasının yaratılmasıyla müm
kün olabilir. Oysa, Sayın Başbakanımızın da ifade ettiği gibi, Türk ve 
Yunan Başbakandan el sıkışamazken Kıbrıs’taki Türk’ler ve Rum’lar 
arasında bir itimat ortamı yaratılabilir mi?

Geçen bir yıl içinde Yunanistan Başbakam’nm ve diğer yetkililerin 
yaptıkları beyanların odak noktasını, Kıbrıs’taki Türk askerî mevcudi
yeti teşkil etmektedir. Kıbrıs Türklerini korumaktan başka amaçları ol
mayan ve oııbir yıldan beri Ada’da barış ve huzurun korunmasının ye
gâne âmili olan Türk askerinin mevcudiyetinin Yunanistan’ı bu kadar 
tedirgin etmesi düşündürücüdür, üstelik, bu talebin uluslararası andlaş- 
malarla silâhsızlandırılmış olan Ege Adalarını, bu andlaşmaları açıkça 
ihlâl ederek silâhlandıran Yunanistan’dan gelmesi büsbütün mâııidardır.

Huzurunuzda açıkça ifade etmek isterim ki, Türkiye Ege’de başta 
Lozan olmak üzere, milletlerarası andlaşmalarla tesis edilmiş bulunan 
dengenin bozulmasına izin veremez. Ege’deki hak ve çıkarlarımızdan 
vazgeçmemiz sözkonusu olamaz. 54 milyon nüfuslu Türkiye ile iyi geçin
mek, dostluk kurmak ve işbirliği yapmak Yunanistan’ın da menfaatinedir. 
Gerginlik politikasından Yunan milletinin kazanacağı hiçbir şey yoktur.

Sayın üyeler,

Geçtiğimiz yıl içinde, Kültür alanında da yoğun faaliyetlerimiz oldu. 
T.B.M.M.’niıı 65. kuruluş yıldönümü vesilesiyle Türkiye’de yapılan faali
yetlere ilaveten bilim adamlarımız Batı, Kuzey ve Orta Avrupa ülkelerin
de ulusal egemenlik teması üzerinde konferanslar verdiler. Çeşitli ülke
lerle yaptığımız kültür anlaşmaları çerçevesinde 1985 - 86 öğrenim yılı 
için tahsis edilen burslardan yararlanan 2000 yabancı öğrenci üniversite
lerimize lisans veya lisansüstü öğrenim için kaydoldu. Böylece üniversi

Değerli Arkadaşlar,
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telerimizde öğrenim gören yabancıların sayısı onbine yaklaşmış bulun
maktadır. Aynı anlaşmalar çerçevesinde yıl içinde çeşitli ülkelere gönder
diğimiz değerli sanatçılarımız ve sanat eserlerimiz Türkiye’nin yurt dı
şında tanıtılmasında büyük katkı sağlamışlardır. Bu arada Japonya’da 
açılan EXPO - 85 fuarında Türkiye’yi çeşitli açılardan tanıtıcı sergiler 
düzenlenmiş ve faaliyetlerde bulunulmuştur.

Yurt dışındaki vatandaşlarımızın kültürel, sosyal ve dinî ihtiyaç
larının karşılanması ve özellikle sayıları 860.000’e ulaşan yurt dışın
daki Türk çocuklarının eğitimi için Hükümet olarak hiçbir fedakarlık
tan kaçınmıyoruz. Bu amaçla yurt dışında mahallen atanmış bulunan 
2000 öğretmene ilaveten merkezden 1.015 öğretmen gönderilmiş bulun
maktadır.

Yurt dışındaki vatandaşlarımızın dinî ihtiyaçlarının karşılanması 
için Başkonsolosluklarımızın denetimi altında görev yapan 820 din gö
revlisinin ücretlerinin bütçeden karşılanması kararlaştırılmıştır. Böylece 
yurt dışındaki Türk dernekleri büyük bir maddî külfetten kurtarılmış 
olacaktır. Ayrıca Belçika’daki vatandaşlarımız için ücretleri Belçika Hü
kümetince karşılanmak üzere 80 din görevlisi vazifelendirilmiştir. Geçti
ğimiz yıl içinde Berlin’den sonra Köln’de Diyanet İşleri Türk - İslâm Bir 
liği ile Brüksel, Lahey ve Kopenhag’ta Türk Diyanet Vakıfları kurul
muştur.

Kölıı, Frankfurt Hannover ve New York’ta bulunan Türk evleri 
çerçevesinde vatandaşlarımız arasındaki dayanışmayı güçlendirecek çe
şitli sosyal faaliyetlerde bulunulmaktadır.

Sayın Başkan,
Değerli Milletvekilleri^
Takdir buyuracağınız gibi bana ayrılan sınırlı zaman içinde, dış 

politika alanındaki bütün faaliyetlerimizi, bütün görüşlerimizi ifade et
mem mümkün olamıyor. Biraz önce işaret ettiğim gibi kaydettiğimiz 
müsbet gelişmelerin yanında karşılaştığımız sorunlar da mevcuttur. An
cak bir çoğu uzun yıllardan beri süregelen bu sorunların hiçbirine Tür
kiye sebep olmuş değildir. Hükümet olarak bütün bu meselelere titizlik
le eğiliyoruz. Soğukkanlılıkla ve sorumluluk duygusuyla Türkiye’nin 
menfaatlerini en üst düzeyde koruyacak çözümler arıyoruz.

Hükümet olarak millî menfaatlerimizin gösterdiği istikamette ka
rarlılıkla yürümeye devam edeceğiz.

Sözlerimi bitirmeden önce, yurt dışında tehlikelere ve güçlüklere 
göğüs gererek çalışan, yurt içinde de feragatle gayret gösteren Dışişleri 
Bakaıılığı’nm bütün mensuplarının bu çabalarının takdirlerinize mazhar 
olmasının onların şevk ve azimlerini arttıracağını ifade etmek isterim.

Yüce Heyetinizi saygılarımla selamlarım.
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BELGE : 13
DIŞİŞLERİ BAKANI VAHİT HALEFOĞLU’NUN 

19.11.1985 TARİHİNDE TBMM’DE YAPILMAK ÜZERE 
HAZIRLANAN KONUŞMASI

Sayın Başkan,
Değerli Milletvekilleri
Sayın Cumhurbaşkanı Kenan EvreıTin 11 - 16 Kasım 1985 tarihleri 

arasında Birleşik Arap Emirliklerine, Pakistan’a ve Ürdün’e yaptıkları 
ziyaretler hakkında bilgi sunmak üzere huzurunuza gelmiş bulunuyorum.

Bu ziyaretler Orta Doğu bölgesinde Türkiye’yi de yakından ilgi
lendiren önemli gelişmelerin vuku bulduğu bir dönemde cereyan etmiştir. 
Uzun zamandır tehlikeli bir mecraya girmiş bulunan ve bölgede esasen 
sağlam temellere istinat etmeyen barış ve istikrarın daha da zayıfla
masına yol açan olumsuz temayüller ve ihtilâf ve çatışmalarda ortaya 
çıkan tırmanma emareleri tabiatıyla kaygılarımızı arttırmış bulunmak
taydı. Bölgede barış ve istikrarın yerleşmesi için çaba sarfetmeyi dış 
politikasının önemli bir işlevi yapmış olan Türkiye böyle bir dönemde 
olayları dikkatle izleyerek olumlu katkılarda bulunabilmek içiıı ügili 
bölge ülkeleriyle yoğun istişarelere önem vermektedir. Sayın Cumhur
başkanımız, bu üç ülkeye yaptıkları ziyaretlerde bu konularda en yüksek 
düzeyde görüş teatisinde bulunmuşlardır.

Değerli Milletvekilleri^
önümüzdeki günlerde uzun yıllardan beri ilk defa ABD ve Sovyetler 

Birliğinin zirve görüşmelerinde bulunmalarının Orta Doğu bölgesinde 
inikasları olabilecek sonuçlar doğurması da muhtemeldir. Esasen her iki 
süper güç ile Orta, Doğu ihtilafının tarafları arasında son aylarda bazı 
temasların yürütülmekte olduğu bilinmektedir. Bu temaslar yapılırken 
çeşitli menfaatların karşılanacağı genel bir uzlaşma formülü aranmakta 
ve bu çerçevede dünyanın çeşitli bölgelerindeki sorunların bağlantılı 
olarak ele alındığı anlaşılmaktadır. Meselelere bu açıdan bakan süper 
güçlerin, bölgede barış sürecinin akibeti bakımından tutumları öııem 
taşıyan ve üzerinde etkide bulunabilecekleri ülkeleri iki süper gücün ara
sındaki muhtemel bir genel uzlaşımıı gerektirdiği yola sevketmek için 
çaba harcamakta oldukları intibaı alınmaktadır.

Diğer taraftan İran r- Irak savaşının iki ülkeye büyük kayıplar ver
diren çok uzun bir süre devam etmiş olması muvacehesinde nisbî dur
gunluk içinde sürüp gideceği yolunda görüşler mevcutken, ekonomik 
hedeflere saldırılarla bütün Körfez ülkelerinin endişelerini arttıran bir 
tırmanmaya girmesi Körfez İşbirliği Konseyini tekrar harekete geçir
miştir. Ahiren Muskat’ta yapılan zirve toplantısında itidale sevketmek 
üzere taraflar nezdiııde girişimlerde bulunulması kararlaştırılmıştır.
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Sayın Cumhurbaşkanımızın Birleşik Arap Emirliklerini ziyareti, ge
çen yıl Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Zayed’iıı ülkemize 
yapmış olduğu ziyareti iade amacını taşıyordu. Bu ziyaret sırasında Sayın 
Cumhurbaşkanımız BAE Devlet Başkanı ile başbaşa çok verimli ve kap
samlı görüşmeler yapmışlardır. Ayrıca teknik konularda heyetler ha
linde müzakerelerde de bulunulmuştur. Bu görüşmede de, başta bölgesel 
sorunlar olmak üzere, uluslararası konular ile Türkiye - Birleşik Arap 
Emirlikleri arasındaki ikili ekonomik - ticari ilişkiler etraflı şekilde ele 
alınmıştır.

Siyasî konulardaki görüş alışverişleri, tabiatıyla bizi gittikçe artan 
şekilde endişeye sevkeden ve ülkelerimizi yakından ilgilendiren İran - Irak 
savaşı, Orta Doğu sorunu ve Lübnan’daki son gelişmeler üzerinde yoğun
laşmıştır.

Tüm Körfez ülkelerinin yanısıra dostumuz Birleşik Arap Emirlik
leri de, bizim gibi, İran ile Irak arasındaki savaşın devamından ve son 
zamanlarda bu savaşta meydana gelen tırmanma ve yayılma eğiliminden 
büyük kaygı duymaktadır. Savaş nedeniyle İran ve Irak’m büyük ka
yıplara uğraması ve bölge ülkelerinin refah ve güvenliğinin tehlikeye ma
ruz kalması karşısında aynı endişeleri paylaştığımızı müşahade ettik. 
Bu ortak anlayışla savaşın bir an önce sona erdirilmesi için her türlü 
çabayı sarfetmeye hazır bulunuyoruz. Ekonomik hedeflerin artan şekilde 
tehlikeye maruz bırakılmasının, bunlarda büyük çıkarları olan bazı ülke
leri harekete geçirerek, bölgedeki dengeleri alt üst edebilecek gelişmeleri 
tahrik etmesinden çekinildiği Birleşik Arap Emirlikleri yetkililerince 
ifade edilmiştir.

Türkiye’nin, Orta Doğu sorununa ilişkin Arap görüşlerini ve tu
tumunu desteklediği bilinmektedir. Desteğimiz için Birleşik Arap Emir
likleri devlet yetkilileri memnuniyetlerini tekrar ifade etmişlerdir.

Birleşik Arap Emirlikleri ile ikili ilişkilerimiz memnuniyet verici bir 
şekilde gelişmektedir. Şeyh Zayed’n Türkiye’yi ziyareti sırasında hız 
kazanmış olan ilişkilerimizin bu ziyaretle daha da pekiştiği şüphesizdir. 
Nitekim. Birleşik Arap Emirlikleri ile ticari ve ekonomik ilişkilerimiz 
bu yıl zarfında geçen yıllara oranla artmış bulunmaktadır. Yakın zaman
lara kadar 20 milyon Dolar dolaylarında seyreden ticari mübadelemiz bu 
yılın ilk 8 ayında 100 milyon doların üzerine çıkmış bulunmaktadır.

Yapılan görüşmelerde, Birleşik Arap Emirlikleri tarafı, Türkiye nin 
bazı kalkınma projelerini desteklemek ve Türkiye’de yatırım yapmak 
hususunda kararlı olduklarını ifade etmiştir. Bu konularda tarafımızdan 
sunulmuş olan projeler Birleşik Arap Emirlikleri yetkili mercileri ta-

Değerli Milletvekilleri
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rafından incelenmiş olup, gerekli kararlar en kısa zamanda alınacaktır. 
İki ülke arasında kurulmuş olan bu samimi işbirliği ortamı içinde Tür
kiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki ekonomik münasebetlerin 
çok daha zengin bir muhtevaya kavuşması beklenmektedir.

Muhterem Milletvekilleri,

Türkiye ile Pakistan arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkileri özel 
bir mahiyet taşımaktadır. Türk ve Pakistan halklarının birbirine karşı 
duyduğu derin sevgi ve bağlılık, aramızdaki işbirliğini devamlı olarak 
güçlendiren sağlam bir zemin oluşturmaktadır. Bu sebeple, gerek ulus
lararası konularda, gerek bölgesel sorunlar karşısında aynı tutumları 
paylaştığımızı ve birbirimizi kuvvetle desteklediğimizi, her görüşme sı
rasında bir kez daha müşahade etmekten mutluluk duymaktayız.

Türkiye’nin ve Pakistan’ın, bölgede kilit mevkilerdeki ülkeler ola
rak, yapıcı ve uzlaşıcı yaklaşımlara sahip olmaları barış ve istikrarın 
tesis ve idamesi bakımından önemli bir unsur teşkil etmektedir.

Sayın Cumhurbaşkanımızın Cumhurbaşkanı Ziya ül Hak ile yap
tıkları görüşmelerde tabiatıyla İran - Irak savaşı ve Orta Doğu sorunu 
üzerinde de önemle durulmuştur. Her iki sorunun hakkaniyete uygun 
ve kalıcı bir çözüme süratle kavuşturulmasının bölgede barış, güvenlik 
ve istikrarın tesisi bakımından zaruri olduğu inancını paylaşmaktayız.

Dost Pakistan, 6 yıldan beri, sadece komşusu Afganistan’ın yabancı 
işgali altında bulunması dolayısıyla değil, Afgan nüfusunun dörtte birini 
teşkil eden 3 milyonu aşkın mülteciyi barındırmak sorumluluğunu taşı
ması nedeniyle de büyük bir yük altındadır.

Nitekim bu göçmenlerin ihtiyaçlarının karşılanması günde 1 milyon 
dolardan yılda yaklaşık 360 milyon dolara malolmakta ve bu meblağın 
yarısını Birleşmiş Milletler, bağlı kuruluşlar ile çeşitli devletler, diğer 
yarı&mı ise doğrudan Pakistan Hükümeti karşılamaktadır. Başkan Ziya, 
göçmenlerin ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla yapılan dış yardımların 
arttırılarak Pakistan üzerindeki yükün azaltılması gerektiğini Sayın 
Cumhurbaşkanımıza açıkça ifade etmiştir.

Türkiye bu konuda Pakistan Hükümetinin izlediği tutumu takdirle 
karşılamış ve PakistanlI kardeşlerini daima desteklemiştir.

Pakistan’a bu konuda olduğu gibi bütün sorunlarında sağladığımız 
destek hiç bir zaman karşılıksız kalmamıştır. Dost Pakistan başta Kıbrıs 
Türk halkına verdiği destek olmak üzere her hususta bize yardımcı ol
maktadır.

Türkiye ve Pakistan’ın, komşularına karşı izledikleri barışçı, uzla
şıcı ve her türlü diyaloga açık siyasetlerinde de benzerlikler mevcuttur. 
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Sayııı Cumhurbaşkanımız Cumhurbaşkanı Ziya ül Hak’a, gerek Bulga
ristan’daki Türk azınlığın maruz kaldığı baskılar ile haksız ve hukuka 
aykırı muameleler^ gerek Yunanistan’la sorunlarımız hakkında ayrıntılı 
bilgi vermişlerdir. Pakistan Cumhurbaşkanı bu konulardaki görüşleri
mizi desteklediğini ve müzakereler yoluyla sorunların halledilmesi yönün
deki çabalarımızı takdirle karşıladığını beyan etmiştir.

Pakistan da, başta Hindistan olmak üzere bütün komşuları ile iliş
kilerini geliştirmek arzusundadır ve bu yolda çaba sarf etmektedir. Biz 
Pakistan’ın bu çabalarının başarıya ulaşmasını temenni ediyoruz.

Türkiye ile Pakistan arasındaki ekonomik ilişkilerin bugüne kadar 
istediğimiz ölçüde geliştiğini söylemek mümkün değildir. Türkiye ile 
Pakistan’ın ekonomik potansiyelleri gözönüne alındığında, gerek ticari 
alanda, gerek ekonominin diğer sahalarında aramızdaki işbirliğini daha 
da yoğunlaştırabileceğimize inanıyoruz. Türkiye ile Pakistan arasındaki 
ticari mübadelelerin arttırılması ve çeşitlendirilmesi gereği üzerinde de 
mutabık kalınmıştır. Bu amaçla, iki ülkenin ürettiği malların karşılıklı 
olarak daha iyi tanıtılması için ticari heyetlerin ve işadamlarının ziya
retlerinin yararlı olacağı konusunda görüş birliğine varılmıştır.

Diğer taraftan, Türkiye ile Pakistan arasında, özellikle sanayi ala
nında ortak teşebbüsler kurulması ve teknik işbirliği konularında başla
tılmış olan girişimlerin en kısa zamanda sonuçlandırılması hususunda 
kararlıyız. Bu çerçevede, ilâç, otomobil yan sanayii, dericilik, kâğıt, 
çimento sanayii gibi alanlarda mevcut olan işbirliği faaliyetlerinin teşvik 
edilmesi hususunda mutabık kalınmıştır.

Sayın Cumhurbaşkanımızın bu ziyareti sırasında, Pakistan için haya
ti önem taşıyan Afganistan konusunda Birleşmiş Milletlerde önemli gö
rüşmeler cereyan etmekte olduğu için New York’a gitmek zorunda kalan 
Pakistan Dışişleri Bakanı Yakup Han’ın gaybubetinde Pakistan Ticaret 
Bakam ile çifte vergilendirmenin önlenmesi konusunda bir anlaşma imza
ladım. Bu anlaşma, Türkiye ile Pakistan arasında ekonomik işbirliğinin 
geliştirilmesi için önemli teşvik ve güvenceler getirmektedir.

Pakistan ile mevcut ekonomik işbirliğimizin daha da pekiştiril
mesi yolunda varmış olduğumuz mutabakat çerçevesinde Önümüzdeki 
aylarda Türkiye’de toplanacak olan Karma Ekonomik Komisyona önemli 
görevler düşmektedir. Pakistan tarafı, ticareti geliştirmeyi temirien ül
kemize yakın zamanda işadamlarından ve yetkililerden oluşan bir heyet 
yollayacaktır.

Muhterem Milletvekilleri,
Pakistan’dan dönüş sırasında Sayın Cumhurbaşkanımız Ürdün Kralı 

Hüseyin’le görüşmek üzere Ürdün’ün Akaba şehrine uğramışlardır.
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Bilindiği üzere, Orta Doğu sorununa bir çözüm, bulunması husu
sunda Kral Hüseyin ile Filistin Kurtuluş Örgütü lideri Arafat’ın baş
lattıkları değerli çabaları takdirle karşılıyor ve destekliyoruz. Bölgemize 
.barış ve istikrar getirmesini temenni ettiğimiz bu girişimlerin bütün 
taraflar için önemli bir fırsat teşkil ettiği kanaatindeyiz. Bu girişimlerin 
hız kazandığı bir dönemde meydana gelen bazı olayların bu konuda 
duyduğumuz iyimserliğe gölge düşürmemesini temenni ediyoruz.

Sayın Cumhurbaşkanımız Türkiye’yi de yakından ilgilendiren bu 
konuda, önemli ve fedakârane bir rol üstlenmiş olan Kral Hüseyin’in 
son gelişmeler karşısındaki görüş ve değerlendirmelerini öğrenmek im
kânını bulmuşlar, kendileriyle samimi ve etraflı istişareler yapmışlardır. 
Şimdiye kadar sürdürülen iyi niyetli girişimleri akamete uğratmaya 
matuf bazı tasavvurlara rağmen, Kral Hüseyin’in bu azimli çabalarına 
devam edeceğini takdirle müşahade etmiş bulunuyoruz.

Değerli Milletvekilleri,

Sayın Cumhurbaşkanımızın belirttikleri gibi, Türkiye Arap ülkeleri 
arasındaki sorunlara hiçbir zaman taraf olmamıştır ve olmayacaktır. 
Ancak, yine Sayın Cumhurbaşkanımızın işaret ettikleri üzere, Türki
ye’nin bu sorunlar karşısında bigane kalması da düşünülemez.

İşte bu anlayıştan hareketle, Türkiye’nin bölgede barış ve istikrarın 
sağlanması hususunda önemli rolünü ifa edebilmek ve katkısını sürdüre
bilmek için meseleleri çok yakından takip ve doğru bir şekilde teşhis 
etmesi gerekmektedir. Bunu yapabilmek için, tabiatıyla, bölgede en üst 
düzeyde devamlı istişareye ihtiyaç vardır. Bu istişareler sonucunda biz 
gerçekçi değerlendirmelere sahip olarak bölgede rol oynayan diğer ül
kelerin bizim görüşlerimize verdikleri önem dolayısıyla, yararlı telkin
lerde bulunmak imkanını da elde etmekte ve ilgili ülkeleri bölgemizde 
barış ve istikrarın sağlanmasına yönelik bir tutuma imale etmeye çalış
maktayız. Türkiye’nin bu rolü, Batılı bir bölge ülkesi olarak itibarının 
hem Batı’da, hem Orta Doğu’da artmasını ve daha büyük ağırlık kazan
masını sağlamaktadır.

Sayııı Cumhurbaşkanımız Kral Hüseyin’e Bulgaristan’daki soydaş
larımızın durumunu anlatmak fırsatını bulmuşlardır. Ürdün Kralı, bu 
konuda ülkesinin tam desteğini vaadetmekle kalmamış, diğer Arap ül
kelerini de Türkiye’yi daha çok desteklemeye davet edeceğini söylemiştir.

Sonuç olarak, Sayın Cumhurbaşkanımız bu dost ve kardeş ülkelere 
başarılı ve her bakımdan yararlı ziyaretlerde bulunmuşlardır.

Bu vesile ile Yüce Heyetinizi saygılarımla selâmlarım.
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BELGE : 14

BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZALTN 

FİLİSTİN DAYANIŞMA (29 KASIM) GÜNÜ MÜNASEBETİYLE 

BM FİLİSTİN KOMİTESİ BAŞKANIN A GÖNDERDİKLERİ MESAJ

«Mr. Chairman,

On the occasion of the eighth anniversary of the «International 
Day of Solidarity with the Palestinian People» I would like to convey, 
on behalf of my Government and on my own behalf, the support of 
the Turkish Nation to the legitimate rights of the Palestinian people 
and reiterate its solidarity with them.

I welcome the General Assembly Resolution concerning the com
memoration of the International Day of Solidarity with the Palestinian 
people, not only to express our solidarity but also to evaluate, the present 
stage of the efforts to find a just solution to the question of Palestine 
and the developments that have taken place during the course of the 
year. I am happy to note that there is growing support and sympathy 
in the world community for the legitimate rights of the Palestinian 
people. In this respect, I would like to commend the efforts undertaken 
by the Committee on the Exercise of the Inalienable Rights of the 
Palestinian People to promote wider awareness of the question of Pa
lestine.

Turkey believes that the recognition of all the inalienable rights of 
the Palestinian people, including their right to self - determination, is 
a prerequisite for the establishment of a just and durable peace in the 
Middle East. Furthermore, it is our firm conviction that no settlement 
to the question can be found unless Israel withdraws from the Arab 
territories occupied since 1967, including Jerusalem.

We support all peace initiatives to this end. In this context, we 
welcome the Jordan»- PLO Accord of February 11, 1985 as an important 
step and opportunity towards achieving peace in the Middle East. 
I would like to mention here, with appreciation, the constructive role 
played by the PLO under the able leadership of Chairman Yasser Arafat 
in reaching this Accord.

I am confident that with the increasing understanding and support 
of the international community as well as with the unity in their ranks, 
the Palestinian people, under the leadership of PLO, will succeed in 
achieving the realisation of their legitimate aspirations.
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On this occasion, I would, also, like to convey to the brotherly 
Palestinian people the warm feelings and the sincere wishes of the 
people and Government of Turkey for the early success of their just 
struggle.»
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A Y I N  O L A Y L A R I





K I B R I S

16’mcı İslam Dışişleri Bakanları Konferansı, Fas’ın Fez kentinde 
6 -10 Ocak 1986 tarihleri arasında yapılmıştın KKTC, Konferansa, Dış
işleri ve Savunma Bakanı Kenan Atakol Başkanlığında bir heyetle göz
lemci statüsünde katılmıştır.

İKT Genel Sekreteri Pirzada, Konferansın açılış oturumundaki ko
nuşmasında, İslam Konferansı’mn, Türk tarafının Kıbrıs konusundaki 
yaklaşımını takdirle karşıladığını ve desteklediğini, Kıbrıs sorununa bir 
çözüm bulma amacıyla yapılan müzakerelerin, BMGS’ııin taraflara sun
duğu ve Türk tarafının bütünüyle kabul ettiği belgenin KRY tarafından 
reddedilmesiyle akamete uğradığını, Konferansın, BMGS’ye yeni gayret
lerinde başarı dilediğini belirtmiştir.

Sayın Bakanımız yaptığı konuşmada, Kıbrıs konusundaki son geliş
meleri anlatmış, özetle Kıbrıs Türk tarafının barışçı bir çözüm için aza
mi fedakârlığı gösterdiğini, Kıbrıs Rum tarafının uzlaşmaz ve engelle
yici tutumunun Ada’daki fiili durumu daha da köklü hale getireceğini, 
federasyon imkanını ortadan kaldıracağını ve en önemlisi KKTC’nin 
yaygın olarak tanınmasına yolaçacağım, Kıbrıs Rum tarafının haliha
zırda Kıbrıs Türk Halkıyla bir anlaşmaya varmak için ne siyasi, ne de 
iktisadi bir zorunluluk görmediğini, çünkü ikili ve çok taraflı bütün dış 
yardım ve kolaylıkların Rum tarafına gitmekte ve siyasi ve diplomatik 
tanınmanın bütün nimetlerinden yine Rumların istifade etmekte oldu
ğunu belirtmiştir. Konuşmasında AET - Kıbrıs ilişkilerine de değinen 
Sayın Bakanımız, A ET’nin Kıbrıs’la gümrük birliği müzakerelerine baş
lama kararının, Ada’daki bölünmeyi daha da kökleştireceğini ifade et
miştir. Artık İslam ülkelerinin de müslüman Kıbrıs Türk halkına karşı 
aynı şekilde anlayışla davranmasının ve yakınlık göstermesinin zamanı 
geldiğini belirten Sayın Bakan, İslam alemine, KKTC ile ilişkileri geliş
tirme, mevcut olan ilişkileri de kuvvetlendirme ve çeşitlendirme çağrı
sında bulunmuştur. 1

KKTC Dışişleri Bakanı Kenan Atakol da konuşmasında, Kıbrıs Türk 
görüşlerini açıklamış, iki tarafın siyasi eşitliğini, Türkiye’nin etkin ga
rantisini ve federal devletin iki kesimli iki toplumlu olan özelliğini içer
meyen bir çözümün adil ve kalıcı olamayacağını vurgulamıştır.
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Konferans sırasında yapılan ikili temaslarda, gerek Türk heyeti, ge
rek KKTC heyeti Kıbrıs meselesi hakkında İslam ülkelerine izahatta bn- 
1 ummuşlardır. Konferansta konuşma yapan ülkeler Bakanlarından bazı
ları konuşmalarında Kıbrıs konusuna müsbet ve destekleyici ifadelerle 
değinerek, Kıbrıs Türk halkına destek ve sempati ifade etmişlerdir.

Türkiye, BMGS’ııin halen devam etmekte olan teşebbüsünü aksat
mamak mülahazasıyla, Kıbrıs meselesinin gündeme alınmasını talep et
mediği için konu Koonferansın gündeminde bulunmamaktaydı. Buna 
rağmen Konferans tarafından kabul edilen nihai bildiride Kıbrıs’a yer 
verilmiş ve Türk tarafının görüşlerine sempati ifade edilmiştir.

CUMHURBAŞKANI KENAN EVREN MISIRT ZİYARET ETTİ
( 18 - 21  Ocak 1986)

MAC Devlet Başkanı Hüsnü Mübareklin davetine icabetle Cumhur
başkanı Kenan Evren, beraberinde Devlet Bakanı Vehbi Dinçerler, Dış
işleri Bakanı Vahit Halefoğlu ile üst düzey yetkililerinden oluşan bir 
heyetle Mısır Arap Cumhuriyetini resmen ziyaret etmiştir.

Cumhurbaşkanı Kenan Evren bu ziyaret ile geçtiğimiz yıl MAC 
Devlet Başkanı Hüsnü Mübarek’in ülkemize yapmış olduğu ziyareti iade 
etmiştir.

Cumhurbaşkanı Kenan Evren MAC’ni ziyaret eden ilk Türk Cumhur
başkanıdır.

İki ülke Cumhurbaşkanlarının başkanlığında yapılan resmi görüş
melerde iki ülke arasında son yıllarda siyasi ilişkilerde olumlu gelişmeler 
kaydedilmiş olduğu dikkate alınarak aynı gelişmeyi ekonomik alanda 
gerçekleştirmek üzere mutabık kalınmıştır.

Görüşmelerde, Türk tarafının ticaret hacminin dengeli bir şekilde 
arttırılması önerisi Mısır tarafınca kabul edilmiştir.

Cumhurbaşkanlarının başkanlığındaki görüşmelerde ayrıca, bölge
deki siyasi durum üzerinde de durulmuştur.

Görüşmeler, teknik düzeyde Dışişleri Bakanı Vahit Halefoğlu ile 
Mısır Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı İsmet El Necib başkan
lığındaki heyetler arasında sürdürülmüştür.

Türkiye - Mısır görüşmeleri sonunda Kahire’de Türkiye - Mısır Bi
limsel Teknik İşbirliği Anlaşması imzalanmıştır. Bu anlaşma ortak pro
jelerin geliştirilmesini, uzman? yayın ve malzeme değişimini öngörmek
tedir.

Cumhurbaşkanı Kenan Evren, Mısır’ı ziyareti sırasında ülkenin tari
hi ve turistik yerlerini de ziyaret etmiştir.
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CUMHURBAŞKANI KENAN EVREN TUNUS’U ZİYARET ETTİ
(16 -18 Ocak 1985)

Cumhurbaşkanı Kenan Evren Tunus Devlet Başkanı Habib Bur- 
giba’mn konuğu olarak Tunus’u resmen ziyaret etmiştir.

Cumhurbaşkanı’na bu ziyaretinde Devlet Bakanı Vehbi Dinçerler 
ve Dışişleri Bakam Vahit Halefoğlu ile üst düzey yetkililerinden oluşan 
bir heyet refakat etmiştir.

İki ülke Cumhurbaşkanlarının başkanlığında başlayıp, Tunus Devlet 
Başkanmm sağlığı nedeniyle Başbakan Muhammed Mzali ile sürdürülen 
görüşmelerde, taraflar gelişmesinden memnuniyet duydukları ilişkileri da<- 
ha da geliştirmek için mutabakata varmışlardır.

Diğer taraftan Dışişleri Bakanı Vahit Halefoğlu ile Devlet Bakanı 
Vehbi Dinçerler başkanlığında Tunuslu yetkililerle sürdürülen görüşme
lerde ikili ekonomik ilişkiler üzerinde durulmuştur.

Cumhurbaşkanı Kenan Evren Tunus’u ziyareti sırasında Monastır, 
Sousse, Hamamet, Nabeul, Kartaca şehirlerini de ziyaret etmiştir.

Geleneksel ve dostluk bağlarının mevcut olduğu Türkiye ile Tunus 
arasında, uluslararası ve bölgesel sorunlar karşısında da tutum ve gö
rüşler açısından büyük benzerlikler mevcuttur.

CUMHURBAŞKANI KENAN EVREN KATAR’I ZİYARET ETTİ
( 21 - 23  Ocak 1986)

Cumhurbaşkanı Kenan Evren Katar Emiri Şeyh Khalifa’mn 10 -12  
Mart 1985 tarihleri arasında ülkemize yapmış olduğu ziyareti iade et
mek üzere Emir Şeyh Khalifa’nm resmi konuğu olarak Katar’ı ziyaret 
etmiştir.

Cumhurbaşkanı Kenan Evreıı’e bu ziyaretinde, Devlet Bakanı Vehbi 
Dinçerler, Dışişleri Bakanı Vahit Halefoğlu ile üst düzey yetkililerden 
oluşan bir heyet refakat etmiştir.

İki ülke Devlet Başkanlarmm başkanlığında başlayan resmi görüş
meler bilahare iki ülke Dışişleri Bakanlarının başkanlıklarında sürdürül
müştür.

Görüşmelerde, Katar doğal gazının Türkiye üzerinden Avrupa’ya 
nakli konusunda AvrupalIlarla görüşülmesi sırasında iki ülkenin birlik
te hareket etmeleri kararlaştırılmış, Katar’m Türkiye’de yapabileceği 
yatırımlar üzerinde durulmuştur.

Görüşmelerde ayrıca, bölgesel, siyasi sorunlar ele alınmıştır.
Cumhurbaşkanı Kenan Evren bu ziyareti sırasında Katar’da sana

yi tesislerini ve tarihi yerleri gezmiştir.



BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL DAVOS’TA 
(31 Ocak - 2 Şubat 1986)

Avrupa - Dünya Vakfı (EMF) tarafından İsviçre’nin Davos kasa
basında düzenlenen sempozyuma Başbakan Turgut Özal katılmıştır.

Dünya ekonomisine ilişkin çeşitli güncel sorunların ele alındığı bu 
foruma günümüzde ülke ekonomilerinin yönetiminde sorumluluk taşıyan 
kimseler, uluslararası ekonomik kuramların yetkilileri, bankacılar ve ön
de gelen bazı basın mensupları katılmıştır.

Bu yılki panelin teması klasik ekonominin bugünkü şartlarda milli 
ve milletlerarası gelişmeye uygun olup olmadığı idi.

Ülkemizin son yıllarda uyguladığı politikalar ve bunların sonuçları 
gözöııüne alındığında, sempozyum konusunun bizim açımızdan taşıdığı 
önem anlaşılır. Bu çerçevede, ekonomik politikamızın izahı ve sonuçla
rının dile getirilmesi suretiyle iştirakçilerle tecrübelerimizin paylaşılması 
bakımından önemli bir imkân sağlamıştır.

Sempozyuma paralel olarak düzenlenen seminerler Başbakan özal’a 
refakat eden heyet üyelerince izlenmiştir.

Sempozyum süresince finans ve sanayi çevreleri ile de yararlı te
maslar gerçekleştirilmiştir.

Davos sempozyumu sırasında, Başbakan Turgut özal Yunanistan 
Başbakanı Papandreu ile karşılaşmıştır.

Yurda dönüşünde basma bir açıklama yapan Başbakan Turgut Özal? 
«Davos sempozyumunda siyasi bir konu meydana gelmiştir. Dünya eko
nomisinin tartışıldığı uluslararası bu forumda Yunanistan Başbakanı ile 
buluşmamız sempozyumun ve toplantıların şeklini değiştirmiş ve farklı 
bir boyut oluşturmuştur. İki ülke Başbakanı arasında basit de olsa bir 
karşılaşma, bir konuşma gerçekleşmiştir. Bu konuşmanın ileride Türkiye 
ile Yunanistan arasındaki meselelerin çözümüne bir başlangıç teşkil ede
ceğini ümit ediyorum» demiştir.



K Ü L T Ü R E L  O L A Y L A R

— 21 Ocak 1986 tarihinde Kahire’de açılan Uluslararası Kitap Ser
gisinde ülkemiz, 500’ü aşkın kitaptan oluşan bir standla temsil edil
miştir.

— Türkiye - SSCB KDP’ı uyarınca, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Or
kestrası şeflerinden Rengim Gökmen 22 Ocak - 1 Şubat 1986 tarihlerin
de SSCB’nin Leningrad ve Vilnius kentlerinde konserler verecektir.

— Piyanist Gülsiıı Onay 23 ve 26 Ocak 1986 tarihlerinde Japonya’
da iki konser vermiştir.
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1 Ocak 1986

BAŞBAKAN ÖZAL İRNA’YA DEMEÇ YERDİ

Başbakan Turgut özal, 3 - 5 Ocak 1986 tarihleri arasında İran’a 
yapacağı resmi ziyaret nedeniyle, İRNA muhabirine özel bir demeç ver
miş ve sözkonusu demeç İran gazetelerinde baş haber olarak yayınlan
mıştır. (Bk. Belge 1)

1 Ocak 1986

DIŞİŞLERİ BAKANFNIN «EKONOMİDE DİALOG» DERGİSİNDE 
TÜRKİYE’NİN AET İLE İLİŞKİLERİ HAKKINDA 

YAZISI YAYINLANDI

Dışişleri Bakanı Vahit Halefoğlu’nun Türk dış politikasında AET 
ile olan ilişkilerini ele alan yazısı «Ekoııomi’de Dialog» dergisinin Davos 
toplantısı için hazırladığı özel sayısında yer almıştır. (Bk. Belge 2)

2 -3  Ocak 1986

ROMANYA CUMHURBAŞKANI ÖZEL TEMSİLCİSİ ANKARA’DA

Romanya Dışişleri Bakanlığında Devlet Sekreteri Aurel Duma, Cum
hurbaşkanı Nikolav Çavuşeşku’nun, «Balkanların nükleer ve kimyasal 
silahlardan arındırılması» konusunda özel bir mesajını Cumhurbaşkanı 
Kenan Evren’e getirmiştir.

Cumhurbaşkanı Kenan Evren tarafından kabul olunan özel Tem
silci, Dışişleri Bakanı Vahit Halefoğlu ile de görüşmüştür.

2 Ocak 1986

DEVLET BAKANI TİTİZ İRAN’DA PROTOKOL İMZALADI

Türkiye ile İran arasındaki Ekonomik, Sanayi ve Teknik İşbirliği 
Karma Komisyonu 4. Toplantısını müteakip, Irakhıı, Devlet Bakanı Ti- 
tiz’iıı uçağının güvenliğini sağlayamaması nedeniyle Devlet Bakanı İran’da 
beklenenden daha uzun bir süre kalmıştır.

Devlet Bakanı Titiz bu süre zarfında, görüşülüp, ancak bazı sorunlar 
nedeniyle imzalanmamış bulunan ekonomik protokolü imzalamıştır.

3 -5  Ocak 1986

BAŞBAKAN İRAN’DA

Başbakan Sayın Turgut özal, İran Başbakanı Mir Hüseyin Musavi’- 
nin resmi konuğu olarak İran’a bir resmi ziyarette bulunmuştur.
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Başbakan’a bu ziyaretinde Devlet Bakam Tınaz Titiz, Milletvekil
leri, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi Necdet Tezel, HDT Müs
teşarı Ekrem Pakdemirli, Merkez Bankası Başkanı Yavuz Caııevi ile 
yetkililer ve özel sektör temsilcileri refakat etmiştir.

Başbakan Turgut özal ile İran Başbakanı Mir Hüseyin Müsavi baş
kanlıklarındaki heyetler arasında yapılan resmi görüşmelerde, iki ülke 
arasındaki ticaretin geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesi, ham petrol ve doğal 
gaz boru hatları yapımı, müteahhitlik hizmetleri gibi ekonomik konular 
ile İran - Irak savaşı, Ortadoğu sorunu ve uluslararası konular üzerinde 
görüş alışverişinde bulunulmuştur.

Başbakan özal, bu ziyareti sırasında, İran Cumhurbaşkanı^ Meclis 
Başkanı ve siyasi İşlerle görevli Başbakan Yardımcısı ile birer görüşme 
yapmıştır.

Başbakan Tahran’da düzenlediği basın toplantısında temasları hak
kında bilgi vermiştir.

5 Ocak 1986

DIŞİŞLERİ BAKANI «REVIEW  OF INTERNATIONAL AFFAIRS»IN 
SORULARINI CEVAPLANDIRDI

Dışişleri Bakanı Vahit Halef oğlu’nun Yugoslavya’da yayınlanmakta 
olan «Review of International Affairs»in Genel Yayın Müdürü Dr. 
Ranko Petroviç’iıı sorularına verdiği cevaplar, derginin 5 Ocak tarihli 
nüshasında yayınlanmıştır. (Bk. Belge 3)

6 -10  Ocak 1986

İSLAM KONFERANSI D IŞİŞLERİ BAKANLARI FEZ’DE TOPLANDI

İslam Konferansı Dışişleri Bakanları 16. Toplantısı Fas’ın Fez şeh
rinde yapılmıştır.

Dışişleri Bakanı Vahit Halefoğlu, beraberinde DPT Müsteşarı ve 
bir heyetle toplantıya katılmıştır.

Teşkilat Genel Sekreteri Pirzada, toplantıyı açış konuşmasında Kıb
rıs ile Bulgaristan’daki Türklere uygulanan baskılara yer vermiştir.

Dışişleri Bakanı Vahit Halefoğlu, toplantının 7 Ocak günkü oturu
munda Türkiye’nin İslam Konferansı Teşkilatı ile ilişkileri hususunda 
bir konuşma yapmıştır.

Toplantıya, Dışişleri ve Savunma Bakanı Kenan Atakol’un başkan
lığında bir heyetle katılan KKTC heyeti, Kıbrıs sorununda özellikle son 
bir yıl içinde yer alan gelişmeler ve Kıbrıs Türk tarafının sorunu hali
kındaki tutumu ve görüşlerini içeren bir bildiri dağıtmıştır.

14



Dışişleri Bakanı Vahit Halefoğlu, bu toplantı sırasında, Libya Dışiş
leri Bakanı Ali Abdüsselam Treiki, FKÖ Siyasi İşler Sorumlusu Faruk 
Kaddumi, Gine Bissau ve Mali Dışişleri Bakanları ile ikili görüşmeler 
yapmıştır.

Toplantıda, «Bulgaristan’daki Türk azınlığının acıklı durumu» hak
kında bir karar tasarısı kabul edilmiş ve Genel Sekreter Pirzade’ııin «üç 
seçkin kişiyle» birlikte konuyu incelemek ve gelecek toplantıya bir rapor 
sunmakla görevlendirilmesi kararlaştırılmıştır.

Dışişleri Bakanı, yurda dönüşünde yaptığı açıklamada, «Türkiye’nin 
artık İslam Konferans’larmda ağırlıklı bir ülke haline geldiğini belirte
rek, Konferans’m Türkiye için olumlu ve başarılı geçtiğini söylemiştir. 
(Bk. Belge 4, 5, 6, 7)

6 - 12 Ocak 1986

DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANI PAKİSTAN’DA

Pakistan Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Tarık Kemal Han’ın 
davetlisi olarak Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Zahit Atakan Pa
kistan’ı ziyaret etmiştir.

Pakistan Devlet Başkanı Zia ül Hak, Deniz Kuvvetleri Komutanı’nı 
kabul ederek, törenle Pakistan’ın en yüksek askeri madalyası olan Nis- 
han-ı İmtiaz’ı tevcih etmiştir.

Oramiral Atakaıı, Pakistan’ı ziyareti sırasında, askeri kuruluş ve 
tesisleri gezerek incelemelerde bulunmuştur.

7 Ocak 1986

DIŞİŞLERİ BAKANI HALEFOĞLU 
TELEVİZYONDA TÜRK DIŞ POLİTİKASINI ANLATTI

Televizyon’da ayda bir yayınlanmakta olan 32. gün programında, 
Dışişleri Bakanı Vahit Halefoğlu gazeteci Mehmet Ali Birand’ııı sorula
rına cevap vererek Türkiye’nin dış politikasını anlatmıştır. (Bk. Belge 8)

7 Ocak 1986

DIŞİŞLERİ SÖZCÜSÜ, TÜRK VATANDAŞLARININ 
BATI AVRUPA ÜLKELERİNDE MARUZ KALDIKLARI 

SALDIRILARA DEĞİNDİ

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Yalım Eralp, mutad basın toplantısm- 
da, Türklerin Danimarka’da maruz kaldıkları saldırılarla ilgili olarak, 
«bu gibi insanlık dışı saldırılar konusunda daha önce ne yapılıyorsa, bu



olayda da ayııı şeylerin yapılacağını ve ilgili ülkelerden hem saldırıların 
önlenmesi konusunda tedbir alınması, hem de saldırıya uğrayanlara taz
minat ödenmesinin istendiğini» söylemiştir.

7 Ocak 1986

TÜRK - ARJANTİN EKONOMİK İLİŞKİLERİ GÖRÜŞÜLDÜ
Türk - Arjantin ekonomik ilişkilerinin geliştirilmesi amacıyla İzmir 

Ticaret Odasında, Türk - Arjantin Ticaret, Endüstri ve Turizm Odası 
Başkam’nm da iştirakiyle bir toplantı düzenlenmiştir.

7 Ocak 1986

. SEİA GÖRÜŞMELERİNİN ÜÇÜNCÜ TURU TAMAMLANDI
Türkiye - ABD Savunma ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının 

(SEİA) günümüz şartlarına göre yeniden düzenlenmesine ilişkin görüş
melerinin üçüncü turu tamamlanmıştır.

Görüşmelerde Türk heyetine Büyükelçi Selçuk Korkud, ABD Heye
tine de Büyükelçi Robert Strausz - Hupe başkanlık etmişlerdir.

Görüşmeler sırasında Türk tarafı konuya ilişkin olarak bir genel 
değerlendirme yaparak, yaklaşımlarını anlatmış, ABD tarafı da Türk 
yaklaşımlarını not etmiştir.

8 - 1 2  Ocak 1986

İRLANDALI PARLAMENTERLER ÜLKEMİZİ ZİYARET ETTİ

İrlanda Parlamentosundan Hükümet ortağı Fine Gael Partisine 
mensup 4 senatör ve 3 milletvekilinden oluşan bir Parlamento Pleyeti 
ülkemizi ziyaret etmiştir.

Heyet, TBMM Dışişleri Komisyonu üyeleri ile görüşmüş ve TBMM 
Başkanı Necmettin Karaduman tarafından kabul olunmuştur.

İrlandalı heyet ayrıca, Dışişleri Bakanlığı, TÜSÎAD ve SİSAV yet
kilileri ile de görüşmelerde bulunmuştur.

10 Ocak 1986

DÜNYA BANKASI TÜRKİYE’YE KREDİ YERİYOR
Dünya Bankası küçük sanayi projelerini desteklemek amacı ile Tür

kiye’ye 100 milyon dolar tutarında kredi vermeyi kararlaştırmıştır.

11 -15  Ocak 1986
SHARJAH TİCARET VE SANAYİ ODASI HEYETİ ÜLKEMİZDE

Birleşik Arap Emirliklerine bağlı Sharjah Emirliği Ticaret ve Sa
nayi Odası Heyeti, iki ülke arasındaki ticaret hacmini artırmak için 
temaslarda bulunmak üzere ülkemizi ziyaret etmiştir.
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Konuk Heyet, Ankara’da Sanayi ve Ticaret Bakanı Cahit Aral, 
HDTM E. Pakdemirli tarafından kabul edilmiş ve T.O.B.B. yetkilileri ile 
işadamları ile görüşmüştür.

13 Ocak 1986

TÜRKİYE - TUNUS ARASINDA ÇİFTE VERGİLENDİRMENİN 
ÖNLENMESİ MÜZAKERELERİ YAPILDI

Türkiye ile Tunus arasında Çifte Vergilendirmenin önlenmesi ama
cıyla Maliye ve Gümrük ile Dışişleri Bakanlıkları yetkililerinden oluşan 
bir heyet Tunus’lu yetkililerle Tunus’ta görüşmelerde bulunmuşlardır.

14 Ocak 1986

TÜRK - SSCB DEVLET HUDUT ORTAK KONTROL KOMİSYONU 
ÇALIŞMALARINI TAMAMLADI

Türk - Sovyet Devlet Hudut Hattının akarsulardan geçişinin müş
terek kontrolünü yapan Ortak Kontrol Komisyonu’nun 19 Aralık 1985 
tarihinde Ankara’da başlayan görüşmeleri 14 Ocak 1986 günü sona er
miştir.

Toplantılarda, 1969 - 1973 yıllarında yeniden işaretlenen hudut hat
tına nazaran^ başta Aras nehri olmak üzere, sınırdaki akarsu yatakla
rında zamanla maydaııa gelen değişikliklerin tesbiti amacıyla, 1985 ya
zında arazide yürütülen çalışmaların sonuçları incelenmiş ve bu değişik
liklerin önlenmesine ve düzeltilmesine yönelik görüşmeler yapılmıştır.

Komisyonun IV. dönem toplantısına ait Protokol, Türk Heyeti Baş
kanı, Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Hukuk ve Sosyal İşler Genel Müdür 
Yardımcısı Elçi Hatay Savaşçı ile Sovyet Heyeti Başkanı Boris N. Alek
seenko arasında imzalanmıştır.

Protokol’da, hudut bölgesinde, 1985 yılında yapılan arazi çalışma
larının sonuçları belgelenmiş ve Ortak Komisyonun 1986 yılında yapa
cağı çalışmalar programa bağlanmıştır.

14 Ocak 1986

HALEFOĞLU TBMM’DE BİR KONUŞMA YAPTI
Dışişleri Bakanı Vahit Halef oğlu 6 -10  Ocak 1986 tarihleri arasında 

Fez’de yapılan 16. İslam Dışişleri Bakanlan toplantısı hakkında TBMM 
Genel Kurulu’ııda yaptığı bir konuşma ile bilgi vermiştir. (Bk. Belge 9)

14 - 21 Ocak 1986

TÜRKİYE 86 SERGİSİ DOHA’DA AÇILDI
Türk ihraç ürünlerinin tanıtılması amacıyla Katar’m başkenti Do

ha’da «Türkiye 86» isimli bir sergi düzenlenmiştir.
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14 Ocak 1986

TÜRKİYE’NİN, AET ORTAKLIK KONSEYİNİ TOPLANTIYA 
ÇAĞIRDIĞI AÇIKLANDI

Türkiye, AET Ortaklık Konseyini toplantıya çağırmıştır.

Bu konuda bir açıklama yapan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Yalım 
Eralp, Türkiye’nin çağrısını Dışişleri Bakanı Vahit Halefoğlu’nun AET 
ülkeleri Dışişleri Bakanlarına göndermiş olduğu bir mektupla gerçekleş»- 
tirdiğini belirtmiştir.

15 Ocak 1986

BULGARİSTAN’DA YAPILAN NÜFUS SAYIMI İLE İLGİLİ OLARAK 
D IŞİŞLERİ BAKANLIĞI BİR AÇIKLAMA YAYINLADI

«4 -12  Aralık 1986 tarihleri arasında Bulgaristan’da yapılan nüfus 
sayımı sonuçlarının açıklandığını ve Bulgaristan’ın genel nüfusunun 
8.942.976 olarak belirlendiğini öğrenmiş bulunuyoruz. Sayım sonuçların
da, varlığı ve hakları Bulgaristan’ın imzaladığı ikili ve uluslararası an
laşmalarla tanınmış olan bir buçuk milyonluk Türk azınlığından hiç 
bahis yoktur.

Nüfus sayımı öncesi, Bulgaristan’daki soydaşlarımızın adlarının ale
lacele ve şiddet kampanyası içinde zorla Bulgar isimleriyle değiştirilme
sinin, Bulgar milletinin sözde tek ırktan oluştuğu tezini tescil etmeyi 
amaçladığını ve neticesi böylece önceden bilinen sayım sonuçlarını ge
çerli addedemiyeceğimizi açıklamıştık.

Hatırlanacağı üzere, Bulgaristan’daki 1956 nüfus sayımı sonuçla
rında azınlıklar ayrı ayrı rakamsal olarak belirtilmiş daha sonraki sa
yımların soru kağıtlarında «milliyet bölümü» mevcut olmasına rağmen, 
cevaplar bir devlet sırrı olarak saklanmış, bu son sayımda ise soru 
kâğıtlarında «milliyet bölümü» tamamen kaldırılarak Bulgaristan’da Bul
garların dışında bir milletin olmadığı görüntüsü yaratılmak istenmiştir.

Türk azınlığını kâğıt üzerinde yoketmeye matuf olan ve Bulgar 
yönetiminin bir buçuk milyonluk Türk azınlığına karşı uyguladığı gö
rülmemiş baskı politikasının bir halkasını oluşturan bu nüfus sayımı 
sonuçlarını geçerli addetmiyoruz.»

16 - 1 8  Ocak 1986

CUMHURBAŞKANI KENAN EVREN TUNUS’U ZİYARET ETTİ

Cumhurbaşkanı Kenan Evren, Tunus Cumhurbaşkanı Iiabib Bur- 
giba’nm resmi daveti üzerine Tunus’u ziyaret etmiştir.
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Cumhurbaşkanı Kenan Evren’e bu ziyaretinde Devlet Bakanı Vehbi 
Dinçerler ve Dışişleri Bakanı Vahit Halef oğlu ile üst düzey yetkililer
den oluşan bir heyet refakat etmiştir.

İki ülke Cumhurbaşkanları başkanlığında yapılan görüşmelerde ta
rafların ikili ilişkilerin gelişmesinden duyulan memnuniyet dile getiril
miştir. (Bk. Belge 10, 11)

16- 20 Ocak 1986

SHAPE KURMAY BAŞKANI TÜRKİYE’DE

NATO Avrupa Müttefik Kuvvetleri Başkomutanlığı (SHAPE) Kur
may Başkanı Orgeneral John T. Chain resmi bir ziyaret için ülkemize 
gelmiştir.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet üruğ tarafından kabul edi
len Orgeneral Chain, Ankara, İstanbul ve İzmir’de Silahlı Kuvvetler 
yetkilileri ile görüşmüş ve silahlı kuvvetlere ait bazı kurum ve kuruluş
ları da ziyaret etmiştir.

16 - 20 Ocak 1986

PROF. DR. T. SAYLAN’A 
«ULUSLARARASI GANDHİ CÜZZAM ÖDÜLÜ VERİLDİ

Mahatma Gaııdhi Cüzzam Vakfı tarafından düzenlenen «Uluslara
rası Gandhi Cüzzam ödülü» gerek cüzzam alanında yapmış olduğu yüksek 
düzeyli çalışmalar ve cüzzamlı hastaların tedavisi gerek rehabilitasyon yö
nündeki çalışmalarından ötürü İstanbul üniversitesi Tıp Fakültesi Der
matoloji Kliniği Şefi Prof. Dr. Türkan Saylan’a verilmiştir.

17 Ocak 1986

İSVİÇRE HÜKÜMETİ T. K. V.’NA BAĞIŞTA BULUNDU

İsviçre Hükümeti Kalkınmada İşbirliği Teşkilatı Türkiye Kalkınma 
Vakfı’na beş milyon İsviçre Frangı bağışta bulunmuştur.

17 -18 Ocak 1986

ADB D IŞİŞLERİ BAKAN YARDIMCISI TÜRKİYE’DE

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı John Whitehead, ülkesinin Libya 
ile ilişkilerindeki son gelişmeleri anlatmak üzere ülkemize gelmiştir.

Whitehead, Ankara’daki temasları sırasında^ Başbakan Turgut özal, 
Dışişleri Bakan Vekili Mesut Yılmaz, İçişleri Bakanı Yıldırım Akbulut 
ve Dışişleri Bakanlığı yetkilileri ile görüşmüştür. (Bk. Belge 12)
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18 - 2 1  Ocak 1986

CUMHURBAŞKANI KENAN EVREN MISIR’I ZİYARET ETTİ

Cumhurbaşkanı Kenan Evren MAC Devlet Bakanı Hüsnü Müba
reklin davetine icabetle, Mısır Arap Cumhuriyetini ziyaret etmiştir.

Cumhurbaşkanı Kenan Evren’e bu ziyaretlerinde Devlet Bakanı 
Vehbi Dinçerler, Dışişleri Bakanı Vahit Halefoğlu ile üst düzey yetkililer
den oluşan bir heyet refakat etmiştir.

Heyetler arasında yapılan görüşmelerde ikili ilişkiler ve uluslararası 
sorunlar ele alınmıştır. (Bk. Belge 13)

18 Ocak 1986

ÇİN HEYETİ İSTANBUL’DA

Çin Halk Cumhuriyeti’nin Sekiz Tüketim Kooperatifi yöneticilerin
den oluşan bir heyet, Türkiye’den mal almak için araştırmalarda bulun
mak ve Çin ürünlerini tanıtmak üzere İstanbul’da incelemelerde bulun
muştur.

2 0 - 2 1  Ocak 1986

ÇAVUŞESKU’YA CEVABİ MESAJ GÖNDERİLDİ

Romanya Cumhurbaşkanı N. Çavuşesku’nun özel Temsilcisi Aurel 
Duma tarafından Cumhurbaşkanı Kenan Evren’e sunulmuş olan «Bal
kanların Nükleer ve Konvansiyona! Silahlardan Arındırılmasına» ilişkin 
mesajın cevabı Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi Necdet Tezel ta
rafından Romanya’ya iletilmiştir.

Balkanların nükleer ve kimyasal silahlardan arındırılması konusun
daki yaklaşımları benimsemeyen Türkiye’nin silahsızlanmasının bölgesel 
değil, tüm Avrupa çapında gerçekleştirilmesi görüşünü havi mesaj Bü
yükelçi Necdet Tezel tarafından Romanya Cumhurbaşkanı Nikolay Ça- 
vuşesku’ya verilmiştir.

20- 24 Ocak 1986

FAS TİCARET HEYETİ TÜRKİYE’DE

. Fas Ticaret ve Sanayi Odasına mensup bir heyet, Türk işadamla- 
rıyla tanışmak ve Türk ihraç ürünlerini görmek üzere ülkemize gelmiştir.

Konuk heyet, İstanbul, İzmit ve Bursa’da temas ve incelemelerde 
bulunmuştur.
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KKTC EKONOMİ YE MALİYE BAKANI GELDİ

KKTC Ekonomi ve Maliye Bakanı Taşkent Atasayan kredi anlaş
masının görüşmeleri için Ankara’ya gelmiştir.

KKTC ile Türk yetkilileri arasında yapılan görüşmeler sonunda, 
T. C. Ziraat Bankası’nm KKTC Bütçesine vermekte olduğu kredilere 
ilişkin bir anlaşma imzalanmıştır.

20 Ocak 1986

IDE TÜRKİYE’YE KREDİ VERİLMESİNİ ONAYLADI

İslam Kalkınma Bankası (IDB) Türkiye’ye tarım projelerinin des
teklenmesi ve petrol alımı finansmanında kullanılmak üzere 25 milyon 
dolar kredi verilmesini onaylamıştır.

20 - 22 Ocak 1986

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MABRİD’T E ' .

Avrupa Koııseyi’ııe üye Ülkelerin Çalışma Bakanları Koııferansı’na 
katılmak üzere, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakam Mustafa Kalemli 
Madrit’e gitmiştir.

Sözkonusu Konferans’ta, son yıllarda istihdamdaki gelişmeler ve 
geleceğin görünümü, gençlerin işsizliği ile ilgili tedbirler, istihdam ve 
işsizlikle mücadele konularında uluslararası işbirliği konulan ele alın
mıştır.

Bakan Kalemli, Madrit’te bulunduğu sırada, Federal Almanya Ça
lışma ve Sosyal Düzen Bakan Yardımcısı, İtalya ve Malta Çalışma Ba
kanlan ile ikili görüşme yapmıştır.

21- 23 Ocak 1986

• CUMHURBAŞKANI KENAN EVREN KATAR’I ZİYARET ETTİ

Cumhurbaşkanı Kenan Evren Katar Emiri Şeyh Khalifa Biıı Hamad 
Al Thani’nin konuğu olarak Katar’ı resmen ziyaret etmiştir.

Cumhurbaşkanı Kenan Evren’e bu ziyaretinde, Devlet Bakanı Veh
bi Dinçerler, Dışişleri Bakanı Vahit Halefoğlu ile üst düzey yetkililerden 
oluşan bir heyet refakat etmiştir.

Cumhurbaşkanı Kenan Evren’in bu ziyareti Katar basınında geniş 
akis bulmuş ve Dışişleri Bakanı Vahit Halefoğlu ile iki ülke ilişkilerini 
ole alan bir söyleşiye yer verilmiştir. (Bk. Belge 14, 15? 16)

20 - 23 Ocak 1986
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23 Ocak 1986

CUMHURBAŞKANI KENAN EVREN YURDA DÖNDÜ

Tunus, Mısır ve Katar’a yapmış olduğu resmi ziyaretleri tamamlayan 
Cumhurbaşkanı Kenan Evren bu gezisiyle ilgili olarak bir açıklama yap
mıştır. (Bk. Belge 17)

23 -26  Ocak 1986

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 
BELÇİKA VE HOLLANDA’YI ZİYARET ETTİ

Madrit’te yapılan Avrupa Çalışma Bakanları Konferansına katılan 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakam Mustafa Kalemli, Konferansı mü
teakip Belçika ve Hollanda’ya giderek bu ülkelerdeki Türk İşçi Dernek
leri Temsilcileri ile görüşmüştür.

23 - 25 Ocak 1986

İTALYA D IŞİŞLERİ BAKANI ANDREOTTİ TÜRKİYE’DE

İtalya Dışişleri Bakanı Giulio Andreotti Dışişleri Bakanı Vahit Ha- 
lefoğlu’nun resmi konuğu olarak Türkiye’yi ziyaret etmiştir.

Resmi ziyaretine İstanbul’da tarihi ve turistik yerleri gezerek baş
layan İtalyan Dışişleri Bakanı bilahare Ankara’ya geçmiştir.

İtalyan Dışişleri Bakanı havaalanında basma yaptığı bir açıklama
da «Türkiye’nin kalkınma ve demokrasiye dönüş konusunda gösterdiği 
çabanın ve aldığı mesafenin kendileri tarafından iyi bilindiğini» söyle
miştir.

Dışişleri Bakanı Vahit Halef oğlu da aynı anda, yaptığı bir açıkla
mada «Avrupa ve AET ile ilişkilerimiz konusunda İtalya bize daima an
layış göstermiş ve destek vermiştir. Bugün d© ilginç bir ortamda bulu
nuyoruz. Türkiye’nin Avrupa ve Avrupa kuruluşlarıyla ilişkileri her ge
çen gün biraz daha iyileşmektedir. İtalya’nın buradaki rolünü daima 
teşekkür ve takdirle karşılıyoruz» demiştir.

İki ülke Dışişleri Bakanları başkanlığında yapılan resmi görüşme
lerde, İtalya’nın Türkiye ile Avrupa arasındaki ilişkilerin normalleştiril
mesi konusunda her türlü çabayı göstereceği hususunda mutabık kalın
mış, İstanbul’da bir İtalyan ticaret merkezi kurulması kararlaştırılmış, 
«Teknik İşbirliği Kredi Anlaşması» imzalanmıştır.

Cumhurbaşkanı Kenan Evren ve Başbakan Turgut özal tarafından 
kabul edilen İtalyan Dışişleri Bakanı, Başbakan Craxi’nin daveti Baş
bakan Turgut özal’a iletilmiş, bu davet kabul olunmuştur. (Bk. Belge 
18, 19, 20, 21)
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23 Ocak 1986

FAC - TÜRKİYE ASKERİ YARDİM ANLAŞMASI İMZALANDI

Federal Almanya Cumhuriyeti’nin Türkiye’ye yapacağı 130 milyon 
DM tutarındaki askeri yardım anlaşması Bonn’da Türkiye adına Bonn 
Büyükelçisi Oktay İşcen, F. Almanya adına da Dışişleri Bakanlığı Müs
teşarı Aııdreas Meyer - Landrut tarafından imzalanmıştır.

24 Ocak 1986

SSCB’NİN ÖZEL TEMSİLCİSİ ANKARA’DA
Sovyetler Birliği Dışişleri Bakanlığının özel Temsilcisi Anatoli Slu

sar, Sovyet Lideri Mikail Gorbaçov’uıı, dünyadaki nükleer silahlar’ııı 
2000 yılma kadar tamamen ortadan kaldırılmasına ilişkin üç aşamalı 
planını Türk yetkililerine sunmak üzere Ankara’ya gelmiştir.

özel temsilci Slusar, Başbakan özal tarafından kabul edilmiş, Dışiş
leri Bakanlığı yetkilileri ile de görüşmüştür.

özel temsilci Slusar, SSCB’nin Ankara Büyükelçisi V. Lavrov ile 
bir basın toplantısı düzenlemiştir.

26 -28 Ocak 1986

İSPANYA SANAYİ YE EN ERJİ BAKANI TÜRKİYE’DE

İspanya Sanayi ve Enerji Bakanı Joan Majo Cruzate, Sanayi ve 
Ticaret Bakam Cahit Aral’ın konuğu olarak ülkemizi ziyaret etmiştir.

İki ülke Bakanlarının başkanlığında yapılan görüşmelerde, Türkiye 
ile İspanya arasında savunma, sanayi, ticaret ve enerji alanlarında iş
birliği imkanlarını araştırmak üzere 6 alt komite kurulması kararlaştı
rılmıştır.

İspanyol Bakan, Başbakan Turgut Özal tarafından kabul edilmiş, 
Milli Savunma Bakanı, Dışişleri Bakanı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Ba
kanı ile de birer görüşme yapmıştır.

İspanyol Bakan, ülkemizden ayrılmadan evvel bir basın toplantısı 
düzenlemiş ve bu toplantıda «iispanya’mn Türkiye’nin topluluğa tam 
üyeliğini desteklemekle kalmayacaklarını» belirterek, «Türkiye’nin politik 
ve ekonomik durumunun giderek topluluk üyesi öteki ülkelere benzeme
sinden büyük mutluluk duyacaklarını» ifade etmiştir.

26 Ocak- 2  Şubat 1986

CUMHURBAŞKANLIĞI KONSEYİ ÜYELERİ SUUDİ ARABİSTAN’DA

Cumhurbaşkanlığı Konseyi üyeleri Nurettin Ersin, Tahsin Şahin- 
kaya, Nejat Tümer ve Sedat Celasun, Suudi Arabistan Hükümeti’nhı 
davetlisi olarak bu ülkeyi ziyaret etmişlerdir.
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Cumhurbaşkanlığı Konseyi üyeleri üst düzey Suudi yetkilileri ile 
görüşmüşler, bazı sanayi, askeri ve ticari tesislerde incelemelerde bu
lunmuşlardır.

27 Ocak - 5 Şubat 1986

DEYLET BAKANI TİTİZ İNGİLTERE’DE

Devlet Bakanı Tınaz Titiz İngiltere Hükümetimin davetlisi olarak 
İngiltere’yi ziyaret etmiştir.

Devlet Bakanı Titiz, İngiltere’de bulunduğu sürede, Milli Eğitim, 
Çalışma ve Sanayi Bakanları ile görüşerek, istihdam yaratan projelerin 
üretimi konusunda incelemelerde bulunmuştur.

27 Ocak - 2 Şubat 1986

TÜRK IRAK HUDUT MÜZAKERELERİ YAPILDI

Türk - Irak Rödemarkasyoıı Ortak Komisyonu VII. Dönem toplantı
ları Bağdat’ta yapılmıştır. Türk Heyeti Konsolosluk, Hukuk ve Sosyal 
İşler Genel Müdürü Büyükelçi Reşat Arım Başkanlığında toplantılara 
katılmıştır.

1926 Ankara Anlaşması ile saptanan Türk - Irak hududundaki işa
retlerin büyük çoğunluğunun zamanla tahribe uğraması karşısında sını
rın modern ve ileri tekniğe göre yeniden işaretlenmesi amacıyla iki ülke 
arasında 1981 yılında bir Protokol imzalanmıştı..

Sözkoııusu Protokol uyarınca Rödemarkasyonla ilgili haritacılık ve 
yapım işleri Türkiye tarafından üstlenilmiştir. Masraflar paylaşılmaktadır.

Periyodik olarak toplanan Ortak Komisyonun bu kere yapacağı 
müzakerelerde 1985 yılında yapılan işlerin değerlendirilmesi yapılmış 
ve 1986 yılında dikilecek sınır taşları ile ilgili sorunlar görüşülerek 
buna ilişkin çalışma programı saptanmıştır.

28 - 30 Ocak 1986

TÜRK-M ACAR KEK TOPLANTISI YAPILDI

Türkiye ile Macaristan Halk Cumhuriyeti arasındaki Ekonomik İş
birliği Komitesi 6. Dönem toplantısı dört yıl aradan sonra Ankara’da 
yapılmıştır.

Toplantılarda Macaristan Heyetine Dış Ticaret Bakanlığı Müsteşarı 
İstvan Török, Türk heyetine de HDTM Ekrem Pakdemirli. başkanlık 
etmişlerdir.

24



Macaristan Devlet Sekreteri, Başbakan Yardımcısı Kaya Erdem 
tarafından kabul edilmiş, T.O.B, yetkilileri ve Türk işadamları ile gö
rüşmüştür.

6. Dönem Karma Ekonomik Komisyonu çalışmaları sonunda bir 
Protokol ve Kredi anlaşması imzalanmıştır.

Sözkonusu ProtokoÇ tarım ve hayvancılık, hayvan hastalıkları, to
hum - fidan alışverişi, tatlı su balığı üretimi, elektrik ampulleri imalatı, 
ilaç imalatı, tekstil, ayakkabı sanayii, takım tezgahları sanayi ve kamu 
taşıması gibi alanlarda ortak çalışmaları öngörmektedir.

160 milyon dolarlık Kredi Anlaşması da Macaristan’ın Türkiye’de 
yapımı süren termik santraller ve sanayi dallarında işbirliğini kapsa
maktadır.

28 Ocak 1986

KIZILAY - KIZILHAÇ İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılaylar Federasyonu, Arap Kızılhaç ve 
Kızılayları Sekreteryası ile Türkiye Kızılay Derneği arasında işbirliğini 
öngören Protokol Ankara’da imzalanmıştır.

28-31 Ocak 1986

TÜRK ÇOCUKLARININ EĞİTİMİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞMELER
YAPILDI

Aileleri Federal Almanya’da işçi olarak çalışmış ve daha sonra 
Türkiye’ye dönüş yapmış Türk çocuklarının eğitimini sağlamak amacı ile 
Federal Alman makamlarınca ülkemizde görevlendirilmesi öngörülen öğ
retmenlere ilişkin İkili Anlaşmanın akdi ile ilgili görüşmeler Ankara’da 
yapılmıştır.

Müzakerelere katılan Türk Heyetine Dışişleri Bakanlığı Konsolos
luk, Hukuk ve Sosyal İşler Genel Müdür Yardımcısı Okan Gezer, Fede
ral Alman Heyetine ise Federal Alman Dışişleri Bakanlığında Daire 
Başkanı Bayan Anna Margareta Peters başkanlık etmişlerdir.

29 - 31 Ocak 1986

MALİYE YE GÜMRÜK BAKANI SSCB’DE

Maliye ve Gümrük Bakanı Ahmet Kurtçebe Alptemoçiıı resmi bir 
ziyarette bulunmak üzere Sovyetler Birliğine gitmiştir.

İkili görüşmelerde Türk heyetine Ahmet Kurtçebe Alptemoçiıı 
Sovyet heyetine de Ekonomik İşler Devlet Komitesi Başkanı Kapuçhiıı 
başkanlık etmişlerdir.
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Görüşmelerde doğal gaz alımı, ayrıntıları ile ele alınmış, Türkiye’nin 
Sovyetlere yaptığı ihracatın artırılması konusu üzerinde durulmuştur.

Maliye ve Gümrük Bakanı, Sovyetler Birliği Dış Ticaret Bakan 
Yardımcısı Kamarof ile de görüşmüştür.

31 Ocak - 2 Şubat 1986

BAŞBAKAN ÖZAL DAVOS’TA

Avrupa - Dünya Vakfı tarafından İsviçre’nin Davos kasabasında dü
zenlenen sempozyuma Başbakan Turgut özal katılmıştır.

Dünya ekonomisine ilişkin çeşitli güncel sorunların ele alındığı 
bu foruma, günümüzde ülke ekonomisinin yönetiminde sorumluluk ta
şıyan kimseler uluslararası ekonomik kurumlanıl yetkilileri işadamları, 
bankacılar katılmıştır.



B E L G E L E R





BELGE : 1

BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL’IN (IRNA) MUHABİRİNE 
ANKARA’DA VERDİĞİ DEMEÇ

IRNA : Mr. Prime Minister. While thanking yon for granting this 
interview to us. Could you please explain your purpose of travelling to 
Iran ?

özal : Iran is one of the best of our good neighbours. That is, we 
consider Iran a brother and almost every year we visit each other. I went 
to Iran in 1984. Early this year Iranian Prime Minister came here and I, 
almost a year later, will travel to Iran in early 1986. Such relations do 
not exist with all other countries. I mean we only visit other countries 
every two or three years or even every ten years. But because of broad 
relations that exist between our two countries and in fact to establish 
more extensive ties- both sides are eager to have uninterrupted visits. 
These visits will bring forth fresh horizons for the future and the purpose 
of my visit is exactly along that line.

IRNA : Now that you are about to travel to Islamic Iran what issues 
are you going to discuss and what are your expectations from this visit?

ÖZAL : Of course Iran is engaged in a war which has now been 
protracted for nearly six years. I am aware of the difficulties of war. We 
ourselves have experienced a war. That one dragged on from 1917 to 
1933. We know the problems of war and its side-effects, including the 
squandering of manpower and the constant feeling of anxiety. Today 
when we speak of extensive co-operation with we definitely remember 
what things can be done and what are the available resources. I also 
agree that your main preoccupation at the moment is war. Moreover. 
Iran has made a big revolution and radical changes have occurred there 
in the country. In many countries they talk of revolution, and even call 
non- revolutionary moves a revolution. But the Iranian Revolution has 
been a sterling revolution. I had visited Iran before the revolution 
between 1957 and 1961. I went four or five times to Tehran during the 
Shah’s time to attend the conferences of regional co-operation (R.C.D.) 
planning council. I travelled to Iran as the Director of Turkey’s Prog
ramme and Planning Organization. There is an incomparable difference, 
between Iran of that time and today’s Iran. That is, Iran has witnessed 
great changes from 1978 onward for that reason and in spite of all that, 
we are compelled to maintain our relations in a rational and realistic 
way. I mean, by understanding your problem the possibility exists to 
re-establish ties and co-operation. We should see what sort of things 
can be done under today’s circumstances.
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Turkey has crystal-clear position 011 Cyprus, Bulgaria and Afgha
nistan. Is it because there the Turks are involved or would Turkey remain 
neutral if those countries did the reverse of what they’re doing now?

A: Relations between governments are different from ties between 
human beings. Governments need to approach problems with an eye 
to the future. Let’s say that if it was Iran who attacked Iraq and Iraq 
was in defensive position Turkey would again persue its present policy. 
And the reason for that is that both countries happen to be Turkey’s 
neighbours. I personally might like one side more than the other. But 
as long as neighbourly relations between countries persist Turkey will 
have to accept the fact that it is the only country sharing common 
borders with those two countries. In my opinion the war i s ' extremely 
internecine. But then again the two countries have their own interpretation 
of it. At present I ’m not a refree and cannot say which side is right. 
However, my biggest benefit can be this that if both sides or one of 
them asked for my mediation I would prefer to establish peace and per
form that role. If  today I side with one side I will lose my credit with 
the other side. True, we might think differently in private, but we must 
tackle the problem from a long- term standpoint. In this connection our 
helping to solve the problem is better. Otherwise we will lose this oppor
tunity. I have defended Iran in certain foreign conferences. For instance, 
In the conference of western countries in Switzerland I supported Iran 
and told the others that contrary to what they believed the Iranian regime 
is not a government by akhinos. I told them its officials are educated 
people and conscious of their problems. .What we say is that we are 
obliged to observe justice In our relations with both countries. But I 
can’t tell you now that we are a court to decide which side is guilty 
and what it should do. The best role Turkey can play is that of helping. 
Of course. We don’t sell arms to either side. All the things that are 
bought from us are raw materials. Turkey has relations with Iraq as 
well. Until 1917 Iraq and Turkey had a common government. Perhaps a 
large Turkish community still lives there. There are also a great number 
of people who speak the same language as we do. Besides, the two countries 
afe Moslem. The a In is that the war ends as early as possible. That is 
the most important issue. It  is not a question of which, side is right. I 
believe in this and have said repeatedly that god will finally punish the 
cruel. And to some extent this side of the issue has to be referred to 
the day of judgement.

Q : Turkey has crystal-clear position on Cyprus, Bulgaria and Afgha
nistan. Is it because there the Turks are involved or would Turkey have 
stayed neutral had those countries done the reverse of what they’re 
doing now ?
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A : If Turkey tells one side that we are with you and will have 
you that might entail bigger problems in the region. That is, other 
countries would intervene making problems more complicated. For that 
reason I say that our role is a good one. It is to the advantage of Iran 
and Iraq both. If something is thought out about peace we can play a 
role, for there would be people to trust us and so would be in Iran.

Let’s consider that the Iran-Iraq war ends and a peace treaty, 
whatever shape it has, is signed. But I am apprehensive of one thing 
and I’ve observed Iran to have the same feeling. Perhaps three years 
later it might be repeated all over again. For this war has caused so much 
destruction that it can spark off even longer wars in the future. Perhaps 
some years later, if one side finds the opportunity it will start attac
king again. The important thing is to strike a guaranteed peace. You’ll 
have to live together in the end. There is a large shi’ite community in 
Iraq. Closeness has to be established. We ought to think out a long-las
ting peace. In this connection Iran and Turkey can also play a big role.

Q : What issues are you going to discuss and what are your expec
tations from this trip?

A: We should see what can be done under today’s circumstances. 
But my desire goes beyond today’s situation. A measure to slow the 
two countries’ infrastructure prfoblems in a more solid way. I asked the 
Iranian Ambassador about the possibility of building a telecomuneations 
satellite between Iran, Pakistan and Turkey and or between Iran and 
Turkey I think this would prove beneficial and economical to both 
countries both from the point of transmitting each another’s television 
programmes and from that establishing telecommunications contacts bet
ween the two countries and with other countries. There is also the 
question of communication roads between the two countries. We must 
think of building roads.

The third issue will be oil and gas pipelines. I raised this issue 
during my visit to Iran in 1982. If  it had become pradical then it could 
Prove advantageous today, namely having an oil pipeline sytretching 
all the way from the port of İskenderun to Iran. There is also the gas 
issue we know that Iran has the largest gas reserves in the Middle East. 
But, then, that too, requires a longterm programme. Besides, there are 
the electrification and railway issues whose ground of co-operation should 
he worked out right now. Another important issue is industrial coo
peration.

Also, if within the framework of both sides’ resources, it’s made 
Possible that goods imported by both sides be exempt from or charged
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small amounts of customs duties and import taxes that will encourage 
more industrial investment. But if instead there were disputes as to who 
should control what section of industry that would produce no benefit. 
The free flow of goods into their markets would automatically entail the 
possibility of an industrial expansion for both Iran and Turkey. I should 
add that the Iran - Iraq war will end eventually. If  I t ’s not today it will 
be one or two years later. That is, this war is not an umlimited, endless 
war. But in order not to witness a repetition of this war a good economic 
system should be created in the region.

Q : How do you assess the Iran’s state of economy.

A: Right now I can’t comment on the Iranian economy. One can
not speak about a subject he doesn’t know much about. However, by 
the outward appearance of things it is observed that the war has, in 
the true sense of the word destabilised the economy. Now economy at 
war time can stay clear of the inflationary drawback. It seems that a 
huge gap exists between the official and the black marked foreign 
exchange rates. Nothing of the kind existed in Iran before. Iran has 
been forced to redirect an important part of its economic resources to 
meet the cost of war. Meanwhile a major part of its manpower, that 
is the brains, instead of being employed in constructive work, is busy 
fighting the war. And yet, according to information received, Iran 
meets not many shortages. We see that in spite of all these hardships 
the country is being managed very well. I am aware of your oil prob
lems. We know of the Kargh Island problems. But despite all these, Iran 
is making, beyond all predictions, very good efforts to solve its problems.

Q : How do you assess Irano - Turkish relations in the two years 
that you have been in office?

A : If  we look at the last two years’ figures we will see progress in 
the two countries’ relations. Of course they could have expanded more. 
But also very tiny. Insignificant problems are detectable in our relations. 
As far as I am concerned 110 serious problem exists in our relations. 
Whoever, Iran is quite busy with the war, while we admit that Iran is 
also busy procuring its needed materials. For that reason, as regards 
trade ties, certain works meet some delays. In my next visit we shall 
sincerely discuss and seek solutions for this problem. Some problems 
have surfaced in transportation. Iran wants a bigger share, even though 
sometimes the Iranian vehicles get there not on time which causes some 
problems for the producer. We shall also find a solution for this problem 
in a sincere way.

Q : Do you hope the Turkish Airlines will resume its sceduled 
flights to Iran?
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A : I am going fly to Iran by the Turkish Airlines. We have dis
cussed this with the Iraq as well. That is, we have told them to separate 
the issue of passenger airlines and Tehran airport from other issues. 
In other words we told them: «what do you want of passenger aircraft? 
If you have war somewhere else. In the ports, do it there. But for our 
use and others’ leave air routes free.» But I don’t know what will come 
of that.

Q : How do you assess Turkey’s foreign policy turn towards the 
Middle East and Islamic countries during the two years of your govern
ment? Has it produced any positive results and are you going to pursue 
that policy?

A: Turkey is like a geographical bridge between the Islamic world 
and the west. Before, Turkey’s policy as inclined towards the west, we 
openly declared that Turkey • should also establish ties with Islamic 
countries. Of course, this political turn took place five years ago when 
I held the post of Deputy Prime Minister. During this time our relations 
with Iran, Pakistan, Jordan, Egypt, Tunisia, Morocco, Algeria and even 
Libya have expanded, whereas before, they were more limited.

Q : Do you not think Turkey’s relations with Israel, though at alow- 
key, is a hindrance to Turkey’s promotion of ties with Islamic countries?

A: The Turkish - Israeli ties go back a long way. That is before 
our government these relations were established. But later these were 
made limited. Today it should be recognized that Israel is a problem for 
the Middle East. And it is a problem behind which the US stands. I don’t 
mean that only the US supports Israel. Israel itself wields a great 
influence in the US. In my opinion, Turkey has at present not many 
ties with Israel. But whatever remains of them can prove beneficial that 
can be taken as a hatch that if is kept open would prove adventageous 
In connection with future events. They like to have talks with US. Per
haps it v/as also reported by your press.

BELGE : 2

DIŞİŞLERİ BAKAMI VAHİT HALEFOĞLU’NUN 
«EKONOMİDE BİALOG» DERGİSİ’NİN 

OCAK 1986 NÜSHASINDA YER ALAN YAZISI 
T U R K E Y -E E C  RELATIONS 

AGAINST THE BACKGROUND OF TURKISH FOREIGN POLICY

Turkey’s relations with the European Economic Community (EEC) 
cannot be isolated from its relations with Western Europe in general

its Western - oriented policy in particular. Turkey has adopted and
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continues to adopt the achievements of the Western world in the fields 
of science and technology, as well as in political, social and economic 
spheres as integral features of Turkish society. Following the proclama
tion of the Republic in 1923 the fundamental principles and goals set 
forth by Atatürk have accelerated the process of Turkey’s adaptation 
to the Western civilization. As a result, the norms and ideals of the 
West, including those related to the legal system and state administra
tion have become part and parcel of also the Turkish way of life. Turkey 
has established a pluralist democracy which constitutes an integral part 
of those norms and ideals and is determined to further uphold these 
deep-rooted values.

It is in conformity with its Western - oriented policy that Turkey 
has since their inception and initial stages been member of the NATO 
Alliance, which foresaw a strong common defense cooperation between 
the countries of Western Europe and North America; of the Council 
of Europe, formed by those European countries which have adopted 
democratic state order based on human rights; and of the Organization 
for European Economic Cooperation (OEEC), which brought together 
the European countries willing to cooperate in the economic field and 
later became the Organization for Economic Cooperation and Develop
ment (OECD).

The establishment of the EEC by six European countries with the 
signing of the Treaty of Rome in 1957 represents one of the most 
important links in the chain of events which was initiated in the years 
following the Second World War with the aim of reconstruction as well 
as political and economic integration in the Western World.

Turkey, in line with its determination to become part of the process 
of European integration, has chosen not to remain outside this important 
development and consequently signed with the Community in 1963 in 
Ankara an Association Agreement foreseeing full membership following 
a certain transitory phase.

The signing of the Ankara Agreement marks the beginning of a 
historical stage in Turkey’s traditional foreign policy. Turkey, thus 
became in political terms a part of integration-oriented Europe in con
formity with its foreign policy, the foundations of which were laid down 
by Atatürk.

The EEC - Turkey Association Agreement which came into force 
on December 1, 1964 provided for a 5 year preparatory phase to be follo
wed by a transitory stage which would initiate the process of customs 
union. The modalities of the transitory stage would be determined later.
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During the preparatory phase, Turkey was to make its economy ready 
for the transitory stage.

The terms of the transitory stage were drawn up by the Additional 
Protocol which was signed by Turkey and the Community on November 
23, 1973 in Brussels.

The EEC - Turkey relations are presently in this transitory stage 
which foresees gradual achievement of a customs union as well as har
monization of policies in various sectors.

While Turkey - EEC relations have registered important steps for
ward, they have also encountered some difficulties from time to time, 
mainly due to the prevailing political circumstances. In fact, following the 
September 12 operation, which was made with the exclusive purpose of 
restoring internal political stability and eradicating anarchy and terror, 
the EEC has actually suspended its relations with Turkey. However, 
this one-sided assessment on the part of the Community has not altered 
the importance that Turkey continues to attache to the EEC, nor the 
place that the EEC occupies within the Turkish foreign policy.

Turkey has always met with patience, the misunderstandings and 
complaints *- however unjustified - surfacing from time to time within 
the EEC and the European Parliament, and maintained the hope that 
such misunderstandings would eventually disappear. In other words, 
Turkey has taken a self confident stand and continued to further develop 
its traditional friendly relations with the EEC countries. Indeed, this 
attitude has begun to produce the desired results as The Five (France, 
Denmark, Norway, Sweden and the Netherlands) have withdrawn their 
complaint against Turkey at the European Human Rights Commission 
and preferred a friendly settlement.

Turkey considers this development as the beginning of a positive 
dialogue in its relations with the EEC as a whole and expects the other 
EEC countries to adopt a constructive attitude and join this process.

While in the recent past the EEC - Turkey relations have in fact 
undergone a period of standstill in political and economic terms, Turkey 
has begun to implement some new economic policies which can be re
garded as «revolutionary» in the national context. Turkey has made 
extremely successful strides towards economic and social deve opment 
especially in the last few years and the Turkish economy has entered 
die process of speedly opening up to the outside world. We are confident 
that the economic achievements of Turkey are sufficient to provide the 
ueeded solid and healthy foundations on which the future of Turkey - EEC 
relations will further flourish.
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BELGE : 3

D IŞİŞLERİ BAKANI VAHİT HALEFOĞLU’NUN «REVIEW  OF 
INTERNATIONAL AFFAIRS»IN SORULARINA VERDİĞİ DEMEÇ

QUESTION : What would be your estimation of the present situ
ation in the world, particularly after the Geneva Meeting between Reagan 
and Gorbachov?

ANSWER : The fact that President Reagan and Secretary General 
Gorbachov were able to get together in a Summit Meeting is a positive 
development in itself. Maintaining and further stregthening the existing 
dialogue between the two Superpowers will contribute to lessening of 
tensions in international relations. Therefore, we always favoured such 
a dialogue.

Naturally, the two Superpowers were not expected to solve all their 
differences at the Summit Meeting. Settlement of the existing problems 
will normally require a long negotiating process. A sincere desire to 
address the outstanding issues in a serious manner as well as mutual 
understanding will help create a good climate for negotiations. In fact, 
a sustained and gradual process would be to the benefit of all mankind.

QUESTION : Which are the main preoccupations of your Govern
ment originating from the geo-political position of Turkey?

ANSWER : Indeed Turkey is situated in a strategically sensitive 
area at the crossroads of three continents. We are in close proximity 
with various cultures, religions and ideologies. The primary security 
and foreign policy concern of Turkey is safeguarding its present bor
ders. The problems arisen between Turkey and some of its neighbours 
have never stemmed from Turkish actions. We always strive for the 
settlement of these issues through dialogue and negotiations. We believe 
that development of friendly relations as well as cooperation among 
nations are ¡contingent upon the creation of an atmosphere of confi
dence and security. We wish to see the present process of dialogue bet
ween the U.S.A. and the U.S.S.R. contribute to producing such an 
outcome.

QUESTION : How do you see the so called Balkans initiatives?

ANSWER : Turkey sincerely believes in the spirit of cooperation 
in the Balkans and wholeheartedly supports such a cooperation in 
various fields.

Root causes for the lack of cooperation in the Balkans and hurdles 
on this way are well known. For instance, the Bulgarian G o v e r n m e n t
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could attempt to change overnight the names of the Turkish minority 
to provide «the basis» for denying its existence altogether. This is a 
repetition of the Bulgarian denial of Macedonian minority.

We believe that the security of the Balkan Peninsula cannot be 
disassociated from the security of the European Continent as a whole. 
In our view, Balkan nations should first search ways and means to 
develop cooperation among themselves on various areas where such a 
cooperation would be fruitful in the short term. Rather than utopic 
ideas divorced from the European reality.

We hope that lessening of tensions and the present climate in the 
aftermath of the Geneva Summit Meeting will lead all countries to be 
forthcoming in searching negotiated solutions to their outstanding 
problems.

QUESTION : Are you satisfied with the development of relationship 
with Yugoslavia?

ANSWER : Political relations between Turkey and Yugoslavia are 
developing in a satisfactory manner.

The historical bonds between the Turkish and Yugoslavian peoples 
enrich the understanding between them.

We fully respect the policy of non-alignment of Yugoslavia, which 
her strategy dictates. Although Turkey and Yugoslavia belong to dif
ferent social systems, we are of the opinion that the difference is not 
an impediment for the friendship and fruitful cooperation between the 
two countries.

We have common interests and we have to find concrete ways of 
developing our co-operation further, in the fields of science and techno
logy, commerce and industry, as well as transport and communications, 
we have complementary potentials.

Yugoslavia, itself a multi-nation state, provides one of the exemp
lary harmonious coexistence of different cultures. This fact is mainly 
due to the tolerance and appreciation vis a vis peoples of different 
ethnic origins traditional in Yugoslav society.

One of the elements which strengthen, the friendly ties between 
Turkey and Yugoslavia is the presence of the Turkish ethnic community 
which enjoys cultural and religious freedom in that country. We believe 
tnat the Turkish community in Yugoslavia constitutes a bond of fri
endship between the two countries.
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Unfortunately such a civilized and contemporary policy towards 
different cultures is not pursued by some of the countries of our region. 
Namely, Bulgaria even denies the existence of minorities whose rights 
and fundamental freedoms are recognized by international instruments 
of law.

As it will be gathered from the foregoing, Turkey and Yugoslavia 
have a great deal of common interest to increase their cooperation. I 
mean not only bilateraly, but also in the multilateral field.

★  *  ★

BELGE : 4

«Similarly, on the question of Cyprus, the Islamic Conference has 
expressed sympathy and support for the efforts of Turkish Muslim 
Cypriot Minority to achieve equal status and to secure their just rights 
in Cyprus. It has supported the establishment of a bi-communal, bi-zonal 
federal state in Cyprus. In this context we support the mission of good 
office undertaken by the United Nations Secretary General with a view 
to promoting a comprehensive solution of the Cyprus problem.

It is unfortunate that the negotiations to find a settlement of 
the problems of Cyprus were failed last year when leadership of the 
Greek Cypriots rejected an accord prepared by the U. N. Secretary 
General which had been accepted by the leadership of the 
Turkish Cypriots. We understand that the Secretary General of the 
United Nations is making fresh efforts to reach an agreement with 
both sides which would result in a settlement of the problem. We 
wish the Secretary General of the United Nations success in his efforts.»

BELGE : 5

Sayın Bakanımız, 16. nci İslam Dışişleri Bakanları konferansına 
katılmak üzere, bugün (6 Ocak) Fez’e gelmiştir.

Sayın Bakan, kendisiyle görüşme arzusu izhar eden Somali Dış
işleri Bakanı Abdurrahman Jahabarr, daha sonra ÎKO Genel Sekreteri 
Pirzada ve evsahibi Fas Dışişleri Bakanı Filali ile görüşmelerde bu
lunmuştur.

Konferans, öğleden sonra Veliaht Prens Muhammet tarafından 
Kral Hasan’ııı mesajının okunmasıyla açılmıştır. Daha sonra bir konuş
ma yapan Teşkilat Genel Sekreteri Pirzada, Kıbrıs konusuna da de
ğinmiş. Ayrıca Bulgaristan’da Türklere uygulanan baskıların 1985 yılın
da çok ağırlaştığını vurgulamıştır. Pirzada’nın konuşmasının Bulgaris
tan’daki Türklerin durumuna ilişkin bölümü üçüncü maddede sunulmuştur.
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Konferans çalışmalarına 7 Ocak 1086 Salı günü devam edecektir.

«During 1985 the oppression of the Turkish Muslim Community 
in Bulgaria has become particularly acute after the decision of the 
Bulgarian Government to force the Muslim Turkish Community to 
change their surnames in an effort to bestroy their cultural, religious 
and ethnic identity. I have issued to statements on this subject calling 
upon the Government of Bulgaria to rescind the draconion measures 
applied for the suppression of its Muslim Community unfortunately 
However, it would appear that our appeals have not fallen on receptive 
ears. The Turkish Government has inscribed a separate item on the 
sixteenth ICFH on this subject. I trust that the ministers will review 
this grave development and will adopt appropriate decisions on the 
subject.

BELGE : 6

DIŞİŞLERİ BAKANI VAHİT HALEFOĞLU’NUN 16. NCI 
ISLAM DIŞİŞLERİ BAKANLARI KONFERANSINDA 

YAPTIĞI KONUŞMANIN ÖZETİ

Sayın Bakanımızın, Fez’de çalışmalarına devam etmekte olan 16. 
ncı İslam Dışişleri Bakanları Konferansının bugün (7 Ocak) öğleden 
sonraki oturumunda yaptığı konuşmanın özeti ikinci maddede sunulmuş
tur.

«Türkiye’nin İslam Konferansı Örgütü’nün çalışmalarına büyük ilgi 
gösterdiğini belirten Dışişleri Bakanı, İslam ülkelerinin önemli konu
larda kararlı ve tutarlı tavırlar ortaya koymasının Dünya Kamuoyunda 
etkili sonuçları olacağını söyledi. Ve Orta-Doğu, Filistin, İran-Irak Sa
vaşı, Afganistan’daki durum, Güney Afrika’daki ırk ayrımı politikası 
gibi konular üzerinde Türkiye’nin tutum ve görüşlerini izah etti. Filis
tin halkının meşru haklarının tanınmasının ve İsrail’in işgal altında bu
lundurduğu topraklardan çekilmesinin, adil ve kalıcı bir çözümün önko
şulunu oluşturduğunu ifade eden Dışişleri Bakanı, İsrail’in kardeş Tu»- 
nus’a ve FKÖ karargahına yapmış olduğu saldırıyı, Milletlerarası huku
ka aykırı, keyfi ve kaba bir davranış olarak niteledi ve bu utanç verici 
saldırının şiddetle kınanmasını istedi.

İslam Konferansı örgütü’nün ekonomik ve kültürel konulara gide
rek daha fazla önem vermesinin memnuniyet verici bir gelişme oldu
ğunu kaydeden Dışişleri Bakanı, Türkiye’nin Afrika’daki kuraklık fela
ketine uğrayan ülkelere 10 milyon dolar tutarındaki yardımının sevki- 
yatına başlandığım da sözlerine ekledi.
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Konuşmasında terörizmin önlenmesi için Milletlerarası etkili bir iş
birliğine acil olarak gereksinme duyulduğunu da vurgulayan Dışişleri 
Bakanı Halefoğlu, daha sonra Kıbrıs Türk Toplumunun Kıbrıs’da fede
ral bir çözüme varılması için azami fedakarlık gösterdiğini ve 1985 Ocak 
New York toplantısına yapıcı ve olumlu bir anlayış içinde katıldığını 
hatırlattı. Bu toplantının Rum tarafının olumsuz tutumu yüzünden bar 
şansızlıkla sonuçlandığını belirten Dışişleri Bakanı, Kıbrıs’da barışı han
gi tarafın istediğini, hangi tarafın bunu engellediğini bu suretle bütün 
dünyanın anladığını kaydetti.

Kıbrıs Rum tarafının uzlaşmaz ve engelleyici tutumunun Adadaki 
fiili durumu daha da köklü hale getireceğini, Federasyon imkanını or
tadan kaldıracağını ve en önemlisi KKTC’ııin daha yaygın olarak tanın
masına yolaçacağım söyleyen Dışişleri Bakanı, Kıbrıs Rum tarafının 
halihazırda, Kıbrıs Türk halkı ile bir anlaşmaya varmak için ne siyasi, 
ne de iktisadi bir zorunluluk görmediğini, çünkü ikili ve çok taraflı bü
tün dış yardım ve kolaylıkların Rum tarafına gitmekte ve siyasi ve dip
lomatik tanınmanın bütün nimetlerinden yine Rumların istifade etmek
te olduğunu belirtti.

Dışişleri Bakamı, A ET’nin Kıbrıs’la gümrük birliği müzakerelerine 
başlama kararının Adadaki bölünmeyi daha da kökleştireceğini ifade 
etti.

Dışişleri Bakanı, artık İslam ülkelerinin de Müslüman Kıbrıs Türk 
Halkına karşı aynı şekilde anlayışlı davranmasının ve yakınlık göster
mesinin zamanı geldiğini belirterek İslam alemine, KKTC ile ilişki
leri geliştirme, mevcut olan ilişkileri de kuvvetlendirme ve çeşitlendir
me çağrısında bulundu.

Dışişleri Bakanı Halefoğlu, konuşmasının son bölümünde İslam ale
minin dünyanın çeşitli yerlerindeki Müslüman azınlıkların durumları ile 
ilgilenmeye devam etmesi gerektiğini işaretle, Bulgaristan’da yaşayan 
Müslüman-Türk azınlığı konusunda, Birinci Dünya Savaşından bu yana 
yarım milyon soydaşımızın Türkiye’ye göç etmiş bulunduğunu belirtti. 
Otuzbin kişilik son grubun Türkiye ile Bulgaristan arasında 1968 ya
lında imzalanan anlaşma çerçevesinde göç hakkını elde etmiş olduğunu, 
Bulgar makamlarının bu insanlardan Bulgaristan’da yaşayan akrabala
rını, kardeşlerini, ana, babalarını unutmalarını istediğini, bu insanların 
yakınları ile mektuplaşamadıklarmı, telefonla konuşamadıklarını, mese
lenin Bulgaristan’la Türkiye arasında ikili bir konu olmadığını, sorunun 
bütün İslam alemini ilgilendirdiğini, kültürel ve dini hüviyetlerini koru
mak arzusunda olan Müslüman Türklerin her türlü sindirme ve zor 
kullanma yolları ile devamlı sürette eziyete maruz bırakıldıklarını, Bul
gar güvenlik kuvvetlerinin bir çok ahvalde, öldürme, hapis ve sürgün
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gibi şiddet yöntemlerine giriştiklerini, Bulgar makamlarının İslam adet
lerini yasaklamakla yetinmeyip, İslam Dinine ve İslam dinince kutsal 
sayılan yer ve değerlere ağır hakaretlerde bulunduklarını, Bulgar üst 
düzey yöneticilerinin beyanlarından ve Bulgar basınında yeralan ya
yınlardan örnekler vermek suretile izah ettikten sonra, bir çok İslam 
ülkesinin Bulgaristan’ın takip ettiği baskı siyasetini kınadığını, basının 
gelişmeleri yakından izlediğini, ilgili kuruluşların basın bildirileri yolu 
ile hassasiyetlerini dile getirdiklerini, İslam Konferansı örgütü’nün ta
kınacağı kararlı ve kesin bir tavrın sadece Bulgaristan’da yaşayan Müs- 
lümâıı-Türk azınlığın trajedisine son vermekle kalmayıp İslam Dünya
sının birlik ve beraberliğini de yansıtacağını vurguladı.

BELGE : 7

6 - 1 0  Ocak 1986 tarihlerinde Fez’te yapılan İKÖ 16. Dışişleri Ba
kanları konferansında «Bulgaristan’daki Müslüman Türk azınlığının 
açıklı durumu» hakkında alınan kararın İngilizce metni :

RESOLUTION
ON

PLIGHT OF THE TURKISH - MUSLIM MINORITY 
IN BULGARIA

The Sixteenth Islamic Conference of Foreign Ministers, held in 
Fez, Kingdom of Monocco, from Rabiul Tham 25 - 29 1406 H. ( 6 - 10  
January, 1986).

Having considered the item entitled «Plight of the Turkish-Muslim 
Minority in Bulgaria».

Taking also into consideration the recommendation of the Perma
nent Committee for Information and Cultural Affairs at its last session 
held in Dakar between 31 October and 2 November 1985.

Considering the right of religious minorities in Non-Muslim Countries 
to enjoy their own culture, to profess and exercise their own religion, 
to speak and teach their own language,to keep their own traditions and 
customs and to preserve their religious and cultural identity.

Inspired by the principles and objectives of the chapter of the 
Organization of the Islamic Conference. The resolutions adopted by the 
QIC regarding the situation of the Muslim Minorities living in Non- 
Muslim Countries. As well as those of the United Nations charter and 
other international agreements and conventions which guarantee these 
rights.
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Deeply concerned by alarming- reports that the Muslim Minority 
in Bulgaria is subjected to a coercive assimilation campaign, in violation 
of their Minority Rights and Status guaranteed by international and 
bilateral treaties.

1. Express its solidarity with the Muslim Minority of Bulgaria.
2. Strongly urges member countries of the OIC to seek the neces

sary political solutions, with a view to :
A) Ensure that the religious and cultural rights of Muslim Mino

rity and the rightful names of the members of the said mino
rity are fully restored.

B) Obtain permission for the international and Islamic press to 
have access to the areas where the incidents have taken place.

C) Help preserve the religious identity and cultural heritage of 
the Muslim Minority in Bulgaria.

D) Support these demands in their bilateral and multilateral con
tacts with the People’s Republic of Bulgaria.

3. Entrusts the Secretary General of the Organization of the 
Islamic Conference with the task of appointing a three-member contact 
group composed of eminent personalities to examine the conditions of 
the Muslim Minority in Bulgaria. To make whatever contacts it deems 
necessary for this purpose and to make recommendations with a view 
to facilitating a political solution to this tragic problem within the 
provisions prescribed in the previous paragraph and in the context of 
relevant international conventions and treaties. In particular the inter
national convention on human rights.

4. Calls upon the Secretary General of the Organization of the 
Islamic Conference to follow the plight of the Muslim Minority in Bul
garia and to present a comprehensive report to the next meeting of the 
Foreign Ministers of the OIC.

5. Expresses the hope that in the light of its relations with the 
Islamic world the Government of Bulgaria may provide the best possiple 
■opportunity to the OIC to examine this matter.

6. Decides to remain seized of the matter.

BELGE : 8

32. GÜN PROGRAMI 
M. ALİ BİRAND’LA DIŞİŞLERİ BAKANI

VAHİT HALEFOĞLU’NUN TÜRKİYE’NİN DIŞ POLİTİKASI 
KONUSUNDA YAPTIĞI GÖRÜŞME

M. Ali BİRAND : Sayın Halefoğlu, yeni yılın hem size hem de Tür
kiye’nin dış ilişkilerine mutluluk, rahatlık getirmesini dileyerek, ister-
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şeniz bu söyleşiye başlayalım. Rahatlık diyorum, zira 1985 yılının dış 
ilişkilerimiz, açısından pek rahat geçtiğini söyleyemeyiz.

İsterseniz önce Avrupa’dan başlayalım; Avrupayla ilişkilerimiz 1985 
yılında epey hayal kırıklıklarıyla^ geçti. Ortak Pazarla ilişkilerimiz bir 

} türlü canlandırılamadı. Avrupa parlamentosunda demokraside, insan hak
ları konularında olumsuz bakışları devam etti. Batı Avrupa’yla ilişki- 

> lerimiz adeta NATO’yla içinde kaldı, kısıtlandı gibi bir hava çıktı. Mesela
Avrupa Konseyi Bakanlar Konseyi Dönem başkanlığındaki sorun da 
askıda tutuldu. Tek önemli ve ilginç gelişme, 5 ülkenin Türkiye’de in- 
san haklarının çiğnendiği iddiasıyla açtıkları davadan vazgeçmeleri bir 
dönem noktası olarak ortaya çıktı. Şimdi, ilk sorumuz şu: Bu davadan 
5 ülkenin vazgeçmeleri Avrupa ile ilişkilerimizin rayına girmesine sizce 
önemli bir rol oynayacak mı? Rayına girecek mi bu ilişkiler?

Vahit HALEFOĞLU : 1986 için temennilerinize katılıyorum, ve 
teşekkür ediyorum ,umarımki Türkiye için 1986 daha iyi bir yıl ola
caktır. Batı ile ilişkilerimiz iki yönden incelenebilir, ikili ilişkilerimiz bir 
de Avrupa kuruluşları içerisindeki ilişkilerimiz, ikili ilişkilerimizde bü
yük bir zorlukla karşılaştığımızı söylemek mümkün değildir. Daima tek
rar ettiğim gibi bu ikili ilişkilerimizdeki iyi yönlerin Avrupa kuruluş
larına yansımaması, bzi hayal kırıklığına düşürdü.

M. AÎi BİRAND : Bu yansıyacak mı diyorsunuz?

Vahit HALEFOĞLU : 5’lerin bizimle dostane çözümü kabul et
melerini iyi bir adım olarak telakki ediyoruz ve bunun diğer batı ku
ruluşları için de bir örnek oluşturmasını diliyoruz. Çünkü bildiğiniz 
gibi şimdiye kadar söylenen hep öderle olan ihtilafın bizim diğer kuru
luşlarla hatta Batı’yla olan genel ilişkilerimizin düzelmesine engel teş
kil ettiğiydi.

Şimdi bu kalktığına göre, bundan sonra ilişkilerimizin sizin tabiri
nizle rayına oturtmasını ümit etmek zannediyorumki, fazla iyimserlik 
olmaz.

M. Ali BİRAND : Peki bu 5 ülke biz insan hakları konusunda bazı 
sözler verdik, bunları tutabilecekmiyiz, acaba yapabileceğimizden fazla mı 
bir söz verdik?

Vahit HALEFOĞLU : Sayın Başbakan’m da söyledikleri gibi biz 
ne milli hukukumuzun ne de milletlerarası anlaşmalarla kabul ettiğimiz 
taahhütlerin ilerisinde herhangi bir taviz vermişiz ne de bir fedakarlıkta 
bulunmuşuz. Biz yapabileceklerimizi şimdiye kadar gösterdik ve bugü
ne kadar zannediyorum ki yapabildiklerimiz de bundan sonra yapabi- 

r ^çeklerimizin hem bir kanıtı, hem bir göstergesi olacaktır.
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M. Ali BİR AND : Yani 1986 için siz Avrupa ile ilişkilerimizde 
çok ümitvarsmız.

Vahit HALEFOĞLU : Ben iyimserim.

M. Ali BİRAND : Sayın Bakan şimdi Amerika ile ilişkilere geçe
lim, bu yıl savunma ve ekonomik işbirliği anlaşmasının yeniden gözden 
geçirilmesi görüşmelerini başlattınız, ancak, Amerika’nın biraz istek
siz hareket ettiği, işi yavaştan aldığı izlenimi var. Sizce bu görüşmeler 
bu yıl içinde bitirilebilir mi?

' Vahit HALEFOĞLU : 1986’da biteceğini ümit ediyoruz, bitmediği 
takdirde ne olacağını şimdiden düşünmenin zannediyorumki yeri değil
dir.

M. Ali BİRAND : Yeni bir yaklaşımla çıkmıştınız, Amerika-Tür- 
kiye yeni bir yaklaşımla çıkmıştı. Yardım değil, ticaret bizim için daha 
önemli diye, fakat şimdiye kadar bırakın ticareti, birtakım yeni kısıt
lamalar geliyor, tekstilde olduğu gibi. Ama siz şimdi diyorsunuzki, bu 
zamanla............

Vahit HALEFOĞLU : Bunların hepsi zamanla halledilecek konu
lardır. öyle ümit ediyoruz, öyle tahmin ediyoruz, çünkü Türkiye’nin 
imkanları çok daha genişlemiştir ve bu imkanların da dengede hesaba 
katılması zaruridir.

Biz zannediyoruz ki, önümüzdeki aylarda bu konuyu bir sonuca var- 
chrabileceğiz, ve bu sonuç ta her iki ülkenin yararlarının birleştiği nok
tada olacaktır.

M. Ali BİRAND : Ama biz herhangi bir şekilde eğer bu yıl sonuç
lanmazsa üsleri kapatırız gibi bir tehdidimiz olmadı.

HALEFOĞLU : Şimdiye kadar bunu söylemedik. Ve söylemenin ma
nası yoktur. Biz bu anlaşmayı yeniden müzakere etmek istediğimizi 
söyledik, anlaşma müzakere edildiği sürece elbetteki yürürlükte kala
caktır. Ne kadar kalacağını ancak, zaman gösterebilir, bütün obsiyonlar 
açıktır.

M. Ali BİRAND : Sayın Bakan Amerika ile Türkiye’nin ilişkilerinin 
son dönemlerinde altın dönemini yaşadığı ileri sürülüyordu, siz tek ke
limeyle bu ilişkileri nitelemeniz gerekirse ne dersiniz?

Vahit HALEFOĞLU : Dostane derim,

M. Ali BİRAND : Sadece dostane?

Vahit HALEFOĞLU : Dostane.
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M. Ali BİRAND : Şimdi gelelim Sovyetler Birliği’yle ilişkilere, Bu 
yıl Başbakan Turgut Özal, Sovyetler Birliği’ııe resmi bir gezi yapacak. 
Sovyetler Birliği’yle Türkiye arasında da doğal gaz hattı anlaşması im
zalanacak, ticaret hacmi büyük oranda genişleyecek. Görünüşte ilişki
lerimiz iyi ancak, hiçbir teknik sorunda da ilerleme görünmüyor. Ne 
Kalkan, ne Fır ne Süleymanof, ne de Ermeni konusunda. Bu konularda 
acaba Batıkların bir baskısı mı var? Veyahut da özarın görüşmeye git
mesinden önce bir gelişme beklenebilir mi?

Vahit HALEFOĞLU : Sovyetler Birliği bizim komşumuzdur, iıv 
sanların kendi aralarında olduğu gibi milletlerin, devletlerin arasında da 
komşu oldukları zaman ufak tefek meselelerin olması daha tabiidir. Biz 
Sovyetler Birliği ile daima dostane ilişkilerimizi geliştirmeyi^ ticareti
mizi arttırmayı hedeflemişizdir ve buna da son yıllarda başarıyla eriş- 
mişizdir.

Şimdi Sovyetler Birliği’nden doğal gaz satın alıyoruz. Bunu bizden 
evvel Batıklar da yaptı. Onun için biz bir yenilik olarak bunu yapmış 
değiliz. Ondan sonra Sovyetler Birliği 200 milyon insanın üstünde ve git
tikçe tüketim toplumu olma eğiliminde bir toplumdur. Siz ve ben 
bilirsiniz Sovyetler Birliği’ni yakından tanıyan insanlarız. Ben orada üç 
kere görev yaptım, siz de şimdilik gazetenizin daimi temsilcisi olarak 
bulunuyorsunuz ve oradaki insanları da görüyorsunuz. Sovyet halkı git
tikçe tüketime daha çok eğilen bir toplum haline gelmektedir. Bina
enaleyh biz bu toplumun bu arzusunu karşılayabilecek bir ülkeyiz. Kom
şuyuz, coğrafi yakınlığımız vardır ve bu coğrafi yakınlığımızı da de
ğerlendirmemizde sonsuz yararlar vardır. Sovyetler Birliği’nden alabile
ceğimiz en iyi madde bizim için enerjidir. Ve tabii gaz da bunun ana 
maddesini teşkil edecektir. Buna mukabil de Sovyetler Birligi’ne Tür
kiye’nin ürettiği hem tarım hem de sanayi ürünlerini ihraç edebileceğiz. 
Öbür bahsettiğimiz konular, Kalkan avı gibi F ır hattı gibi, Süleymanof 
gibi veyahutta neşriyat gibi bunları kendi boyutlarının dışarısına aşır- 
mamakta her iki ülke bakımından yarar vardır, bunlar olacaktır. Mü
zakere edeceğiz, iyi niyetle zannediyorum ki, her iki tarafta da niyet 
mevcuttur. Bu konulanda ilişkilerimiz çerçevesinde halletmeyi, hallet
menin mümkün olacağını sanırım.

M. Ali BİRAND : Sayın Bakan, Türk kamuoyunu en çok rahatsız 
eden konulardan biri Ermeni sorunu. 1985 yılında Ermeniler genelde 
bir taktik değiştirdiler, terör yaklaşımlarını daha çok siyasi yollu yak
laşımlara çevirdiler, Amerika kongresindeki tasarı şimdilik durdurula- 
bildi, sizin deyiminizle her an gelebilir, ortada Avrupa Parlamentosunda 
bir tasarı var, yani soykırım iddialarını değişik uluslararası parlamen- 
tolarda kabul ettirme çabasmdalar. Şimdi biz haklı olarak bu konuda
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çok duyarlıyız. Acaba uluslararası basın bu konuda ne düşünüyor diye 
merak ettim ve bunu öğrenmek için Brükselde Amerika’nın 2, Avru
pa’nın da üst düzeydeki 3 gazetecisiyle konuştum. Onlar nasıl görüyor
lar isterseniz biz onu izleyelim. Ondan sonra soru yanıtımıza devam 
edelim.

M. Ali BİRAND : Sayın Bakan gördüğünüz gibi Türkiye’nin sesi
nin pek duyulmadığı gerçekten de Ermeni sorunuyla mücadelede pek ba
şarılı olduğumuz söylenemez. Sizce bu başarısızlık nereden kaynaklanı
yor, veyahut da başarısızsak ne yapmayı planlıyorsunuz, ne bileyim, Os- 
manlı arşivlerini açmak mı, bir komisyon kurdurmak mı, yani yeni bir 
yaklaşım görecek miyiz bu yıl?

Vahit HALEFOĞLU : Sayın Biraııd bildiğiniz gibi bu konuyu biz 
ortaya atmadık fakat biz bunu uzun yıllar yokmuş gibi görerek, zan
nediyoruz biraz ihmal ettik, son yıllarda hükümet olarak millet olarak, 
basın olarak, üniversiteler olarak, münevverler olarak bu konunun üze
rine eğildik bir takım yayınlar yaptık, bir takım toplantılar düzenle
dik ve bunlar yavaş yavaş etkisini göstermeye başladı. Şimdi tabii bu
nun başlangıcındayız, herkes vaktiyle bir tek görüşü dinliyordu, işte
şimdi sizin yaptığınız ...................................  ortaya atıldığı gibi hep ma-
dolyoııun bir tek tarafını yalnız görüyorlardı, şimdi yavaş yavaş ma
dalyonun öbür tarafı olduğunu da görmeye başladılar ve zannediyorum- 
ki, son gelişmeler, Amerika Temsilciler Meclisi’ndeki son durum, ma
dalyonun öbür tarafını gören insanların sayısının her geçen gün arttı
ğını göstermektedir. Bu da, bu konuda doğru yolda olduğumuzu ısbat 
ediyor. Yani biz bu çalışmalarımızı devam ettireceğiz, gerçekleri yayın
layacağız, yeni bir yaklaşımla Osmanlı arşivlerini açacağız,

M. Ali BİRAND : Açılacak mı?

Vahit HALEFOĞLU : Açılacak, tabii tarihçilerin ilim adamlarının 
bunları incelemesine müsaade edeceğiz ve bunu bir siyasi konu olarak 
değil, ilmi ve tarihi bir konu olarak ortaya koyacağız ve o zaman zan
nediyorum ki, bu şuur insanlarda daha geniş bir şekilde yer alacak ve 
o zaman denecek ki, Türklerin de bu konuda söylediklerini dinlememiz 
gerekir. Ben istiyorumki, vesikalar gerçekleri tarafsız ön yargısız bir 
şekilde hem Türk kamuoyuna, hem de Dünya kamuoyuna aksettirsin ve 
Türkiye’nin tarihte 11e yaptığı daha açık bir şekilde ortaya çıksın ve 
bizimde bunda korkacak hiçbir tarafımız yoktur.

M. Ali BİRAND : Sayın Bakan, 1985 yılında komşumuz Yuna
nistan’da PASOK Partisi Önemli bir çoğunlukla yeniden iktidara 
getirildi, Yunan Başbakanı Papandreou tüm politikalarının böylece 
desteklendiğini gördü. Yunan kamuoyunda büyük bir bölümü tara-
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fmdan hiç değilse, bir beklentiyi görebiliyor, Yunan Başbakanı seçim
leri rahat bir çoğunlukla kazandığı takdirde Türkiye ile olan ilişkilerini 
daha rahatlatacaktı, Türkiye’ye yaptığı çıkışları azaltacaktı, beklenti 
buydu ama tam aksi çıktı, bilakis daha da beter baskıya başladı oysa 
Türkiye geçen yılda yine zeytin dallarını atmayı sürdürdü, ancak, Türki
ye tek yanlı jestlerini sürdürdü, bunların da hiçbir şeye yaramadığı da 
Grtada. Acaba bu yaklaşımımız bu yılda sürecek mi, yoksa 1986 Türk - 
Yunan ilişkilerinin sertleşme dönemi mi olacak?

Vahit HALEFOĞLU : Bizim hükümetimizin Yunanistan’a karşı 
izlediği politika gerçekçi ve tutarlı bir politikadır. Biz bu politikanın 
eninde sonunda her iki ülkede yaşayan insanların da yararına olduğu 
için bir gün meyvelerini vereceğine inanıyoruz. Ancak, şu vurgulamada 
zannediyorum ki, yarar var, biz bu tutarlı politikayı devam ettirirken 
hiçbir zaman emrivakilere göz yumup, veyahut da her hangi bir feda
karlıkta bulunmamız ve birtakım haklarımızdan vazgeçmemiz, bizden 
beklenmemelidir ve bunu zannediyorum ki, Yunan hükümetini idare eden
ler gayet iyi bilmektedirler.

M. Ali BÎRAND : Bu yıl bir başka deyimle Ege Denizi gene ge
rilimli bir yıl yaşacak diyebilir miyiz?

Vahit HALEFOĞLU : Umarım ki aksini söylemek mümkün olur 
ve Papandreu seçimlerden sonra Amerika’ya karşı şimdiye kadar uy
guladığı seçim politikasından yumuşaklık politikasına nasıl yönelebildiy- 
se, aynı şekilde Türkiye’ye karşı da politikasında bazı rötuşlar veya
hut da değişiklikler yapar, ve iki dost ve müttefik ülkeye yakışır bir şe
kilde ilişkilerimizi her iki ülkenin ve her iki ülkenin halklarının yara
rına olarak sürdürme yolunu kabul eder ve aramızdaki Ege Denizi bir 
dostluk denizi ve her ikimizin de birlikte yararlanabileceğimiz bir dost
luk bağı haline gelmesine yardımı olur.

M. Ali BÎRAND : ümitvar mısınız siz?

Vahit HALEFOĞLU : Ümit etmeyi istiyorum ve zannediyorum ki, 
tarihte yakın tarihimizde bunun örneklerini görmüşüzdür. Ve yeniden 
görmememiz için de pek bir neden mevcut değildir.

M. Ali BÎRAND : Sayın Bakan, isterseniz son Ortadoğu’ya deği- 
ııelim, siz bir Amerika Dışişleri Bakanı Shııltz tarafından .hepimizin 
bulunduğu birçok basın toplantısında Ortadoğu  ̂ hem Sovyet hem de 
Ortadoğu eksperi olarak nitelendirildiniz, Shııltz sürekli olarak sizde 
hu konuda son derece kıymetli bilgiler olduğunu söyledi, şimdi böyle- 
siııe kıymetli bir eksperi karşınızda bulunca biz de yararlanalım dedik, 
Suriye ile Ürdün uzun bir aradan sonra biraraya g’eldiler, arkasından
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aynı zamanda Suriye Lübnan’da bulunan bir grup lidere de anlaşma 
imzalattı. Suriye birden bire bölgedeki ağırlığını daha da arttırıcı bir 
konuma geldi, siz bu gelişmeleri nasıl görüyorsunuz? eksper olarak?

Vahit HALEFOĞLU : Bildiğiniz gibi Türkiye’nin Arap ülkeleriyle 
olan ilişkilerinde bir prensibi vardır, biz Arapların kendi aralarında iyi 
geçinmelerini, ihtilaflardan uzak, ve birlik ve beraberlik içinde problem
lerini çözmelerini bekleriz, isteriz ve bunu teşvik ederiz. Araplararası 
ihtilaflarda da hiçbir zaman taraf tutmamaya gayret göstermişizdir. 
Onun için bu prensibi hatırlattıktan sonra şunu söyleyebilirim, Shultz’a 
da tekrar ettim, Ortadoğuda tekrarlanan bir tekerleme vardır. Arap- 
lar bunu tekrar etmekten hoşlanırlar, derlcrki «Mısırsız savaş, Suriye’- 
siz barış olmaz.» şimdi bu sorunuz bana bunu bilhassa hatırlattı. Yani 
eğer Suriye’siz barış olamadığı bir gerçekse, ki, Araplar bunu tekrar 
etmekten hoşlanır diyorum, şimdi de Suriye barış sürecinde bir rol oy
namak istiyorsa, bunu ancak memnuniyetle karşılamak lazım. Çünkü 
Ortadoğu’ya barışın gelebilmesi için bütün ilgili Arap ülkelerinin ken
dilerine düşen görevi yerine getirmeleri elzemdir, aksi takdirde Orta
doğu’da barışı sağlamak geçmiş tecrübelerin de bize gösterdiği gibi zor 
olmak bir tarafa mümkün olmamaktadır.

M. Ali BjRAND : Suriye Başbakan’ı yakında Türkiye’ye geliyor, 
bu Türkiye-Suriye ilişkilerinde zaman zaman gerilimli dönemler de ge
çirdik, şimdi yeni bir yaklaşıma giriyoruz diyebilir miyiz?

Vahit HALEFOĞLU : Biz bütün komşularımızla, ve bölge ülkele
riyle iyi ilişküer sürdürmek istiyoruz,, daima iyi niyetimizi gösterdik 
ve daima bu şekilde bu komşularımıza yaklaştık. Eğer ihtilaflarımız 
varsa, bunları görüşmekle diyalogla ve birbirimizle açık kalblilikle an
latarak halledelim dedik ve umarımki bu ziyarette de bu şekilde her iki 
taraftan hareket edecek ve aramızdaki ihtilafları masanın üstüne ko
yup, konuşmak, müzakere etmek ve inşallah halletmek imkanını bula
cağız.

M. Ali BİR AND : Ortadoğu’dan çıkmadan önce son bir soru so
rayım. Arafat daha fazla yakınlık daha fazla ilgi beklediğini söyledi. 
Ne yapabiliriz biz bu FK ö’nüıı bu dalma?

Vahit HALEFOĞLU : Biz Ortadoğu’da barışı sağlayacak her te
şebbüsü daima memnuniyetle karşılamışızdır ve bildiğiniz gibi benim de 
daima tekrar ettiğim gibi Türk dış politikası soğukkanlı, dengeli ve uzuıı 
tecrübelerin mahsulü olan bir politikadır, ve biz bu tecrübelerin ve bize 
tarihimizin, tecrübelerimizin, geleneklerimizin yüklediği sorumluluk duy
gusu içerisinde lazım gelen herşeyi yapmaya çalışıyoruz ve bunlara de
vam edeceğiz.
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M. Ali BîRAND : Sayın Bakan bizde bir daha yeni bir blanço ya
parken çok daha pırıl pırıl güzel olaylardan bahsederiz. Çok teşekkürler.

Vahit HALEFOĞLU : Ben teşekkür ederim, benim de temennim 
aynı şekildedir.

BELGE : 9

D IŞİŞLERİ BAKANI VAHİT HALEFOĞLU’NUN 
TBMM GENEL KURULUNDA 14 OCAK 1986 GÜNÜ YAPTIĞI

KONUŞMA

Sayın Başkan,

Muhterem Milletvekilleri,

Fas’ın Fez şehrinde yapılan 16. İslâm Dışişleri Bakanları Konfe
ransı çalışmaları hakkında yüksek heyetinize bilgi sunmak için söz al
mış bulunuyorum. 6 - 1 0  Ocak 1986 tarihleri arasında yapılan bu Kon
feransta Türkiye için olumlu sonuçlar alınmıştır. Bu toplantıda bizim 
yönümüzden en önemli konulardan birini Bulgaristan’da yaşayan soydaş
larımıza uygulanan baskı ve eritme politikası teşkil ediyordu. Konferans 
öncesi yaptığımız teşebbüslerle konuyu toplantı gündemine koydurtmuş
tuk. Konferansa giderken gayemiz Bulgaristan’ı soydaşlarımıza karşı 
uygulamakta olduğu bu politika hakkında örgüte üye Müslüman ülkeler 
Dışişleri Bakanlarına en geniş şekilde bilgi vermek suretiyle gerek ör
gütün gerek üye ülkelerin bu önemli meseleye ilgilerini celbetmek, konu
yu Konferansa benimsettirip malettirmekti. Bu yolla konuyu sadece 
Türkiye’nin sorunu olmaktan çıkarıp bütün İslâm aleminin meselesi 
haline getirmek istedik. Bu hususları teminen Konferansın başlarında 
yaptığım konuşmada bu konuya geniş yer verdim. Ayrıca çok sayıda 
ülkenin Dışişleri Bakanı ile yaptığım iki görüşmelerde de konu üzerin
de önemle durdum. Konferansa bu konuda geniş ve kapsamlı bir karar 
sureti sunduk. Karar sureti, önce Konferansın Siyasi îşler ve Enfor
masyon Komitesinde uzun müzakerelere konu oldu. Bu bize Bulgaristan - 
m uygulamaları ve soydaşlarımızın maruz kaldıkları baskı ve şiddet 
hakkında Konferansa ayrıntılı bilgi sunma fırsatını verdi. Komitede 
kabul edilerek Genel Kurula havale edilen tasarı Genel Kurulda da con- 
sensus ile kabul edildi, ülkeden sadece Cezayir, Suriye, Libya, Güney 
Yemen, Kamerun ve FKÖ karara rezerv koydular. Ayni ülkelerin Kon
feransın Afganistan konusundaki ve Etiyopya’nın Somali topraklarını 
işgali hakkmdaki kararlarına da rezerv koymaları dikkati çekmiştir.

Sunduğumuz karar tasarısının kabulü ile Konferansdan beklediği
miz neticeyi tam manası ile elde etmiş bulunuyoruz. «Bulgaristan müs- 
lüman Türk azınlığının acıklı durumu» başlığını taşıyan kararda Müslü-
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man olmayan ülkelerdeki dinî azınlıkların kendi kültürlerini yaşatma, 
kendi dinî inançlarını koruma ve uygulama, kendi lisanlar konuşma ve 
öğretme, kendi adet ve geleneklerini, dinî ve kültürel hüviyetlerini mu
hafaza etme hakkına sahip oldukları belirtilmekte, İslâm Konferansı ör
gütü Yasasındaki ilke ve amaçlar, İslâm Konferansının müslüman ol
mayan ülkelerdeki müslüman azınlıkların durumlarıyla ilgili olarak ka
bul ettiği kararlar, BM yasasındaki ve diğer uluslararası anlaşma ve 
sözleşmelerdeki bu hakları teminat altına alan ilke ve hükümler hatır
latılmakta ve Bulgaristan’daki müslüman Türk azınlığın, uluslararası 
çok taraflı ve ikili anlaşmalarla teminat altına alınmış azınlık hak ve 
statüleri ihlâl edilmek suretiyle zorla eritme kampanyasına tabi tutul
duğuna dair haberlerin dehşet ve endişe ile karşılandığı kaydedilmek
tedir. Bu girişi müteakip kararda aşağıdaki işlem paragraflarına yer 
verilmiştir :

1. İslâm Konferansı örgütü Bulgaristan’daki Müslüman azınlıkla 
dayanışmasını ifade eder^

2. İslâm Konferansına üye ülkeleri aşağıdaki amaçlarla gerekli si
yasal çözümler aramaya önemle davet eder :

a) Müslüman azınlığın dinî ve kültürel haklarının tümünün ve bu 
azınlığın mensuplarının meşru isimlerinin iade edilmesi^

b) Uluslararası basının ve İslâm Basınının olayların cereyan e t 
tiği yerlere gidebilmeleri için izin temin edilmesi,

c) Bulgaristan’daki Müslüman azınlığın dinî hüviyetini ve kültür 
mirasını muhafaza etmesine yardımcı olunması,

d) Bu taleplerin Bulgaristan Halk Cumhuriyeti ile ikili ve çok ta
raflı temaslarda desteklenmesi.

3. İslâm Konferansı örgütü Genel Sekreterini, Bulgaristan’daki 
Müslüman azınlığın yaşam şartlarını incelemek, bu amaçla gerekli gö
receği temasları yapmak ve ilgili uluslararası sözleşme ve anlaşmalar 
ve özellikle uluslararası İnsan Hakları Sözleşmesi çerçevesinde ve bun
dan önceki paragrafta vazedilen hükümler uyarınca bu acı probleme si
yasal bir çözüm bulunmasını kolaylaştıracak tavsiyeelrde bulunmak üze
re mümtaz şahsiyetlerden oluşacak üç üyeli bir temas grubu tayin et
mekle görevlendirir.

4. İslâm Konferansı örgütü Genel Sekreterini Bulgaristan’daki 
Müslüman azınlığın acıklı durumunu izlemeye ve İslâm Konferansı Dış
işleri Bakanlarının gelecek toplantısına kapsamlı bir rapor sunmaya da
vet eder.

50



5. Bulgaristan Hükümetinin İslâm Dünyası ile ilişkileri ışığında 
İslâm Konferansı Örgütüne sorunu inceleyebilmesi için mümkün olan 
en iyi imkânları sağlaması ümidini izhar eder.

6. Sorunu gündeminde tutmaya karar verir.

Bu kararla Bulgaristan’da yaşayan soydaşlarımızın durumunun İKö 
tarafından, hem kurulacak «Temas Gurubu» hem de Genel Sekreter va
sıtası ile incelenmesi ve yakından sürekli takibi sağlanmış, meseleye si
yasî çözüm bulunmasını kolaylaştırıcı bir mekanizma kurulmuş bulun
maktadır. Böylece Bulgaristan’daki Müslüman Türk azınlığının durumu
na ilişkin sorunlara İslâm alemi sahip çıkmış ve İKÖ bu meseleyi kendi 
sorunu olarak benimsemiştir.

Sayın Başkan,

Değerli Milletvekilleri,

Fez’de bizim için önem arzeden konulardan bir diğeri de Kıbrıs 
meselesiydi. Konferansa Kıbrıs’la ilgili olarak son gelişmeleri anlattım. 
Kıbrıs Türk tarafının iki kesimli federal bir çözüm için azami fedakâr
lığı gösterdiğini, geçen Ocak ayında New York’ta yapılan zirve toplan
tısında bunu bütün dünyaya bir kez daha ve kesin olarak ispat ettiğini, 
ancak bunun bile çözüm için kâfi gelmediğini, zira Rum ve Yunan tara
fının uzlaşmaz ve katı tutumunun devam ettiğini vurguladım. Kıbrıs 
Rum. Yönetimi diğer ülkelerce bütün Kıbrıs’ın yegâne meşru hükümeti 
olarak kabul edildiği ve tanınmanın başta ekonomik olmak üzere sağla
dığı diğer siyasi imkân ve avantajlardan Rumlar tek taraflı olarak ya
rarlanmaya devam ettiği sürece Rum tarafının bu olumsuz tutumunu 
terketmeyeceğini izah ettim. Bu durumda, îslâm aleminin Kıbrıs mese
lesine artık gerçekçi bir şekilde bakmasının ve Kuzey Kıbrıs Türk Cum
huriyetine sadece sözlerle değil, siyasi, iktisadi, ticari, kültürel ve dipler- 
matik alanlarda destek vermesinin zamanı geldiğini ifa.de ettim. İslâm 
ülkelerinin, Kıbrıs Rum tarafının oyalama politikasına ve Kıbrıs Türk 
halkını baskı altında tutma gayretlerine artık müsaade etmemesi ge
rektiğine işaret ettim. İslâm camiasının bir parçası olan Kıbrıs Türk 
halkına İslâm ülkelerinin anlayış, ilgi ve destek göstermesi gerektiğini 
belirttim. Konferaııs’a Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini temsilen göz
lemci sıfatıyla katılan Dışişleri Bakanı Kenan Atakol da yaptığı konuş
mada Kıbrıs Türk görüşlerini açıkladı. Ayrıca^ temas ettiğimiz bazı dost 
ülkelerin Dışişleri Bakanları konuşmalarında Kıbrıs konusuna müspet 
ifadelerle değinerek bize destek oldular. Kıbrıs sorununun gündemde bu
lunmamasına rağmen Konferans tarafından kabul edilen nihai bildiride 
Kıbrıs konusuna da yer verilerek, bu görüşlere sempati ve destek ifade 
edilmiş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinden ismen söz edilmiştir.



Sayın Başkan,

Muhterem Milletvekilleri,

Konferansta yaptığım konuşmada ,uluslararası terörizm üzerinde 
de önemle durdum. Türkiye’nin terörizmin her türlüsüne karşı oldu
ğunu ve bu tehlikenin önlenmesi ve ortadan kaldırılması için milletler
arası etkili bir işbirliğine olan âcil ihtiyacı- vurguladım.

Ayrıca, konuşmamda Türkiye’nin Afrika’daki kuraklık nedeniyle, 12 
Afrika ülkesine yapmakta olduğu on milyon dolar değerindeki gıda 
yardımına da yer verdim. Konferans sırasındaki ikili temaslarımdan, 
Genel Kurul ve komisyonlardaki görüşmelerden, Türkiye’nin bu yardım 
kararının ilgili Afrika ülkeleri üzerinde olumlu etki yaptığım müşabade 
ettim. Gerçekten, sözkonusu Afrika ülkelerinin çoğunun Dışişleri Ba
kanları Fez’de benimle ayrı ayrı görüşme talebinde bulunarak, teşek
kürlerini ifade etmişlerdir.

16. İslâm Dışişleri Bakanları Konferansında, Filistin ve Orta Doğu 
sorunu, İsrail’in saldırıları, İran - Irak savaşı, Aganistan’daki durum, Gü
ney Afrika’daki ırk ayırımı Namibya sorunu, Afrika’daki kuraklık gibi 
uluslararası ilişkilerde ön planda yer alan sorunlarla birlikte ekonomik, 
mali, kültürel ve idari konuları da kapsayan 91 gündem maddesi görü
şülmüştür. Ayrıca ABD ve Libya arasında meydana gelen gerginlik ko
nusunda belirli delegasyonların talebi ile Başkanlıkça hazırlanan ve mü
zakere edilmeden açıklaman bazı deklarasyonlar yapılmıştır.

Konferans gündeminin en önemli konusu olan Filistin ve Orta Do
ğu sorunu hakkında, hükümetimizin bilinen tutum ve görüşlerini yap
tığım konuşmada bir kere daha açıkladım. Türkiye’nin, Filistin halkı
nın haklı davasını desteklemeye devam edeceğini beyan ettim. İsrail ile 
ilgili olarak kabul edilen karar tasarılarından birinde üye ülkelerin bu 
devletle ilişkiye girmemeleri ve mevcut ilişkilerini kesmeleri yolunda 
çağrıda bulunulmuştur. Bu vesile ile Yüce Heyetinize şu hususu hatır
latmak isterim :

Türkiye, İslâm Teşkilâtı Konferanslarında kabul edilen karar ve dek
larasyonları, anayasasına ve dış politikasının temel ilkelerine uygunluğu 
ölçüsünde benimsediğini gösteren çekince koymaktadır. Fez’de yapılan 
16. İslâm Dışişleri Bakanları Konferansında da bu hususu belirten bir 
mektubu Genel Sekretere tevdi etmiş bulunuyoruz.

Sayın Başkan,

Muhterem Milletvekilleri,

İslâm Konferansında ekonomik ve kültürel konuların gittikçe Önem 
kazandığını memnuniyetle müşahede ediyoruz. Konuşmamda, Sayın Cum-
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hurbaşkanımızm Başkanlığındaki Ekonomik ve Ticarî işbirliği Daimi 
Komitesinin, kısa zamanda önemli mesafe kat’ettiğini ve önümüzdeki 
Mart ayında Daimi Komitenin İstanbul’da yapacağı ikinci toplantıda 
İslâm ülkeleri arasındaki ekonomik işbirliğini geliştirecek kararların 
alınmasının beklendiğini vurguladım. Bu arada, İstanbul’daki İslâm Ta
rih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi ve İslâm Kültür Mirasını Ko
ruma Komisyonu ile Ankara’daki İstatistik Ekonomik ve Sosyal Araş
tırma ve Eğitim Merkezinin çalışmalarının da Konferans tarafından 
takdirle karşılandığını memnuniyetle ifade etmek isterim.

Yüce heyetinizi saygı ile selamlarım.

BELGE : 10

CUMHURBAŞKANI KENAN EVREN İN TUNUS, MÎSIR VE 
KATAR’A YAPTIKLARI RESMİ ZİYARETLERE BAŞLAMADAN 
ÖNCE 16 OCAK 1986 GÜNÜ ESENBOĞA HAVA LİMANINDA 

VERDİKLERİ BEYANAT

Dost ve kardeş Tunus, Mısır ve Katar’a yapacağım resmi ziyaret
ler dolayısıyla bugün Türkiye’den ayrılmaktayım.

İki yıl önce İslâm Konferansı Teşkilatı zirve toplantısı münase
betiyle Fas’ın Kasablanka şehrinde birlikte olduğumuz Tunus’un Sayın 
Cumhurbaşkanı Habib Burgiba beni Tunus’a ziyarete davet etmişler ve 
o tarihten bu yana da çeşitli vesilelerle bu davetlerini tekrarlamışlardır. 
Bugün bu davete icabetle Tunus’u ziyaret imkânını elde ettiğim için 
mutluluk duymaktayım. Sayın Burgiba, ülkemize karşı beslediği dostluk 
hisleri ve büyük Önderimiz Atatürk’e karşı beslediği derin takdir duy
guları dolayısıyla ülkemizde yakinen bilinen, sayılan ve sevilen bir dev
let adamıdır.

Mısır Arap Cumhuriyetini ziyaretim, Sayın Cumhurbaşkanı Hosııi 
Mubarak’m yapmış oldukları davete icabet ve kendilerinin geçen yıl ül
kemize yaptıkları resmi ziyareti iade amacına yöneliktir. Aynı şekil
de, Emir Altes Şeyh Khalifa Biıı Hammad Al-Thaııi’nin davetleri üze
rine ve kendilerinin geçen yıl ülkemize yaptıkları resmi ziyareti iade 
maksadıyla, Katar’ı da ziyaret edeceğim. Her iki Devlet Başkanmm da? 
ülkelerinin Türkiye ile olan dostluk ilişkilerine büyük Öııem atfettik
lerini biliyor ve bundan derin memnuniyet duyuyoruz.

Ziyaret edeceğim her üç ülke ile de ilişkilerimiz, kelimenin tam 
anlamıyla gayet iyidir. Bizi birbirimizden ayıran hiçbir soruıı veya gö- 
rüş ayrılığı mevcut değildir, ülkelerimizin sahip bulundukları geniş po
tansiyeller, başta ekonomik alanda olmak üzere çeşitli alanlarda ülke-
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]erimiz arasında daha yoğun ve kapsamlı işbirliği yapılmasına imkân 
vermektedir.

Yapacağım bu ziyaretler sırasında dost ve kardeş Tunus, Mısır ile 
Katar’m değerli ve dirayetli Devlet Başkanları ile gerek ikili ilişkileri
miz ve işbirliğimizi ilgilendiren konular, gerek .ülkelerimizi ilgilendiren 
bölgesel ve evrensel meseleler üzerinde yararlı görüş teatilerinde bulun
mak fırsatını elde edeceğim. Bu ziyaretlerimin, üç ülke ile çeşitli alan
larda karşılıklı olarak sürdürdüğümüz işbirliğimizi yaygınlaştırma ça
balarına yeni bir hız kazandıracağını da içtenlikle umuyorum.

BELGE : 11

CUMHURBAŞKANI KENAN EVREN İN  16 OCAK 1986 GÜNÜ 
TUNUS’A VARIŞLARINDA HAVAALANINDA YAPTIKLARI

BEYANAT

Sayın Cumhurbaşkanı Habib Bourgiba’mn nazik daveti üzerine dost 
ve kardeş Tunus’u ziyaret etmekten dolayı mutluluk duymaktayım.

Türkiye ile Tunus arasındaki dostluk ilişkileri, derin ve güçlü kök
lerini, tarihten ve ortak kültürel ve manevi değerlerimizden almakta
dır. İki millet daima birbirine karşı saygı, sevgi ve güven hisleri besle
miştir ve beslemektedir.

Bu dostluğun bugünkü mükemmel düzeyine eriştirilmesinde Sayın 
Cumhurbaşkanı Bourgiba’nm katkıları büyüktür. Kendilerinin ülkemize 
ve milletimize karşı besledikleri sıcak duyguları ve ulu önderimiz Ata
türk’e karşı duydukları sevgi ve takdir hislerini yakinen biliyoruz. Türk 
milletinin de modern Tunus’un kurucusu ve lideri Sayın Bourgiba’ya 
karşı derin takdir hisleri beslemekte olduğunu bu vesileyle yeniden ifa
de etmekten kıvanç duyuyorum.

Şunu memnuniyetle ifade edebilirim ki, siyasi ilişkilerimizin mü
kemmel bir düzeyde olması, tüm gayretlerimizi çeşitli alanlardaki iş
birliğimizi daha da geliştirmek ve genişletmek hedefine teksif etme
mize imkân vermektedir. Aramızdaki işbirliği alanlarını arttırabilmek 
için ülkelerimizin geniş potansiyellere sahip olduklarına içtenlikle inanı
yorum. Bu yoldaki görüş ve arzularımızın Tunuslu kardeşlerimizce ay
nen paylaşıldığım bilmekten de ayrıca memnuniyet duyuyorum.

Sayın Cumhurbaşkanı Bourgiba ile yapacağımız görüşmelerde, iki
li ilişkilerimizi ve işbirliğimizi ilgilendiren konuları ele almayı, ülkelerı<- 
mizi yakından ilgilendiren bölgesel ve uluslararası sorunlar üzerinde ken
dileriyle görüş teatisinde bulunmayı arzu etmekteyim. Dünyamızın en 
kıdemli ve en tecrübeli yöneticilerinden biri olan Sayın Cumhurbaşkanı
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Bourgiba’nm bütün bu konulardaki değerli görüşlerini öğrenmek benim 
için müstesna bir fırsat teşkil edecektir. Bu çerçeve içerisinde yapaca
ğımız görüşmelerin ülkelerimiz için çok olumlu ve yapıcı sonuçlar do
ğuracağına inanıyorum. Bu ziyaretimin, ikili işbirliğimizi geliştirme 
hamlelerimize yeni bir hız kazandıracağını umuyorum.

Şahsım ve Türk milleti adına, Başkan Bourgiba ve muhterem aile
sine mutluluk ve uzun ömür, kardeş Tunus milletine de Sayın Cumhur
başkanının dirayetli önderliği altında sürekli refah ve esenlikler diliyo
rum.

BELGE : 12

ABD DIŞİŞLERİ BAKAN YARDIMCISI J . WHITEHEADTN 
ESENBOĞA’DA YAPTIĞI BASIN KONFERANSI

Mr. J .  Whitehead’s Press Conference at Esenboğa

Thank you very much. As we’ve said, I ’ve the short statement 
which I ’ll read, and I ’ll be glad to answer your questions.

It has been my pleasure today to meet with Prime Minister özal, 
Interior Minister Akbulut and Undersecretary Tezel. I ’ve conferred over 
the last two days with senior Italian, British and Canadian officials, 
and will continue to consult over the coming week with many of our 
other Euurupean allies. The purpose of my trip is to convey the deep 
concern of President Reagan, and the American people about the great 
thread that terrorism poses for all civilized countries, and to intensify 
the process of consultation and co-operation that is essential to combat 
that thread.

My meetings with Prime Minister özal, Minister Akbulut and 
Undersecretary Tezel were open and friendly. Both of our countries 
agree that terrorism has become a very serious international problem. 
We presented the evidence that Colonel Kaddafi and those he supports, 
are central part of the problem. Our Turkish branch reminded us that 
terrorism is a broader problem than just Kaddafi. We both recognize the 
need for mutual consultation and co-operative action. We may have some 
differences over tactics but we’ve no differences, what so ever, on the 
objective. We share a deep, mutual commitment to putting an end to ter
rorism, whatever it source. Among the family of nations, Turkey has 
suffered more than most of the hands of brutal killers who claimed 
to have a political cause by murdering innocent people. The Uo condemns 
Armenian terrorism without reservation, as we do all other forms of 
terrorism, whoever the perpetrators and wherever they occur. Our 
government and that of Turkey have, now, combined forces to fight
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this menace. We appreciate the efforts of Turkey to focus the world’s 
attention on the mindless brutality of international terrorism, and the 
necessity of international co-operation. For our part, the US has dernon- 
trated to the Kaddafi regime that we mean business, and that we will 
not tolerate Libyan support for international terrorism. On January 7, 
President Reagan announced a new set of actions including prohibitions 
on all future US trade with Libya, and the requirement that all US 
citizens in Libya depart from that country. In addition, he took action 
to freeze Libyan assets in the US. We do not ask that all countries follow 
our example to the latter, but we call upon Turkey and all other civilized 
countries to do more to isolate Kaddafi and put an end to Libyan spon
sored terrorism. The US will continue close consultations with Turkey 
and our other allies to promote united action against Kaddafi and all 
those who support terrorism.

If  we stand together, we can stop the horror for which international 
terrorists are responsible. If  we stand apart we show only grief together, 
thank you.

Now, I will be glad to answer your questions.

QUESTION : Were you encouraged by Turkish authorities to 
isolate Kaddafi?

ANSWER : Yes, I am, I was encouraged, it was my first conver
sation with the Turkish authorities 011 the subject, and, well, we’ve 
some differences due to our different locations and our different econo
mic situations. As to the tactics of Kaddafi, I think, we’ve found, we 
have no differences on the objectives, so, yes, I am encouraged.

QUESTION : Do you think Turkey reconsider taking sanctions 
against Libya after all consultations with Turkish officials?

' ANSWER' : Not right away, and may be not at all. I think it is 
a better question for you to ask of the Turkish government, but I ’ve 
no expectation that Turkey will issue sanctions right away, and 
I ’ve an understanding of that. We hope, though they will find them 
other methods which they can, co-operate with our effort to isolate 
Kaddafi,

QUESTION : Have you been able to produce to the Turkish side 
any evidences on Kaddafi involvement in international terrorism as 
well as in terror towards Turkey?

ANSWER : Yes, we’ve, we felt for some time a regular exchange 
of information with Turkey 011 the subject of terrorism. And today,
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we supplied additional information to the Turkish government on this 
subject. The information that we provided today included, particularly, 
information which indicated and proved, we believe beyond the shadow 
of doubt that Kaddafi is at the cellar of the terrorist actions around 
the world. It proved, we believe, without a doubt, that he was also 
closely involved in the two recent atrocious actions at the Rome Airport 
and the Viyana Airport.

QUESTION : Did you have any specific requests on Turkey about 
measures, that might be taken and what was the responsibilities in 
detail ?

ANSWER : We have those specific requests. Our approaches that 
we've taken some strong actions, as I described you a moment ago, but 
we do not ask other countries to follow our actions to the latter. We 
ask each country consider its, own opportunities and its own responsi
bilities in a co-operated way to participate with us. I'd rather not 
go into details.

QUESTION : Do you, I mean Prime Minister ozal and President 
Evren made quite clear, I think, that they were not going to keep the 
call of US. Government regarding sanctions in Libya; Do you think 
that Turkey’s attitude would end consequences on future economic and 
military relations with the US?

ANSWER : I think, may be you’d find that the Prime Minister 
would characterize Turkey’s position slightly differently and now then 
he will, before and I would urge that you ask again before you concluded 
the position that you described is still his position. I believe that he 
will consider the new information that we brought to him, and consider 
what we told him about, what we believe, can be the success of the 
economic measures that we’ve against to Turkey if other nations join 
with us. We don’t anticipate total compiles, a. total similarity between 
the kind of things that Turkey does, but we hope there will be some 
action on Turkey’s part in a week's and month’s ahead.

QUESTION : Until President Evren and Prime Minister ozal ans
wered that they were not proved 011 Libyan involvement in terrorism, 
after these meetings, do you think, Turkish side is convinced of the 
Libyan involvement?

ANSWER : We provided a new information, for the officials that 
again did not have time to read and absorb it during our meetings 

and so I don’t know that their views on Kaddafi’s involvement in 
terrorism generally and in the two incidents, they were speaking out
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specificly, has changed. We believe that when they will agree with us, 
that the evidence is rather over involving but what we ask is a rhetorian 
question on the subject. Can there be any possible doubt that Kaddafi 
has been involved in a whole range of terrorist actions? It may be 
doesn’t really matter to what extend he was involved in some particular 
action, but there is simply no question, I think, in anybody’s mind that 
he’s foeeen involved in some, that he has admitted it, |he boasts about 
and so it seems to me, it is a little awful point to spend too much time 
on proving or not proving whether he was involved in a particular event. 
Secretary Shultz, I believe, in some comment yesterday in Washington 
described Kaddafi as his own smoking gun, because he quickly confes
ses his involvement and boasts of his involvement in acting which 
we from other means have also been sure that he was involved in.

QUESTION : Are you considering making public a kind of infor
mation today?

ANSWER : No? we’re not. We’ve made public some information 
in this paper that are copies available to you. And that’s an unclassified 
document. Well, of course disclosing more details than here jeopar
dizes our sources and makes it more difficult for us to continue to gather 
the kind of information that we’ve been gathering. I ’d point out to you 
that the purpose of gathering information on terrorism is not particu
larly to find means of condemning any particular figure, but is to 
forestall the actions themselves and we’ve in the US alone forestall over 
a hundred terrorist actions that had been planned but that were not 
executed, because we idendified and prevented, in one way or another, 
the action to taking place. So the intelligence gathering structure that 
we’ve for long with a co-operation with other nations, including Turkey 
is extremely important to prevent the actions. Once the actions have 
taken place then we try to identify the causes, but the principal purpose 
of the intelligence is to identify the actions in preventing them from 
occuring. And so, we’ve to be extremely careful about what we say, 
about the sources of our information in the details of the information 
we’ve.

QUESTION : Turkey and Libya have the equal sense of close ties 
and the consultations, both the Colonel Kaddafi and the Prime M inister 
Ozal describe the relationship as brotherly. How does US view this 
brotherly relationships ?

ANSWER : Well, we disagree with the friendship that you have 
described. He would not be our friend and we only ask that you closely 
examine the friendliness of the relationship and be sure of that the
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relationship is truly in Turkey’s interest. But we understand and we 
don’t dictate just as we cannot dictate who our friends associate with. 
We can only decide, who, which our friends associate with. So, too, in 
international relations, each of us must choose our own friends. US has 
chosen. They have nothing further to do with Kaddafi, we believe, he is 
an evil man who fosters evil actions and that he is a provider in all 
the world. Turkey has a different historical relationship, economic rela
tionships ? geographical relationships. And we understand that they may 
not take exactly the same view, so we’re tolerant, but not in complete 
agreement with the friendship of Turkey and Libya.

QUESTION : There was a broadcast yesterday in US that Kaddafi 
was co-operating and supporting Armanian teror activities. Do you 
have any documents or any proof of this, proof of this co-operation?

ANSWER : The news does not surprise me, but I ’ve not seen any 
specific evidence that would prove or disprove that particular statement.

QUESTION : Before taking such actions, as calling the allies to
................................  with it, the US should have consulted its allies, what’s
your position?

ANSWER : If there was a regret by Prime Minister in conver
sations today, it is a good question. I think, I ’ve a good answer. We’re 
sorry that we’re not able to consult with our allies, and we did not 
consult with our allies on this, and the reason is that, if you consult your 
allies on bringing sanctions against an unfriendly country and if the 
subject of your consideration on them leaks out to the country against 
which sanctions have been brought, they can immediately take action 
to avoid the effect of the sanctions, once the sanctions are actually 
imposed and we. If  we had consulted of any wrord of our plans had 
licked out, we regret for that reason wre were not able to consult but 
my trip is evident, evidence of, I think, of our desire to inform and 
explain to our important allies, what we’ve done and why we ve done 
it. So there will be no understanding of our actions as so far, will be, 
this is the fourth of nine stops of my trip, I ’ve found some people 
who do not think our sanctions have been, will be effective, because 
there is a general feeling that the sanctions often have not been 
effective, feeling which I share as a matter of fact, but I have found 
so far no one who tells us that we should not have taken these actions.

Thank you very much, I ’ve enjoved my stay in Turkey and I m 
°n Athens.
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BELGE : 13

CUMHURBAŞKANI KENAN EV REN İN  18 OCAK 1986 
TARİHİNDE MAC DEVLET BAŞKANI HÜSNÜ MÜBAREK 

TARAFINDAN ONURLARINA VERİLEN YEM EKTE 
YAPTIKLARI KONUŞMA

Sayın Cumhurbaşkanı Hosni Mubarak,

Sayın Bayan Hosni Mubarak,

Değerli Konuklar,
Güzel ülkenizi ziyaret eden ilk Türk Cumhurbaşkanı olmaktan duy

duğum meninuiıiyeti dile getirerek sözlerime başlamak istiyorum. Ko
nuşmanızda Şahsım ve ülkem hakkında ifade buyurduğunuz samimi duy
gulara ve bu ziyaret esnasında Ekselanslarından gördüğüm sıcak ilgiye, 
dost ülkenize ayak bastığımızdan beri şahsım ve heyetim mensuplarına 
gösterilen içten hüsnükabule teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Mısır’
daki ikâmetimiz süresince Türkiye’ye ve Türk halkına beslenen dostluk 
ve kardeşlik duygularını bizzat müşahacle fırsatını bulmak, benim için 
büyük bir mutluluk kaynağı teşkil etmektedir.

Türkiye ile Mısır arasındaki, tarihî bağlardan ve ortak mânevi, kül
türel değerlerden kaynaklanan köklü dostluk ilişkilerinin daha da güç
lendirilmesine büyük önem atfediyoruz. Asırlarca yanyaııa yaşamış^ bir
birlerini çok yakından tanımak ve takdir etmek fırsatını bulmuş olan 
halklarımız arasındaki bu kuvvetli bağların ve köklü temeller üzerine 
kurulu dostluğun, benzer idealleri benimsemiş ülkelerimiz arasındaki ha
lihazır ilişkileri daha da güçlendirip geliştirmeye katkıda bulunacağın
dan şüphemiz yoktur.

Sayın Cumhurbaşkanı,
Mısır Arap Cumhuriyetinin, başarılı ve dirayetli liderliğiniz altın

da, sosyal ve ekonomik kalkınma yolunda kısa zamanda gerçekleştir
diği önemli atılımları takdirle izlemekteyiz. Kardeş Mısır Arap Cum
huriyetinin, tesbit edilen bütün hedeflere en kısa zamanda ulaşacağın
dan eminim.

Nazik davetinize icabetle, ülkenize yapmakta olduğum bu ziyaret 
bana, gerek bu atılmalarınızı yerinde görebilmek, gerek ikili ilişkilerimiz 
ile ülkelerimizi yakından ilgilendiren bölgesel ve uluslararası konular 
hakkında Ekselanslarının Türkiye’yi ziyaretleri sırasında başlattığımız 
yararlı görüş teatisini devam ettirmek fırsatını bahşetmektedir. Bu ba
kımdan da, ayrıca büyük memnuniyet duymaktayım.

Güzel anılarını daima muhafaza edeceğimiz Ekselanslarının Türkiye’
ye yaptıkları önemli ziyaret sırasında gerçekleştirdiğimiz yararlı görüş-
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meler ikili ilişkilerimizde yeni bir dönem açmıştır. Bu ziyaretimin Türk - 
Mısır ilişkilerini ve işbirliğini daha da ileri noktalara ulaştırma çabala
rına katkıda bulunmasını içtenlikle temenni ediyorum.

Asya ile Avrupa arasında köprü görevi gören Türkiye ve Asya 
ile Afrika arasında aynı rolü üstlenen Mısır, kendi bölgelerinde de önem
li birer istikrar ve denge unsuru teşkil etmektedirler. Bu bakımdan, 
Türkiye ile Mısır arasında daha güçlü bir işbirliğinin kurulmasının, sa
dece ülkelerimiz ve bölgemizin çıkarlarına değil, ayııı zamanda dünya 
barış ve huzuruna da hizmet edeceğine samimiyetle inanıyorum. Bu 
inancımın Ekselanslarınca da paylaşıldığından eminim.

Sayın Cumhurbaşkanı,

Türkiye’nin Arap ve İslâm ülkeleriyle ilişkilerine ve İslâm âlemini 
pek yakından ilgilendiren bazı sorunlara da kısaca değinmek istiyorum.

Ancak, bu konulara geçmeden önce, Mısır Arap Cumhuriyetinin, di
rayetli liderliğiniz altında, sadece ülkeniz sınırları dahilinde değil, fakat 
aynı zamanda dış politika alanında ve özellikle, Arap ve müslüman âle
mini ilgilendiren konular ile mensubu bulunduğunuz Afrika Kıtasının 
güncel meselelerinde izlediği yapıcı ve başarılı siyaseti burada} takdirle 
anmak istiyorum.

Türkiye’nin dış politikasının temel ilkelerinden birisini, İslâm ülke
leriyle ilişkilerini ve işbirliği alanlarını geliştirmek teşkil etmektedir. 
Daha önce de belirttiğim üzere, Avrupa ile Asya kıtaları arasında bir köp
rü görevi görmekte olan ülkemiz, Batı dünyasının, olduğu kadar Orta 
Boğu’nuıı da ayrılmaz bir parçasıdır. Bir taraftan, Türkiye’nin Batı 
camiası içindeki yerinin ve güvenliğinin gereklerinin Orta Doğu bölgesi 
ülkeleri ve kornşularımızca giderek daha fazla takdir edildiğini; diğer 
taraftan da, Orta Doğu bölgesinde barış ve istikrarın tesisine yönelik 
gayretlere Türkiye’nin olumlu katkılarının Batılı dostlarımızca daha iyi 
anlaşıldığını, özellikle son zamanlarda, daha belirgin şekilde müşahade 
ediyoruz. Güçlü ve istikrarlı bir Türkiye, Batı Camiası için olduğu ka
dar Orta Doğu için ele önem taşımaktadır. Bu bakımdan Türkiye, İslâm 
ve Arap ülkeleriyle olaıi tarihî, kültürel ve manevî bağlarından aldığı 
güçle, bu ülkelerle mevcut işbirliğini her alanda daha da yoğunlaştır
maya ve zenginleştirmeye özen göstermektedir.

Maalesef, uluslararası meselelerin ve özellikle bölgemizi Tkıleyen 
sorunların giderek daha ciddi boyutlara ulaştığı, sürekli ihtilâfların, çe
şitli şiddet eylemlerinin yaygınlaştığı kritik bir dönemden geçiyoruz.

Türkiye, bir bölge ülkesi olarak, Orta Doğu’da vukubulan ve bi
zim için de büyük endişe kaynağı olan olayları çok yakından izlemekte
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ve tüm çabalara rağmen barış ve istikrarın sağlanamamasından, barışın 
tesisine yönelik olumlu girişimlerin, özellikle son zamanlarda, çeşitli vesi
lelerle köstekleıımesinden üzüntü duymaktadır. Bölgedeki istikrarsızlığın, 
sürüp gitmesinde Arap ve İslâm ülkelerinin aralarındaki anlaşmazlıkları 
bir tarafa bırakıp, birlik ve beraberlik anlayışıyla hareket edememeleri
nin önemli bir payı olduğunu da kabul etmek gerekmektedir. Böyle bir 
birlik ve dayanışmaya, bugün, her zamandan daha fazla ihtiyaç duyul
duğu bir gerçektir.

Sayın Cumhurbaşkanı,

Her vesileyle ifade ettiğimiz gibi Türkiye, Orta Doğu ihtilâfının 
temelinde Filistin sorununun yattığına inanmaktadır. Biz bölgede adil 
ve kalıcı bir barışın, ancak, öncelikle Filistinlilere tüm meşru haklarının 
iade edilmesi suretiyle ve İsrail’in, Kudüs dahil 1967’den beri işgal ettiği 
tüm Arap topraklarından geri çekilmesiyle tesis edilebileceğine inan
maktayız. Ayrıca, bölgede kurulacak barışın sürekli olabilmesi için, böl
gedeki bütün ülkelerin tanınmış ve güvenilir hudutlar içinde yaşaması 
gerektiği inancını da taşımaktayız. Türkiye, böyle bir barışın tesisi yo
lundaki tüm yapıcı çabaları başından beri desteklemiştir ve destekleme
ye devam edecektir. Bu çerçevede, kardeş Ürdün Kralı Majeste Hüseyin 
ile FKÖ Lideri Yaser Arafat arasında geçtiğimiz yılın Şubat ayında 
varılan mutabakat ile başlayan ve Ekselânslarmm da gayret ve olumla 
katkılarıyla gelişen barış sürecini Türkiye memnuniyetle karşılamıştır. 
Bu konuda daha sonra vuku bulan bazı ümit kırıcı gelişmelere rağmen 
barış ve istikrarın tesisi yönünde başlatılan bu yapıcı girişimin, tüm 
taraflarca, en iyi şekilde değerlendirilmesi ve bu güzel fırsatın kaçırıl
maması gerektiğini düşünüyoruz.

Yüzyılımızın en uzun süren savaşlarından biri haline gelen komşu
larımız İran ile Irak arasındaki kardeş kavgası, hepimiz için giderek 
artan ciddi bir endişe kaynağı olmaya devam etmektedir. Bölgede ve 
İslâm âleminde ayrılıklara, büyük can ve mal kaybına neden olan ve 
her iki ülkeyi maddi ve manevi yönlerden yıpratan bu savaşı durdura
bilmek ve her iki tarafça kabul edilebilir şerefli ve adil bir çözüme im
kân yaratabilmek için çabalarımızı bundan sonra da sürdürmeye karar
lıyız.

Lübnan’daki, tüm insanlığa ıstırap veren tra jik  olaylar  ̂ bölge ve 
dünya barışı için endişe kaynağı olmaya, maalesef devam etmektedir. 
Lübnan’ın yıllardır maruz kaldığı iç savaş ve acı olaylara son verecek 
nihaî bir çözüm şekline ulaşılmasını, bu ülkeye dışarıdan yapılan müda
halelere son verilmesini ve Lübnan halkının kendi kaderini kendisinin 
tayin edebilmesini içtenlikle diliyoruz.
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Uluslararası tedhiş konusuna gelince; bu mesele milletlerarası dü
zeyde yoğun ve etkin bir işbirliğini gerektirmektedir. Zira, çok ciddi 
boyutlara ulaşmış ve sürekli yayılma eğilimi gösteren bu tedhiş hare
ketlerinin, ancak, tüm ulusların işbirliği halinde harekete geçmeleriyle 
önlenebileceğine inanıyoruz. Dolayısıyla, tedhiş olaylarına doğrudan ma
ruz bulunmayan bazı ülkelerin konuya bigâne kalarak bunları müsa
maha ile karşılamalarını tecviz etmiyoruz. Bütün ülkelerin, günün bi
rinde bu olayların hedefi olabileceklerinin idrakine vararak, tam bir 
işbirliği içerisinde uluslararası tedhişe nihaî darbeyi indirmelerinin za
manı çoktan gelmiştir, öt.eyandan, tedhişçiler, er geç suç işledikleri ül
kenin adaletinin pençesine düşeceklerine ve hiçbir ülkeye sığınma im
kânını bulamayacaklarına kani olurlarsa, tedhiş faaliyetlerini sürdürmek 
cesaretini gösteremeyeceklerdir. Bu bakımdan bütün ülkelerin yeryüzünü 
tedhişçilere zindan edecek etkin tedbirleri süratle almaları gerektiğine 
inanmaktayız.

Sayın Cumhurbaşkanı,

Türkiye, başta komşuları ile olmak üzere tüm ülkelerle iyi iliş
kiler sürdürmeyi, çıkabilecek anlaşmazlıkları barışçı yöntemler ve di
yalog yoluyla çözümlemeyi, dış politikasının ana ilkelerinden biri ola
rak benimsemiştir. Ancak, Türkiye’nin büyük hassasiyetle izlediği bu 
prensibe diğer bazı ülkelerce ayın ölçüde duyarlılık gösterilmediğini 
ve hatta yanlış değerlendirmeler yapıldığını üzüntüyle müşahade edi
yoruz. Nitekim, komşumuz Bulgaristan’ın, ülkesinde yaşayan Müslü
man Türk azınlığa karşı, isimlerini zorla değiştirmek^ dinî inançlarını 
ve benliklerini yok etmek yolunda taraf olduğu ikili ve uluslararası 
anlaşmalardaki yükümlülüklerine aykırı olarak uyguladığı insanlık dışı 
baskı ve şiddet kampanyası maalesef sürmektedir. Türkiye’nin, bu ciddi 
sorunun diyalog yoluyla çözümlenmesi hususundaki yaklaşımına Bul
garistan’ın gösterdiği uzlaşmaz ve menfi tutum nedeniyle meselenin 
bugüne kadar halli mümkün olamamıştır. Bu arada 6 - 1 0  Ocak 1986 
tarihlerinde Fez’de toplanan İKÖ 16. Dışişleri Bakanları Toplantısında 
«Bulgaristan’daki Müslüman Türk Azınlığının Acıklı Durumu» başlıklı 
gündem maddesi altında kabul edilen kararla Bulgaristan’daki Müslü
man Türklerin durumuna ilişkin sorunlara İslâm aleminin en açık şe
kilde sahip çıkmasını ve İK ö’nun bu meseleyi kendi meselesi gibi be
nimsemesini memnuniyetle karşıladık. Bu kararın kabulünde Mı sn m 
desteğini şükranla kaydetmek isterim.

Diğer taraftan, bir diğer komşumuz olan Yunanistan ile de bazı 
sorunlarımızın mevcut olduğu malûmlarıdır. Bu sorunların hak ve eşit’

Sayın Cumhurbaşkanı,



lik ilkeleri çerçevesinde gerçekleşecek bir diyalog ile çözümlenebileceğini, 
ayııı zamanda müttefikimiz olan bu ülkeye, bütün iyi niyetimizle her 
vesileyle belirtmiş olmamıza rağmen, bu yaklaşımımız maalesef sonuç 
vermemiştir. Buna rağmen, gerek Bulgaristan, gerek Yunanistan ile 
aramızdaki sorunların müzakere yoluyla çözümlenmesi yolundaki iyi ni
yetli çağrılarımıza en kısa zamanda olumlu karşılık alabilmeyi, bütün il
gili tarafların yararına olarak, içtenlikle temenni ediyoruz.

Sayın Cumhurbaşkanı,

Ekselansları ile Türkiye’de tesis etmiş olduğum kıymetli kişisel 
dostluğu bu ziyaretim sırasında daha da pekiştirmekten ve ikili konu
larda olduğu kadar bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında yaptığı
mız yararlı görüş teatilerinden büyük memnuniyet duyuyorum. Bu gö
rüş teatilerimizi Mısır’dan ayrılacağım güne kadar devam ettirmek fır
satını bulabileceğimize seviniyorum. Kısa sayılacak ikâmetim sırasında 
güzel ülkenizi bir ölçüde de olsa görüp yerinde tanımaktan ayrıca çok 
mutluyum.

BELGE : 14

DIŞİŞLERİ BAKANI VAHİT HALEFOĞLU TARAFINDAN 
«W EEKLY GULF TIMES» GAZETESİNE VERİLEN VE 

GAZETENİN 23 OCAK 1980 TARİHLİ NÜSHASINDA YER ALAN
MÜLAKATI

Turkey and Qatar have entered a new dimension in their relationship 
and will be widening cooperation at all levels, Turkish Foreign Minister 
Vahit Halef oğlu said yesterday.

In an exclusive interview with Weekly Gulf Times, Mr Halefoğlu 
disclosed that President Kenan Evren of Turkey and himself held 
substantial talks with the Emir HH Sheikh Khalifa bin Hamad al-Thani 
and Minister of State for Foreign Affairs HE Sheikh Ahmed bin 
Saif al-Thani, covering both political issues and bilateral economic and 
commercial relations between the two countries.

The Turkish minister said : «We expressed the view that we should 
intensify our trade, economic, cultural and technical relations and diver
sify our relations by broadening the basis. Both sides have expressed 
the goodwill that they are prepared to do so.»

He said talks on political issues covered regional issues.

«We are very glad to say that there is no political problem between 
Turkey and Qatar and our relations are on an excellent footing,» he 
observed.
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Political talks, the Turkish minister said, included the Iraq - Iran 
war, the situation in Lebanon, the latest developments in Yemen and also 
the problem of Palestine.

«The Turkish President and myself expressed to the Emir of Qatar 
also the problem of Turkish Moslem minority in Bulgaria and the prob
lem of Cyprus.

«The Turkish minority in Bulgaria is living under heavy pressure 
as you know and we gave the Emir of Qatar details of the repression 
and how the Islamic Conference adopted resolutions unanimously and 
with consensus on this subject,» the minister said.

He said the natural gas pipeline project linking Qatar and Turkey 
was discussed at the highest level and separately by Turkish Minister 
of State Vehbi Dinçerler, who was also present during this interview 
together with Turkish ambassador to Qatar üstün Dinçmen.

Asked whether any specific areas of agreement have been arrived 
at, Mr. Halefoğlu said : «It is being studied and views have been exc
hanged on how to coordinate studies about this pipeline because, as I 
have said last year when I was here, this is going to be the project of 
the century. And this is a project which is something very important 
and very big in scale. It, is not an easy project. We hope that we shall 
be able to realise this big, huge project by cooperating with each other.»

The Turkish foreign minister said trade relations between the two 
countries can be improved and promoted by bringing in contact business 
people of the two sides. The Turkish trade fair at the Doha Sheraton 
Hotel proved a great success. All goods on display were sold. Traders 
have signed contract with local businessmen.

«Also, we are calling upon Qatari investors for joint ventures in 
Turkey and in Qatar», Minister of State Dinçerler added.

Mr. Dinçerler explained that preliminary ideas of cooperation  ̂ in 
some sectors have been mooted and studies will be taken up for exploiing
areas where joint ventures can be established.

The minister of state said : «I hope the studies will be finalized 
soon. We have specially tried to attract investors to Turkey. Nowadays 
there is a big programme of privatisation in Turkey. The schemes have 
succeeded in Britain, Japan and the United States. A lot of consultant 
agencies have come to Turkey to study the market capabilities o 
Turkey and our future potentialities. They have made a number of
studies on these matters.»
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Mr. Dinçerler said such studies will be submitted to potential Qatari 
investors. «We are very glad to hear Qatari investors are sympathetic 
to investing in Turkey.»

«Turkey may also consider import of urea from Qatar to meet 
its growing fertiliser needs,» he said.

Foreign Minister Halefoğlu said personal contacts between the two 
heads of states have helped to know each other, create an atmosphere 
of confidence and establish further cooperation.

BELGE : 15

CUMHURBAŞKANI KENAN, EV REN İN  21 OCAK 1986 GÜNÜ .
KATAR’A VARIŞLARINDA YAPTIKLARI BEYANAT

Altes Şeyh Khalifa Bin Hammad Al Thani’nin nazik davetlerine 
icabetle dost ve kardeş Katar’ı ziyaret etmekten mutluluk duymakta
yım.

Alteslerinin geçen yıl ülkemize yapmış oldukları ziyaret, Türkiye 
ile Katar arasında zaten mevcut bulunan dostluk ilişkilerinin daha da 
güçlenmesine ve yeni işbirliği alanları için geniş ufuklar açılmasına im
kân vermiştir. Bu ziyaret ayrıca ülkelerimiz arasındaki ilişkileri ve iş
birliğini mümkün olabilecek en üst düzeye çıkartmak hususundaki Altes
lerinin ve Katar Devletinin kararlılığını en somut bir şekilde kanıtlamış
tır. Benim bugün Katar’a yapmaya başladığım ziyaret de aynı amaç ve 
hedeflere yöneliktir ve Türkiye’nin bu yoldaki iradesini sanıyorum en 
açık bir şekilde yansıtmaktadır.

Altesleri ile, ikili ilişkilerimiz ve işbirliğimizi ilgilendiren konular 
ve ülkelerimizi ilgilendiren bölgesel ve uluslararası meseleler üzerinde 
Türkiye’de başlattığımız ve şahsen büyük önem atfettiğim görüşmeleri
mizi ve görüş teatilerimizi şimdi Katar’da devam ettirecek olmamızı 
değerli bir fırsat olarak mütalaa etmekteyim. Bu ziyaretimin, dostluk ve 
işbirliği ilişkilerimiz açısından yararlı sonuçlar sağlayacağı inancını ta
şıyorum, Ayrıca, güzel ülkenizi ve Alteslerinin başarılı yönetimi altında 
Katar’m kaydettiği gelişmeleri bu ziyaretim vesilesiyle yerinde görmek 
fırsatını elde edeceğim için memnuniyet duyuyorum.

Altesleri Türkiye’yi ziyaretleri sırasında Türk milletinin Kendilerine 
ve kardeş Katar milletine karşı beslediği sıcak duyguları bizzat müşa- 
hade etmek fırsatım buulmuşlardı. Katar milletinin de Türkiye’ye ve 
Türk milletine karşı benzer hislerle meşbu olduğuna inanıyorum.

Şahsım ve Türk milleti adına Alteslerine uzun, mutlu ve sağlık 
dolu bir ömür ve Katar milletine de Alteslerinin dirayetli yönetimi al
tında sürekli refah ve esenlik diliyorum.
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BELGE : 16

CUMHURBAŞKANI KENAN EVRENİN 
DOHA’DAN AYRILIRKEN YAPTIKLARI BEYANAT

Emir Altes Şeyh Khalife Bin Hammad Al-Thani’nin konuğu olarak 
Katar’a yapmakta olduğum resmi ziyareti bu sabah tamamlıyarak Tür
kiye’ye dönmekteyim.

Herşeydeıı önce, bana ve heyetime Katar’da gösterilen sıcak misa
firperverliğe ve benim şahsımda Türk milletine karşı izhar olunan dost
luk ve kardeşlik hislerine teşekkür etmek istiyorum. Bu ziyaretim sıra
sında Altes Emir’in dirayetli liderliği altında Katar’m gerçekleştirmekte 
olduğu gelişmeleri yerinde görmek fırsatını da elde ettim. Ziyaretimin 
güzel anılarını daima muhafaza etmekten büyük zevk duyacağım.

Katar Emiri ile geçen sene Türkiye’de yaptığımız gayet yararlı gö
rüşmeleri ve görüş teatilerini burada da sürdürmek imkanını bulduğu
muz için çok memnunum. Kendileri ile ikili ilişkilerimizi ilgilendiren ko
nuları görüştük ve ilişkilerimizin erişmiş bulunduğu memnuniyet verici 
düzeyin başta ekonomik olmak üzere çeşitli alanlardaki işbirligimize yan
sıması için bundan sonra alınabilecek tedbirleri beraberce gözden geçir
dik. Türkiye ile Katar arasında işbirliğine imkân veren bir çok alanın 
mevcudiyetini gözönünde tutarak bu alanlarda yoğun işbirliği yapılması 
hususunda Şeyh Khalife Bin Hammad Al-Thani ile mutabık kaldık. Bu 
çerçevede, Altes Emir’in Türkiye’yi ziyaretleri sırasında imzalanmış olan 
Ekonomik ve Ticaret İşbirliği anlaşmasını etkin bir şekilde uygulamaya 
koymak maksadıyla Karma Ekonomik Komisyonun biran önce toplanma
sına karar verdik. Ziyaretimin, işbirliğimizde yeni bir dönemin başla
masına katkıda bulunacağına inanıyorum.

Altes Emir ile? bölgemizi çok yakından ilgilendiren sorunlar üze
rinde de gayet yararlı bir görüş teatisinde bulunduk. Gerek bölgemizi 
ilgilendiren sorunlar, gerek diğer uluslararası meseleler karşısındaki gö
rüşlerimizin aynı veya birbirlerine benzer olduğunu bir defa daha müşa- 
hade ettik. Türkiye ve Katar, bölgemizin suul, sükûn, huzur ve refaha 
kavuşturulması için ellerinden g-elen gayreti göstermektedirler ve bun
dan sonra da göstermeye kararlıdırlar.

Altes Seyh Khalifa Bin Hammad Al-Thani’ye, kendileri için müsait 
olacak en erken zamanda yeniden Türkiye’de görmekten ve ağırlamak
tan duyacağım' büyük memnuniyeti ifade ettim. Altes Emir in bu dave
timi kabul etmiş bulunmasından memnuniyet duymaktayım.

Bu vesileyle, Türk milleti ve şahsım adına, Altes Emir ve kardeş 
Katar halkına sürekli mutluluk ve esenlik diliyorum.
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BELGE : 17

CUMHURBAŞKANI KENAN EVREN İN  23 OCAK 1986 
TARİHİNDE UÇAKTA VERDİKLERİ BEYANAT

Değerli Basın Mensupları,

Üç kardeş Arap ülkesine, ya yapılmış bir ziyareti iade ya da bir 
davete icabet etmek üzere yapmış olduğum ziyaretten dönmüş bulunu
yorum. Tunus, Mısır ve Katar dostluk ilişkileri yürüttüğümüz, tarihî ve 
kültürel bağlarımız olan ülkelerdir.

Tuııus’da gerek Devlet Başkam Sayın Habib Burgiba, gerek Baş
bakan Mzali ile yapılan görüşmelerde, pürüzsüz siyasî ilişkilerimiz mu
vacehesinde daha ziyade ikili ekonomik ve ticarî ilişkilerimiz üzerinde 
durduk. Bakan arkadaşlarımız da bu konuları ayrıntılı biçimde görüş
tüler ve gerek ticaret hacmini arttırmak, gerek ekonomik işbirliği alalı
larını genişletmek için alınabilecek tedbîrler üzerinde durdular.

Ziyaretimin ikinci kısmını teşkil eden Mısır’da Devlet Başkanı Sa
yın Hüsnü Mübarek ile bölgemizi ilgilendiren sorunlar ve ikili ekonomik 
ve ticari ilişkilerimizi ele almak fırsatını bulduk. Arkadaşlarım da bu 
konuları ayrıntılı bir biçimde görüştüler ve Mısır’la ticaretimizi dengeli 
bir şekilde arttırmak çarelerini ele aldılar; ekonomik işbirliği sahalarının 
neler olabileceğini araştırdılar.

Ziyaretimin son durağı Katar idi, Katar Emiri Altes Şeyh Khalife 
Bin Hammad Al-Thaııi ile yaptığım görüşmede, doğal gaz boru hattı 
projesi, Katardı işadamlarının Türkiye’de yapabilecekleri yatırımlar ve 
bölgesel sorunlar üzerinde durduk.

Ziyaret ettiğim üç ülkeyi de bölgedeki endişe verici gelişmelerden 
rahatsız gördüm. Temaslarımda, Orta Doğu meselesinin, Lübnan’daki 
durumun, İran - Irak harbinin devamının bölgede barışın tesisine başlık
ça engeller teşkil ettiği konusunda genel bir fikir birliği bulunduğunu 
tesbit ettim.

Üç ülkede de ziyaretime atfedilen önem ve gösterilen üstün yakın- 
lık, Türkiye’ye bu ülkelerce nasıl bakıldığını ortaya koymaktadır. Tür
kiye’nin, bölgenin, saygın, barışsever, güçlü, istikrarlı ve ekonomik po
tansiyeli geniş bir ülkesi olarak görüldüğünü müşahade etmekten mem
nunluk duydum. Gene bu ziyaretim vesilesiyle ticarî ve ekonomik alan
larda ilâve imkânların mevcudiyetini gördüm. Bu konudaki teknik ça
lışma ve temaslar devam edecektir.

Değerli Basın Mensupları,
İki hususu daha belirtmek isterim. İş adamlarımız giderek bu ül

kelerde daha aktif bir faaliyet içine girmek durumundadırlar. Bu alan-
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İarda Türkiye’nin katettiği mesafe ne kaçlar iyi anlaşılırsa, oyîe sanıyo
rum ki, ticarî ve ekonomik ilişkilerimizi dalı a yüksek bir düzeye çıkar
mak pek zor olmayacaktır. İyi bir düzeyde olan siyasal ilişkilerimizi, daha 
kuvvetli ekonomik ve ticari ilişkilerle desteklemenin ve böylece ilişkilere 
daha da muhteva kazandırmanın gerekli olduğuna inanıyorum.

Türkiye’nin rolü, izlediği siyaset ve benimsediği tutumların, üç ül
kede de giderek takdir edildiğini memnuniyet müşahade ettim. Ziyareti
min mevcut dostlukları pekiştirdiği ve ilişkilerimizde yeni imkânlara yol 
açtığı inancıyla hepinizi sevgi ile selâmlıyorum.

BELGE : 18

İTALYAN D IŞİŞLERİ BAKANI G. ANBREOTTİ’NİN 
BAŞBAKAN TURGUT ÖZ AL TARAFINDAN ONURUNA 

24.1.1986 TARİHİNDE YERİLEN ÖĞLE YEMEĞİNDE 
YAPTIĞI KONUŞMA

Monsieur le Premier Ministre,

Je  désire vous remercier vivement pour vos aimables expressions 
ainsi que pour l’accueil amical que vous avez bien voulu réserver à 
la délégation qui m’accompagne et à moi-même.

Ma visite dans votre Pays est un témoignage éloquent des excel
lentes relations et des liens d’estime et d’amitié qui unissent l’Italie à 
la Turquie.-

Ces relations, qui ont leur origine dans un passé lointain, se sont 
davantage développés au cours des dernières années.

Entre nos deux Pays il n’y a pas d’éléments de contentieux, la voie 
étant ouverte à une entente toujours plus fructuese et une collaboration 
dans les secteurs les plus divers.

L’Italie a fort apprécié les développements qui ont eu lieu en Tur
quie à la suite des dernières élections politiques, ainsi que les progrès 
effectués; sous la direction de votre Gouvernement, pour surmonter les 
difficultés économiques et celles de nature politique et sociale existant 
dans le Pays.

La Turquie, Monsieur le Premier Ministre, fait partie ce droit de 
1 Europe. L ’Italie en est bien consciente : et c’est pour ces raisons qu elle 
s est engagée à contribuer à la recherche de solutions pouvan fc éliminei 
tes obstacles qui se posent encore à une intégration plus complète de... 
votre Pays dans le cadre européen.

L’Italie et la Turquie font partie intégrale de la région méditei- 
ranéenne; elles sont accoutumées, de par leur tradition historiques, à
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comprendre et à faire face aux problèmes de cette région. Elles sont 
aussi en état de fournir leur apport pour l’adoption de mesures aptes à 
régler les difficultés qui se présentent dans cette région.

La situation actuelle dans la Méditerranée malheuresement n’est 
pas sans tension. Les événements qui ont eu lieu tout recémment dans 
mon Pays confirment nos soucis à ce sujet.

L’Italie et la Turquie connaissent bien la plaie du terrorisme, dans 
tous ses différents aspects, et doivent s’engager tout particulièrement, 
et de façon constante, pour prévenir et contrôler ce fléau de notre 
époque, où qu’il puisse se manifester.

Monsieur le Premier Ministre, l’Italie et la Turquie partagent les 
même soucis, mais aussi les mêmes idéaux, qui nous imposent de recherc
her la prospérité et la paix dans le monde : dans cette perspective, nos 
deux Pays sont aussi étroitement unis par leur appartenance commune 
à l’Alliance Atlantique.

Mon entretien avec vous, ainsi qu’avec le Ministre des Affaires 
Etrangères, ont confirmé une convergence substantielle de vues de fond 
sur les liens internationaux d’intérêt commun. La rencontre que j ’aurai 
l’honneur d’avoir avec Monsieur le Président de la République nous 
permettra d’apporter un nouveau témoignage des liens d’amitié qui exis
tent entre nos deux Pays et de notre commune volonté de les rendre 
toujours plus étroits.

Dans cet esprit et avec ces sentiments, je  lève mon verre à la 
santé du Président de la République de Turquie, à la prospérité du 
peuple Turc, notre ami, et à votre bien-être personnel.

BELGE : 19

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL’IN İTALYAN DIŞİŞLERİ BAKANI 
G. ANDREOTTİ ONURUNA 24.1.1986 TARİHÎNDE VERDİĞİ 

YEM EKTE YAPTIĞI KONUŞMA

Sayın Bakan,

Kıymetli Misafirler,

Dost ve müttefik İtalya Cumhuriyetinin mümtaz Dışişleri Bakanı 
Ekselans Andreotti’yi ülkemizde görmekten büyük bir mutluluk duŷ  
maktayım.

Ziyaretiniz, Türkiye ve İtalya arasında verimli işbirliğine dayanan 
ilişkilerin somut bir tezahürüdür. Yapılacak görüşmelerin ikili düzeyde 
yeni imkanlar yaratmasını temenni ediyorum.
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Türkiye, İtalya ile birlikte, bir yandan Batı değerlerini savunan At
lantik İttifakı, diğer yandan, ekonomik ve siyasi bakımdan bütünleşmiş 
bir Avrupa’yı amaçlayan Batı Avrupa kuruluşları içinde yeralmaktadır. 
Siyasi açıdan dünyanın en dinamik bölgelerinden biri olan Akdeniz iki 
ülkeyi birbirine yaklaştıran diğer önemli bir unsurdur. Birer Batı Av
rupa ülkesi olmanın yanısıra ülkelerimiz Akdeniz ülkesi olmak vasfını 
da taşımaktadır. İkili düzeydeki siyasi ilişkilerimizin gelişmesi, Akde
niz ülkelerinin Batı Avrupa’daki yerini de kuvvetlendirecektir.

İki ülkenin menfaatleri arasındaki uyum siyasi işbirliğinin daha ge
niş boyutlara ulaşmasına müsaittir. Türkiye’nin, bazı Batı Avrupa ül
keleriyle ve Avrupa Kuruluşları ile olan ilişkilerinde karşılaştığı zorluk 
larm aşılması için İtalya’nın müzahir tutumu da bu yöndeki gelişmeyi 
muhakkak ki destekleyecektir. Esasen karşılıklı anlayış ve dayanışma 
mevcut işbirliği ilişkilerimizin genel karakterini oluşturmaktadır.

Türk - İtalyan ticari ve ekonomik ilişkilerine büyük değer atfet
mekteyiz. Her iki ülkenin de yararlarına hizmet eden bu alandaki iş
birliği için, mevcut imkânların azami ölçüde kullanılmasından yanayım. 
Bu açıdan iki ülke arasındaki mali ilişkiler önemlidir. İtalya’nın sağla
yacağı ithalatçı ve ihracatçı kredileri karşılıklı işbirliğini arttıracak des
teği oluşturmaktadır.

Halen İtalya Türkiye’nin başta gelen bir ticaret partöneridir. Buna 
karşılık da İtalya’nın toplam ithalatında Türkiye’nin payının artması, 
ticari mübadeleye yeni bir canlılık kazandıracak ve Türkiye’nin aleyhin
de olan ticaret dengesinde eşitlik sağlanabilecektir. Ekonomik işbirliği
nin genişletilmesinin iki ülkeyi birbirine daha çok yaklaştıracağı kesin
dir. Gerek bu bakımdan gerek sağlayacağı karşılıklı yararlar açısından 
enerji, sanayi, madencilik, alt yapı ve tarım gibi sektörlerde proje ba
zında ekonomik ve teknik işbirliğine öncelik vermekteyiz. İtalya nııı özel
likle Türkiye’nin kalkınma projelerine katılmasını arzuluyoruz. Türkiye 
olarak yapıcı işbirliğine değer vermekteyiz. Bu yönde, Turizm İşbirliği 
Anlaşması’nın biran önce imzalanmasını bekliyoruz. Mevcut karayolu 
ulaştırması yanında Türk ve İtalyan limanları arasında Ro-Ro hattı ku
rulması ve ayrıca, Denizcilik Anlaşmasının sonuçlandırılması gerek ikili 
ticarette gerek ülkelerimizin üçüncü ülkelerle ticaret ilişkilerinde kay- 
dadeğer gelişmeler sağlayacaktır.

İtalyan şirketlerinin Orta Doğu’daki başarılı faaliyetlerini ilgi ile 
izliyoruz. Bu şirketlerle aynı bölgede özellikle müteahhitlik ve mühen
dislik hizmetleri alanında faaliyet gösteren Türk şirketleri arasında ve
rimli bir işbirliği kurulabileceğine inanıyorum.

Bütün bu alanlarda müşterek işbirliğinin gerçekleştirilmesi, ülke
miz ekonomisine önemli bir dış katkı sağlayacaktır.
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Serbest ekonomi ile demokrasi arasında bir bağlantı olduğuna ka
niyim. Bu nedenle Türkiye’de hükümetimiz döneminde liberal ekonomi 
uygulamalarına ağırlık verilmiştir. Ekonomiye hür teşebbüs ve ferdi gi
rişime dayanan pazar ekonomisi prensipleri hakim kılınmıştır. Kalkın
mamız açısından önemli bir değer taşıması nedeniyle dış yatırımların 
teşviki için özel çaba gösterilmektedir. Türkiye’nin dış mali itibarının 
artmış olması ekonomik programımızın başarılı olduğunun bir delilidir. 
Türkiye’nin kredi itibarı soıı elli yıl içindeki en yüksek noktasına ulaş
mıştır.

Türk ekonomisinin yapısını etkileyen köklü değişikliklerin beklenen 
sonucu verebilmesi için ülkenin iç durumunun da normale döndürülmesi 
gerekmiştir. Bu yönde Türkiye’de kısa bir dönem içinde dikkate değer 
gelişmeler olmuştur. Anarşi ve terörün, ekonomik ve siyasi kargaşanın 
ardından bugün artık Türkiye’de huzur ortamı sağlanmış, kanun haki
miyeti, güvenli bir siyasi düzen kurulmuştur. Parlamenter demokrasiye 
ve demokratik müesseselere işlerlik kazandırılmıştır. Serbest seçimlerle 
kurulan parlamento, yasama; demokratik usullere göre iktidara gelen 
hükümet, serbestçe yürütme görevini yerine getirmektedir.

Sayın Bakan,

Kaydedilen bütün bu gelişmelerin Türkiye’nin bazı Batı Avrupalı 
müttefikleriyle ve Batı Avrupa kuruluşları ile olan ilişkilerinde tam ola
rak makes bulamamasından üzüntü duyuyoruz, ülkemizdeki gelişmeleri 
açık kalplilikle ve ön yargısız bir şekilde izlemek yerine bu ülke ve ku
ruluşların, Türkiye’den kaçan kanun kaçaklarının ve Türkiye’yi Batı’dan 
uzaklaştırmak isteyen mihrakların etkisinde kalarak ülkemize karşı ta
kınmakta oldukları olumsuz tutumu bir kere daha dikkatinize getirmek 
istiyorum.

Sayın Bakan,

Avrupa Konseyi’ne üye beş ülke tarafından Türkiye aleyhine Av
rupa İnsan Hakları Komisyonuna yapılan müracaatın dostane çözümle 
sonuçlanması Konsey nezdinde karşılaştığımız zorlukların sona ermesi 
için bir başlangıç olmalıdır.

Türkiye lehinde belirmeye başlayan bu anlayışın, halen askıda bu
lunan AET ile olan ilişkilerin canlandırılmasına da yol açmasını bekle
mek hakkımızdır. Türkiye, bu amaçla girişimlerde bulunmaktadır. Beş 
seneden beri bir araya gelemeyen Ortaklık Konseyi’nin Bakanlar düze
yinde toplanması ülkemizin Topluluk ile olan ilişkilerinin üst düzeyde ele 
alınması yolundaki engelleri bertaraf edecektir. İtalya’nın gerek bu yön
de gerek Karma Parlamento Komisyonu’nun teşviki yönündeki girişim
lerimize destek sağlamasını diliyoruz.
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Türkiye Bâti ile ilişkilerini bir kül olarak görmektedir. Dolayısıyla, 
siyasi ve askeri bakımdan Batı’nın mensubu olup ekonomik entegras
yonun dışında kalması tasavvur edilemez.

Bu alanda ortaya çıkartılan suni engeller Türkiye ile Batı arasın
daki ilişkilerde kabulü mümkün olmayan tenakuzlar yaratmaktadır. An
cak elbirliğiyle sarf edilecek gayretlerle bütün engellerin aşılacağına ina
nıyorum.

Sayın Bakan,

Türkiye, İtalya’yı kuvvetli bir müttefik ve güven veren bir dost 
olarak görmektedir. Sözlerimi, iki ülke arasındaki dostluğun daimi oldu
ğuna dair inancımı tekrarlayarak bitirirken kadehimi şerefinize ve Türk - 
İtalyan dostluğuna kaldırıyorum.

BELGE : 20

İTALYA D IŞİŞLERİ BAKANI G. ANDREOTTİ’NİN,
DIŞİŞLERİ BAKANI VAHİT HALEFOĞLU TARAFINDAN .
24 OCAK 1986 TARİHÎNDE ONURUNA VERİLEN AKŞAM 

YEMEĞİNDE YAPTIĞI KONUŞMA

Monsieur le Ministre, Mesdames, Messieurs,

Je désire tout d’abord vous remercier de vos aimables expressions 
et de votre accueil chaleureux et vous exprimer ma vive satisfaction 
pour l’attention que le Président Evren et le Premier Ministre özal ont 
bien voulu accorder à ma visite.

Mes entretiens avec Monsieurs le Président de la République et 
le Premier Ministre, de même que les échanges de vues approfondis que 
j ’ai déjà eus avec vous les principaux sujets de l’actualité internationale 
et sur les questions d’intérêt bilatéral, se sont démontrés extrêmement, 
utiles.

Nous attribuons une grande valeuraux contacts avec les responsab
les de votre Pays, en raison de l’ampleur des intérêts communs, de 
l’importance du rôle que la Turquie est appelée à exercer dans le cad.ie 
international, des liens historiques qui unissent nos deux Pays et des 
sentiments d’amitié sincère qui marquent nos relations bilatérales.

Nous regardons à la Turquie comme à un grand Pays qui a eu un 
passé illustré et qui, même à présent, occupe une place îondamentale 
et d’importance croissante, non seulement dans la région méditerrané- 
enne, mais aussi dans le plus vaste contexte européen et occidental.
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La participation de votre Pays à l’Alliance atlantique est précieuse 
et essentielle et nous sommes persuadés que la Turquie peut fournir 
également une contribution importante au développement de la Commu
nauté européenne.

La Turquie exerce déjà un rôle actif au sein du Conseil de l’Europe, 
et elle est liée à la Communauté européenne par un rapport d’association 
qui est en phase d’évolution.

Si la Turquie a besoin de l’Europe - et, dans cette perspective, votre 
Gouvernement a effectué des choix politiques de fond - nous estimons 
que l’Europe doit également resserrer ses relations avec votre Pays. 
C’est sur la base de ces considérations que l’Italie est en faveur d’un 
développement plus rapide des relations euro-turques, et entend y contri
buer à l’avenir.

Votre Pays, Monsieur le Ministre, a, par ses traditions historiques, 
une vision vaste et globale des relations internationales. Les intérêts 
de la Turquie ne se limitent pas aux questions ayant une simple portée 
nationale mais s’étendent aussi aux grands problèmes auxquels doit 
faire face actuellement la communauté internationale.

Nous apprécions l’intérêt de votre Pays pour les problèmes du 
Moyen Orient, région que la diplomatie turque connaît à fond de par le 
rôle dominant qu’elle y a exercé pendant des siècles.

Cette région est encore divisée par des contrastes qui se traînent 
depuis trop d’années, dont il n’est malheuresement pas encore possible 
d’apercevoir de claires perspectives de règlement. Le Liban, notamment, 
est toujours déchiré par une lutte armée qui nous préoccupe tous.

Un autre conflit que nos Pays suivent avec grande inquiétude, c’est 
celui entre l’Iraq et l’Iran. Cette guerre continue à  détruire des ressour
ces importantes et des vies humaines^ sôus la menace constante d’un 
élargissement du conflit.

Celui de Chypre est aussi un conflit qui, quoique entièrement diffé
rent, n’est cependant pas sans danger et, qui par conséquence, nous 
préoccupe.

Nous souhaitons vivement que les responsables de toutes les parties 
concernées donnent des preuves concrètes d’ouverture et de leur disponi
bilité à des formules de compromis en vue d’une conclusion rapide de la 
négociation, dans le cadre des bons offices du Secrétaire Général des 
Nations Unies, que l’Italie a toujours appuyé et encouragé. Nous add- 
ressons un chaleureux appel à tous ceux qui suivent avec attention les 
événements de l’Ile, et à votre Gouvernement notamment, afin qu ib
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donnent toute l’impulsion nécéssaire à la reprise de la négociation inter
communautaire, qui représente, à notre avis, la seule voie par laquelle 
les deux ethnies de l’Ile peuvent obtenir une satisfaction équitable pour 
leurs exigences respectives.

La Communauté internationale ne pourra que donner des signes 
d’appréciation tangible, si la considération des intérêts communs, prévau
dra en vue de stabiliser la région de la Méditerranée, que le conflit de 
Chypre risque demettre en danger.

En ce qui concerne nos relations bilatérales, je  voudrais souligner 
le développement remarquable dont nos rapports économiques ont été 
characterisés ces derniers temps. Le développement, témoigné par le 
succès de la troisième session de la Commission Mixte qui s’est tenue 
ici à Ankara le mois dernier, est expression de l’intérêt de l’Italie envers 
les programmes de politique financière et économique qui ont été lancés 
par votre Gouvernement.

Monsieur le Ministre, je  crois que mon voyage, qui fait suite à 
votre visite amicale à Rome en Juillet 1984, constitue non seulement 
une occasion utile pour un échange de vues sur de nombreux sujets 
internationaux, que je  n’ai pu ici que brièvement évoquer, mais elle ne 
manquera pas de fournir une nouvelle impulsion au renforcement des 
rapports d’amitié entre nos deux Pays, et au progrès de la coopération 
dans le domaine économique, commercial et culturel entre la Turquie ei 
l’Italie.

C’est dans cet esprit que je  vous invite à lever votre verre à la 
santé de Monsieur le Président de la République de Turquie, à la pros
périté du peuple Turc, notre ami, et à votre bien r- être personnel.

BELGE : 21

DIŞİŞLERİ BAKANI VAHİT HALEFOĞLU’NUN İTALYAN 
DIŞİŞLERİ BAKANI G. ANDREOTTİ ONURUNA 24 OCAK 1986 

TARİHİNDE VERDİĞİ AKŞAM YEMEĞİNDE YAPTIĞI KONUŞMA

Monsieur le Ministre,

Madame Aııdreotti,

Mesdames et Messieurs,
Il m’est particulièrement agréable d’exprimer ici, en mon nom et 

au n°m de mon épouse, mes chaleureux remerciéments à Votre Excellen
ce, à votre charmante épouse, ainsi qu’aux membres de votre délégation, 
pour nous avoir donné l’honneur et le plaisir de vous saluer dans notie 
pays.



Cette visite* que nous considérons comme un témoignage éloquant 
de nos excellentes relations d'amitié et de coopération dont la valeur et 
l'importance s’accroient par vos liantes qualités d'homme d’E tat d’expéri
ence, nous réjouit.

Les relations entre la Turquie et l’Italie, qui s’étaient formées au cours 
de l’histoire de la Méditérannée, gagnent aujourd’hui un contenu et un 
sens nouveaux par le fait que nos pays respectent les mêmes idéaux 
et principes démocratiques, tiennent compte des mêmes considérations 
de sécurité, partagent les mêmes valeurs spirituelles et enfin s’éfforcent 
de réaliser le bien-être de leur peuple dans un système libre et de démoc
ratie parlementaire. Tout comme l’Italie, la Turquie d’Atatürk attache 
une importance primordiale à son appartenance à la famille européenne.

Monsieur le Ministre les entretiens que nous avons eus aujourd’hui 
et qui se sont déroulés dans une atmosphère d’amitié, de franchise et 
de cordialité, reflètent la similitude de nos préoccupations et de nos 
politiques sur plusieurs, des sujets que nous .avons discutés. Je  suis heu
reux de pouvoir affirmer à ce propos, qu’elles nous ont donné une satis
faction complète. E t je  suis convaincu que votre visite servira à renfor
cer encore davantage la coopération qui existe entre nos deux pays.

Je  suis particulièrement heureux de constater qu’il n’existe le 
moindre obstacle qui puisse ombrager nos relations bilatérales englobant 
tous les domaines et dont le développement s’effectue à un rythme de 
plus en plus accéléré. Je  voudrais souligner la grandre importance que 
nous attribuons au développement de nos relations économiques et com
merciales.

Nous considérons l’Accord de Crédit de la Coopération Technique 
que nous avons signé aujourd’hui, comme une preuve concrète du haut 
niveau de nos relations économiques.

J ’aimerais toutefois attirer votre attention que nos relations com
merciales existantes ne correspondent réellement pas aux potentiels de 
nos deux pays.

( - ,

Je  me réjouis aussi, de voir le déroulement, dans les meilleures 
conditions de nos relations culturelles et artistiques et je  souhaite qu’el
les continuent d’une manière plus satisfaisante encore dans l’avenir.

Après ce bref aperçu de nos relations bilatérales, perm ettez-m oi de 
jeter un coup d’oeil, dans une approche générale, sur les relations de 1 a 
Turquie avec l’Europe occidentale.

En tant que pays, jouant un role primordial dans la défense du flalic 
sud de l’Europe et comme membre associé de la Communauté Economique
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Européenne, nous suivons de très près les tentatives de resserrer les 
rangs parmi les pays européens. Il est impossible de ne pas constater, 
avec regret d’ailleurs, que les développements encourageants obtenus 
dans nos relations bilatérales avec la plupart des pays de l’Europe occi
dentale n’ont pas trouvé jusqu’à présent un écho favorable dans l’attitude 
de la Communauté à l’égard de la Turquie.

Je suis convaincu qu’une reprise du dialogue entre les parties con
cernées conduira à des solutions mutuellement acceptables aux problèmes 
affectant nos relations d’association.

D’ailleurs la solution à l’amiable obtenue à Strasbourg au sein de la 
Commission des Droits de l’Homme, a, une fois de plus mis en évidence 
les mérites d’un dialogue dans la recherche de telles solutions.

C’est dans cet esprit que nous suggérons la convocation dès les 
meilleurs délais du Conseil d’Association Turquie-CEE au niveau minis
tériel comme un premier pas nécessaire dans la voie de la relance de 
notre ' coopération avec la CEE, et nous espérons pouvoir compter sur 
l’appui précieux de l’Italie dans les efforts qui seront déployés au sein 
du Conseil de la CEE en vue d’éliminer les obstacles sur la voie condui
sant à ce résultat.

Les mérites du dialogue m’incitent aussi à évoquer notre plaisir de 
voir les résultats positifs de la réunion au Sommet du Président Reagan 
et du Secrétaire Général Gorbachev.

Nous estimons que l’amélioration de l’atmosphère de tension qui 
règne à l’heure actuelle dans les relations Est-Ouest est un développe
ment, pour le monde entier, d’une importance particulière. Par consé
quent, nous pensons qu’on devrait continuer, sans relâche, les efforts 
déployés pour réanimer et maintenir le dialogue entre l’Est et 1 Ouest.

Malheureusement Monsieur le Ministre^ l’exemple de dialogue 11 est 
pas suivi partout.

P a r  là, je  v o u d ra is  év o q u er b rièv em en t l’inquiétude cro issan te  de 
la Turquie d ev an t la  g u e rre  f r a c tr ic id e  qui d ure depuis plus de cm q an s  

entre l’Iran  e t  l ’Ira q .

Le conflit qui s’est transformé en une guerre d’usure, continue 
n épuiser les ressources humaines et matérielles de ces deux pays. Sa 
Poursuite risque également d’entrainer les parties vers une escfÉade en
core plus dangereuse et d’étandre le champs d’hostilité et de menacer 
ainsi la paix et la sécurité de toute la région.

L a  T u rq u ie, qui a  ad o p té , com m e v o tre  p ay s d ’ailleu rs, dès le début 
de la g u erre  une p o litiq u e  de s tr ic te  n e u tra lité , a im e ra it espéiei; que la
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modération et le bon sens vont finalemént emporter et qu’une solution 
pacifique juste et durable pourra être enfin trouvée.

En ce qui concerne le Moyen Orient, c’est une région d’une impor
tance vitale pour la Turquie, car nous subissons les répercussions de 
l’instabilité qui y sont créée par les conflits et les confrontations. Les conti
nuation de cette instabilité engendre non seulement de graves problèmes 
dans la région et dans le bassin méditerranéen qui unit nos deux pays, 
mais risque aussi de menacer la paix mondiales J ’estime que l’établissement 
des conditions de paix et de stabilité dans cette région est une nécéssité 
urgente et capitale pour sauvegarder à long terme les intérêts du monde 
occidental. Car la sagesse nous apprend que les tensions qui persistent 
et les conflits qui continuent, affectent négativement la position des 
modérés et incitent l’expansion du radicalisme.

Nous sommes tout à fait convaincu qu’il est impossible d’établir 
les conditions nécessaires pour la réalisation de la paix et de la sécurité 
au Moyen Orient, tant qu’une solution juste et durable ne sera pas 
trouvée à la question palestinienne.

En ce qui concerne le Liban, il continue d’être une source re préoc
cupation profonde pour nous. Nous sommes désolés de constater que les 
disputes entre les différentes fractions et les interventions extérieures 
ont semé la discorde dans ce pays et l’ont amené au seuil de la désintég
ration. Comme vous le savez Monsieur le Ministre, la Turquie a toujours 
appuyé fermement la sauvegarde de de l’indépendance, la souveraineté, 
l’unité et l’intégrité territoriale du Liban.

Dans le cadre des éléments qui influencent négativement le proces
sus de paix au Moyen Orient, je  voudrais aussi souligner le manque d’une 
coopération internationale pour combattre le terrorisme.

Permettez-moi d’exprimer une fois de plus l’indignation que nous 
avons sentie face à l’attentat qui a eu lieu dernièrement à l’aéroport de 
Rome et qui a coûté la vie à tant de personnes innocentes.

Cet acte lâche et ignoble met l’accent une fois de plus sur l’urgence 
d’une coopération internationale pour lutter contre ce fléau de notre 
temps. Je  me réjouis de constater que nos deux pays qui ont endures 
tant de souffrances à cause du terrorisme sont les premiers à comprendre 
cette réalité.

Monsieur le Ministre,

Depuis sa fondation par Atatürk, la politique extérieure de la Tur
quie est basée sur la paix et sur le principe du maintien des bonnes 
relations avec ses voisins.
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Comme il a été maintes fois indiqué, nous souhaitons dans ce con
texte rétablir le dialogue avec la Grèce, pour trouver des solutions paci- 
fiques à tous les problèmes qui existent entre les deux pays par la voie 
de négotiations substantielles. E t c’est par la même méthode que nous 
désirons parvenir à une solution juste? pacifique et durable du problème 
chypriote. La seule solution envisageable sera l’établissement d’un Etat 
fédéral, bicommunautaire, bizonal, basé sur l’égalité des statuts politi
ques des deux communautés de l’Ile. Nous continuons également à 
soutenir la mission de bons offices du Secrétaire Général te l’ONU pour 
arriver à ce but.

Je  ne voudrais pas terminer mes paroles sans m’arrêter brièvement 
sur la situation épouvantable de la minorité turque en Bulgarie.

La situation tragique à laquelle fait face la minorité turque en Bul
garie mérite d’être soulignée partout, par les pays occidentaux qui 
sont attachés à la protection des Droits de l’Homme dans le monde entier. 
Nous espérons que la décision de l’Assemblée Parlementaire du Conseil 
de l’Europe et tout récemment la résolution adoptée par la Conférence 
des Ministres des Affaires Etrangères de l’Organisation des Pays Isla
miques auront un effet constructif sur la Bulgarie, conduisant ce pays 
à changer sa politique inhumaine à l’égard de cette minorité.

Pour obtenir ce résultat, nous devrons insister que les pays occiden
taux poursuivent cette question avec persévérance et détermination dans 
leurs relations bilatérales avec la République Populaire de Bulgarie.

Monsieur le Ministre,

En formulant le voeu que votre séjour en Turquie soit marqué des 
meilleurs souvenirs, je  lève mon verre en votre honneur, à votre santé 
ainsi qu’à celle de Madame Andreotti et à l’avenir de l’amitié turco - 
italienne.
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S İ Y A S İ  O L A Y L A R

BAŞBAKAN TURGUT ÖZ AL İNGİLTERE’DE

Başbakan Margaret Thatcher’in daveti üzerine, Başbakan Turgut 
özal, beraberinde Milli Savunma Bakanı Zeki Yavuztürk, Milletvekilleri 
ile üst düzey yöneticiler ve işadamlarından oluşan bir heyetle Birleşik 
Krallığı resmen ziyaret etmiştir.

Başbakan Turgut özalTn bu ziyareti 1952 yılından bu yana bir Türk 
Başbakanının İngiltere’ye yaptığı ilk ziyarettir.

İki ülke arasında İttifak ve dostluk temeline dayanan ilişkilerde 
1983’den bu yana belirgin bir gelişme kaydedilmiştir.

İki ülke ilişkilerinde karşılıklı anlayış ve dayanışma hakimdir. Ulus
lararası siyasi sorunlara yaklaşımlarda benzerlik olması iki ülke ilişki 
lerini gelişmeye müsait bir zemine oturtmaktadır.

İngiltere,. AET ve Avrupa Konseyi gibi Batı Avrupa kuruluşları ile 
mevcut ilişkilerde Türkiye’ye yardımcı bir politika izlemektedir.

Ekonomik ve ticari işbirliği Türkiye - İngiltere arasında önemli biı 
bağ teşkil etmektedir.

Bu ziyaret vesilesiyle iki ülke arasında Çifte Vergilendirmenin ön 
lenmesi Anlaşması ile yatırımların teşviki konusunda mutabakat muh
tırası imzalanmıştır.

Sözkonusu muhtıra, her iki ülke, kişi, firma ve kuruluşlarının bir
birlerinin ülkelerinde gerçekleştirecekleri ekonomik ve ticari faa iye e 
rinde vergilendirme açısından tâbi olacakları esasları ve mükeııer ver
giyi önleyici tedbirler getirmektedir.

İngiltere’ye yaptığı resmi ziyaretin hitamında bir basın toplantısı 
düzenleyen Başbakan Turgut Özal «esasen her alanda iyi olan ilişki eri
miz yeni boyutlar kazanmış oluyor» demiştir.

FKÖ İCRA KOMİTESİ BAŞKANI TÜRKİYE’DE

Türk Hükümetinin davetine icabetle, FKÖ - İcra Komitesi Başkanı 
Yasser Arafat beraberindeki bir heyetle ülkemizi ziyaıet etmiş ır.
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Yasser Arafat bundan önce 1979 yılında FK ö’nün Ankara Temsil
ciliğinin açılışı dolayısıyla Türkiye’ye gelmişti. Yasser Arafat ile Cum
hurbaşkanı Kenan Evren’in başkanlığında Başbakan Turgut özal 
ile Dışişleri Bakanı Vahit Halefoğlu’nun da katıldığı görüşmeler yapıl
mıştır.

FKÖ İcra Komitesi Başkanı ülkemizden ayrılmadan önce düzenle
diği basm toplantısında, Türkiye’nin desteğinin yapılan görüşmeler sıra
sında Cumhurbaşkanı Kenan Evren ve Başbakan Turgut Özal tarafın
dan dile getirildiğini belirterek bu yakın ilgiden dolayı teşekkür etmiştir.
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K Ü L T Ü R E L  O L A Y L A R

— 21 Ocak - 3 Şubat tarihlerinde düzenlenen Uluslararası Kahire 
Kitap Fuarı’na 500 civarında kitap ile iştirak edilmiştir.

— 26 Ocak - 6 Şubat 1986 tarihleri arasında 14 kişiden oluşan Masa 
Tenisi Milli Takımımız Suriye’de müsabakalar yapmıştır.

— SSCB Bilimler Akademisi Şarkiyat Enstitüsü Bölüm Başkanı 
V. I. Danilov 8 Ocak - 7 Şubat 1986 tarihlerinde ülkemizi ziyaret etmiştir.

— Orkestra Şefi Rengim Gökmen 22 Ocak -1  Şubat 1986 tarihle
rinde SSCB’nin Leningrad ve Vilnius kentlerinde konserler vermiştir.

— 5 - 1 9  Şubat 1986 tarihlerinde bestecimiz Adnan Sayguıı SSCB’-
ne davet edilmiş ve özel gala gecesi düzenlenerek bestecimizin eserleri
Moskova Devlet Senfoni Orkestrası tarafından seslendirilmiştir.

— Prof. Nejat Diyarbekirli incelemelerde bulunmak üzere 12 Şu
bat -12 Mart 1986 tarihlerinde SSCB’ne gitmiştir.

— İzmir Devlet Resim ve Heykel Müzesi Müdürü Mehmet Sabır
17 Şubat -1  Mart 1986 tarihlerinde Çekoslovakya’yı ziyaret etmiştir.

— 7 - 1 7  Şubat 1986 tarihlerinde Hindistan’da düzenlenen 7. Yeni 
Delhi Dünya Kitap Fuarına 500’deıı fazla kitap ile katılmmıştır.

— 22 Şubat - 22 Mart 1986 tarihlerinde Yeni Delhi’de düzenlenen 
«6. Çağdaş Dünya Sanatı Sergisi»ne beş sanatçımızın beşer yağlıboya 
resim, heykel ve özgün baskı yapıtıyla katılmmıştır.

— Erzurum Karayolları Yolspor Güreş Klübümüz, İran Batı Azer
baycan Eyaleti Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün davetine icabetle, 
6 - 9  Şubat 1986 tarihleri arasında Maku ve Urumiye kentlerinde mü
sabakalar yapmıştır.

— İran Devriminin yıldönümü münasebetiyle Şubat ayı içerisinde 
Tahraıı’da düzenlenen «22 Bahman» Spor Turnuvasına Kahramanmaraş 
İl Güreş Takımımız ile Halter Milli Takımımız iştirak etmiştir.

— Suudi Arabistan Hac ve Evkaf Bakanlığı tarafından 25 Ocak - 
5 Şubat 1986 tarihleri arasında düzenlenen Uluslararası Kur an-ı Kerim 
Okuma Yarışmasına üç yarışmacı ile katılmmıştır.
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— Sanatçı Müşerref Akay, beraberinde saz heyeti ve 16 kişilik 
halk oyunları ekimiz olduğu halde, 27 Şubat - 6 Mart 1986 tarihleri ara
sında Tunus’un çeşitli şehirlerinde konserler vermiş ve büyük ilgi ve 
beğeni ile karşılanmıştır. Yine aynı tarihlerde, 4 adet filmimiz Tunus 
sinemalarında gösterilmiştir.

— Sanatçı Fikret Otyam ile eşi Filiz Otyam, 10 - 15 Şubat 1986 
tarihleri arasında Kuveyt’te bir resim ve kilim sergisi açmışlardır.
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O L A Y L A R  K R O N O L O J İ S İ





1 -2  Şubat 1986

SOUSTELLE TÜRKİYE’DE

Fransa’nın D© Gaulle dönemi Başbakan eski yardım cılaı nidan ve 
Fransız Akademisi üyesi Jacques Soustelle ülkemizi ziyaret etmiştir.

Türkiye’deki incelemeleri hakkında bir açıklama yapan Soustelle, 
«Türkiye’yi ekonomik ve politik açılardan daha iyi tanımak amacıyla 
geldiğini» belirterek «Türkiye ile Fransa arasındaki ekonomik ilişkiler 
zaman zaman değişikliklere uğrar. Ben ekonomik ve politik ilişkiler in, 
şu anda Fransa’da muhalefette bulunan partinin iktidara gelmesiyle 
gelişeceğine inanıyorum. İki ülkenin ekonomik ve politik ilişkileri he
nüz olması gereken yerde değil» demiştir.

2 -5  Şubat 1986

DEVLET BAKANI TİTİZ HOLLANDA’DA

Devlet Bakanı Tınaz Titiz, beraberinde TUBITAK Genel Sekreteri 
Prof. Dr. Nejat İnce olduğu halde İngiltere ve Belçika ya yaptığı zı 
yaretten sonra Hollanda’ya gitmiştir.

Hollanda’da bulunduğu sürede Türk işçi temsilcileıi ile görüşen 
Devlet Bakanı, Hollanda Bilimsel Teknik Araştırma Kuı umunun yapı 
inşaat malzemeleri merkezi ile çöp değerlendirme tesislerinde de ince 
lemelerde bulunmuştur.

2 - 7 Şubat 1986

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI ENDONEZYA’DA

Bayındırlık ve İskan Bakanı Safa Giray, Endonezya Konut Bakanı 
Cosmas Batubara’nm davetlisi olarak Endonezya’yı ziyaret etmiştir.

Bayındırlık ve İskân Bakanı Giray, bu ziyareti sırasında Endonez
ya Bayındırlık, Ulaştırma ve Sanayi Bakanlarıyla görüşmeler yapmış

Endonezya Cumhurbaşkanı Suharto tarafından k a b u l  olunan Ba 
yındırlık ve İskân Bakanı ile Endonezya konut Bakanı Batubaram 
başkanlık ettikleri görüşmelerde ortak yatırımlar konusu e - a inmiş

Yurda dönüşünde bir açıklama yapan Giray, «Tüıkiy - nin  ̂^  ' 
nezya ile ilişkilerinin yerini bulması ve dostluğunu pekiş n mesı 
cıyla oraya gittik. Geniş bir işadamı topluluğu ile temaslar yap ı v. -
kiye’nin Endonezya ve Uzak D o ğ u  ticaretinde yermı almasını saö <y< 
cak görüş teatisinde bulunduk» demiştir.
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2 - 6  Şubat 1986

DEVLET BAKANI YILMAZ MÜNİH’TE

Devlet Bakanı Mesut Yılmaz ve beraberindeki 18 ANAP Milletvekili 
Federal Almanya’da koalisyon ortağı CSU’ya (Hristiyan Sosyal Birliği 
Partisi) yakın Hanns Seidal Vakfı’nm davetlisi olarak Münih’e gitmiş
lerdir.

Devlet Bakanı Yılmaz ve beraberindeki heyet, CSU yetkilileriyle 
görüşmelerde bulunmuşlardır.

3 Şubat 1986

AVRUPA KONSEYİNE İLİŞKİN İKİ PROTOKOL İMZALANDI

Avrupa İnsan Hakları Konvansiyonu Organlarına yapılan başvu
rular ve açılan davalarda işlemlerin hızlandırılmasını öngören Proto
kol ile Cezai Konularda yardımlaşmayı öngören mali nitelikteki suçları 
da kapsayan Protokol, Avrupa Konseyi nezdindeki Daimi Temsilcimiz 
Büyükelçi Filiz Dinçmen tarafından imzalanmıştır.

3 - 4 Şubat 1986

TÜ RK İYE-A ET TEKSTİL GÖRÜŞMELERİ

AET ile hazır giyim ve diğer konfensiyon ürünleri konusundaki 
uyuşmazlıklar üzerine görüşmelerde bulunmak üzere AET Komisyonu 
Dış İlişkiler Komitesi üyesi Herve Jouanjean ülkemize gelmiştir.

Jouanjean, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı yetkilileri ve İstan
bul’da Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçılar Birliği Temsilcileri ile 
görüşmelerde bulunmuştur.

3 - 5  Şubat 1986

ABD DIŞİŞLERİ BAKAN YARDIMCISI TÜRKİYE’DE

ABD Dışişleri Bakanlığı Avrupa İşlerinden sorumlu Bakan Yar
dımcısı Rosanne Ridgeway bu göreve yeni atanması dolayısıyla Türk 
yetkililerle tanışmak ve ABD Dışişleri Bakanı G. Shultz’un Türkiye zi
yaretinin ön hazırlıklarını yapmak üzere ülkemize gelmiştir.

Rosanne Ridgeway, Başbakan Turgut özal, TBMM Başkanı Nec
mettin Karaduman ve Dışişleri Bakanı Vahit Ilalefoğlu tarafından ka
bul edilmiştir.

Ridgeway ülkemizden ayrılmadan basma yaptığı yazılı açıklamada 
Ankara’daki görüşmelerde, Savunma ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması
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konusunda sürdürülen görüşmelerin içinde bulunduğu durumun ele alın
dığını, ikili ilişkiler ve her iki tarafı ilgilendiren bölgesel ve uluslararası 
konular üzerinde durulduğunu belirtmiştir.

Ridgeway, Dışişleri Bakanı Shultz’un SEİA ile ilgili bazı önerileri 
havi mektubunu Dışişleri Bakanı Vahit Halefoğlu’na tevdi etmiştir.

5 Şubat 1986

İSRAİL TARAFINDAN KAÇIRILAN LİBYA UÇAĞI KONUSUNDA 
D IŞİŞLERİ BİR AÇIKLAMA YAPTI

Libya’dan Şam’a gitmekte olan bir Libya yolcu uçağının İsrail 
uçakları tarafından kaçırılması olayı ile ilgili olarak Dışişleri Bakanlığı 
Sözcüsü tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

«Terörizmin her türüne karşı olan Türkiye, uluslararası sivil hava
cılık kurallarını açıkça ihlâl eden İsrail’in bu son davranışını da kınar. 
Bu tür hareketler, bölgede tesisine çalışılan barış sürecini engelleyici 
ve mevcut anlaşmazlık ve gerginlik ortamını daha da ciddi boyutlara 
ulaştırıcı niteliktedir.»

3 - 7  Şubat 1986

TÜRKİYE - ROMANYA ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME 
ANLAŞMASI İMZALANDI

Türkiye Cumhuriyeti ile Romanya Sosyalist Cumhuriyeti arasında 
«Gelir ve Servet üzerinden alman vergilerde çifte vergilendirmeyi önle
me anlaşması»na ilişkin olarak yürütülen çalışmalar sonuçlanmış ve söz- 
konusu Anlaşma Bükreş’te parafe edilmiştir.

Sözkonusu Anlaşma yürürlüğe girdiğinde taşımacılık, doğrudan ya
tırımlar, teknoloji transferi ve diğer ekonomik faaliyetlerde bir gelişme
nin meydana gelmesi beklenmektedir.

9 ■ 15 Şubat 1986

İCAO KONSEY BAŞKANI TÜRKİYE’DE

Uluslararası Sivil Havacılık Konseyi (İCAO) Başkanı Assad Kotaite 
Hükümetimizin davetlisi olarak ülkemizi ziyaret etmiştir.

Konsey Başkanı, Başbakan Turgut özal, Dışişleri Bakanı Vahit 
Halef oğlu, Ulaştırma Bakanı Veysel Atasoy tarafından kabul edilmiştiı.

Konsey Başkanı ile yapılan görüşmelerde, Türkiye-İCAO ilişkileıi 
ve muhtemel işbirliği alanları üzerinde durulmuştur.

Kotaite, Sivil havacılık tesislerinde incelemelerde bulunmuştur.
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TÜRKİYE - KATAR EKONOMİK YE TEKNİK İŞBİRLİĞİ 
ANLAŞMASI ONAYLANDI

Ankara’da 11 Mart 1985 tarihinde imzalanmış olan Türkiye-Katar 
Ekonomik ve Teknik İşbirliği Anlaşmasının onay belgelerinin Katar Dış
işlerinde teati edilmesiyle Anlaşma yürürlüğe girmiştir.

10 - 13 Şubat 1986

TÜRKİYE - YUGOSLAVYA TURİZM KARMA KOMİSYONU
TOPLANDI

Türkiye - Yugoslavya Turizm Karma Komisyonu 5. Toplantısı Bel- 
grad’ta yapılmıştır.

Toplantılara katılan Türk heyetine Kültür ve Turizm Bakanlığı 
Müsteşar Yardımcısı Guman Kızıltan, Yugoslav heyetine ise Piyasa ve 
Genel İktisadi İşler Bakanlığı Bakan Yardımcısı Aııte Ukiç başkanlık 
etmiştir.

Görüşmeler sonunda bir protokol imzalanmıştır.
Sözkonusu ProtokoPde taraflar ülkeleri arasındaki karşılıklı turist 

akımının geliştirilmesi ve 3. ülkelerden ülkelerine turist getirilmesi ko
nularında yetkili makamlarıyla ilgili kurumlarm faaliyetlerini teşvik et
meye ve desteklemeye dair arzu ve kararlılıklarını ifade etmişlerdir.

10 -12  Şubat 1986
FRANSA D IŞİŞLERİ BAKANLIĞI DANIŞMANI TÜRKİYE’DE

Fransa Dışişleri Bakanlığı Danışmanı Claude Arnaud Fransa’nın 
Avrupa’da askeri havacılık dalında işbirliği ile ilgili önerisi hakkında gö
rüşmelerde bulunmak üzere ülkemize gelmiştir.

Danışman Arnaud, Devlet Bakanı Tınaz Titiz, Dışişleri Bakanı Va
hit Halef oğlu, Milli Savunma Bakanı Zeki Yavuztürk ve TÜBİTAK yet
kilileri ile görüşmüştür.

Avrupa Araştırmalar Koordinasyon Kurumu (EUREKA) Projesi 
Fransa Yürütme Kurulu Başkanı da olan konuk Danışman’m, Türk yetkili
lerle yaptığı görüşmelerde EUREKA projeleri üzerinde de durulmuştur.

10 -12  Şubat 1986
TÜRKİYE - ARNAVUTLUK TİCARET GÖRÜŞMELERİ SONUNDA 

PROTOKOL İMZALANDI
Türkiye ile Arnavutluk arasında yeni bir ticaret anlaşması imzalan

mak üzere, Arnavutluk İç Ticaret Bakanı Osman Murati başkanlığında 
bir heyet ülkemize gelmiştir.

10 Şubat 1986

14



Türk heyetine Devlet Bakanı Tınaz Titiz’in, Arnavutluk heyetine 
de İç Ticaret Bakanı Osman Murati’nin başkanlık ettiği görüşmeler so
nunda, 1986 yılı mal mübadelesine ilişkin protokol ile üç yıllık ticaret 
anlaşması imzalanmıştır.

Sözkonusu Protokol 1986, 1987, 1988 yıllarını kapsayan bir ticaret 
anlaşması olup, iki ülke arasındaki ticaret hacminin geliştirilmesi ve bu
nun için alınması öngörülen tedbirleri kapsamaktadır.

1986 yılı mal mübadelesine ilişkin protokol ile de bu yıl içinde mü
badeleye konu olacak mallar belirlenmiştir.

11 Şubat 1986
TBMM’DE DIŞ POLİTİKA KONUSUNDA GENEL GÖRÜŞME 

AÇILMASI KABUL EDİLDİ

İzmir Milletvekili Rüştü Şardağ ve arkadaşları tarafından verilen 
ve TBMM Genel Kurulunda Hükümetin izlediği dış politika konusunda 
genel görüşme açılmasına ilişkin önerge kabul edildi.

Dışişleri Bakanı Vahit Halef oğlu önergeyle ilgili olarak bir konuş
ma yaptı (Bk. Belge 1)

11 Şubat 1986

TBMM BİR ULUSLARARASI ANLAŞMAYI ONAYLADI

TBMM Genel Kurulu Kanada ile imzalanmış bulunan «Nükleer 
Enerjinin barışçı maksatlarla kullanılması alanında işbirliği yapılmasına» 
ilişkin anlaşmayı onayladı.

11 -12 Şubat 1986

TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN KEK TOPLANTISI YAPILDI

Türkiye - Suudi Arabistan KEK 3. Dönem toplantısı Ankara’da ya
pılmıştır.

KEK Toplantısına Türkiye adına Devlet Bakanı ve Başbakan Yar
dımcısı Kaya Erdem, Suudi Arabistan adına Maliye ve Milli Ekonomi 
Bakanı Muhamed Abalkhail başkanlık etmişlerdir.

Suudi Maliye ve Milli Ekonomi Bakanı bu maksatla beraberinde, 
Suudi Kalkınma Fonu Başkan Yardımcısı Muhammed Al-S ıgayr ile Ti
caret, Maliye, Ulaştırma Bakan Yardımcıları ve Dışişleri, Maliye, Çalış
ma, Sanayi ve Planlama Bakanlıkları temsilcilerinden oluşan bir resmi 
heyetle Türkiye’ye gelmiştir. Suudi Maliye ve Milli Ekonomi Bakanına 
ayrıca Suudi Arabistan özel sektörünü temsilen 13 kişilik bir işadamları 
heyeti de refakat etmiştir.
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K EK ’de iki ülke arasındaki ticari ilişkiler gözden geçirilerek mali 
alanda işbirliğinin arttırılması ve bu çerçevede bazı alt yapı projelerinin 
Suudi Arabistan tarafından finansmanı, kara, deniz ve hava ulaştırması 
bağlantılarının genişletilmesi ve yeniden düzenlenmesi, müteahhitlik hiz
metleri ile sanayi ve tarım alanlarında işbirliği konuları ele alınmıştır. 
Bu ziyaret sırasında ayrıca kuruluş çalışmaları tamamlanan Türk-Suudi 
Arabistan Ortak Yatırım Holding’in faaliyete geçirilmesi ile ilgili ilke 
anlaşmasına varılmıştır. Türkiye’yi ziyareti sırasında Suudi Maliye ve 
Ekonomi Bakanı, Sayın Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımız tarafın
dan kabul edilmiş ve Dışişleri ve Maliye Bakanlarımız ile görüşmeler yap
mıştır.

12 - 28 Şubat 1986

TÜRK PARLAMENTO HEYETİ ABD’DE

Milli Savunma ve Dışişleri eski Bakanlarından ve Antalya Bağımsız 
Milletvekili ümit Halûk Bayülken başkanlığında bir Parlamento heyeti 
temaslarda bulunmak üzere ABD’ye gitmiştir.

Türk Parlamento Heyeti bu ziyaret sırasında, ABD Kongre üyeleri, 
ABD yönetimi ilgilileri, ABD’li işadamları ve Türk-Amerikan Dernek
leri Federasyonu yetkilileri ile görüşmüşlerdir.

Bu görüşmelerde Türk Parlamento Heyeti, ABD ile ikili ilişkileri
mizde karşılaşılan sorunları dile getirmişler ve bu sorunların çözümü ile 
iki ülke ilişkilerinin daha sağlam bir temele oturtulabilmesi için Türkiye’
nin gösterdiği çabaya paralel olarak ABD yönetiminin de gerekli çabayı 
göstermesini ve girişimler yapmasının beklendiğini dostane ve samimi 
bir şekilde ifade etmiştir.

13 Şubat 1986

TBMM GENEL KURULUNDA DIŞ POLİTİKA KONUSUNDA 
GENEL GÖRÜŞME YAPILDI

TBMM Genel Kurulu’nda Hükümetin uyguladığı dış politika konu
sunda bir genel görüşme yapıldı.

Dışişleri Bakanı Vahit Halef oğlu, genel görüşme sırasında bir ko
nuşma yaparak eleştirilere cevap vermiştir. (Bk. Belge 2)

13 -1 4  Şubat 1986

İSVEÇ GÖÇMENLER BAKANI ANKARA’DA

İsveç Göçmenler Bakanı Anita Gradin, Pakistan ve Tayland’a yapa
cağı gezi çerçevesinde özel bir ziyaret için Ankara’ya gelmiştir.
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mustafa Kalemli’ye bir nezaket 
ziyareti yapan konuk Bakan, BM’in merkezi Cenevre’de bulunan Mülteci 
Komiserliği’ne bağlı Türkiye Mülteci Temsilciliği yetkilileriyle de görüş
müştür.

13 -18 Şubat 1986

TÜRK - SOYYET EKONOMİK İŞBİRLİĞİ KARMA KOMİSYONU
TOPLANDI

Hükûmetlerarası Türk-Sovyet Ekonomik İşbirliği Karma Komisyo
nu Sekizinci Dönem Toplantısı Ankara’da yapılmıştır. Toplantıda Sovyet 
Heyetine Dış Ekonomik İlişkiler Devlet Komitesi Başkanı Konstantin 
Katushev, Türk heyetine ise Maliye ve Gümrük Bakanı A. Kurtcebe 
Alptemoçin başkanlık etmiştir.

Karma Komisyon görüşmeleri tamamlanarak Sekizinci Dönem Pro
tokolü imza edilmiş; bunu takiben Sovyet Heyeti İmzir’e geçerek Aliağa 
Rafinerisinde incelemelerde bulunmuş; daha sonra da İstanbul’da işadam
ları ile görüşmeler yapmıştır.

Ekonomik İşbirliği Karma Komisyonu toplantısı sırasında aşağı
daki konular ele alınmıştır.

— Ekonomik, Ticari, Bilimsel ve Teknik İşbirliği’nin Geliştirilme
sine Dair Uzun Vadeli Program’m Uygulama Durumu,

— İşbirliğine Konu Olan Projelerin Gözden Geçirilmesi,

İskenderun Demir-Çelik Tesisleri,
Arpaçay (Ahuryan) Barajı,
Orhaneli Termik Santralı,
Seydişehir Alüminyum Tesisleri,
Aliağa (İzmir) Petrol Rafinerisi,
Bandırma Hidrojen Peroksit Fabrikası,
Mersin Sodyum Bikromat ve Sülfit Fabrikası.

— Üçüncü ülkelerde İşbirliği İmkânlarının Araştırılması,

— Ticari İlişkilerin Geliştirilmesi, 1986 Yılı Mal Mübadele Liste
sinin Tespit Edilmesi,

öte yandan, 1984 tarihli Doğal Gaz Anlaşması’nm uygulanmasın
da ortaya çıkan sorunlar da, KEK toplantısı sırasında ele alınmıştır.

Konuk Heyet, Başbakan Turgut özal ve Dışişleri Bakanı Vahit 
Halefoğlu tarafından kabul edilmiş, DPT Müsteşarı Yusuf özal ile de 
görüşmüştür.
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Konuk Heyet, İstanbul’da tarihi ve turistik yerleri gezdikten ve 
ITO’yu ziyaret ettikten sonra yurdumuzdan ayrılmıştır.

14 Şubat 1986

BİR TÜRK BALIKÇI MOTORUNUN İSRAİL TARAFINDAN 
DURDURULMASINA İLİŞKİN OLARAK DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 

BİR AÇIKLAMA YAYINLADI

LAROS-I isimli Türk balıkçı motorunun Gazze açıklarında İsrail 
Güvenlik görevlileri tarafından durdurulmasına ilişkin olarak Dışişleri 
Bakanlığı tarafından aşağıdaki açıklama yayınlanmıştır.

«10 Şubat 1986 akşamı bir Türk balıkçı motorunun Gazze açıkların
da İsrail devriye gemisi tarafından durdurulması, motora ateş açılması 
ve motorda bulunan Süleyman Asker isimli kişinin öldürülmesi olayı 
ile ilgili olarak, çeşitli kaynaklardan sağlanan bilgiler incelenmiştir. Son 
olarak Ankara’daki İsrail Maslahatgüzarı 14 Şubat günü Dışişleri 
Bakanlığına olayla ilgili resmi bilgiler vermiştir. Bu bilgilerin incelen
mesinden, olayın İsrail karasularının dışında, açık denizde cereyan et
tiği, kaçakçılık yaptığı ileri sürülen motorun ufak, silahsız, sivil bir 
tekne olduğu, İsrail devriye gemisinin ise motora ateş açarak bir kişi
nin ölümüne sebep olduğu anlaşılmaktadır. Ateş etmek için İsrail ge
misinin kendi makamlarından müsaade istediği ve ateş açma müsaadesi 
aldığı öğrenilmiştir. Bu durumda İsrail makamlarının motoru durdur
mak ve ateş açmak konusunda ileri sürdükleri mazeretler ne olursa ol
sun, motor ve mürettebatın davranışları ile İsrail devriye gemisinin 
ölüme yol açan hareket tarzı arasında bir denge bulunduğunu söyle
mek mümkün değildir. İsrail devriye gemisinin bu aşırı ve vahim ha
reketi ancak bir sorumsuzluk örneği olarak değerlendirilebilir. Bu iti
barla hükümetimizin İsrail’in bu davranışını protesto ettiği Ankara’daki 
İsrail Maslahatgüzarına bildirilmiştir. Gerekli tazminat hakkının saklı 
tutulduğu, motorun Türk mürettebatının Türkiye’ye iadesini talep et
tiğimiz de aynı şekilde Maslahatgüzara bildirilmiştir.»

DEVLET BAKANI YILMAZ İLE ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK 
BAKANI KALEMLİ FEDERAL ALMANYA’YA GİTTİLER

Devlet Bakanı Mesut Yılmaz, Ilristiyan Demokrat Partisinin da
vetlisi olarak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mustafa Kalemli de 
Alman Çalışma ve Sosyal Düzen Bakanı Dr. Norbert Blum’un çağrılısı 
olarak Federal Almanya’ya gitmişler ve bu ülkedeki temaslarını müş
tereken sürdürmüşlerdir.
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İki Bakan, Federal Almanya Başbakanı Helmut Kohl tarafından 
kabul edilmişler, Parlamento Dışişleri Komisyonu Başkanı, Çalışma ve 
Sosyal Düzen Bakanı, Türk İşçi Temsilcileri ve Berlin Senatosu yetki
lileri ile görüşmüşlerdir.

Devlet Bakanı Yılmaz, ÇSGB Kalemli yurda dönüşlerinde birer 
açıklama yapmışlardır. (Bk. Belge 3)

17 - 20 Şubat 1986

BAŞBAKAN ÖZAL İNGİLTERE’DE

Başbakan Margaret Thatcher’in daveti üzerine Başbakan Turgut 
özal Birleşik Krallığa resmi bir ziyarette bulunmuştur.

Başbakan Turgut özal’a bu ziyareti sırasında Milli Savunma Ba
kanı Zeki Yavuztürk, Milletvekilleri ile üst düzey yöneticiler ve işadam
ları refakat etmiştir.

Başbakan Turgut özal Londra’daki temasları sırasında Başbakan 
Margaret Thatcher’in yanısıra Dışişleri Bakanı Vekili Baroness Young, 
Ticaret ve Sanayi Bakanı Paul Channon, Maliye Bakanı Nigel Lavson 
ve Savunma Bakanı George Younger ile görüşmüştür.

Başbakan özal ayrıca, İngiliz Siyasi Parti liderleri Avam Kamara
sını ziyaret etmiş Türk toplumu temsilcileri ve Türk-İngiliz Parlamento 
Dostluk Grubu ile de birer toplantı yapmıştır.

Başbakan Turgut özal bu ziyareti sırasında, biri radyo diğeri de 
televizyon olmak üzere BBC’ye iki mülâkat vermiş İngiliz gazete edi
törleri ile de sabah kahvaltısında bir araya gelmiştir.

Başbakan Turgut özal, Londra’dan ayrılmadan evvel bir basın top
lantısı düzenleyerek temasları hakkında bilgi vermiştir. (Bk. Belge 4, 
5, 6, 7, 8, 9, 10)

18- 23 Şubat 1986

GENELKURMAY BAŞKANI ISPANYA’DA

İspanyol Genelkurmay Başkanı Amiral Angel Liberal Lucini nin 
resmi davetlisi olarak Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet üruğ 
Ispanya’yı ziyaret etmiştir.

Orgeneral üruğ bu ziyareti sırasında resmi temaslarda bulunmuş, 
bazı askeri birlik ve tesislerde incelemeler yapmıştır.
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18 - 22 Şubat 1986

TÜRKİYE - ROMANYA KARMA TURİZM KOMİSYONU TOPLANDI

Türkiye - Romanya Karma Turizm Komisyonu 10. dönem toplan
tısı Bükreş’te yapılmıştır.

Toplantıda, Türk heyetine Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşar 
Yardımcısı Günam Kızıltan, Romen heyetine de Turizm Bakan Yardım
cısı Costache Zmeo başkanlık etmişlerdir. '

İki ülke arasında turizm işbirliğini geliştirmek ve turizm akışını 
arttırmak gibi konuların ele alındığı görüşmeler sonunda bir Protokol 
imzalanmıştır.

18 Şubat 1986

TÜRKİYE - AET TAMAMLAYICI PROTOKOLÜNÜN YÜRÜRLÜĞE 
GİRMESİNE İLİŞKİN OLARAK DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINCA 

BİR AÇIKLAMA YAYINLANDI

Türkiye - AET Tamamlayıcı Protokolün yürürlüğe girmesine iliş
kin olarak Dışişleri Bakanlığınca şu açıklama yayınlandı :

«Avrupa Ekonomik Topluluğuna İngiltere, İrlanda ve Danimarka’
nın katılmaları dolayısile Türkiye ile Topluluk arasında 30 Haziran 1973 
tarihinde bir tamamlayıcı Protokol imzalanmıştı. Türkiye - AET ortak
lığını genişleyen Topluluğa intibak ettirmeyi amaçlayan bu protokol, 
Türkiye ve üye ülkeler tarafından onaylanmış ve Türkiye’nin onay bel
gesi 1982 yılında. Topluluk tarafına tevdi edilmişti. Ancak onay belge
lerinin teatisi işlemi Topluluk tarafından tamamlanmadığı için Protokol 
yürürlüğe girmemişti.

Türkiye - AET ortaklık ilişkilerinin normalleştirilmesi yolunda son 
zamanlarda kaydedilen gelişmelere paralel olarak, Topluluk tarafı, Ta
mamlayıcı Protokolü yürürlüğe koymayı kararlaştırmış ve Protokolün 
onay belgelerinin teatisi işlemi bugün Brüksel’de gerçekleştirilmiştir.

Bu gelişme, Türkiye ile Avrupa Toplulukları arasındaki ilişkilerin 
tekrar canlandırılması sürecinde atılmış olumlu bir adım olarak değer
lendirilmektedir.

1973 yılında imzalanan geçici anlaşma çerçevesinde 1 Ocak 1974 
tarihinden beri ticari hükümler yürürlüktedir. Şimdi Tamamlayıcı Pro
tokolün yürürlüğe konulmasıyla, bunlara ilaveten, İngiltere, İrlanda ve 
Danimarka’nın İkinci Mali Protokola katkısı olan 47 milyon hesap bi
rimlik yardım ile Tamamlayıcı Protokol kapsamında yer alan ve ülke
miz ekonomisine yardımcı nitelikteki bazı koruma hükümleri de geçer
lilik kazanacaktır.»
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DIŞ BASINDA ÇIKAN HABERE İLİŞKİN OLARAK
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINCA BİR AÇIKLAMA YAYINLANDI

«Iraqi Pilots at US base» başlığı altında -İsrail’de yayınlanmakta 
olan «The Jerusalem Post» gazetesinde yer alan haberle ilgili olarak 
Dışişleri Bakanlığı tarafından aşağıdaki açıklama yayınlandı:

«The Jerusalem Post gazetesinin 16 Şubat tarihli nüshasında «Irak
lı Pilotlar ABD Üssünde» başlığıyla, Iraklı pilotların bu ay başından 
beri Diyarbakır’daki ABD Hızlı İntikal Kuvveti Üssünde eğitildiklerine 
dair asılsız bir haber çıkmıştır.

Diyarbakır’daki Türk Silahlı Kuvvetleri Hava Üssünde ABD bir
liği bulunmamaktadır.

Haber her yönüyle temelsiz, mesnetsiz ve uydurmadır.»

19 Şubat 1986

TÜRKİYE - KANADA TEKSTİL PAZARLIĞI SONUÇLANMADI

Türkiye’nin Kanada’ya yönelik pantolon, şort ve tulum ihracatı 
ile ilgili olarak görüşmelerde bulunmak üzere bir Kanada Heyeti ülke
mize gelmiştir.

Görüşmelerde Türk Heyetine HDTM Tekstil Koordinatörü ve Müs
teşarlık Danışmanı Halil Esheryiğit, Kanada Heyetine de Dış İlişkiler 
Dairesi İthalatı Kontrol Birinci Bölüm Müdür Yardımcısı W. Turner 
başkanlık etmişlerdir.

Taraflar miktar konusunda anlaşma sağlayamadıklarından görüş
melerden sonuç alınamamıştır.

21 Şubat 1986

SÖZCÜ ERALP BULGARİSTAN’IN TÜRKİYE’Yİ İTHAM EDEN 
GÖRÜŞLERİNE CEVAP VERDİ

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Yalım Eralp «BTÂ’nın Türkiye yi it
ham eden bildirisi hakkında ne düşünüyorsunuz?» şeklindeki bir so
ruya şu yanıtı vermiştir :

«Bulgar resmi haber ajansı BTA, Bulgar Hükümetimi talimatıyla 
yaptığı bir açıklamada, bu ülkedeki Müslüman-Türk azınlığına uygula
nan şiddet, baskı ve eritme kampanyasını inkâr ederek, dünya kamu
oyunu aldatmak amacıyla bu azınlığın statü ve haklarını g a ra n ti  altına 
alan ikili ve çok taraflı anlaşmaların Bulgaristan’a yüklediği ahdi veci-

19 Şubat 1986
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beleri gözardı etmiş ve Türk Hükûmeti’ni Bulgaristan’ın içişlerine ka
rışmak ve bu ülkeye karşı bir iftira kampanyası açmakla suçlamak 
hafifliğini göstermiştir.

Yalan ve uydurma olarak nitelendirilen zorla isim değiştirme olay
ları, yıkılan camiler, diğer şiddet ve öldürme vak’aları sadece Türkiye’
nin ileri sürdüğü meseleler olmayıp, uluslararası basm, yabancı diplo
matik kaynaklar ve insan hakları ile ilgilenen uluslararası kuruluşlar 
tarafından da teyid edilmiş gerçeklerdir.

Tarafsız gözlemciler ve Uluslararası Kuruluşlarca açığa vurulan 
olaylar ve Bulgaristan’daki Müslüman-Türk azınlığın statü ve haklarını 
garanti altına alan anlaşmalar ortada iken, 20. yüzyılın sonunda bir ül
kede 1,5 milyonluk bir azınlığın şiddete, baskıya ve kültürel soykırıma 
tabi tutulmasını saklamaya çalışmak dünya kamuoyunun bilgi ve aklı
selimi ile alay etmekten başka birşey değildir.

Bulgar makamlarının, ülkedeki Müslüman-Türk azınlığının kendi 
serbest iradeleriyle ve aniden dinî ve kültürel benliklerinin bir simgesi 
olan isimlerini Buharlaştırdıkları yolundaki gülünç iddiaya hiç kimse
nin inanması mümkün değildir. Müslüman-Türk azınlığının yaşadığı böl
gelerin takriben 1,5 yıldır uluslararası basm, gözlemci ve uluslararası 
kuruluşların temsilcilerine büyük bir titizlikle kapalı tutulması, bu gü
lünç iddiaya Bulgar yöneticilerinin kendilerinin dahi inanmadıklarının 
en büyük delilidir.

Dünya kamuoyu, baskı ve şiddet olaylarının cereyan ettiği bölge
lere gitmek için müracaat eden insan hakları ile ilgili uluslararası ku
ruluşların temsilcilerinin ve uluslararası basm mensuplarının bu müra
caatlarının cevapsız bırakıldığını veya red olunduğunu yakından bilmek
tedir.

Türk Hükümetini şoven milliyetçilikle suçlamak cüretini gösteren 
Bulgar makamlarının Bulgaristan’da yaşayan herkesin saf Bulgar ırkın
dan geldiği sözde teorisini ispatlamak amacıyla, mezarların açılıp insan 
kemikleri ve kafataslarının incelenmesine kadar varan ve Nazilerin deh
şet verici üstün ırk teorisi araştırmalarını hatırlatan çalışmalar yapıl
ması için Bulgar bilimsel kurumlarını seferber ettiği herkesin malumu
dur.

Türkiye Cumhuriyetinin Pan-Turkist bir siyaseti olmadığı bütün 
dünya tarafından bilinmektedir. Bulgar Hükümetinin bugüne kadar ül
kesinde bulunan diğer etnik grupları erittikten sonra «Büyük Bulgaris
tan» hayalini gerçekleştirmeye yönelik bazı yayılmacı uygulamalara, 
türlü tutarsız teorilerle yönelmekte olduğu görülmektedir. Bu hususta 
Bulgar basınına bir göz atmak kâfi gelecektir.
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Türkiye, Bulgar Hükümetinin bildirisinde öne sürdüğü 1975 İyi 
Komşuluk ve İşbirliği Deklarasyonuna ve altına İmza koyduğu bütün 
hukuki belgelere sadıktır. Bu vesile ile Bulgar Hükümetine bildiride öne 
sürdüğü bu belgeyi özellikle birinci işlem bölümünü dikkatle okumasını 
ve yerine getirmesi gereğini hatırlatmak yerinde olacaktır.

Bulgaristan Hükümetini derin endişeye sevkeden Uluslararası Ca*- 
mianm infialine gelince : Bu infial, 1,5 milyonluk bir azınlığın ataları
nın isimlerini kullanmasını, kendi dilini konuşmasını, dini vecibelerini 
yerine getirmesini, Bulgaristan dışındaki akrabaları ile haberleşmesini 
dahi önlemeye varan ırkçı ve faşist uygulamalar karşısında medeni ale
min insan varlığına duyduğu saygının samimi ifadesidir.

Türkiye siyasi ve sosyal rejimleri ne olursa olsun bütün ülkelerle 
ve özellikle komşusu olan ülkeler ile ilişkilerini daima geliştirmek arzu
sunda olmuştur. Bu çerçevede ülkesinde yaşayan Müslüman-Türk azın
lığa karşı ahdi vecibelerini bugünkü gibi kabaca ihlâl etmediği dönemde 
Bulgaristan ile de ilişkilerini son 2 yıl zarfında çeşitlendirerek bunları 
belirli bir seviyeye getirmiştir. Türkiye iyi niyetle bu ilişkilerini iki ülke 
halklarının karşılıklı yararına olacak şekilde, daha da ilerletmek ve ge
liştirmek samimi arzusunda olup bu hususta imkânların da mevcut oldu
ğuna inanmaktadır. Ancak bunun tek şartı Bulgaristan’ın ülkesinde bu
lunan Müslüman-Türk azınlığını ikili ve çok taraflı anlaşmalarla garanti 
altına alman statüsüne ve azınlık haklarına titizlikle riayet ettiğini dün
ya kamuoyu önünde isbat etmesidir.

Türkiye, iki ülke ilişkilerinde temel sorun olan Müslüman-Türk azın
lığının durumu ile göç sorunu dahil olmak üzere iki ülke arasındaki bü
tün meselelerin ele alınacağı ikili görüşmeler yapılması hususunda Bul
garistan Hükümetine olayların başlangıcında yaptığı ve bugüne kadar 
çeşitli vesilelerle tekrar ettiği teklifini bir defa daha hatırlatmakta ve 
Bulgaristan’ın kendi rejimine ağır leke süren ırkçı uygulamalarından 
vazgeçerek gerçekçi bir tutum ittihaz etmesini temenni etmektedir» de
miştir.

21 Şubat 1986

TÜRKİYE -HOLLANDA ARASINDA ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ 
ÖNLEYEN ANLAŞMA PARAFE EDİLDİ

Türkiye ile Hollanda arasında Çifte vergilendirmeyi önleyen An
laşma, Türkiye adına Gelirler Genel Müdürü Altan Tufan, Hollanda adı
na da E. Bunders tarafından Lahey’de parafe edilmiştir.
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Parafe edilen bıı Anlaşma ile Türkiye’nin dış dünya ile ilişkilerin
de önemli rolü olan Hollanda’nın bundan böyle Türk ekonomisi ile daha 
yoğun temasa geçmesi ve vergiye ilişkin her türlü kolaylığın sağlanma
sıyla doğrudan yatırımlarda ve üstün teknoloji hareketlerinde büyük 
bir hareketliliğin başlaması beklenebilecektir.

23 Şubat 1986

IR A K -İR A N  SAVAŞINA İLİŞKİN OLARAK BİR HÜKÜMET 
BİLDİRİSİ YAYINLANDI

Türkiye, dostu ve komşusu olan İran ile Irak arasındaki yirminci 
yüzyılın en uzun çatışmalarından birini oluşturan yıpratıcı savaşın son 
günlerde şiddetlenerek genişlemesini, uluslararası sivil havacılık kural
larının normal şekilde işlemesinin engellenmesi ve sivil uçaklara saldı- 
rilmasi suretiyle yeni bir tırmanma sürecine girmesini derin kaygıyla 
karşılamaktadır.

Savaşın sürüp gitmesinin, bir yandan bu iki kardeş Müslüman ül
kenin kendi kalkınmaları için kullanabilecekleri insan gücünü ve maddi 
kaynaklarını tahrip etmesi, diğer yandan da uluslararası hukuk kural
larının tecviz etmediği uygulamaları ön plana çıkararak, sivil hedeflerin 
bombalanması, kimyasal silah kullanılması, Körfezdeki seyrüsefer ser- 
bestisinin engellenmesi gibi barış ve uzlaşma şartlarını yaratma gayret
lerine ters etkiler yapması karşısında, Türkiye, ötedenberi büyük üzüntü 
duyduğunu belirtegelmiştir. Bu nedenle, Türkiye hem İran, hem de Irak 
ile mevcut kardeşlik ve iyi ilişkilerinden yararlanarak İslam aleminin 
gücünü ve kaynaklarım parçalamakta ve uluslararası plandaki mevkiini 
ve çabalarım zayıflatmakta olan bu savaşta, adil ve şerefli bir barışın 
sağlanması için, bir uzlaşma ortamının yaratılmasına yardımcı olmaya 
hazırdır ve bu amaçla, taraflara çağrıda bulunmaktadır.

Türkiye, tarafları karşılıklı olarak yeni saldırılara yöneltecek ve 
böylece gerek bölgenin güvenliğini tehlikeye düşürebilecek, gerekse böl
geyi dış kaynaklı tehlikeli gelişmelere sahne yapabilecek çatışmalardan 
tarafların karşılıklı olarak kaçınmalarını, savaşın bir an önce adil ve 
şerefli bir şekilde sona erdirilmesi sürecinin başlatılmasını içtenlikle 
dilemektedir.»

23 - 27 Şubat 1986

GENELKURMAY BAŞKANI PORTEKİZ’DE

Portekiz Genelkurmay Başkam General Lemos Feraire’in davetlisi 
olarak Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet üruğ Portekiz’i resmen 
ziyaret etmiştir.
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Orgeneral üruğ bu ziyareti sırasında resmi temaslarının yamsıra 
bazı askeri birlik ve tesislerde incelemelerde bulunmuştur.

24 - 28 Şubat 1986

FEDERAL ALMAN ESKİ SAVUNMA BAKANI TÜRKİYE’DE

Federal Almanya Hristiyan Demokrat Partisi Onur Başkanı, Eski 
Savunma Bakanı ve Türk-Alman Ekonomi derneğinin başkan yardım
cısı Dr. Kai Uve Von Hassel, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin 
geliştirilmesi ve Alman kalkınma kuruluşunun ortak olduğu projeleri 
yerinde görmek üzere ülkemize gelmiştir.

Von Hassel ülkemizde bulunduğu süre zarfında, TBMM Başkanı 
Necmettin Karaduman, Dışişleri Bakanı Vahit Halefoğlu, Başbakan 
Turgut özal tarafından kabul olunmuştur.

24 Şubat 1986

TÜRK İŞADAMLARI AET’DE

Türk işadamlarından oluşan bir heyet AET Komisyonunun Akde* 
niz işlerinden sorumlu üyesi eski Fransa Dışişleri Bakanı Claude Cheys- 
son’la görüşerek Türk özel Sektörünün AET’ye tam üyelik konusundaki 
görüşlerini bildirmiştir.

23 - 24 Şubat 1986

ECO KOMİTESİ TOPLANDI

Türkiye, İran ve Pakistan’ın üyesi oldukları Ekonomik İşbirliği 
Teşkilatının dört teknik komitesi 19 - 22 Şubat 1986 tarihlerinde, «Plan
lama Konseyi» de 2 3 - 2 4  Şubat 1986 tarihlerinde İslamabad’da toplan
mıştır.

Planlama Müsteşarlarının katıldığı «Planlama Konseyi toplantısın
da Türkiye’yi DPT Müsteşarı Yusuf özal temsil etmiştir.

«Ekonomi ve Alt Yapı», «Tarım», «Sınai ve Teknik», «Eğitim ve 
Bilimsel İşbirliği» konularında üç ülke arasında gerçekleştirilmiş ve ger
çekleştirilecek olan faaliyetleri değerlendiren teknik komiteler rapoı la- 
rına Planlama Konseyi ve Yüksek Konsey tarafından son şekli veıilip 
bu raporlar onaylandıktan sonra Teşkilatın 1986 çalışma programı or
taya çıkacak ve bunun uygulanmasına geçilecektir.

24 Şubat 1986

TÜRKİYE OECD BAŞKANLIĞINA SEÇİLDİ

Türkiye, İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD)’nm dönem 
başkanlığına oybirliği ile seçilmiştir.
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Türkiye bu görevi bir yıl süre ile yürütecektir.

Türkiye 25 yıldır ilk kez OECD başkanlığı görevine getirilmektedir. 

24 Şubat 1986

AVRUPA ULAŞTIRMA BAKANLARI GENEL SEKRETERİ
TÜRKİYE’DE

Avrupa Ulaştırma Bakanları Konferansı Genel Sekreteri Jan Ter- 
louw yardımcısı Gerhard Aurback ile ülkemize gelmiştir.

Ailevi bir sebepten ötürü, Terlouw Ulaştırma Bakanı Veysel Atasoy 
ile görüştükten sonra ziyaret programını tamamlayamadan ülkemizden 
ayrılmıştır.

24 - 25 Şubat 1986

TÜRKİYE-KORE KEK TOPLANTISI YAPILDI

Türkiye - Kore 4. ncü Karma Ekonomik Komisyonu toplantısı SeuP- 
de yapılmıştır.

Toplantıda Türk heyetine HDT Müsteşarı Ekrem Pakdemirli baş
kanlık etmiştir.

Toplantı sonunda imzalanan Protokol ile bir yıl süre ile iki ülke 
arasındaki ticari faaliyetler kapsamının tesbiti öngörülmüştür.

İki heyet arasında ayrıca, daha önce Ankara’da imzalanmış olan 
Çifte Vergilendirmenin önlenmesine ilişkin Anlaşmanın onay belgeleri 
imza ve teati edilmiştir.

HDT Müsteşarı Pakdemirli, Kore Ticaret ve Sanayi Bakanı Yar
dımcısı ile görüşmüş, Kore Başbakanı tarafından kabul edilmiştir.

2 4 - 27 Şubat 1986

YUGOSLAVYA DIŞ TİCARET BAKANI TÜRKİYE’DE

Yugoslavya Dış Ticaret Bakanı Milenko Bojanic, Sanayi ve Ticaret 
Bakanı Cahit Aral’ın davetlisi olarak, ülkemizi ziyaret etmiştir.

Yugoslavya Dış Ticaret Bakanı ülkemize yaptığı bu ziyarette, Dev
let Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Kaya Erdem, Devlet Bakanı 
Mesut Yılmaz tarafından kabul edilmiş ve Maliye ve Gümrük Ba
kanı A. Kurtcebe Alptemoçin, Ulaştırma Bakapı Veysel Atasoy, Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanı Hüsnü Doğan, Sanayi ve Ticaret Bakanı 
Cahit Aral ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sudi Türel ile görüş-
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melerde bulunmuştur. Bu görüşmelerde, iki ülke arasındaki ekonomik 
ilişkileri ve ticaret hacmini arttırmaya yönelik imkanlara değinilmiştir.

Diğer taraftan, Türkiye - Yugoslavya Karma Ekonomik Komisyon 
toplantısının 1986 Mayıs ayının son haftasında Belgrad’da yapılması 
mutasavverdir. Sözkonusu Karma Ekonomik Komisyon toplantısına ha
zırlık niteliğinde olan bu ziyarette, tüm ekonomik işbirliği (enerji, mali, 
ulaştırma, sanayi vs.) konularına da yer verilmiş ve ticari ilişkiler göz
den geçirilmiştir.

Yugoslavya Dış Ticaret Bakanı bu ziyareti sırasında Sanayi ve Ti
caret Bakanı Cahit Aral, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sudi Türel, 
Başbakan Yardımcısı Kaya Erdem, Devlet Bakanı Mesut Yılmaz, Tarım, 
Orman ve Köyişleri Bakam Hüsnü Doğan ile birer görüşme yapmıştır.

24 -25 Şubat 1986

TÜRKİYE - ABD YÜKSEK DÜZEYLİ ORTAK SAVUNMA GRUBU
TOPLANDI

Türkiye ile ABD arasındaki Savunma İşbirliği konularının yüksek 
düzeyde incelenmesi amacıyla 1981 Aralık ayında kurulması kararlaştı
rılmış bulunan Türkiye-ABD Yüksek Düzeyli Ortak Savunma Grubu’- 
nun 7. nci toplantısı Ankara’da yapılmıştır.

Toplantıda Türk heyetine Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral 
Necip Torumtay, ABD heyetine de Savunma Bakan Yardımcısı Richard 
N. Perle başkanlık etmişlerdir.

Toplantıda, NATO ittifakı çerçevesinde iki ülkeyi ilgilendiren sa
vunma konuları, ABD güvenlik yardımı ve iki ülke arasındaki savunma 
sanayii işbirliğiyle ilgili gelişmeler ele alınmıştır.

Toplantı vesilesiyle Türkiye’de bulunan Savunma Bakan Yardımcısı 
Perle, Milli Savunma Bakanı Zeki Yavuztürk, Dışişleri Bakanı Vahit 
Halefoğlu ve Başbakan Turgut özal tarafından kabul olunmuştur.

Ülkemizden ayrılmadan evvel bir basın toplantısı düzenleyen Perle, 
Türk Silahlı Kuvvetlerinin güçlendirilmesi ve modernleştirilmesi konu
larının geniş bir biçimde incelendiğini söylemiş ve bu konunun gerek 
ABD gerekse Türkiye için süregelen bir endişe kaynağı olduğunu vur
gulamıştır.

25 Şubat - 1 Mart 1986

FAS MECLİS BAŞKANI TÜRKİYE’DE

Nas Temsilciler Meclisi Başkanı Ahmed Osman, beraberinde bir 
heyetle TBMM Başkam Necmettin Karaduman’m davetlisi olarak ülke
mizi ziyaret etmiştir.
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Cumhurbaşkanı Kenan Evren, Başbakan Turgut özal tarafından 
kabul olunan Konuk Meclis Başkanı Dışişleri Bakanı Vahit Halef oğlu 
ile de görüşmüştür.

Konuk Başkan, Cumhurbaşkanı Kenan Evren’e, Fas Kralı II. Ha- 
sarihn iki ülke ilişkilerinin gelişmesinden duyduğu memnuniyet ve iyi 
dileklerini belirten bir mesajını sunmuştur.

Konuk Parlamento Heyeti Ankara ve İstanbul’da incelemelerde bu
lunmuş ve sözkonusu şehirlerin tarihi ve turistik yerlerini gezmiştir.

25 - 28 Şubat 1986

TÜRKİYE-OMAN «SİVİL HAVACILIK ANLAŞMASI»

Türkiye’nin Ortadoğu ülkeleriyle sivil havacılık bağlarına atfettiği 
önem çerçevesinde, Oman yetkilileri ile «Sivil Havacılık Anlaşmasına» 
ilişkin müzakereler Muskat’ta yapılmış ve bir anlaşma metni parafe 
edilmiştir.

26 Şubat 1986

TÜRKİYE - ÜRDÜN ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME 
ANLAŞMASI ONAYLANDI

Türkiye ile Ürdün arasında Amman’da 6 Haziran 1985 tarihinde 
imzalanmış bulunan, gelir ve servet üzerinden alman vergilerde Çifte 
Vergilendirmeyi önleme Anlaşmasına ilişkin onay Resmi Gazete yayın
lanarak yürürlüğe girmiştir.

26 Şubat 1986

TÜRKLERİN BAZI AVRUPA ÜLKELERİNDE MARUZ KALDIKLARI 
OLAYLARA İLİŞKİN OLARAK DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI BİR 

AÇIKLAMA YAYINLADI

Batı Avrupa’nın birçok ülkelerinde son zamanlarda ırkçı saldırılar 
maalesef günlük olay niteliğini kazanmaya başlamıştır. Danimarka’da 
vukubulan son olaylar bunun bir tezahürüdür. Bu ülkelerdeki ilgili ma
kamların ve bazı çevrelerin üzüntülerini ifade etmeleri ve gerekli ted
birleri alacaklarını bildirmeleri etkisiz bir iyi niyet beyanından öteye 
gidememektedir. Irkçılık ciddi bir toplumsal hastalık olarak birçok Av
rupa ülkesinde yeniden su yüzüne çıkmaktadır. Bu durum, insanın fi
zik ve moral varlığına ve insanlık onuruna en aşağılayıcı bir saldırgan
lık olarak insan hakları ihlâllerinin en yahim ve tehlikelisini oluştur
maktadır. Yakın tarih böyle başlayan ırkçı faaliyetlerin nasıl facialarla 
sonuçlandığını göstermektedir. Meseleyi sadece bazı küçük grupların so-
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rumluluğuna indirgemek imkânsızdır. O ülkelerde insan haklarını dünya 
çapında savunmak iddiası ile ortaya çıkan çeşitli gruplar, bir ülkeyi ve 
onun insanlarını ancak kendi muhayyilelerinde mevcut hastalıklı bir 
imajla özdeştirip, çarpıtarak çeşitli insanlık suçlarıyla sürekli itham 
ederlerse, tarihi tahrif edip işlenmemiş suçları atfederlerse, suçluları zu
lümden kaçan masumlar olarak bağırlarına basarlarsa, adî teröristleri 
tarihi haksızlıkları düzeltmeye çalışan savaşçılar olarak korurlarsa ken
di ülkelerinde misafir olarak yaşayanları farkında olmadan ırkçı grup
lara hedef göstermekten başka birşey yapmamış olurlar.

Irkçılık, üzerine gidilmediği takdirde zaman içinde önü alınamaz bir 
hastalık halini alabilir. İyi niyetli de olsa normal ölçü boyutlarını aşan 
insan hakları eleştirilerinin bu gerçekleri gözardı etmemeleri bizzat ken
di toplumlarmm sağlığı bakımından önem arzetmektedir.

26 - 27 Şubat 1986

FKÖ İCRA KOMİTESİ BAŞKANI TÜRKİYE’DE

FKÖ İcra Komitesi Başkanı Yasser Arafat, Türk Hükümetinin da
vetine icabetle beraberindeki bir heyetle ülkemizi ziyaret etmiştir.

Cumhurbaşkanı Kenan Evren ve Başbakan Turgut özal tarafından 
kabul olunan Arafat, Dışişleri Bakanı Vahit Halef oğlu ile de bir görüş
me yapmıştır. (Bk. Belge 11)

27 Şubat 1986

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI TARAFINDAN BİR AÇIKLAMA
YAYINLANDI

«Cumhuriyet Gazetesinin 24-25-26 Şubat 1986 tarihli nüshaların
da, Londra Büyükelçisi Rahmi Gümrükçüoğlu’nun bir İngiliz Milletve
kiline yazmış olduğu ve Barış Derneği davasına da değinen bir mektuba 
atıfta bulunulmak suretiyle bazı haber ve yorumlara yer verildiği gö
rülmektedir.

Büyükelçi Gümrükçüoğlu İngiliz Milletvekiline gönderdiği mektup
ta belirttiği hususları Barış Derneği Davası iddianamesine dayandırmak 
suretiyle ileri sürmüştür. Mektupta Barış Derneği yöneticilerinin hangi 
kanun hükümleri çerçevesinde yargılandıkları izah edilmektedir, önemli 
dan bir diğer husus da mektupta Barış Derneği yöneticilerinin hangi 
«iddialarla» mahkeme önüne çıkarıldıklarının belirtilmesidir. Halbuki, 
mektubun Türkçe çevirisinde buna yer verilmemiş ve dolayısıyla Bü
yükelçinin, sanki kendi kanâatini izhar ve Barış Derneğini mahkûm et
tiği, bu davranışların Anayasa ihlalleri boyutu kazandığı gibi yanlış yo-
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rumlar yapılmıştır. Mektubun eksiksiz ve doğru tercümesi, bu isnatla
rın yersizliğini gösterecektir.»

27 Şubat - 6 Mart 1986

DPT MÜSTEŞARI ÇİN’DE

Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarı Yusuf özal ve beraberindeki 
heyet ÇHC’yi ziyaret etmiştir.

DPT Müsteşarı bu ziyareti sırasında, ÇHC Devlet Konseyi Uyum 
ve Devlet Planlama Komisyonu Başkanı, Devlet Ekonomi Komisyonu 
Başkan Yardımcısı, Dış Ekonomik İlişkiler ve Ticaret Bakan Yardımcısı 
ile görüşmüş ve Başbakan Yardımcısı tarafından kabul edilmiştir.

DPT Müsteşarı Shenzen serbest bölgesinde Shanghai ve Kanton’da 
incelemelerde bulunmuştur.

28 Şubat - 2 Mart 1986

DIŞİŞLERİ BAKANI NATO - WEHRKUNDE TOPLANTISINA
KATILDI

Her yıl düzenlenen ve NATO İttifakı içinde savunma konularının 
görüşüldüğü 28. NATO Savunma semineri Federal Almanya’nın Münih 
kentinde yapılmıştır.

Seminere Türkiye, Dışişleri Bakanı Vahit Halefoğlu’nun başkanlı
ğındaki bir heyetle katılmıştır.

Toplantıda bir konuşma yapan Dışişleri Bakanı Vahit Halefoğlu 
«İttifak ülkeleri arasında güven ve birlik sağlanması gerektiğini» ifade 
etmiştir.

28 Şubat 1986

TÜRKİYE DOSYASI KAPANDI

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyon’unda dört yıldır gün
demde bulunan Türkiye’de insan haklarının ihlâl edildiğine ilişkin dosya, 
Komisyoıı’da iki aleyhte, beş çekimser oya karşılık otuz ülkenin Türki
ye’nin lehinde oy kullanması sonucu kapanmıştır.
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BELGE : 1

DIŞİŞLERİ BAKANI VAHİT HALEFOĞLU’NUN T.B.M.M.’DE
11 ŞUBAT 1986 TARİHİNDE YAPTIĞI KONUŞMANIN METNİ

Sayın Başkan,

Sayın Milletvekilleri,

Hükümetimiz işbaşına geldiğinden bu yana, her önemli dış temas 
veya gelişmeyi müteâkip, Yüce Meclise bilgi sunmaya daima itina gös
terdik. Bu bilgi sunma görevini gerek Genel Kurul huzurunda yaptığım 
gündem dışı konuşmalarla gerek ilgili komisyonların üyeleriyle düzen
lediğimiz toplantılarda yerine getirmeye çalıştık, özel durumlarda Sa
yın Parti Başkanlarımıza ayrıca bilgi sunduk. Nihayet, Sayın Milletve- 
killerimizin sözlü sorularını cevaplandırmak üzere sık sık huzurunuza 
geldim. Yazılı soruların cevaplarını da Meclis Başkanlık Makamının ara
cılığıyla takdim ettim.

Benim ve Bakanlığım mensuplarının değerli Milletvekillerimizle ko
misyon toplantıları ve benzeri fırsatlarda biraraya gelip, yaptığımız gö
rüş alış-verişi ve ortak çalışmaların karşılıklı fayda sağladığı kanâatin
deyim. Bu gibi vesilelerde, sadece hükümet kanadından değil, muhale
fete mensup değerli Milletvekillerinden de daima lûtufkâr sözler işittik. 
Bana ve Bakanlığım mensuplarına büyük manevî destek sağlayan dav
ranışlarından dolayı ilgili parlamaııter arkadaşlarıma huzurunuzda şük
ranlarımı ifade etmeyi zevkli bir görev addediyorum. Ancak, öyle anla
şılıyor ki, samimi gayretler sarfetmemize rağmen yeterince bilgi arze- 
demediğimiz arkadaşlarımız da mevcuttur. Bu nedenle, genel görüşme 
Önergesinin kabûlünde fayda mülâhaza etmekteyiz.

Sayın Milletvekilleri,

Yüce Meclisimizin değerli üyelerinin bize yönelttikleri övgüleri de, 
eleştirileri de saygıyla karşılıyoruz. Muhatap olduğumuz sorulara, siz- 
leri tatmin edecek cevaplar sunabilmek için elden gelen gayreti gösteı- 
memiz tabiidir. Biz hükümet programımızda ifadesini bulan «geleneksel 
-Atatürkçü dış politikamızı» milletimizin yüksek çıkarları doğrultusun
da etkili ve verimli bir şekilde uyguladığımız inancındayız.

Filhakika, Hükümetimizin görevde bulunduğu iki yıl. aşkın süıe 
içinde, dış politikamız Atatürk’ün gösterdiği istikamette ytni bir dina
mizm ve yaratıcılık kazanmıştır. Gerçekte, günümüz dünyasında klâsik 
diplomasi anlayışı eskimiştir. Dış ilişkiler çok daha yoğun ve grift biı 
mahiyet kazanmış, devlet ve hükümet başkanları, hükümetlerin digeı 
üyeleri, Dışişleri Bakanlarıyla beraber, yabancı meslekdaşlarıyla çok sık
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temas etmeye başlamışlardır. Günümüzde bir çeşit «doğrudan diploma
si» uygulanmaktadır. Türkiye bu alanda Batıya ve komşularına göre 
geç bile kalmıştır. Hükümetimiz diplomasi alanında da çağın icaplarını 
yerine getirmektedir.

Sayın Milletvekillerimizin kıymetli zamanlarının bir bölümünü dış 
ilişkilerimizin çeşitli veçhelerinin değerlendirilmesine ayırmalarını şük
ranla karşılamaktayız. Genel görüşme önergesi vesilesiyle icraatımızda 
bize ışık tutacak etraflı bir fikir alış-verişini memnuniyetle kabûl edi
yoruz.

Sayın Başkan,

Değerli Milletvekilleri,

Genel görüşme sırasında bana yeterli zaman tanırsanız, sorulan 
bütün hususlar hakkında ayrıntılı bilgileri Yüce Heyetinize arzedece- 
ğim. Ancak, son iki yılın dış politika gelişmelerine şöyle topluca bakıl
dığında, ortaya gerçekten tatmin edici bir tablonun çıktığı inancında
yım. ABD’yle işbirliğimiz millî çıkarlarımız açısından daha tatmin edici 
bir muhteva, Batıyla ilişkilerimiz yeni bir hayatiyet kazanmaktadır. 
Orta-Doğu ve İslâm âlemiyle işbirliğimiz hızla arttırılıp, çeşitlendirilmiş, 
Bulgaristan haricindeki sosyalist ülkeler ve özellikle Sovyetler Birliğiy
le temaslarımız sıklaşmış, Uzak Doğu ülkeleriyle yeni ve verimli iliş
kiler tesis edilmiştir.

19. yüzyılda sömürgeci devletler arasındaki pazar paylaşma kav
gası, o dönem diplomasisinin başlıca itici gücünü oluşturmaktaydı. Bu
günün egemen ve eşit devletler dünyasında akıllı, esnek ve pragmatik 
davranarak, millî çıkarları azamiye ulaştırmaya çalışmak diplomasinin 
baş gayesidir. Diğer bir ifadeyle diplomasiye yeni boyutlar eklenmiştir. 
İlişkilerimizde bizden kaynaklanmayan güçlüklerle karşılaştığımız bazı 
Avrupa devletleriyle münasebetlerimizin giderek düzelmesini sağlamak, 
ancak böyle gerçekçi bir diplomasi anlayışının uygulanmasıyla mümkün 
olabilmektedir.

Sayın Başkan,

Sayın Milletvekilleri,

Hükümet programımızda da açıklıkla belirtildiği üzere, «gelenek
sel Atatürkçü dış politikamız» doğrultusunda, milletimizin çıkarlarını 
azamileştirmeye çalışan akılcı bir yaklaşımla dış siyasetimizi yürütme 
gayreti içindeyiz. Takdir Yüce Heyetinize aittir.

Bütün bu hususlarda, genel görüşme vesilesiyle ayrıntılı bilgiler 
arzetmek benim için zevkli ve şerefli bir görev olacaktır. Bu anlayışla>
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genel görüşme önergesinin kabûlü dileğiyle, Yüce Heyetinize derin say
gılarımı sunuyorum.

BELGE : 2

DIŞİŞLERİ BAKANI VAHİT HALEFOĞLU’NUN T.B.M.M. DE
13 ŞUBAT 1986 TARİHİNDE DIŞ POLİTİKA KONUSUNDA 

AÇILAN GENEL GÖRÜŞMEDE YAPTIĞI KONUŞMA

Sayın Başkan,

Değerli Milletvekilleri,

Genel görüşme önergesinin kabûlü vesilesiyle dış siyasetimiz hak
kında bize yöneltilen soru ve eleştirileri cevaplandırmak üzere huzuru
nuza gelmiş bulunuyorum.

19 Haziran 1984 günü Yüce Meclis’de yaptığım konuşmada, «siyasî 
felselefeleri farklı hükümetler iş başına gelip gidebilirler; Türkiye’de 
dış politikanın ana doğrultusu ve temel tercihleri değişmez, değiştirile
mez» demiştim. Bu kanâati bugün de aynı samimiyetle muhafaza et
mekteyim. Zira, Cumhuriyet hükümetlerinin dış politikası; ilkeleri ve 
istikâmeti Atatürk tarafından tesbit edilmiş «millî bir politika»dır. Hü
kümetler arasındaki siyası görüş farkları dış politikanın özünü ve is
tikametini etkilememiştir, etkileyemez de.

19 Aralık 1983’den bu yana, hükümet programımızda ifadesini bu
lan, geleneksel Atatürkçü dış politikamızı, milletimizin ve onun temsil
cisi TBMM’nin onay ve desteğiyle, dinamik ve yaratıcı bir zihniyetle 
uyguladık. Bunun neticesinde, hemen her alanda, büyük mesafeler ka- 
tettik. Yurt içinde istikrarı sağlamış, hızlı bir ekonomik değişim ve ge
lişme sürecine girmiş olan Türkiye dış politika alanında da çevresindeki 
menfi gelişmelere karşı itibarı ve gücü hızla artan bir ülke haline gel
di. Bu olumlu sonuçların alınmasındaki en önemli etken, dış politika
mızın yaygın bir millî mutabakata dayanmasıdır.

Muhterem Milletvekilleri,

Genel görüşme önergesinin kabûlü vesilesiyle yaptığım konuşmada, 
günümüzde dış ilişkilerin çok yoğun ve girift bir mahiyet kazandığını 
vurgulamıştım. Bu nedenle devlet ve hükümet başkanlarınm, hükümet
lerin diğer üyelerinin, Dışişleri Bakanları gibi yabancı mes'.ekdaşla-rıyla 
çok sık temas etmekte olduklarını belirtmiştim. Diplomatik tatbikatta 
bu olay, son on, onbeş yıl içinde giderek hızı artan bir gelişme şeklinde 
ortaya çıkmıştır. Dinamik ve çok yönlü bir dış politikayı uygulayan 
hükümetimizin bu cereyanın dışında kalması düşünülemezdi. Geıek Tüı-
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kiye’ye gelen yabancı şahsiyetlerin sayılarının çok artması gerek yürü
tülen dış temasların yoğunluğu ve devletler arasında müzakeresi yapı
lan konuların çeşitlenmesi hükümet üyelerinin dış ilişkilerde birlikte gay
retler sarfetmelerini zaruri kılmaktadır. Bütün bu çok yönlü gayretle
rin merkezinde koordinasyon sağlayan, diğer Bakanlıklara teknik müza
kerelerde de yardımcı olan Dışişleri Bakanlığı vardır. Bazen ön plânda 
görünmese de vardır. Gerçekte bütün girişimler, Hükümetimizin oluş
turduğu politikaların ve Sayın Başbakanımızın bu doğrultudaki direk
tiflerinin, görevi yüklenen birim tarafından fiiliyata aktarılmasından 
ibarettir. Dış temsilde vahdeti sağlayan daima Dışişleri Bakanlığı teş
kilâtıdır. Esasen başka türlü devlet işlerinin yürütülmesi de mümkün 
değildir. Bu açıklamaları, bir yanlış anlamadan kaynaklandığı anlaşılan 
bazı ifadelerin, dış dünyadaki muhtemel tefsirlerini peşinen düzeltmek 
amacıyla yapmak ihtiyacını hissettim.

Değerli Milletvekilleri,

Atatürk’ün dediği gibi, «Büyük Millet Meclisi’nde, Türk milletinin 
gözü önünde konuşulmayacak hiçbir şey yoktur.» Dış politika uygula
malarımıza ilişkin her hususun TBMM’de tartışılması bizi ancak mem
nun eder. Tatbikata ilişkin her münferit konu üzerinde tam bir görüş 
birliği içinde bulunmasak dahi, milletimizin çıkarlarını en iyi şekilde 
korumak gayesinde birleşmemiz bizim için en büyük güvencedir.

Sayın Başkan,

Değerli Milletvekilleri,

Genel görüşme önergesinde Hükümetimize bir dizi soru ve eleştiri 
yöneltilmektedir. Birbiriyle irtibatlı konuları bir arada mütalâa ederek 
ve hiçbir noktayı açık bırakmaksızın, sırasıyla bütün görüş, soru ve 
eleştirileri cevaplandırmaya gayret edeceğim.

İlk soru olan ABD ile «Savunma ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması» 
konusunda Hükümetimizin inisiyatif sahibi olduğunu bilhassa vurgula
mak isterim. Müzakerelerin başlatılmasında inisiyatif Türkiye’den gel
miştir. Bu müzakerelerin makûl bir sürede tatminkâr bir çözüme bağ
lanabileceği ümidini muhafaza etmekteyiz. İki müttefikin karşılıklı çı
karlarının, bir uzlaşmanın ortaklaşa bulunmasını sağlayacak Önem ve 
ağırlıkta olduğu düşüncesindeyiz. Sayın milletvekillerimiz şüphesiz sU' 
ratle sonuç alınmasını arzu etmektedirler. Bu arzuyu içtenlikle paylaşı
yoruz. ABD’nin de çabuk sonuç alma istek ve ihtiyacını geregi gibi 
dikkate almasını bekliyoruz.

Türkiye, bütün Batı âlemiyle olduğu gibi ABD ile de ilişkiler ini 
sağlam bir zemin üzerinde geliştirmek arzusundadır. Amacımız far

36



Amerikan ilişkilerini, karşılıklı menfaatleri azamiye çıkaran, kalıcı te
mellere istinad ettirmek, bu ilişkilere zarar veren yabancı unsurları et
kisiz bırakmaktır. Bu vesile ile asılsız ermeni iddialarına yer veren bir 
tasarının ABD Kongresi’nde yeterli destek bulamamasını memnuniyetle 
karşıladığımızı ifade etmek isterim. Anlaşmayla yüklenilen karşılıklı 
mükellefiyetler arasında tatminkâr bir denge kurulmasını sağlamak üze
re 1985 Ekim’inde SEÎA müzakerelerini başlattık. Bu müzakereleri yü
rütürken, sadece askerî unsurları ön plâna alan dar bir anlayışla ha
reket etmiyoruz. Zira, biliyoruz ki, bu ilişkilerin her veçhesi sağlıklı ve 
verimli bir yapıya kavuşturulmadığı takdirde, güvenlik alanında etkin 
ve tatminkâr bir işbirliği güçleşecektir.

Amerikalılara büyük bir açıklıkla izah ettiğimiz ilk husus şudur: 
Yapılacak yardımların, Türkiye ile Yunanistan arasında 7/10 oranında
ki sunî bir dengeyi korumak gibi, hiçbir makûl mesnedi veya izahı bu
lunmayan bir ölçüye bağlanmasını kabûl edemeyiz.

Son birkaç yıl içinde miktar bakımından tatmin edici düzeye ulaş
masa da yardımın şartlarının ve kompozisyonunun iyileştirildiği bir ger
çektir. İkinci olarak, ABD ile savunma sanayii alanında ileri bir işbir
liği gerçekleştirilemediği, İktisadî ve ticarî ilişkilerimiz hızla geliştirile
mediği takdirde, sadece yardımlar aracılığıyla, bir yere varılamayacağı 
bellidir. Türkiye ABD’den ihracatının üç katı oranında ithalat yapmak
tadır. Bu durumun nedenleri bilindiği üzere tekstil ve demir-çelik gibi 
başlıca ihraç ürünlerimize uygulanan kısıtlamalardır.

Sayın Milletvekilleri,

Kısaca çizmeye çalıştığım bu tablo son iki yılda ortaya çıkmış de
ğildir. Yılların birikimini doğru bir mecraya yöneltmeye çalışıyoruz. Ha
len devam eden müzakere süreci içinde Amerikan yetkililerine anlatma
ya çalışıyoruz ki, mevcut durum bizzat ABD’niıı savunduğu serbest ti
caret ilkesine ters düşmektedir. ABDhıe yönelik ihracatımızın arttırıla
rak ikili ticarette bir denge sağlanması, ABD’nin Türkiye’ye yapacağı 
en önemli katkı olacaktır. Bugüne kadar ilişkilerimizde geçerli olan, 
veren ve alan ülke modelini değiştirme kararındayız. Bundan böyle kar
şılıklı eşdeğerde mübadelelerde bulunan, ihtiyaçları ortak katkılarla bir
likte karşılayan, birlikte üreten bir ülke konumuna geçmek istiyoruz. 
Yıllanmış uygulamaların ve alışkanlıkların bir günde değiştirilemeye
ceği aşikârdır. Ancak, kısa zamanda belli bir mesafenin alındığı inan
cındayız.

îki ülke arasındaki savunma sanayi işbirliğinde bazı adımlar atıl
mıştır. Bu meyanda «F-16 uçaklarının ortak imali» projesine dair an-
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laşmanııı imzalanması gerek Hava Kuvvetlerimizin gerek Türk sanayi
nin güçlenmesi bakımından önemli bir adım teşkil etmiştir. SEÎA’da ön
görülen tank modernizasyonu ve helikopter montajı projelerinde ilerle
meler kaydedilmiştir. Bu gelişmeleri, doğru istikâmette atılmış ilk adım
lar addediyoruz. Türkiye’ye sağlanan desteğin, yüklendiğimiz savunma 
göreviyle mütenasip bir düzeye çıkarılması gerektiğini ısrarla vurgulu
yoruz.

1985 Aralık ayında ABD ile «Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Ko
runması» AnlaşmasTm imzalamış bulunuyoruz. Bu anlaşma, ABD ser
maye çevrelerini Türkiye’ye yatırım yapmaya teşvik, ayrıca diğer Ba
tılı ülkelerle aynı yönde yapılabilecek anlaşmalar içinde emsal teşkil ede
bilecektir. Türk-Amerikan İktisadî işbirliğinin, bu anlaşmadan çok da
ha ileri hedeflere varması için neler yapılması gerektiğini araştırmak
tayız. Bu meyanda, iki ülke Ticaret ve Sanayi Odaları arasında karşı
lıklı olarak ilk defa «iş konseyi» denen bir ortak kurul teşkili, sonuç
ları zaman içinde daha iyi görülebilecek önemli bir gelişmedir.

ABD ile savunma işbirliği alanında ve İktisadî ve ticarî ilişkileri
mizi geliştirmekte tayin edici etken, tabiatıyla, siyasî ilişkilerimizin se
viyesi ve karşılıklı iradenin mevcudiyetidir. Bu çerçevede, hatırlatmak 
istediğim bir husus ABD ile 18 yıldan beri ilk defa Başbakan düzeyin
de bir ziyaret yapılmış olmasıdır. Sayın Başbakanımızın 1985 Nisan’m- 
da ABD’ne yaptıkları ziyaret, ilişkilerimizin geliştirilmesi bakımından 
önemli bir merhale teşkil etmiştir. Sayın Başbakan bu ziyaret vesile
siyle ABD ile ilişkilerimizi daha geniş ve kapsamlı bir zemine oturtmak 
arzumuzu en yüksek düzeyde doğrudan ifade etmek fırsatını bulmuş, 
Türkiye’nin sesini ABD’nde etkili ve nüfuzlu çevrelere duyurmuştur.

Öte yandan, ABD’yi ziyaret eden Sayın milletvekillerimizin yaptık
ları temasların olumlu sonuçlarını burada şükranla kaydetmek isterim. 
Ayrıca yüksek düzeyli Amerikan yetkilileri Türkiye’ye gelerek iki ülke 
arasındaki diyalogun zenginleşmesine katkıda bulunmuşlardır. Göreve 
başladığımdan bu yana, Amerikalı meslekdaşımla çeşitli vesilelerle bir- 
araya gelerek bu sorunları görüşmüş bulunuyorum. Kendisinin Mart 
ayında ülkemize yapacağı resmî ziyaret gerek ikili gerek milletlerarası 
meseleler üzerinde görüş alış-verişini sürdürmek için yeni bir fırsat 
verecektir.

Nihayet, ABD Yönetimi ile kurulan diyaloga ilâveten ABD kamu
oyuna yönelik çok yönlü ve kapsamlı bir gayret içinde bulunduğumuz 
Yüce Meclis’in malûmudur. Son iki yıl içinde Türkiye’yi tanıtma faali
yetlerine hız kazandırılmış, bu amaçla mevcut her imkândan azamî isti
fadeye çalışılmıştır. Bu çerçevede ABD’nde mukim soydaş ve vatandaş-
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larımızm organize gayretlerine takdir duygularıyla işaret etmek isterim. 
Sonuç olarak, ABD ile ilişkilerimiz halen doğru bir mecradadır. Mevcut 
güçlükleri, ısrarlı ve sürekli gayretlerle aşmaya çalışmaktayız.

Değerli Milletvekilleri,

Göreve başladıktan kısa bir süre sonra, 1984 Ocak ayında Stok- 
holm’de NATO’lu meslekdaşlarım ve diğer Batılı ülkeler dışişleri bakan
larıyla bir dizi görüşme yapmıştım. Bilahare Stokholm’den Brüksel’e 
geçerek AET yetkilileriyle görüşmüştüm. Bunlar Batılı meslekdaşlarım- 
la Hükümet üyesi sıfatıyla yaptığım ilk temaslardı. Şimdi geriye dönüp, 
o gün karşı karşıya bulunduğumuz güçlüklerle, bugün ulaştığımız nok
tayı kıyasladığımda, aldığımız mesafe daha iyi görünüyor. Kolay bir 
yoldan geçmedik. Türkiye’yi Batı’dan uzaklaştırmak, tecrit etmek is
teyen mihraklar, hasmane çabalarını halâ sürdürmektedirler. Ancak, 
Türkiye’nin Batı’dan koparılabileceğini ummak, boş bir hayaldir.

Batı âlemiyle ilişkilerimizde bugün ulaştığımız olumlu ve umutlu 
noktada, son iki yıl içinde bazen gayretlerimizden semere almak için 
daha uzun zamana ihtiyaç olabileceğinden endişe ettiğimi açıklayabili
rim. İnanç, azim ve kararlılıkla önümüze çıkarılan engelleri bir bir aş
tık, aşmaktayız. Bugün ulaştığımız merhaleden kıvanç duyuyoruz. Ba
tıyla ilişkilerimiz artık yükselme seyrine girmiştir. Dış politika uygu
layıcılarının kaderi böyle darboğazlardan geçilirken, sürekli eleştirilere 
muhatap olmalarıdır. Gündelik olayların heyecanı içinde, sürecin bütünü 
gözden kaçırılır ve münferit olaylar hayatî meseleler gibi görülerek, dış 
politikayı yürütenlere sert tenkitler yöneltilir. Nitekim, şu son iki yılın 
olaylarını çok genel çizgileriyle hatırlamanızı rica ediyorum.

Parlâmanterlerimizin Avrupa Konseyi’ndeki yerlerini almaları me
selesinde bize yöneltilen eleştirileri lütfen hatırlayınız. Tutumumuzun 
doğruluğuna inandığımız için bunlara göğüs gerdik ve sonuç malûmu
nuzdur. Teknoloji Avrupa’sını kurmak üzere oluşturulan EUREKA pro
jesine katılmak için gerekli girişimleri yaptık. İlk organizasyon toplan
tısında yer atmadığımız için «kabûl edilmiyorsunuz» diye eleştirildik. 
«İlgilenmediniz, geciktiniz» diye tenkit edildik. Netice meydandadır.

Beş Avrupa ülkesinin Avrupa İnsan Hakları Komisyonu na aleyhi
mize yaptıkları şikâyetle ilgili olarak sürekli eleştirilere maruz kaldık. 
Komisyonun bu gibi konularda uyguladığı daimî usûle göre, temas ve 
müzakere sürecinin gizlilik içinde yürütülmesi gerekliydi. Bıı gizliliği 
biz talep etmedik. Ancak, uymak mecburiyetinde kaldığımız için eleş
tirildik. Bu sırada ilgili beş ülkede, Türkiye’yle bir uzlaşmaya varılma
sına karşı olan güçler, dostâne bir çözümü sabote etmek için elleı inden
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gelen gayreti gösterdiler. Aleyhimizde her türlü tezvirata başvurdular. 
Bir yandan bunlara göğüs gerdik, öte yandan Beşler’e, egemenlik hak
larımız, Anayasamız ve mevcut hukuk sistemimizle bağdaşmayan hiç
bir düzenlemeye girmemize imkân bulunmadığını, sabırla, tekrar tek
rar anlattık. Herbirinin, teker teker ikna edilmesi tabiatıyla zaman aldı. 
Beş Avrupa ülkesi sonunda gerçeği görerek, meseleyi daha fazla sürün
cemede bırakmaktan vazgeçtiler. Bu dâvanın dostâne çözümle sonuç
landırılması, Batı Avrupa ile münasebetlerimizde sunî, fakat önemli bir 
engeli ortadan kaldırmıştır.

Sayın Milletvekilleri,

Avrupa İnsan Hakları Komisyonunda aleyhimizde yapılan şikâye
tin dostâne bir çözüme bağlanmasını müteâkip, Sayın Başbakanımız AET 
Komisyon Başkanma, ben de AET üyesi ülkelerdeki meslekdaşlarıma 
birer mektup yazarak Ortaklık Konseyinin Bakanlar düzeyinde toplan
ması için desteklerini talep ettik. Bu girişime bugüne kadar aldığımız 
tepkilerin olumlu ve cesaret verici olduğunu söyleyebilirim. Ortaklık 
Konseyi’ııin kısa bir süre içinde Bakanlar düzeyinde toplanarak AET- 
Türkiye ilişkilerinin normal mecrasına sokulabileceğini umuyoruz. An
cak, AET ile ilişkilerimiz normal mecrasına girdikten sonra da çeşitli 
güçlüklerin aşılmasının gerekeceği bilinmelidir. Bu gibi güçlükleri tabii 
karşılamaya alışmalıyız. Yekpare, yeknesak, görünüşte sorunsuz ilişki
ler, ancak demokratik olmayan düzenlerde mümkündür.

AET son birkaç yılı, çalışma usûllerinde ve mevcut topluluk mües- 
seselerinde reform tartışmalarıyla geçirmiştir. Gerek bu alanda, gerek 
topluluğun uyguladığı politikalar konusunda zaman zaman çok sert çe
kişmeler görülmektedir. Kötümserlerin yorumları doğru çıksa idi, AET 
bugün ayakta duramazdı. Demokratik bir toplulukta bütün bunları ta
bii karşılamak gerekmektedir, önemli olan nehrin akış istikâmetidir. 
AET 30 yıl önce konulan hedeflere henüz ulaşabilmiş değildir. Ancak, 
Avrupa birliği ideali de hayatiyetini her zamankinden fazla korumak
tadır. Türkiye - AET ilişkilerine de böyle bir açıdan bakmak gerekmek
tedir.

önemli bir noktayı dikkatlerinize sunmak isterim. Üyesi olmadığı
mız AET forumları, bazı mihraklara pek elverişli bir zemin olarak gö
rünmektedir. Batı Avrupa’yla aramıza nifak sokmak bunların başlıca 
emelleridir. Kısaca bir iki örnek verebilirim. Geçen Aralık ayında Av
rupa Parlamentosunda İtalya’ya sığınmış olan bir teröristin iade edil
memesini isteyen bir karar tasarısında, Türkiye, insan hakları ve de
mokrasi yönünden yersiz bir dille kınanmaktaydı. Bu tasarı reddedil
miştir. Aleyhimizde iftiralarla dolu, Ermeni terörizmine manevi destek



sağlayacak haksız, tarafgir bir sözde inceleme, Avrupa Parlamentosu 
Siyasî Komisyonunda kısa bir süre önce kabûl görmemiştir ve rapor
töre iade edilmiştir. Bunlar anlamlı gelişmelerdir. Tabiatıyla, önümüz
deki dönemde de müsbet ve menfi unsurlarla bu mücadele devam ede
cektir. Yüce Heyetinizin dikkatine sunmak istediğim husus, bu müca
delede Türkiye’nin artık, artan bir şekilde, kazanan taraf konumuna 
geçtiğidir.

Böyle bir noktaya ulaşabilmek için bir kere daha tekrar ediyoıum, 
sabır, inanç ve kararlılık gerekti. Yol boyunca muhatap olduğumuz eleş
tirileri hoşgörüyle dinledik. Karşımıza çıkarılan güçlüklerden yılmadık. 
Bugün de aynı inançla, ileriye iyimserlikle bakıyoruz. Demokratik biı 
topluluk içinde yer almanın kolay bir iş olmadığının bilincindeyiz. An
cak Türkiye böyle bir yeri almaya layıktır. Çağdaş uygarlık düzeyine 
ulaşma gayretlerimizin başarıyla sonuçlanması, ancak bu şekilde müm
kün olabilecektir.

Sayın Başkan,

Değerli Milletvekilleri,

Bulgaristan meselesinde neler yaptığımızı ve yapmakta, olduğumu
zu çeşitli vesilelerle daha önce ayrıntılarıyla açıklamış, 15 Aralıkta Yü
ce Pleyetinize, gerçekleştirdiğimiz girişimlerin bir listesini aızetmiştik. 
Bir hususu vurgulamak isterim. İslâm Konferansı örgütü nün soıı top 
lantısmda kabûl edilen kararla Bulgaristan, açık bir lisanla takbih e ı - 
miştir. Bu karar, milletlerarası plânda soydaşlarımızın dâvasına deste t 
sağlayan en ileri ve tatminkâr metindir. Bu konuda bize yaıdımcı o an, 
destek veren ve ileride de desteklerini istemeye devam ecıecegimiz c os 
ülkelere müteşekkiriz. Bu kararların manevi ağırlığı vardır, üstelik, I o 
bahsettiğim karar ile Bulgaristan’daki Türk azınlığının sorununu, ken
di sorunu olarak benimsemiş ve bu meseleyi takip etmek için biı me va 
nizma oluşturmuştur.

Hükümetimiz, bu meseleyi hangi uluslararası ̂ foıumlarda, ne şe 
kilde ortaya atacağımızı etraflı ve derinlemesine bir degeıleıı ııme so 
nucunda belirlemiştir. Bu çerçevede, Birleşmiş Milletler’in sağladığı im
kânlardan da yararlanmaya çalışılmaktadır. Ancak, milletlerarası yap ı- 
rımlardan, Birleşmiş Milletler’in harekete geçirilmesinden söze ı ıı ten 
hesapsız ve zamansız girişimlerin dâvaya bazen yaıaıdan zıya e zaıar 
verebileceği dikkate alınmalıdır. Hükümetimizin bu konuda u_8uae 
dar takip ettiği stratejinin ve gerçekleştirdiği giıişimleım u '̂u i 
titizlikle hazırlanıp yürürlüğe konduğuna güvenmenizi rica ediyorum.
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Bulgaristan, on sene önce, bizimle beraber Helsinki Nihaî Senedi’- 
ni imzalamıştır. Bu senedin imzasıyla başlatılan süreç halen devam et
mektedir. Bu sürecin çeşitli halkalarını oluşturan toplantılarda insan 
hakları meselesinin en önemli konu olarak etraflıca ele alındığı bilin
mektedir. Bu nedenle, ikili müzakerelere yanaşmayan Bulgaristan’ın 
yaptıklarını öncelikle Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı sonuç
larının değerlendirildiği toplantılarda işlemeye karar verdik.

Gerçekte Bulgar zulmünü, bir Doğu-Batı meselesi olarak görmüyo
ruz. Ancak, Helsinki Nihaî Senedi’ııin hükümlerinin böylesine pervasız
ca hiçe sayılması kabûl edilemez. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konfe
ransı Nihaî Senedi’nin Onuncu Yıldönümünü kutlamak üzere, Helsinki’
de 1985 Temmuz ayı sonunda düzenlenen toplantıda., katılan devletlerin 
dışişleri bakanları ve dünya basm-yaym organlarının huzurunda konu
yu açıkça ortaya koyduk. Keza, 1985 Mayıs ve Haziran aylarında Av
rupa Güvenlik ve İşbirliği izleme çalışmaları çerçevesinde düzenlenen 
insan hakları toplantısında Bulgarlar’m yaptıklarını bütün açıklığıyla 
sergiledik. Geçen Ekim ve Kasım aylarında Budapeşte’de yapılan bir 
diğer Avrupa .Güvenlik ve İşbirliği Konferansı toplantısında da aynı 
şekilde davrandık.

Hepsinden önemlisi önümüzdeki Nisan ayında, gene bu çerçevede, 
Bern’de düzenlenecek olan İnsan İlişkileri Toplantısıdır. Bulgarların yap
tıklarını delilleri ve isbatıyla Konferansın önüne getirecek ve Helsinki 
sürecinde üstlendikleri yükümlülükleri bu derece hiçe saymalarının tep
kisiz bırakılmamasını isteyeceğiz. B atı’dan Doğu’ya bütün devletler, si
yasî mülâhazalar bir yana, bu İnsanî meselede sorumluluklarını hatırla
yıp, Bulgar Yöneticilerini medeni dünyanın kabûl edebileceği standart
lara uymaya davet etmelidirler. Bu yılın Eylül sonunda itibaren Viya- 
na’da Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Üçüncü Gözden Geçirme Konferansı 
başlayacaktır. Orada da bu işin peşini bırakmayacağız.

Bulgaristan dahilde en insafsız bir baskı rejimi uygulasa dahi, dı
şarıda bu meseleyi unutturmaya muvaffak olamayacaktır. Bu konuyu 
Birleşmiş Milletler’in 40. Yıldönümü vesilesiyle New York’ta düzenle
nen özet oturumda Sayın Başbakanımız, ayrıca New York, Sofya ve 
Dakar’da Bakan düzeyinde dile getirdik. Hükümetimizin bu faaliyetle
rine paralel olarak, siz değerli milletvekillerimiz de Avrupa Konseyi Da
nışma Meclisi’nde, Kuzey Atlantik Asamblesi’nde ve Parlâmenterlerarasi 
Birlik Toplantısında yoğun gayretler sarfettiniz. Avrupa Konseyi Par
lamenterler Meclisinin ve Kuzey Atlantik Asamblesinin bu konuda al
dıkları kararlar bizim için memnuniyet verici olmuştur. Biz bu konuda 
sürdürdüğümüz çabaların doğru istikâmette olduğu inancındayız.
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Bulgaristan Devlet Başkanı Jivkov’uıı Sayın Cumhurbaşkanımıza 
görüşme teklifinde bulunduğuna dair basında haberler çıkmıştır. Ger
çekte, bu konuda ne Ankara’daki Bulgaristan Büyükelçiliğinden, ne de 
Sofya’daki Türkiye Büyükelçiliğinden tarafımıza resmen herhangi bir 
bilgi gelmemiştir. Sadece Romanya Cumhurbaşkanı Ceausescu aracılığı 
ile bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımız nezdinde bir zemin yoklaması 
yapılmıştır.

Bugün Türkiye ile Bulgaristan arasındaki en önemli meseleyi Bul
garistan’da yaşayan Türk azınlığı teşkil ettiğine ve Bulgaristan Hü
kümeti de, şimdiye kadar bu konu ile ilgili meseleleri görüşme mevzuu 
yapmaya yanaşmadığına göre, Devlet Başkanı Jivkov’a atfedilen görüş
me teklifinin içeriği ve amacı hakkında tereddütlerimiz vardır. Türk 
azınlığının sorunlarının ele alınmayacağı bir görüşmenin, hangi amaca 
hizmet edeceği belli değildir.

Sayın Başkan,

Değerli Milletvekilleri,

Biraz önce Bulgaristan’ın hiçbir tasnif ve ölçüye sığmayan tutu
munu bir Doğu-Batı meselesi olarak görmediğimizi belirtmiştim. Filha
kika, geleneksel çok yönlü dış politikamızın bir gereği olarak, başta 
Sovyetler Birliği olmak üzere diğer sosyalist ülkelerle ilişkilerimizin se
viyesi, Bulgaristan’la mevcut durumla açık bir tezat teşkil etmektedir. 
Hükümetimiz, Sovyetler Birliği ile iyi komşuluk ilişkilerimizin canlı, tu
tulmasına, iktisadı ve ticarî işbirliğinin genişletilmesine önem atfet
mektedir.

Bu amaçla çeşitli temaslar yapılmıştır. Sayın Başbakanımız SBKP - 
niıı Genel Sekreterleri Andropov ve Çernenko’ııun cenaze törenleri için 
iki defa gittiği Moskova’da Sovyet Başbakanı ile temas imkânı bulmuş
tur. 1984 Eylül’ünde 25 yıl süreli Doğal Gaz Anlaşması’nııı imzalanma
sıyla iki ülke arasındaki İktisadî işbirliğinde önemli bir adım atılmıştır. 
Aralık 1984’de Sovyet Başbakanı ülkemizi ziyaret etmiş ve bu ziyaret 
sırasında 10 yıllık «Ekonomik, Ticarî, Bilimsel ve Teknik İşbirliğinin 
geliştirilmesine ilişkin uzun vâdeli program», 1986 - 1990 dönemini kap
sayan «Mal Mübadelesine Dair Anlaşma» ve «Kültürel ve Bilimsel De
ğişim Programları» imzalanmıştır. Sayın Başbakan bu yi., içinde Sov
yetler Birliği’ni resmen ziyarete davet edilmiş bulunmakta dır.

Sovyetler Birliği ile sürdüğümüz iyi komşuluk ilişkiler, ve İktisadî 
işbirliği çerçevesinde zaman zaman doğal olarak bazı sorunlar ortaya 
çıkmaktadır. Nitekim, halen Sovyet ekonomik bölgesinde kalkan balığı
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avcılığının yasaklanması ve FIR hattının yeniden tayini konuları bun
lar arasında bulunmaktadır. Halen toplantı halinde olan Karma Ekono
mik Komisyonda mevcut sorunlara heriki tarafı da tatmin edecek çö
züm yolları aranmaktadır.

Sosyalist ülkelerle Devlet Başkanlarmdan başlayarak yüksek dü
zeyde karşılıklı ziyaretler yapılmış ve ekonomik ilişkilerde somut sonuç
lar alınmıştır. Bu meyanda, Romanya ile varılan anlaşma sonucu İs- 
taııbul-Köstence limanları arasında düzenli Ro-Ro seferleri başlatılmış
tır. Ayrıca Samsun-Köstence feribot seferi ihdası çalışmaları hızlandı
rılmış, İstaııbul-Köstence arasında da bir feribot bağlantısı kurulması 
hususunda mutabakata varılmıştır.

Bütün bu temas ve faaliyetler sosyalist âlemle ilişkilerimizin sevi
yesiyle, Hükümetimizin dengeli ve çok yönlü dış politikası hakkında sa
rih bir fikir vermektedir. Egemenlik, bağımsızlık ve toprak bütünlüğü
ne karşılıklı saygı, içişlerine karışmama, iyi komşuluk, hak ve çıkar 
eşitliği temelinde sosyalist ülkelerle ilişkilerimizi geliştirmek için sis
temli gayretler sarfetmekteyiz. Böylece Türkiye Doğu ve Batı ilişkile
rinde de esnek, yapıcı, diyaloga ve uzlaşmalara taraftar tutumuyla bir 
itidal unsurudur. Taahhütlerine dürüstlükle sadık, barışa içtenlikle bağ
lı bir ülkedir. Bulgar örneğinde bir kere daha görüldüğü gibi, dış iliş
kilerimizde bir mesele çıktığında bunun müsebbibi hiçbir zaman biz ol- 
mamışızdır.

Genel görüşme önergesinde yeralan soruların sırasını takip ederek, 
önce ABD ve Batı âlemiyle ilişkilerimiz, müteâkiben Bulgaristan ve 
Doğu ülkeleriyle münasebetlerimiz hakkında açıklamalarda bulunduktan 
sonra, şimdi önergede Orta Doğu sorunları hakkında yeralan hususlara 
gelmiş bulunuyorum. Daha sonra, Kıbrıs sorunu, Yunanistan’la ilişki
lerimiz, Ermeni terörü gibi spesifik konuları, gene önergedeki sıraya 
göre cevaplandırmaya çalışacağım.

Sayın Milletvekilleri,

Orta Doğu ve İslâm ülkeleriyle ilişkilerimizi incelerken, meseleleri 
geniş bir perspektif içinde değerlendirmekte yarar vardır. Böylece mün
ferit vakıa ve güçlüklerin nısbî önemleri ve genel tablo içindeki yerleri 
daha sarih olarak görülebilir. Aynı coğrafyayı ve ortak bir tarih mira
sını paylaştığımız bu ülkelerle, siyasî ve ekonomik ilişkilerimiz yoğun
dur. Buna mukabil sosyal ve siyasal sistemlerimiz farklıdır. Hükümeti
mizin İslâm âlemine yönelik siyasetinin, Türkiye’nin siyasî ve İktisadî 
çıkarlarına hizmet ettiği yolunda yaygın bir anlayış mevcuttur.
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Birkaç göstergeyi Yüce Heyetinizin dikkatine sunmakta yarar gö
rüyorum.

— Orta Doğu bölgesine yaptığımız ihracat 3.5 milyar Dolar civarı
dır. Birkaç yıl önce Türkiye’nin toplam ihracatı bu seviyeye ulaşmıyor
du. Bu sayede ayrıca Batı Avrupa ile Orta Doğu’ya yönelik ihracat ara
sında denge tesis edilmiştir. Bir ülke tek yöne bağlı olursa, bazen ciddi 
sıkıntılara maruz kalabilir. Hükümetimiz aynı zihniyeti sadece Orta Do
ğu’ya değil, daha önce arzettiğim veçhile ABD ile ilişkilere de, Uzak 
Doğu’ya da uygulamaktadır. Meselâ, ÇHC ile ticaret hacmimiz 50 mil
yon Dolar’dan 150 milyon Dolar’a çıkmıştır. Japonya’daki iş çevreleri
nin ülkemize giderek ilgilerinin arttığı, 24.3 milyar Yenlik bir kredi 
sağlanmış olduğu Yüce Heyetinizce bilinmektedir. Hükümetimizce bu 
alanda yaratılan dinamizmin, milletimiz bakımından pek hayırlı sonuç
ları önümüzdeki yıllarda daha da iyi anlaşılacaktır.

— İki yıl gibi kısa bir süre içinde şu önemli işler yapılmıştır: Tür
kiye ile Irak arasında mevcut petrol boru hattına, paralel ikinci bir hat
tın inşasına ilişkin anlaşma imzalanmıştır. İran ham petrolü ve doğal 
gazını Türkiye üzerinden Avrupa’ya nakletmek amacıyla birer boru hat
tı inşası için müzakereler sürdürülmektedir. Katar doğal gazının Tür
kiye üzerinden Avrupa’ya şevki konusunda pazar araştırması ve proje 
tanıtılması çalışmalarına başlanmıştır.

Bunlar önemli gelişmelerdir. Nitekim, dünyanın da dikkatini çek
miştir. Bu boru hattı projeleri Türkiye’nin Avrupa’yla Orta Dogu ara
sındaki köprü fonksiyonunun yeni bir tezahürüdür.

— Sayın Cumhurbaşkanı İslâm Konferansı Ekonomik ve Ticarî İş
birliği Daimi Komitesi’nin başkanlığını üstlenmişlerdir. Bu Komitenin 
ilk toplantısının 1984 sonunda İstanbul’da yapıldığı, çok sayıda Bakanın 
bu vesileyle ülkemizi ziyaret ettiği ve bir çalışma programının tesbit 
edildiği Yüce Heyetinizce bilinmektedir. Bu Komite ikinci toplantısını 
Önümüzdeki ay İstanbul’da yapacaktır. Bu çalışmaların itici gücü Tür
kiye’dir. İktisadî ilişkilerimizi çeşitlendirmek, güçlendirmek yönünde atı
lan bu önemli adımların olumlu sonuçları ileriki yıllarda artan bir şe
kilde meydana çıkacaktır.

Sayın Milletvekilleri,

Bütün bu örneklerle arzetmek istediğim, Hükümetinizin amacının 
milletimize en hayırlı ve çağın icaplarına en uygun dış politikayı uygu
lamak olduğudur. Bu siyasetin istikâmeti de, çerçevesi de Cumhuriyet 
kurulurken Atatürk tarafından tespit edilmiştir. Bizim yapmak istedi
ğimiz, sözkonusu çerçeve içinde giderek daha zengin bir muhteva ve 
yeni imkânlar yaratmaya çalışmaktır.
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Türkiye’nin geleneksel politikası bölge ülkeleri arasındaki ihtilâf
lara taraf olmamaktır. Hükümetimiz İslâm ülkeleri arasında ayırım yap
maksızın herbiriyle bir işbirliği anlayışı içinde iyi münasebetler sürdür
mek arzusundadır. Nitekim, tutarlı, devamlı, dürüst ve açık olan bu si
yasetimizin, eğilimleri farklı bölge devletlerince takdir edildiğini görü
yoruz.

Orta Doğu ihtilâfında Hükümetimizin tutumu açıktır. Filistin hal
kı, meşru haklarına kavuşmadıkça ve İsrail 1967 sınırları gerisine çe
kilmedikçe bu meselenin çözümlenmesinin mümkün olamayacağını dai
ma ifade ettik. Ürdün - FKÖ ortak barış girişimini kaçırılmaması gere
ken bir fırsat olarak değerlendirdik ve her vesileyle bu düşüncemizi dile 
getirdik.

Hükümetimiz son zamanlarda artan şiddet hareketlerini ve terö
rist faaliyetleri kınamaktadır. Lübnan konusundaki tutumumuz da soıı 
derece sarihtir. Lübnan’ın toprak bütünlüğü ve bağımsızlığını daima 
savunduk. İran ve Irak’la işbirliğimiz hızla gelişmektedir. Bu ilişkileri 
iki ülke arasındaki savaşta tarafsızlık, içişlerine karışmama ve karşı
lıklı saygı ilkelerine göre inşa etmeye çalışıyoruz.

İran - Irak savaşının yarattığı otorite boşluğundan yararlanan bazı 
ayrılıkçı güçlerin faaliyetleri sınır güvenliğimiz için tehdit oluşturmak
tadır, Bu konuda, yurt içinde alman tedbirlere ilâveten, Suriye, Irak ve 
İran ile görüşmeler yapılmıştır. Irak’la mutabakat sağlanmış, İran da 
ülkemize yönelik faaliyetlere izin verilmeyeceğini ifade etmiştir. Ayrıca 
Suriye ile bir ilke mutabakatına varılmıştır. Suriye Başbakanının, kısa 
bir süre içinde ülkemize yapması öngörülen ziyareti vesilesiyle, Güney 
komşumuzla ilişkilerimizi daha sağlıklı bir zemine oturtma imkânlarını 
arayacağız.

Sayın Başkan,

Muhterem Milletvekilleri,

Kıbrıs konusunda ülkemizin yıllardır uygulamakta olduğu politika, 
hiçbir tereddüde mahal bırakmayacak şekilde açık ve kesindir.

Unutulmamalıdır ki, Kıbrıs Türkiye için «millî» bir dâvadır. Bu ne
denle Hükümetler değişmiş, Türkiye’nin Kıbrıs politikası aynı kalmış
tır. Yıllardır vermeye çalıştığımız mesajın özü, iki toplumun yanyana, 
birbirinin haklarına saygılı, siyasî eşitlik içinde federal bir devlet çatısı 
altında yaşaması gerektiğidir. Nitekim, Türk toplumunun geçmişte ma
ruz bırakıldığı gayrî İnsanî muamele ve baskıların tekerrürüne hiçbir

Değerli Milletvekilleri,
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şekilde imkân vermeyecek kalıcı bir çözüme ulaşmak için Türk tarafı 
her türlü gayreti göstermektedir.

Hükümetimiz Türk dış' politikasının sorumluluğunu yüklendiği za
man, Kıbrıs meselesi önemli bir safhaya ulaşmış bulunmaktaydı. Toplum
lararası görüşmeler Rumların BM’deki manevraları sonucu kesilmiş, bu 
keyfi ve sorumsuzca hareketin Kıbrıs Türk toplumuııda uyandırdığı in
fial, 15 Kasım 1983’de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kurulmasına 
varan gelişmelere yol açmıştı. Kıbrıs Türkleri, bağımsızlıklarını ilân eder
ken, tarafların eşit siyasî statüsüne dayanan federal bir çözüm şekline 
kapıyı kapatmadıklarını dünyaya açıklamışlardı. Rumlar ve Yunanistan, 
KKTC’nin ve Türkiye’nin diğer ülkeler ve uluslararası kuruluşlar tara
fından kınanmasını ve Türkiye’ye karşı müeyyide uygulanmasını sağla
maya çalışıyorlardı. Müzakere sürecinin başlamasını, Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti’nin kuruluş kararının geri alınması şartına bağlıyorlardı. 
Siyasî hararet büyük ölçüde yükselmişti.

Hükümetimiz Kıbrıs politikasını işte bu dönemde devralmıştır. 
Kıbrıs Türkleri, o günden bu güne, haklı oldukları dâvada gerilemedi
ler. Rumlar ise ilk tutumlarında başarılı olamayacaklarını anlayınca, 
bu defa masaya oturmak için Kıbrıs Türk tarafının peşin tavizler ver
mesini istediler. Bunu da sağlayamadılar ve yürüttükleri propaganda 
kampanyası sonuç vermedi. Kıbrıs Türk halkı ise, haklı olanlara ve dâ
valarına inananlara özgü bir vakar ve kendine güven duygusuyla, mü
zakereye dayanan çözüm istikâmetinde sürekli hamleler yapmış; orta
ya somut ve yapıcı teklifler koymuştur. Karşı tarafın barışçı çağrıları 
ve somut teklifleri reddeden, müzakere yolunu aşılması güç engellerle 
kapatan tutumuna rağmen, Kıbrıs Türk tarafının barışçı çizgide se
batla yürümesi, meselenin esasının dünya kamuoyu tarafından anlaşıl
masını, gerçeğin görülmesini sağlamıştır. Kısacası sunî olarak yük
seltilen hararet inmiştir. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Gü
venlik Konseyinden kaynaklanan iyiniyet görevinin başarısı için Türk 
tarafı mümkün olabilecek azami gayreti göstermiştir. New York zir
vesi, Kıbrıs’da çözümü gerçekten kimin istediğini, kimin bunu engelle
diğini açıkça ortaya koymuştur. Bu süreç içinde, KKTC Anayasa yı ka- 
bûl etmiş, Başkan ve parlamento seçimlerini tamamlayarak demokıatik 
müesseselerini yerine oturtmuştur. Halen, konu Birleşmiş Milletler Ge
nel Sekreteri’nin elindedir ve iyiniyet görevi çerçevesindeki temaslaı 
devam etmektedir.

Kıbrıs’ta ancak federal bir devlet çatısı altında siyasî eşitliğe sa
hip iki toplumlu, iki kesimli, Türkiye’nin etkin ve fiili garantisini içe
ren bir çözüm şekli yaşama şansına sahiptir. Türk tarafı bu anlayışla 
BM Genel Sekreteri’nin iyiniyet görevini desteklemektediı.
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Genel Sekreterin hazırladığı öneriler, New York zirvesinde sabote 
edilmeseydi, bugün federal bir çözüm yolunda önemli mesafe alınmış ola
caktı. Türkiye, Kıbrıs Türklerini hiçbir zaman yalnız bırakmayacaktır. 
Ada’daki soydaşlarımızın güvenliği, Türkiye’nin uluslararası anlaşmalar
dan doğan teminatı altındadır. Türkiye’nin fiili ve etkili garantisini öngör
meyen bir çözümün tarafımızdan kabûl edilmesi bahis konusu değildir.

Değerli Milletvekilleri,

İşte «Kıbrıs konusundaki kararlı ve kesin tutumumuz.»

Sayın Milletvekilleri,

Şimdi, Yunanistan’la ilişkilerimize kısaca değinmek istiyorum. Ata
türk-Venizelos döneminden bu yana, Türkiye’nin dostluğu Yunanistan’a 
pekçok yarar sağlamıştır. Buna karşılık, hasmane tutumlar Yunan mille
tine ne kazandırmıştır? Dış politikayı bir iç politika malzemesi olarak 
kullanıp, milletleri birbirlerine karşı tahrik etmek, isabetli bir tutum de
ğildir, çıkar yol değildir.

Bizim, Yunanistan’a karşı takip ettiğimiz siyasetin iki veçhesi var
dır. Birincisi, meşru hak ve çıkarlarımızdan taviz vermemek, emrivakî- 
leri kabûl etmemektir.

Siyasetimizin ikinci veçhesi, ihtilâfları diyalog ve müzakereler ara
cılığıyla çözümlemeye çalışmaktır. Türkiye’nin Yunanistan’a karşı politi
kası daima itidalli, temkinli ve ölçülü olmuştur. «Zeytin dalı uzatma ola
rak» tavsif edilen barışçı ve uzlaşıcı yaklaşım, aslında Atatürk’ün siya
setinin devam ettirilmesidir.

Hükümetimiz göreve geldiğinden bu yana, Yunanistan ile ilişkileri
mizi, komşuluğun ve müttefikliğin icab ettirdiği iyi düzeye çıkarma ar
zusunda olduğunu daima açıklamıştır. İstikrarlı, karşılıklı saygıya daya
nan ve ortak çıkarlarımızı azamileştirmeyi öngören bir işbirliğinin iki 
milletin de yararına olacağına inanıyoruz. Hükümetler geçici, milletler 
kalıcıdır. Demokratik ülkelerde gerçeklere uymayan politikalar çok uzun 
ömürlü olamaz. Belirli bir süre sonra, o ülkenin halkı da, dünya kamuoyu 
da gerçeğin farkına varır. Nitekim, biz vizeyi kaldırdıktan sonra, 1985 
yılı içinde Türkiye’yi ziyaret eden Yunan vatandaşlarının sayısının 200 
bin gibi bir rakama ulaşması anlamlı bir gösterge sayılabilir. Bizim ta
kip ettiğimiz siyasetin kuvveti, açık ve dürüst olmasından gelmektedir. 
Gerçeğe dayananlar, telâşsız davranabilirler.

Aklıselim, doğru yolun çatışma ve gerginliklerinden değil, anlamlı 
bir diyalogdan geçtiğini göstermektedir. Defalarca açıkladık. Artık bütün 
dünya bilmektedir ki, Türkiye’nin bir karış Yunan toprağında gözü yok-
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tur. Türkiye, Cumhuriyetin kuruluşu ile beraber Yunanistan’la arasında
ki toprak meselesini ebedi bir çözüme bağladığı kanâatindedir. Lozan’da 
öngörülen denge muhafaza edilecektir. Sorunların çözülmesi için, içten
likle diyalog ve müzakerelerden yanayız.

Ancak, Hükümetimizin müzakere çağrıları, hakkaniyete dayanan ve 
karşılıklı menfaatlere hizmet eden çözüm yollarının araştırılmasına yö
neliktir. Pekçok ortak yönleri bulunan iki milletin yakınlaşmaması, Türk- 
Yunan ilişkilerinin yeniden Atatürk-Venizelos dönemindeki düzeye çıka
rılmaması için sebep yoktur. Unutulmamalıdır ki, o dönemin şartları ger
çekten hiçbir dönemle kıyas kabûl etmeyen ağırlıktaydı. Tarihten ders 
alınması gerektiğine inanmaktayız. Bizim Yunanistan’a karşı takip etti
ğimiz siyaset böylesine açıktır. Bu siyaseti sürdürmeye kararlıyız.

Sayın Başkan,

Değerli Milletvekilleri,

Genel görüşme önergesinde, şimdiye kadar cevaplandırdığım husus
lardan sonra, Ermeni terörüne değinilmektedir. Hükümetimiz, uluslar
arası terörizme karşı çok yönlü bir mücadele yürütmektedir. Evvelemirde 
dış temsilciliklerimizin korunması için gerekli bütün önlemler alınmakta, 
bu konuda maddi fedakârlıktan kaçmılmamaktadır. öte yandan, teröriz
min ancak uluslararası işbirliğiyle önlenebileceğini diğer devletlere yıllar
dır ısrarla anlatmaya çalışmaktayız. Bu yolda bugün ulaştığımız nokta, 
başlangıçtaki ümitlerimizin fevkindedir. Terörizme cesaret veren asılsız 
iddialar ve propagandaya karşı da kapsamlı bir kampanya sürdürülmek
tedir. Bilim adamlarımızın, basınımızın ve değerli milletvekillerimizin de 
katkılarıyla, bu yolda da büyük mesafe almış bulunuyoruz. Tarihi ger
çekler aydınlığa çıktıkça, yalancının mumu sönmektedir. Bu anlayışla, 
Sayın Başbakanımızca ahiren açıklandığı üzere, ermeni iddialarıyla ilgili 
Osmanlı arşivlerini bilim adamlarının istifadesine sunmaya karar verdik.

Sayın Milletvekilleri,

Geçtiğimiz son iki yıl zarfında, teröristlerin yargılanma ve mahkû
miyetlerinin temini alanında önemli ilerlemeler kaydedilmiştir. BM Genel 
Kurulu’nun 1985 toplantısında uluslararası terörizme karşı işbirliğini ön
gören, ortak sunucusu olduğumuz bir karar kabûl edilmiştir. Yine BM 
bünyesinde İnsan Hakları Komisyonunda ermeni soykırımı iddialarına 
yer veren bir rapor kabûl görmemiştir. Kuzey Atlantik Asamblesi ne He
yetimizce sunulan «Terörle savaşacak bir organ veya terör konusunu in
celeyecek bir alt-komite kurulması» yolundaki tasarı kabûl edilmiştiı. 
ABD Temsilciler Meclisinde ermeni lobisinin hazırlattığı bir karar tasa
rısının geri çekilmesi sağlanmıştır, öte yandan, Avrupa Konseyi biiııj^e-
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sindeki terörizmle mücadele Ad-Hoc Komitesine bu konuda daimi bir 
organ kurulması teklifi götürülmüştür. İki yıldır süren ısrarlı gayret
lerimizi müteâkip, bu fikir son toplantıda nihayet genel tasvip görmüş 
ve bu husus gerekli hazırlıklar için Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesine 
olumlu görüşle sunulmuştur.

Sayın Milletvekilleri,

Yüce Heyetinize terörle mücadele konusunda kısa ve toplu bir tablo 
sunmaya gayret ettim. Geriye doğru dönüp bakıldığında, yukarda birer 
cümle ile zikrettiğim gelişmelerin bazılarının ne kadar anlamlı olduğu 
daha iyi anlaşılmaktadır. Düşüncemi bir iki örnekle açıklamak isterim.

Sözde Ermeni dâvasının savunucuları, BM bünyesinde, kendilerine 
kayıtsız-şartsız müzahir olmaya hazır bir raportör bulmuşlardır. Ermeni 
muhibbi bu raportör, vicdan ve insaf ölçülerine ve tarihi gerçeklere ku
lak asmaksızm terörizme manevi destek sağlayacak raporunu hazırla
mıştır. Ancak, bu manevra başarısızlıkla sonuçlanmıştır.

İkinci bir örnek, ABD Kongresinde girişilen manevralardır. Hatırla
yınız, geçen sonbaharda meşhur 192 sayılı tasarının basit çoğunlukla oy
landığı takdirde Kongre’de kabul edileceğine hemen herkes muhakkak 
gözüyle bakmaktaydı. Ermeni terörüne büyük bir destek sağlayacak bu 
manevra da boşa çıkmıştır.

Son bir örnek daha vereyim. Avrupa Parlamentosunda da, Ermeni 
muhibbi bir raportör bulunmuştur. «Vandemeulenbruk Raporu» diye ken
di adıyla anılan, Türk aleyhtarı ve tarihi gerçeklerle tümüyle ters dü
şen raporunu bu raportör istediği şekilde hazırlamıştır. Bu rapor da, 
Siyasî Komisyon’da yazarına iade edilmiştir.

Terörle mücadele bundan böyle de aynı şekilde devam edecektir. Dış 
politikada münferit vakıalar değil, olayların tümü ve seyir istikâmeti 
önemlidir. Biz böyle bir anlayış içinde, elden gelen herşeyi yapmaya 
gayret ediyoruz.

Sayın Başkan,

Sayın Milletvekilleri,

Genel görüşme önergesinde bize yöneltilen bir soru da şudur: «Tür
kiye Cumhuriyeti Büyükelçileri bulundukları ülkelerde, kendilerine dü
şen görevleri neden beklediğimiz üzere yerine getirmemektedirler.» Muh
terem soru sahipleri, Büyükelçilerden neler beklediklerini ayrıca tasrih 
etmedikleri için, böyle umumi bir ifade içinde neleri kastettiklerini tabi
atıyla bilemiyorum. Ancak, yakinen bildiğim bir gerçek şudur: Büyük-
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elçilerimiz kendilerine düşen görevleri, devletimize ve milletimize lâyık 
bir şekilde ifa edebilmek için, ellerinden gelen her türlü gayreti göster
mektedirler. Can güvenliğinin tam anlamıyla bulunmadığı şartlar altın
da dahi görevlerini feragat ve liyakatle yerine getirmeye çalışanlara 
manen destek olmalıyız.

Önerge sahipleri aynı soru içinde, Büyükelçilerin atanma işlerinin 
ne zaman Dışişleri Bakanlığının tensibine bırakılmaktan kurtarılacağını 

> sormaktadırlar. Büyükelçiler, Sayın Cumhurbaşkanımızın temsilcileri
olarak görev yaparlar. Yabancı devletler nezdinde Türkiye Cumhuriyeti 
Devletini temsil ederler ve atanmaları Bakanlar Kurulu Kararıyla ya- 

3 pılır. Bu kararlar Sayın Cumhurbaşkanımızın tasvipleriyle kesinleşir.

Sayın Başkan,

Değerli Milletvekilleri,

Genel görüşme önergesinin sonunda, «kararlı ve onurlu bir dış po
litikanın ancak TBMM’nin onayına dayanan bir dış politika olabilece
ğinin anlaşılması gerekir» denilmektedir. Bu esasen parlamanter de
mokrasinin bir icabıdır. Biz de milletimizin ve onun Yüce temsilcisi 
TBMM’nin onayına dayanan, isteklerine cevap veren bir dış politikayı 
uygulamaktayız. Dış politika alanında, önemli bir gelişme olduğunda 
veya Sayın milletvekillerimizin sorularına cevap vermek üzere sık sık 
huzurlarınıza gelmekteyim. Dış politikanın yürütülmesinden pek tabii 
hükümet sorumludur. Ancak demokratik ülkelerde, dış ilişkilerin yürü
tülmesine toplumun çeşitli kesimlerinden kişi ve kuruluşlar katkıda bu
lunurlar.

Dış politikanın yürütülmesine ilişkin her konuda Yüce Meclise ay
rıntılı bilgiler sunmayı zevkli ve şerefli bir görev addediyorum. Bugün 
dış politika üzerindeki genel görüşmenin de millî birlik ve beraberliği
mizi güçlendirecek sonuçlar vermesini temenni ediyorum. Bu vesileyle 
Yüce Meclise saygılarımı sunarım.

BELGE : 3

DEVLET BAKANI MESUT YILMAZ’IN FEDERAL ALMANYA 
DöNü Şü  22 ŞUBAT 1986 TARİHİNDE BASINA YAPTIĞI AÇIKLAMA

«Federal Almanya Hıristiyan Demokrat Birliği Part sinin davet
lisi olarak ANAP’ı temsilen bir heyet halinde Almanya’ya gittik. 17 -18 
Şubat günleri, parti yetkilileri ile iki parti arasındaki işbirliğinin geliş
tirilmesi konusunda görüşmeler yaptık. Daha sonra 19 Şubat günü Ba
den VVurtenberg, 2 0 - 2 1  Şubat günü de Batı Berlin’de vatandaşlarımızı 
ilgilendiren konularda sayın hükümet yetkilileri ile görüşmelerimiz oldu.
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Bildiğiniz gibi, geçen sene Ocak ayında yine yurtdışı işçi sorunları 
ile ilgili yüksek koordinasyon kurulu üyeleri olmamız dolayısıyla, Al
manya’ya böyle kısa bir ziyaret yapmıştık. Orada tesbit edilen ve baş
latılan bazı uygulamaların gelişmesini tesbit etme imkanımız oldu. Bun
dan sonrası için de bazı yeni uygulamaları başlatmayı kararlaştırdık.

Bu arada, F. Almanya Başbakanı Helmut Kohl ile bir görüşmemiz 
oldu. Bu görüşmede, partilerarası işbirliği yanında, F. Almanya’da ya
şayan işçilerimizi ilgilendiren konuları ve bir de genel anlamda Türkiye 
Almanya ilişkilerini görüştük, önümüzdeki aylarda F. Almanya’dan 
Türkiye’ye çok yüksek düzeyde bazı önemli ziyaretler olacaktır.»

Yurtdışmdan kesin dönüş yapan işçilerin çocuklarının eğitimi için 
Anadolu Liselerinde Alman öğretmenlerin görevlendirilmesi konusuna 
da değinen Mesut Yılmaz, bu uygulamanın Meslek Liselerini de kapsı- 
yacak biçimde yaygınlaştırılacağını söyledi. Yılmaz, konunun gelecek ay 
Berlin’e gidecek olan Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı Metin Emir- 
oğlu tarafından anlaşmaya bağlanabileceğini belirtti. Yılmaz, Federal 
Almanya’daki temaslarının olumlu sonuçlarını kısa sürede almayı um
duğunu sözlerine ekledi.

KALEMLİ’NİN AÇIKLAMASI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mustafa Kalemli de, temasları 
sırasında F. Almanya’daki Türk işçilerinin pekçok sorununun çözümlen
diğini belirlediklerini söyledi.

Türk işçilerinin tasarruf sandıklarındaki birikimlerinin Türkiye’ye 
transfer edilerek konut edinebilmelerinin sonuca bağlanmasından her 
iki tarafın da memnun olduğunu belirten Kalemli, Türk işçilerinin ver
gi indirimi yasasından yararlanması konusunda ortaya çıkan şikayet
lerin de giderileceğini bildirdi. Kalemli, mesleki diplomaların karşılıklı 
denkliği konusunda da tarafların görüş birliğine vardıklarını söyledi. 
Kalemli, Baden Wurtenberg Eyaleti Çalışma Bakam’yla ailelerin birleş
tirilmeleri konusundaki güçlüklerin giderilmesi için görüş alışverişinde 
bulunduklarını anlattı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Kalemli, F. Almanya’daki Türk 
işçilerinin pasaport harçlarında yapılan indirimden ve yurt dışında ça
lışan işçilere oy kullanma hakkı sağlayan yasa tasarısından m e m n u n  

olduklarını da sözlerine ekledi.
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RELGE : 4

Mr. Prime Minister, Your Excellency, My Lords,

Ladies and Gentlemen,

May I first bid you and Mrs. Ozal a very warm welcome here to 
No. 10 Downing street on what is the first official visit by a prime 
Minister of Turkey since 1952. 'We welcome you as prime Minister 
of a country which is a loyal ally in NATO, as leader of a government 
which has taken enormous strides towards overcoming formidable eco
nomic problems, and above all as representative of a country which is 
a close friend of Britain.

Prime Minister, we honour and respect Turkey as a land of ancient 
civilization, our formal links date from the time of the first Queen 
Elizabeth but do not seem to have got off to the best possible start.

The Sultan had to write a letter of complaint about one of our 
early Ambassadors and his staff in 1594. Apparently and I quote from 
the letter «they are far from being good neighbours. They are cons
tantly practising debauchery... At times of prayer they play drums, 
pipes and clappers... Their turpitude and their transgressions are inor
dinate.» I am sure that matters are much better run now. And that Sir 
Mark Russell’s parties are a model of decorum and decency.

It was later to London, to the court of St. James, that the Ottoman 
Empire appointed its first resident Ambassador. His early despatches 
complained bitterly of the weather. I can’t think why.

Of your martial skills there was never any doubt. And indeed we 
came to appreciate them particularly during the Korean war, where 
we fought side by side and when Turkish soldiers showed outstanding 
bravery and fortitude. But we also came early to recognize the gentler 
side of Turkey.

In the nineteenth century you received a testimonial from a rather 
unlikely source, Lord Byron. He wrote from your country to a friend: 
«1 see not much difference between ourselves and the Turks, save that 
they have long dresses and we short. And we talk much and they little... 
They are sensible people.»

And so they still are, Prime Minister. I know there are many simi
larities between the economic policies of our two governments, with the 
emphasis on individual initiative and the crucial role of private enter- 
prise. Indeed one British Newspaper tells me that my policies aie not 
Thatcherite, they are ozalite.
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I take it as a great compliment. I was particularly pleased to hear 
about your plans for privatisation. It is a policy which has worked very 
well for us and I believe you will find that giving people a direct stake 
of ownership in industry is one of the best ways to strengthen the foun
dations of enterprise and initiative.

We are also very keen to strengthen our trading and commercial 
Jinks. You will find plenty of evidence of British Companies’ interest 
in trade and investment in Turkey round this table tonight, in the 
representatives of many great British Companies. Ouj; export to you 
rose by 40 percent last year, yours to us nearly doubled. We shall be 
signing a double taxation agreement during your visit and have fina
lised negotiations for an investment. I am also wery pleased to say that 
we are able further to increase our export credit cover for Turkey 
by a substantial amount.

We have also been able, Prime Minister, to discuss some outstan
ding problems. One of course is the situation in Cyprus. Where I am 
pleased that you were able to confirm Turkey’s support for the iniative 
of the United Nations Secretary General. It is vital that his efforts 
should succeed. The price of failure is simply too great to contemplate.

We also discussed European issues. I think it can fairly be said 
that no one has worked harder than the United Kingdom over the past 
year or two to improve relations between the European Community 
and Turkey. You know, it was an Englishman, William Penn, who as 
early as 1693 wanted to include Turkish Delegates in his proposed diet 
of I give you my solemn undertaking that Britain will continue to work 
for that result. Because we believe that both Europe and Turkey will 
benefit from it. It is best to concentrate on this immediate task, leaving 
other options open for the future.

Prime Minister, your visit is a very important landmark in relations 
between Britain and Turkey. It confirms the very genuine feelings of 
friendship for Turkey which exist here. It strengthens the respect 
which we feel for Turkey’s achievements. We remember the stirring 
words of Turkey’s greatest leader, Kemal Atatürk, in 1924: «The Tur
kish Nation is ready and resolved to advance, unhalting and undaunted.» 
That. Prime Minister, is the Turkish spirit and we recognise and honour 
it no less in you and in all that you are doing for your great country.

May I ask you all to rise-and drink a toast to the President of 
Turkey, to Prime M inister-özal and his Delegation, to the success of 
his Government’s policies. And to ever closer co-operation between
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Britain and Turkey and between the European Community and Turkey.»

«Madame, Prime Minister, My Lords, Ladies and Gentlemen,

I am delighted to be in the United Kingdom on an official visit.
It has been some time since the last visit of a Turkish Minister. The
same is also true with regard to a visit by a British Prime Minister 
to Turkey. It is my sincere hope, Madame, that we will not have to 
wait very long to have the privilege of welcoming you in our country.

Turco-British relations have a past of hundreds of years. They 
always played an important role in history and greatly influenced 
world politics. Mutual respect has been the main characteristic of 
relations between our two countries.

Following the establishment of the Turkish Republic, our co
operation has registered a steady development, we stood up together 
against the same threats and dangers. We joined the same alliances 
as well as international and regional organisations created to safeguard 
world peace and security, to promote economic co-operation and to 
uphold the ideals of democracy of the free world.

Madame Prime Minister,

During the last decade Turkey has passed through the worst
crisis since the founding of the Republic, anarchy and terror which
were greatly instigated from abroad reigned in the country whose 
economic structures and political institutions were brought to the 
verge of collapse. We have overcome this crisis, taken the lesson and 
used it as a stepping stone to March forward.

At that difficult juncture of our history, Britain has distinguished 
between the passing and the lasting features of our national life, I feel 
duty bound to express our appreciation for the understanding Turkey 
has received from the United Kingdom in this period.

Now that the political stability has been restored and the parliamen
tary democracy is functioning once again. Turkey is moving steadly 
towards the highest standards of democracy.

In our fairly long political experience the Turkish people have 
become dedicated to parliamentary democracy, in fact, they sincerely 
believe that it is the only acceptable political system, therefore I think 
It is right to say that despite intermittent difficulties we have encoun
tered in the past democracy has taken root in Turkey. We have withnes-
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sed a similar evolution in the field of human rights and fundamental 
freedoms.

Turkey attaches great importance to universal values of the western 
civilisation. In fact, she has been greatly inspired by these values 
in her efforts at creating a modern industrial democracy. The western 
vocation of Turkey has thus evolved into an essential character treated 
in the course of history.

Our economic programme does not only aim at restoring stability, 
but also complementing our western orientation with an economic con
tent. Out of an interventionist and statist economy we have created 
a market economy of a western type. Increasingly liberalized trade re
gime now opens our economy to international competition which rati
onalizes our production structures. The fiscal system is reshaped with 
the consolidation of vat. Our policy response to economic problems of 
our time has been harmonized with yours and some other industrial 
countries. Domestic economic conditions thus prepared will ease our 
full membership to the EEC and make the Turkish economy not a 
liability but an asset.

We clearly explained to our people the need for such a policy and 
the hardship inherent to it. We won the general elections of 1988 on 
this very platform. This is a unique case in the developing world and 
an obvious sign of political maturity of our people.

Madame Prime Minister,

The Anatolian landmass is located between Europe, the Middle-East 
and the Eastern Block. It is close to areas where threats of instability 
prevail. This requires prudence and readiness. Turkey, for which NATO 
is the cornestone of Foreign Policy is a factor of stability in this region. 
She does her best to fulfil NATO commitments and enjoys security 
Guarantees. Her foreign policy aims to actively promote peace and co
operation and minimize risks of instability.

Turkish Geo-political reality and historic experience led to an inti
mate belief that dialogue and negotiations are only acceptable means 
of dealing with international disputes. Lack of mutual confidence and 
dialogue has stood out for too long as the main characteristic of the 
international scene. It has by increasing world-wide tensions and risks 
of confrontation led to worsening of intra-regional relations as we -̂ 
Therefore, we welcome the resumption of dialogue between East and 
West and sincerely hope that this will contribute to a real progress 
towards world peace.
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Geographically speaking, the Middle-East is linked to Europe and 
separated from the North by Turkey. We have special historic ties 
with the countries of the region. Our intensifying political and econo
mic co-operation with them is based on our common past. Therefore, 
Turkey has a direct stake in the peace and stability of the region. The 
most destabilizing factor in this part of the world is undoubtedly the 
Arab - Israeli conflict. In the present sombre atmosphere. We believe 
that the initiative undertaken by King Hussein of Jordan offers a gleam 
of hope. Therefore it should be encouraged and supported by all of us.

The war between Iran and Iraq is a source of deep concern for 
Turkey. Its continuation can only bring about more destabilization in 
the region. These two neighbouring countries, with which we have 
historical ties of friendship, owe it to themselves and to the region as 
a whole to end this tragedy.

I am sure you will agree, Madame Prime Minister, that internati
onal terrorism should be treated as a common enemy by all nations. 
The promotion of an effective international co-operation to prevent and 
punish all forms of international terrorism has become an urgent task. 
We are heartened by our co-operation with Britain in the fight against 
this evil of our times.

Madame Prime Minister,

Our bilateral relations, I am delighted to say, have reached a very 
satisfactory level. I hope my visit will serve as an opportunity to 
introduce new dimensions and enlarge their scope. What need is to furt
her strengthen the existing ties of friendship and alliance and encourage 
the will to promote them.

Allow me, Madame Prime Minister to propose a toast to the ever
lasting friendship and co-operation between Turkey and the United 
Kingdom.

Thank you.»

BELGE : 5

«Lord Mayor, My Lords, Your Excellencies, Ladies and Gentlemen.

It is a great privilege for me to address this distinguished audiance 
which represents the innate strength of the United Kingdom. I extend
my heartfelt thanks to you for giving me this opportunity.\

In this land industrial revolution has flourished and developed 
hand in with parliamentary democracy. Throughout economic histoiy
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Britain has played a leading role both in the theory and practice of 
what is pejoratively called. The dismal science from Adam Smith and 
Ricardo via Marx, to Marshal and Keynes you have taught mankind 
all the intricacies of homo economicus. You have created literature out 
of economics and turned economics into literature. In your bosom 
various rival schools of thought were born and dominated the economic 
world. When theory lagged, practice took over.

Personally, I am greatly interested in your performance of the 
last five years or so. You had the longest period of sustained growth. 
Your average rate of growth has been as high as that of the period 
preceding the first oil shock. This is a great succes equalled only by a 
very few countries. Your growth is much healthier than before because 
it is export led and based on increased private sector investment. What 
is more, in the same period, you reduced inflation considerably. Your 
regained competitivenes gave rise to a great improvement in your 
balance of payments. More importantly, the prevailing pessimism of 
the business in the 1960’s and 1970’s appears to be over and British 
businessmen have recovered their self-confidence. I know what you 
have done is costly. Perhaps costlier as compared with some other 
European countries. Nevertheless, you have not only adjusted to a 
changing environment. But ultimately to post-colonial conditions as well.

I think I am well placed to appreciate the will power needed to 
resist desperate calls for retrogression, because I try to do more or 
less the same things in Turkey. In a sense I share the same astrologi
cal destiny with your Prime Minister for we were born on the s a m e  

day. I don’t know exactly whether there is any relation between 19 th 
of October and monetarism. The probability seems to be quite high.

Let me now turn to Turkey.

Faced with the most severe economic crisis in the history of the 
Turkish Republic 1979 and 1980. The government initiated fundament 
al measures. The main objective of these measures was to re-establish 
stability through a well-operating free market. To this end, the govern
ment has greatly reduced its intervention in the economy, cut the 
budget deficit and made public corporations profitable. The growth 
strategy has been changed. Export-led growth replaced import s u b s t i 

tution. Consistent with these objectives, we introduced daily-determi
ned flexible exchange rate policy in 1981. Foreign exchange controls 
have been relaxed and imports have been liberalized.

Soon we observed remarkable results of these initiatives. A steady 
decline in the real GNP in 1979 and 1980 was reversed. Since 1981, the
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economy has been growing at least one percentage point over the OECD 
average. While the growth rate was over 5 percent in 1985 It is anti 
cipated to be the highest among the OECD countries in 1986.

Internationally a more open Turkish Economy has achieved an 
export performance of 8 billion dollars from a level of about 2 billion 
in 1979. The realistic exchange rate policy of the 1980’s has led to such 
an increase in exports while the growth in imports has remained at 
42 percent. The current account deficit of 3.4 billion Dollars in 1980 
has been reduced to 800 million dollars in 1985. Naturally, its relative 
importance declined greatly.

Foreign exchange controls have been further reduced in 1984 and 
1985. Today, commercial banks are free to accept foreign exchange 
deposits and set their own rates for daily dealings irrespective of the 
rates announced by the Central Bank. Consequently, commercial banks 
have now a much larger share in the growing international rezerves 
than the Central Bank.

Economic reform initiatives were quite successful in bringing down 
the rate of inflation to 25 percent in 1981 which had reached 100 per
cent in 1980. Owing much to the positive real interest rate policy and 
the monetary policy. Unfortunately, this performance could not be 
sustained until the general elections of 1983. The inflation rate which 
brusquely climbed to 50 percent In March 1985, due to the introduction 
of value added tax and the massive debt repayments, is now about 38 
percent annualy and declining. We are determined to reduce the rate 
of inflation 25 percent by the end of this year, and ultimately to single 
digit figures.

One of our main objectives is to further reduce the borrowing 
requirement of the public sector. In the beginning of 1985, we intro
duced the value added tax which proved to be a major revenue source 
even in a year. It might be interesting to note that certain members 
of the EEC have not yet adopted this tax. We believe that a public 
sector which borrows little will greatly contribute to the development 
of a well-functioning private capital market and to a greater flexibility 
for the Central Bank to implement its monetary programme.

The major source of monetary growth in Turkey used to be the 
public sector borrowing from the Central Bank leading vo inflationaiy 
pressures and increasing in turn borrowing requirements. We are pie- 
sently in the process of breaking this vicious circle. Since May 198o. 
The Treasury has been selling treasury bonds to the financial sector
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in auction. On the other hand the Central Bank will soon be able to 
conduct open market operations and establish greater control over the 
money supply. The Government has give a high priority to reforms 
in the financial sector, within a medium term framework covering the 
next five years.

Our long term objective is to enhance Turkey’s growth prospects 
by improving the efficiency and competitivenes of the financial sector, 
and particularly of its most important component, the commercial 
banking system. These objectives are proposed to be achieved by fos
tering increased competition to reduce intermediation margins, streng
thening the role of the Central Bank in Off-Site monitoring of com
mercial banks, improving transparency in the functioning of banks, by 
introducing standardised accounting and by independent external audit 
of banks. The banking law which was introduced in 1983, has already 
brought about improvements in the functioning of Banks.

We also encouraged foreign competition in the banking sector by 
licencing more foreign banks to establish branches and joint ventures 
in Turkey. The number of foreign banks has grown from 6 in 1980 to 
16 by 1985 and is expected to reach 20 by mid -1986.

We intend to promote the growth of the private financial market 
further, while the Istanbul Stock Exchange has registered considerable 
growth since its inception last year we sought a financial sector loan 
from the IBRD to satisfy technology and human capital needs of this 
sector.

The overall picture of the Turkish economy in the 1980’s, as I have 
just summarized, indicates that the Turkish economy sets a remarkable 
example for countries which are in the position of Turkey 6 - 7  years 
ago. Today, our credit worthiness in the world financial market is 
much higher than it has ever been. One should admit that Turkey 
has been among those countries with which the IMF Standy-by prog
rammes have been most successful. This is greatly due to the fact that 
we have implemented this policy of our ov/n free will, discarding criti
cisms that we were doing more than asked for by the IMF. Further
more, we made our stabilization and liberalisation programme the es
sential part of our election platform and insistently explained the 
hardship involved. In spite of our outspokenness, we were elected by a 
clear majority. Therefore, I strongly believe that the economic reforms 
we have introduced in the last six years have brought Turkey to a 
point where a reversal cannot possibilly take place in the foreseeable 
future. I also believe that, if  anything, new policy measures will ensue 
to further promote free market mechanism.
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At this point, no balance of payments difficulties are in sight. 
Consequently, according to the IMF charter, the preconditions for a 
Stand-By Agreement with the IMF do not exist anymore. However, 
having no Stand-By Agreement should not be interpreted as an indi
cation of an intention to divert from policies which are proven so 
successful.

The progress which has been achived enabled Turkey to make the 
transition from dependency on debt relief, concerted commercial and 
official lending, and prolonged financial support from the IMF to the 
re-establishment of external confidence and credit worthiness and, 
thereby, reliance on voluntary lending/

Today we are faced with a totally different problem. Due to the 
increasing level of interest of International lenders in financing projects 
we are now extremely concerned about the crowding out effect of these 
projects. That is why we are in the process of designing a euqueing 
system for external borrowing needs of Turkey. Our aim will always be 
to keep our credibility on this rising side.

Another high priority area in our programme is the privatization 
of public corporations. Turkey has to increase efficiency of resource 
utilization to the maximum. Public corporations should be made less 
sensitive to political meddlings. For this reason, all sectors are consi
dered in this process. Turkish Airlines, public owned cement and ferti
liser plants, textile factories will be privatized as a first step. We believe 
privatization will not only increase the strength of the economy, but 
at the same time stimulate the development of the capital market.

We are aware of the fact that no liberalization programme will 
be complete without a liberal market oriented disposition for the foreign 
capital. I would argue that although the most favourable environment 
for foreign capital exists in Turkey. Admittedly, the level of foreign 
capital inflow today is far from satisfactory. In order to further pro
mote foreign capital inflow, we have come a long way in the free trade 
zones projects. A new leasing law was enacted and a new model of 
foreign direct investment commonly called «Build-own and-Operate» 
was developed. In Turkish way we plan to realize some termo-power 
projects as a first step.

Foreign investors are expected to choose the right project, fully 
finance and efficiently operate it. The relevant public authority will 
guarantee the price and the volume of the product to be purchased. 
Legal and economic conditions are already laid down. The first pioject 
will soon be launched.
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Another innovation we have introduced into the economy is the 
establishment of some funds whose financial sources are created by 
new technics. Previously smuggled items such as cigarettes, spirits and 
some luxury cosmetics are now imported and their once «illicit» earnings 
are legitimized at the cost of a heavy tax. These tax revenues go to the 
fund which finances more than 100.000 units of social housing built 
every year.

The public participation fund collects revenues through selling 
profit sharing certificates of some major public works, such as the 
Istanbul Bridge and Keban Dam. Especially those who shy away from 
interest bearing investments due to their creed, prefer instead hand
some profit secured by these certificates. Fund sources are used to fi
nance major energy and other infrastructure projects whose certifi
cates will also be sold to the public, because fund financing is a rapidly 
usable and reliable source. The completion dates of many projects are 
brought forward.

The youngest one is the defence industry support and develop
ment fund. We also equipped it with large and sound financial sources- 
It will finance industries to be set-up with foreign partnership.

Thanks to these funds and increasing export. Investment activities 
have accelerated. A great number of large projects are under construc
tion and preparations for initiating other important projects reached 
an advanced stage. Foreign investment inflows have also risen due to 
the improved business climate and liberalized legislation. In order to 
maintain economic stability we preserve our prudent macro-economic 
stance. Therefore, we will have no problem in making repayments. Tur
key’s geographical proximity, close political relations and economic co
operation with the Middle-Eastern countries offer enormous potential 
for joint ventures.

We are fast becoming a tourism centre for the Middle-East. Intense 
transit traffic passes through Turkey to and from this region. Our 
construction companies are well-established there. Despite regional dif
ficulties our trade with these countries have been increasing contino- 
usly. Free trade zones are ready for industries aiming at Mid-Eastern 
markets.

We believe that the Middle-eastern dimension of our international 
economic relations does not constitute a contradiction with our EEC 
Association which envisages full membership. Indeed, these two as
pects are mutually reinforcing. Turkey does not serve only as a spnmg-
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board for regional markets, but also as a natural transit route for 
energy transportation, be it oil or especially natural gas over the long 
term.

We did not create a free market out of an interventionist economy 
only for economic efficiency. It is a deliberate policy choise, on our 
part, which will pave the way to the EEC membership. We opened our 
economy to international competition so as to prepare it for the even
tual problems of integration. Even if new projects were not taken into 
account, our ongoing energy projects will triple the output once comp
leted. To give you an example, only three years ago, we produced 2.5 
billion KWH more energy than Greece, the difference will go up to 16 
billion KWH by the end of this year which will bring forth a corres
ponding increase in industrial production.

Everything points to the fact that a carefully phased integration 
of the Turkish economy with that of the EEC will not put a burden on 
Western Europe. We can see that it provides great benefits for both 
sides. This is where I invite you to co-operate with us.

Thank you.

BELGE : 6

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL TARAFINDAN 18 ŞUBAT 1986 
TARİHİNDE BBC RADYOSU DİPLOMATİK MUHABİRİ 

JOHN OSMAN’A YERİLEN MÜLAKAT

PRESENTER :

The Prime Minister of Turkey, Mr. Turgut özal will be at Numbeı 
Ten Downing Street for talks with Mrs. Thatcher this afternoon. I ts  
the first official visit to this country by a Turkish prime minister for 
28 years. In an exclusive interview with BBC Radio, Mr. özal said he 
hoped there would be more such visits in the future, and that Turkish- 
British relations were improving.

Our diplomatic correspondent, John Osman, asked the Tuikish 
Prime Minister what he would be discussing with Mrs. Thatcher.

TURGUT ÖZAL PM :

I think the first subject, I should say, is the bilateral relation with 
the United Kingdom and our relation with European communities, Co 
uncil of Europe and EEC.
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JOHN OSMAN :

It ’s been suggested, in fact, specifically, that Turkey may apply 
this year for full membership, what do you rate your chances?

TURGUT oZAL PM :

Let me tell you the first step is to de-freeze our existing relation. 
Now, there are signs, we do not know exactly what has happened 
yesterday in the Brussels, there has been some decisions which may 
be considered as a positive improvement for the defreezing our relation 
and probably in the coming months, we might have joined the Associ
ation Council by the Minister of Foreign Affairs. This is the first step 
and after that, we will see what is the optimum moment to make the 
application. This is our aim.

JOHN OSMAN :

What about disquiet in Europe, notably from Greece and from 
Denmark, over alleged human rights violations in Turkey, including 
the alleged use of torture. Does this still remain an obstacle to full 
Turkish membership of the Community?

TURGUT oZAL PM :

I  don’t think so, because after 1983, when the parliamentary regi
me returned to Turkey, everybody knows the protection of the democ
ratic ideals depend upon the parliamentary regime. You have political 
parties, we have political parties, we have a free press. Also everybody 
can visit Turkey. I saw some letters today in your newspapers, some 
of I think Mrs. Kinnock, they’ve signed and I invite them. If they say 
there is no union rights in Turkey, I would like to call them with my 
invitation to see what is happening in Turkey.

JOHN OSMAN :

Amnesty International is reported to have provided Mrs. T h a t c h e r  

with a file of examples of people imprisoned in Turkey for e x p r e s s i n g  

unacceptable views, or for belonging to banned organisations. Do you 
think this could be a problem in your talks with Mrs. Thatcher?

TURGUT oZAL PM :

I don’t think so. True area has to be defined, one is that aftei 
1983, when we came to power as an elected government. And, there is 
another area, which is from 1980 to 1983, which was the intervention 
by military. 5,000 people killed in the last 3 years before 1980. A l m o s t
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25,000, 30,000 less people injured, people then not able to go on streets 
after 9.00 pm. And then there was no other solution, army intervened.

There has been a mass of people. I mean maybe 160,000 people 
arrested because there were the last of killings. The questions or inter
rogations, if you have a small number of expeirenced people, if you 
have too much interrogation, then you probably cannot use the experi
enced people. And there maybe some cases which those people couldn’t 
do their job. But every incidents (sic) has been applied to courts and 
there are security officials now in jail, something like 175 of them. 
And therefore there is no systematic torture, even in that area. I mean 
1980 to 1983.

From 1983 onwards, there is no such a problem.

PRESENTER :

' The Turkish Prime Minister.

BELGE : 7

BAŞBAKAN TURGUT ÖZALTN 19 ŞUBAT 1986 TARİHİNDE
KRALİYET ULUSLARARASI İLİŞKİLER ENSTİTÜSÜNDE
YAPTIĞI KONUŞMA YE SORULARA YERDİĞİ CEYAPLAR
EDWARD PINCHERSON (FREE-LANCE ECONOMIC WRITER)

Does the Prime Minister believe that by the end of this century 
Turkey will be a fully integrated member of the Common Market?

PRIME MINISTER ÖZAL

Yes, I believe, but let me explain why I believe.

Some years ago, in 1979/1980, then we had the biggest crisis of 
our history, economic, and also a political crisis I should say, and I was 
busy for the economic side and we prepared a programme which is 
called «First One», 24 January 1980, and we presented this programme 
to OECD and the situation was like this.

Turkish exports, just one year ago in 1979, was $ 2.2 billion and 
in 1980 there was a second oil shunt, and our oil bill was going to be 
$ 3.4 billion, and our term made a middle-term programme, recovery 
programme, and it was saying that in about three 3rears time Turkey 
will recover, will be on its own feet, about four years time. Experts on 
OECD just smiled; they could not believe it! This was too much! I mean, 
from this condition, how you can.... but in about two years time, Tin key 
was on his feet, and therefore I said: you cannot test Turkey what 
could be in about five years time.
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I was saying in 1982, in a conference in İzmit, which was the 
second economic conference. The first one was made in 1923 by Atatürk 
after the remnants of the War. And we said: in about 10 years the 
audience here, I said, we will have so much development I even cannot 
estimate what will be 10 years from now. Thank you.

QUESTION («FINANCIAL TIMES»)

Prime Minister, you described Greek Cyprus as one of the most 
subsidised nations in the world. Would you care to tell us how much 
Turkey spends in economic and military subsidies on the northern part 
of Cyprus?

PRIME MINISTER ÖZAL

Let me say a few words. If  I am not mistaken, as far as I know 
from the World Bank analysis, southern Cyprus today averaging ro
ughly $ 4,000 to $ 4,500 per capita income and the northern part, I think, 
is not more than $ 1,500 per capita.

Certainly, there is a big difference and Turkey is helping the 
people of the north - only Turkey is helping. The amount is roughly,
I think, in the range of 18 billion Turkish lira - probably is about $ 30 
million altogether.

JULIAN ECCLES (HEADQUARTERS OF THE LABOUR PARTY)

Mr. özal, you have said that you regard human rights as emi
nently an international phenomenon. Is it therefore any surprise to you 
that many democrats in the West view with some suspicion, some scep
ticism, your portrayal of Turkey as a democratic nation, while still there 
are many hundreds of trade unionists in jail in your country and Tur
kish Peace Assocation members in jail in your country, and just this 
week a British parliamentarian was prevented from addressing a mee
ting in your country?

PRIME MINISTER ÖZAL

The British Parliament. You mean Mr. Benn?

JULIAN ECCLES

Yes.

PRIME MINISTER ÖZAL

Let me start from the last of your question. A group of people m 
Turkey some months ago had applied for a commercial company. Accor 
ding to our law, the commercial company’s status has to be approve
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by the Ministry of Trade and the commercial company was putting his 
statute as a political business, making panels, discussions, of different 
political issues ; and this statute ; was against the law and the Ministry 
did not accept this they asked him to changed that statute to become 
as a commercial company is, but they did not and they did not get per
mission, but they claim they formed a company and they started to 
make this political debate. Because of this situation, the governors did 
not give permission to these political debates or political meeting, which 
was the commercial-based company, because the company was a commer
cial company - claimed to be.

Then I sat in one of the meetings; they asked me the same ques
tion. I said: «Look! Those people, if they are interested in politics, they 
should form a party. We have already twelve parties in the country. 
They should form another thirteenth one to express their opinion much 
easier!» If a commercial company goes into business of politics, then 
imagine, we have very rich people on the commercial field, now they 
will affect the political side of the country, and therefore, this is not 
Mr. Benn who is stopped. I will advise him to come to Turkey but on 
the political party meetings, not the commercial meetings.

ROBERT MCDONALD (WRITER ON GREEK AND TURKISH 
AFFAIRS)

What is the justification eleven years on for the maintenance of 
the Turkish presence in Cyprus, please?

PRIME MINISTER ÔZAL

Let me tell you! Do you know the beginning of the Cyprus problem? 
Let us start!

The beginning of the Cyprus problem started during 1950s. The 
island was under the British rule, which was obtained fiom Ottomans. 
There was a Turkish community as well as a Greek community. en, 
two countries came together after many problems - three counti ies even* 
There was the London and Zurich Agreement - created the s a  e o 
Cyprus and the guarantors of this state was Turkey, Britain an leece.

According to our understanding of these agreements, the pi esent 
President of the Republic would be a Greek Cypriot, the V i e- iesi eu 
would be a Turkish Cypriot, and the important positions h ie a 
have to be divided 70-to-30 ratio and both sides have agreed. The ̂ a 
started to function, but three years later - this is oui claim, is is 
say - that Greek wanted to  they wanted to change the cons i u
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From 1963, which the incidents started on the island until it went 
to ’74 - roughly 10 years - the Turkish Cypriots were in big trouble in 
the island. They were considered to be like second-rate citizens. There 
was killing. Nothing stopped.

In 1974, everybody remembers, Greece wanted to annex the island 
and there was Samson situation; Samson made a coup d’Etat against 
Makarios and Turkey did not permit this, and as a guarantor of the State 
of Cyprus, Turkey intervened in Cyprus.

Now, Cyprus is divided and I can tell you the guarantees of Tur
kish Cypriots, unless it confirms it is accepted by the Turkish Cypriot 
community, Turkish forces will stay there until an agreement is reached.

BRUCE STONEHOUSE (ENTORS METL BROKERS)

Sir, you have spoken in detail about the requirements and aspirati
ons of Turkey in the near future. What, in particular, do you think the 
British can offer you as a member of the European Community?

PRIME MINISTER oZAL

I think Europe... let me tell you... today, Turkish exports is basi
cally in two areas - one is in Europe, the other is Middle East. We share 
roughly 42 % of our exports goes to Europe - about 43/44 % goes to 
Middle East, but I feel that Turkey also is a market f o r  the E u r o p e a n  

products. Today, we import almost same amount as what we export to 
Europe. The United Kingdom is the second in our trading partners in 
Europe after Germany and the third I believe is Italy and therefore, 
what I feel, eventually there will be more opportunity between B r i t a i n  

and Turkey, either by joint ventures or for exports or imports.

ROBERTA COHEN (PARLIAMENTARY HUMAN RIGHTS
GROUP)

While we welcome your statement that systematic torture is out 
of the question in Turkey and that investigations are taking place, we 
must draw attention to the fact that reports continue in the T u r k i s h  

press and internationally that torture continues to be used against pri
soners, especially political prisoners, by the police and in civilian and 
military prisons. The reports are based on credible sources, including 
former police torturers in Turkey. They are documented rather fully- 
There are recent cases.

My question is when will this practice be fully eradicated and all 
those involved brought to trial?
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PRIME MINISTER ÖZAL

Let me tell you. I think two errors should be separated for this 
question. One I mentioned, the democratic regime came back in 1983 
and its continuation.

For the human rights tortures or whatever., what we call it., what 
is the cause or what is the reason there should not be any human rights 
violation in a country? What would be the condition?

I think the essential thing is a parliament selected by the people, 
political parties, a free press, and also, not inside the country, but press 
which may come outside of the country.

Today, all of those things exist in Turkey. There is twelve poli
tical parties and very free press. They criticise us every day - maybe 
more than your Prime Ministers - and there has been small incidents 
and those incidents even has been brought to the attention of the par
liament - small incidents ; maybe some of them is not true. It was 
tested.

I say with this condition, if there is a small torture even, there 
will be much bigger cry in Turkey, but the error before 1983 - which 
some of the questions may arise - it is basically like this :

Turkey went through a process before 1980, 5,000 people killed 
on the streets, more than 30,000 people injured, and the streets at night 
were empty. People in Istanbul were not able to go on the streets after 
9 p.m. because they were afraid something may happen. Children, yo
ung people, the mothers were very much worried about whether the 
children will come back from school, because the fights were in schools 
also, left and right division. The political parties could not agree each 
other at this time. Finally, the military stepped in, corrected, but they 
collected all these incidents, they tried; probably more than 100,000 
people went through this process. It is impossible. I mean, if your vo
lume of.... increases tenfold or fifty  times, how you can interrogate 
those people., we had very good interrogators. We do not have that 
capacity. That was the reason.

90 days were the detention periods in the early days. Later it was 
reduced to 45. Later it was reduced to 15. In our administration, except 
the martial law of areas which is almost only a very small ponion of 
the country, now it is 24 hours and therefore I think in those days 
maybe some exceptional cases occurred because of the quality of the 
quality of the people, but even in those cases, every one of them has
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been studied. Today there are more than 175 police force security offi
cials - they are on jails because of what mistakes they made. There is 
no systematic torture.

Now, there are reports, as you said may come... I tell you one 
of the recent ones. One of the magazines put an article, the article ba
sed upon «A policeman reveals» which were the year 1982 «who was 
responsible of a bad contact» and this policeman was taken out of the 
police force in 1983 and tried in 1984 and escaped before the verdict. 
In one year he was escaping, this man went to a let me say extreme 
left newspaper or magazine and explained that what he did in 1982, 
and then the newspaper put some graphic sketches, what type of tor
ture was done. It was not no relation to what is the explanation of 
this man. Then, what I learned right now, this has been used for us 
and saying that the torture is continuing in Turkey. If  there was a 
torture, if there was an incident, it was in 1982, and I can guarantee 
you even that year that was not such a torture. But the outside people- 
some of the outside people - I don’t know what is the reason, but they 
got this magazine copies and they distributed alone and they were sa
ying there is a torture in Turkey.

The case, if there is, it is belonged to 1982, not today.

BELGE : 8

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL TARAFINDAN 19 ŞUBAT 1986
TARİHİNDE İNGİLİZ AVAM KAMARASFNDA TÜRKİYE - 

İNGİLTERE PARLAMENTO DOSTLUK GRUBUNA HİTABEN 
YAPILAN KONUŞMA

Distinguished Members of the Parliament,

It is indeed a pleasure to address the Turco-British Parliamentary 
Group in this historic palace of Westminster.

I would like to extend my Heartfelt appreciation to those who have 
not spared their efforts in the establishment of the Turco-British Par
liamentary Group. Your work is not only exemplary but also contri
butes to the cause of the democratic ideals in both countries.

British Democracy with its well established traditions reached its 
ultimate expression here in the houses of Parliament. Although, oui 
democracy is relatively young, we, as members of the Turkish Gian 
National Assembly, feel that we have views and values that can be 
exchanged with you.

70



In the second half of the 1970’s, domestic political and economic 
difficulties reached crisis proportions in Turkey. Anarchy and terror 
flourished in a politically polarising environment. Destabilization at- 
temps, internal or external, did not miss this opportunity.

On the economic side, serious bottlenecks developed, balance of 
payments worsened. It was not possible to import even the most essen- 
tiel goods. Black-market and smugglings emerged. Failure in debt re
payments created a default situation the rate of inflation went up to 
triple digit figures. The rate of growth turned negative. In short, the 
country drifted to the brink of collapse and disintegration.

After 1980, Turkey has undergone, so to speak, surgery. The rule 
of law has been established. The economic stabilization programme 
which had been launched earlier has consolidated. A new constitution 
was adopted and with the general elections of November 1983 parli
amentary democracy was established. We have consolidated it.

In the course of the last three years the domestic political life has 
recovered its previous vitality. The strong turn-out in the general elec
tions and the local elections are a further proof of the Turkish people’s 
yearning for democracy.

The participation of all the newly formed parties at the local elec
tions gave them a character of general elections. Yet again my party 
won by a clear margin confirming that it represented the majority 
trend. Later on, two social democrat parties merged constituting the 
main opposition in the parliament. Another center-left party has also 
MP’s there, presently, the parliament is to a very large extent repre
sentative of the tendencies of the electorate.

Despite a basically legalistic criticism directed at .the constitution 
and some laws enacted by the previous regime. There is a very lively 
democratic atmosphere in Turkey. The Turkish Press is a free as its 
counter-parts in the West and comparatively much more active. If agg
ressive press criticism of the government is a yardstick of demociacy, 
we would not need to be judged by any other standard at all. New and 
old politicians joined the chorus, leaving certain provisions of the said 
laws as dead letter.

I conclude from these developments that if a country has not a 
taste of democracy somehow, democratic rights and freedoms are sponta
neously resumed after an interval. A democratic regime may look deli
cate, but in reality this is due to its discreet resilience.
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The same principle applies to economic and social rights. At pre
sent, there are more than 100 trade unions and four confederations. 
The Turkish labour movement is free to demonstrate and to undertake 
industrial action including strikes. There are some strikes going on at 
the moment recently. The largest confederation carried out a massive 
demonstration in Izmir. The difference from the past is that strikes 
are confined by trade unions themselves to promoting their economic 
demands only. In an open export-oriented economy where international 
competition counts, trade unions are also careful not to upset the pro
ductivity of enterprises. That is one of the underlying reasons of their 
restrain.

I am fully aware that martial law was shown as evidence to subs
tantiate the alleged human rights violations in Turkey. We have lifted 
martial law from 58 provinces out of 67 including major cities. The 
maintenance of martial law in the provinces adjacent to the war zones 
of the Middle-East is justified because of the contagious instability 
there.

Another point of criticism aims at some prolonged mass trials. It 
is not for me to judge their appropriateness. The separation of powers 
is one of the pillars of our state system which we inherited from the 
Empire. This principle has been carefully adhered to even during ex
ceptional regimes. I would also not allow myself the liberty of com
menting on the cases for they are all sub-judice.

Now I wish to deal briefly with the allegations of torture and ill- 
treatment. Let me state categorically that the physical and moral per
sonality on individuals is for us not an abstract concern, but a matter 
of a genuine love for our people. Moreover, a mass political party such 
as ours is extremely sensitive to this problem in a free and competitive 
political environment where every minor incident is magnified. The 
public prosecutors are fully authorized to investigate such allegations, 
and they do so scrupulously. Persons who are found responsable for 
having committed such acts are duly brought to justice and punished.

In this context I should draw your attention to a fact. Allegations 
of human rights violations are not free from political motive. That is 
to say, they do not stem exclusively from purely humanistic concerns. 
Certain groups in and outside Turkey aim at separating Turkey from 
the Western family of nations. This topic suits well their political ob
jectives. Otherwise, it would be rather difficult to understand some 
coordinated disinformation campaigns more actively pursued after the 
1983 general elections. In a way, the closer we get to the highest stan
dards of democracy the louder their clamor.

72



The fact that the five member countries withdrew their case from 
the Human Rights Commission of the Council of Europe spoiled their 
political manouvers. This is yet further evidence that Turkey conforms 
to the desired performance criteria in' this respect.

Distinguished members of parliament,

Turkey has made her choice well before, and has aligned herself 
with the democratic societies of the West. This is an irrevocable deci
sion. For us, we become dedicated to the universal values of western 
civilization in our efforts at creating a modern industrial democracy. 
The western dimension of the Turkish socio-political culture evolved 
into an essential characteristic of our national identity together with 
our historic cultural heritage. It  is not possible for us to sacı if ice on 
integral component in favour of the other. For this would mean sacii 
ficing our entire national identity which draws its strength fiom an 
infinite richness of this synthesis.

We are unshakeable in our will to do all we can for the defence 
of the democratic way of life and ideals, and preseivation of peace 
and stability in our part of the world. It was in this spiiit that we a\e 
taken our place among the members of such organizations as the oun 
cil of Europe and NATO.

It is for us unacceptable to remain outside the West Europe bit eg
ration process while fulfilling western defence obligations an IVP10
ding its ideals. This is why our economic programme does not on y 
aim at restoring stability but also at creating a market economy 
full syncronisation with the EEC. We opened our production s rue ure 
international competition through liberalizing the tiade legıme. e ar
subsidies lower than the EEC level. We reformed oui fisca sys a
instituted and consolidated vat which some membeis o e 
not have yet. We confined public sector investment mam y o eııeı0 
as well as to communication and transportation.

Our ultimate objective is to prepare domestic economic con̂ \  
for the full membership of the EEC in such a way as o ma e
an asset in every sense, rather than a liability.

The momentum of the development has consideiably acc 
in Turkey. In this process there is ample room foi expancung 
co-operation between our two countries. Our politica ı e a m  *
a very satisfactory level. The understanding that the n lo'1 ‘ ^
and government have shown during the difficult years we j
in Turkey has generated a lot of good-will towards Great
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believe that the .expansion of our co-operation will result in further 
strengthening the existing friendly ties between olr two peoples. This 
should be our mutual task.

Thank you.

BELGE : 9

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL’IN ONURUNA KRALİYET 
ULUSLARARASI İLİŞKİLER ENSTİTÜSÜ’NDE YERİLEN ÖĞLE 
YEMEĞİNDE YAPTIĞI KONUŞMA VE SORULARA YERDİĞİ

CEVAPLAR

«My Lords, Your Excellencies. Ladies and Gentlemen,

It is a great privilege for me to be invited to speak at the Royal 
Institute of International Affairs. We believe that the Institute by 
organizing such meetings contributes to a better understanding of inter
national affairs. Its research programmes and publications on a wide- 
range of topics are followed with great interest. I seize this opportu
nity to address this distinguished audiance to say a few words on recent 
developments in Turkey within the framework of the evolving inter
national situation and future trends until the year 2000.

During the last decade, Turkey has passed through the worst cri
sis since the founding of the republic, as is the case with a serious 
crisis. It presented interrelated economic, political and social aspects. 
Before I take them up, I should perhaps make the following distinction. 
Crisis in a declining society speeds up its fall and demise by provoking 
successive crisis. An ascending society however, overcomes difficulties 
takes necessary lessons and uses them as a stepping stone for its steady 
March forward. I believe, Turkey falls into the second category.

In this light, let me first deal with the economic aspect.

I reject the argument that the first oil shock was the underlying 
cause of our predicament. At the time, Turkey had a fairly good balance 
of payments situation. Large reserves and a small debt load. World 
markets were expanding. Terms of trade were favourable. International 
financial resources were abundant and the rates of interest were low.

In less than five years, Turkey ranked first on the default list. It 
failed to repay its mostly short-term debt. It could not import even the 
most essential goods. Blackmarket hoarding and smuggling became re
gular practices. Economic growth fell drastically, exports stagnated, 
inflation soared.
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Everything signaled the end of the era. The semi-closed economy 
based on an import-substitution strategy had utterly failed to adjust 
to enormous changes in the international economic environment. Go
vernments which had successfully implemented inward-looking policies 
in the 1950’s and 1960’s did not recognize that these policies grew not 
only obsolete, but also harmful indeed they could not face the truth. 
They went on with their populist policies to redistribute a non-existent 
wealth and interventionist policies to control prices, rates of exchange 
and interest as well as trade flows. They took half-measures, even then 
delatedly.

When we reached 1980, the international environment was consi
derably worsened. It turned into a very difficult task to export to 
shrinking world market: Terms of trade were rapidly deteriorating. 
The cost of international borrowing became prohibitive due to high 
positive interest. The Turkish debt load was quite heavy by any stan
dard. On top of all this, the second oil shock re-doubled the prices.

When we took on the responsibility of the Turkish economy, 
entire Turkish exports were not even sufficient to meet the oil bill. 
What we did to redress this situation is well-known to you. For more 
or less the same has taken place in Britain though at a highest level of 
economic development. We renoved price controls, made the interest 
rate positive, and exchange rate realistic. Reduced subsidies, liberalized 
the trade regime, focused public investment on infrastructure projects. 
In other words, we opened our economy to the world while gradually 
internalizing difficulties there in. We let the people learn to tackle 
these difficulties in the market where the market fonces freely inte
ract. As you see, our programme did not only envisage stabilizing the 
economy, but achieving this objective through an overall liberalization 
and rationalization of its structures.

We did all this in a very short span of time in a manner which 
can be qualified as shock treatment. We were conscious of the risks 
involved. In a developing country like Turkey, such a programme could 
either be carried out rapidly or never. Any political change half-way 
through the process could end up with a reversal. I am happy to state 
that we have already reached the point of no return. After the initi
ation of the programme by the minority government in January 1980, 
its continous implementation by the military regime and by our go
vernment in full vigor testify to its irreversibility.

We reaped fruits in a very short time. Inflation was greatly cur
bed. Blackmarket disappeared. Exports have quadrupled in 6 years.

75



The composition of exports has changed in favour of industrial goods 
reaching almost last year the highest growth rate among the OECD 
countries has been achieved. Flow of direct foreigii investment has 
increased rapidly. Especially in the last two years, repayments were 
made regularly.

Distinguished Guests,

Perhaps, I should now stress the political significance of our prog
ramme. Historically speaking, those governing the country have always 
had misgivings about the efficiency of markets and the dynamism of 
enterpreneurs. They were also hostile to foreign investment. Hence, 
the dominant policy was arbitrarly interventionist as well as sterili- 
zingly, nationalist and statist. Any break from this traditional line 
was considered as a resignation to no-growth, disindustrialization even 
to foreign economic domination. We overcame these deep-rooted, obsti
nate and misplaced fears.

In our efforts, two points have cardinal importance, unlike the 
pre-1980 governments and those of other countries, we have taken these 
measures of our own free will. This attitude of ours has been harshly 
criticized by our opponents as going far beyond the premise, advocated 
by the IMF. It is our conviction, however that externally imposed and 
reluctantly implemented policies could not yield the desired results, 
that it is imcumbent upon responsible governments to implement right 
policies despite criticism.

Secondly and more importantly is the fact that we clearly explain
ed to our people during the general elections of 1983 the need for stabi
lization and liberalization policies and the hardship inherent there. 
People voted us to power in full cognizance of this fact. This is where, 
I believe, the Turkish people overcame itself and the crisis. This is 
what I call an obvious sign of political maturity.

Distinguished Guests,

The pre-1980 economic crisis which I ’ve just mentioned had a 
socio-political dimension. In the mid-1970’s Turkey entered the process 
of political polarisation. Historically conflictual character of political 
structures has gradually intensified and degenerated into anarchy and 
terror. Economic crisis interacted with and fed this process. Political 
polarisation made the country vulnerable to destabilization attemps by 
internal and external forces. Turkey relentlessly drifted to the brink of 
civil war. Two main political movements failed to get together even 
at the supreme moment of the crisis. Production was disrupted by
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social unrest. Towns and out-skirts of cities were invaded and declared 
«liberated» by fighting bands. In short, the society with almost all its 
institution was disintegrating.

The only institution which remained outside this chaos stepped in, 
re-established order and gradually paved the way to democracy. I will 
not go into details and try to explain the underlying causes of such a 
tremendous social eartquake. What I wish to emphasize is that these 
painful events can not easily fade away in public memory, nor should 
it be expected that they do.

In November 1983, the general elections were held. Some parties 
were not allowed to run. My party which was not favoured by the 
military won by a clear majority. We held the local elections at the 
legally earliest possible date, all political parties participated this time 
and we comfortably won a.gain. This fact clearly proved that the govern
ment represented the majority of the electorate. In the course of 1985, 
the two major social democrat parties merged. Thus constituting the 
opposition wing of the parliament. Under the present circumstances, 
the parliament, to a very great extent, reflects the political trends in 
the country.

Our approach to the post-1980 period, is based on a simple truth, 
that during the modern age including the last part of the 19 th century. 
The Turkish people have suffered interminably from the political pola
risation between right and left, revolutionaries and reactionaries, that 
it now wants to avoid at all cost the repetition of this obsolete pattern.

Moving from this premise, we have entirely changed the landscape 
of our political culture. We organized our party base, so as to embody 
all previous political trends and enable them to co-exist. We threii 
away all divisive slogans and cliches reminiscent of the recent past. 
We paid great need not to be dragged into futile quarrels. We showed 
utmost tolerance to our opponents. Through this approach we gathered 
great masses of the Turkish electorate around a system of ideas, entirely 
new to the Turkish political life. Thus our economic stabilization 
and liberalization programme was crystallized into a political party. 
This is yet another sign which clearly indicates that the Turkish poli
tical culture has surpassed its previous limits.

In the past, difference of substance between the two main political 
movements was minimal, but rhetorics were harsh. Now there is a clear 
politico-economic break from the past, but quarrels gave way to civil 
discussion. Perhaps the only problem is the lack of a valid alternative
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to us. The social democrats like their European counter-parts failed to 
produce an effective response to worldwide problems created by the 
crisis stricken late 1970’s.

Distinguished Guests,

Despite the important progress, certain circles keep on criticizing 
democracy in Turkey. They react as if the soft-landing of democracy. 
In other words, peaceful hand - over of power from military to civiliani 
has disappointed them. For they are accustomed by taste or tradition 
to the over throw of military regimes before the restoration of democ
racy. They should forgive us if we fail to satisfy their exigencies. We 
think that our path to democracy perhaps lacks excitement, but it is 
more peaceful and secure.

Another point of controversy is whether the constitution and some 
laws adopted before we came to power are compatible with democracy. 
I am against a legallistic approach to democracy. For, here we are in 
the cradle of democracy, a country which doesn’t even have a writen 
constitution. If  we go through legislations of traditional democracies, 
we come across many provisions fundamentally contradictory with the 
sprit of democracy, but left as dead letters in practice. Such is the case 
in Turkey. New and old politicians in and outside the parliament as well 
as the press are very active. If  the degree of criticism levelled against 
the government and its leader is an indication of democracy, Turkey 
can rightfully claim to be one of the most democratic in the world.

In such a democratically free and competitive environment, exis
tence of systematic torture is out of the question. We seriously inves
tigate individual complaints, pursue and punish those responsible. But 
let me tell you frankly that the concept of human rights for us is not 
an intellectual and abstract concern. Clearly it is a matter of love for 
our «kith and kin» in the most tangible sense of the word.

We strongly support the view that the issue of human rights is 
eminently international. Our compliance with human rights is unquali
fied. We believe that the definition of human rights should be broad
ened to include the forms of violations other than those committed 
by states against their citizens. We are also convicted that we should 
spare no effort to create the appropriate environment in order to en
hance respect for human rights. Destabilization attempts should be 
unanimously condemned. International terrorism as an instrument of 
intervention and manipulation should be fought effectively and collec
tively. Countries should see to it that they are not used as bases for
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terrorists. International economic conditions should be improved to cre
ate once again hope and opportunity for developing countries, only such 
a comprehensive and interrelated approach to general human condition 
stands a good chance for success in human rights in chaos, misery and 
disentegration which consume countries.

The Armenian file has been rediscovered on the dusty shelves of 
history also by those who use it as another means of keeping Turkey 
outside the Western European integration. In the final analysis, their 
efforts boil down to confining the integration process to narrowly 
European, reducing its integrative force by excluding the rich potential 
for cultural exchange. Classification work of the Ottoman archives has 
reached an advanced stage. We have nothing to hide in our history, 
which we are proud of. They will soon be made public. As a result, one 
of the most unjust accusations that can be directed at a nation will be 
deprived of any substance.-

Perhaps, I may say few words in this context on the oppression 
of the Turkish Minority in Bulgaria Turks are forced to change their 
names. This is a deceitful method of annihilating individual and ethnic 
identity. They are also prohibited from practicing their religion. Reli
gion for them is not only the symbol, but the very content of their 
ethnic identity for they were separated from us before secular reforms 
of the Turkish Republic. We expect especially from the western public 
opinion a reaction commensurate with the gravity of violations. We 
will make a judgement as to whether advocates of human rights are 
really free from prejudice or not.

Distinguished Guests,

Turkey attaches great importance to universal values of the Wes
tern civilization. The concept of modernization closely associated with 
the adoption of Western technology and secular values. With the pas
sing of time, Western vocation has thus become a prominent trait of 
cur character while historic-religious values of the people remained 
vivid. In fact, the modern Turkish character reflects a gradually evol
ving synthesis of these two undercurrents, namely Western vocation 
and historic background which are separated by secularism. This aspect 
of Turkey affects its foreign policy as much as it reflects its geo
political reality, a bridge between Europe and the Middle-East. There
fore, Turkish foreign policy can best be understood in a two pronged 
approach. They are not mutually exclusive. Rather, they complement 
each other in a synergistic manner.
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A look at the Turkish foreign policy reveals its actively peaceful 
orientation. Lack of dialogue for so long in the international scene 
increased tensions and eroded mutual confidence. Its advers affects 
filtered down to intra-regional and bilateral levels as well. Therefore, 
we welcome the new positive steps in East-West relations and earnnestly 
hope that they will contribute to a real progress towards mutual under
standing and peace.

Being a member of NATO since 1952, we have assumed important 
roles in the defence of the alliance in a strategically important area. 
Despite our efforts to modernize our armed forces, we are still far 
from the desirable level to fulfill our obligations. Therefore, we urge 
our NATO partners, to contribute more to the defence efforts of 
Turkey.

We are fully aware of the Western European stake in our area in 
terms of geo-politics as well as dependence on energy and markets. A 
politically integrated Europe cannot be visualised if the protection of 
its vital interests remains behind fictitious boundaries.

Our relationship with the West in general and with Western 
Europe in particular should be considered in a broader perspective. 
Turkey cannot be regarded as an outpost of NATO. She should also 
take her place in the economic and political integration of Europe. In 
this sprit, we made public the determination of our government to 
enter the EEC as a full member in the forseeable future. It would be 
politically unacceptable and economically inconceivable for Turkey to 
remain outside a community expanding towards the southern Mediter- 
ranian. That is why we scrapped a basically interventionist and statist 
policy. Our free market while incorporated into the world economy is 
being prepared for EEC integration. Its productive structures are being 
rationalized in face of international competition. Moreover, we adopted 
similar macro-economic polices in response to present problems beset
ting the Western countries. We believe that such a harmonisation will 
facilitate the Turkish entry into the EEC and make Turkey an asset not 
a liability for Western Europe.

Distinguished Guests,

As I said earlier, if one of the pillards of our foreign policy is full 
participation in the European integration, another is the further deve
lopment of our close co-operation with the Middle-Eastern countries. 
Southwest Asia reaches Europe via Turkey. At the same time, it is 
insulated from the North by the Anatolian peninsula. The Ottoman 
Empire shared a common religion with this region. Indeed became
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the power center of it. The British with their common-wealth are in 
a way well - placed to understand this phenomenon.

The basic trust of our policy in this region is to contribute to the 
lessening of tensions and instability 011 the one hand and to promote 
co-operation. O11 the other, any diminution of tension will give way to 
co-operation, for which there is enormous scope. Consequently, while 
pursuing friendly relations with each of them, we do not take sides in 
their disputes. We always stand-by to offer our help for peace.

This we can do, for in addition to our excellent political relations 
with them Turkey is one of the leading trade partners in the area. A 
very intensive transit transport takes place through Turkey. We are 
fast becoming tourism heaven for the Middle-East. Our construction 
firms are operating all over the region.

Beside the satisfactory results on the bilateral level, we play an 
increasingly important role in regional multilateral co-operation.

The Turkish President was recently elected as chairman of a 
crucial committee for economic co-operation under the aegis of the 
Organization of the Islamic Conference. The second meeting of this 
committee will be held in İstanbul in March 1986 with the participation 
of Ministers responsible for Economy, Industry and agriculture from 
some 40 Islamic countries.

Turkey is the only NATO country which is also a member of the 
Organization of the Islamic Conference. Importance of a physical link 
between Europe and Middle-East might be overlooked in an age of 
advanced transport and communication networks, but the same is not 
true of the mental bridge over the two segmented cultures. Turkey has 
been playing this subtle role between Europe and the Middle-East in 
its bilateral and multilateral relations with both regions.

Distinguished Guests,

Let me briefly touch upon the question of Cyprus and the prob
lems between Greece and Turkey both sets of issues can not be tackled 
through negotiations. We support the U. N. Secretary General’s good 
offices mission on Cyprus. We regret that the Greek side has aborted 
his last initiative as long as the Greek Cypriot administration is recog
nized as the sole representative of the Island while the Northern part 
is treated as a non-entity or an enclave there is no political incentive 
for the Greek side to engage in meaningful negotiations to my mind. 
There exist no economic incentives either. Let me refer in this respect
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to what a Canadian journalist Mr. Martin Woolacott wrote already 7 
years ago in 1979 in his article «Cyprus: Dealing For Dollras».

Quote :

«Greek Cyprus must rank as one of the most subsidized nations 
in the world. With a population of only half a million people it receives 
something like 54 million dollars annually in grant aid from the U.S.A., 
Greece, The United Nations, Germany and other countries. As well as 
an average 12 million dollars a year in soft loans. In addition it benefits 
massively from the United Nations military presence - costs estimated 
at 29 million dollars a year.

Foreign aid and loans approach a fifth  of all government revenues. 
Since much of the money directly derives from the division of the 
Island. It also creates as one diplomat put it, «a vested interest in 
keeping things as they are.» The booming Greek Cypriots economy, 
partly fueled by such foreign injections, gives the Greek Cypriots no 
economic incentive for a settlement and tends to reinforce those hard
liners who prefer the strategy of the «long struggle» unquote.

So, it is evident that unless both sides are treated on an equal 
footing the Greek Cypriots cannot be expected to lose their political 
and economic advantages they enjoy.

In order to solve our problems with Greece, we are ready to em
bark upon a meaningful negotiation process which befits two neighbo
urs and allies. Launching of such a process would, however, require 
courage to free ourselves from self-inflicting inhibitions.

My Lords, Your Excellencies, Ladies and Gentlemen,

In my expose, I tried to describe an economically and politically 
emerging Turkey in her foreign policy environment. How we may put 
it in an unfolding historical perspective towards the year 2000.

Unlike Ottoman Empire which was a community of nations loosely 
connected turkey is a nation state. Most of the Turks who were dis
sipated throughout the Empire, have immigrated into the Turkish 
heartland. The bulk of this immigration came from the European terri
tories of the Empire. ¡With the foundation of the Republic they have 
engaged in an intense process of nation-building and worked out a 
homogenous culture within well-defined, fought for and internationally 
recognized borders. In line with this political integration and the socio
cultural reforms of the republic, economic development has created an 
organically integrated market. A vast network of railways and highways
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linked every corner of the country. An everexpanding media with its 
components of press, radio and television have created a compact public 
opinion. Increased domestic production and trade connected local mar
kets. The population has increased fourfold to over fifty  millions. An 
almost 100 % scholarisation and one of the fastest urbanisation rates 
have led to a cultural revolution with an urban bias, vertical and hori
zontal mobility of people reached great proportions. Industry replaced 
agriculture as the main activity. The former with a share twice as 
high as the latter in GNP, 40 years of democracy has brought to the 
forefront needs and expectations of every segment of the population 
and region. Open society has allowed intensified exchange of people 
and ideas across the borders.

Thus, a truly pluralistic society has been created in a life span of 
only two generations whereas the same evolution had taken centuries 
in the West. Naturally this has brought about new problems. We app
roach the turn of the century while we come to grips with them.

The Turkish population will be around 70 million by the year 2000. 
The annual average GNP growth will range between 6 to 7 %. Turkey 
will be a fully industrialized state. The power production which is 
presently 136 billion KWH increases by 1 0 - 1 2  % annually. When all 
the thermo and hydroelectric projects now under construction are comp
leted in ten years, the power production of Turkey will be almost trip
led. Exceeding by far the present level of, say spain. By the end of the 
century we will most probably surpass the landmark of 150 billion KWH 
with the initiation of new projects. Moreover, we are close to world 
energy production centers. At the moment we study actively the gas 
and oil pipelines from various sources. I would like you to imagine the 
immense industrial production it oil create. The location of Turkey 
makes her a natural transit route between Europe and Middle-East. 
Given our flourishing economic co-operation and politically stabilizing 
role in the region. Turkey can serve as a suitable site for investment 
aiming at the Middle-East markets. Since sooner or later problems will 
be settled and tensions will be diffused, the potential for investment 
should not lose sight of the fact that the region is the major global 
energy producer and additional sources such as natural gas could reach 
Western Europe via Turkey. Once the World energy demand and supply 
strike a new balance, there will be a renewed impetus for regional deve
lopment. Turkey as an EEC member will undoubtedly provide enormous 
regional opportunities for Western Europe.

By the end of the century the upper Mesopotamian project will be 
completed as well. This is an integrated schene comprising a number of
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major and minor irrigation and energy projects. This will also rectify 
regional imbalances in Turkey. The Tigris and Euphrates basins will 
regain their historical splendors. An area twice the size of Holland will 
be irrigated to yield annually two to three harvests almost doubling 
the Turkish agricultural production of basically different nature as 
compared to those of temperate Europe. A series of dams will provide 
22 billion KWH per year giving rise to complementary industrial pro
duction. We rely mostly on our means to realize this project which will 
enable us to float the contagious Middle-Eastern markets with our 
exports.

Distinguished Guests,

This is what we offer you, our present and our future, for bilateral 
co-operation and for Europe.

Thank you.»

BELGE : 10

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL TARAFINDAN 20 ŞUBAT 1986 
TARİHİNDE LONDRA’DA DÜZENLENEN BASIN TOPLANTISI

PRIME MINISTER ÖZAL

Members of the Press :

I am delighted to be in the United Kingdom, this being the first 
official visit of a Turkish Prime Minister since 1952, and to open a new 
chapter in the historical relations between our two countries, which go 
back more than 400 years.

The Minister of Defence and five members of the Turkish Par
liament are present in my delegation. Furthermore, there is a large 
contingent of Turkish businessmen, who are here to help and
strengthen the business contacts between Turkey and Great Britain.

I have had the opportunity to meet the Prime Minister, Mrs. Mar
garet Thatcher, and members of her Government, including the Chan
cellor of the Exchequer, the Secretary of State for Trade and Industry, 
the Secretary of State for Defence, and acting Secretary of State for 
Foreign and Commonwealth Affairs, Baroness Young.

Contributing to the Turko-British relations, we have had very 
warm contacts with the City of London and members of Chatham House.

I met with all the party leaders and have had fruitful meetings in 
financial and business circles.
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The Minister of Defence, the Under-Secretaries and various mem
bers of our delegation met with their counterparts, as well as the rep
resentatives of many leading companies in the private sector.

In the meeting with the Prime Minister, we reviewed our relations, 
which are I say excellent; we examined the various aspects of our 
bilateral relations with a view to further promoting our economic coo
peration, and adding some new dimensions in these areas. We have 
taken up our relations on a multi-lateral level, covering international 
and European organisations of which, both Turkey and Great Britain 
are members - NATO, the Council of Europe and the EEC, of which 
Turkey is an Associate Member.

Both countries have decided to explore further, avenues of coope
ration in the field of defence industry, including joint ventures. The 
Turkish Minister of Defence, with his British counterpart, examined 
more thoroughly these subjects.

Both sides strongly hope that the reactivation process of our 
association, relationship in the EEC, will be achieved soon. We are in
deed happy to note that Britain, in the words of Mrs. Thatcher, has 
renewed its commitment to accelerate this process.

Over the last five years, Turkey has taken great strides in creating 
a free market economy. Following the Western pattern, she has har
monised her economy policies with those of Western European count
ries. The increase of her exports and the rate of growth are conside
rably higher than the Western European average. We hope that these 
developments will facilitate the integration of the Turkish economy 
with that of Western Europe and its eventual membership of the EEC.

In our talks, we exchanged views on recent developments within 
the framework of East and West relations; the recent developments 
ie the Middle East, including the Iran-Iraq war. Both sides expressed 
concern about the ongoing war between Iran and Iraq, the stalemate 
in the Arab-Israeli conflict, and the resulting dangers...

During my visit, an agreement was signed on the prevention of 
double taxation. A Memorandum of Understanding was signed also on 
the mutual protection and encouragement of the investments which 
foresees the conclusion of an agreement 011 the subject in the near fu
ture. We hope that these two agreements will impart greater impetus 
to the further promotion of our bilateral economic relations.

I wish to express my deep appreciation for the hospitality exten 
ded to me, to my delegation, by the Government of the United Kingdom
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and the City of London. I am delighted to have had the opportunity 
of establishing closer ties, in particular of getting to know Mrs. That
cher more closely. This personal relationship will I am sure be very 
helpful in further developing our relations and enhancing the mutual 
understanding between our two countries. I take great pleasure, there
fore, in inviting Prime Minister Thatcher to Turkey on an official visit. 
Thank you.

MISS ANDERSON McCLOUD (EUROPE MONEY MAGAZINE)

It is three and a half years since we last met. You were then 
saying you would be quite happy to retire. Since then, you have for
med your own political party, led it to victory in an election which even 
your friends did not believe you could win, become Prime Minister, and 
I think it is true to say that you never promised the voters an easy 
life. They voted for you knowing that Turkey had difficult problems, 
but have you in any way been disappointed with the results you have 
achieved, for example, in inflation?

PRIME MINISTER oZAL

Let me tell you. If  you come back again to Turkey and we have 
a chance to meet you, I will try to explain more, but in the last two 
years which I became Prime Minister we have made very important 
reforms, which was not, I should say, able to be completed in twenty 
years. This is on the social side, economic side. We have invented new 
methods of financing. We changed the whole structure of Turkey’s 
economy.

Turkey, just six years ago, was exporting only $ 2 billion, 30 % 
was industrial; last year, 1985, five years later, Turkey is now expor
ting $ 8 billion and 78 % is industrial. This is a very important change.

Now, I was not disappointed what the results we got from the 
inflation aspect of the economy. I know it was not easy; it was diffi
cult. We always told to our people the truth and we always told them 
the hardship necessary. I remember once I was saying this at the se
cond oil crisis, which took place in 1980/81; people in Turkey, knowing 
that all difficulties came because of the price increase of oil, they were 
praying we have to find some oil in the country, with all around us oil- 
producers. I said no. We should not find oil. We should first learn how 
to work hard then maybe it is better to find oil!

But inflation is coming down, I tell you, from 50 % around 1984 
and now it is about 35/38 % and probably this year we will get the 
target of 25 %. Thank you.
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ELIAS HALPOOL (PHON.) (AL MAJALA MAGAZINE)

I had the chance of being to Turkey quite a few times and last 
time I met your Foreign Minister there and we were always assured 
that you can quietly handle the effects of the Iran-Iraq war - both 
countries are your neighbours as we well know. Could you confirm to 
us now if you are at all worried about the resurgence of this funda
mentalism around you on the secular regime which is ........ in Turkey?

PRIME MINISTER oZAL

First of all, we are very sorry that it is very difficult to find a 
solution to this. I have visited Iran two times and I have visited also 
Iraq once and probably next month I will visit Iraq, but I will say that 
the difference is so big, or what they claim from both sides is so diffe
rent, I see very little hope for peace in the coming months or so. We 
have no worry about what is the regime in Iran or the movement of 
fundamentalism, because basically, Turkey in the last 50 years, 65 years 
since the foundation of the republic, has been following what you call a 
secular system and people is used to.... I think the system now has been 
in place. We have seen very good example of it, but this does not mean 
Turkey is not an Islamic country. I should say, if you visit Turkey,
Turkey is a strongly Islamic country, but Islam is on what I call the
middle road, as prophet says many times, middle road, and Turkey
follows the middle road. Thank you.

NICHOLAS ASHFORD («THE TIMES»)

You have expressed your support for the UN Secretary General’s 
initiative on Cyprus, but so far that initiative has made very little 
progress indeed.

I wonder, first of all, what prospects you see for progress on the 
Cyprus problem in the near future, and also, how do you respond to 
Greek charges that it is the presence of Turkish troops in northern 
Cyprus which is mainly responsible for delaying progress?

PRIME MINISTER oZAL

I think the Greek charge will continue. It has been the last eleven 
years. It has not changed, but let me first state Turkey really wants 
a solution in the island. I am a practical man and I would like to see a 
good solution, but this solution does not mean that... it does not equally 
give rights to both communities. I mean, if it does give upper hand to 
one community and the other is a second-rate citizen that nobody will
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accept. Even the human rights followers in this country will not accept 
that... I want to see they will not accept that.

Now, we are supporting the Secretary-General’s initiative and good 
offices and we have supported more than our limits and last year, 
January 1985, 17th I believe, the Secretary-General produced a paper 
and Mr. Denktash accepted that paper, but the other side unfortunately 
did not accept. But I feel what I would like to tell, maybe this is a 
theory you might call it. The present situation in Cyprus, if you analyse 
the economic situation, then you look for example the southern part - 
per capita income is around $ 4,500. The Turkish side, northern, is only 
$ 1,500, and everybody recognises the southern part is the sole repre
sentative of the whole island state. The Turkish is an There
is no relation, any direct flights, even from London, to the northern 
part. Turkish Cypriots in London, which is quite I believe 80,000, they 
should go through Turkey. Their harbours are blocked. There is an 
embargo, continuing in the last eleven years. They are in a difficult 
situation economically compared to the southern part but southern 
part, after 1974 crisis, is developing much more rapidly than before. I 
can tell this. Any independent analyst will see these facts. Therefore, 
I say is there any incentive for the southern part to make an agree
ment? This is one question. I think you should ask your question to 
yourself.

QUESTION (INAUDIBLE) 

PRIME MINISTER oZAL

Yes I mentioned (to Mrs. Thatcher). Even I mentioned to Mr. 
Kinnoch about it and I also mentioned to the other leaders. There are 
1,5 million ethnic Turks in Bulgaria and the names of those people have 
changed. This is a new system of solving the ethnic problem in a way. 
The Muslim name has been changed and if you know the Muslim 
religion I do not think you can have a different name. We know very 
well this fact, but it has been changed under gun-point and today no
body is allowed to go in those areas, even not Turkish press, but also 
European press. The human right activists like Amnesty International 
I advise many times, why you do not have reports on Bulgaria - because
¡hey do not have information. But they have a ...... of false information
about Turkey, because Turkey is a free country; you can get the in
formation easily.
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QUESTION (INAUDIBLE)

PRIME MINISTER oZAL

No, no. We will continue to press on them.

ROBERT MORTON («FINANCIAL TIMES»)

You said you saw Mr. Kinnock this morning and that the question 
of ethnic Turks in Bulgaria was one of the subjects you discussed. Now, 
could you tell us what the other subjects were? One presumes that Mr. 
Kinnock brought up human rights questions, as he usually does, and 
so, could you tell us what he said and what your reaction was?

PRIME MINISTER oZAL

And also he brought up the question of Tony Benn! I have expla
ined to him. We had, I should say, not a very difficult talk with Mr. 
Kinnock. I invited him to Turkey to see with his eyes what is going 
on and if he wants to bring some of his members - maybe Tony Benn - 
he can bring Tony Benn also.

He read from a report, I believe, which was some parts written 
by Amnesty International. All the claims made by Amnesty Internati
onal have been analysed, have been answered, have been looked into, 
single by single cases, and I do not think they get this response from 
any other country which is not democratic, like Bulgaria, like other 
Iron Curtain countries. And I have explained all this to Mr. Kinnock.

Ro b e r t  McDo n a l d  (Ca n a d ia n  n e w s p a p e r  «To ro n to
STAR»)

It is said that you were refusing to offer sovereign guarantees to 
loans of this AECL for the Kandur reacter to go ahead. Is that correct? 
Do you think the deal will be finalised, and if so, when?

PRIME MINISTER oZAL

You see, I think I have to explain what is this built own and ope
rate system. In electric power, whether it is ....  parkland which is
based on imported coal or .... parkland as you mentioned, Canadian 
group and British group, we put a new system, what we call a «build 
own and operate». This, we guarantee power take-off. We buy the 
power. We give the agreed price between us on a basis of a basket of 
currencies which is original financing if they want to, or if they want 
just in dollars or British pounds, they select any model. The payment 
will be made and increase of price will be made in accordance with 
agreement. Why they need any other guarantee?
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In case of sovereign guarantee which some of the Asian banks or 
the situation supporting exports, like Coppers or the EECGD, I had 
explained, I have even write a letter to Mr. Baker, that this system is 
better than sovereign guarantee because I know one case, an American 
company came to Turkey to build a lignite burning plant, lignite-based 
power plant, and I asked them why you go and offer us and build, own 
and operate system? They went back after they studied the case care
fully because they are going to operate this time, not to sell the equip
ment, and they came back and said it is not feasible. Why should I build 
an unfeasible project on a credit basis, on sovereign guarantees? And 
this, I believe, a better system for the developing countries which buy 
equipment from the Western World. They should come and operate.

PETER BARR (GERMAN PRESS AGENCY)

Could you tell us whether you talked about the Tornado purchase 
and where does that matter stand now?

PRIME MINISTER oZAL

Let me tell you. The Tornado proposal has come to me just before 
my visit to United Kingdom and certainly a responsible government 
makes this offer a good study. There are areas of studies. First, tech
nical side of it, which related to organisation, our air force, defence 
department. We studied. On the other side, we have to look carefully 
to our repayment obligations. We have to look very carefully what is 
going to be in the coming years Turkish balance of payments and what 
would be the model of financing; what would be the counterpart or 
counter-trade? These type of things have to be studied, and before I 
study them I will not go into detailed talks. First, we should study, and 
then we will talk.

DAVID BARCHARD («FINANCIAL TIMES»)

Prime Minister, another question on international finance. Could 
you explain the queuing system you have recently introduce for inter
national project finance and also if a letter of intent is awarded for a 
major infrastructural project, if finance is subsequently found, does 
that mean a firm contract will be awarded? There seem to be some 
cases where this has not happened.

PRIME MINISTER oZAL

You see, in the recent years, because the improvement of Turkish 
economy, there has been a crowding out of proposals for dif
ferent projects in Turkey and I found out that makes some worry in
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the financial circles and then we decided not to have these worries on 
the financial circles. We said: unless we give priority, those projects, 
financing will stop after that, and there is what we call a queuing 
system. First of all, a certain part of our Government will meet together 
to decide on what would be the optimum projects for financing and then 
they will put in orders. These will be financed in these orders and it may 
be two projects at one time or one project at one time, depending upon 
the size of project, the importance of project and also availability of 
financing in Turkey and repayment possibilities of the future. All these 
things have to be looked into and then we will announce that this project 
will come. That project will come, and on a one-year period, probably 
there are different projects.

Now, I will tell you very clearly what are our objectives.

First of all, our Government is going into the investments more 
on infrastructure, such as electric power or even in those cases, we 
would like to see this «build own, operate» system worked.

Second, we would like to go on to other infrastructure projects 
like highways, express-ways, which is necessary in Turkey. Turkey is 
a transit country, going to Europe, to the Middle East, and thirdly, 
harbours, maybe airports.

These are the main elements of the State investment areas. The 
rest is belonging to private industry. Private industry fine or terrain 
investment fine; any other project feasible for themselves, they may 
come.

JOHN OSMOND (BBC)

You did mention that you had discussed joint defence and indus
trial joint ventures with British Ministers. Can you be a bit more 
specific and say what particular types of project?

PRIME MINISTER oZAL

Let me tell you. We are, as I said just a while ago, to our Euro- 
Money reporter, we have made a lot of reforms in the system in Turkey. 
There was a big reform on the area of defence industries. Turkey had 
only one State company, which was busy on defence-related industries, 
which come back from maybe Ottoman period and from the budget you 
support that company. This is now all over. A new system is being 
implemented. We change a lot. We put a new what we call «defence 
industry support fund». The defence industry support fund will be 
equally distributed. For example, we get 1 % income tax on top of our
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income tax level, from everybody, and we get 1 % tax roughly from 
the corporations. That goes to this fund. State lottery revenues go to 
this fund. On cigarettes, some levies on cigarettes, and also 3 % tax 
on oil goes to this fund. The fund supports joint ventures, foreign and 
local, private, not State. The fund administration may be a partner but 
reluctantly. We mostly want to support or give orders or maybe prototype, 
and the fund resources, in accordance with this formula I just menti
oned, will be around $ 600 million yearly.

QUESTION (ATHENS)

I wonder if you see a contradiction in the statement you made 
yesterday on Cyprus. You called., on the one hand., you said on the 
one hand that you support the efforts of the UN General Secretary and 
on the other hand, you called for the international recognition of the 
fait accompli brought about by the Turkish troops in northern Cyprus. 
I wonder doesn’t that call undermine the efforts of the Secretary-Gene
ral, since it sets a new condition for the successful conclusion of the 
negotiations and I wonder, don’t you think that this is the way to kill 
the negotiations between the two sides since the Greeks or the Greek 
side is bound to resist such a condition tooth and nail?

PRIME MINISTER oZAL

I think it is a misunderstanding. What I said yesterday is support 
strongly Secretary-General’s good offices. We support it so that if 
Greece accepted his paper on 17 January 1985 probably the solution of- 
Cyprus was on the way. The Greek side did not accept.

Nov/, what I said in addition to that, because of that experience 
we got in 1985, 17 of January, 1 said why Greek side is not accepting 
these proposals? I think they have no encouragement. They have no 
incentive. They live in a much better atmosphere. They get all the 
benefits from outside. Support from the different countries. They re
cognised only the sole representative of the island. The other side is 
rebels, and they are in a very desperate condition. We only help them 
and per capita income is $ 4,500, $ 1,500 the other side. I think
I found out this is the solution. Everybody should know it, and from 
here to Cyprus, even in the Secretary-General’s proposition to open 
Nicosia Airport, to serve to both sides, the Greek side did not accept
that. I think these are the elements we have to look at very carefully.
Turkey really wants a good solution, not on Cyprus, but also in Asia 
and per capita income is $ 4,500, $ 1,500 the other side. I think
olive branch, but we have always refused and I hope there is a glimp
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se of light after I met to Mr. Papandrou in Davos. I hope there will be 
some chance.

QUESTION (CYPRUS W EEKLY)

I must press you a little bit more about how you see a good solu
tion for the Cyprus problem. Both Greece and the Greek Cypriots feel 
that there are no circumstances in which you would be prepared to 
withdraw the Turkish troops from Cyprus. Are there conditions under 
which you would be prepared to withdraw the troops and what would 
the Greeks have to accept before you agreed to the demined pasation 
of the island?

PRIME MINISTER oZAL

Let me tell you. Turkish troops arrived there about 11 years ago as 
you said, but there is no danger to Greek side. Nothing happened. They 
all looked very well. There is no dispute among yourselves either. I 
mean, before 1974, I know there was a. .... programme in Cyprus bet
ween the Greeks themselves. What was the cause of Samson’s coup 
d’etat? And do not forget, that if Turkish troops were not on the island 
you would be adjacent to Greece or maybe another dictatorship in the 
island.

It was for your benefit and also it was for Greece’s benefit to 
return to democracy. I know very well. I know what has happened in 
Greece. Karamanlis came back. We helped them.

Now, we really want a solution in Cyprus. We really want a solu
tion on Aegean. Why we have separated? We have many centuries 
lived together. We know each other very well. I changed. I removed 
the visa requirement for Greek citizens. WThy you should not do it? 
And many people from Greece now visit Turkey. We are very happy to 
accept them and I will tell you, if you think on these lines; if Greece 
thinks that Turkey is not a danger, we will have a much better relation.

QUESTION

Mr. Prime Minister, during your discussions with Mrs. Thatcher, 
did you talk around the Arab - Israeli conflict and was there an agree
ment to support the Arafat leadership?

PRIME MINISTER oZAL

We have not gone into the detail of the Arab-Israeli conflict in 
our talks.
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QUESTION

Prime Minister, did Mrs. Thatcher indicate whether or not she 
was accepting your invitation to visit Turkey and if so, has a date been 
fixed ?

PRIME MINISTER oZAL

You see these visits have taken almost 30 years/apart from ... but 
I had the indication that she will do in a possible short time. I do not 
know what.

QUESTION (MOSTLY INAUDIBLE)

... come back to the Iraqi-Iran war ... military bases for NATO 
in Turkey... I would like to know if you in the case of a deterioration 
of that war there, in a way that might affect the interests of the West 
and NATO there, under which conditions these bases could be used.

PRIME MINISTER oZAL

These bases will not be used out of NATO area.

QUESTION (BULGARIAN NEWS AGENCY)

Prime Minister, may I ask you a question? There are some countries 
in the Balkans, including Warsaw Pact and NATO countries, strongly 
pressing for the creation of nuclear-free zones on the Balkan Peninsula. 
What is the position of your Government to this question?

PRIME MINISTER oZAL

I think position about what you call nuclear-free zones proposed 
by Bulgaria, Roumania and also Greece, Mr. Papandrou, and what we 
believe before we go into a free zone in a small area, I think this system 
has to be solved on a much larger basis, not a small area. I mean it is 
between East and West.

If  you think it, we have to look into that, because the range of 
these weapons is so that it cannot be that just one area is free of these 
weapons., it does not affect.

JIM BODGINER (MIDDLE EAST ECONOMIC DIGEST)

How do you view the future for your trading and economic relations 
with the Middle East in view of the slump in oil prices?

PRIME MINISTER oZAL

Let me tell you this. Turkey’s trade relation with Middle East 
started to increase after 1980. In 1979 our total volume of trade., not 
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volume of trade., our exports were $ 300 million in 1979, but from the 
year 1980 a steady increase continued and last year I believe it is aro
und 3.5 billion dollars, which is more than ten times. That means 
this trade increase has taken place ... the oil price started to fall down 
from the peak of 1981 ... we have increased our trade with the Middle 
East.

Now what happens this time if oil price sharply comes down as is 
today like 15 dollars, even they talk about $ 10 a barrel. Certainly 
trade will be affected, but our trade will be affected less in my opinion. 
I mean mostly the Western trade will be affected more because it is 
from the Western countries you sell mostly luxury and costly products. 
We sell cheaper and some necessary products and I do not think they 
will decrease too much.

DAVE MASON (ASSOCIATED PRESS)

In your discussions on East-West relations with Mrs. Thatcher, 
I assume you spoke of Mr. Gorbachev’s recent arms proposal. What is 
your opinion of the proposal ?

PRIME MINISTER oZAL

Let me tell you. Mr. Gorbachev looks like he is changing quite a 
lot in Soviet Union and changing the approach to West and maybe more 
than estimates and let us see what will happen after the Congress on 
25th of this month and what I feel, there will be some bigger change and 
may be you will have more surprises.

QUESTION

Mr. Prime Minister, did Mrs. Thatcher try to convince you that 
Turkey should not rush to apply for full membership in the EEC?

PRIME MINISTER oZAL

I think Turkish entry to Common Market is our target. I have 
said many times. I am not rushing. I always said that Turkey will pre
pare herself and Turkey should be an asset, not a liability and Turkey 
is on the way to do that. The timing is unimportant. Nobody can say the 
timing is this, tomorrow, or one day, one year later or two years later 
or ten years later. In my opinion, timing will decide. We will decide 
the time to enter it or make application. What is more suitable and 
what is more realistic for our case? To give you one example, in 1980 
I remember very well, when Turkey was in very great difficulties, 
economic difficulties, we brought a report to OECD organisation in
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Paris and said that Turkey will recover in five years if you provide these 
aids and they smiled because it was impossible; Turkish import oil bill 
was $ 3.4 billion, Turkish export was $ 2 billion. But in three years 
time, less than five, Turkey recovered. I think this is an example.

CHRISTINA KUGENARA (GREEK DAILY «ACROPOLIS»)

Yesterday, you spoke on the question of the Aegean dispute bet
ween your country and Greece. Yesterday you spoke about being hopeful 
that this is a matter that can be solved through negotiations prove 
that self-imposed inhibitions can be left aside. Would you care to elabo
rate on these self-imposed inhibitions?

PRIME MINISTER oZAL

Let me give you one example. When I came to power at the end 
of 1983, I told to our Foreign Office people, and I said I want to remove 
the visa requirement for Greek citizens. They objected, because this
visa was imposed in 1963 or 1964, and they said the objection was this:
public opinion is not possible to have the visa required. We give somet
hing without getting something from outside. I mean the visa will not 
be removed by the Greek side. I said I will do it one-sided, and no oppo
sition came from the Turkish people and many people thought there 
will be some opposition from our public opinion. No. And I think the 
same thing should apply in Greece. Politicians think public opinion is 
quite against Turkey and they use this. If they do not use it, if they 
think that relations between Turkey and Greece improve, it will bene
fit them. It benefitted me when I removed the visa requirement. It 
benefitted economically. You come and started to buy from Turkey!

QUESTION (TURKISH DAILY NEWS)

Mr. Prime Minister, has there been anything to change in Soviet 
policy towards Turkey after Soviet Secretary-General Gorbachev came 
to power? And about Gorbachev on Cyprus?

PRIME MINISTER oZAL

I do not think so, but what I feel, we have signed very recently 
the agreement of buying gas from Soviet Union and this agreement 
has been, I think has shown that the interest of Soviet Union in Turkey,
and they want to establish, as we do, a better economic relation with
Turkey.

QUESTION

... about Gorbachev’s plan on Cyprus...
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PRIME MINISTER ÖZAL

I said what is my opinion before. I think you have it.

QUESTION

I wanted to ask you how secure is the property of the people of 
Greek origin in Turkey? How secure is their property?

PRIME MINISTER oZAL

If  they are Turkish citizens, even if they are Greek people, I invi
ted them come back to Turkey. They returned to Turkey. It has been 
very safe.

NICHOLAS ASHFORD («THE TIMES»)

There are four Britons currently serving long sentences in Turkey 
on drug-related offences. Could you say when Turkey will ratify the 
Council of Europe Convention on the Transfer of Sentenced Persons 
which would...

PRIME MINISTER oZAL

We have ratified that agreement. I think you ratified later than 
us. We have ratified and today making exchange of inmates with Ger
many and Australia and I do not think we have this similar case with 
the UK right now.

NICHOLAS ASHFORD

Why cannot these people be sent back to this country?

PRIME MINISTER oZAL
That is the reason. Either you have ratified very recently. I do 

not know.

NICHOLAS ASHFORD
I think we have ratified.

PRIME MINISTER oZAL
Very recently. Very recently. We ratified much earlier than you.

NICHOLAS ASHFORD
Sorry. Why can’t they be sent back then?

PRIME MINISTER oZAL
I think you ratified very recently I said, and there must be an 

agreement between, according to that ratification, we should have an 
agreement between UK and Turkey, and then it could be done.
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QUESTION

Mr. Prime Minister, in your mission’s talks with British officials, 
did you have talks with the Exports Credits Guarantee Department?

PRIME MINISTER oZAL

I did not talk, but they told me they have increased the limits.

QUESTION (SAME MAN)

Did they indicate that they might be willing to support any of 
these large projects they are discussing?

PRIME MINISTER OZAL

I think why they increased, because they want to .... some projects.

QUESTION

Prime Minister, on the civilian regime in Turkey again please. 
Turkey has been living on a civilian regime for quite a long time before 
the intervention of the army in 1980 I think. Now what are the guaran
tees that this intervention will not happen again?

PRIME MINISTER OZAL

Guarantee is I think democratic regime now established in Turkey 
and people very much likes democracy and to give you an example, I 
was elected, maybe press knows very well I was not liked by the mili
tary regime before and that does not mean that our people like Presi
dent very much. I mean, if he is a candidate he will be elected with a 
big majority, I tell you, but they like democracy and this is one guaran
tee.

Second guarantee I will tell you, the economy conditions in Turkey 
is a base. It is going very well.

QUESTION

Prime Minister, can I come back to what you had to say about the 
conditions for the withdrawal of Turkish troops from Cyprus? Did I 
understand you correctly to say that there would have to be a) inter
national recognition of the TRNC, b) a lifting of the Greek Cypriot 
blockade and c) a settlement of the Aegian before you would remove 
your troops?

PRIME MINISTER oZAL

No. It is not related. What I  say, Turkish troops went there 
because of the guarantee agreement made in the London-Zurich agree-
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ments and to protect the Turkish community and also the state of 
Cyprus. It has happened. And they will be drawn back when the agree
ment is signed and making a new agreement on the island of Cyprus 
whether it is a federal state, both sides agree - 1 mean the Cypriots... 
Greek-Cypriots and Turkish Cypriots will agree - under the auspices 
of United Nations Secretary-General and probably at that time, natu
rally with agreement, Turkish troops will be drawn back, provided that 
we will have guarantees.

QUESTION

I believe that some people in this country, the British Diplomatic 
Service as they say, believe that there is a leeway here to, say, start 
the removal of the troops from Cyprus as the negotiations are going 
on and before the piece of paper will be signed, so by the time it is 
ready for signatures, few troops will have been in Cyprus. Have you 
envisaged this?

PRIME MINISTER oZAL

I do not know. I think this is estimate, but I know one thing. Even 
in the first agreement, there was a contingent troop of both Greece 
and Turkey in the island.

QUESTION (SAME MAN)

Would you start negotiations with the troops beginning to move
out?

PRIME MINISTER oZAL

That depends upon the.... how fast on the other side.... you have 
armaments.

TOM MACMULLEN (PRESS ASSOCIATION)

In your lecture at Chatham House yesterday, you suggested that 
Turkey’s NATO allies have a duty to assist Turkey in modernising its 
defence equipment. Did you discuss this with any British Minister and 
what in particular do you want Britain to contribute?

PRIME MINISTER oZAL

You see, we are an outpost member of NATO; very important part 
of the NATO alliance, and we are also providing largest-numbered army 
after the United States, almost close to 800,000, but Turkish armour, 
Turkish equipment, is out of date, mostly what we call «Korean War 
vintage equipment» 1952, and therefore if Turkey is going to do its
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duties in NATO and protect also its country, it should., she should mo
dernise its armed forces. We have done our own site. We have now put 
this new defence support fund, but at the same time, our allies like 
the big allies like the United States, Germany and United Kingdom, 
have to have some more help to us. I found out we buy by our own 
money some equipment but we buy more from the United Kingdom 
than Germany. Germany gives more aid.

QUESTION

Prime Minister, I understand that the idea of Turkey acting as 
a bridge is dear to the heart of your Foreign Ministry. You mentioned 
that Turkey is now well placed to act as a bridge between Europe and 
the Middle East.

PRIME MINISTER oZAL

Yes, and even more, Islamic group of countries.

QUESTION (SAME MAN)

And I can well see the potential benefits of that. I wonder, howe
ver, Turkey being established as a bridge would affect your policy. 
Would you do in other words something which you would not be doing 
otherwise, Sir?

PRIME MINISTER oZAL

Next month we have a very important Islamic Conference on trade, 
economy and agriculture in Istanbul - 40 or 41 Islamic groups of countri
es. Ministers will come. We will have a three-day meeting, three - of 
four - day meetings. This is the second meeting.

Turkish case is an interesting case, especially for developing 
countries and what economic policies we follow and they are very much 
interested. We try to help them. We try to help them how they can 
manage and there are many interests. I have seen it, especially at the 
side of the Islamic group of countries, large population, and I think 
also this dimension is very also useful to Europe. That is the point I 
want to make.

QUESTION

In your earlier statement, you indicated that your contacts here 
have proved to be very successful and you are very pleased with the 
results you achieved here. What has been the most fruitful and most 
successful part of your visit here?
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PRIME MINISTER ÖZAL

You let us not to tell that part, but let me tell you very clearly,
I happen to know many people with this trip, starting- with Mrs. 
Thatcher, and also the leaders of different parties, businessmen, ban
kers, and I think this is the most important part of my visit.

BELGE : 11

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL TARAFINDAN FKÖ İCRA KOMİTESİ
BAŞKANI YASSER ARAFAT ONURUNA 26 ŞUBAT 1986 

TARİHİNDE YERİLEN ÖĞLE YEMEĞİNDE YAPTIĞI KONUŞMA

FKÖ İcra Komitesi Başkanı,
Sayın Yasser Arafat,
FKÖ İcra ve Merkez Komitesinin Kıymetli üyeleri,
Saygıdeğer Konuklar,

FKÖ İcra Komitesi değerli Başkanı Yasser Arafat ve yakın mesai 
arkadaşlarını memleketimizde görmekten büyük memnuniyet duymak
tayım. Bu vesile ile kendilerine bir kez daha «Hoş Geldiniz» demek 
isterim.

Bu ziyaret, Başkan A rafat’ın FKÖ Temsilciliğinin memleketimizde 
resmen göreve başlamasından bu yana Türkiye’ye yaptıkları ikinci zi
yarettir. Kendilerinin bu ziyaretleri, devamlı çalkantılara ve ihtilâflara 
scahne olan bölgemizde önemli gelişmelerin vukubulduğu bir döneme 
rastlamaktadır. Her vesileyle olduğu gibi, bu kez de, Başkan Arafat’la 
Filistin meselesi ve bölgemizi ilgilendiren önemli sorunlar üzerinde ya
rarlı görüş teatisinde bulunmaktan memnuniyet duydum. Bugünkü gö
rüşmelerimiz son derece açık, samimi bir hava içerisinde cereyan etti 
ve yararlı oldu.

Türkiye, bölgedeki Arap ülkeleriyle olduğu gibi, Filistin halkı ile 
de ortak manevi ve kültürel değerlerden kaynaklanan dostluk ilişkileri ■ 
sürdürmektedir. Türkler ve Filistinliler arasındaki bağların ve sağlam 
temeller üzerine kurulu dostluğun gittikçe kuvvetlenmesinden memnu
niyet duymaktayız. Nitekim, bu ilişkiler, resmen kurulduğu 1975 yılın
dan ve Türkiye’de devamlı bir temsilcilik açıldığı 1979 yılından bu yana 
gittikçe memnuniyet verici bir şekilde gelişmiş ve güçlenmiştir.

Türkiye’nin Filistin konusundaki tutumu açıktır. Türkiye, Orta 
Dogu meselesinin özünde Filistin sorununun bulunduğuna inanmakta
dır. Türkiye bölgede adil ve kalıcı bir barışın öncelikle Filistinlilerin 
self-determinasyon hakkı dahil meşru haklarının tanınması suretiyle ve
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İsrail’in Kudüs dahil 1967’den beri işgal ettiği Arap topraklarından geri 
çekilmesiyle tesis edilebileceğine kanidir. Keza, bölgede barışın sürekli 
olabilmesi için bütün bölge ülkelerinin tanınmış ve güvenilir hudutlar 
içinde yaşaması gerektiği inancını da taşımaktadır. Türkiye, böyle bir 
barışın tesisi yolundaki tüm barışçı çabaları başından beri desteklemek
tedir. Türkiye, keza, bu barışçı çabalara FK ö’nün diğer taraflarla bir
likte katılması gerektiğini her vesileyle vurgulamaktadır.

Şüphe ve düşmanlık tohumlarının yaygın olduğu, görüş ayrılıkla
rının son derece derin bulunduğu bu nazik bölgede, evlerinden yurtların
dan mahrum kalan Filistin halkının çektiği acı ve cefalara son verecek 
kesin bir çözüm yolunun bulunmasının kolay olmadığını biliyoruz. An
cak, bu konuda taraflara büyük sorumluluk düştüğüne ve meselelere 
realist bir açıdan bakan arayışlarla yaklaşmakla, uzun zamandır bölge
de özlemi duyulan barış ve istikrar ortamına kavuşulabileceğine inanı
yoruz.

Türkiye, 1947’de Filistin’in bölünmesini öngören plana BM’de kar
şı çıkmıştır. 1967 Haziran savaşından bu yana, gerek ikili temaslarında 
gerek başta BM olmak üzere diğer uluslararası forumlarda Filistinlilerin 
haklı davalarını savunmuş ve Filistinlilerin meşru haklarını gözeten ka
rarları desteklemiştir.

İşte bu anlayışla, Türkiye, 1975’te BM’de kurulan BM Filistin Hal
kının Vazgeçilmez Haklarının Uygulanması Komitesi kurucu üyeleri 
arasında Batı grubundan yer almış ve bu Komite çalışmalarında farklı 
görüşleri uzlaştırıcı ve yapıcı rol oynayan bir tutum benimsemiştir. Y i
ne bu Komite faaliyetleri hakkında kabul edilen bir karar uyarınca, 
1977’den bu yana «Filistin Halkıyla Dayanışma Günü» ilân edilen 29 
Kasım tarihi memleketimizde çeşitli şekillerde kutlanmakta ve bu vesi
leyle BM’de yapılan Komitenin özel Toplantısına son iki yıldır tarafım
dan mesaj gönderilmektedir.

Komite faaliyetleri çerçevesinde yapılan bölgesel seminerlere Türk 
diplomatları, bilim adamları faal bir şekilde katılmaktadırlar. Komite 
kurulduğundan bu yana ilk defa bu yıl bir Batı ülkesinde yapılacak 
olan «Batı Bölgesi Semineri» 7 - 1 1  Nisan tarihlerinde İstanbul’da dü
zenlenecektir. Türkiye, evsahibi ülke olarak, seminerin başarısı için elin
den gelen gayreti esirgemeyecektir.

Türkiye, Filistin meselesine bir çözüm yolu bulunması zamanının 
.çoktan geldiğine inanmaktadır. Keza, barış sürecinin kolay olmadığını 
da müdriktir. Barış istemek, barışı tesis edebilmek ayrı şeylerdir. Za
man süratle geçmekte ve maalesef bölgede barış ve huzur ortamının
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kurulmasını arzulamayanların maksatlarına hizmet etmektedir. Dolayı
sıyla, barışın tesisi yolundaki faaliyetlerde bu gerçeklerin bilinci içinde 
hareket etmek gerekir. Biz, tarihin çeşitli cilvelerine maruz kalmış, sa
yısız müşküllere göğüs germiş, pek çok badireler atlatmış Filistin hal
kının, adil ve kalıcı bir barışa ulaşılması sürecinde de aynı fedakârlık 
ve sorumluluk duygusu içinde hareket edeceklerinden eminiz. Filistinli
lerin, uluslararası camiada, zaten tanınan ve kabul edilen haklı dava
larında başarıya ulaşacaklarına inanıyoruz.

Sözlerime, Sayın Başkan Arafat’ın şahsi sağlık ve mutluluğu, F i
listinli kardeşlerimizin refah ve saadeti ile haklı Filistin davasının en 
kısa zamanda lâyık olduğu adil ve kalıcı bir çözüme kavuşması temen
nisiyle son vermek istiyorum.

Teşekkür ederim.
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Dışişleri Bakanlığı Basımevi - ANKARA



Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Dairesi Başkanlığı tarafından 
yayınlanmıştır.



A Y İ N  O L A Y L A R I





SURİYE BAŞBAKANI KA8SEM TÜRKİYE’DE

( 4 - 6  Mart 1986)

Suriye Başbakanı Abdül Rauf El Kassem, Başbakan Turgut özal’m 
resmi konuğu olarak beraberinde Dışişleri ile görevli Devlet Bakanı 
İhsan El Hayyıp, Dış T icaret. Bakanı Muhammed İnadi, İçişleri Bakanı 
Muhammed Baggas ve Sulama İşleri Bakanı Abdullah Madani olduğu 
halde ülkemizi ziyaret etmiştir.

Türk heyeti ise Başbakan Turgut özal’m başkanlığında, Devlet 
Bakanı Mustafa Tınaz Titiz, Dışişleri Bakanı Vahit Halefoğlu, İçişleri 
Bakanı Yıldırım Akbulut, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sudi Türel 
ve üst düzey yöneticilerden müteşekkil idi.

Başbakan Turgut özalTiı 1982 yılında Başbakan Yardımcısı olarak 
Şam’ı ziyaretinden bu yana Başbakan El Kassem’in bu ziyareti iki ülke 
arasında uzun yıllardır yapılmayan Başbakan düzeyindeki ilk ziyarettir.

Resmi görüşmelerde «Fırat Nehri», «sınır güvenliği», «ekonomik 
ilişkiler» gözden geçirilerek, bölgesel ve uluslararası konular üzerinde 
görüş alışverişinde bulunulmuştur.

Resmi görüşmeler sonunda bir Ortak Basın Bildirisi yayınlanmıştır.

Bu ziyaret sırasında ayrıca, Anadolu Ajansı ile Suriye Haber 
Ajansı arasında bir işbirliği protokolü imzalanmıştır.

Başbakan El-Kassem , Başbakan Turgut özal’ı Suriye Arap Cum
huriyetine resmi bir ziyarette bulunmak üzere davet etmiş ve bu davet 
Başbakan Turgut özal tarafından memnuniyetle kabul edilmiştir.

Ankara’daki resmi temaslarını tamamladıktan sonra İstanbul’a ge
çen Suriye Başbakanı kentin tarihi ve turistik yerlerini gezdikten sonra 
ülkemizden ayrılmıştır. (Bkı Belge : 1, 2, 3)

İSEDAKTN 2. NCİ TOPLANTISI YAPILDI 

( 1 1 - 1 6  Mart 1986)

İslâm Konferansı Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi 
Komitesi’niıı (İSEDAK) 2. Toplantısı İstanbul’da yapılmıştır.

İslâm Konferansı örgütü bünyesinde, 1981 yılında kurulmuş olan 
Daimi Komite’nin 1984 yılı Kasım ayında İstanbul’da yapılan ilk top
lantısında, İslâm ülkeleri arasında ekonomik işbirliğinin geliştirilmesi 
amacıyla alman kararlar çerçevesinde Bakanlar düzeyinde bir seri alt 
komitenin oluşturulması kararlaştırılmıştır.
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İSEDAK - 2 çalışmalarına, uzmanlar toplantısıyla başlanmıştır, ü l
kelerin üst düzey yetkililerinin katıldığı uzmanlar toplantısında, uzun 
vadeli ticari kredi projesinin uygulamaya konulması hususunda görüş 
birliğine varılmış, İslâm Araştırma ve Eğitim Enstitüsü’nün üye ülke
lere bilgi temini ve ticaret tercihleri çalışmalarına devam etmesi karar
laştırılmış, İslâm ülkeİeri’nde ortak yatırımların geliştirilmesi için ku
rulması öngörülen ulusal kalkınma finansmanı kuruluşları birliğine iliş
kin çalışmalar ve üye ülkeler arasında ekonomik işbirliği «eylem planı» 
gözden geçirilmiştir.

Cumhurbaşkanı Kenan Evren’in açış konuşmasıyla çalışmalarına 
başlayan İSEDAK - 2’de Başbakan Turgut özal da bir konuşma yapmıştır.

İSEDAK - 2 ile aynı anda, İslâm Konferansı Örgütü Gıda Güvenliği 
ve Tarımsal Kalkınma Bakanlar toplantısı da Tarım, Orman ve Köyişleri 
Bakanı Hüsnü Doğan’ın başkanlığında yapılmıştır.

Cumhurbaşkanı Kenan Evren’in kapanış konuşmasıyla çalışmalarını 
bitiren İSEDAK - 2’nin kapanış oturumunda Tarım, Orman ve Köyişleri 
Bakanı Hüsnü Doğan, Tarım Bakanları toplantısında alman kararlar 
Başbakan Yardımcısı Kaya Erdem de ekonomiden sorumlu Bakanlar 
toplantısında alman kararlar hakkında bilgi vermişlerdir. (Bk. Belge 
6, 7, 8, 9).

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL IRAKT ZİYARET ETTİ 

(21 - 24 Mart 1986)

Başbakan Turgut özal, Irak Başbakan Birinci Yardımcısı Taha 
Yasin Ramazan’m resmi konuğu olarak, beraberinde Maliye ve Gümrük 
Bakanı Ahmet Kurteebe Alptemoçin ve üst düzey yöneticilerinden olu
şan bir heyetle Irak’ı resmen ziyaret etmiştir.

Bu ziyaret sırasında Türkiye - Irak 6. Dönem Karma Ekonomik ve 
Teknik İşbirliği Komitesi Toplantısına ilişkin Protokol Maliye ve Güm
rük Bakanı A. Kurteebe Alptemoçin ve Irak Petrol Bakanı Ahmet Tahi 
tarafından imzalanmıştır.

Sözkonusu protokolde iki ülke arasındaki bankacılık işlemleri, de
miryolu hattı inşası, 2. petrol boru hattı ve elektrik enerjisi alışverişine 
yer verilmiştir.

Başbakan Turgut özal, Irak’ta yapmış olduğu temasları sonunda 
bir basın toplantısı düzenlemiştir. Bu toplantısında Başbakan özal, «sa
vaş konusunda aktif tarafsızlık siyasetimizi devam ettireceğiz» demiştir.
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ABD DIŞİŞLERİ BAKANI GEORGE SHULTZ TÜRKİYE’DE

(22 - 25 Mart 1986)

ABD Dışişleri Bakanı George Shultz, Dışişleri Bakanı Vahit Ha- 
lefoğlu’nun resmi konuğu olarak ülkemizi ziyaret etmiştir.

Beraberinde Türkiye işlerinden sorumlu üst düzey yetkililer ve 
kalabalık bir gazeteci grubuyla ülkemize gelen Shultz ziyaretine İstan
bul’da kentin tarihi ve turistik yerlerini gezerek başlamıştır.

ABD Dışişleri Bakanı Ankara’da bulunduğu sırada, Cumhurbaşkanı 
Kenan Evren, TBMM Başkanı Necmettin Karaduman ve Başbakan Tur
gut özal tarafından kabul olunmuş, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardım
cısı Kaya Erdem ile Milli Savunma Bakanı Zeki Yavuztürk ile görüş
müştür.

Ankara’daki temaslarını tamamladıktan sonra ABD Dışişleri Ba
kanı bir basın toplantısı düzenlemiştir. Shultz basın toplantısında, «Sa
vunma ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması iki ülkenin de yararınadır. Bu 
anlaşmayla güçlü savunma işbirliğini sürdürmekte kararlıyız. Ekonomik 
ve ticari faaliyetlerimizi arttırma konularında görüştük. İran - Irak sa
vaşı, Orta Doğu sorunu, dünyadaki ekonomik gelişmeler ve Doğu - Batı 
ilişkileri gibi dünya sorunlarını da ele aldık» demiştir.



K Ü L T Ü R E L  O L A Y L A R

— Bas Ayhan Baran 19 Mart 1986’da Moskova Bolşoy Tiyatro
sunda Don Carlos operasında oynamıştır.

— Çekoslovakya - Komensky üniversitesi Tıp Fakültesi Pedalojik 
Fizyoloji Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Atanaz Fizel 17 - 30 Mart 1986 
tarihleri arasında ülkemizi ziyaret etmiştir.'

— Modacı Zuhal Yorgancıoğlu Başkanlığındaki 18 kişilik moda ve 
dans grubumuz, gösterilerde bulunmak üzere 20 - 27 Mart 1986 tarih
leri arasında Kuveyt’e gönderilmişlerdir. Kuveyt Sheraton otelinde yer 
alan gösteriler sırasında, iki aşçımız da Türk yemeklerinden örnekleri 
Kuveyt’lilere tanıtmışlardır. Etkinliklerimiz Kuveyt basınında geniş bi
çimde yer almış ve beğeni ile karşılanmıştır.

— 10 kişilik bir karate takımımız, 23 - 29 Mart 1986 tarihleri ara
sında düzenlenen Uluslararası Şam Turnuvasına katılmıştır.
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O L A Y L A R  K R O N O L O J İ S İ





1 Mart 1986

BAŞBAKAN ÖZAL İSVEÇ BAŞBAKAN YARDIMCISINA 

TAZİYE TELGRAFI GÖNDERDİ

İsveç Başbakanı Olof Palme’nin katledilmesi vesilesiyle Başbakan 
Turgut özal İsveç Başbakan Vekili İngvar Carlsson’a şu mesajı gönderdi:

«Başbakan Olof Palme’nin alçakça öldürülüşü dolayısıyla derin üzün
tü duyarak Türkiye Hükümeti ve şahsım adına, İsveç Hükümetine ve 
Sayın Palme’nin ailesine başsağlığı dileklerimizi sunmak isterim. Baş
bakan Palme dünyada barış uğruna yorulmak bilmeyen çabaları ile ha
tırlanacaktır.»

2 - 3  Mart 1986

ECO YÜKSEK KONSEYİ TOPLANDI

Türkiye, Pakistan ve İran Ekonomik İşbirliği örgütü (ECO) Yük
sek Koııseyi’nin 3. ncü dönem toplantısı İslamabad’da yapılmıştır.

Toplantıya Türkiye’yi temsileıı Büyükelçi Cenap Keskin katılmıştır.

Toplantı sonunda yapılan açıklamada, üç ülkenin yatırım mallan alım- 
larmı finanse etmek için bir ECO Yatırım ve Kalkınma Bankası kurul
ması yönündeki önerisinin onaylandığı bildirilmiştir.

2 Mart 1986

KÖRFEZDE SALDIRIYA UĞRAYAN TÜRK TANKERİ İLE 

İLGİLİ OLARAK DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 

BİR  AÇIKLAMA YAYINLADI

«Baran Denizcilik Şirketine ait Atlas-1 tankerimizin 2 Mart 1986 
günü mahalli saatle 10.00’da Suudi Arabistan’ın Ras Taunarah limanına 
petrol çekimi maksadıyla gidişi sırasında, Sırrı adasının takriben 80 mil 
batısında ve Katar açıklarında bir hava saldırısına maruz kaldığı öğre
nilmiştir. Alman ilk bilgilere göre kimliği meçhul 5 uçaktan oluşan bir 
filoya mensup uçaklardan biri, alçaktan uçuş suretiyle tankerimizi bom
balamış ve bu saldırı sonucunda güvertede bulunan ikinci kaptan haya
tını kaybetmiş; bir gemicimiz ağır bir şekilde yaralanmış ve tankerde 
önemli bir hasar meydana gelmiştir. Bu hasara rağmen Atlas -1  tan
keri Dubai limanına müteveccihen yoluna devam etmektedir.

Bu saldırı olayının öğrenilmesi üzerine, saldırıyı yapanların ortaya 
çıkarılması için gerekli girişimlere derhal başlanmış ve ilgili temsilcilik
lerimize bu yönde talimat verilmiştir.
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Uluslararası hukuka ve milletlerarası sularda seyrü sefer serbestisı 
kuralına aykırı olarak yapılan bu saldırı tarafımızdan en şiddetli bir 
şekilde kınanmakta olup, saldırı neticesinde meydana gelen manevî ve 
maddi zararın karşılanması yolunda gerekli girişimlerin aralıksız olarak 
sürdürüleceği tabiidir.»1

3 - 6 Mart 1986
SURİYE BAŞBAKANI E L  - KASSEM TÜRKİYE’DE

Suriye Başbakanı Abdül Rauf El-Kassem, Başbakan Turgut özalTn 
resmi konuğu olarak, beraberinde Dışişleri ile görevli Devlet Bakanı 
İhsan El Hayyıp, Dış Ticaret Bakanı Muhammed Inadi, İçişleri Bakanı 
Muhammet Baggaş ve Sulama İşleri Bakanı Abdullah Madam olduğu 
halde ülkemizi ziyaret etmiştir.

İki ülke Başbakanı başkanlığında başlayan resmi görüşmeler ko
miteler halinde çalışmalarını sürdürmüştür.

Konuk Başbakan, Cumhurbaşkanı Kenan Evren tarafından kabul 
edilmiş, bazı askeri tesislerde incelemelerde bulunmuştur. (Bk. 
Belge 1, 2, 3)

3 - 8  Mart 1986
TÜRKİYE - HOLLANDA KARMA EĞİTİM KOMİSYONU TOPLANDI

Hollanda’daki Türk çocuklarının eğitimlerine ilişkin sorunları ve 
çözüm önerilerini ele almak üzere Türkiye - Hollanda Karma Eğitim Ko
misyonu 3. ııcü toplantısı İstanbul’da yapılmıştır.

Toplantıda Türk heyetine Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı 
Müşaviri Dr. Nihat Bilgen, Hollanda Heyetine de Eğitim ve Bilimler 
Bakanlığı İlk öğretim Genel Müdür Yardımcısı Van Gelder başkanlık 
etmişlerdir.

Toplantıda Türkçe ve Türk kültürü 1. ders programı için bir grup, 
öğretmenlerin hizmet içi eğitimi için diğer bir çalışma grubu oluşturul
muştur.

Önümüzdeki yıl yapılması öngörülen komisyon toplantısında da bu 
iki çalışma grubunun çalışmalarının değerlendirilmesi kararlaştırılmıştır.

4 Mart 1986

KADIN ERKEK EŞİTLİĞİ AVRUPA KONSEYİNDE ELE ALINDI

Avrupa Konseyi tarafından düzenlenen kadın hakları ve kadın - 
erkek eşitliği konulu konferansta Türkiye Konsey nezdindeki Daimi 
Temsilcimiz Büyükelçi Filiz Dinçmen başkanlığındaki bir heyetle temsil 
edilmiştir.
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TBMM GENEL KURULU ULUSLARARASI BİR ANLAŞMAYI
ONAYLADI

TBMM Genel Kurulu, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Irak Cum
huriyeti arasındaki ham petrol boru hattı anlaşmasına ek anlaşmanın 
uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı onaylandı.

4 - 7  Mart 1986

TÜRKİYE - FRANSA ÇİFTE VERGİLENDİRMENİN ÖNLENMESİ 
ANLAŞMASI PARAFE EDİLDİ

Türkiye ile Fransa arasında Çifte Vergilendirmeyi önleyen anlaşma, 
ilk tur görüşmeler sonunda Ankara’da parafe edilmiştir.

Sözkonusu anlaşma ile Fransa’nın Türkiye’de yapacağı yatırımlarda 
ve üstün teknoloji alanında bir hareketin başlaması beklenmektedir.

4 Mart 1986

İNGİLTERE BAŞBAKANI TÜRK TV’SİNDE

TRT tarafından yayınlanmakta olan 32. gün programında İngiltere 
Başbakanı Margaret Thatcher çeşitli soruları cevaplandırmıştır.

5 Mart 1986

AET KOMİSYONU 10 MİLYON ECU’YU SERBEST BIRAKTI

AET Komisyonu Brüksel’de yaptığı toplantısında 4. Mali Protokol
den 10 milyon ECU’nun serbest bırakılarak özel İşbirliği Fonuna akta
rılmasını ve zorunlu ödemeler çerçevesinde Türkiye’ye ödenmesini karar
laştırmıştır.

5 - 8 Mart 1986

TÜRK - ABD TEKSTİL GÖRÜŞMESİNİN 3. TURU TAMAMLANDI

Türkiye’nin ABD’ye ihraç ettiği tekstil ürünlerine ilişkin kotaların 
arttırılması amacıyla ABD’de yapılan görüşmelerin 3. Turu tamamlan
mış ; ancak görüşmelerin sonucu ile ilgili herhangi bir açıklama yapıl
mamıştır.

6 Mart 1986

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI BTA’NIN YORUMUNU CEVAPLADI

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Yalım Eralp, Bulgar Telgraf Ajansı’nm 
26 Şubat 1986 tarihinde yayınlanan yorumunu cevaplayarak şunları söy
ledi :

4 Mart 1986
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«— Bulgar Telgraf Ajansında 26 Şubat 1986 tarihinde Ivo Garvalov 
imzasıyla yayınlanan yorumun, Bulgaristan’daki Türk azınlığına karşı 
görülmemiş bir baskı kampanyası uygulayan Bulgaristan Hükümetinin 
Dünya Kamuoyu’nu aldatmaya yönelik yalanlarla dolu yeni bir propa
ganda belgesi olduğu ilk bakışta anlaşılmaktadır. Sözkonusu yorumda 
Dünya basınında Bulgaristan’daki Türklere yapılan baskılar hakkında 
tek bir olay dahi zikredilmediği ileri sürülmektedir. Bu iddia Bulgar 
yetkililerinin baskı altında inlettikleri Türklerin seslerine olduğu gibi 
dünya basınına da gözlerini ve kulaklarını kapattıklarını göstermektedir. 
Gerçekte, Londra’dan Kinşasa’ya, Kopenhag’dan Doha’ya ve Buenos 
Aires’e kadar Dünya’nm çeşitli şehirlerinde intişar eden gazetelerde Türk
lere yapılan baskılarla ilgili binlerce makale, yazı, haber ve yorum yer 
almıştır. Bunlardan Türkiye Basın Yayın ve Enformasyon Teşkilatı ta
rafından bastırılan «Bulgaristan’daki Türk azınlığı - Yabancı Basından 
Yankılar» adlı yayma sığdırılabilenlerin adedi 1020’dır. Bu yayının bir 
örneği BTA Haber Ajansı’nm itiyat haline getirdiği gerçek dışı haber 
verme uygulamasına son vermesi ümidiyle tarafımızdan kendilerine gön
derilmektedir. Dış Dünya basınında çıkan makale ve yazıları görmez
likten gelen Bulgar yöneticilerinin bu konuda yabancı radyo ve ajans
larda yayınlanan gösteri ve programları da, rejim icabı, izlemekte güç
lükleri olduğu takdirde, kendilerine bu konuda da gerekli yardımda bulu- 
ııulabilecektir.

Azınlık hak ve statüleri Bulgaristan’ın imzası bulunan ikili ve çok 
taraflı anlaşmalarla tanınmış olan Türk azınlığına karşı her türlü bas
kıyı uygulayan Bulgaristan’ın, yabancıların ziyaretine müsaade edilme
yen bölgeleri bulunmadığına dair iddia ise BTA ajansının ne denli per
vasızca yalan söyleyebildiğinin diğer bir delilini teşkil etmektedir. Bu 
hususta unutulmaması gereken gerçek, Bulgaristan’ın beşte biri
nin yasak bölge olduğudur. Ayrıca Bulgaristan’ın tüm sınır bölgeleri 
ve kıyılarının büyük bir kısmı, birkaç turistik yer hariç, diplomatlara 
ve yabancılara kapalıdır. Bulgaristan’a ne kadar gazeteci gelirse gelsin 
bunlar toplantı yapılan şehirler haricine çıkamamakta, ya da, ancak ön- 
ceden tertiplenen gezilere katılabilmektedir. Bu durumda Bulgaristan’a 
6.000 gazeteci veya 60.000 gazetecinin gitmesinin bir önemi kalmamak
tadır.

BTA Haber Ajansı’nm yorumunda Türk gazetecilerinin Türklerin 
oturduğu bölgeleri ziyaret ettikleri ileri sürülmektedir. Ancak hakikatte 
olaylarla ilgili inceleme yapmak üzere hiçbir Türk Gazetecisine Türk 
Gazetelerini temsilen Bulgaristan’a giriş için vize verilmemiştir. Bulgar 
makamlarınca da gayet iyi bilindiği üzere transit geçiş vizesi alabilip 
24 Ocak 1985 günü Bulgaristan’a girebilen Milliyet Muhabiri Savaş Ay
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haksız yere 24 saate yakın sorgulamaya maruz kalmış, aynı yolla Bulga
ristan'a giren Güneş Muhabirleri Faruk Arar ve Levent Çelik de 
sorgulamaya tabi tutulmuşlardır.

3 Haziran 1985 tarihinde Bulgaristan’a giren Hürriyet Gazetesi 
Muhabiri Atılay Kahyaoğlu 4 saat süreyle gözaltında tutulmuş üstelik, 
para cezasına da çarptırılmıştır.

Bulgaristan’dan yine transit geçiş vizesi alabilen Milliyet Muhabiri 
Turgay Gözdereliler ise belgelerini kaybetmiş bir vatandaş olduğunu 
söyleyerek, etrafı kuşatılmış olan Filibe’deki Türkiye Başkonsolosluğuna 
ancak bu şekilde ve Bulgar polisini yararak girebilmiştir.

Görüleceği üzere adıgeçen gazetecilerin hepsi de Yugoslavya’ya ge
çebilmelerini teminen verilen kısa süreli transit vizeleriyle Bulgaristan’a 
girebilmişler ve Bulgar makamları tarafından bir basın mensubuna ya
pılmaması gereken kötü muameleye maruz bırakılmışlardır.

öteyandan Bulgar makamlarınca da gayet iyi bilindiği gibi, Ekim 
ayında yapılan UNESCO Genel Konferansını izlemek için Sofya’ya gi
den ve soydaşlarımızca meskûn yerlere girebilmek için bizzat Dışişleri 
Bakan Yardımcısı Ganev’den izin isteyen Milliyet Muhabiri özgen Acar’a 
bu müsaade verilmemiş; kendisinden Ganev’in beyanları ile iktifa etmesi 
istenmiştir.

Alman WDR Radyo ve Televizyon muhabiri olarak Bulgaristan’a 
girebilen ve Bulgar Makamlarının sıkı kontrol ve takibi altında bazı 
Türklerle görüşebilen gazeteci örsan öymen ise Türklerin ne denli baskı 
altında olduklarını ve Türk İslâm isimlerini Bulgar makamlarının gü
lünç iddialarında yer aldığı gibi hiç te gönüllü olarak değil, aksine zor 
ve baskı altında değiştirdiklerini açıkça gözler önüne sermiştir.

BTA Haber Ajansı yalanlarla dolu yorumunda, bir de Bulgaris
tan’dan 6 milyon turist geçtiğini ileri sürmektedir. Bulgarlâr anlaşılan 
Batı Avrupa’da çalışan ve Türkiye’ye gelip giderken Bulgaristan üzerin
den hiç durmadan transit geçen 2 milyonu mütecaviz Türk işçileri ile 
ailelerini ve TIR şoförlerini Bulgaristan’a gelen, turist olarak kabul et
mektedirler. Bulgar makamları Bulgaristan’a gelen her yabancıyı turist 
diye gösterip bir öğüııme vesilesi yaparlarken, çoğunluğu Türk olan 
bu yabancıların öteden beri Bulgar polisinin kötü muamelelerine maruz 
kalmamak ve sık sık olduğu üzere, haksız yere ceza vermemek için en 
kısa zamanda Bulgaristan’ı terkedecek şekilde bu ülkeden geçmeğe ça
baladıklarını gayet iyi bilmektedirler. Bulgaristan’daki Türklere yönelik 
şiddet kampanyasının başlamasıyla, yabancı yolcular, yapılan zülme şa
hit olmalarının engellenmesi amacıyla, bu kere Bulgar polisi tarafından 
ülkeyi en kısa sürede belirlenmiş yollardan terketmeye zorlanmakta-
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dırlar. örneğin son olarak 17 Şubat 1986 tarihinde Federal Almanya ile 
Türkiye arasında nakliye yapan Durak Akyüz isimli bir TIR şoförü 
Filibe’ye 10 kilometre mesafede konakladığı TIR parkinginde, yemekten 
sonra istirahatine mani olan ve zorla yoluna devam etmesini isteyen 
Bulgar polisleri tarafından copla dövülerek köprücük kemiği kırılmış 
ve hastahaneye dahi götürülmemiştir. Bilinen bir gerçek de şudur: 
Bulgaristan’a gelen bir turist, hangi ülkeye mensup olursa olsun, rejim 
gereği, bazı turistik yerler dışında başka herhangi bir yere gidememek- 
tedir. Gayet sıkı polis denetimi dışında, Bulgaristan’da yürürlükte olan 
«Voucher» sistemi uyarınca bir turistin değil konaklanacak şehirden 
başka bir şehre gitmek, başka bir otele dahi geçemediği ve Bulgaris
tan’a sadece bir hudut kapısından girip ancak aynı hudut kapısından 
çıkış yapabildiği BTA yazarları tarafından dahi bilinen bir gerçektir.

BTA’nın Türk gazetecileri dahil, Dünya basın mensuplarının Bul
garistan’a serbestçe girebildiklerine dair sözlerini bir sened olarak kabul 
ediyor ve Dünya kamuoyunun önünde Bulgar makamlarının olayların 
vuku bulduğu bölgelere gidebilmeleri için Türk ve yabancı bütün gaze
tecilere izin vermelerini istiyoruz.»

8 - 1 3  Mart 1986

MİLLİ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKANI 
FEDERAL ALMANYA’DA

Federal Almanya Ekonomik İşbirliği Bakam’nın davetlisi olarak 
Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı Metin Emiroğlu Federal Almanya’yı 
resmen ziyaret etmiştir.

Bakan Emiroğlu, bu ziyareti sırasında Türkiye’de kurulacak mes
leki eğitim ve çıraklık eğitimi merkezleri konusunda temas ve incele
melerde bulunmuştur.

9 -11 Mart 1986
DEVLET BAKANI YILMAZ PORTEKİZ’DE

Portekiz’in yeni Cumhurbaşkanı Mario Soares’in and içme töre
ninde Türk Hükümetini temsil etmek üzere Devlet Bakanı Mesut Yılmaz 
beraberindeki bir heyetle Portekiz’e gitmiştir.

1 0 - 1 3  Mart 1986
TUNUS SAVUNMA BAKANI TÜRKİYE’DE

Tunus Savunma Bakanı Selahattin Baly Milli Savunma Bakanı Zeki 
Yavuztürk’ün resmi konuğu olarak ülkemizi ziyaret etmiştir.

Ülkemizdeki savunma sanayii imkânları hakkında brifing kendisine 
verilen Konuk Bakan, MKE, ASELSAN ve Harp Akademilerinde incele
melerde bulunmuştur.
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10 - 12 Mart 1986

TÜRKİYE-ÇH C KEK TOPLANTISI YAPILDI

Türkiye - Çin Halk Cumhuriyeti 4. Dönem Karma Ekonomik Ko
misyon toplantısı Ankara’da yapılmıştır»

Türk heyetine Hazine ve Dış Ticaret Müsteşar Yardımcısı Cengiz 
Alper, Çin Heyetine de Ekonomik ilişkiler ve Ticaret Bakan Yardımcısı 
Liıı Zhong Ming’in başkanlık ettiği toplantı sonunda bir tutanak imza
lanmıştır.

İmzalanan tutanak uyarınca taraflar iki ülke arasındaki ticaret 
hacmini bu yıl içinde 200 milyon dolara çıkarmayı planlamış ve işbirliği 
yapılacak alanları tesbit etmişlerdir.

Konuk Çin heyeti Ankara, İstanbul, Adana, İskenderun, Zongul
dak - Ereğli de temas ve incelemelerde bulunmuştur.

11 M a rt 1 9 8 6

DIŞİŞLERİ BAKANI TBMM’YE BİLGİ VERDİ

Dışişleri Bakanı Vahit Halefoğlu Suriye Başbakanı Dr. Abdel Rauf 
El-Kassem’iıı ülkemize yaptığı ziyaret hakkında TBMM’de gündemdışı 
bir konuşma yaparak bilgi vermiştir. (Bk. Belge 4)'

11- 16  Mart 1986

İSEBAKTN 2. TOPLANTISI YAPILDI

İslâm Konferansı örgütü Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Ko
mitesi (İSEDAK) 2. nci toplantısı İstanbul’da yapılmıştır.

DPT Müsteşarı Yusuf özal’m başkanlığında yapılan uzmanlar top
lantısını müteakip Ekonomi ile sorumlu Bakanları ve Tarım ile sorumlu 
Bakanların Alt Komite toplantıları yapılmıştır. (Bk. Belge 6, 7, 8, 9)

1 1 - 1 4  M a rt 1 9 8 6

TÜRKİYE - YUGOSLAVYA KUK TOPLANDI

Türkiye Yugoslavya Karma Ulaştırma Komisyonu Belgrad’da top
lanmıştır.

Türk Heyetine, Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı İhsan Pekel’in baş
kanlık ettiği toplantılar sonunda bir protokol imzalanmıştı.'’.

Bu protokol uyarınca, iki ülke arasında Ro - Ro kombine Taşıma
cılığı konusunda olumlu görüş belirtilmiş, iki ülke demir yollarının mo
dernizasyonu konusunda işbirliği imkanları üzerinde durulmuştur.
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1 1 - 1 3  Mart 1986
TÜRKİYE - PAKİSTAN KEK TOPLANTISI YAPILDI

Türkiye »■ Pakistan 6. Karma Ekonomik Komisyonu toplantıları İs
tanbul’da yapılmıştır.

Toplantılarda, Türk heyetine Devlet Bakanı ve Başbakan Yardım
cısı Kaya Erdem, Pakistan heyetine de Maliye ve Ekonomi Bakanı 
Mohammed Yasin Khan Watto başkanlık etmişlerdir.

Toplantılar sonunda İmzalanan Protokol ile Türkiye’nin 1984 yılın
da Pakistan’a tanıdığı 50 milyon dolarlık krediye işlerlik kazandırması 
ve iki ülke arasında çeşitli alanlarda işbirliğinin gerçekleştirilmesi ön
görülmüştür.

11 -14  Mart 1986
AKPM RAPORTÖRLERİ STEİNER YE STOFFELEN TÜRKİYE’DE

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Siyasi İşler ve Hu
kuk İşleri Türkiye Alt Komiteleri raportörleri AvusturyalI Parlamenter 
Ludwig Steiııer ile Hollandall Parlamenter Pieter Stoffelen, AKPM’nin 
Ocak 1986 Genel Kurul toplantıları sırasında kararlaştırılmış olduğu 
üzere ülkemizi ziyaret etmişlerdir.

Raportörler TBMM Başkanı Necmettin Karadııman, Başbakan Tur
gut özal,, Dışişleri Bakanı Vahit Halefoğlu, Adalet Bakanı Necat Eldem 
tarafından kabul edilmişler, AKPM Türk Heyeti üyeleri ve siyasi par
tiler yetkilileri ile temaslarda bulunmuşlardır.

11 Mart 1986
IRAN DIŞİŞLERİ BAKANI 1. YARDIMCISI M ESAJ GETİRDİ

İran Dışişleri Bakanı 1. Yardımcısı Beşareti, İran Cumhurbaşkanı 
Ali Hamaney’iıı bölgedeki son gelişmelere ilişkin görüşlerini belirten ve 
iyi dileklerini bildiren yazılı bir mesajını Cumhurbaşkanı Kenan Evren’e 
sunmuştur.

13 Mart 1986
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI İSPANYA’!)AKİ REFERANDUM HAKKINDA 

BİR AÇIKLAMA YAYINLADI

Ispanya’nın NATO’da kalıp kalmamasını belirlemek üzere yapılan 
halk oylaması ile ilgili olarak Dışişleri Bakanlığınca bir açıklama ya
yınlandı.

Bu açıklamada, «Türkiye, Ispanya’nın NATO üyeliği yoluyla NATO 
Avrupa’sının ve Akdeniz’in Ortak güvenliğine, dolayısıyle uluslararası 
barışın idamesine önemli bir katkı yapmakta olduğu inancındadır. Bu 
nedenle, İspanyol milletinin, İspanya’mıı İttifak içinde kalma kararını 
memnuniyetle karşılıyoruz» denilmektedir.
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14 Mart 1986

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI PANGALUS’UN OLUMSUZ İFADELERİNE
CEVAP VERDİ

Yunanistan’ın AET ile ilişkilerinden sorumlu Dışişleri Bakan Yar
dımcısı Pangalos’un ülkemiz hakkmdaki olumsuz ifadeleriyle ilgili ola
rak Dışişleri Bakanlığı Sözcü Vekili Anadolu Ajansı muhabirinin so
rularını cevaplandırmıştır. (BİL Belge 10)

15- 19  Mart 1986

BUNDESTAG BAŞKANI ÜLKEMİZİ ZİYARET ETTİ

Bundestag Başkanı Dr. Philipp Jenninger başkanlığında bir Fede
ral Alman Parlamento Heyeti, TBMM Başkanı Necmettin Karaduman’m 
davetine icabetle ülkemizi resmen ziyaret etmiştir.

Cumhurbaşkanı Kenaîı Evren tarafından kabul olunan Bundestag 
Başkanı, Başbakan Turgut özal, Dışişleri Bakanı Vahit Halef oğlu ve 
Siyasi Parti yöneticileri ile de görüşmüştür.

Bu ziyaret iki ülke arasındaki dostluk ve Meclislerarası temaslar 
çerçevesinde gerçekleştirilmiştir.

Bundestag Başkamna bu ziyareti sırasında CDU - CSU’dan 2, 
SPD’den 2, FDP’den 1 ve Yeşillerden 1 parlamenter katılmıştır.

17 - 21 Mart 1986

FAO YAKIN - DOĞU TARIM BAKANLARI TOPLANTISI YAPILDI

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım örgütü’nün (FAO) 18. Yakın 
Doğu Tarım Bakanları konferansı İstanbul'da yapılmıştır.

Konferansın açış konuşmasını yapan Başbakan Turgut özal, konuş
masında «dünya ticareti mali ve parasal çevrelerdeki olumsuz şartlar 
nedeniyle açlık ve yoksulluk sorunları daha zorlayıcı ve vahim hal 
almıştır. Dünyanın üretim ve arz yapısındaki devamlı dengesizlikler, 
insanlığın hala büyük bir bölümünü yeterli beslenme gibi temel bir hak
tan yoksun kılmaktadır» demiştir.

Bölgesel toplantının kapanış oturumunda konferans raporu kabul 
edilmiştir.

Konferansta ele alman konular hakkında bilgi veren Tarım Orman 
ve Köyişleri Bakanı Hüsnü Doğan, Türkiye’nin FAO Bünyesindeki Ulus
lararası Tarımsal Dayanışma Kurulu üyeliğine seçildiğini ve dört yıl 
süreyle bu birimde yakın doğu bölge temsilcisi olarak görev yapacağını 
belirtmiştir.
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1 7 - 1 9  Mart 1986

KATAR DEVLET BAKANI ANKARA’DA

Katar Dışişleri ile görevli Devlet Bakanı Şeyh Ahmed Bin Saif 
Al Thaııi, bölgedeki son gelişmeler üzerinde görüş teatisinde bulunmak 
üzere Ankara’ya gelmiştir.

Cumhurbaşkanı Kenan Evren tarafından kabul olunan konuk Bakan, 
Katar Emiri Şeyh Halife Bin Hamad El-Thani’in iki ülke ilişkilerinin 
her geçen gün daha da gelişmesinden duyduğu memnuniyeti ve iyi di
leklerini içeren bir mesajını sunmuştur.

El-Thaııi Dışişleri Bakanı Vahit Halefoğlu ile görüşmüş, Başba
kan Turgut özal tarafından kabul olunmuştur.

18 - 2 1  Mart 1986

SUUDİ ARABİSTAN ULAŞTIRMA BAKANI TÜRKİYE’DE

Suudi Arabistan Ulaştırma Bakanı Hüseyin Al Mansouri Ulaştır
ma Bakanı Veysel Atasoy’un resmi konuğu olarak ülkemize gelmiştir.

İki ülke Ulaştırma Bakanlarının başkanlığında yapılan Karma 
Ulaştırma Komisyonu toplantısı sonunda iki anlaşma imzalanmıştır.

Sözkonusu anlaşmalardan biri iki ülke arasında değişimi yapılan 
malların her iki ülkenin gemicilik şirketleri tarafından taşınması ile 
denizcilik alanında işbirliğini öngörmekte, diğer anlaşma ise iki ülke 
arasındaki karayolu taşımacılığı konularını kapsamaktadır.

2 0 - 2 1  Mart 1986

EM F-T Ü R K İY E YUVARLAK MASA TOPLANTISI YAPILDI

Avrupa Sevk ve İdare Forumu’nun (EMF) Türkiye Yuvarlak Masa 
Toplantısı İstanbul’da yapılmıştır.

Toplantıya Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Kaya Erdem, 
Maliye ve Gümrük Bakanı A. Kurtcebe Alptemoçin, Dışişleri Bakanı 
Vahit Halefoğlu, DPT Müsteşarı Yusuf özal, IiDT Müsteşarı Ekrem 
Pakdemirii ve diğer yetkililer katılmışlardır.

EMF toplantısında bir konuşma yapan Dışişleri Bakanı Vahit Ha
lefoğlu «Batının siyasi ekonomik ve askeri entegrasyonunun bir bütün 
olarak görülmesi gerektiğini belirterek Türkiye sadece NATO’nuıı bir 
ileri karakolu olarak görülemez» demiştir. (Bk. Belge 11)
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20-21.  Mart 1986
NPG ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI

NATO Planlama Grubu Savunma Bakanları toplantısı Federal Al
manya’nın Wuerzburg- kentinde yapılmıştır.

Toplantı sonunda yayınlanan Ortak Bildiri’de, NATO’nun caydı
rıcılık stratejisine şu anda alternatif bulunmadığı, bu stratejinin 10 
yıl daha aktüelliğini koruyacağı belirtilerek, bu caydırıcılığın inan
dırıcı olması için ihtiyaç duyulan asgari nükleer potansiyelin korunması 
istenmiştir.
20 Mart 1986
MERKEZ BANKASFNA KREDİ KOLAYLIĞI SAĞLAYAN ANLAŞMA

İMZALANDI

Merkez Bankası’na New York piyasasında. 100 milyon dolarlık ti
cari senet ihtiyacını sağlayan anlaşma New York’ta imzalanmıştır.

21 Mart 1986

DIŞİŞLERİ BAKANI IRK AYRIMI GÜNÜ DOLAYISIYLA MESAJ
GÖNDERDİ

Dışişleri Bakanı Vahit Halefoğlu, ırk ayrımı günü ile ilgili olarak 
BM Irk Ayrımı İle Mücadele özel Komitesi Başkanı Joseph N. Garba’ya 
bir mesaj göndermiştir. (Bk. Belge 12)

21 - 24 Mart 1986
BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL IRAK’TA

Başbakan Turgut özal, Irak Başbakan 1. Yardımcısı Taha Yasin 
Ramazan’m resmi konuğu olarak Iraklı resmen ziyaret etmiştir.

Başbakana bu ziyaretinde Maliye ve Gümrük Bakanı A. Kurtcebe 
Alptemoçin, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi N. Tezel ve üst 
düzey yöneticiler refakat etmişlerdir.

Başbakan Turgut özal bu ziyareti sırasında, Irak Devlet Başkanı 
Saddam Hüseyin tarafından kabul olunmuştur.

Başbakan Turgut Özal ile Irak Başbakan 1. Yardımcısı Taha Yasin 
Ramazan’m başkanlık ettiği resmi görüşmelerde iki ülke arasındaki 
ekonomik ve ticari ilişkilerin daha da iyileştirilmesi hususu ile bölgedeki 
siyasi durum ele alınmıştır.

22 - 25 Mart 1986
ABD DIŞİŞLERİ BAKANI SHULTZ TÜRKİYE’DE

Dışişleri Bakanı Vahit Halefoğlu’nun resmi konuğu olarak ABD 
Dışişleri Bakanı George Shultz ülkemizi resmen ziyaret etmiştir.
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ABD Dışişleri Bakanına refakat eden heyette Avrupa İşlerinden 
sorumlu Yardımcısı Bayan Rozanne Ridgeway, Kıbrıs İşleri Koordina
törü James Wilkinson, Güney Akdeniz İşlerinden sorumlu Genel Müdür 
William Rope, Ulusal Güvenlik Konseyi Türk--Yunan Kıbrıs İşleri so
rumlusu Peter Sommer, Savunma Bakanlığı Türkiye İşleri Sorumlusu 
George Bader yer almıştır. (Bk. Belge 13, 14, 15, 16, 17)

2 4 - 28 Mart 1986

HOLLANDA PARLAMENTO HEYETİ TÜRKİYE’DE

Hollanda Hristiyan Demokrat Parti Milletvekillerinden oluşan bir 
heyet ülkemizi ziyaret etmiştir.

TBMM yetkilileri, Başbakan Turgut özal, Sanayi ve Ticaret Ba
kanı Cahit Aral tarafından kabul olunan konuk heyet, Türk Hükümet 
yetkilileri ile iki ülkeyi ilgilendiren konular üzerinde görüş alışverişinde 
bulunmuştur.

24 Mart 1986

FEDERAL ALMAN PARLAMENTER LEMMER ANKARA’DA

Federal Alman Parlamenter G. Ludvig Lemmer Başkanlığında 
Avrupa Parlamentosundan bir grup parlamenter Ankara’da temaslarda 
bulunmuş ve TBMM Başkanı Necmettin Karaduman tarafından kabul 
olunmuştur.

24 - 28 Mart 1986

TÜRK - JAPON PARLAMENTO DOSTLUK HEYETİ TÜRKİYE’DE

T ürk-Japon Parlamento Dostluk Derneği Başkanı ve Japonya Li
beral Parti Genel Sekreteri Shih Kanemaru başkanlığında bir heyet 
TBMM Japon - Türk Dostluk Grubu’nun davetlisi olarak ülkemizi ziyaret 
etmiştir.

Konuk Heyet, Cumhurbaşkanı Kenan Evren, Başbakan Turgut 
Özal, Devlet Bakanı Mesut Yılmaz, Devlet Bakanı Ahmet Karaevli ta
rafından kabul olunmuştur.

İstanbul’da da şehrin tarihi ve turistik yerlerini gezen konuk heyet 
başkanı «bu ziyaretler iki ülke arasındaki geleneksel dostluk bağlarının, 
daha da güçleneceği inancını tazelediğini» belirtmiştir.

25 -27  Mart 1986

ARUPA KONSEYİ GENEL SEKRETERİ ANKARA’DA

Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Marcellino Oreja, Hükümetin res
mi konuğu olarak Türkiye’ye gelmiştir.
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Genel Sekreter Oreja, Ankara’da Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı 
Büyükelçi Necdet Tezel, ile görüşmüş, Cumhurbaşkanı Kenan Evren, 
TBMM Başkanı Necmettin Karaduman ve Başbakan Turgut özal tara
fından kabul edilmiştir.

Genel Sekreter Oreja, Ankara’da Atatürk Anadolu Lisesi’nde in
celemelerde bulunmuştur.

Ankara’daki temasları sırasında Türkiye - Avrupa Konseyi ilişki
lerinin bütün yönleri ile ele alındığını belirten Genel Sekreter «Türki
ye’de insan hakları konusunda sağlanan ilerlemeyi tatmin edici buldum. 
Türkiye’de edindiğim izlenimleri Bakanlar Kurulu Komitesine bir rapor 
halinde sunacağım» demiştir. (Bk. Belge 18)

25 Mart 198G

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SİKTE OLAYLARINA İLİŞKİN 
BİR AÇIKLAMA YAPTI

«Türkiye, Sirte Körfezi’ııde vukubulan olayları üzüntüyle izlemek
tedir. Ortaya çıkan bu nazik durumun barış ve güvenlik açısından ar- 
zettiği önemi de gözönünde tutan Türkiye, tahrik edici ve olayları tır
mandırmaya yönelik davranışlardan kaçınılmasını ve teenni içinde ha
reket edilmesini içtenlikle temenni etmektedir.»

25 Mart 1986

TÜRKİYE - SURİYE MADENCİLİK ALANLARINDA 
İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI

Türkiye ile Suriye arasında madencilik alanlarında işbirliği yapıl
masını öngören Protokol Şam’da MTA Enstitüsü Genel Direktörü Sıtkı 
Sancar ile Suriye Madencilik Kuruluşunun Genel Direktörü Muhammed 
Şaban Necib tarafından imzalanmıştır.

26 Mart 1986
İTALYAN KREDİSİNE İLİŞKİN ANLAŞMA 

BAKANLAR KURULUNDA ONAYLANDI

İtalya Hükümeti ile Türk Hükümeti arasında 24 Ocak 1986 tari
hinde imzalanan ve İtalya’nın kalkınma projelerinde kullanılmak üzere 
Türkiye’ye vereceği 40 milyon dolar tutarındaki kredi anlaşması Bakan
lar Kurulunca onaylanmıştır.
26 - 30 Mart 1986

HOLLANDA BAŞBAKAN YARDIMCISI TÜRKİYE’DE

Hollanda Krallığı Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Van 
Aardeıme ve eşi, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Kaya 
Erdem’in konuğu olarak, ülkemize resmi bir ziyarette bulunmuştuı.
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Van Aardenne’ye bu ziyaretinde, Hollanda Ekonomik İşler Bakan
lığı İkili Ekonomik İşler Müdürü Bay M. Patijn ile Hollanda Dış Tica
ret Kurumu Genel Müdürü Dr. W. Maarse Nzn refakat etmişlerdir.

Van Aardenne Sayın Başbakanımız tarafından kabul edilmiş, Dev
let Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Kaya Erdem, Dışişleri Bakanı 
Sayın Vahit Halef oğlu, Sanayi ve Ticaret Bakanı Sayın Cahit Aral ve 
Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarı Sayın Ekrem Pakdemirli ile görüşmeler 
yapmıştır.

Görüşmelerde ikili planda ekonomik ve ticari ilişkilerimizi ilgilen
diren konular ele alınmış ve iki anlaşma imzalanmıştır. Bunlardan biri 
«Türkiye ile Hollanda Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Ga
ranti Edilmesi Anlaşması »dır. Diğer Anlaşma «Türkiye ile Plollanda 
arasında Gelir ve Servet üzerinden alman vergilerde Çifte Vergilendir
meyi önleme Anlaşması» dır. Bu iki anlaşma ile Türkiye - Hollanda ara
sında sermaye akışının teşvik edilmesi ve yatırımların hızlandırılması 
amacı güdülmektedir.

Konuk Bakan Ankara’daki görüşmelerini müteakip İstanbul’a ge
çerek ticari, sınai kuruluşlar ve işadamlarımızla temaslarda bulunmuş
tur.
27 - 28 Mart 1986

OECD GENEL SEKRETERİ TÜRKİYE’DE

OECD Bakanlar Konseyi’niıı 17 -18  Nisan 1986 tarihlerinde Pa
ris’te yapılacak toplantısına Türkiye’nin başkanlık etmesinin kararlaş
tırıldığı bilinmektedir. Böylece 1961 yılında kurulmuş olan ve Batı ca
miasının ekonomi politikalarının oluşturulmaya ve ahenkleştirilmeye çâ - 
lışıldığı OECD’ııin bir yıl süreyle Dönem Başkanlığını ülkemiz üstlen
miş bulunmaktadır. Bu yılki Bakanlar Konseyinin OECD’nin kuruluşu
nun 25 nci yılma rastlaması ve Türkiye’nin bu dönem zarfında ilk kez 
başkanlık yapacak olması, olayın bizim açımızdan önemini daha da 
arttırmaktadır.

OECD Genel Sekreteri Jean Claude Paye, Konsey Başkanlığını biz
zat deruhte edecek olan Sayın Başbakanımızla gündemde yer alan ko
nular hakkında fikir teatisinde bulunmak ve toplantıyla ilgili çeşitli 
hazırlıklar hakkında görüşlerini almak üzere bir günlük bir ziyaret 
için Ankara’ya gelmiştir.

28 Mart 1986
BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL 

LİBYA KONUSUNDA AÇIKLAMA YAPTI
Başbakan Turgut Özal Cumhurbaşkanı Kenan Evren ile yaptığı 

görüşmeden sonra gazetecilerin sorularını cevaplandırmış ve Libya - 
ABD çatışması hakkında bir açıklama yapmıştır. (Bk. Belge 19)
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31 Mart - 2 Nisan 1986

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI KATAR’DA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mustafa Kalemli, Katar Ça
lışma ve Sosyal İşler Bakanı Ali Bin Ahmet Al Ansari’ııin resmi konuğu 
olarak Katar’ı ziyaret etmiştir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Kalemli, Cumhurbaşkanı Kenan 
Evren’in bir mesajını Katar Emirine sunmuştur.

ÇSGB Kalemli’nin bu ziyareti sırasında iki ülke arasında işgücü
nün istihdamına ilişkin anlaşma imzalanmıştır. Sözkonusu anlaşma uya
rınca Katarlı işverenler İş ve İşçi Bulma Kurumu ile İşbirliği yaparak 
Türkiye’den işçi istihdam edebilecekler.

30 Mart - 4 Nisan 1986

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI KAYA ERDEM
. ENDONEZYA’DA

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Kaya Erdem, Endonezya’nın 
Ekonomik İşler Koordinatör Bakanı Ali Vardana’nm davetlisi olarak 
Endonezya’yı ziyaret etmiştir. Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 
Kaya Erdem’e bu ziyaretinde Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı ile 
Dışişleri Bakanlığı üst düzey yetkilileri refakat etmişlerdir.

Endonezya’yı ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı Suharto tarafın
dan kabul edilen Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Kaya Erdem, 
Ticaret, Sanayi, Bayındırlık Bakanları ile görüşmelerde bulunmuş, ayrıca 
Endonezya basın organları yazı işleri müdürleriyle Türk ekonomisi hak
kında bir toplantıya katılmıştır.

Görüşmelerde iki ülke arasında çok düşük bir seviyede bulunan 
ticari ilişkilerin geliştirilmesi ve Türk müteahhitlerine Endonezya’da 
iş olanakları bulunması gibi konular ele alınmıştır.

31 Mart -1  Nisan 1986
PAB İSLÂM ÜLKELERİ DAYANIŞMA TOPLANTISI YAPILDI

Parlamentolararası Birlik (PAB) İslâm ülkeleri Parlamenterleri da
yanışma toplantısı İstanbul’da yapılmıştır.

14 İslâm ülkesinin iştirakiyle gerçekleştirilen toplantıda İslâm ülke
leri parlamenterlerinin birbirlerini daha iyi tanımaları amaçlanmaktaydı.

PAB İslâm ülkeleri 1. Dayanışma toplantısında Doğu ve Batı blok
ları dışında İslâm ülkelerini yeni bir güç oluşturması, KKTC’nin ulus
lararası toplantılarda temsili, İran - Irak Savaşı, Bulgaristan dahil dün
yanın çeşitli yerlerinde müslümaıı azınlıklara uygulanan baskı politika^ 
lan, uluslararası konuları ele almıştır.

25



TÜRK - ABD ARASINDA ÇİFTE VERGİLENDİRMENİN ÖNLENMESİ 
MÜZAKERELERİ YAPILDI

Türkiye ile ABD arasında Çifte Vergilendirmenin önlenmesi amacıy
la imzalanacak olan anlaşmayı hazırlamak üzere iki ülke yetkilileri ara
sındaki görüşmeler Vaşiııgton’da yapılmıştır.

31 Mart - 4 Nisan 1986
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B E L G E L E R





BELGE : 1

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL TARAFINDAN 
SURİYE BAŞBAKANI ONURUNA 3 MART 1986 TARİHİNDE 

VERİLEN AKŞAM YEMEĞİNDE YAPTIĞI KONUŞMA

Sayın Başbakan,
Suriye heyetinin değerli üyeleri,
Saygıdeğer konuklar,

Zatıâlinizi ve beraberinizdeki heyetin seçkin üyelerini Türkiye’de 
görmekten büyük bir memnuniyet duymaktayım. Kendilerine, bu vesi
leyle bir kez daha hoşgeldiniz derken, Türkiye’deki ikametlerinin en iyi 
şekilde geçmesini dilerim.

Ülkelerimiz arasında Başbakan düzeyinde gerçekleştirilen bu ilk zi
yaretin, iyi komşuluk ve dostluk ilişkilerimizin güçlendirilmesine, iki ülke 
arasında daha iyi bir anlayış sağlanmasına ve böylece ilişkilerimizin 
yapıcı şekilde geliştirilmesi için olumlu bir zemin hazırlanmasına önemli 
katkıda bulunacağına olan inancımı da hemen belirtmek isterim.

Dörtyüz yıllık ortak bir tarihimiz mevcuttur. Aslında ortak tarihi
mizin kökleri çok daha derinlere inmektedir. Ortak tarihimiz milletleri
miz arasında güçlü kültürel ve manevi bağlar oluşturmuş ve bu bağlar 
akrabalık ilişkilerine kadar uzanmıştır. Muhakkak ki, bu husus ülkele
rimiz arasındaki ilişkileri bugünkü durumundan daha ileriye götürmek 
ve geliştirmek için elimizde bulunan önemli ve somut bir kozdur. Bun
dan gereği gibi yararlanabilmeliyiz.

Sayın Başbakan,

Zatıâlilerinin bu ziyaretleri, devamlr çalkantılara ve ihtilâflara sah
ne olan bölgemizde önemli gelişmelerin vuku bulduğu bir döneme rast
lamaktadır. Bütün gayretlere rağmen gerek ülkelerimizin bulunduğu na
zik bölgede, gerekse uluslararası alanda, yıllardır arzulanan barış ve 
işbirliğinin tesisine imkân verecek olumlu bir gelişmenin görülememesi 
üzüntü vericidir.

Orta Doğu bölgesinde giderek daha da ciddi boyutlara ulaşan hu
zursuzluğun temelinde, şüphesiz Arap - İsrail ihtilâfı bulunmaktadır. Tür
kiye’nin bu konudaki tutumu açıktır. Türkiye, Arap - İsrail anlaşmazlı
ğının özünde Filistin sorununun bulunduğuna inanmaktadır'. Bu ihtilâf, 
bölge barışını olduğu kadar dünya barışını da tehdit etmekte ve ülkele
rimiz için ciddi bir endişe kaynağı oluşturmaktadır. Türkiye, bölgede 
adil ve kalıcı bir barışın, öncelikle Filistinlilerin self - determinasyon 
hakkı dahil meşru haklarının tanınması suretiyle ve İsrail ’in Kudüs
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dahil 1967’den beri işgal ettiği Arap topraklarından geri çekilmesiyle 
tesis edilebileceğine kanidir. Keza, bölgede barışın sürekli olabilmesi için 
bütün bölge ülkelerinin tanınmış ve güvenilir hudutlar içinde yaşaması 
gerektiği inancını da taşımaktadır. Arap kardeşlerinin haklı davalarını 
benimsemiş olan Türkiye, bu anlayışla bölgede barış ve huzurun tesisi 
yolunda bugüne kadar sarfedilen tüm barışçı çabaları desteklemiş ve 
desteklemektedir. Türkiye, şüphe ve düşmanlık tohumlarının yaygın ol
duğu, görüş ayrılıklarının son derece derin bulunduğu bu nazik bölgede, 
uzun zamandır özlemi duyulan barış ve istikrar ortamına, ancak mesele
lere realist bir açıdan bakan anlayışlarla ve tarafların üzerlerine düşen 
sorumlulukları yapıcı bir yaklaşımla ciddi bir şekilde üstlenmeleriyle 
kavuşulabileceğine inanmaktadır.

Lübnan’ın maruz kaldığı ve son 011 yıldır tüm insanlığa ızdırap 
veren trajik  olaylar, bütün milletlerarası camia için olduğu gibi, bizim 
için de, büyük bir üzüntü kaynağıdır. Türkiye, Lübnan’da ülkenin ba
ğımsızlığının, egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün korunması esasla
rına dayalı bir çözüm yolunun bulunmasını içtenlikle arzulamaktadır. 
Ancak böyle bir çözümün Lübnan’da yaşanan trajik  olaylara ve iç 
savaşa son verebileceğine inanan Türkiye, aynı zamanda bu ülkede çe
şitli cemaatler arasında milli bir uzlaşı sağlanmasının bölge istikrarına 
da hizmet edeceği kanâatini taşımaktadır.

Komşularımız İran ile Irak arasında altıncı yılına girmiş bulunan 
kardeş kavgasını, aynı şekilde, derin üzüntüyle izlemekteyiz. Çatışmada 
meydana gelen son tırmanma kaygılarımızı daha da arttırmıştır. Böl
gemiz için her yönden ciddi tehlikeler yaratan ve her iki ülkenin insan 
gücü ve mâli kaynaklarını tüketen bu savaşa biran Önce adil ve şerefli 
bir çözüm getirilmesi zaruretine inanıyoruz. Savaşın başlangıcından 
beri titiz ve dengeli bir tarafsızlık politikası izleyen Türkiye, bu anla
yışla, savaşın sona erdirilmesi ve her iki tarafça kabul edilebilir adil 
ve şerefli bir çözüme zemin hazırlanabilmesi amacıyla yürütülen çok 
taraflı çabalara İslâm Barış Komitesi üyesi olarak aktif bir şekilde 
katılmış, ayrıca ikili düzeyde taraflara dostane telkin ve temennilerde 
bulunmuştur. Bu savaşın sona erdirilmesi içiıı çaba ve girişimlerimizi 
devam ettirmeye kararlı bulunuyoruz.

Sayın Başbakan,

Türkiye, başta komşuları ve diğer Arap ve İslâm ülkeleri olmak 
üzere, tüm ülkelerle dostane ilişkiler sürdürmeyi ve işbirliği alanlarını 
genişletmeyi dış politikasının ana ilkelerinden biri olarak benimsemiştir.

Bu anlayıştan hareketle, Türkiye, komşusu Suriye ile ilişkilerini de 
ortak bir tarihi olan, manevî ve kültürel değerleri paylaşan iki ülkeye 
yaraşır bir düzeye getirebilmek için çaba harcamayı dostluk ve kom-
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suluk gereği olarak addetmektedir. Dokuzyüz kilometrelik uzun bir or
tak hududu paylaşan Suriye ile Türkiye arasında bundan kaynaklanan 
bazı sorunların mevcut olması tabiidir. Mevcut sorunlar halledilemeye
cek konular değildir, önemli olan husus, bu pürüzleri hızla giderebilmek 
için karşılıklı arzu, azim ve iyiııiyet sahibi olmak ve bu yolda samimi
yetle ve yapıcı bir tutumla çaba göstermektir. Zatıâlilerinin memleketi
mize yapmakta oldukları ziyareti, bu yoldaki arzunun bir teyidi olarak 
görmekteyiz. Dolayısıyla, Türkiye ve Suriye’nin ilişkilerini arzu edilen 
düzeye ulaştırmak için ayııı görüşü paylaştıklarından ve bu yönde çaba 
harcamaktan kaçınmayacaklarından emin bulunmaktayım. Memleketi
mize yaptığınız bu ziyaret, bu açıdan da ayrı bir anlam ve değer ta
şımaktadır.

Sayın Başbakan,

Türkiye’ye önemli bir heyetle yaptığınız bu ziyaretin şimdiye ka
dar iki ülke arasındaki yetersiz kalan diyaloğa yeni bir momentum ka
zandıracağı kanısındayım. Bunun ilişkilerimizi canlandırıcı ve güçlendi
rici bir etki yapacağını samimiyetle ümit etmekteyim. Böylece, çeşitli 
alanlarda verimli bir işbirliğini her iki ülke yararına olarak gerçekleş
tireceğimize inanıyorum.

Sözlerime son verirken bu inancımın en yakın zamanda gerçekleş
mesini görmek ümidiyle Ekselânslarmm şahsî sağlık ve mutluluğu ile 
komşumuz Suriye halkının refah ve esenliği için en iyi dileklerimi su
nuyorum.

Teşekkür ederim.

BELGE : 2

SURİYE BAŞBAKANI EL-KASSEMİN 
BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL TARAFINDAN ONURUNA 

3 MART 1986 TARİHİNDE VERİLEN AKŞAM YEMEĞİNDE 
YAPTIĞI KONUŞMA

Sayın Başbakan Turgut Özal,
Dostlar ve ¿eğerli konuklar,

Bu buluşmadan dolayı memnuniyetimi belirtmeyi görev bilirim. Gü
zel Türkiye’de ve Ankara’da şahsıma ve Suriye heyetine gösterilen ko
nukseverliğe ve Sayın Başbakan Turgut özal’ın dostluk ve ilgisini ifade 
eden nazik konuşmasına çok teşekkür ederim.

Türkiye Cumhuriyeti’ne yaptığımız bu ziyaret ülkelerimiz arasın
daki ilişkilerde önemli bir adım ve bu ilişkilerin geliştirilmesinde bir 
temel taşı teşkil etmekte, ayııı zamanda Suriye ve Türkiye halklarını
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birbirine bağlayan derin dostluk ilişkileri çerçevesinde işbirliği öğelerini 
güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Bu öğeler iki ülkeyi bağlayan tarihi iliş
kilerden ve sömürgeci ülkelerin bölgemizi işgal edilmesi gereken bir 
toprak, parçalanması gereken bir halk ve paylaştırılması gereken kay
naklar olarak gördüğü dönemden kalmadır. Bu sömürgeci ülkeler bu 
politikalarına, hükmedici bakış prensiplerine ve amaçlarına hala bağ
lıdırlar.

Görünen odur ki, bu asırda bizi bir araya getirmeye, anlaşmaya 
ve işbirliğine iten yalnızca tarihi ilişkiler değildir. Suriye ve Türkiye’de, 
iki ülkenin ve iki dost halkın özlediği karşılıklı menfaatlerin temelleri
nin dayandığı bu önemli gerçekler fiili gelişmeleri formüle etmeğe zor
lamaktadır. Bu karşılıklı menfaatlerin ekonomik, ticari, kültürel, tekno
lojik ve diğer konularda pek çok şey gerçekleştirebileceğini ciddi olarak 
idrak etmeliyiz. Ulaşmak istediğimiz temel konu, bugün varolan işbir
liğinin geliştirilmesidir. Tüm alanlarda da çok geniş imkânlar olduğu 
görülmektedir.

Bu işbirliği, temellerini karşılıklı menfaat, saygı ve her alan
da dinamik bir işbirliğinden almakta olup; tümüyle dostluk ve verim
lilikten düşmüş bir geleceğe bağlı bir konu görünümündedir.

Ankara ziyaretimizin, ilende gerçekleştirilecek her seviyedeki gö
rüşme ve temasların daha gerçekçi bir gelişmeye yönelik olmasına, sa
mimi işbirliğinin güçlendirilmesine, iki ülkenin ve iki dost halkın çıkarı 
için gerçekleştirmeye çalıştığımız amaçlara hizmet edeceği kuşkusuzdur. 
Ayrıca ülkenizde dostluk ve anlayış havası içinde cereyan eden bu 
görüşmeler, her alandaki ilişkileri derinlemesine geliştirmek için attı
ğımız adımların önemini vurgulamaktadır.

Sayın Başbakan, değerli konuklar,

İlgi ve coşkuyla karşılandığımız bu dost ülkeyi ziyarete geldiğimiz 
şu sıralar Ortadoğu Bölgesi büyük sorunlarla karşı karşıyadır. Bölge
deki sorunlar uluslararası boyutlar kazanarak dünyanın en kritik ve 
patlamaya hazır yerlerinden biri haline gelmiştir. Tabiatiyle tüm dünya 
milletleri bu sorunu uzun süreden beri takip ettiklerinden dolayı, böl
gede meydana gelen olayların gerçek nedenlerinin ve unsurlarının İs
rail’in Filistin devletinin kurulması ile birlikte ortaya çıktığını bilmeleri 
gerekmektedir. Batı ülkelerince desteklenen ve askeri siyonist bir yer
leşim merkezi olan İsrail sürekli olarak Arap topraklarını işgal ederek 
yayılmaya çalışmaktadır.

Siyonizmiıı sabit amacı, sınırların nereden başlayacağı ve nerede 
biteceği bugüne kadar açıklanmayan büyük İsrail’i kurmaktır. İsrail’in 
sebep olduğu müttefiklerin yardım ettikleri ve destekledikleri tüm sa
vaşlar, bu siyonist amacı gerçekleştirmek ve yayılmacı politikayı devam 
ettirmek içindir. ■,
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İsrail’in ABD ve batı güçlerinden gördüğü ve gittikçe artan askeri, 
ekonomik ve politik destek İsrail’i tehlikeli bir bölgesel ve uluslararası 
bir sorun kılmaktadır. Uluslararası emperyalizm İsrail’i hava ve deniz 
filolarıyla korumaktadır. Çünkü O’nu; askeri bir üs, yapılacak tüm sal
dırıların merkezi, dolayısıyla askeri ve politik terörizmin odağı olarak 
kullanmaktadır. İşgal altındaki topraklarda yaşayan insanlar, şu anda 
işgal altında bulunan Golan, Kudüs, Gazza kesimindeki ve batı yakasın
daki insanların maruz kaldığı baskı, soykırım, göçe zorlama, Kutsal 
dini değerlere saldırı, ayrıca işgal altındaki güney Lübnan’ın şimdiki 
durumu ve İsrail’in Suriye’ye yaptığı sürekli tahrik ve tehditler.... Tam 
bunlar Ortadoğu sorununun tırmandığını açıkça göstermektedir.

Bu öylesine bir sorundur ki yalnızca Ortadoğu bölgesinin değil aynı 
zamanda tüm dünyanın barış ve güvenliğini her an tehdit etmektedir. 
Suriye’de devamlı olarak İsrail saldırılarının tehdidine maruz kalan ve 
dolayısıyla ağır yükler taşıyan bizler, İsrail’in saldırganlığını askeri ve 
siyasi bir yöntem olarak devamlı şekilde kullanmasına asla müsaade 
etmemeye kararlıyız.

Halkımız, İsrail ile onun arkasmdakilere bize karşı teslimiyeti 
dikte etme fırsatı vermemek için Başkan Hafız El - Esad lider
liğinde her türlü saldırıya karşı koyma ve her türlü tehdit baskı ve 
kışkırtmaya karşı direnme azmindedir. Adil ve onurlu bir barışın an
cak hazırlıklı ve stratejik dengeyi kurmakla mümkün olduğu inancın
dadır. Adil bir barışın sağlanması, ancak Arap - Filistin halklarına meş
ru haklarının tanınması, İsrail’in işgal altındaki tüm Arap toprakların
dan çekilmesi ile mümkündür.

Düşmanlara karşı imkânlarımızın çoğunu seferber ettiğimiz bir 
dönemde, 6. kalkınma planının başlamasına yaklaştığımız kalkınma ham
lesinde, bize saldırmak için fırsat kollayan İsrail’e Suriye halkı elindeki 
imkânlarla cesur kalkınma projelerini faal bir şekilde gerçekleştirebi
leceğini ispatlamıştır. Bu planlarla ülkemizde gelişmiş bir sanayi, amaç
ları ve araçları gelişen bir tarım, şehirlerde olsun kırsal kesimde olsun 
tüm halkımıza geniş hizmetler sunabildik. Ancak bu görevleri yani milli 
savunma ile ekonomik ve sosyal kalkınma görevlerini yerine getirmek 
hiç de kolay ve engelsiz olmadı. Ancak kalkınmada katettiğimiz mesafe 
ve aştığımız güçlükler kendimize ve imkânlarımıza güvenmemizi sağ
lamış ve başladığımız amaçlarını belirlemiş olduğumuz yeni kalkınma 
hamlelerinde bir itici güç olmuştur. Bunun gurur kaynağımız olduğu 
bir sırada kalkınmış bir Türkiye’nin cesurca gerçekleştirdiği ve ger
çekleştirmekte olduğu kapsamlı ekonomik ve sosyal atılımları ancak tak
dirle ve hayranlıkla müşahade ettiğimizi ifade edebilirim.
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Bu hayranlık çoğu zaman dost halkın hayati öneme sahip bütün he
deflerini gerçekleştirmede ümitle dolu olması ve etkin işbirliğimizin 
ümit vermesi, direkt olarak komşuluğun ve birbirine bağlı menfaatlerin 
öneminden kaynaklanmıyor. Bilakis, derin ekonomik ve siyasi anlayış
tan, uzak görüşlülükten kaynaklanıyor. Bu hayranlık etkin Türkiye - 
Suriye işbirliği yolunda büyük öneme sahip zaruretlerden kaynaklanıyor. 
Ben, görüşmelerimizin ve attığımız adımların olumlu sonuçlarıyla her 
iki ülke halkı ve hükümet için mutluluk ve onur kaynağı olacağı inan- 
cmdayım.

-Sayın Başbakan Turgut Özal,
Değerli konuklar,

Biz bu görüşme ve buluşmadan dolayı oldukça mutluyuz. Ben 
Cumhurbaşkanı Sayın Kenan Evren’in yönetimindeki Türkiye ve yine 
Sayın Cumhurbaşkanı Hafız El - EsadTn liderliğindeki Suriye’nin sahip 
oldukları güç ve potansiyelle ilerleme ve gelişme yolunda ve her alanda 
devamlı gelişen bir işbirliğinin önlerine açtıkları ufuklarla başarıya ula
şacaklarına ve buna lâyık olduklarına inanıyor ve güveniyorum. Cesur 
ve atılımcı ülkenizin gelişme ve refah yolundaki bütün emel ve arzu
larını gerçekleştirmesini arzu ederim. Her şey için çok teşekkürler, 
saygılar.

BELGE : 3

SURİYE BAŞBAKANI’NIN RESMİ ZİYARETİNİ MÜTEAKİP 
5 MART 1986 TARİHÎNDE YAYINLANAN ORTAK BASIN BİLDİRİSİ

Başbakan Dr. Abdel Raouf El-Kassem’in Başbakan Turgut özal’m 
daveti üzerine Türkiye’ye yapmış olduğu ziyaret iki dost ve komşu 
ülkenin ilişkilerinde yeni bir başlangıç teşkil etmiştir. Her iki Taraf 
kendilerini ilgilendiren uluslararası ve ikili sorunları görüşmüşlerdir. Gö
rüş teatileri birbirlerinin görüşlerini daha iyi anlamaları için fırsat ver
mesi bakımından her iki tarafa yararlı olmuştur. Birçok uluslararası 
sorunlarda benzer görüşler ifade etmişlerdir.

İkili konularda taraflar samimi ve yararlı görüş teatisinde bulun
muşlardır. Taraflar iki ülke arasındaki mevcut ilişkileri daha geliştir
meye ve meseleleri yapıcı bir şekilde ele almaya kararlıdırlar. Bu mese
lelerde birbirlerine yardımcı olma hususunda mutabıktırlar. İlişkileri bir 
dostluk ve güven ilişkisi haline getirmek için her gayreti sarf edecek
lerdir. İkili ilişkileri ile ilgili olarak taraflar yapıcı ve müsbet bir şekilde 
görüş teatisinde bulunmuşlardır. Her seviyede işbirliği yapma hususunda 
kararlıdırlar. Bu yararlı temas ve görüş alış-verişleri her seviyede devam 
edecektir.
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Taraflar bu ziyaretin sonuçlarından memnuniyetlerini ifade etmiş
lerdir.

Suriye Arap Cumhuriyeti Başbakanı Dr. Abdel Raouf El-Kassem, 
Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Turgut Özal’ı, Suriye Arap Cumhuri
yeti’ııe resmi bir ziyarette bulunmak üzere davet etmiş ve Başbakan 
Turgut özal bu daveti memnuniyetle kabul etmiştir.

BELGE : 4

DIŞİŞLERİ BAKANI VAHİT HALEFOĞLtPNUN 
SURİYE BAŞBAKANFNIN ZİYARETİ HAKKINDA 

TBMM’D E 11 MART 1986 TARİHİNDE YAPTIĞI KONUŞMA

Muhterem Milletvekilleri,
Sayın Başbakanımızın daveti üzerine 3 - 6 Mart 1386 tarihlerinde 

memleketimizi resmen ziyaret eden Suriye Başbakanı Dr. Abdel Rauf 
El-Kassem’in bu ziyareti konusunda yüksek heyetinize bilgi sunmak 
için söz almış bulunuyorum. Suriye Başbakanı memleketimize berabe
rinde İçişleri Bakanı, İktisat ve Dış Ticaret Bakanı, Sulama ve Dışişle- 
riyle Görevli Devlet Bakanı ile üst düzeyde uzmanlardan oluşan önemli 
bir heyetle gelmiştir. Türkiye Cumhuriyetiyle Suriye Arap Cumhuriyeti 
arasında ilk defa Başbakan düzeyinde gerçekleştirilen bu ziyaret iki 
komşu ülkenin ilişkilerinde yeni bir başlangıç teşkil etmiştir. Bu ziyaret 
vesilesiyle iki ülke arasındaki ilişkilerin çeşitli veçheleri açık kalplilikle 
ve yapıcı bir zihniyetle gözden geçirilmiştir. Ayrıca, iki ülkeyi ilgilen
diren bölgesel ve uluslararası sorunlar üzerinde yararlı görüş teatisin
de bulunulmuştur. Bu görüşmelerin bir taraftan iki ülke arasındaki iliş
kilerin gelişmesine katkıda bulunurken, diğer taraftan Türkiye ve Su
riye’nin çeşitli konularda birbirlerinin tutumlarını daha iyi anlamaları
na fırsat teşkil ettiğini söyleyebilirim.

Görüşmeler, 3 Mart öğleden sonra iki Başbakanın başkanlığında 
açılmış, bilâhare sijmsî konular, iktisadi sorunlar, güvenlik meseleleri 
ve sular ile ilgili konular j^etkili Bakanların başkanlığında yapılan top
lantılarda incelenmiştir. 5 Mart günü Başbakanlar başkanlığında yapı
lan kapanış toplantısında ortak basın bildirisi okunmuş ve dört anlaşma 
imzalanmıştır. Bu dönem zarfında, Başbakanlar bir kaç kez başbaşa gö
rüşmüşlerdir. Konuk Suriye Başbakanı 4 Mart günü Sayın Cumhurbaş
kanımız tarafından da kabul edilmiştir.

S ayın  B a şk a n ,
M u h te re m  M illetvek illeri,

Malûmunuz olduğu üzere, Türkiye ile Suriye arasında ortak tarihî 
ve manevî değerlerden kaynaklanan ilişkiler mevcuttur. Ayrıca, iki ülke



arasında 900 kilometrelik bir ortak sınır vardır. Suriye, Türkiye’nin 
komşuları arasında en uzun sınıra sahip olduğu ülkedir. Durum böyle 
olmakla beraber, Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkiler iki yakın kom
şuya lâyık düzeye henüz maalesef ulaşamamıştır. Bunda çeşitli sebep
lerin rol oynadığı bilinmektedir. Bu kadar uzun bir sınırı paylaşan iki 
ülkenin sadece bu durumdan kaynaklanan çeşitli sorunlarının olması 
da tabiîdir. Tabiî olmayan, bu sorunları çözmek için gayret sarfetme- 
mektir. Karşılıklı anlayış ve iyi niyetle üstesinden gelinemeyecek me
sele yoktur. Ayrıca, iki ülkenin birbirlerine daha yakın ilişkilerle bağlı 
olmaları ve işbirliğinde bulunmaları sadece iyi komşuluk icabı değil, 
aynı zamanda iki ülkenin de ortak yararınadır. Türkiye ve Suriye’nin 
birbirlerine yaklaşmalarını istemeyen ve mevcut sorunlarını körükleyen 
çevreler mevcuttur. Bunlar iki güçlü komşu yerine birbirlerine güven
sizlik duyan ve ön yargıyla bakan zayıf iki komşuyu kendi maksatları 
yönünden tercih edebilirler. Ancak, iki ülke Hükümetine akılcı, realist 
ve uzak görüşlü bir yaklaşımla meselelere eğilmek ve bunların üstesin
den gelmek düşer. Nitekim, Suriye Başbakanı Dr. Abdel Rauf El-Kas- 
sem’in bu ziyaretini bu çerçevede değerlendiriyor ve önemli bir heyetle 
memleketimize yaptığı bu ziyareti iki ülke arasındaki ilişkileri geliştir
me yolundaki arzunun teyidi olarak kabul ediyoruz. Hiç şüphesiz, bu zi
yaret bir çok yönden her iki ülke yararına faydalı sonuçlar vermiştir. 
Kanâatımızca bu ziyaretin en önemli veçhesi iki komşu ülke arasındaki 
güvensizlik duygusunu ve ön yargıları bertaraf ederek, iyi komşuluk 
ve dostluk ilişkilerinin kurulması için gerekli zemini oluşturmada bir 
ilk , adım teşkil etmiş olmasıdır.

Esasen tarih, coğrafya, kültür, ekonomik çıkarlar ve sosyal ilişkiler 
Türkiye ve Suriye’yi birbirlerine bağlayan unsurlardır. Coğrafi konu
mumuz nedeniyle komşu olarak daima birlikte yaşamak zorundayız. 
Akıl ve mantık her iki tarafın da çıkarını gözeten makûl ve dürüst 
bir yaklaşımı gerektirmektedir. Problemleri çözümsüz bırakarak bun
ları ağırlaştırmak iki tarafın da çıkarma değildir. Bu durum, aramız
daki mevcut sorunları samimiyetle ortaya koyarak bunlara çözüm yol
ları getirmemizi gerektirir. Nitekim, bu ziyaret vesilesiyle bunu yapmak 
imkânını bulduk.

Sayın Başkan,

Muhterem Milletvekilleri,

Türkiye ile Suriye arasında, her biri kendi açısından önem taşıyan 
bazı sorunların mevcut olduğu malûmlarıdır. Türkiye açısından, bildi
ğiniz gibi, en önemli konu güvenlik konusudur. 12 Eylül 1980’deıı önceki 
dönemde Türkiye, gerek iç gerek dış terörizm nedeniyle pek çok kurban
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vermiştir. Bu bakımdan güvenlik sorunu Türkiye yönünden fevkalâde 
hassas ve öncelikli bir konudur. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konu
daki duyarlılığımızı aksettirmek ve gerekli tedbirlerin alınmasını talep 
etmek maksadıyla Suriye Arap Cumhuriyeti Başkanı Hafız El-Esad’a 
gönderdiği mektuba Ocak 1985’de alman cevap üzerine Bakanlığımız 
Müsteşarı Büyükelçi Necdet Tezel Başkanlığında ilgili kuruluşlarımız 
temsilcilerinden oluşan bir heyet 28 Şubat - 3 Mart 1985 tarihleri ara
sında Suriye’yi ziyaret etmiştir. Yapılan temaslarda Türkiye ile Suriye 
arasında başta güvenlik konusu olmak üzere ikili ilişkilerin çeşitli veç
heleri gözden geçirilmiş ve 2 Mart 1985 tarihinde imzalanan Şam Mu
tabakatında yine başta güvenlik meselesi olmak üzere bütün konularda 
iki ülke arasında sıkı işbirliği, bilgi alışverişi ve koordinasyon yapılması 
öngörülmüştür. Nitekim, son yıl zarfında bu çerçevede iki taraf yetki
lileri arasında güvenlik konusunda bazı temaslar olmuş ve Suriye’den 
Türkiye’ye gayri kanunî geçişlerde kısmî bir azalma ile Türkiye’ye yö
nelik terörist faaliyetlerin gerilemesi dikkati çekmiştir.

Bu ziyaret sırasında da tarafların 900 kilometrelik ortak sınırı bir 
dostluk ve komşuluk sınırı haline getirmeyi gerçekten arzu ettikleri, 
sınır güvenliği konusunda birbirlerine yardımcı olmayı, bilgi teatisinde 
bulunmayı ve birbirleri aleyhine kendi ülkelerinde faaliyetlere izin ver
memeyi prensip olarak kabul ettikleri açıklanmıştır. Suriye tarafının bu 
kez takındığı yapıcı tutum bu alandaki işbirliği bakımından ümit verici 
görünmektedir.

Sayın Başkan,

Muhterem Milletvekilleri,

Suriye yönünden bu ziyaret vesilesiyle üzerinde durulan önemli 
bir konuyu sular meselesi teşkil etmiştir. Suriye Başbakanının ülkemizi 
ziyareti sırasında gerek Başbakanlar gerek teknik heyetler arasında ya
pılan görüşmelerde bölgesel sular konusu da ele alınmış ve görüşmeler 
tarafların fikirlerini açıklıkla beyan ettikleri samimi bir ortam içinde 
cereyan etmiştir.

Suriye tarafı; F ırat’tan gelen su miktarının azlığı nedeniyle enerji 
üretimi ve su ihtiyaçlarının karşılanmasında güçlüklerle karşılaştığını 
ifade etmiştir.

Türkiye ise, bölgesel suların bir bütün olduğunu, Fırat’ın yanısıra 
Dicle ve Asi nehirlerinin de bu kavram içinde yer aldığını, bölgesel 
sulardan en iyi ve rasyonel bir şekilde yararlanabilmek için üç ülkenin 
temsilcilerinden oluşan Ortak Teknik Komite’nin su ve toprak kaynak
ları ile ilgili bilimsel verileri en kısa zamanda belirlemesinin faydalı 
olacağını belirtmiştir.
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Türkiye, ayrıca komşularını susuz bırakmak gibi bir niyetinin asla 
sözkonusu olmadığını ve komşularının menfaatlerinin haleldar olmama
sına büyük özen gösterdiğini belirterek komşuları ile bölgesel sular ko
nusundaki mevcut işbirliğini sürdürmek arzusunda olduğunu bildirmiştir.

Türkiye, 1985 yılının kurak bir yıl olmasına rağmen F ırat’tan bı
rakılan suların kurak yıllar ortalamasının üstünde gerçekleştiğini, bu
nun ise Fırat nehri üzerinde inşa edilen barajların düzenleyici etkisin
den kaynaklandığını ifade etmiştir.

Sayın Başbakanımız Suriye’yi elimizden geldiği ölçüde susuz bırak
mamak için yardımcı olacağımızı belirtmişlerdir.

Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkiler açısından önem taşıyan diğer 
bir konuyu da emlâk meselesi teşkil etmektedir.

Türkiye - Suriye Emlâk Sorunu, Suriye Hükümetinin Türk uyruk
lulara ait Suriye’deki mal varlığı üzerinde zaman içerisinde alınış oldu
ğu kısıtlayıcı tedbirlerden kaynaklanmıştır.

Nitekim, Suriye’deki Türk emlâkinin tasfiyesi yolunda en şumûllü 
ve kat’î merhaleyi 1958 tarihli Suriye Tarım Reformu Kanunu’ııun uy
gulanması teşkil etmiştir.

Sözkonusu Kanunun, gerek kamulaştırılacak arazi ölçüsü, gerek 
kamulaştırma bedelinin ödenmesi bakımından koyduğu ağır şartların 
yanında; Kanunun, uygulamaya konulmasından itibaren uzun bir zaman 
geçtiği halde, Türk vatandaşlarına Suriye Hükümetince herhangi bir 
ödemede bulunulmadığı zikredilebilir.

Bu nedenle, 1 Ekim 1966 tarih ve 6/7104 sayılı Kararname ile, 
mukabil tedbir olarak, Suriye’lileriıı memleketimizdeki, zatî ve ev eşya
ları dışında, her türlü mal, hak ve menfaatlerine el konulmuştur.

Türk tarafınca alman bu mukabil tedbir karşısında, Suriye Hükü
meti, iki ülke arasındaki emlâk sorunlarını görüşmeye razı olmuştur.

Bu çerçevede çeşitli düzeylerde yapılan temas ve çalışmalar sonu
cunda 1972 yılında «Türkiye - Suriye Emlâk Komisyonu Hakkında Pro
tokol» ve «Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Arasın
da Emlâk Sorunlarının Çözülmesine Dair Sözleşme» yapılmışsa da Su
riye’nin vatandaşlarımıza ödemeyi öngördüğü tazminat konusundaki an
laşmazlık giderilemediğinden bunların yürürlüğe girmesi mümkün olma
mıştır. 1983 yılında imzalanan protokol da bazı usul sorunları nedeniyle 
yürürlüğe girmemiştir.

Halen durum değişen şartlar çerçevesinde yeniden değerlendiril
mektedir. Hükümetimiz konu üzerinde hassasiyetle durmaktadır.
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Türkiye ile Suriye arasında ikili ilişkilerden söz ederken diğer bir 
önemli alan da şüphesiz iktisadi ilişkilerdir. Bu konular Devlet Bakanı 
Sayın Titiz ile Suriye Ekonomi ve Ticaret Bakam başkanlığındaki he
yetler arasında gözden geçirilmiş ve 5 Mart 1986 tarihinde bir tutanak 
imzalanmıştır.

Tutanakta ticari ilişkilerin arttırılması ve çeşitlendirilmesi için 
Bankacılık Düzenlemesi akdinin, mütalâa edilmesi, karayolu taşımacılı
ğında karşılaşılan güçlüklerin çözümü için Teknik Komitenin toplanması, 
bilimsel ve teknik işbirliği anlaşması çerçevesinde 1986 - 1987 yıllarm- 

s da uygulanacak icra programının tesbiti, sınai alanda özellikle ihracata 
yönelik mallar üretiminde işbirliği yapılması, turizm alanında işbirliği
nin geliştirilmesi konularında hükümlere yer verilmiştir.

 ̂ Görüşmeler, 1985 Ekim ayı sonunda Şam’da yapılan Karma Eko
nomi Komisyonu Protokolünü uygulamasının gözden geçirilmesine de 
vesile teşkil etmiştir.

İki ülke arasında ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi husu
sunda en önemli engel Suriye’nin içinde bulunduğu dış ödemeler güçlü
ğüdür. Nitekim, 1980’li yılların başında 120 ilâ 150 milyon dolar ara
sında seyreden ikili ticaret hacmi son yıllarda 70 -80 milyon dolar se
viyesine inmiştir. Ayrıca, Suriye’nin ihraç mallarının kısıtlı olması ve en 
önemli ürünlerinden olan fosfatın özellikleri nedeniyle gübre fabrikala
rımızda kullanılamaması ticaret hacminin arttırılamamasında bir başka 
etkendir. Ticaret bilançosu büyük ölçüde lehimize bakiye vermektedir.

5 Mart günü görüşmelerin kapanış oturumunda dört anlaşma imza
landığından söz etmiştim. Devlet Bakanı Tınaz Titiz ile Suriye Ekonomi 
ve Dış Ticaret Bakanı Dr. Mohammed Al-İmadi arasında imzalanan ik
tisadi konulardaki tutanağa ilâveten 1982 yılında parafe edilen bir Kon
solosluk Anlaşması da Türkiye adına tarafımdan, Suriye adına da Diş
illeriyle Görevli Devlet Bakam Issam Al-Naeb tarafından imzalanmıştır. 
Aynı gün TRT ile SRT arasında; Anadolu Ajansı ile Suriye’deki karşıtı 
SANA arasında da haberleşme alanında iki anlaşma daha imzalanmıştır.

S ayın  B a şk a n ,

* Muhterem Milletvekilleri,

Maruzatımdan görüldüğü üzere, ikili ilişkilerin çeşitli veçheleri ko
nusunda mutabakata varılması nisbeteıı kolay olanlar üzerinde anlaşma
ya varmak, diğerlerinde de yararlı temaslarda bulunarak bunların çözü
mü konusunda karşılıklı arzu, iyi niyet ve kararlılığımızı açıklamak su
retiyle ikili ilişkilerimiz açısından oldukça önemli bir merhale kaydet
tiğimizi söylemek hatalı olmayacaktır, özellikle bunun bir başlangıç ol-
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duğu düşünülürse, gelecekte ikili ilişkilerimizin çeşitli veçhelerinde daha 
da yapıcı sonuçlar alınmasını beklemenin fazla iyimserlik olmayacağını 
umuyoruz.

Bu ziyaret vesilesiyle ayrıca Suriyeli Devlet Bakanı ile bölgesel 
meseleler ve özellikle Orta Doğu ihtilâfı, bu ihtilâfın özünü teşkil eden 
Filistin meselesi, İran - Irak harbi, Lübnan meselesi üzerinde durduk. 
Suriyeli Bakan Lübnan’daki son durum hakkında izahat verdi; ben de 
konuk Bakana FKÖ İcra Komitesi Başkanı A rafat’ın ahiren memleketi
mize yaptığı ziyaret hakkında bilgi verdim.

Bu arada Suriyeli Bakan’a Türkiye’nin Kıbrıs, Türk - Yunan iliş
kileri ve Bulgaristan’daki Türk azınlığı konularında bilinen görüşlerini 
açıkladım. Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilerin düzeltilmesinin arzu
landığı bu dönemde, bu konularda Türk kamuoyunu tedirgin edici dav
ranışlardan kaçınmalarının yerinde olacağını söyledim. Suriyeli Bakan 
Türkiye’nin NATO içindeki üyeliğini kendi güvenlik ihtiyaçları yönünden 
anlayışla karşıladıklarım, bunun Türkiye’nin Arap ülkeleriyle ilişkilerini 
etkilememesinden memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Suriye Başbakanı da, Türkiye’nin Orta Doğu meselesi ve Kudüs 
konusundaki tutumundan memnuniyet izhar etmiş ve geçmişte ve bugün 
Filistin konusunda takınılan tutumdan dolayı Arap milletinin şükran 
dolu olduğunu ve bunu her zaman hatırladıklarını söylemiştir. Konuk 
Başbakan ayrıca, Türkiye’yi İslâm Konferansı’nda görmekten iftihar 
duyduklarını da sözlerine eklemiştir.

Suriyeli Bakan’a kültürel, sosyal, iktisadi ve sair alanlarda tüm 
ilişkilerimizin geliştirilmesinde bir dönüm noktasına geldiğimiz şu dö
nemde, iki milletin karşılıklı duyarlı oldukları hususlara, yani Suriye’de 
okutulan ders kitaplarında Hatay ve Güney Doğu bölgelerimizin Suriye 
hudutları içerisinde gösterilmesi gibi hareketlerden kaçınılmasında iki 
ülke ilişkilerinin geliştirilmesi bakımından büyük yarar gördüğüme de 
işaret ettim.

Sayın Başkan,

Muhterem Milletvekilleri,

Türkiye ile Suriye arasındaki bu ziyaretin iki ülke arasındaki iliş
kilerde yeni bir sayfa açtığı bir gerçektir. Bundan böyle her iki tara
fın gösterecekleri samimiyet, yapıcı zihniyet ve anlayış iki ülke arasın
daki ilişkilere yön verecektir. Zaman içerisinde Türkiye ile Suriye ara
sındaki ikili ilişkilerin, karşılıklı güven ve saygı duygularına dayalı ola
rak gelişmeler kaydedeceğini ve çeşitli bölgesel ve uluslararası konular
da mevcut görüş ayrılıklarımızın da mümkün olduğu ölçüde birbirimizi 
daha az tedirgin edici hale getirileceğini ümit ve temenni ediyorum.
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Suriye’nin uzun zamandır boş olan Ankara Büyükelçiliğine, bu zi
yaret vesilesiyle bir atama yapmış olmasını, Türkiye ile ilişkilerini ge
liştirme yolundaki kararlılığının bir tezahürü olarak memnuniyetle kar
şılamak istiyoruz.

Yüce heyetinizi saygı ile selamlarım.

BELGE : 5

CUMHURBAŞKANI SAYIN KENAN EYREN’İN 
İKİNCİ COMCEC TOPLANTISI 

AÇIŞ KONUŞMASI 
14 MART 1986

Ekselanslar,

Değerli Delegeler,

İslam Konferansı Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Ko- 
mitesi’nin ikinci toplantısına hoş geldiniz. Türkiye, Daimi Komite’nin 
toplantılarına ve kardeş üye ülkelerden gelen yüksek seviyeli heyetlere 
ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duymaktadır. Bu toplantı sonu
cunda da önemli gelişmeler kaydedeceğimize inanıyorum. Birinci toplan- 
tı’dan bu yana geçen süre içinde kaydedilen olumlu gelişmeler bu inan
cımı daha da güçlemdirmektedir.

Dünyadaki iktisadi durumun son toplantımızdan beri olumlu bir ge
lişme gösterdiğini söylemek güçtür. Sanayileşmiş ülkelerin ekonomilerin
de o tarihlerde kaydedilen nisbi büyüme, gelişmekte olan ülkelerin eko
nomilerinde olumlu yansımalara meydan vermeden yavaşlamaya yüz tut
muştur.

Esas itibariyle, gelişme halindeki ülkelerin uluslararası piyasalarda 
rekabet gücüne sahip mallarına yönelik olan korumacılık, sürekli bir şe
kilde artmaktadır.

Sanayileşmiş ülkelerin ekonomilerindeki yavaşlayan büyüme ve ar
tan korumacılık eğilimleri, İslam ülkelerinin ihracatlarını ve dolayısıyla 
ekonomik kalkınmalarını olumsuz yönde etkileyen başlıca amillerdir, üye 
ülkelerin çoğunda gözlenen ticaret hadlerindeki kötüleşme, bu ülkelerin 
dış borçlarının hızla artmasının nedenlerinden biridir.

Uluslararası borçlar sorunu daha da vahim bir duruma gelmiştir 
ve bu sorunun çözümünde herhangi bir mesafe kaydedilmemiştir. Para
sal ve mali alanlarda dünya ekonomisini zorlayan önemli yapısal ve ku
rumsal sorunların görünür bir gelecekte çözüme kavuşturulmaları içten 
dileğimizdir.
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Bu durum dünya ekonomisinin geleceği açısından önemli belirsizlik
ler yaratmakta ve istikrarlı büyüme için gerekli koşulların oluşmasını 
güçleştirmektedir.

Kısaca değindiğim bu ekonomik koşullarda, İslam ülkeleri arasın
daki ekonomik işbirliğini güçlendirmek, hepimiz için son derece önem
lidir. ülkelerimiz arasındaki bu işbirliğinin güçlenmesini dünyadaki di
ğer ülkelerle olan ilişkilerimizi azaltacak veya bu ilişkilerin yerine ge
çecek bir gelişme olarak değerlendirmemek gerekir. Ben, bu işbirliğinin 
güçlenmesini öteki ülkelerle olan ilişkilerimizi karşılıklı ve dengeli men
faatlere dayanan bir çerçeve içine sokacak bir gelişme olarak mütalaa 
ediyorum. Karşılıklı çıkarların gözetileceği bir uluslararası ticari siste
min, uzun dönemde tüm dünya ülkelerinin barış içinde yaşamalarına 
önemli bir katkı sağlıyacağma inanıyorum.

Değerli Konuklar,

Bir yıldan biraz daha fazla bir süre içinde daimi komitemiz, İslam 
Konferansı Teşkilatı çerçevesinde yürütülen ekonomik işbirliği faaliyet
lerinde toparlayıcı bir görev üstlenmiş ve bu görevini başarı ile yürüt
meye başlamış bulunmaktadır.

Üçüncü İslam Zirvesi’nde kabul edilen «Eylem Planı» üye ülkelerin 
kendi aralarındaki ekonomik işbirliğini geliştirme yolundaki siyasi ira
delerini ortaya koymuştur. Bu belge aynı zamanda genel hatlarıyla he
defleri ve öncelikleri de belirtmektedir. Daimi komitemizin en önemli 
görevi işte bu siyasi iradeyi eyleme dönüştürmektir.

Daimi Komite’nin bu ilk yılı üye ülkelerin, İslam Konferansı Teş
kilatı Sekreteryasi’mıı ve bağlı kuruluşların işbirliği ve gayretleri saye
sinde oldukça başarılı bir dönem olmuştur.

Değerli Konuklar,

Birinci COMGEC Toplantısında da ifade ettiğim gibi, önümüzdeki 
gündemde imkân ölçüsünde az sayıda fakat somut içerikli ve gerçekleş
tirilmesi mümkün olan konulara yer vermekle yetinilmiş olması, özellikle 
benimsenmiş bir yaklaşımdır. Böylelikle, gayretlerimizin çok sayıda, fa
kat gerçekleştirilmesi daha güç işbirliği alanlarına dağıtılmasından ka
çınılmak istenmiştir.

Gündemdeki ağırlık taşıyan bazı konular hakkında düşüncelerimi 
sizlere açıklamak istiyorum.

Kanımca, ele aldığımız konular arasında kısa zamanda sağlanan en 
somut gelişme «Orta vadeli ticaret finansmanı kolaylığı» konusundaki 
çalışmalar olmuştur. Bu finansman kolaylığı İslam ülkeleri arasındaki 
ticaretin arttırılması gayretlerinde önemli bir eksikliği gidermiş olacak
tır.
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Ülkelerimiz arasındaki ticaret, toplam ticaret hacmimizin sadece 
yüzde 10’unu teşkil etmektedir. Bu durum, İslam ülkeleri arasındaki eko
nomik işbirliğinin güçlendirilmeye muhtaç bir durumda olduğunu açıkça 
ortaya koymaktadır. İşletilmeye başlayacak bu finansman kolaylığı sa
dece İslam ülkeleri arasındaki ticaretin gelişmesine yardımcı olmakla 
kalmayacak, aynı zamanda ürünlerimizin dünya pazarlarına ihracını 
da kolaylaştıracaktır. Zira, diğer önlemlerle birlikte bu tür finansman 
kolaylıkları ekonomilerimizin yüksek ihraç potansiyeline sahip hale gel
mesine yardımcı olacaktır.

Değerli Konuklar,

Ticaret tercihleri konusu gündemimizdeki diğer bir önemli konudur. 
Henüz bu konudaki çalışmaların başlangıcındayız. Fakat değerli katkıla
rınızla bu konuda somut ve muhtevalı bir çalışmanın zeminini hazırla
yacağız. Bu öncelikli konuda pragmatik bir yaklaşım geliştireceğinizden 
eminim, çünkü ticaret tercihleri, ticaretin geliştirilmesinde kader tayin 
edici unsurlardan biridir. Ticaretin finansmanı ve preferansları, birbir
lerini tamamlayan unsurlar olarak ele alındığı taktirde, ülkelerimiz ara
sında geliştirmeye çalıştığımız işbirliğine önemli katkılar sağlayabilecek
lerini düşünmekteyim.

İhracat kredi garantisi ile kliring birliği konusunun üzerinde biraz 
daha çalışılması gereken konular olduğu anlaşılmaktadır. Bu toplantıda, 
ileride uzmanlar düzeyinde yapılacak çalışmalara ışık tutacak fikirler 
oluşmasını ümit ediyorum.

Ticaret enformasyon ağı kurulması da, İslam ülkeleri arasında 
önemli bir boşluğu dolduracaktır. Kazablanka Merkezi’nin toplantıya 
sunacağı fizibilite etüdünün, dikkatli incelemenizden geçtikten sonra, üye 
ülkeler arasında, çalışabilir bir mekanizmanın oluşmasına müncer olma
sını temenni ediyorum.

Sınai işbirliği çerçevesinde ortak yatırımlarla ilgili çalışmaları da, 
ilgi ile izliyoruz. Ancak burada bir hususu vurgulamadan geçmek istemi
yorum. Ortak yatırımların uygulama alanı bulabilmesi için bölgede ti
caretin gelişme halinde olması gerekir.

T a ra f la rd a n  h e r  b irin in  ç ık arın ı g özeten  b ir  t ic a r i  işb irliği o rtam ı  
y a ra tıla b ilirse , g ir iş im ci f e r t le r  v e y a  ş irk e tle rin , bu im kân d an  derhal 

y a ra r la n a ca k la rı k u şk u su zd u r.

üretilecek mallara mahreç hazırlanmadıkça, ortak yatırım şirket
lerinin başarılı olması zordur. Bu mahreç de ancak, üye ülkeler arasında 
ticareti arttıracak önlemlerin uygulamaya konulmasıyla mümkün ola
bilir.
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Daimi Komite’nin bugünkü başlayan toplantısı, bildiğiniz üzere, 
Tarım Bakanları toplantısı ile birlikte yapılmaktadır. Gıda güvenliği ve 
tarımsal işbirliği, üye ülkeler arasındaki ekonomik ilişkilerde özel yeri 
bulunması gereken bir işbirliği alanıdır. Çünkü tarım, üye ülkelerin bü
yük bir çoğunluğunda ekonominin başlıca faaliyet dalını teşkil etmek
tedir.

Gıda güvenliği konusu da aynı şekilde üye ülkelerde en önemli 
ekonomik sorunlardan birini teşkil etmektedir.

Konuşmamın şimdiye kadarki bölümünde münferit işbirliği konu
larına temas ettim. Halbuki, bu işbirliği alanlarının herbiri, diğerleriyle 
yakından ilişkilidir. Tarım, Sanayi ile birleşerek tarımsal sanayi olmak
ta, ticaret gelişmediği sürece tarım ve sınai ürünleri pazarlanamamakta, 
dolayısıyla bu iktisadi faaliyet dalı halklarımızın refahını yükseltmeye 
beklenen katkıyı yapamamaktadır. Kredi mekanizmaları ve parasal dü
zenlemeler etkili çalışmadığı sürece, diğer konulardaki işbirliği bekle
nen şekilde gelişememektedir.

Bu nedenlerle, COMCEC olarak, çeşitli işbirliği konuları arasındaki 
ilişkileri dikkate alarak dengeli ve bütünleştirici bir yaklaşım benimse
miş bulunuyoruz.

Değerli Konuklar,

Gündemimizin maddelerinden biri de açlık ve kuraklıktan etkilenen 
sahel ülkeleri’ne yardım konusudur.

Birinci COMCEC toplantısı sırasında bu kürsüden Sahel ülkeleri’ne 
Türkiye’nin 10 milyon dolar yardım yapacağını belirtmiştim. Türkiye 
vaadettiği yardımı yapmaya başlamış ve Somali’ye bir milyon dolar de
ğerinde gıda malzemesi ve tıbbi malzeme göndermiş bulunmaktadır. Bu 
yardıma bu yıl ve gelecek yıl, öteki Sahel ülkeleri’ne gönderilecek yar
dımla devam edilecektir.

Bunun dışında, Suudi Arabistan, Kuveyt, Pakistan, Birleşik Arap 
Emirlikleri, Endonezya, İran, Mısır .........  Sahel ülkelerine çeşitli şekil
lerde yardımda bulunmaktadır.

Ekonomik durumları müsait diğer İKT üyesi ülkelerin de bu yar
dım kampanyasına etkili bir biçimde katılacaklarını ümit ederim.

Diğer taraftan, yardımın bu ülkelerdeki kardeşlerimizin kaderini 
değiştirebilmesi için, acilen ihtiyaç duyulan gıda yardımı yanında, ka
lıcı sonuçlar doğuracak teknik yardım konusunda da ağırlık verilmesi 
gerekmektedir.
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Sözlerimi bitirmeden önce, ekonomik işbirliğinin neresinde olduğu
muz konusundaki görüşümü de açıklamak istiyorum.

İslam Konferansı Teşkilatı henüz, somut ve ayrıntılı işbirliği konu
larının derinliğine ve sürekli tarzda tartışılacağı forumlara sahip değil
dir. Çalışmalar zaman zaman yapılan çeşitli düzeylerdeki toplantılarda 
yürütülmektedir.

Bu toplantının gündeminde yer alanlara benzeyen somut konular, 
mevcut uluslararası kuruluşlarda, sürekli faaliyet gösteren organlarda 
aylarca süren müzakerelere konu olmaktadır.

Biz bu boşluğu mevcut forumlarımızla doldurmaya çalışıyoruz. Bu
nun için, İslam ülkeleri arasında özellikle ekonomik işbirliği alanındaki 
örgütlenmenin ileri bir aşamaya gelmiş olduğu söylenemez.

Bununla birlikte bizi çok daha sıkı bir işbirliğine götürecek yolda 
bugüne kadar katettiğimiz mesafe beklenebilecek olanın çok ilerisin
dedir.

Çalışmalarımızın milletlerimiz için hayırlı olmasını temenni eder, 
hepinize başarılar dilerim.

BELGE : 6

BAŞBAKAN VE ISEDAK BAŞKAN VEKİLİ 
SAYIN TURGUT ÖZALTN 

ISED A K -II AÇILIŞ OTURUMU KONUŞMASI 
İSTANBUL 14 -16 MART 1986

Sayın Cumhurbaşkanı,

Ekselanslar,
Değerli Delegeler,
Hanımefendiler, Beyefendiler,

Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesinin İkinci Toplantısı
na katılan değerli misafirlere, Türk Hükümeti ve Halkı adına «Hoş 
Geldiniz» demekten sonsuz memnuniyet duyuyorum. Türk Hükümeti, 
İSEDAK’m İslam Aleminin refahına önemli katkıda bulunacağına inan
makta ve bu kuruluşa ev sahipliği görevi yapmaktan şeref duymaktadır.

İSEDAK’m Birinci Toplantısından bugüne kadar geçen süre içe
risinde, bütün uluslarımızın hakiki bir İslam ruhu içerisinde, araların
daki ekonomik ve ticari işbirliğini güçlendirmek için gittikçe artan gay
retler sarfettiğini sevinçle müşahede ediyorum.

Değerli Delegeler,
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İslam Konferansı Teşkilatı üyeleri arasındaki ticareti arttırmak ve 
çeşitlendirmek, bu amaca destek olarak finansman mekanizmaları kur
mak ve daha geniş bir işbirliği yolunda gerekli faaliyet ve bilgileri dü
zenlemek gayesiyle İSEDAK’ın Birinci Toplantısında alman karar ve 
tavsiyelere dayalı yeni gelişmeler başlatılmıştır.

Daha sıkı bir işbirliği istikametinde ilerlerken, ülkelerimizin çoğu
nun elverişsiz ekonomik şartlarla karşı karşıya bulunduklarını idrak edi
yoruz. İslam ülkeleri, diğer gelişmekte olan ülkeler gibi, endüstrileşmiş 
bölgelerdeki yavaş büyüme sürecinin olumsuz etkisine maruzdur. Bu en
düstrileşmiş bölgelerde gittikçe yaygınlaşan korumacılık tedbirleri ser
best ticaret rejiminin uygulanmasını çarpıtmakta ve önlemektedir. Ulus
lararası petrol piyasası petrol fiyatlarındaki önemli düşüşler yüzünden 
istikrarını kaybetmiştir. Gelişmekte olan ülkelerin borç sorunu neredey
se idare edilemez hale gelmiş bulunuyor. Bir çok ülkede, toplam üretim 
ve verimlilik düşüş gösteriyor.

Bu eğilimler, ekonomilerimizin dünya ekonomik şartlarının olum
suz etkilerine ne kadar açık olduğunu belirgin bir şekilde ispatlıyor.

Bu şartlar altında üye ülkeler arasında işbirliği sadece arzu edilen 
bir gaye değil, fakat refahımızı korumamız ve ekonomik ve sosyal geliş
memiz için vazgeçilmez bir vasıta haline gelmiştir.

öte yandan yakın tarihinde ispatladığı gibi, gelişmekte olan ülke
ler arasında işbirliği çok güçtür. Aslında, sanayileşmiş ülkeler arasın
da da işbirliği kolay değildir. Batıdaki her başarılı işbirliği teşebbüsün
den önce, daima, bu işbirliğini önleyici engelleri desteklemeye kadar 
varan, bazen ilme, bazen inanca dayalı iddialar öne sürülmüştür. Fakat 
sonunda işbirliği hususundaki kararlılık bütün engelleri aşmayı başar
mıştır. Bu kararlılığı güçlü kılan husus, savaşın siyasi anlaşmazlıklara 
hiçbir zaman, taraflardan birinin leyhiııe devamlı bir çözüm getireme
yeceğine dair tarihi hakikatin uzun ızdıraplı yıllardan sonra nihayet 
anlaşılmış olmasıdır. İslam ülkeleri aynı sıkıntıları çekmek zoruııluğu 
kalmadan bu hakikati öğrenebilmelidir.

Ayııı inancı paylaşmaya dayalı müşterek tarihimiz ve kültür mira
sımız bizleri devamlı işbirliğine davet ediyor. Aynı gelenekleri ve inancı 
paylaşan halklarımız siyasi düşmanlık istemiyor. Kültür birliğimiz ve 
ekonomik işbirliği arzumuz beraber olunca siyasi anlaşmazlıklarımızın 
üstesinden gelebiliriz.

Körfez bölgesinde süregiden anlaşmazlık şüphesiz petrol fiyatları
nın düşmesine sebep olan unsurlardan birini teşkil ediyor. Ayrıca, in
sanlarımızın refahına ve gelişmesine tahsis edilmesi gereken petrol ge-
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lirleri, birbirini öldürmek gayesiyle dışardan silah alımlarma harcana
rak heba edilmektedir. Bir taraftan şiddetlenen savaş, diğer taraftan 
düşen gelirler ve alım gücü, bölgede, daha geniş kapsamlı işbirliği ihti
mallerini tehdit etmeye başlamıştır. Bölgemiz, bazıları petrol ihracatçısı 
bazıları petrol ithalatçısı gelişmekte olan ülkeleri kapsamasına rağmen, 
genelde, petrol fiyatlarındaki düşüşten dolaylı ve dolaysız olarak olum
suz bir şekilde etkilendiği görülüyor.

Hükümetim, ekonomik işbirliğine doğru atılan bu somut adımın, 
halklarımız arasında daha iyi karşılıklı anlaşmaya yol açacağına ve dost
luk ve kardeşlik bağlarımızı güçlendireceğine kuvvetle inanmaktadır.

Dünyanın bu bölgesindeki denge ve barış eksikliğinin bir sebebinin 
başlangıçtaki sıkı ekonomik işbirliği yokluğu olduğuna her zaman inan
dık. Tarih açıkça gösteriyor ki, milletler arasında gelişen ekonomik bağ
lar, eninde sonunda, siyasi anlaşmazlıkları hafifletir. Milletler arasında
ki ekonomik işbirliği barış ve karşılıklı anlaşma süreçlerini harekete 
geçirir.

Ekonomik birliği sağladıkları takdirde, İslam Konferansı Teşkilatı 
ülkeleri başka gruplarla mukayese edilemiyecek kadar büyük bir potan
siyele sahiptirler. Umumiyet itibariyle enerji ve tabii kaynaklarımız 
zengindir. Büyük ve becerili bir iş gücümüz mevcuttur. Modern tekno
loji ile mücehhez yeni sanayilerimiz var. Vverimli topraklarımız, gıda 
güvenliğimizi sağlamaya ve tarımsal üretim fazlasının ihracına yeterli. 
İnsanlarımız geleneksel olarak ticaret ve iş konularında yetenekli.

Bu muazzam potansiyelin dinamik bir işbirliği ve üretime yöneltil
mesi gerekiyor. İSEDAKhn görevi bu olmuştur ve bu olmakta devam 
edecektir.

Değerli Delegeler,

Ekonomik işbirliği sağlama gayretlerimizde adım adım ilerlemeyi 
öngören bir yaklaşımı seçtik ve dikkatlerimizi, üçüncü İslam Zirvesi
nin öncelikli konular olarak belirlediği alanlara yoğunlaştırmaya karar 
verdik. Bunların arasında ticaret, endüstri, gıda güvenliği ve tarımsal 
gelişme, taşımacılık ve iletişim, ilim ve teknoloji ve enerji var. İSEDAK’- 
m Birinci Toplantısında yaptığımız gibi, Daimi Komitenin bu İkinci 
Toplantısı da elle tutulur sonuçlar elde edebilmek için dikkatlerini bu 
öncelikli konulardan bir tanesi üzerinde topluyor.

İSEDAKhn Birinci Toplantısında ticaret ve endüstriyle ilgili konu
ları ele aldık. Bu toplantının gündemi sadece bu konuların geliştirilme
sini değil, fakat Gıda Güvenliği ve Tarımsal Gelişme konularını da kap
sıyor.
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Birinci Toplantı’dan günümüze kadar geçen süre içinde, ticaret ve 
endüstriyle ilgili kararların uygulanması yolunda önemli ilerlemelerin 
kaydedildiğini memnuniyetle görüyorum.

İslam Kalkınma Bankasının bünyesi içerisinde daha uzun vadeli 
finansman mekanizması kurulması için fikir birliğine varılmıştır. Bu 
mekanizmanın en kısa zamanda işler hale gelmesini samimiyetle temenni 
ediyorum. Bir bölgesel ihracat garanti mekanizmasının ve imkân olursa 
bir çok yönlü İslam kliring birliğinin kurulması hususunda inceleme
lerimizi de sürdüreceğiz. Bu hizmetlerin mevcudiyeti muhakkak ki İs
lam Dünyası içinde ticaretin gelişmesine önemli katkıda bulunacaktır.

İhraç mallarımıza uygulanacak ticaret tercihlerinin geliştirilmesi, 
ticaretin teşviki ile ilgili faaliyetlerimizin başka bir yönünü teşkil ede
cektir. İslam Konferansı Teşkilatı ülkeleri arasındaki gümrükle ilgili 
ve diğer ticari engellerin kaldırılması ticaretin gelişmesini önemli ölçüde 
teşvik edecektir. Aynı şekilde, İslam Konferansı Teşkilatı üyeleri ara
sında ticari ve ekonomik imkânlar konusunda bilgi akışının artmasına 
ve ülkelerimiz arasında ekonomik alanda sıkı kurumsal bağların geliş
tirilmesine büyük önem veriyoruz.

Değerli Delegeler,

İslam Konferansı Teşkilatı ülkeleri arasında ekonomik işbirliğini 
güçlendirirken, kendimizi dünya ekonomisinden tecrit etmek niyetinde 
değiliz. Bilakis gayemiz güçlü bir temelden uluslararası rekabete girmek 
ve böylece rekabet gücümüzü arttırmaktır. İşbirliğinin güçlenmesi, eko
nomik büyümemizi teşvik edecek, bağımlılığımızı azaltacak ve uluslar
arası ekonomik çevrenin olumsuz etkilerini hafifletecektir. Gelişen ti
caret sayesinde daha fazla kullanılan zirai ve sınai potansiyelimiz ve 
bölgeye daha çok akan mali kaynaklarımız sonunda müstakil bir büyü
me merkezi yaratacaklardır. Bu gelişmeler sürerken halen bölgelerimizi 
harabeden siyasi anlaşmazlıklar yavaş yavaş ortadan kalkarak yerlerini, 
devamlı güçlenen bir işbirliğine bırakacaktır.

Değerli Delegeler,

İslam Konferansı Teşkilatı üyelerinin ekonomik bütünleşmesinin 
büyük ölçüde gerekli enfrastrüktürün mevcudiyetine bağlı olduğuna 
kaniim. Hepimiz bütün vatandaşlara açık bir toplum yaratmaya gayret 
etmeliyiz, üye ülkeler arasında kara, demiryolu, hava, deniz ulaşımı ve 
anında işleyen telekomünikasyon bağlantıları bulunmalıdır. Vatandaşla
rımız bir üye ülkeden diğerine hiç bir engel veya gecikme olmadan 
seyahat edebilmelidir.

İşte bizim hayal ettiğimiz ideal bu. Bu idealin, erişmeye çalıştığı
mız gaye olduğuna inanıyorum.
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Türk Hükümeti üye ülkelerin, aralarındaki işbirliğini en rasyonel 
şekilde güçlendirecek politikaları geliştirip uygulayacaklarından emin
dir. Daimi Komite, İslam Konferansı Teşkilatının ekonomik faaliyetleri
nin güçlendirilmesine ve kollektif refah ve gelişme sağlanmasına kat
kıda bulunmakla görevlendirilmiştir.

Üye ülkelerde, İslam dayanışması ve kardeşliği hususundaki aziz 
gayelere erişilmesi için mevcut siyasi irade ve keskin kararlılığın temel
leri üzerinde, komitemizin çalışmalarının ümmetin sosyal ve ekonomik 
gelişmesine ve İslam Dünyasının daha iyi bir geleceğe kavuşmasına fay
dalı olacağına inanıyorum.

BELGE : 7

CUMHURBAŞKANI
VE

İSLAM KONFERANSI TEŞKİLATI EKONOMİK VE 
TİCARİ İŞBİRLİĞİ DAİMİ KOMİTESİ BAŞKANI 

SAYIN KENAN EVRENİN  
KAPANIŞ KONUŞMASI

Sayın Delegeler,

Değerli Misafirler,

önce yüksek dereceli uzmanlar, daha sonra da Bakanlar düzeyinde 
aralıksız ve yoğun biçimde altı gündür sürdürülen çalışmalarımızın so
nuna gelmiş bulunuyoruz. Daimi komite toplantısı çalışmalarına yaptık
ları olumlu katkılar için başta siz kardeş üye ülkelerin temsilcileri ol
mak üzere, Genel Sekreterliğe ve İslam Konferansı Teşkilatı kuruluş
larına takdir ve teşekkürlerimi belirtirim.

Biraz sonra sona erecek bu toplantımızda sadece İslam ülkeleri ara
sındaki ekonomik ve ticari işbirliğinin geliştirilmesi konusundaki ortak 
inanç ve kararlılığın belirtilmesi ile yetinilmeyerek geleceğe dönük ola
rak işbirliği alanında yapıcı kararlara varılmış olmasını memnuniyet ve
rici bir husus olarak kaydetmek istiyorum. Gerçekten de, dünkü otu
rumda onaylamış olduğunuz kararları içeren raporda bu somut gelişme
ler açık bir şekilde yer almış bulunmaktadır.

Bu gelişmelerden en önemlisi İslam Kalkınma Bankası bünyesinde 
oluşturulması düşünülen orta vadeli ticaret finansmanı kolaylığıdır.

Olması gereken düzeyin çok altında bulunan İslsım ülkeleri aı asın
daki ticaret hacminin, istenilen düzeye ulaşmasında bu finansman ko
laylığının büyük katkıları olacağına inanıyor ve önümüzdeki COMCEC
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toplantılarında, İslam ülkeleri arasındaki ticari işbirliği alanında kay
dedilecek olumlu gelişmeleri birlikte ve memnuniyetle müşahade etmek 
fırsatını bulacağımızı ümit ediyorum.

Daha önce alınan kararlar doğrultusunda üzerinde çalışmalar yapı
lan diğer konularda da önemli gelişmeler sağlanmış olması da memnu
niyet vericidir.

Bu toplantımızın sonuç raporunda yer alan ve ayrıca belirtmekte 
yarar gördüğüm bir konu da, ülkelerimiz arasındaki ekonomik işbirliği
nin gelişmesine ekonominin bütün kesimlerinin katkısının sağlanmasıdır.

Bu çerçevede, ülkelerimizde ekonominin çeşitli alanlarında faaliyet 
gösteren özel sektör temsilcilerinin COMCEC kararları doğrultusunda 
yapacağı çalışmalar, işbirliğine yeni bir boyut ve muhteva kazandıra
caktır.

Memnuniyetle belirtmek istediğim bir başka husus da ülkelerimizin 
diğer milletlerarası ekonomik ve ticari forumlarda müşterek görüş ve 
davranış oluşturması yönünde çalışılmasının öngörülmüş olmasıdır.

Ekonomik yapıları ve gelişme düzeyleri benzer özellikler gösteren 
ülkelerimizin, böyle bir dayanışma, içine girmeleri dış ekonomik sorun
larımızın hafifletilmesinde önemli bir rol oynayacaktır.

COMCEC Toplantısına paralel olarak yapılan ve çalışma raporu 
sizlere sunulmuş olan İslam ülkeleri Tarım Bakanları Toplantısında da 
gıda güvenliği ve tarımsal gelişme konularında olumlu kararlar alın
mıştır.

Özellikle, İslam ülkelerinde tarımsal üretimin arttırılması ve gıda 
güvenliğinin sağlanması için önerilen tedbirler uygulanabildiği takdirde 
tarım alanında önemli adımlar atılmış olacaktır. Bu çerçevede, ülkele
rimizdeki bilgi birikimini harekete geçirerek teknik işbirliğini daha da 
arttırmamızın yararlı olacağına inanmaktayım.

îslam Konferansı Teşkilatına üye ülkeler ve bağlı kuruluşlar tara
fından, açlık ve kuraklıktan etkilenen Sahel ülkelerine yapılan yardımlar 
her türlü takdirin üzerindedir. Açılış konuşmamda ifade ettiğim ve top
lantılarda bazı delegelerin belirttikleri gibi, bu yardımları, ülkelerimiz 
arasındaki teknik işbirliği faaliyetleri kapsamında, teknik yardım haline 
dönüştürmek, ihtiyaç içinde bulunan kardeşlerimizin sorunlarının kalıcı 
ve etkin bir biçimde çözümünün en sağlam yolu olarak görülmektedir.

İslam Konferansı Teşkilatı Üyesi ülkeler arasında bu teknik yar
dımı sağlayabilecek düzeyde ülkeler vardır. Bu ülkelerin teknik yardım 
sağlama konusunda gösterecekleri çabalar, COMCEC tarafından güçlen
dirilmeye çalışılan ekonomik işbirliğine en değerli katkılar olacaktır.
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Ülkelerimiz arasındaki ekonomik işbirliğinin arzulanan dinamizme 
kavuşmasınmm büyük ölçüde ulaştırma ve haberleşme kolaylıklarına 
bağlı olduğu bir gerçektir. Yeni teknolojik gelişmelerin giderek kü
çülttüğü dünyamızda, İslam aleminin kendi içinde ve diğer ülkelerle 
olan ilişkilerinde gerekli sürati sağlayacak kolaylıklara kavuşmasının, 
kaçınılmaz bir ihtiyaç olarak ortaya çıktığını kabul etmemiz gerekir. Bu 
açıdan, 1987 yılında yapılacak Üçüncü COMCEC Toplantısı ile aynı tarih 
ve yerde İslam Ülkeleri Ulaştırma ve Haberleşme Bakanlarının biraraya 
gelmeleri önemli bir gelişme teşkil edecektir.

Sayın Delegeler,
İslam alemi içinde yürüteceğimiz işbirliği çalışmaları çerçevesinde, 

COMCEC’iıı birinci toplantısında ticaret ve sanayi konularında alman 
kararların ana doğrultusu muhafaza edilirken, tarım, ulaştırma ve tele
komünikasyon, para ve maliye ve enerji sektörlerinde oluşturulan veya 
oluşturulacak işbirliği imkânlarıyla entegre bir programın ortaya çıka
rılması önem kazanmaktadır.

Sayın Delegeler,
Netice itibariyle, aramızda geliştirmeye çalıştığımız ekonomik ve 

ticari işbirliğinin amacı, ülkelerimizin kalkınma çabalarına katkıda bu
lunmak ve insanlarımızın refah ve mutluluğunu sağlamaktır. Sözkonusu 
işbirliği sayesinde, ülkelerimizin sahip olduğu potansiyeli harekete ge
çirmemiz kolaylaşacaktır, öte yandan, İslam alemi, bu işbirliğini geliş
tirebildiği ölçüde, dünya ekonomi sahnesinde ağırlığını artırabilecek ve 
lâyık olduğu yeri alabilecektir.

Sayın Delegeler,
İkinci COMCEC Toplantısı sırasında yapılan çalışmaların bütün 

İslam ülkelerine hayırlı olmasını diliyor, alman kararların en kısa za
manda uygulamaya konulmasını temenni ediyorum.

Sizlerden Türk halkının, barış, sevgi ve kardeşlik duygularını ülke
lerinizdeki kardeşlerimize iletmenizi özellikle rica ediyorum.

Bundan sonraki COMCEC Toplantısında tekrar beraber olmak ümi
diyle, sizlere iyi yolculuklar temenni eder, en iyi dileklerimi sunarım.

BELGE : 8
DIŞİŞLERİ BAKANI VAHİT HALEFOĞLU TÜRKİYE’NİN,

«IRAK’A SALDIRGAN TUTUM İÇİNDE BULUNDUĞU»
BİÇİMİNDE BİR SUÇLAMA YÖNELTMEDİĞİNİ SÖYLEDİ

Dışişleri Bakanı Vahit Halefoğlu, Türkiye’nin İran - Irak savaşı ko
nusundaki görüşlerinin belli olduğunu ve tarafları suçlayıcı bir tutum 
içinde bulunmadığını belirterek «Bu savaşın, bir an önce sona ermesini 
istiyoruz» dedi.

Sayın Delegeler,
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Dışişleri Bakanı Vahit Halef oğlu, İslam Konferansı Örgütü Ekono
mik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi Toplantılarının yapıldığı Etap 
Marmara Oteli’ne gelerek, gazetecilerin kendisine yönelttikleri soruları 
cevaplandırdı.

Halefoğlu, geçtiğimiz harta, Ankara’ya gelen İran Dışişleri Bakan 
Birinci Yardımcısı Muhammed Ali Beşareti’nin, İran’da yayınlanan 
«Kayhan» gazetesine verdiği demeçte, «Türkiye ziyareti sırasında, ken
disine, Türkiye’nin Irak’ı saldırganlıkla suçladığının1 söylendiğini» açık
ladığını hatırlatan bir gazetecinin sorusuna şu karşılığı verdi :

«İran’ın Dışişleri Bakanlığı Birinci Yardımcısı Beşareti, benimle ve 
Başbakanla görüştü. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seyyid Ali 
Hamaney’m yazılı mesajını tevdi etmek üzere, Sayın .Cumhurbaşkanı
nca kabul edildi. Ben, Sayın Beşareti’nin «Kayhan» gazetesine vermiş ol
duğu beyanatın metnini henüz görmüş değilim. Eğer bu söylediğiniz şe
kilde bir beyanatta bulunmuşsa, bunun gerçeği yansıtmadığını söyleye
bilirim.

GÖRÜŞLERİMİZ BELLİ

Bizim İran - Irak savaşı konusundaki görüşlerimiz bellidir. Bunu çe
şitli vesilelerle belirtmiş bulunuyoruz. Ve Sayın Cumhurbaşkanı da bu 
görüşmede aynı görüşleri dile getirdi. Daha somut bir şekilde ifade et
mek gerekirse, biz, iki dost ve kardeş ülke arasındaki bu savaşın, bir an 
önce bitirilmesini istiyoruz. Bu savaşın genişlemesinden ve tırmanmasın
dan endişe duyuyoruz ve genişlemesini ve tırmanmasını arzu etmiyoruz. 
Genişlemesinden kastım, bunun İran ve Irak ülkeleri hudutları dışına 
taşmasıdır. Tırmanmasından kastım da, buna iki ülke dışındaki ülkele
rin de taraf olmasıdır. Onun için her zaman tekrar ediyor ve diyoruz ki, 
(bu harp bir an önce bitmelidir. Her iki ülkeye hem insan kaydına, hem 
de büyük maddi zararlara sebep olmaktadır).

BİR MİLYON İNSAN KAYBI

Dışişleri Bakanı Vahit Halefoğlu, çeşitli kaynaklardan edinilen bil
gilerin, savaşın, iki ülkeye bir milyon insan kaybına yol açtığını göster
diğini kaydetti ve «Unutmayalım ki, bu harp Türkiye’nin her ikisiyle 
de hudut olduğu, iki ülke arasında cereyan etmektedir ve bu, savaşın 
Türkiye için daima bir endişe kaynağı olduğu da muhakkaktır» dedi.

DIŞ POLİTİKADA İPOTEK YOK

Türkiye’nin bu nedenle de savaşın bir an önce sona erdirilmesini 
istediğini ifade eden Dışişleri Bakanı Halefoğlu, bir başka soruyu ce
vaplandırırken de, Türkiye’nin Doğu ile Batı arasında bir köprü oluş
turduğunu kaydetti, şunları söyledi :
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«Türkiye’nin dış politikası hiç kimsenin ipoteği altında değildir. 
Biz, dış politikamızı, Türkiye’nin milli menfaatlerini gözönünde tutarak 
götürürüz. Türkiye’nin dış politikasının dayandığı bazı temeller mev
cuttur. Bu temelleri de hiçbir zaman feda etmeyiz.»

Türkiye’nin NATO’nun üyesi olduğunu hatırlatan Halefoğlu bu üye
liğin Türkiye’nin diğer üyelerle dostluk kurmasına engel teşkil etmedi
ğini ve teşkil etmemesi gerektiğini vurguladı. Türkiye’nin, Avrupa’nın 
ayrılmaz bir parçası olduğunu belirten Halefoğlu, komşularıyla da daimi 
iyi ilişkiler içinde bulunduğunu anlattı.

Dışişleri Bakanı Halefoğlu, «Biz, Avrupa ile ne kadar iyi ilişkiler 
içinde olursak, Ortadoğu’da o kadar iyi rol oynarız. Aksi de varittir. Or
tadoğu ile ne kadar iyi ilişkiler kurarsak Avrupa’da da o kadar etkin 
bir rol oynayabiliriz» dedi.

Halefoğlu, Türkiye’nin uyguladığı dış politikada bir çelişki görme
diğini «Avrupalı dostlarının» da aynı düşüncede oldukları inancını taşı
dığını sözlerine ekledi.

BELGE : 9

YUNANİSTAN’IN AET İLE İLİŞKİLERDEN SORUMLU
DIŞİŞLERİ BAKAN YARDIMCISI PANGALOS’UN ÜLKEMİZ
HARKINDAKİ OLUMSUZ İFADELERİYLE İLGİLİ OLARAK
ANADOLU AJANSI MUHABİRİNİN ÇEŞİTLİ SORULARINA 

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZCÜ VEKİLİ TARAFINDAN 
VERİLEN CEVAPLAR

SORU : Yunanistan’ın AET ile ilişkilerden sorumlu Dışişleri Bakan 
Yardımcısı Pangalos’un Brüksel’de bir süre önce yapılan AET Bakanlar 
toplantısında Türkiye - AET ilişkilerinin canlandırılmasına karşı çıktığı 
ve Türkiye’deki insan hakları uygulamaları hakkında olumsuz ifadeler
de bulunduğu basın haberlerinde yer almıştır. Bu konuda Türkiye’nin 
görüşü nedir?

CEVAP : Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısının beyanlarını 
herhalde bizim gibi başka ülkeler de hayretle karşılamışlardır. Türkiye’
nin demokrasi yolunda kaydettiği mesafeyi bütün dünyada idrak edeme
yen veya görmek istemeyen bir tek Yunanistan kalmıştır. Hükûmet’imiz, 
Yunan Hükûmet’inin tahrikkâr tutum ve davranışlarına aynı yöntemle 
mukabele etmeyecek ve Yunanistan’ı Batı camiası içinde düştüğü yal
nızlıkla başbaşa bırakacaktır. Yunanistan’ın gösterdiği bu hırçınlığın 
Türkiye’nin AET ile ilişkilerinin canlandırılmasını önleme gayretlerinin 
tasvib görmemesinden kaynaklandığı aşikardır. Yunan Hükümet’inin 
AET’yi Türkiye ile bazı ikili sorunlarını çözmek için vasıta olarak kullan-
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mak istemesi, onun A ET’ye tam üyeliğini tasvib eden diğer ülkelerin 
anlayışına aykırıdır. Ayrıca Yunanistan’ın bu yaklaşımı Türkiye AET 
Ortaklık Antlaşmasına ve AET’nin genel politikasına da ters düşmekte
dir. Nitekim, AET Bakanlar Konseyi, 1975 Haziran’mda YunanistaftVn 
tam üyelik müracaatını incelerken aldığı bir kararda bu müracaatın in
celenmesinin Türkiye ile AET ilişkilerini etkilemiyeceğini ve Türkiye ile 
AET Ortaklık Antlaşmasından doğan hakların geçerliliğini aynen koru
yacağını ifade etmiştir. İkili meseleleri çözmenin yolu Türkiye ile diya
logdur. Türkiye ile gerçekten dostluk istediğine inandığımız Yunan hal
kının Hükümetlerince Türkiye’ye karşı izlenen hırçın ve sorumsuz poli
tikayı tasvib etmediğine inanıyoruz.

SORU : Bay Pangalos, Türk Hükümet’inin Ege’deki Yunan adala
rının hukuki statüsünü kabul etmediğini ileri sürmektedir.

CEVAP : Doğu Ege’deki Yunan Adalarının milletlerarası andlaş- 
malarla tesbit edilmiş statüsüne riayet etmeyen Yunanistan’dır. Zira bu 
Ada’lar 1928 Lozan ve 1947 Paris Andlaşmaları ile silahsızlandırılmıştır. 
Yunanistan’ın bu Ada’ları silahlandırması bu iki andlaşmanm açıkça ih
lâlidir.

SORU : Aynı haberlerde Pangalos’un Yunanistan’ın Türkiye - AET 
Ortaklık Ândlaşmasmı onaylamak üzere, Türkiye ile bir uyum anlaş
ması imzalamıyacağım söylediği ifade edilmektedir. Yunanistan’ın bu tu
tumunu AET çerçevesindeki yükümlülükleri ile bağdaştırmak mümkün 
müdür ?

CEVAP : Yunanistan Topluluğa tam üye olarak girdiği andan iti
baren, A ET’nin daha önce imzaladığı bütün andlaşmaları ve üstlendiği 
yükümlülükleri aynen kabul etmiştir. Bu hukuki bir zorunluluktur. Tür
kiye - AET Ortaklık Andlaşması diğer AET ülkelerini olduğu gibi Yuna
nistan’ı da bağlamaktadır. Türkiye ile uyum andlaşması yapmak Yuna
nistan için hukuki bir vecibedir.

SORU : Yunanistan Bakan Yardımcısı ayrıca, Türkiye’de ikamet 
etmekte olan Yunan vatandaşları ile Yunan asıllı Türk vatandaşlarına, 
Türkiye’de mülk edinme hakkı tanınmadığını ve bunun ırk ayrımı esa
sınla dayanan bir ayırımcılık teşkil ettiğini iddia etmektedir.

CEVAP : Türkiye ile Yunanistan arasında 1930 tarihli «Ticaret 
İkamet ve Seyrisefain» Anlaşması, Türkiye’de yaşayan Yunan vatan
daşlarına diğer ülke vatandaşlarına nazaran ayrıcalıklı haklar tanımak
taydı. Atatürk ve Venizelos dönemindeki yakın dostluk ilişkilerinin bir 
neticesi olan bu Anlaşma, Yunanistan’ın Londra ve Zürih Anlaşmalarını 
ihlal ederek, Kıbrıs Türk Toplumunu yoketmeye yönelik saldırılara açık-
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ça destek olması ve bunun doğurduğu gerginlik nedeniyle Türk Hükü- 
met’ince 1964 yılında yürürlükten kaldırılmıştır. Şunu ifade etmek ger
çekçi olur: Türk-Yunan ilişkilerinin altın devrini yaşadığı 1930’lardan 
itibaren Yunanistan’da ve 1947 Paris Andlaşması ile İtalyadaıı Yunanis- 
tana devredilen 12 adalarda mal varlığı kalmış Türk vatandaşlarının ta
şınmaz malları üzerinde Yunanistan’ın kısıtlayıcı tedbirler almasına, bun
lar üzerinde sahiplerince serbestçe tasarrufa müsaade etmemesine, bu 
taşınmazları kamulaştırma ve diğer idari tedbirlerle tasfiye etmeye yö
nelmesine rağmen, İstanbul’da yerleşen Yunan vatandaşlarına böyle uy
gulamalar getirilmemiştir. Ancak, Yunanistan’ın Kıbrıs konusundaki ih
tilafı yaratması ve Kıbrıs Türklerine saldırılara girişilmesi üzerine Tür
kiye Yunanlılara karşı mukabil tedbirler almak zorunda kalmıştır.

SORU : Batı Trakya’daki Türkİere karşı kısıtlama uygulamadılar
mı?

CEVAP : Yunanistan’da yaşayan ve hakları milletlerarası andlaş- 
malarla teminat altına alınmış bulunan soydaşlarımızın gayrimenkul ik
tisabı hakları, açık şekilde ellerinden alınmıştır. İstimlak ve toprak bü
tünlemesi gibi gerekçelerle, esas itibariyle çiftçilikle geçinen soydaşları
mızın tarım arazileri zorla ellerinden alınmıştır. Türk soyundan gelen
lerin Batı Trakya’da sahip oldukları toprakların oranı, Lozan’dan bu ya
na geçen süre içinde % 84’ten % .40 m altına inmiştir. Ayrıca ev, dükkan 
vesair gibi gayrimenkul satın almasına izin verilen Türklerin sayısı yok 
denecek kadar azdır. Batı Trakya’da Türk asıllıların gayrimenkul edin
meleri engellenirken, sadece Elen soyundan Yunanlıların Türkİere ait 
gayrimeııkulleri iktisab edebilmeleri için çeşitli özel imkân ve kolaylıklar 
sağlamaktadır. Ayrıca, sınır bölgeleri ve Ada’larda bulunan gayrimen- 
kullerde tasarruf açısından da Yunan vatandaşları arasında ırk esasına 
dayanan ayırımcılık yapılmakta mesela bu bölgelerdeki devlet arazisi 
sadece Elen ırkından olan Yunan vatandaşlarına kiraya verilebilmekte
dir. Yunanistan’ın bu alanlardaki uygulamaları ırkçı bir yaklaşımın so
mut örneklerini oluşturmaktadır.

Yunan Hükümeti, AET’ııin temel ilkeleri ile taban tabana zıt olan 
bu uygulamalarını göz ardı ederek Türkiye’yi suçlamaya çalışmaktadır. 
Oysa Türkiye’nin 1964 yılından beri takip ettiği politika mütekabiliyet 
ilkesinin tatbikinden başka bir şey değildir. Kaldı ki, Türkiye’deki uy
gulama Yunanistan’dakiııe nazaran çok daha yumuşaktır.

SORU : Türk vatandaşı olan Yunan asıllıların mülkiyet haklarına 
herhangi bir kısıtlama getirilmiş midir?
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CEVAP : Hayır. Bütün Türk vatandaşları gibi bunlar da mülkiyet 
hakkından tam olarak yararlanmaktadırlar. Ayrıca, Sayın Başbakanı
mızın Yunan vatandaşlarına Türkiye’nin vize mecburiyetini tek taraflı 
olarak kaldırdığını basma açıklarken «Bu suretle vaktiyle Türkiye’de ça
lışan Yunan tebası kimselerin de dönerek çalışma imkânları doğuyor» 
dediğini hatırlamakta yarar vardır.

SORU : Yunanistan Bakan Yardımcısının sözünü ettiği mülkiyet 
sorunları nasıl çözülebilir?

CEVAP : Biraz önceki izahatta belirtildiği gibi bu sorunların çık
masına Türkiye sebep olmamıştır ve bunların çözüm yeri de AET or-, 
ganları değildir. Bilindiği gibi, Türkiye ile Yunanistan arasında başta 
Ege ve K ıt’a sahanlığı sorunları olmak üzere, çözüm bekleyen bir çok 
mesele vardır. Türkiye, bütün bu meselelerin hakkaniyet esasına göre 
ve karşılıklı menfaatlere hizmet edecek şekilde ancak diyalog ve müza
kere yoluyla çözümlenebileceğini ifade etmiştir. Yunanistan ise, Türkiye 
ile diyalogdan ısrarla kaçınmaktadır. Bir kere daha açıkça ifade etmek 
isteriz ki, bütün bu meseleler AET organlarında değil, ancak ikili mü
zakerelerle çözüme kavuşturulabilir.

SORU : Bu durumda Bay Pangalos’un ifadeleri hangi amaca yö
nelik olabilir?

CEVAP : Bay Paııgalos’un bütün bu gerçekleri bilmemesi kabil de
ğildir, Bu gibi meselelerin Türkiye - AET ilişkilerini canlandırmayı en
gellemek amacıyla ortaya atılması, Yunanistan’ın uzlaşmaz tutumunu 
büsbütün ortaya çıkartmaktan başka bir n.etice veremez.

BELGE : 10

DIŞİŞLERİ BAKANI VAHİT HALEFOĞLU’NUN 
EMF (AVRUPA İDARE FORUMU) TOPLANTISI 

MÜNASEBETİYLE 21 MART 1986 TARİHİNDE YAPTIĞI KONUŞMA

«Distinguished Ladies and Gentlemen,

I have the pleasure to attend this round table which is being held 
for the third time in Istanbul and which brings leading personalities 
from Turkey and the international business and finance community 
together.

I would like to express my sincere feelings of appreciation to Mr. 
Şarık Tara, Chairman of the ENKA Holding and the Executive Board 
of the European Management Forum, for their efforts in making this 
roun,d table a useful forum for valuable exchange of ideas.
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Many of you will remember that, Prime Minister ozal and myself, 
addressing your previous meetings have elaborated on the Turkish 
foreign policy and the Turkish economy. In this connection we have 
mentioned some facts and figures on our international economic and 
commercial relations.

I would like first of all to dwell briefly upon the recent political 
developments in Turkey. The process of democratization which has 
started with the 1983 general elections is continuing to produce concrete 
and satisfactory results. Many questions that have been raised in 
Western Europe as sources of concern have already been settled and 
do not exist anymore on our agenda. Martial law has been lifted from 
all but five provinces. Parliament and other democratic institutions are 
functioning normally. These achievements have been welcomed by our 
Western partners. Five European countries who applied in 1982 to the 
Human Rights Commission of the Council of Europe, referring to the 
allegations of some human rights violations in Turkey have decided to 
withdraw their application at the end of the last year within the frame
work of a friendly settlement.

This achievement constituted a turning point in the reactivation 
of our relations with Western European organizations and particularly 
with the EEC.

At the beginning of this year, Prime Minister ozal in a letter 
addressed to Mr. Jacques Delors, President of the EEC Commission, 
has referred to this friendly settlement reached through constructive 
dialogue and expressed the desire for the reactivation of Turkey - EEC 
relations in the same spirit. He suggested the convening of Turkey - EEC 
Association Council, established by the Ankara Treaty of 1963. I have 
sent similar letters to the Foreign Ministers of EEC Countries. Our 
relations with the EEC have been virtually suspended since the military 
takeover in 1980. We thought that resuming the dialogue with the EEC 
would be the first step in the reactivation process.

Turkish initiative has been welcomed by almost all the members 
of the EEC and the Commission was entrusted with the task of making- 
necessary preparations.

In the meantime the ratification of the Adaptation Protocols with 
Denmark, Ireland and UK have been completed. This will provide the 
flow of 47 million ECU worth of credits from these three countries to 
Turkey in accordance with previous financial protocols between Turkey 
and EEC.
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An additional credit of 29 million ECU will be extended through 
the special cooperation fund of the EEC. The process of reactivation, 
will also permit to put into effect the fourth financial protocol which, 
before being suspended in 1980, amounted to 600 million ECU.

The Council of Ministers of EEC has also positively reacted to the 
initiative of Turkey to convene the Association Council in the last 
quarter of this year. Mr. Claude Cheysson, the Commissioner in charge 
of the Mediterranean, will soon pay a visit to Ankara to discuss all 
these matters. Free movement of manpower may be one of the items of 
the agenda. Because according to Ankara agreement of 1963, Turkish 
workers would enjoy, by the 1st of December this year, the right of free 
movement in the EEC countries. Some of our. partners within EEC are 
showing interest to discuss this important issue and claiming that the 
present level of unemployment in Europe would be negatively affected 
by the implementation of this provision. Since all the facets of our 
cooperation with the EEC form parts of a whole, we can discuss this 
problem with the Communities.

Discussion of all specific issues would constitute a first step in the 
normalization of our relations with the EEC. It is the full participation 
of Turkey in the process of European integration which is of far-reaching 
importance for both sides.

As Prime Minister ozal has pointed out in a recent speech delivered 
in London, it would be politically and economically inconceivable for 
Turkey, which is the only European country having an association 
agreement aiming at full-membership with the EEC and sharing the 
same moral political and economic ideals, to remain outside a community 
expanding towards the southern Mediterranean. Therefore we consider 
our full membership in the Communities as a natural consequence of 
our European vocation.

We believe that political, economic and military integration of the 
West should be considered as a whole. In fact our people have decided 
to participate in the process of integration in all these three dimensions. 
Turkey can not be regarded as merely an outpost of NATO. She should 
also take her place in the economic and political integration of Europe. 
We believe that such an integration will also be in favour of western 
community in general and the EEC in particular. Because, Turkey being 
situated at the crossroads of three continents and being the largest 
country of Western Europe with important natural resources, skilled 
labour, agricultural potential, industrial capacity and an important 
market, constitutes a real asset for western community.
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Our Government is spending every effort to mobilize 
the potential of Turkey for a rapid and healthy development. Some 
figures may show in a more concrete way our achievements and our 
prospects.

Turkey has ranked first among the OECD countries last year in 
the annual growth of the GNP. Our exports have quadruppled in 6 
years. Industrial products make up 80 % of the exports. The share of 
the industrial output in the GNP has reached twice that of the agricul
ture. Our electric power production increases 12 % yearly and by the 
completion of the ongoing projects the total electric production of Tur
key will be tripled. By the turn of the century we are expected to reach 
150 billion kilowatts per year.

Moreover our good relations with all the countries of the region 
provide us a suitable ground to further develop our economic and 
commercial relations with the Middle Eqst.

We have obtained remarkable results in our exports to the region, 
reaching 3,5 billion dollars last year. Major joint projects are underway. 
We think that Turkey is among very few countries which will not be 
affected negatively by the decrease of the purchasing power of the 
Middle East countries resulting from the drastic fall in the oil prices.

At the multilateral level, Turkey is playing a pioneering role in the 
promotion of economic and commercial cooperation among the Islamic 
countries. In fact, the Standing Committee of Economic and Commercial 
Cooperation of the OIC which held its second meeting last week in 
Istanbul under the chairmanship of President Kenan Evren, has adopted 
a number of important decisions. The most important one may be that 
of establishing a trade financing mechanism which will facilitate com
mercial exchanges between the Islamic countries.

Also with the Soviet Union our economic and trade relations are 
developing in a satisfactory manner. Recently we have reached agree
ment on paying back with our exports about 70 % of the cost of the 
natural gas we are going to import. This will provide enormous marke
ting opportunities to Turkey.

We are negotiating with the US a new agreement which we hope 
will open new avenues of cooperation both in defence and economic fields. 
The number of major American banks opening branches in Turkey is 
steadily increasing.

All these promising developments occur against a background of 
political stability and meticulous implementation of the basic principles 
of foreign policy laid down by Kemal Atatürk more than 60 years ago.

59



We are confident that the promotion of economic and commercial 
cooperation among the countries will contribute to creating better under
standing and will facilitate the settlement of the existing conflicts. 
Therefore, we welcome the initiatives like yours which aim at discus
sing ways and means of better economic cooperation as an important 
contribution to the promotion of peace and stability in the world.

BELGE : 11

IRK AYRIMI GÜNÜ İLE İLGİLİ OLARAK DIŞİŞLERİ BAKANININ 
BM APARTHEİD İLE MÜCADELE ÖZEL KOMİTESİ BAŞKANI 

JOSEPH N. GARBA’YA GÖNDERDİĞİ MESAJ

«Excellency,

On this anniversary of the Sharpeville Massacres of 1960, it is 
most distressing to still witness similar atrocities of the racist regime 
in Pretoria carried against the oppressed people of South Africa in spite 
of the indignation of the international community most audible in the 
resolutions adopted by the Security Council. The only consolation is the 
increasing awareness by the international community of this extreme 
form of racism which has led to exploitation and degradation.

The International Day for the Elimination of Racial Discrimination 
is a most appropriate occasion to praise the untiring efforts of the 
United Nations Special Committee Against Apartheid in the accomplish
ment of this awareness and in the mobilization of international action 
in support of the legitimate aspirations of the South African people.

In view of the grim situation in South Africa, emanating from the 
imposition of the so-called «New Constitution» and the State of Emer
gency, it is our conviction that the implementation by all Governments 
of all the necessary measures, including those in accordance with Chapter 
VII of the Charter of the United Nations, will help to avert further 
aggravation of tension and injustice.

It is all the more regrettable that racial discrimination is not solely 
practiced by the Pretoria regime. It manifests itself in different attires. 
Attempts to eradicate cultural and religious identity of minorities and 
systematic campaings of assimilation in contravention of international 
obligations are no less abhorable.

On this occasion, I wish to reiterate once again that the people and 
the Government of Turkey are dedicated to the struggle to eliminate 
racial discrimination and stand in solidarity with the oppressed people 
of South Africa in their just and legitimate fight to establish a democ-
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ratic society, the members of which, irrespective of their colour or 
creed or ethnic origin will enjoy equal and full political and other rights 
and will participate in the determination of their destiny.

It remains with the international community to stand firm with 
the basic principles enshrined in the Charter of the UN and that we 
shall endeavor to fulfill.

Vahit HALEFOĞLU»

BELGE : 12

DIŞİŞLERİ BAKANI VAHİT HALEFOĞLU’NUN ABD DIŞİŞLERİ 
BAKANI MR. SHULTZ’UN ZİYARETİ MÜNASEBETİYLE 

ESENBOĞA HAVAALANINDA VERDİĞİ DEMEÇ

Davetimiz üzerine resmi bir ziyaret için, Türkiye’ye gelen, büyük 
dost ve müttefik Amerika Birleşik Devletlerinin Dışişleri Bakanı Mr. 
Shultz’u ve muhterem refikalarını ülkemizde görmekten mutluluk duy
maktayız.

Türkiye’yi ilk defa ziyaret etmekte olan Mr. Shultz’un ülkemizi 
çeşitli veçheleriyle daha yakından tanımak fırsatını bulacağını ümit et
mekteyiz. Ayrıca kendisiyle ittifak ilişkilerimiz ile ikili, bölgesel ve ulus
lararası konularda yararlı görüşmeler yapacağımıza inanmaktayız.

Bu ziyaretin ve taraflar arasında yapılacak görüşmelerin ülkeleri
miz arasındaki geleneksel dostluk ve ittifak bağları ile ikili ilişkilerimizin 
her iki ülkenin de yararına olacak şekilde daha da geliştirilmesine kat
kıda bulunması dileğiyle dostum ve meslekdaşım Mr. Shultz’a, muhte
rem refikalarına ve beraberlerindeki heyetin üyelerine Türkiye’ye hoş- 
geldiııiz demekten kıvanç duymaktayım.

BELGE : 13

DIŞİŞLERİ BAKANI VAHİT HALEFOĞLU’NUN SHULTZ ONURUNA 
23 MART 1986 TARİHİNDE VERDİĞİ ÖĞLE YEMEĞİNDE 

YAPTIĞI KONUŞMA

Mr. Secretary of State

Mrs. Shultz

Ladies and Gentlemen,

It is a distinct pleasure for me and my wife to have as our guests 
the Honorable Secretary of State of the United States of America and 
Mrs. Shultz with us. This is Secretary Shultz’ first visit to our country. 
We would like him to come back many times again.
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Secretary Shultz and I meet regularly on occasions provided by 
international meetings and have useful exchanges of views. I greatly 
value those meetings and I have always benefited from our consultati
ons. But I am glad he has agreed with my suggestion that the relations 
between Turkey and United States are too important to be reviewed 
on the fringe of international meetings and has accepted our invitation 
to visit Turkey. In the meantime to our great satisfaction several exc' 
hanges of visits at different levels have taken place which have been 
useful in many ways for the mutual interests of both sides. We want 
to keep things that way between our two allied countries.

Mr. Secretary,

Turkey has gone through exceptionally difficult times in the 
recent years. The failure of our democratic regime to find democratic 
solutions under all circumstances and the transitional steps taken to 
cope with grave problems threatening the life of the Nation, have met 
with much criticism especially in Western Europe. The fact has been 
overlooked that Turkey is one of the few countries in Europe which 
have been run democratically for longest periods since the First World 
War. It is at the same time one of the very few countries trying to 
achieve its economic development in a democratic regime. When the 
Republic was proclaimed some 60 years ago as a Nation State, two 
principles distinguished it from the former regime. These are the uncon
ditional sovereignty of the people and secularism. These principles have 
remained eversince entrenched in the hearts of our people. This is the 
strength of the Turkish democracy.

This was a tremendous change over centuries-old traditions. In 
fact, Mr. Secretary, in a span of 60 years we have tried to achieve what 
it took other Nations centuries to do. Our transitional difficulties and 
failures in the past must be seen in this light. And the general direction 
that the Turkish society has chosen for itself must not be lost sight of.

This crucially important development in the history of our Nation 
lies at the heart of our foreign policy. Turkey is part of the West, 
because its people share the same ideals with the West, because they 
are determined to uphold human dignity, because they too deeply believe 
that, they are endowed by their creator with certain inalienable rights, 
among them life, liberty and the pursuit of happiness. It is because 
of these convictions that Turkey has joined the West. And that is what 
makes Turkey a reliable partner of the West.
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Yon will be visiting Greece next. I hope you would tell our Greek 
friends not to worry about the human rights of the Turkish people. 
Under the present circumstances their expressions of concern are lac
king credibility. Please also remind them that their election promise was 
not to keep Turkey out of the EEC. Their policy of constantly under
mining Turkish interests at every opportunity is not being helpful at 
all to the solution of any of the problems between the two countries.

Mr. Secretary,
It is Turkey’s Western vocation which has made our alliance and 

friendship with your great country the main pillar of our foreign policy. 
We look to your country as the champion of freedom and the economic 
policies our Government follows. Our membership in the NATO Alliance 
has served our collective defense well. It came as a great shock to our 
people, therefore, when the United States Congress, acting at the 
instigation of another ally, decided to weaken our armed forces. In all 
frankness I  must tell you, Mr. Secretary, that we regard this as an 
attempt to reduce Turkey to merely a military outpost of NATO. Tur
kish armed forces are still suffering the consequences. This is what 
moved us to ask for the renegotiation of the Defence and Economic 
Cooperation Agreement between Turkey and the United States. I am 
glad that we have already reached the stage of looking into what the 
United States Administration could do to increase this cooperation. I 
am hopeful that with goodwill and determination we can conclude our 
negotiations positively in the near future. We need only to follow the 
guidance the title of our 1980 Agreement provides.

M r. S e c re ta r y ,

T h e  a im s o f o u r tw o allied co u n tries  a re  c lear and th e y  con verg e. 
W e b o th  a im  a t  in creased  p ro sp e rity  in lib erty  and p eace b oth  a t  hom e  

and th ro u g h o u t th e  w orld .

We threaten no one. But we are determined to join our forces to 
defend this state of affairs in all the allied countries against any threat. 
We both condemn most categorically all acts of terrorism regardless of 
motivation and source. We strongly advocate international cooperation 
to wipe out this scourge from the face of the earth. In short, Mr.

. S e c re ta r y , T u rk e y  is a  re liab le  frien d  and ally  in th is  p a rt of th e  w orld.

In many ways the Turkish experiment is unique. The success or 
failure of the Turkish model would have far-reaching consequences in 
our region and even beyond. Let us join forces to ensure its success 
which would be clearly in the interest of the West. I count on youi 
friendship and statesmanship which I esteem highly.

Mr. Secretary,
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Ladies and Gentlemen,

I invite you to join me in a toast for the health and happiness of 
my friend, Honorable Secretary of State of the United States of Ame
rica and Mrs. Shultz as well as for the Turkish-American friendship.

Thank you.

BELGE : 14

ABD DIŞİŞLERİ BAKANI SHULTZ’UN DIŞİŞLERİ BAKANI
VAHİT HALEFOĞLU TARAFINDAN ONURUNA VERİLEN  

ÖĞLE YEMEĞİNDE 24 MART 1986 YAPTIĞI KONUŞMA

Mr. Minister, Mr. Halefoğlu, and

Distinguished Ladies and Gentlemen,

Perhaps including especially the parliamentarians who are here. A 
welcome chance to talk with you before we meet again tomorrow. The 
United States and Turkey have been close friends and allies for forty 
years. During our visit just this past weekend to Istanbul, Mr. Minister, 
I was introduced to some of the treasures of your country’s glorious 
past. We Americans who have been fortunate enough to see Istanbul 
must marvel at the intellectual and cultural achievements of the Ottoman 
Empire. Of course, as a person who was once in the construction business, 
and I look at some of these structures, I especially marvel at what was 
done thousands of years ago and I wonder whether today we can build 
anything that is as great as was built in those times. However, it is 
with Atatürk and the ideals upon which he founded this republic, that 
we mark the bonds of friendship between our two countries. In little 
more than sixity years, Turkey has established the roots and institu
tions of a secular democracy and laid the foundations of a modern eco
nomy. That is an extraordinary accomplishment. Inevitably, you’ve had 
setbacks - you’ve referred to some - However, each time, you’ve fought 
your way back to the road of democracy: The road to which the Turkish 
people are clearly committed. I ’m proud that the United States is able 
to support Turkey in the pursuit of her destiny as a modern nation - a 
partner in the community of western nations. In Istanbul, Mr. Minister, 
I saw the bridge over the Bosphorus linking Europe and Asia in one 
steel strand. Turkey, in many ways, is like that bridge - a strong, 
unbreakable link between East and W est: A means of communication 
between them. Turkey’s historic and geographic ties to the Middle 
East enhance its vital role in the west and in NATO, and we’ve had 
many fruitful conversations on just this point. The West has much to 
gain from your special relationship with the Islamic world, just as the
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Islamic people can profit form Turkey’s approach to modernization. I 
know this from personal experience from my many talks with you, Mr. 
Minister here and in Washington and in Brussels. I have profited from 
your wisdom in many areas, including your insights into the problems 
and hopes of the people of the Middle East. I wish to thank you, Mr. 
Minister, for your warm personal welcome, and for the generous hospi
tality you have shown us since we arrived in Turkey - both of you - very 
generous and gracious and pleasant to us. But I want to Thank you, too, 
for your friendship. May the understanding we share help to strengthen 
the bonds between our people. Ladies and Gentlemen, I ask you to join 
me in a salute to the Foreign Minister and Mrs. Halefoğlu, and to the 
deep and growing friendship between Turkey and the United States.

BELGE : 15

ABD DIŞİŞLERİ BAKANI SHULTZ’UN BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL
TARAFINDAN 24.3.1986 TARİHİNDE ONURUNA YERİLEN 

YEMEKTE YAPTIĞI KONUŞMA

«ABD ve Türkiye 40 yıldır yakın dost ve müttefiktirler. İstanbul’a 
yaptığım ziyarette Türkiye’nin şanlı geçmişini örnekleriyle gördük. Bu
na şahit olan biz şanslı Amerikalılar, Osmanlı İmparatorluğunun entel- 
lektüel ve kültürel başarıları karşısında hayranlık duymak zorundayız.

Özellikle inşaat sektörü ile ilgili bir kişi olarak, bin yıl evvel ger
çekleştirilmiş, inşaat edilmiş olan bu yapılara bakıp hayranlık duydum.

Ve bugün bunları yapıp yapamayacağımız hakkında düşünceye ka
pıldım.

Ancak, ilişkilerimiz Atatürk ve idealleri ile kurduğu bu Cumhuri
yetten sonra başlamıştır. 60 yılı aşkın bir süre içinde Türkiye demok
rasi ve layikliğin temelini kurmuş modern ekonominin temellerini at
mıştır. Bu olağanüstü bir başarıdır. Kaçınılmaz olarak bazı gerilemeler 
oldu. Ancak, her seferinde tekrar Türk halkının derin bir bağlılık duy
duğu demokrasiye dönmek için mücadele verdiniz. ABD’nin Türkiye nin 
modern bir ülke ve batı camiasının bir ortağı olarak geleceğini gerçek
leştirme çabalarını desteklediği için gurur duyuyorum.

İstanbul’da Asya ile Avrupa’yı birleştiren köprüyü gördüm. Tür
kiye birçok bakımdan bu köprüye benziyor. Doğu ve Bat] arasında kuv
vetli ve kırılmaz bir bağ oluşturuyor. Türkiye’nin Ortadoğu’daki tarihi 
ve coğrafi bağları batıdaki ve NATO içindeki hayati rolünün önemini 
arttırıyor. Batının İslam dünyası ile olan ilişkinizden kazanacağı çok şey 
var. İslam ülkeleri Türkiye’nin modernleşme sürecinden yararlanacağı 
gibi burada, Washington ve Brüksel’de Halefoğlu ile yaptığım göıliş-
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melerde, ben de birçok alandaki görüşlerinizden yararlandım, özellikle 
Ortadoğu halkının ve ülkelerinin sorunları ve umutları konusundaki pay
laştığımız görüşlerin, halklarımız arasındaki işbirliği kuvvetlendirmesini 
temenni ediyorum.

BELGE : 16

BAŞBAKAN TURGUT ÖZALTN ABD D IŞİŞLERİ BAKANI 
SHULTZ ONURUNA 24.3.1986 TARİHİNDE VERDİĞİ YEMEKTE

YAPTIĞI KONUŞMA

Mr. Secretary,

Mrs. Shultz,

Ladies and Gentlemen,

It gives me great pleasure to have Secretary and Mrs. Shultz and 
his delegation as our guests this evening.

Turkey and the United States are not only allies but friends as
well.

I am glad, Mr. Secretary, that your schedule has now permitted 
you to visit this country. The closeness of our relations. I would think, 
warrants more frequent visits on both sides.

I am also happy to know that Mr. Shultz is not only an outstanding 
statesman but also a scholar of economics by profession. You could call 
it a feeling of comradeship.

I still remember the varm welcome that President Reagan and the 
Administration extended to me and my delegation during my visit last 
year to the United States. I was deeply impressed by the personality of 
President Reagan. I have great admiration for his vision and the poli
cies he has enunciated. The similarities between our policies are appa
rent and they derive their force in free enterprise. I have particularly 
appreciated the positive approach shown by the President for Turkey 
and for further promotion of the Turkish - American relations.

The excellent ties of friendship and alliance that exist between 
Turkey and the United States have a past of over 40 years. The arrival 
of the Missouri in Istanbul is still a memory I cherish from my school 
days. During these 40 years our relations covered many fields and deve
loped in various directions. They also had ups and downs. At one point 
our relations were soured because of developments in Cyprus. At another 
they reached an all time low with the Arms Embargo. However, this 
deterioration was immediately followed by a welcome betterment. I  take
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particular pleasure in noting that this upsurge in our relations gained 
its thrust with the Reagan Administration. I would therefore like to 
reiterate our appreciation to your Administration in this regard. Howe
ver, we should not let these positive developments relax our efforts to 
further expand our cooperation in all fields. You have therefore. Mr. 
Secretary, an important task with your Turkish counterpart not only 
to overcome certain problems we are facing in our relations today, but 
to display the determination to formulate ways in which the Turkish - 
American partnership can become one of many pillars of Turkey’s eco
nomy and foreign trade.

Mr. Secretary, we have experienced an extremely critical. period, 
economically, politically and socially during the end of the Seventies. 
Since 1980 we have shown every effort and undertaken every hardship 
to overcome these difficulties and laid down the groundwork for the 
creation of a totally contemporary society and an industrial democracy. 
To this end, we have asked the Turkish people to make sacrifices of 
considerable proportions. Yet it was this hard work that made the deve
lopments in such a short span of time a success story. It is through this 
hard work that we now take pride in what we have achieved.. But let 
me add immediatley that we also owe gratitude to our friends and allies 
for the support and understanding extended to Turkey to accomplish this 
transformation.

Indeed, the primary asset of any nation to accomplish this overwhel
ming* task is the effort and will of its people. Without this will, aid a^d 
assistance provided to developing countries will regrettably be of no 
avail. Without this will, progress can neither be profound nor rational.

In fact, this model is obliged to be successful for it to serve as an 
example to many other developing countries. Today I take pleasure in 
observing on occasions like the recent meeting of the Standing Committee 
for Economic and Commercial Cooperation of the Islamic Conference 
held in Istanbul, or on various bilateral contacts we have with other 
developing countries that there is a growing interest in adopting the 
Turkish model for their own development.

However, we have now indeed reached a rather delicate phase and 
it is of utmost importance in this particular stage for our friends and 
allies to extend to us the facilities and the assistance to continue with 
this enormous task. It is not encouraging Mr. Secretary, to observe that 
the West is not yet ready to extend to Turkey the facilities which aie 
made available to certain countries let alone outside the Alliance but 
at times in the opposing camp.

67



Mr. Secretary, I am certain that we are in full accord and have a 
common will to further our relations between our two countries. I am 
also confident that the Turkish - U. S. friendship is long lasting. The 
occasional problems should be tackled with good will on both parts. This 
is of primary importance for it is only through an approach as such, 
that Turkey can fulfil her paramount role of stability in the Region and 
meet her commitments in our mutual and NATO defence efforts.

Let me state yet again, most categorically, that we value our 
alliance and friendship with the United States and we know that this 
is reciprocated.

It is in this spirit that we welcome you and Mrs. Shultz in Turkey 
and wish you a pleasant stay.

Ladies and Gentlemen, I would now ask you to join me in a toast 
for the continued health and happiness of Secretary and Mrs. Shultz 
as well as for the everlasting frienship and cooperation between our 
countries.

BELGE : 17

SAYIN BAKANIN AVRUPA KONSEYİ GENEL SEKRETERİ 
MARCELİNO OREJA ONURUNA VERDİĞİ YEMEKTE 

YAPTIĞI KONUŞMA

Mr. Secretary General,

Distinguished Guests,

It is a particular pleasure for me to have the opportunity and the 
privilege to once again welcome a prominent Statesman of Europe and 
the distinguished Representative of a European organisation to which 
Turkey is deeply attached. Your achievements since you have assumed 
duty as the Secretary General of the Council of Europe, the manner 
in which you have met the high responsibilities you are faced with, have 
rightfully called the admiration and appreciation of all of us.

Indeed, such appreciation is not without a reason, your personal 
merits and outstanding abilities make a distinct contribution to the 
functioning of the Council of Europe; an organisation based on the 
principles of democracy, the rule of law and the respect for human 
rights, which enjoys the support of the Turkish Nation as well as of 
all those attached to these noble ideas. In Turkey, you are known not 
only as the Secretary General of the Council of Europe but also for the 
great services you have rendered to your own Country, Spain; as well 
as for your devotioi  ̂ to the ideal of a united Europe. Your untiring
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efforts and valuable contributions, that extend further back to years 
long before you assumed your present duty, towards the realisation of 
this goal are well noticed and appreciated.

Mr. Secretary General,

Turkey has gone through exceptionally difficult times in the recent 
years. The failure of our democratic system to find democratic solutions 
to the problems and the transitional steps taken to solve these grave 
problems have met with much criticism especially in Western Europe. 
What was overlooked by those critics was the fact that Turkey is one 
of the few countries in Europe which has been run democratically for 
longest periods since the First War. She is at the same time one of the 
very few countries trying to achieve economic development under a 
democratic system. In 1923, the Turkish Republic was founded on two 
main principles distinguishing it from the former regime. These are the 
unconditional sovereignty of the people and secularism. What we achieved 
some sixty years ago with the proclamation of the Republic was a 
tremendous transformation. In a span of 60 years we have tried to 
achieve what took other Nations centuries to do. We believe that, our 
transitional difficulties in the past must be seen in this light apd the 
general direction that the Turkish society has opted for must not be lost 
sight of.

This crucially important development in the history of our nation 
has made Turkey a member of the Western family and an integral part 
of Europe, since the Turkish people are deeply committed to the high 
principles which constitute the common values for the members of the 
Council of Europe and which inspired the idea of establishing closer ties 
among European nations, with a view to achieving the unification of 
Europe.

These elements have determined, in the past, Turkey’s decision to 
become a member of the Council of Europe and today, they constitute 
the guiding principles of our activities within the Organization and in 
the accomplishment of the task we share with the other members for a 
better future for Europe.

We have always followed an open and constructive policy in our 
cooperation within the Council of Europe. We have attached importance 
to maintain this attitude and carry on the dialogue with the Organization, 
even throughout the difficult period we went through following the 
serious threats directed towards not only to the principles of democracy, 
rule of law, fundamental freedoms and human dignity, but also to the 
very existence of the Nation.
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Thanks to the devotion of the Turkish people to these principles 
which w?ere at stake and her determination to preserve and promote 
them, the difficult period is now finally and definitely behind us. Thus, 
we believe that no further delay can be justified for the elimination of 
any possible remaining doubts or obstacles as to Turkey’s rights as an 
equal member of the Council of Europe.

Mr. Secretary General,

It is certain that the Council of Europe fulfils an essential and 
important role with regard to the protection and promotion of human 
rights, which is one of the guiding principles of our Organization.

In Turkey, our traditional understanding of human rights stems 
from a genuine affection and compassion for the human being and thus 
it is not an abstract intellectual concern based on a political or ideological 
approach. In our opinion the human rights issue should not be limited 
exclusively to the State respecting the individual rights and freedoms 
and should be viewed from a wider perspective. Today we are also faced 
with new forms of violations of human rights like the dangerous resur
facing of racism in Europe, like the destabilization attempts, including 
international terrorism, against democratic societies and like the lack 
of adequate international cooperation in the economic field which provoke 
internal tensions constituting potential dangers for democratic societies. 
Such issues no doubt deserve more attention than they receive today.

A great human tragedy still continues in Europe, in the vicinity 
of our democratic family of nations, namely the oppression of the Tur
kish minority in Bulgaria. The resolution adopted by the Parliamentary 
Assembly of the Council of Europe has not yet produced a concrete 
effect on the Bulgarian authorities. At this juncture, I would like to 
express our thanks and appreciation for the initiatives you have taken 
on this matter as the Secretary General of the Council of Europe in 
order to ensure respect for human rights and fundamental freedoms.

We believe that a determined and consistent attitude should be 
maintained on this situation constituting a flagrant violation of the 
rights and principles we, as civilized Nations, all share in the Council of 
Europe and that such a firm stand is indispensable for the credibility 
of our Organization.

Mr. Secretary General,

Well aware of your close interest to the realisation of the difficult 
but noble goal of European unification, I would like to take this oppor
tunity to briefly explain the outline of our approach to this matter.
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We believe that the construction of Europe cannot and should not 
be the privilege of only a limited number of countries, but constitutes a 
fundamental objective to be pursued by the participation of all the 
members of democratic Europe. The integration process involving the 
Twelve should not impede nor diminish the importance of the valuable 
role assumed by the Council of Europe in this respect. On the contrary, 
the efforts made among the Twelve and the Twenty one should be of 
a complementary nature.

Mr. Secretary General,

Your visit has been a perfect occasion for a wide ranged exchange 
of views, with a view to confirming the harmony and contributing to 
the further enhancement of the spirit of cooperation existing within the 
Council of Europe.

It gives me a particular satisfaction to observe that we have an 
identity of approach and evaluation on the main issues which we had 
the opportunity to discuss.

I would like to raise my glass now, for a toast for the continuation 
of the valuable and determined contributions of the Council of Europe 
to the preservation and promotion of the indispensable values of huma
nity and to the personal happiness and continued success of Your 
Excellency.

BELGE : 18

BAŞBAKAN TURGUT ÖZALTN SİRTE OLAYI HAKKINDA 
28 MART 1986 TARİHİNDE YAPTIĞI AÇIKLAMA

«Libya, yakınlığımız olan ve tarihi ilişkiler içinde olduğumuz dost 
bir ülke, ABD de geniş ilişkilerimiz olan ve NATO’da müttefik olduğu
muz bir ülke, Türkiye olarak Akdeniz’de sıcak bir çatışmadan ne şekil
de olursa olsun endişe duyuyoruz. Akdeniz’in sulh gölü haline gelmesi 
bizim en büyük tercihimizdir. Zaten etrafımızda kafi derecede kavgalar 
var. Ortadoğu’ya bakınız, Lübnan’ın durumu, Arap - İsrail ihtilafı, İran - 
Irak savaşı bizi rahatsız ediyor. Buna bir de Akdeniz’de önemli bir ra
hatsızlığın ilave edilmesinden endişe duyarız. Dostlarımıza bu konuda 
tavsiyelerde bulunduk. Görüşlerimizi ziyareti sırasında ABD Dışişleri Ba
kanı Shultz’a ifade ettim. ABD’nin ve Libya’nın kendilerine göre iddia
ları var. Bu iddiaları münakaşa edecek durumda değilim. Bunlar beynel
milel meselelerdir. Bizim için önemli olan herhangi bir yanlışlığın yapıl
maması, yani Akdeniz’deki sükunetin, sulhun devam etmesidir. Bunun 
tavsiye ederiz».
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«ABD çatışmalarla ilgili olarak Türkiye’deki güçlerden yararlana
bilecek mi?» sorusuna, «Türkiye’deki üslerin NATO dışındaki herhangi 
bir amaçla kullanılmasına müsaade edilemez. Türkiye’deki üsler esas iti
bariyle NATO maksadıyla kurulmuştur. Bunun dışında zaten kullanıla
maz».
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A G İK  İN S A N  İL İ Ş K İ L E R İ  T O P L A N T IS I B E R N ’D E  Y A P IL D I

(2  N isan  - 2 8  M ayıs 1 9 8 6 )

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı (AGİK) İnsan İlişkileri 
Toplantısı 2 Nisan’da İsviçre’nin başkenti Bern’de başlayacaktır. İlk iki 
hafta asıl toplantının hazırlıklarına ayrılmış olup, gündem ve çalışma 
usûlleri kesinleştirilecektir. Asıl toplantı 15 Nisan’da açılacak ve 6 haf
ta sürecektir. AGİK süreci Arnavutluk dışındaki tüm Avrupa devletle
riyle ABD ve Kanada’nm 1975 Helsinki Zirvesi’nde, «Nihaî Sened» diye 
anılan siyasî belgeyi imzalamalarıyla doğmuş bir süreçtir. Nihaî Sened, 
AGİK sürecinin temelini oluşturmakta ve çerçevesini çizmektedir. 1977 - 
1978’de Belgrad İzleme Toplantısı ve 1980 - 1983’de Madrid İzleme Top
lantısı düzenlenerek devletlerin uygulamalarının Nihaî Sened’i imzala
makla en yüksek düzeyde kabûl ettikleri ilke ve hükümlerle uyumlu 
olup olmadığı gözden geçirilmiştir. Diğer bir ifadeyle, AGİK dilinde «İz
leme Toplantısı» diye anılan Belgrad ve Madrid toplantıları bir tür göz
den geçirme konferansları niteliğindedir. Çok taraflı anlaşmalar bilindiği 
üzere, belli aralıklarla toplanan gözden geçirme konferanslarında ele alı
narak değerlendirilmektedir. AGİK bakımından üçüncü İzleme Konfe
ransı önümüzdeki Eylül ayında Viyana’da başlıyacaktır. İzleme toplan
tılarında Konferansa katılan devletlerin çeşitli alanlarda uzman toplan
tıları yapmaları da öngörülmüştür. 1983’de Madrid Toplantısı sonunda 
kabûl edilen Kapanış Belgesi’nde, Atina’da, Uyuşmazlıkların Barışçı Yol
lardan Çözümü; Venedik’te, Akdeniz’de Ekonomik, Bilimsel ve Kültürel 
İşbirliği; Ottawa’da, İnsan Hakları alanlarında uzman toplantıları dü
zenlenmesi öngörülmüş, Budapeşte’de Kültürel Forum toplanması karar
laştırılmış ve nihayet, Bern’de insan ilişkileri alanında bir toplantı ya
pılması benimsenmiştir. Bern Toplantısı, Madrid ve Viyana gözden ge
çirme konferansları arasındaki dönemin son uzman toplantısıdır.

Madrid’de, yukarıda anılan toplantılara ilâveten bir de Avrupa Si
lahsızlanma Konferansı tertibi öngörülmüştür. Bu Konferans 1984 Ocak 
ayından beri Stokholm’de çalışmalarını sürdürmektedir. Koııferans’ın 
amacı, tüm Avrupa Kıtası’nda Güven ve Güvenlik Arttırıcı önlemlerin 
geliştirilmesine çalışmaktır.

Viyana Konferansı’nda Madrid Konferansı’nm kapanışından bu ya- 
-•> na geçen süre zarfında yapılan toplantıların sonuçları değerlendirile

cektir.

AGİK süreci, siyasî-askerî ilişkilerden ekonomik işbirliğine, kişi- 
lerarası temaslara, enformasyon ve kültür mübadelelerine kadar geniş 
bir alanı kapsamaktadır. Ancak yaygın şekilde kabûl edildiği üzere, bu
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sürecin iki boyutu özel bir anlam ve önem kazanmıştır. Bunlardan birin
cisi, güvenliğin geliştirilmesi, diğeri İnsanî boyutudur. Avrupa’da kalıcı 
bir barışın sağlanması bu iki boyut itibarile dengeli bir ilerleme elde 
edilmesine bağlıdır.

Geçtiğimiz yıl Ottawa’da İnsan Hakları Toplantısı, Budapeşte’de ise 
Kültürel Forum düzenlendi. Türkiye, her iki toplantıda da Bulgaristan’
daki Türk Azınlığına, yapılan baskılar konusunu yoğun bir biçimde ele 
aldı ve Bulgaristan’ın emsali görülmemiş boyutlara ulaşan, tüm Avrupa 
Güvenlik ve İşbirliği Konferansı sürecini olumsuz biçimde etkileyen, an
laşmaları hiçe sayan, Helsinki ve Madrid belgelerini açıkça ihlâl eden 
tutumunu vakıalara dayanarak gözler önüne serdi.

Şimdi Bern Toplantısı’nda da Türkiye, Bulgaristan Türklerine reva 
görülen baskıları Helsinki Nihaî Senedi, Madrid Sonuç Belgesi hüküm
leri çerçevesinde gündeme getirecektir. AGÎK sürecinin hayatiyetini ko
ruyabilmesi için katılan bütün devletlerin kabûl ettikleri bu iki belgedeki 
ilke ve hükümlere uymaları gerekmektedir. Oysa Bulgaristan, özellikle 
insan ilişkileri alanındaki sarih hükümleri hiçe saymakta, fiiliyatta AGİK 
çerçevesinde aldığı yükümlülüklerin tam tersini yapmaktadır. Bu zemin 
üzerinde ikili görüşme taleplerimizi de içişlerine karışmama ilkesini bir 
bahane gibi kullanmaya çalışarak reddetmektedir. Bulgaristan’ın bu so
runu Türkiye ile görüşmekten ısrarla kaçınması Türkiye’nin konuyu 
uluslararası plânda ele almasını gerektirmiştir.

Türkiye, Bulgaristan Türklerinin sorununa İnsanî mülahazalarla 
yaklaşmaktadır. Onların ıstırabına son vermek amacıyla Bulgaristan ile 
bir göç anlaşması dahil her hususu görüşmeye hazır olduğunu açıklıkla 
ortaya koymuştur.

Türk Heyeti, Toplantı’da, somut İnsanî vakıaları ayrıntılı bir şe
kilde Konferansa katılanlarm bilgisine sunarak, Bulgar ihlâllerini delil
leriyle ispat edecek ve bu duruma bir son verilmesi için Bulgar Hükû- 
meti’ııin ikaz edilmesini isteyecektir.

Konferans’ta Türkiye’yi Dışişleri Bakanlığı Çok Taraflı Siyasî İş
lerle Görevli Müsteşar Yardımcısı Büyükelçi Cenap Keskin başkanlı
ğında bir Heyet temsil edecektir. Bern Toplantısından amaç, Helsinki 
Nihaî Senedi ve Madrid Sonuç Belgesi’nde yeralan ilgili hükümlerin 
uygulamaya aktarılarak kişiler arasındaki ilişkilere konan engellerin 
kaldırılması ve bu alanda iyileşme sağlanmasıdır. Bern’de Özetle şu ko
nular ele alınacak :

Aile bağları esası üzerinden düzenli temaslar ve buluşmalar: Kon
feransa katılan İştirakçi Devletler bu maksatla, karşılıklı aile ziyaretle-
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rine imkâıı sağlamak üzere seyahat kolaylıkları sağlama taahhüdünde 
bulunmuşlardır. (Buna, telefon görüşmeleri ve mektuplaşma da dahil
dir).

Ailelerin birleştirilmesi: İnsanî gerekçelerle bu konudaki başvuru
lara olumlu cevap verilmesi kabûl edilmiştir.

Farklı devletlerin vatandaşları arasında evlenme: Bu amaçla yapı

lan yurt dışına çıkış ve giriş izin taleplerinin ortak biçimde incelenmesi, 
benimsenmiştir.

Kişisel veya meslekî sebeplerle yapılacak seyahatler için kolaylık
lar sağlanması, formalitelerin azaltılması, vize ve resmî seyahat bel
gesi harçlarının giderek indirilmesi öngörülmüştür. (Buna, haç gibi dinî 
amaçlı seyahatler de dahildir).

Bern’de ele alınacak bütün bu konularda Bulgar Hükûmeti’nin soy
daşlarımıza baskı yaptığı, onların en temel haklarını çiğnediği ve ulus
lararası kuralları hiçe saydığı herkes tarafından görülmektedir.

Bern’de bütün bu konuların iyi niyetle görüşülmesi ve önceden alın
mış bulunan taahhütlerin uygulanması lüzûmunu kuvvetle teyid eden 
özlü bir belge yayınlanması gerekmektedir. Geçen yıl Ottav/a İnsan Hak
ları Toplantısında ve Budapeşte Kültürel Forumu’ııda Doğu ve Batı 
arasındaki yaklaşım farkları sonuç belgesi yayınlanmasına engel olmuş
tu. Bu defa, Bern’de de aynı akıbetle karşılaşılması tüm Avrupa Güven
lik ve İşbirliği Konferansı sürecinin işlerliği ve istikbâli üzerinde kuş
kular yaratabilir.

Türkiye, özel önem verdiği bu sürecin zedelenmesini veya değer- 
sızleştirilmesiııi hiç arzu etmemektedir. Ancak, Doğu ve Batı arasında 
yumuşamanın canlandırılması gayretlerinin önüne Bulgaristan’ın çıkar
dığı engellerin bertaraf edilmesi zaruridir. Bu alanda AGIK sürecinin 
devamını arzu eden bütün devletler kendi paylarına düşen sorumluluğun 
gereğini yerine getirmelidir. Türkiye, Bern’de, insan ilişkilerine ve in
san haklarına değer veren tüm ülkelerden Bulgaristan Türkleri için 
destek beklemektedir.

B M  F İL İS T İN  S E M İN E R İ  

(7  - 1 1  N İS A N  1 9 8 6 )

BM çerçevesinde faaliyet gösteren ve Batı Avrupa Grubundaki Tür
kiye ile Malta’nm üye bulunduğu Filistin Halkının Vazgeçilmez Hak
ları Komitesi, Filistin sorununa ilginin devamını ve kamuoyunun des
teğini sağlamak üzere, her yıl çeşitli kıtalarda birer sempozyum veya
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seminer düzenlemektedir. Bu yıl Avrupa Bölgesi için öngörülen 13 cü 
BM Semineri İstanbul’da yapılmıştır.

Avrupa bölgesinden panelistlerin davet olunduğu Seminer’de 4 pa
nelde aşağıdaki konular ele alınmıştır:

I. Ortadoğu ile ilgili uluslararası konferans, böyle bir konferansa 
duyulan ihtiyaç, bu konuda başarılı bir sonuç elde etmek üzere sarfe- 
dilecek gayretler ve elde edilecek yararlar: Bu panelde ülkemizden davet 
olunan Prof. Türkkaya Ataöv’den başka Danimarka’dan Lasse Budtz, 
Romanya’dan Marcel Dinu, Yugoslavya’dan Faik Dizdareviç, İngiltere’
den Andrew Faulds, Macaristan’dan İstvan Fodor, SSCB’den Vafa M. 
Goulizade, Demokratik Almanya’dan Ingo Schoenfelder görüşlerini açık
lamışlardır.

II. Filistin Kurtuluş örgütü’ııün Rolü konusunu Filistinli Dr. Sami 
Musallam ele almıştır.

III. Filistin Sorunu ve Avrupa Kamuoyu paneline memleketimiz
den Prof. Mümtaz Soysal ile Yunanistan’dan Konstantine Galanopoulos, 
İsviç’den Per Gharton, Avusturya’dan Albrecht Konechy, İrlanda’dan 
Micheal Lanigan davet edilmişlerdir.

IV. Birleşmiş Milletler ve Filistin Sorunu konusunu ise Ukrayna’
nın BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Guennadi I. Oudevenko ele almıştır.

Seminere ülkemizden Prof. Mümtaz Soysal ve Prof. Türkkaya 
Ataöv’den başka panelist olarak İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı 
ile Ağrı Milletvekili Paşa Sarıoğlu da davet edilmişlerdir. Seminere Tür
kiye’den davetli panelist’ler dışında, Büyükelçi Tahir Şentürk başkan
lığında bir heyet de katılmıştır.

BM üyeleri seminere, BM tarafından davet edilmişlerdir. Ayrıca 
Avrupa bölgesinden parlamenterler, politikacılar, üniversite mensupları 
ve Filistin sorunuyla ilgili diğer ilgili kişiler ile BM Filistin Halkının 
Vazgeçilmez Hakları Komitesi üye ve gözlemcileri ve konu ile ilgili hü
kümet dışı kuruluşlara da BM tarafından duyuru yapılmıştır.

B A Ş B A K A N  T U R G U T  Ö Z A L T N  H İN D İS T A N  Z İ Y A R E T İ  

(8  - 1 4  N İS A N  1 9 8 6 )

Başbakan Turgut özal, Hindistan Başbakanı Rajiv Gandi’nin res
mi konuğu olarak beraberinde Dışişleri Bakanı Vahit Halefoğlu, Dev
let Bakanı Vehbi Dinçerler, bazı parlamenterler ve iş adamları olduğu 
halde Hindistan’ı ziyaret etmiştir.



Hindistan Başbakanı Nehru’nun I960 yılında ülkemize yaptığı ge
ziden beri üst düzeydeki ilk temas ve bir Türk Başbakanının Hindistan’ı 
ilk ziyaretidir.

Görüşmeler heyetler ve iki Başbakanın başbaşa yaptığı görüşme
ler şeklinde gerçekleştirilmiştir. İki Başbakanın başbaşa yaptıkları gö
rüşmelerin çok yararlı olduğu, Bağlantısız ülkelerin lideri durumundaki 
Başbakan Gandhi’ııin Türkiye’ye özellikle Kıbrıs sorununa bakış açısı
nın yumuşadığı ifade edilmiştir.

Başbakan Turgut özal, Hintli iş adamları ile de görüşmeler yap
mış ve ülkelerin tarihi, turistik yerlerini görmüş, sanayi kuruluşlarında 
incelemelerde bulunmuştur.

B A Ş B A K A N  T U R G U T  Ö ZA L P A R İS ’T E  

( 1 5 - 1 9  N İS A N  1 9 8 6 )

İktisadi Kalkınma ve İşbirliği örgütü (OECD)’in 25. Bakanlar 
Konseyine başkanlık etmek üzere Başbakan Turgut özal Paris’e git
miştir.

Başbakan Turgut özal’a bu gezisinde, Başbakan Yardımcısı Kaya 
Erdem, Dışişleri Bakanı Vahit Halefoğlu ve üst düzey yöneticilerden 
oluşan bir heyet refakat etmiştir.

Toplantıda ele alman ana konulardan birini de gelişme yolundaki 
ülkelerin ihracatlarını arttırarak borçlarını ödemeleri hususu teşkil et
miştir.

Başbakan Turgut özal OECD toplantısı sonunda düzenlediği ba
sın toplantısında, «Müzakereler arasında öteki üyelerin, Türkiye’nin 
uyguladığı politikayı gelişme yolundaki ülkelere önerdiklerini müşaha-
de ettiğini» kaydetmiş ve «İki gün .......  verimli çalışmalar yaptık»
demiştir.

Başbakan Turgut özal, OECD Bakanlar Konseyine katılan diğer 
Bakanlarla birlikte Cumhurbaşkanı François Mitterand tarafından ka
bul olunmuştur.

Başbakan Turgut özal, Paris’te bulunduğu süre zarfında Fransa 
Başbakanı Jacques Chirac ile bir görüşme yapmıştır. Başbakan Jacques 
Chirac bu görüşme sonunda basının sorularını cevapla rken, «Türkiye 
büyük bir ülkedir. Türkiye-Fransa ilişkileri çok eskiye dayanan kültü
rel ilişkilerdir. İki ülkenin geleceği açısından, iktisadi ve politik ilişki
ler geliştirilmelidir. Dünyada benzeri sorunlarla karşı karşıya bulunu

9



yoruz. Temenni ediyorum ki Türkiye ile Fransa arasında eskiden de iyi 
olan ilişkiler önemli ölçüde daha iyi hale getirilsin. Bu Türkiye Başba
kanının da arzusudur. Dolayısıyla bu ilişkileri iki taraflı olarak geliş
tireceğiz. öncelikle Karma Ekonomik Komisyonu, daha sonra da kültür 
komisyonu bakanlar düzeyinde toplanacaktır. İki ülkenin bakanları kar
şılıklı ziyaretlerde bulunacak ve aramızdaki kültürel ve ekonomik alan
daki sorunları çözüme kavuşturacaktır. Böylece ilişkilerimizde gelişme 
sağlanacaktır.»

Dışişleri Bakanı Vahit Halefoğlu da, Fransa Dışişleri Bakanı Jean 
Bernard Raymond ile iki ülke arasındaki ilişkilerin her alanda gelişti
rilmesinin konu edildiği bir görüşme yapmıştır.

Başbakan Turgut özal ayrıca, Japonya Dışişleri Bakanı Chintaro 
Abbe ile, Dışişleri Bakanı Vahit Halefoğlu da HollandalI ve İtalyan 
meslekdaşlarıyla ikili görüşmeler yapmışlardır.

CEZAYİR DEMOKRATİK HALK CUMHURİYETİ BAŞBAKANI 

TÜRKİYE’Yİ ZİYARET ETTİ 

(28 - 30 NİSAN 1986)

Başbakan Turgut özal’m 1985 Şubatında Cezayir’e yapmış olduğu 
ziyareti iade etmek ve temaslarda bulunmak üzere Cezayir Demokratik 
Halk Cumhuriyeti Başbakanı ülkemizi resmen ziyaret etmiştir.

İki ülke heyetleri arasında yapılan resmi görüşmelerde, ticaret 
hacminin artırılması, ortak yatırımlar, deniz ve karayolları telekomüni
kasyon alt yapısının geliştirilmesi gibi konular ele alınmıştır.

Ankara’dan sonra İstanbul’a geçen. Konuk Başbakan, şehrin tarihi 
ve turistik yerlerini gezmiş ve bazı kuruluşlarda incelemelerde bulun
muştur.

Konuk Başbakan ülkemizden ayrılmadan evvel basma yaptığı açık
lamada «Görüşmelerin çok olumlu geçtiğini» belirtmiş ve «Başbakan 
Turgut özal’m geçen yıl Cezayir’e yapmış olduğu ziyaret, iki ülke ara
sında sağlam bir işbirliğinin tekrar faaliyete geçmesi için bir fırsat ve 
başlangıç teşkil etmişti, şunu belirtmek isterim ki, heyetimin ve şahsı
mın Türkiye’ye yapmış olduğu resmi ziyaret, Cezayir’den Başbakan dü
zeyinde Türkiye’ye yapılan ilk ziyarettir» demiştir.
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K Ü L T Ü R E L  O L A Y L A R

— Azerbaycan Bilimler Akademisi Şarkiyat Enstitüsü Bölüm Baş
kanı Esmeralda Hassanova 9 - 2 3  Nisan 1986 tarihlerinde ülkemizi zi
yaret etmiştir.

— Ankara üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Fikret Eren ince
lemelerde bulunmak üzere 9 - 2 3  Nisan 1986 tarihlerinde SSCB’ni zi
yaret etmiştir.

— Orkestra Şefi Rengim Gökmen 10 -16 Nisan 1986 tarihlerinde 
Çekoslovakya’da düzenlenen Taleııtium Festivaline katılmıştır.

— Piyanist Gülsin Onay 23 - 29 Nisan. 1986 tarihlerinde ÇHC’de, 
29 Nisan - 7 Mayıs tarihlerinde de Kore’de konser ve resitaller ver
miştir.

— 6 Nisan - 6 Mayıs 1986 tarihlerinde Bangladeş’in başkenti Dak
ka’da düzenlenen «3. Asya Sanat Bieııali»ne dört sanatçımızın yağlı
boya resim, heykel ve özgün baskı yapıtıyla katılmmıştır.

Hüsamettin Koçan resim dalında büyük ödüle, Süleyman Saim 
Tekcan ise özgün baskı dalında mansiyona layık görülmüştür.

— 9 - 27 Nisan 1986 tarihlerinde Kore’de düzenlenen «14. Asya - 
Pasifik Film Gösterisi»ne «Çömlekçi» ve «Askerin Dönüşü» adlı film
ler ile katılmmıştır.

— «Fotoğraflarla Anadolu Medeniyetleri» sergisi Nisan 1986 ayın
da Bern’de düzenlenmiş; Prof. Dr. Nurhan Atasoy sergi ile ilgili olarak 
Bern’e gönderilmiş, adıgeçenin verdiği 2 konferans çok başarılı geçmiş 
ve geniş ilgi ile izlenmiştir.

— UNESCO çerçevesinde yürütülmekte olan «İnsanlık Tarihinin Ya
zımı» projesinin «Uluslararası Komitesi »ne, yapılan çeşitli girişimleı 
üzerine, Prof. Dr. Halil İnalcık üye olarak kabul olunmuştur.

— 4 - 24 Nisan 1986 tarihlerinde Sevda - Cenap And Vakfı’nm An
kara’da düzenlediği İlkbahar Müzik Şenliğinin organizasyonu, yabancı 
orkestra ve toplulukların getirilmesi hususunda Kültür İş eı i Genel Mü
dürlüğünce geniş katkıda bulunulmuştur. Şenlik başarılı geçmiş ve An
karalI izleyicilerin beğenisini kazanmıştır.

11



— 1 0 - 1 7  Nisan 1986 tarihleri arasında. Cezayir’de yapılan «Birinci 
Annaba Sinema Şenliği»ne «Derman» ve «Amansız Yol» isimli filmleri
miz ile «Amansız Yol» Filminin başkadm oyuncusu Zuhal Olcay iştirak 
etmiştir. Filmlerimiz Cezayirlilerce beğeni ile izlenmiştir.

— 1 - 9  Nisan 1986 tarihleri arasında İran Hac ve Evkaf Bakanlığı 
tarafından Tahran’da düzenlenen Uluslararası Kur’an-ı Kerim okuma 
yarışmasına iki yarışmacı ile iştirak edilmiştir.

— TURHOY Halk Oyunları Ekibimiz, 21 - 28 Nisan 1986 tarihleri 
arasında Katar ve Abu-Dhabi’de gösteriler yapmışlardır.



O L A Y L A R  K R O N O L O J İ S İ





I Nisan 1986

DIŞİŞLERİ BAKANI VAHİT HALEFOĞLU TBMM’YE  
BİLGİ VERDİ

Dışişleri Bakanı Vahit Halefoğlu, ABD Dışişleri Bakanı George 
Shultz’un 1986 Mart ayında ülkemize yaptığı resmi ziyaret hakkında 
TBMM Genel KurulTma bilgi vermiştir. (Bk. Belge 1)

1 Nisan 1986

HİNDİSTAN ODALAR BİRLİĞİ HEYETİ TÜRKİYE’DE

Hindistan Odalar Birliğine mensup bir heyet iki ülke arasındaki 
ticari ilişkilerin geliştirilmesi hususunda temaslarda bulunmak üzere ül
kemize gelmiştir.

Konuk Heyet TOBB ve İTO yetkilileri ile görüşmelerde bulunmuş 
ve Devlet Bakanı Vehbi Dinçerler ile HDT Müsteşarı Ekrem Pakdemirli 
tarafından kabul olunmuştur.

1 Nisan 1986

ABD TEMSİLCİLER MECLİSİNDEN BİR GRUP PARLAMERTER 
ÜLKEMİZİ ZİYARET ETTİ

ABD Temsilciler Meclisinden 6 Parlamenter temaslarda bulunmak 
üzere ülkemize gelmiş ve Başbakan Turgut özal, Dışişleri Bakanı Vahit 
Halefoğlu tarafından kabul olunarak TBMM yetkilileri ile görüşmelerde 
bulunmuşlardır.

2 Nisan - 28 Mayıs 1986

AGİK İNSAN İLİŞKİLERİ TOPLANTISI BERN’DE BAŞLADI

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı (AGİK) İıısan İlişkileri 
Toplantısı Bern’de başlamıştır.

Türkiye, toplantıda Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Bü
yükelçi Cenap Keskin başkanlığında bir heyetle temsil edilmiştir.

Bern toplantısında amaç, Helsinki Nihai Senedi ve Madrid Sonuç 
Belgesinde yer alan ilgili hükümlerin uygulamaya aktarılarak kişiler aıa- 
sındaki ilişkilere konan engellerin kaldırılması ve bu alanda iyileşme 
sağlanmasıdır.
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TÜRK - ABD İLİŞKİLERİNİN 40. YILI KONULU 
SEMİNER YAPILDI

SİSAV (Siyasi ve Sosyal Araştırmalar Vakfı) ile merkezi Waşing- 
ton’da bulunan Türk Etüdleri Enstitüsü tarafından ortaklaşa olarak 
«Türk - ABD İlişkilerinin 40. Yılı» konulu bir seminer düzenlenmiştir.

Dışişleri Bakanı Vahit Halefoğlu, semineri açış konuşmasında «Mil
letlerimize dostluğumuzun ve işbirliğimizin yararlarını göstermeliyiz. 
Bizim gibi demokratik ülkelerde milli konularda, kamuoyunun hassasi
yetini gözden uzak tutmamalıyız» demiştir.

Seminere ABD’den, 6 Temsilciler Meclisi Üyesi ve yardımcıları ile 
bilim adamları ve uzmanlar katılmışlardır. Türk yetkililer ve uzman
ların da iştirak ettiği seminerde siyasi, ekonomik ve askeri açılardan 
Türk - ABD ilişkileri ele alınarak, bu alanda çeşitli görüş ve sorunlar 
tartışılmıştır. (Bk. Belge 2)

2 - 4 Nisan 1986

«TÜRK - AMERİKAN İŞ KONSEYİ» TOPLANDI

Başbakan Turgut özal’ın geçtiğimiz yıl ABD’ye yapmış olduğu zi
yaret sırasında oluşturulan «Türk - Amerikan İş Konseyi»nin müşterek 
ilk toplantısı yapılmıştır.

Toplantı, HDT Müsteşarı Ekrem Pakdemirli ile ABD Ticaret Ba
kan Yardımcısı C. Brown’un konuşmalarıyla açılmıştır.

Türk - Amerikan İş Konseyi 1. toplantısında, iki ülke arasındaki 
ekonomik ve ticari ilişkilerin hızlandırılması, bu alanda mevcut potan
siyelin harekete geçirilmesi, düşük kapasitedeki ticaretin geliştirilmesi 
ve ortak girişimler gibi konular ele alınmıştır.

2 - 6 Nisan 1986

TBMM BAŞKANI ROMANYA’DA

TBMM Başkanı Necmettin Karaduman beraberinde bir heyetle, Ro
manya Büyük Millet Meclisi Başkanı Nicoled Giason’un resmi konuğu 
olarak Romanya’ya gitmiştir.

Romanya Devlet Başkanı Nicolae Çavuşeşku tarafından kabul olu
nan TBMM Başkanı, Romen Devlet yetkilileri ile de çeşitli temaslar 
yapmıştır.

2 - 4 Nisan 1986
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Yurda dönüşünde basma bir açıklama yapan TBMM Başkanı, iki 
ülke arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkilerin geliştiğinin bilindiğini kay
dederek, «Bu seyahatin de olumlu katkı olacağını kabul etmekteyiz» de
miştir.

2 - 8  Nisan 1986

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI POLONYA’DA

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sudi Türel, Polonya Madenler 
ve Enerji Bakanı Czeslaw Pietrawski’nin davetlisi olarak Polonya’yı res
men ziyaret etmiştir.

Bakan Türel, Polonya’da bulunduğu sırada, Dış Ticaret Bakanı 
Wojcik ve Başbakan Messner ile görüşmüş, elektrik üretimine ilişkin 
bazı tesis ve kömür madenlerini gezmiştir.

Bakan Türel ile PolonyalI yetkililer arasında yapılan temaslarda, 
Polonya’nın Türkiye’nin enerji sanayiine katkısı ve iki ülke arasında 
ekonomik ilişkiler ele alınmıştır.

S - 12 Nisan 1986

HESSEN EYALETİ KÜLTÜR BAKANI TÜRKİYE’DE

Federal Almanya’nın Hessen Eyaleti Kültür Bakanı Karl Schneider, 
beraberinde bir heyetle ülkemizi ziyaret etmiştir.

İki ülke yetkilileri arasında yapılan görüşmelerde, Almanya’daki 
Türk işçi çocukları ile Türkiye’ye kesin dönüş yapan ailelerin çocukları
nın eğitimde karşılaştıkları sorunlar ele alınmıştır. Görüşmeler sonunda, 
eğitim konusunda işbirliği yapılmasını öngören bir Protokol imzalan
mıştır.

4 - 10 Nisan 1986

DEVLET BAKANI OKSAY FAS’TA

Fas’ın Kazablanka kentinde açılmış olan 2. İslam ülkeleri ticaret 
fuarında düzenlenen Türk gününe Devlet Bakanı Kazım Oksay katıl
mıştır.

Türkiye - Fas 3. Dönem Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı da 
Devlet Bakanı Kazım Oksay ile Fas Ticaret ve Sanayi Bakanı Tahar 
Masmudi başkanlığında yapılmıştır.

İki ülkenin Bakanı tarafından toplantı sonunda imzalanan Protokolle, 
ulaştırma ve haberleşme imkanlarının geliştirilmesi öngörülmüştür. Di
ğer taraftan iki ülkenin Merkez Bankaları yetkilileri de bankacılık an
laşması imzalamışlardır.
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5 Nisan 1986

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 
KALEMLİ KUVEYT’TE

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mustafa Kalemli ve beraberin
deki heyet Katar dönüşü Kuveyt’e uğrayarak Kuveyt Sosyal İşler ve 
Çalışma Bakanı Khaled J .  Al-Jumaian ile görüşmüştür.

5 -10 Nisan 1986

4. TÜRK - AMERİKAN İŞ KONFERANSI İZMİR’DE YAPILDI

4. Türk - Amerikan İş Konferansı, Tarım, Orman ve Köyişleri Ba
kanı Hüsnü Doğan, Sanayi ve Ticaret Bakanı Cahit Aral, İçişleri Bakanı 
Yıldırım Akbulut, ABD’nin Türkiye Büyükelçisi Strausz-Hupe, ABD Se
nato üyesi Mary Rose, Türk-Amerikan Derneği Yönetim Kurulu Başkanı, 
konferansa üye Türk ve Amerikalı işadamları ile diğer yetkililerin işti
rakiyle İzmir’de yapılmıştır.

Konferansta iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkiler ele 
alınmıştır.

6 -11 Nisan 1986

FAS DENİZ BALIKÇILIĞI VE DENİZ TİCARET BAKANI
TÜRKİYE’DE

Fas Deniz Balıkçılığı ve Deniz Ticaret Bakanı Bensalem Smili, 
Ulaştırma Bakanı Veysel Atasoy’un resmi konuğu olarak ülkemizi ziya
ret etmiştir.

Fas Bakanı ile beraberindeki heyetle yapılan görüşmeler sonunda 
Deniz Ticaret anlaşması imzalanmıştır. Sözkonusu anlaşma uyarınca, 
kurulacak ortak şirketle Türkiye’de Fas’a gemi inşa edilmesi, bakım ve 
onarım yapılması, Türkiye’nin de Fas’ta bir tersane kurması öngörül
mektedir.

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Kaya Erdem ile bir görüş
me yapan konuk Bakan, İstanbul’da tersaneler, balıkçılık tesisleri, liman
lar ve denizcilikle ilgili kuruluşlarda incelemelerde bulunmuştur.

7 - 9  Nisan 1986

CÎNCSOUTH ORAMİRAL MOREAU TÜRKİYE’DE

NATO Güney Avrupa Müttefik Kuvvetler Komutanı Oramiral 
Arthur Moreau ülkemize resmi bir ziyarette bulunmuştur.

Oramiral Moreau, ülkemizde bulunduğu süre zarfında, Genelkur-
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may Başkanı Orgeneral Necdet Uruğ, Hava Kuvvetleri Komutanı Orge
neral Halil Sözer, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Zahit Atakan, 
Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Necdet öztorun ve Milli Savunma 
Bakanı Zeki Yavuztürk tarafından kabul edilmiştir.

Oramiral Moreau, Ankara’dan sonra İzmir ve İstanbul’u ziyaret et
miş, askeri yetkililerle temaslar yapmış askeri birlik ve kuruluşlarda 
incelemelerde bulunmuştur. Bu ziyaret 1985 yılında bu göreve atanan 
Oramiral Moreau’nun ülkemize ilk ziyareti olmuştur.
7 -12  Nisan 1986

BM FİLİSTİN SEMİNERİ DÜZENLENDİ

BM çerçevesinde faaliyet gösteren ve Batı Avrupa grubundan Tür
kiye ile Malta’mn üye bulunduğu Filistin Halkının Vazgeçilmez Hakları 
Komitesi Filistin Sorununa ilginin devamını ve Kamuoyunun desteğini 
sağlamak üzere düzenlenegelmekte olan Seminerin 13 üncüsü İstanbul’
da tertiplenmiştir.

Seminerin açış konuşması Dışişleri Bakanı Vahit Halefoğlu tara
fından yapılmıştır. (Bk. Belge 3, 4)
7 -12 Nisan 1986

PARLAMENTOLARARASI BİRLİK’İN 75. TOPLANTISI YAPILDI

Parlamentolararası Birlik’in 75. Toplantısı Mexico City’de yapılmış
tır.

104 ülkenin Parlamento temsilcilerinin bulunduğu toplantıda Türki
ye Ankara Milletvekili Barlas Doğu başkanlığında bir heyetle temsil 
edilmiştir.

Toplantı sonunda yayınlanan Ortak Bildiride, «Nükleer ve kimyasal 
silahların azaltılması ve uzayın silahlandırılmasmdan kaçınılması» isten
miştir.

8 -10 Nisan 1986
TÜRKİYE ABD SİVİL HAVACILIK GÖRÜŞMELERİ YAPILDI

Türkiye ile ABD arasında mevcut 1946 tarihli Sivil Havacılık an
laşması günümüzün ihtiyaçlarına cevap vermediği cihetle yeni bir sivil 
havacılık anlaşması yapmak üzere iki ülke heyetleri arasındaki görüş
melerin 1. turu Wasington’da yapılmıştır.

8 - 9 Nisan 1986
BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL SUUDİ ARABİSTAN’DA

Hindistan’a resmi bir ziyaret yapmak üzere Türkiye den ayrılan 
Başbakan Turgut özal, Suudi Arabistan’a uğrayarak Kral Fahd ve Suudi 
yetkililerle görüşme yapmıştır.



Görüşmelerde, İran - Irak savaşı olmak üzere bölgesel sorunlar ile 
ikili ilişkiler ele alınmıştır.

9 -14  Nisan 1986

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL HİNDİSTAN’DA

Başbakan Turgut özal, Hindistan Başbakanı Rajiv Gandhi’nin res
mi konuğu olarak Hindistan’ı ziyaret etmiştir.

Başbakan’a bu ziyaretinde Devlet Bakanı Vehbi Dinçerler, Dışişleri 
Bakanı Vahit Halef oğlu, bazı parlamenterler ve iş adamları refakat et
miştir.

Başbakan Turgut özal, Yeni Delhi’de yapmış olduğu basın toplan
tısında «Hindistan’a yaptığım bu ziyaret, uzun bir tarihe dayanan Türk- 
Hindistan ilişkilerinde yeni bir sayfa açacaktır» demiştir. (Bk. Belge 5)

14 Nisan 1986
BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL KUVEYT’TE

Hindistan’a yapmış olduğu resmi ziyareti müteakip Türkiye’ye dö
nüş yolunda, Başbakan Turgut özal, Kuveyt’e uğrayarak Kuveyt Emiri 
Şeyh Cabir El Ahmed El Sabah ile görüşmüştür.

İki ülke yetkilileri arasında yapılan görüşmelerde, iki ülke arasın
daki iyi ilişkilerin pekiştirilmesi ve kökleştirilmesi imkanları araştırıl
mış, uluslararası ve bölgesel sorunlar ile iki ülkeyi ilgilendiren konular 
ele alınmıştır.

9 -12  Nisan 1986

PAKİSTAN HAVA KUVVETLERİ KOMUTANI TÜRKİYE’DE

Pakistan Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Amal A. Khan, Ha
va Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Halil Sözer’in resmi konuğu olarak 
ülkemizi ziyaret etmiştir.

Milli Savunma Bakanı Zeki Yavuzttirk ve Genelkurmay Başkanı 
Orgeneral Necdet Uruğ tarafından kabul olunan Pakistan Hava Kuvvet
leri Komutanı, Ankara, Eskişehir, İzmir ve İstanbul’da çeşitli birlik ve 
askeri tesislerde incelemelerde bulunmuştur.

9 Nisan 1986
SİYASİ DANIŞMA TOPLANTISI YAPILDI

AET ülkeleriyle Troika formülü çerçevesinde gerçekleşen Siyasi 
Danışma toplantısından bir yenisi Lahey’de yapılmıştır.

Toplantı, Türkiye Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Büyük
elçi Cenap Keskin başkanlığında bir heyet ile Hollanda, Lüksemburg ve 
İngiltere siyasi Direktörlerinin iştiraki ile gerçekleştirilmiştir.
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AET’DE GÖNÜLLÜ KISITLAMA

Türk Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları ile AET Komisyonu 
arasında Brüksel’de yürütülmekte olaıı görüşmeler sonunda, imzalanan 
«Gönüllü Kısıtlama Anlaşması» 8 kategoride AET ülkelerine satılabile
cek miktarları belirlemiş 8 kategoride de ülke bazında sınırlama getir
miştir.

İmzalanan anlaşma 1 Ağustos 1986 - 31 Aralık 1988 dönemini kap
samaktadır.

10 Nisan 1986
TÜRKİYE - ARNAVUTLUK TİCARET ANLAŞMASI ONAYLANDI

Türkiye ile Arnavutluk arasında 12 Şubat 1986 tarihinde imzala
nan «Ticaret Anlaşması» ve «Mal Değişimi Protokolü» Bakanlar Kuru
lunca onaylanarak Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.

11 - 17 Nisan 1986
ULAŞTIRMA BAKANI FEDERAL ALMANYA’DA

Avrupa Ulaştırma Bakanlar Konferansına katılmak üzere Ulaştır
ma Bakanı Veysel Atasoy Hannover’e gitmiştir.

Konferans sonunda, Ulaştırma Bakanı, Federal Almanya’nın bazı 
şehirlerinde konusuyla ilgili incelemelerde bulunmuştur.

15 - 17 Nisan 1986
TÜRKİYE - ROMANYA KONSOLOSLUK SÖZLEŞMESİ GÖRÜŞÜLDÜ

Türkiye ile Romanya arasında Konsolosluk işlerini düzenleyen ve 
22 Kasım 1968 tarihinde imzalanmış bulunan anlaşmanın günün koşul
larına göre yeniden düzenlenmesine ilişkin görüşmeler Ankara’da yapıl
mıştır.

Görüşmelerde Türk Heyetine başkanlık eden Dışişleri Bakanlığı 
Konsolosluk, Hukuk ve Sosyal İşler Genel Müdürü Büyükelçi Reşat Aıım 
ile Romanya Heyetine başkanlık eden Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk 
İşleri Genel Müdür Yardımcısı Nicolea Proşka düzenlemeleri içeıeıı Pıo- 
tokolü imzalamışlardır.

15 Nisan 1986
AKDENİZ’DEKİ DURUMA İLİŞKİN HÜKÜMET BİF AÇIKLAMA

YAYINLADI

«Türk Hükümeti soıı zamanlarda Akdeniz’de mevcut gerginliğin gi
derek artması karşısındaki endişesini 25 Mart tarihinde yapılan ̂ açık a-
mada ortaya koymuştu. Türkiye daha sonra bizzat Başbakanın ağzın an
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Akdeniz’de sıcak bir çatışmadan endişe duyduğunu, Akdeniz’de sukunet 
ve sulhun devamını arzuladığını bildirmişti.

Uluslararası terörizm konusunda çok duyarlı olan ve bu konuda 
ızdırap görmüş bulunan Türkiye uzun süreden beri bu konudaki müca
delenin ancak ortaklaşa etkin çabalarla yapılması ve sellektif davranıl- 
maması gereğine uluslararası camianın dikkatini çekegelmiş bulunmak
tadır. Dünyada terörizmin son bulması için bütün devletlerin etkin bir 
işbirliği içinde hareket etmeleri tek çıkar yoldur. Ancak böyle etkin ve 
kollektif bir işbirliği sayesinde terörizmin önlenmesi mümkündür.

İhtilafların hallinde görüşmelerin vc barışçı yolların ihmal edilme
mesi görüşünde olan Türkiye, Libya’nın yapılan bugünkü hava akmlarını 
devletler hukuku ilkeleri ile bağdaştıramamaktadır.

Türkiye bugünkü mevcut durumun daha büyük ve tehlikeli boyut
lara ulaşmadan sona ermesini içtenlikle temenni etmektedir.»

15 -19  Nisan 1986
BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL OECD BAKANLAR KONSEYİNE

BAŞKANLIK ETTİ

İktisadi, Kalkınma ve İşbirliği örgütü (OECD)’nin 25. Bakanlar 
Konseyine başkanlık etmek üzere Başbakan Turgut özal beraberinde 
Başbakan Yardımcısı Kaya Erdem, Dışişleri Bakanı Vahit Halefoğlu, 
H. D. T. Müsteşarı Ekrem Pakdemirli ve üst düzey yöneticilerden oluşan 
bir heyetle Paris’e gitmiştir.

Toplantının ana konularını makro ekonomi politikaları, tarım, para 
ve iş piyasalarında yapılacak yapısal düzenlemeler, çok taraflı ticaret 
müzakereleri, kalkınma yolundaki ülkelerle ilişkiler oluşturmuştur.

15 -19  Nisan 1986
DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANI İTALYA’DA

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Zahit Atakan, Akdeniz Müt
tefik Deniz Kuvvetleri Komutanları toplantısına katılmak üzere Napoli’
ye gitmiştir.

Sözkonusu toplantıda, İttifakı ilgilendiren konular üzerinde görüş 
alış-verişinde bulunulmuştur.

17 - 20 Nisan 1986
TÜRKİYE - CEZAYİR HAVA ULAŞTIRMA ANLAŞMASI 

PARAFE EDİLDİ

Türkiye ile Cezayir arasında bir hava ulaştırma anlaşması için sür
dürülen görüşmeler sonunda anlaşma Ankara’da parafe edilmiştir.

Sözkonusu Anlaşmanın taraflar arasında yapılacak Karma Ekono
mik Komisyon Toplantısı sırasında imzalanması öngörülmektedir.
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20 Nisan 1986

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞFNIN ATLAS -1  TANKERİNE İLİŞKİN
AÇIKLAMASI

Abu Dhabi açıklarında hangi ülkeye ait oldukları bilinmeyen uçak
ların saldırısına uğrayan Atlas -1  tankeri hakkında Dışişleri Bakanlı
ğınca şu açıklama yapılmıştır :

«Suudi Arabistan’ın Ras Taııurah Limanından petrol aldıktan sonra 
Türkiye’ye dönmekte olan Denizcilik Şirketine ait Atlas tankerinin bu 
sabah (20 Nisan) Abu Dhabi’ııin yaklaşık 85 - 90 Km. açıklarındaki Umm 
Al Shaif ve Ark petrol bölgeleri arasındaki bir mevkide, henüz kimliği 
meçhul uçakların hava saldırısına uğradığı, bu saldırı sonucunda ilk bil
gilere göre bir kişinin öldüğü, üç denizcimizin yaralandığı, tankerde yan
gın çıkması üzerine mürettebatın Abu Dhabi’niıı kuzeyindeki Das ada
sına tahliyesine başlanıldığı öğrenilmiştir.

Saldırının öğrenilmesini müteakip, Dışişleri Bakanlığı bilgi derlen
mesi için gerekli girişimleri başlatmış bulunmaktadır.

Türk Hükümeti, Uluslararası hukukun yeni ve vahim bir ihlalini 
teşkil eden, sivil ve masum bir hedefi milletlerarası sularda vurmak su
retiyle can ve mal kaybına yol açan bu saldırıyı şiddetle kınar.»

21 Nisan 1986
BMGS’NİN YENİ ANLAŞMA TASLAĞINA İLİŞKİN 

D IŞİŞLERİ BAKANLIĞI’NIN AÇIKLAMASI

«Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Taraflara Çerçeve Anlaşma 
Taslağını verdikten sonra, bir örneğini de Türkiye’ye tevdi etmiştir. Bu 
durum dolayısıyla KKTC’nin cevabının Birleşmiş Milletler Genel Sekre
terine bildirilmesi üzerine, tarafımızdan da nihayi bir çözümde Türkiye - 
nin etkin garantisinin hukuken ve fiilen yürürlükte kalacağı ve Kıbrıs - 
da gerekli seviyede Türk askeri varlığının muhafaza edileceği BM Ge
nel Sekreterine bildirilmiş ve kendisine çabaları için teşekkür edilmiştir.»

21 - 22 Nisan 1986
İFSTAD BİLİM KURULU TOPLANDI

İslam Konferansı Teşkilatı bünyesinde oluşturulan, İslam Bilim 
Teknoloji ve Kalkınma Vakfı’nm (İFSTAD) 7. Bilim Kurulu toplantısı 
Ankara’da yapılmıştır.

İFSTAD, İslam ülkelerinin Bilim ve Teknoloji alanındaki araştır
ma faaliyetlerinin geliştirilmesine, koordinasyonuna, foımülasyonuna ve 
araştırma problemlerinin çözümüne yardımcı olmak amacıyla kurulmuş
tur. Bilim Kurulu Başkanı Başbakan Turgut özal’dır. (Bk. Belge 6)
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TÜRKİYE - POLONYA KEK TOPLANTISI YAPILDI

Türkiye - Polonya Karma Ekonomik Komisyonu 5. Dönem toplan
tısı Ankara’da yapılmıştır.

Toplantıda, Türk heyetine Hazine ve Dış Ticaret Müsteşar Yar
dımcısı Mahir Barutçu, Polonya heyetine de Madencilik ve Enerji Bakan 
Yardımcısı Ryszard Buchowiecki başkanlık etmişlerdir.

Toplantılar sonunda imzalanan Protokolle, iki ülke arasındaki ikili 
ticari ilişkilerin daha ileri düzeye ulaştırılması için olanakların araştı
rılması öngörülmüş, kömür madenciliği ile gemi inşası alanındaki işbir
liğinin somut sonuçları ele alınmıştır.

21 - 25 Nisan 1986

HOLLANDA TARIM İŞLERİYLE GÖREVLİ DEVLET BAKANI
ÜLKEMİZDE

Hollanda Tarım ve Balıkçılık Bakanlığı Devlet Sekreteri Ad Ploeg, 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanımız Sayın Hüsnü Doğan’m vaki dave
tine icabetle, ülkemize resmi bir ziyarette bulunmuştur.

Ploeg, gerek Hollanda Tarım ve Balıkçılık Bakanlığının yüksek de
receli görevlilerinden, gerek Hollanda tarım özel sektörünün önde gelen 
firmalarının temsilcilerinden oluşan geniş bir tarım heyeti refakatinde 
ülkemizi ziyaret etmiştir.

Ploeg’e Hollanda tarım ve hayvancılık sektörünün önde gelen fir
malarının temsilcilerinden oluşan 40 - 45 kişilik bir grup refakat etmiş
tir. Bu firmalar, seracılık, tavukçuluk, ağaç yetiştirilmesi, büyük baş 
hayvancılık, koyun ve keçi üretimi, anahtar teslimi tarım projeleri ya
pımı, çiçekçilik, tahıl üretimi, arazi sulama projeleri, çevre korunması, 
sütçülük, kürk hayvanları üretimi, tarım makinaları imalat ve pazarla
ması, balıkçılık, suııi tohumlama, pasta, reçel, margarin, yağ üretimi, 
hayvansal yem üretimi, soya fasulyesi üretimi, veteriner hizmetleri gi
bi tarım, hayvancılık ve balıkçılık sektörlerinin çeşitli alanlarında faali
yet gösteren firmalardır.

Ploeg’in ziyareti sırasında yapılan görüşmelerde, Türkiye ile Hollan
da arasında tarım ve hayvancılık sektörlerinin çeşitli alanlarında mev
cut ilişkilerimizin daha çok geliştirilmesi amacıyla alınabilecek tedbirler 
gözden geçirilmiştir. Bu cümleden olarak, Türkiye - Hollanda Ekonomik 
ve Teknik İşbirliği Komisyonunun geçen Eylül aynıda Ankara’da yapı
lan toplantısında varılan mutabakat uyarınca, Türkiye - Hollanda Tarım

21 - 22 Nisan 1986
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Çalışma Grubu’nım kuruluşu ve çalışma şartlarına ilişkin bir anlaşma 
iJe bunun yamsıra iki ülke arasında, uzun vadede, tarım alanında işbir
liği yapılabilecek alanları saptayan bir Muhtıra imzalanmıştır.

Hollanda Tarım ve Balıkçılık Bakanlığı Devlet Sekreteri Ad Ploeg, 
ziyareti sırasında, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı Sayın Hüsnü Do
ğan, T.B.M.M. Tarım Komisyonu üyeleri, DPT Müsteşarı Yusuf Bozkurt 
Özal, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarı Sayın Prof. Dr. Ekrem Pakdemirli, 
Ziraat Bankası Genel Müdürü Sayın Kemal Akkaya, Türkiye Ziraat Oda
ları Birliği Başkanı Sayın O. Özbek, Türkiye Ticaret ve Sanayi Odaları 
Birliği temsilcileri ile görüşmeler yapmışlardır.

Ziyaret münasebetiyle, ayrıca, Ankara’da «Suni Tohumlama ve Hay
van Islahı» konulu bir seminer düzenlenmiştir. Konuk Bakan İstanbul’
da da İstanbul Ticaret Odasında düzenlenecek, Türkiye - Hollanda Tica
ret Toplantısına katılmıştır.

22 Nisan 1986
TÜRKİYE - BELÇİKA ARASINDA YATIRIMLARA İLİŞKİN 

ANLAŞMA PARAFE EDİLDİ

Türkiye ile Belçika Krallığı ve Lüksemburg Dükalığı arasında Ya
tırımların Karşılıklı olarak Teşviki ve Korunmasına ilişkin bir Anlaşma 
Ankara’da parafe edilmiştir.

22 Nisan 1986
DIŞİŞLERİ BAKANI VAHİT HALEFOĞLU TBMM’DE 

GÜNDEM DIŞI KONUŞTU

Dışişleri Bakanı Vahit Halefoğlu, TBMM Genel Kurulu’nda gün
dem dışı söz alarak, Başbakan Turgut özal’ın Hindistan’a yapmış oldu
ğu resmi ziyaret ile OECD Bakanlar Konseyine başkanlık vesilesiyle 
Paris’e yaptığı ziyaret hakkında bilgi vermiştir. (Bk. Belge 7, 8)

22 - 26 Nisan 1986
TÜRK - MACAR TURİZM KARMA KOMİSYONU TOPLANDI

Türkiye ile Macaristan arasında turizm ilişkilerini konu alan Pro
tokol, görüşmeler sonunda Budapeşte’de imzalanmıştır.

Sözkonusu Protokolde iki ülke arasında grup turizmini geliştirme, 
gençlerle ilgili turizm konuları ele alınmıştır.

23 Nisan 1986
TBMM’NİN DAVETLİSİ PARLAMENTERLER VE GAZETECİLER 

İNCELEMELERDE BULUNDU

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenlerini izlemek 
üzere TBMM tarafından çeşitli ülkelerden davet olunan parlamenterler 
ve gazeteciler ülkemizde incelemelerde bulunmuşlardır.
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23 Nisan 1986
MALİYE YE GÜMRÜK BAKANI A. KURTCEBE ALPTEMOÇİN

LONDRA’DA

Avrupa Maliye Bakanları toplantısına katılmak üzere, Maliye ve 
Gümrük Bakanı Ahmet Kurtcebe Alptemoçin Londra’ya gitmiştir.

23 - 24 Nisan 1986
TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN SİYİL HAVACILIK 

GÖRÜŞMELERİ TAMAMLANDI

. Geçen ay Cidde’de başlamış olan Türkiye ile Suudi Arabistan ara
sındaki Sivil Havacılık görüşmelerine Ankara’da devam edilmiştir.

Görüşmelerde, iki ülke arasında hava ulaştırma alanında işbirliğinin 
geliştirilmesi yönünde mutabakat sağlanması üzerine, 1968 tarihli Türk - 
Suudi Hava Anlaşması tadil edilerek imzalanmıştır.

23 - 24 Nisan 1986
TÜRKİYE’NİN AYRUPA KONSEYİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI

ONAYLANDI

Türkiye’nin Avrupa Konseyi Başkan Yardımcılığı görevi uzun mü
zakereler sonunda onaylandı.

Bu konuda yapılan açıklama şöyledir :
«Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi 78 nci dönem toplantısının 

bugünkü oturumunda, Türkiye’nin Bakanlar Komitesi Başkan Yardım
cılığını üstlenmesi, altı aleyhte ve bir çekimser oya karşı ondört oyla 
kararlaştırılmıştır.

Oylamada aleyhte oy çıkmamış olması tarafımızdan tercih edilecek 
olmakla birlikte, bu karar, Türkiye’ye karşı ön yargısız hareket eden 
Avrupalı dostlarımızın, Türkiye’nin demokratik sisteme gönülden bağlı
lığına olan inançlarını göstermektedir.

Bu gelişmeyi memnuniyetle karşılıyor ve Türkiye’nin Batı Avrupa 
camiası içindeki yerinin güçlendirilmesine yol açmasını diliyoruz.»

Diğer taraftan, AKPM Siyasi İşler ve Hukuk Komisyonları Türki
ye Alt Komiteleri Raportörleri Steiner ve Stoffelen tarafından hazırla
nan Türkiye’deki durumla ilgili raporun oy çokluğuyla kabul edilmesiyle 
Türkiye, Avrupa Konseyi gündeminden çıkarılmıştır.

24 - 26 Nisan 1986
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI ROMANYA’DA

Maliye ve Gümrük Bakanı Ahmet Kurtcebe Alptemoçin, Romen 
Maliye Bakanı Petre Gigea’mn davetlisi olarak Romanya’yı resmen zi
yaret etmiştir.
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Romanya Başbakanı Konstantin Dascalescu tarafından kabul olu
nan Maliye ve Gümrük Bakanı, Romanya’da bazı tesislerde incelemelerde 
bulunmuştur.

24 Nisan 1986
UNFDAC ANLAŞMASI İMZALANDI

Ülkemiz ile Birleşmiş Milletler Uyuşturucu Maddelerin kötüye kul
lanılmasını önleme Fonu (UNFDAC) arasında 1986 yılı yardım anlaş
ması, Viyana Büyükelçimiz Erdem Erner ile BM. yetkilileri tarafından 
imzalanmıştır.

Her yıl yapılmakta olan bu anlaşma ile haşhaş ekimi ve uyuşturu
cu madde kaçakçılığının kontrolü ile görevli kuruluşlarımıza 250.000 do
larlık hibe araç ve gereç temin edilmektedir. Araç've gereç hibe edilen 
kuruluşlar Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve 
Sahil Güvenlik Komutanlığı, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü 
ile Maliye ve Gümrük Bakanlığıdır.

24 Nisan 1986
AFŞİN ELBİSTAN PROJESİNE İLİŞKİN ANLAŞMA 

RESMİ GAZETEDE YAYINLANDI

Dünya Bankasından Afşin - Elbistan projesi için sağlanan 10 mil
yon dolar tutarındaki kredi anlaşması Resmi Gazete’de yayınlanmıştır,

24 Nisan 1986
TÜRKİYE - YUGOSLAVYA TURİZM PROTOKOLÜ ONAYLANDI

1 0 - 1 3  Şubat 1986 tarihinde-Belgrad’da yapılan, Türkiye - Yugos
lavya Turizm Karma Komisyonu 5. Dönem toplantısına ilişkin Protokol 
Bakanlar Kurulunca onaylanarak Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.

24 Nisan 1986
TÜRKİYE - ABD EKONOMİK YARDIM ANLAŞMASI İMZALANDI

Türkiye ile ABD arasında 19.6 milyon dolar tutarında, bağış niteli
ğindeki ekonomik yardım anlaşması H.D.T. Müsteşarı Ekrem Pakdemirli 
ile ABD’niıı Ankara Büyükelçisi Strausz - Hupe tarafından imzalanmıştır.

25 Nisan - 2 Mayıs 1986
AVUSTURYA TARIM VE ORMANCILIK BAKANI TÜRKİYE’DE

Avusturya Tarım ve Ormancılık Bakanı Günther Haiden, Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanı Hüsnü Doğaıı’ın davetlk i olarak ülkemizi 
ziyaret etmiştir.

Ankara ve İzmit’te incelemelerde bulunan Konuk Bakan, daha son
ra FAO 15. Avrupa Bölge toplantısına katılmıştır.
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28 Nisan 1986
DIŞİŞLERİ BAKANI FEDERAL ALMAN DIŞİŞLERİ BAKANI İLE

GÖRÜŞTÜ

Federal Almanya’da bulunan Dışişleri Bakanı Vahit Halef oğlu Fe
deral Alman Dışişleri Bakanı Hans Dietrich Genscher ile bir görüşme 
yapmıştır.

Görüşmelerde ikili ilişkiler ve uluslararası sorunlar ele alınmıştır. 

26 Nisan 1986
TÜRKİYE - İTALYA RO - RO TAŞIMACILIĞI ANLAŞMASI

ONAYLANDI

Türkiye ile İtalya arasında imzalanmış bulunan Ro - Ro Taşımacılı
ğına ilişkin Anlaşma Bakanlar Kurulu tarafından onaylanarak Resmi 
Gazetede yayınlanmıştır.

28 Nisan 1986
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI TARAFINDAN LİBYA HALK BÜROSU 

ANKARA SEK RETERİ HAKKINDA BİR  AÇIKLAMA YAYINLANDI

Son zamanlarda iç ve dış basında Libya Halk Bürosu Ankara Sek
reteri Sayın Mohammed Abdülmelik hakkında çeşitli yazı ve haberler 
çıkmış ve bu arada Türkiye’nin bu konudaki tutumuna dair spekülatif 
nitelikte yorumlar yapılmıştır.

Bundan önce defaatle de belirtildiği gibi, nereden gelirse gelsin, han
gi gerekçeye dayanırsa dayansın Türkiye terörün her türüne karşıdır 
ve bu konuda herhangi bir müsamaha göstermek niyetinde de değildir.

Görev ve yetkileri Viyana Sözleşmesi ile tesbit edilmiş olan ve nez- 
dinde bulundukları ülke ile temsil ettikleri ülke arasındaki dostluk bağ
larını takviyeyi amaçlayan diplomatların ise şu veya bu şekilde bu tür 
hadiselere müdahil olmaları esasen beklenemez. Ülkemize akredite olan 
bütün diplomatlar için de bu temel ilke geçerlidir. Sayın Mohammed 
Abdülmalik’in de son bomba teşebbüsü hadisesi ile ilgili olduğuna dair 
herhangi bir bilgi ve kanıt yoktur.

28 Nisan 1986
KIZILAY DERNEĞİ AFGANLI MÜLTECİLERE YARDIMDA

BULUNDU

Türkiye Kızılay Derneği Pakistan’daki Afganlı Mültecilere dağı
tılmak üzere aşağıda belirtilen miktarlarda ayni malzemeyi bir askeri 
uçakla Pakistan’a göndermiştir.

Battaniye
Nohut
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1000 Adet 40 Çuval
4000 Kğ. 80 »



Pirinç 1700 Kğ. 30 »
Kuru Fasülye 1060 Kğ. 21 »
Likit Yağ 1000 Kğ. 50 Koli
Reçel 500 Kğ. 167 Kap
Makarna 1500 Kğ. 150 Kap
Un 3000 Kğ. 46 Çuval
Tuz 100 Kğ. 2 Çuval
Çay 300 Kğ. 10 Koli

Kızılay Derneğimiz Afgan mültecilerine peyderpey yardım etmekte 
olup, bu yardımlara devam edecektir. Yardım malzemesinin Pakistan 
Kızılay makamlarınca teslim alınması münasebetiyle İslamabad’da bir 

a tören düzenlenmiştir.

28 Nisan 1986
MİLLİ SAVUNMA BAKANI IEPG TOPLANTISINA KATILDI

Batı Avrupa ülkeleri arasında Savunma Sanayii İşbirliğini düzenle
yen Avrupa Program Grubu (IEPG) Savunma Bakanlar düzeyindeki 3. 
toplantısına katılmak üzere, Milli Savunma Bakanı Zeki Yavuztiirk Mad
rid’e gitmiştir.

Toplantıda, Avrupa ülkeleri arasında uzun vadeli bir askeri uçak 
sanayi işbirliği araştırma projesinin başlatılmasına karar verilmiştir.

28 - 29 Nisan 1986
«TÜRKİYE - ALMANYA, TÜRKİYE - AVRUPA İLİŞKİLERİ» 

KONÜLU KONFERANS ANKARA’DA YAPILDI

Merkezi Münih’te bulunan Güneydoğu Avrupa Birliği ve Ankara’
daki Dış Politika Enstitüsü tarafından ortaklaşa olarak düzenlenen 
«Türkiye - Almanya, Türkiye - Avrupa İlişkileri» konulu Konferans 
Ankara’da yapılmıştır.

Dışişleri Bakanı Vahit Halef oğlu, Konferansı açış konuşmasında, 
«NATO’ııun Avrupalı üyeleri içinde AET’ye dahil olmayan bir tek Tür
kiye kalmaktadır. Bu durumun çok uzun süre devam etmesi mümkün 
değildir» demiştir. (Bk. Belge 9)

28 - 30 Nisan 1986
CEZAYİR DEMOKRATİK HALK CUMHURİYETİ BAŞBAKANI

TÜRKİYE’DE

Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Başbakanı Abdelhamid 
Brahimi, Başbakan Turgut Özal’m daveti üzerine ülkemizi resmen ziya
ret etmiştir.
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Cezayir Başbakanına bu ziyaretinde Kültür ve Turizm Bakanı 
Boalem Bessaik, Ticaret Bakanı Mustafa Benamar, Petrokimya En
düstrisi Genel Sekreteri Sadık Boucenna,, ve üst düzey yöneticiler refa
kat etmiştir.

Heyetler halinde yapılan görüşmelerden önce, iki ülke Başbakan’ı 
başbaşa görüşmüşlerdir.

Resmi görüşmelerde iki ülke arasındaki ticari ekonomik ve kültü
rel ilişkilerin geliştirilmesi konuları ele alınmıştır.

Cezayir Başbakanı, Cumhurbaşkanı Kenan Evren’e, Cezayir Cum
hurbaşkanı Şadli Bencedid’in iki ülke arasındaki dostluk ve işbirliği 
ilişkilerinin daha da geliştirilmesini dileyen ve bu amaçla Cumhurbaş- 
kanı’nı ülkesine davet eden yazılı mesajını sunmuştur. Cumhurbaşkanı 
Kenan Evren daveti memnunlukla kabul etmiştir. (Bk. Belge 10, 11)

28 Nisain̂  - 2 Mayıs 1986

FAO, 15. AVRUPA BÖLGE TOPLANTISI YAPILDI

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım örgütü (FAO )’nun 15. Avrupa 
Bölge toplantısı İstanbul’da yapılmıştır.

Toplantı, Başbakan Turgut özal’m açış konuşmasıyla başlamıştır.
Toplantıda, bölgedeki genel gıda ve tarım konuları ile dünya açlık 

durumu da dikkate alınarak üye ülkeler tarafından görüşler dile geti
rilmiş, içsu balıkçılığının Avrupa’da gelişmesi, kırsal bölgelerde hay
vani proteini artırmak gibi konular ele alınmıştır.

Konferansa, Arnavutluk, Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Kıbrıs 
Rum Kesimi, Çekoslovakya, Danimarka ,Federal Almanya, Finlandiya, 
Fransa, Yunanistan, Macaristan, İzlanda, İrlanda, İsrail, İtalya, Lük- 
semburg, Malta, Hollanda, Norveç, Portekiz, Polonya, Romanya, Ispan
ya, İsviçre, İsveç, Türkiye, İngiltere ve Yugoslavya temsilcileri katıl
mışlardır.
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BELGE : 1

D IŞİŞLERİ BAKANI VAHİT HALEFOĞLU’NUN ABD DIŞİŞLERİ 
BAKANI G. SHULTZ’UN RESMİ ZİYARETİ HAKKINDA 

TBMM’DE YAPTIĞI KONUŞMA

Sayın Başkan,

Muhterem Milletvekilleri,

ABD Dışişleri Bakanı Shultz’un davetimize icabetle 22 - 25 Mart 
tarihleri arasında ülkemize yaptığı resmî ziyaret hakkında Yüce Heye
tinize bilgi sunmak için söz aldım.

ABD Dışişleri Bakam’mn bu ziyareti kendisine ülkemizi daha ya
kından tanıma fırsatı verdiği gibi, bize de ABD Yönetimine görüş ve 
tutumlarımızı en geniş ve ayrıntılı şekilde duyurma imkânını sağlamış
tır. Bu ziyaret Türkiye ile ABD arasında 1980’de imzalanan Savunma 
ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının yeniden müzakere edildiği bir dö
neme rastlamıştır. Bu vesileyle iki ülke arasındaki ilişkilerin tüm veç
heleri kapsamlı biçimde gözden geçirilmiştir.

1980 Anlaşmasına göre ABD Yönetimi, Türkiye ile Savunma ve 
Ekonomik İşbirliği alanında azamî gayret gösterme yükümlülüğü altın
dadır. Yönetim özellikle Başkan Reagan zamanında Türkiye’ye savunma 
yardımlarını hem miktar olarak arttırdığını, hem de şartları itibarıyla 
iyileştirdiğini öne sürmektedir. Fakat bu yardımların Türk Silâhlı Kuv
vetlerinin modernizasyonu için yeterli seviyeye ulaşmadığı bir vakıadır. 
Diğer taraftan anlaşmanın ekonomik işbirliği ile ilgili kısmına yete
rince içerik ve işlerlik kazaııdırıldığı söylenemez.

ABD tarafı Kongre’nin tutumu ve Amerikan Bütçe açığını kapat
mak için alman önlemler nedeniyle Türkiye’ye yardım için Yönetim ta
rafından önerilen miktarların her zaman aynen tahakkuk edemediğini 
söylemektedir. Ayrıca, Yönetimin karşı çıktığı Türkiye ve Yunanistan’a 
yardımlarda 10’a 7 oranının Kongre tarafından ihdas edildiğini öne 
sürmektedir. Yönetim yardım miktarı bakımından Kongre’yi bağlayıcı 
kesin taahhütlerde bulunmasına ABD Anayasasının izin vermediğini be
lirtmektedir. Bizim yaklaşımımız ise şöyle olmuştur :

— Yönetim daha iyi şartlarla yardımda bulunmak üzere Kongre’- 
de çaba göstermeye devam etmelidir. 7/10 oranını kırmak için daha 
yoğun gayret sarfetmelidir. Yabancı unsurların Türk-Amerikan ilişki
lerine karıştırılmasına karşı koymalıdır.

— Diğer taraftan Yönetim Kongre’den geçmeden gerçekleştirebile
ceği hususlarda da azamî desteği göstermelidir.
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— Anlaşmanın ekonomik işbirliği ile ilgili kısmına daha geniş muh
teva ve işlerlik kazandırılmalıdır. Yönetim Türkiye’nin ABD’ye ihraca
tını arttırmasını sağlayacak, Türkiye’ye ABD yatırımlarını teşvik ede
cek ve savunma sanayiinde işbirliğini geliştirecek tedbirleri almalıdır.

Sayın Cumhurbaşkanı ve Başbakan tarafından da kabul edilen Dış
işleri Bakanı Shultz ile yapılan görüşmelerde, ayrıca, ABD’ye tekstil 
ihracatımıza uygulanan kısıtlamaların kaldırılmasının ABD ile 700 mil
yon doları bulan ticaret açığımızın kapatılması bakımından taşıdığı 
önem üzerinde ısrarla durulmuştur.

Konuk Bakan, Reagan Yönetiminin Türkiye’nin İttifak içindeki 
önemli mevkiini, 60 yılda kaydettiği muazzam ilerlemeyi ve kalkınma
sını demokratik rejim içinde gerçekleştirmeye çalışan ender ülkelerden 
biri olduğunu müdrik bulunduğunu, Hükümetimizin ekonomi politikasını 
ve başarılarını memnunlukla izlediğini, Türkiye’nin ve bu politikanın ba
şarısının bütün dünya için model oluşturacağına inandığını, bu itibarla 
mümkün olan her türlü desteği göstereceğini, aramızdaki ticareti ve 
Amerikan yatırımlarını teşvik edeceğini, Türkiye’nin güçlenmesinin ken
di menfaatları icabı olduğunu ifade etmiştir. Dışişleri Bakanı Shultz, 
Reagan Yönetiminin liberal ekonomiye ve serbest ticaret ilkesine ver
diği öneme işaretle tekstil alanında yürürlükte bulunan uluslararası dü
zenlemeden doğan kısıtlamaları kendilerinin de serbest ticaret ilkesi ile 
bağdaşır bulmadıklarını, fakat bu düzenlemenin vakıa olduğunu, Türki
ye’ye bu çerçevede mahdut bir imkân sağlayabildiklerini, bu müzakere
lere devam edilmesi gerektiğini söylemiştir.

Konuk Bakan, iki ülke arasında Yatırımların teşvik ve garanti 
edilmesi ve Çifte Vergilendirmenin önlenmesi anlaşmalarının, başlatıla
cak düzenli ekonomik istişarelerin ve yeni teşkil edilen İşadamları Kon
seyinin, ABD Yönetiminin de desteği ile iki ülke arasındaki ekonomik 
işbirliğinin ve ticaret hacminin daha süratle artmasını sağlayacağına 
işaret etmiştir.

Savunma ve ekonomik işbirliği alanındaki bu yararlı görüş alış
verişi sonucunda Dışişleri Bakanı Shultz ABD önerilerinin henüz bir 
mutabakata varılmasını sağlayacak derecede olgunlaşmadığını kabul et
miştir.

ABD Dışişleri Bakanı ile ayrıca, çeşitli uluslararası sorunlar, Doğu- 
Batı ilişkileri ve Orta Doğu’daki durum hakkında yararlı görüş teatisin
de bulunduk. Shultz tarihi tecrübesi, coğrafî mevkii ve bölge ülkeleriyle 
halen sürdürdüğü iyi ilişkiler nedeniyle Türkiye’nin bu konulardaki gö
rüşlerine değer verdiğini her vesileyle tekrarlamaktadır. Biz de bu fır-
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şattan yararlanarak Orta Doğu’da barış sürecine ne şekilde katkıda bu
lunabileceklerine ilişkin görüşlerimizi kendisine ilettik.

Türk-Yunan ilişkileri ve Kıbrıs konusunda bilinen görüşlerimizi ko
nuk Bakan’a ayrıntılı olarak anlattık. Yunanistan’ın her yerde ve her 
fırsatta Türkiye’nin menfaatlerine zarar verme politikası üzerinde önem
le durduk. A ET’den, Avrupa Konseyinden örnekler verdik. Bu politika 
ile Yunanistan’ın hiç bir yere varamayacağını, bu politikanın aramızda
ki sorunların hiçbirinin çözümünü kolaylaştırmadığını en açık şekilde 
ifade ettik. Yunanistan’ın bu faaliyetlerinin, uzlaşmaz tutumlarının, an
laşmalara aykırı davranışlarının ve diyalogtan ısrarla kaçışının ittifaka 
olumsuz etkilerini vurguladık.

Sayın Başbakanımızın geçen yıl Nisan ayında Başkan Reagan’m 
davetlisi olarak ABD’ye yaptığı resmî ziyaretten sonra Türkiye’ye ABD’- 
den Yüksek düzeydeki ilk ziyareti yapan Dışişleri Bakanı Shultz ile 
sürdürülen diyalog, dost ve müttefik iki ülke arasında daha verimli bir 
işbirliğinin geliştirilmesi yollarının birlikte araştırılması bakımından 
önemli bir fırsat teşkil etmiştir. Hükümetimizin ABD ile yürüttüğü bu 
temasların yakın zamanda somut sonuçlar vermesini bekliyoruz.

Yüce Heyetinizi saygı ile selâmlıyorum.

BELGE : 2

DIŞİŞLERİ BAKANI YAHİT HALEFOĞLU’NUN «TÜRK - ABD 
İLİŞKİLERİNİN 40. YILI» KONULU SEMİNERDE YAPTIĞI

KONUŞMA
Mr. Chairman,
Honorable Congressmen,
Distinguished Guests,
Ladies and Gentlemen,

I would like first of all to congratulate Professor Memduh Yaşa, 
the President of the Political and Social Researches Foundation and Dr. 
Heath Lowry, the Executive Director of the Institute of Turkish Studies 
in Washington for their initiative to bring together such a distinguished 
gathering on the occasion of the 40th anniversary of the Post War 
Turkish-American relations.

In fact, the history of Turkish-American friendship goes far beyond 
the Second World War.

Already at the outset of the Turkish Liberation War, in 1919, 
Turkish leaders of the national struggle had attached a particular 
importance to the United States as a stronghold of freedom and democ
racy.



Mustafa Kemal who was elected President of the National Congress 
of Sivas in 1919 had written to the President of the U.S. Senate requ
esting him to send a committee to visit all parts of Turkey for the 
purpose of studying the conditions prevailing in the country.

The American Congress was considered by the Turkish leaders 
not only as an important and powerful constitutional body but also as 
an objective and reliable institution.

After the proclamation of the Republic, Turkish-American relations 
have developed steadily.

Atatürk had once said to the U.S. Ambassador : «You are the oldest 
democracy of the new world and we are the youngest democracy of 
the old continent. We are friends and we will furtner develop our 
friendship».

These words demonstrate how much Atatürk considered democracy 
as the most important value we share with the American people.

It was precisely for the defence of democracy, freedom and human 
dignity that we brought a new substance and dynamism to our coo
peration after the Second World War.

Fourty years ago the American Government has decided to send 
to Istanbul the prestigious battleship Missouri to carry the coffin of 
the late and esteemed Ambassador of Turkey to Washington, Münir 
Ertegün. This gesture was considered as a meaningful political support 
to the Turkish people and Government in their determination to defend 
their country, their freedom and sovereignty against foreign threat.

This was a first but important step in the promotion of Turkish- 
American relations which gained further momentum afterwards. The 
Truman Doctrine and the Marshall Plan have brought a new dynamism 
and dimension to our cooperation. In early 50’s Turkish and American 
troops fought together in Korea for the defence of the free world and 
our common values.

This cooperation has culminated in the membership of Turkey in 
the North Atlantic Alliance in 1952.

During those years defence capabilities of Turkey had been rapidly 
upgraded by a massive flow of American arms and equipment.

I have to say that we have to rely, even today, to most of that 
material which are obviously not adequate to ensure a credible deter
rence and to fulfill our commitments within the North Atlantic Alliance.
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In the early years of NATO, a particular emphasis had been given 
to the close interdependence of economic, political and defence coope
ration. Leading American politicians responsible for the implementation 
of the Marshall Plan have conceived the economic assistance program 
as part of the efforts to strengthen the defence capabilities of Turkey.

The close relationship between defence and economic and political 
cooperation was considered as a basic principle by the founding fathers 
of the Western Alliance. In fact, on 30th December 1956, upon the 
suggestion of a Committee of Three Wise Men, the Committee of 
Ministers of NATO adopted a decision which underlines this principle 
by the following words: «... the deterrent role of NATO based on 
solidarity and strength can be discharged only if the political and the 
economic relations between its members are coopetive and close. An 
alliance in which the members ignore each other’s interests or engage 
in political or economic conflicts, or harbour suspicion on each other, 
cannot be effective either for deterrence or defence...»

Today this assessment is as valid as ever.

This basic concept constitutes the basis of Turfrish-American rela
tions as well. In fact, the Defence and Economic Cooperation Agreement 
signed in 1980, was based, as its title suggests, on the close interrelation 
between defence and economy.

This Agreement had two main pillars : United States commits 
itself to assist the modernization efforts of the Turkish armed forces 
and the development of Turkish economy, and Turkey permits the 
United States to utilize some military installations belonging to the 
Turkish armed forces.

In practice, Turkey has fulfilled her commitments completely.

But, I have to say in all frankness that the level of assistance 
provided to Turkey has remained well -below her requirement. If you 
remember that Turkey alone defends one third of NATO frontier with 
the WARSAW PACT and to fulfill her commitments to NATO she has 
to field the largest army in NATO Europe, you may easily realise the 
economic burden she has to bear. Turkey-annually commits five percent 
of its GNP to allied collective defence, and she is among the leading 
countries in NATO with respect to the share of defence expendituies 
in the GNP and in the state budget.

I must also tell you that the amount we are paying back to the 
United States as the installment of previous FMS credits and interests 
exceeds half of the assistance we receive each year. Thereiore, we
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believe that an adequate assistance to Turkey is of paramount impor
tance for our common interest. Within this context, I believe you will 
agree with me that this initiatives in the US Congress aimed at linking 
assistance to Turkey with some alien issues like the Cyprus question, 
and the establishment in practice of 7 to 10 ratio in the U.S. military 
assistance to Turkey and Greece, are not compatible either with the 
aims of the Alliance or with the 1980 Defence and Economic Cooperation 
Agreement.

As far as the economic cooperation is concerned, a number of 
positive developments have occured. Several U.S. based companies have 
recently established joint ventures with Turkish companies to export 
agricultural products to the surrounding markets. Similar agreements 
in oil and mineral exploration are rapidly expanding between Turkish 
and American corporations. Large American hotel chains have recently 
begun investing in Turkey. Six of the largest U.S. banks have opened 
offices and American businessmen are becoming more and more aware 
of the opportunities offered by Turkey in access to Middle East markets. 
In fact, our geographical location, historical, cultural and religious ties 
with the Middle Eastern countries create attractive conditions for our 
American partners.

I may mention within this context that almost 200 Turkish firms 
using Turkish labor are engaged in a number of construction projects 
with a total value of 16.5 billion dollars. Turkey became one of the 
five leading nations in terms of foreign contracting.

The recent signing of a bilateral investment treaty and the for
mation of the Turkish-American Business Council which will hold its 
first meeting tomorrow here in Istanbul, provide a suitable framework 
to further develop our economic cooperation.

Nevertheless, before concluding my remarks on economic coopera
tion, 1 must emphasize the unbalance in our trade relations. Turkey, is 
one of the five countries in the world having a large trade deficit with 
the United States. The trade balance is about 700 million dollars in 
favor of the United States. The main reason of this deficit is the trade 
barriers imposed on major Turkish export items, like textiles and some 
iron and steel product. This is not compatible with the basic rules and 
principles of free trade and liberal economy, and such restrictions 
affect negatively our ability to finance our imports.

The present level of our textile exports to the United States is 
less than one percent of its total textile imports. And we do not enjoy
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the facilities accorded to many Western European partners, including 
Greece, through Gentlemen’s Agreements. Some Far Eastern countries 
also enjoy the advantages of entering the American market a few years 
earlier than us and their textile exports are 20 to 30 times higher than 
ours.

At present, we are negotiating with the United' States our DECA 
agreement with a view to establishing a more solid basis which will 
permit to maintain a balance between the commitments of the two 
sides and remedy the disparities I have mentioned.

Such a new framework should also secure the elimination of alien 
elements which sometimes damage our relations.

I am referring particularly to the activities of Greece which is 
trying to use every opportunity to shadow Turkish-American relations 
and to utilize American Congress as a leverage for the settlement of 
Turkish-Greek disputes in its favor.

We have repeatedly said that such a policy will not serve any 
purpose, will not get Greece anywhere and may only make even more 
difficult the solution of existing problems including the Cyprus question.

We offered them dialogue and negotiations with a view to finding 
mutually acceptable solutions to all the existing problems.

Their insistance on creating artificial tension between Turkey and 
Greece and their persistent policy of damaging Turkish relations with 
the West may seriously hinder the strength and solidarity of the 
Alliance and may weaken the credibility of its deterrence.

We believe that the deep rooted friendship and the important inte
rests which exist between Turkey and the United States will permit us 
to overcome the existing difficulties. The role of Turkey as a reliable 
partner, as a pillar of peace and stability in the region and its huge 
economic potential make our country a real asset for the West.

We must demonstrate to our nations the merits of our friendship 
and cooperation. In democratic societies like ours we cannot overlook to 
sensitivity of public opinion on national issues.

Our people fully support our endeavour to enlarge and deepen our 
cooperation with the United States in a mutually beneficial manner. 
They are fully aware that Turkey and the United States are sharing 
the same values and the same determination to preserve freedom and 
democracy.
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I am confident that the traditional friendship and our perception 
of common interests will provide a suitable framework for further 
developing our cooperation in all fields.

BELGE : 3

D IŞİŞLERİ BAKANI VAKİT HALEFOĞLU’NÜN BM FİLİSTİN 
SEMİNERİNİ AÇIŞ KONUŞMASI

Mr. Chairman and Members of the Palestinian Rights Committee,
Distinguished panelists,
Distinguished members of the United Nations Secretariat,
Dear Guests,

It is a distinct pleasure for me to inaugurate the 13 th Regional 
Seminar organized within the context of the work of the United Nations 
Committee on the Exercise of the Inalienable Rights of the Palestinian 
people, of which Turkey is a founding member. We are pleased to host 
the first regional seminar 011 the question of Palestine to be held in 
Turkey. I would like to welcome you all in our country and wish you every 
success in your deliberations.

This seminar is taking place at a time when the Middle East region 
is undergoing many important developments. Turkey has been actively 
participating in the work of the Palestinian Rights Committee since 
its establishment. Turkey, due to its history and geographical proximity, 
is closely following the developments in the Middle East. Our involve
ment with the work of this Committee is indicative of our approach 
to the question of Palestine. Turkey’s historical ties and present good 
relations with the Arab and Islamic countries provide her with a unique 
position to understand the problems of the region better and to explain 
the just cause of the Palestinians to her friends in the West. By 
making best use of our relations both with the Arab and Islamic World 
on the one hand and the Western World on the other, we trust, we 
can serve as a bridge between the two, thus contributing to a just and 
lasting solution of the question of Palestine, which is the core of the 
Middle East problem.

The attitude of Turkey on the question of Palestine is well-known. 
Turkey has opposed the UN Partition Plan for Palestine in 1947. Furt
hermore, she has defended the legitimate cause of the Palestinians on 
every occasion and in all international fora, first and foremost at the 
United Nations. Turkey has actively participated in the work of this 
Committee and supported all its Resolutions.
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In compliance with a Resolution adopted in 1977 relating to the 
activities of this Committee, we observe, each year, «The International 
Solidarity Day With Palestinians.» On this occasion, we organize special 
commemorative programs on television and radio to give as much 
publicity as possible to the recognition of the legitimate rights of the 
Palestinians. In addition to these measures on a national basis, we 
also manifest our support to and solidarity with the Palestinians on 
the occasion of the special meetings of the Palestinian Rights Committee 
in New York.

Furthermore, Turkish diplomats, parliamentarians and professors 
participate in the regional seminars held within the context of the 
work of this Committee. Today, we have among us two Turkish Profes
sors, Professor Ataov, who is going to take part in the Panel on the 
Middle East International Peace Conference and Professor MUmtaz 
Soysal, who is going to participate in the Panel on the Question of 
Palestine and European Public Opinion. We have also two Turkish 
Parliamentarians among us, Mr. Bjilent Akarcali, Vice - President of 
the Motherland Party and Mr. Sanoglu from the Social - Democrat 
Populist Party, the main opposition party of Turkish political spectrum, 
who will participate in these panels as well.

Turkey’s relations with the Palestinians are not confined to the 
international arena. On a bilateral basis as well, we enjoy relations of 
friendship and solidarity with the Palestinian people, as with the 
Arab countries, based on common spiritual and cultural values. We are 
pleased to observe that these ties are consistently developing. In fact, 
our relations have expanded and been consolidated in a satisfactory 
way since they were officially established in 1975 and PLO has opened 
its office in Ankara in 1979. Meanwhile, Chairman Arafat and Mr. 
Kaddumi, the Head of the Political Bureau of PLO have paid visits to 
our country. The most recent one was Mr. Arafat’s visit to Turkey on 
February 26-27 of this year. In addition to these visits, I personally have 
often had the opportunity of meeting and exchanging views with Mr. 
Arafat on the occasion of the meetings of the Organization of the 
Islamic Conference and of the Islamic Peace Committee.

Distinguished participants,

Dear Guests,

As we have expressed on many previous occasions, a just and 
lasting peace in the region can only be found by the recognition of the 
legitimate rights of the Palestinians including their right to sel
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determination and by the withdrawal of Israel from Arab territories 
occupied since 19G7. Furthermore, Turkey believes that in order for 
peace to be lasting, all countries in the region must live within recog
nized and secure boundaries. Turkey will continue to support all peace 
efforts to this end. Turkey, also, emphasizes, on all occasions, that the 
PLO, as the sole legitimate representative of the Palestinians is entitled 
to participate in all peace efforts with the other parties concerned.

We are fully aware that a just solution to put an end to the 
sufferings of the Palestinians needs greater effort by the international 
community, in a delicate region, where seeds of suspicion and animosity 
among the opposing sides are so widespread and the differences of 
opinion so deep. This is not an easy task; it requires realism as well as 
a sense of urgency on the part of all concerned. Time is running in 
favour of those who do not want an atmosphere of peace and tranquility 
to prevail in the region. All the parties concerned should recognize their 
responsibilities in this regard and act accordingly. The region has already 
undergone a period of conflict and turmoil for too long. Turkey would 
like to see the establishment of peace and stability as soon as possible 
so that the peoples of the region can devote their energies to the 
reconstruction of their countries and to a more fruitful cooperation 
among them. We had welcomed the 11 February 1985 understanding 
which should not be missed if the peace process is to be set in motion 
between Chairman Arafat and King Hussein as a hictoric opportunity 
at long last.

Distinguished participants,

You have a heavy schedule ahead of you. There are four important
and interesting panels dealing with different aspects of the Palestinian
question. The prominent personalities who will be participating in the 
work of this Seminar, I am sure, will have valuable contributions to 
make which will be reflected in the final report of the Seminar.

I would like this Seminar in Istanbul not only to be a milestone
in the work of the Palestinian Rights Committee, but also another
occasion for a wider recognition of the just cause of the Palestinians 
and for the realization of their legitimate rights.

I would like to conclude by reiterating my most sincere wishes for 
the success of the Seminar as well as by expressing our readiness, as 
host country, not to spare any effort in this regard and our earnest 
hope that your stay in Istanbul will be a fruitful and pleasant one.

Thank you.
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BELGE : 4

BAŞBAKAN TURGUT ÖZALTN 
BM FİLİSTİN SEMİNERİNE GÖNDERDİĞİ MESAJ

H. E. Ambassador George Agius
Chairman of the European Regional
Seminar 011 the Question of Palestine
(Permanent Representative of Malta to the United Nations)

It is a source of great pleasure for the Turkish Government and 
myself, to host the first Regional Seminar on the Question of Palestine 
to be held in Istanbul, Turkey, during April 7 - 11, 1986, within the 
context of the work of the United Nations Committee on the Exercise 
of the Inalienable Rights of the Palestinian People.

I am sure that this Seminar in Istanbul will, also, contribute to 
the widest possible- recognition of the legitimate rights of the Pales
tinians, which this Committee spares no effort to promote since its 
inception. Turkey supports these efforts and believes that a just and 
lasting solution to the Middle East question cannot be found unless 
the legitimate rights of the Palestinians are recognized.

I would like to avail myself of this opportunity to convey to you, 
Mr. Chairman, and through you, to all the participants of the Seminar, 
my best wishes for the successful conclusion of your work as well 
as fofr a pleasant and fruitful stay in our country.

Turgut özal
Prime Minister of the
Republic of Turkey

BELGE : 5

HİNDİSTAN BAŞBAKANI RAJİV GANDHİ’NİN BAŞBAKAN 
TURGUT ÖZAL ONURUNA 9 NİSAN 1986 TARİHİNDE

YERDİĞİ YEMEKTE YAPTIĞI KONUŞMA

«My wife and I extend to you a most cordial welcome to India. We 
have been looking forward to your visit and to exchanging views with 
you on ways and means of strengthening our bilateral relations and on
regional and international issues of common concern. I hope you will
have a fruitful and comfortable stay.

Our countries are the repositories of two of tim oldest cultures in 
the world. Recent excavations have brought to light traces of Indian 
influence on the Hitite Empire in the second millenium B. C. Such as

43



references to Indian Aryan Gods - Indra and Varuna. There are also inte
resting references to horse - training experts speaking Sanskrit. Thorugh 
the perido of the other civilizations which flourished in Asia minor - the 
Persian. The Greek and the Roman - cultural and commercial contacts 
with India continued. Later, Many of the rulers of Indian kingdoms in 
the 13th and 14th centuries had their origins in families of Turkish 
descent. In a formal sense, diplomatic and political relations were estab
lished by the Moghuls with the Ottoman Sultans. Facilitating the further 
mutual enrichment of our respective cultural legacies. The Turkish 
language has made an important contribution to the development of our 
own languages. Nearer our times, during the Balkan wars. Dr. Ansari 
led a medical mission to give relief to Turkish soldiers.

Present day Turkey rose phoenix - like from the ashes of imperial 
depredation to secure and preserve its sovereign independence. Kemal 
A tatiirk’s struggle was followed in India with much admiration. In a 
letter to my mother, who was then fifteen years old. Javaharlal Mehru 
recounted how the news of Atatiirk’s victory at the battle of Afyon 
Karahisar in August 1922 was joyously received by the Indian freedom 
fighters :

«Many of us were in the Lucknow district jail then, and we celeb
rated the Turkish triumph by decorating our prison barrack with such 
odds and ends as we could gather. And there was even an attempt an 
illumunation in the evening.»

Turkey became a modern, independent nation several decades 
before we secured our freedom. Your efforts at modernising your 
country - social reform, educational progress, economic development - 
were seen as of significance for all countries, including ours. Attemp
ting to modernise a great tradition. In particular, Kemal Atatiirk’s belief 
in the secular ideal found a ready echo in India: the separation of reli
gion from politics and the equality of all citizens whatever their religion.

Independence did not, hovever, draw us sufficiently close toget
her. Our exchanges have remained few and far between, well below the 
level which our historical connections would have led us to expect. We 
feel there are many areas in which we can cooperate to mutual advan
tage. More frequent exchange of visits. At all levels, will lead to greater 
understanding and the strengthening of our relations. Let us hope your 
visit, which is the first offical visit by a Turkish Prime Minister to 
independent India, augurs an intensification of our bilateral relation
ship.
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There are prospects of giving greater content to our economic 
relationship, till the onset of the Industrial revolution in Europe. Both 
India and Turkey were in the vanguard of the World’s economic and 
technological progress. The industrial revolution opened up a gap which 
we are determined to close. We in India have established a broad indus
trial base and manufacture a very wide range of consumer and capital 
goods. We are now engaged in the next phase of industrialisation which 
is the upgradation of technology, management and quality. We would 
be happy to share and exchange with friendly countries like yours the 
exprerience we have both gathered in the process of industrial moder
nisation.

The care of our foreign policy is nonaligniment, Nonaligniment 
stands for the right of every country, big or shall, to decide for itself 
on issues of international importance and contribute to global peace and 
prosperity without fear or pressure. Nonalignment stand for a democ
racy of nations in which all nations are equal in their attribute of sove
reignty and resolve problems througn discussion, without recourse to 
the threat or use of force. We belive that a durable peace can be based 
only on peaceful coexistence, not on a dangerous and illusory search 
for a balance of power which, in this nuclear age, translates into a 
palance of terror, disarmament particularly nuclear disarmament, is 
for us a matter of great concern and high priority.

The nomaligned movement has welcomed the initiative taken by 
six - nations drawn from five continents to bring a halt to the nuclear 
arms race, prevent the extension of nuclear confrontation to new dimen
sions, and proceed with all deliberate speed to the conclusion of a com
prehensive test ban treaty. The summit meeting last November bet
ween President Reagan and General Secretary Gorbachev constituted a 
welcome beginning but has to be persisted in so that substantive measu
res are taken to ensure that a nuclear war, which can never be won is 
never fought.

The tragic conflict between Iran and Iraq has esclated in the past 
few months. We are in constant contact with the leaders of the two 
countries and our efforts to restore peace are complementary to initi
atives being taken by others to the same end. We are aware of your 
concern as you have common borders with both countries. De - escala
tion and cessation of hostilities is desired by all,

The denial of an independent state to the Palestinian people in 
their own homeland is another source of tension in West Asia. Indeed 
in the world. Israel must withdraw from all occupied arab lands. We
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have consistently and uncompromisingly supported the just arab Cause. 
We reaffirh our support for the struggle of the Palestinian people, led 
by the PLO as their sole legitimate representative.

Peace- in that region is also threatened by tengion in Cyprus. We 
stand for a unified, sovereign, independent and non - aligned Cyprus in 
which all communities live together in amity and goodwill. To this end, 
wTe reaffirm our strong support to the good offices mission of the UN 
Secretary General.

Once again, we welcome you and madame özal, to India, Ladies 
and gentlement, Would you please join me in raising your glasses to 
the health of his Excellency the Prime Minister of Turkey and Madame 
Özal, and to lasting friendship between the peoples of Turkey and India.»

BELGE : 6
BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL’IN 

7. IFSTAD BİLİM KURULU TOPLANTISININ 
AÇIŞ KONUŞMASI

Saygıdeğer Misafirler ve Bilim Kurulu üyeleri, sizleri bir defa 
daha Ankara’da ağırlamaktan memnunluk duymaktayım.

Türkiye dışında düzenlenen toplantılara yeterince iştirak etmeme, 
deruhte ettiğim görev imkan vermemektedir. Bu özel durumumu anla
yışla karşıladığınız için sizlere teşekkür ederim. Bu nedenle Toplantı
larda başkanlık görevini benim yerime yürüten Dr. Kazi’ye teşekkür 
etmek isterim.

Seçimleri, 6 - 1 0  Ocak 1986 tarihlerinde Fas’da (Fez) düzenlenmiş 
olan Dışişleri Bakanları Altıncı İslam Konferansında onaylanmış bulu
nan ; Mısır Arap Cumhuriyeti, Senegal Cumhuriyeti, Umman Sultanlığı 
ve Kamerun’dan Bilim Kuruluna yeni seçilen üyeleri tebrik etmek ve 
onlara hoşgeldin demekten memnunluk duymaktayım.

IFSTAD faaliyete geçişinin altıncı yılma girerken, geriye dönüp 
baktığımızda, Bilim ve Teknoloji alanında tatminkar gelişmeler sağlan
dığını görmekteyiz. Geçtiğimiz yıllar uzun zaman gerektiren kuruluş 
yılları olmuştur. Müşterek bilimsel ve teknik faaliyetlerimizi hızlandı
rabilmek için mali ve insani kaynaklara ihtiyaç duymaktayız. Mali kay
nak sözkonusu olduğunda, bu hususta yeterli olduğumuz maalesef söy
lenemez. Hatta, devletlerimiz kısa sürede ve cömertçe katkıda bulun
madığı takdirde, yeni önerilen bütçenin mevcut fonları aştığını gör
mekteyiz. Hemen ilave etmeliyim ki, bu talihsiz mali durum, ülkelerin 
önceden vaadettikleri taahhütleri yerine getirmeleri için sarfedilen bü
tün gayretlere rağmen ortaya çıkmıştır.
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Özetlediğim bu üzücü durumun, kısa süre önce Fez’de düzenlen
miş bulunan Dışişleri Bakanları Konferansında alman bir kararla 
değişeceğini sizlere bildirmekten memnunluk duymaktayım. Karar 
«IFSTAD’m mali kaynakları, üye ülkelerin yıllık bütçelere, OIC tarafın
dan kabul edilmiş olan yüzdelerle aynı oranda olacak katkılarından olu
şacaktır» şeklindedir.

Bakanlar bütün üye ülkelere, OIC Dışişleri Bakanlığı Konferan- 
smca onaylanmış olan meblağların tedariki de dahil olmak üzere, 
IFSTAD’a mümkün olan her türlü yardımı yapmalarını rica etmiştir.

Bilim Kurulu Toplantısı süresince Kuruluşumuzun etkinliğini ar
tırmak ve IFSTAD’ı daha aktif bir duruma getirmek amacıyla birçok 
hususu tartışacağız. Bu hususlardan bazıları, mevcut zaman zarfında 
kesin karar alınması mümkün olmasa dahi bunların görüşülmesi ve 
tartışılması son derece yararlı olacaktır.

Burada alman kararlar veya Teşkilatın yüksek organlarına sunu
lacak prensipler özetlendiğinde, fazla zaman kaybetmeden IFSTAD’m 
daha aktif bir hale getirilmesine ihtiyaç duyulduğu hususunda hepimi
zin mutabık kalacağına eminim. Halihazırda politik ve ekonomik başa
rıların temelini teşkil eden bilimsel ve teknolojik gücün yaratılmasında 
ve bu alanda İslam Camiası içerisinde bir işbirliğinin başlatılmasında 
en önemli rolü oynayacak organın IFSTAD olduğu kesin inancımdır.

Bu ve bundan sonraki çalışmalarınızın başarılı ve verimli olmasını 
diliyor ve bu arzuyla da IFSTAD Bilim Kurulunun 7’nci Toplantısını 
açıyorum.

BELGE : 7

DIŞİŞLERİ BAKANI VAHİT HALEFOĞLU’NUN 22 NİSAN 1986 

TARİHİNDE TBMM’DE GÜNDEM DIŞI YAPTIĞI KONUŞMA

Sayın Başkan,

TBMM’nin Değerli üyeleri,

Sayın Başbakan’m Hindistan Başbakanı Rajıv Ghandhi’nin vaki 
daveti üzerine 9 -1 4  Nisan 1986 tarihleri arasında bu ülkeye yaptığı 
resmi ziyaret hakkında Yüce Meclis’e bilgi sunmak üzere huzurunuza 
gelmiş bulunuyorum. Bu ziyaret bir Türk Başbakanının Hindistan a va
ki ilk resmi ziyaretini ve Hindistan Başbakanı Jawaharlal Nehru - 
nuıı 1960 Mayıs ayında yaptığı ziyaretin iadesini teşkil etmektedir.
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Sayın Başkan,
Muhterem Milletvekilleri,

Hindistan’la ilişkilerimizin çok eski bir mazisi vardır. Büyük Ata
türk’ün başlattığı Kurtuluş Savaşı bu ülkede büyük ilgi uyandırmış ve 
hayranlıkla izlenmiştir. Alt Kıta halkının Kurtuluş Savaşımız sırasın
da yaptığı yardımlarla bir alay donatılmış ve artan kısmı da İş Banka
sının ilk kuruluş sermayesine katılmıştır. Türkiye Cumhuriyetinin ku
ruluşu başta Nehru olmak üzere Hint bağımsızlık hareketi liderlerine 
büyük bir ilham kaynağı teşkil etmiştir. Hindistan’ın İkinci Dünya 
Harbini takiben bağımsızlığına kavuşması üzerine bu ülkeyle hemen 
diplomatik ilişki tesis edilmiş ve bir takım anlaşmalar imza edilmiştir. 
Bunlara rağmen ilişkilerimizin karşılıklı ilgisizlik ve ihmal yüzünden 
gerektiği şekilde gelişmemiş olduğu da bir vakıadır. Sayın Başbakan’ııı 
bu ziyareti uluslararası alanda önemli bir mevkii olan bu büyük ülke 
ile ilişkilerimizi her sahada geliştirmek imkanlarını araştırmak ve ulus
lararası güncel konular hakkında fikir teatisinde bulunmak gayelerine 
müteveccih bulunuyordu. Çok yüklü bir program dahilinde cereyan eden 
bu ziyaret sırasında Sayın Başbakanımız Başbakan Ghandhi ile iki defa 
başbaşa görüşmüştür. İki Başbakanın riyaset ettiği heyetler arasında
ki resmi görüşmelerin yaııı sıra Sayın Başbakanımız Hindistan Cum
hurbaşkanı ve Hindistan Sanayi Bakanı ile Dışişleri Bakanı ve diğer 
yetkililer ile görüşme fırsatını bulmuştur. Büyük açık kalplilik ve dost
luk havası içinde cereyan eden bu resmi görüşmelerde uluslararası önem
li sorunlar, ikili ticari ve ekonomik ilişkiler ile uluslararası ekonomik 
konular üzerinde durulmuş ve geniş kapsamlı görüş teatisinde bulu
nulmuştur.

Bu çerçevede ikili ticari ve ekonomik konularda mevcut ilişkileri
mizin her iki ülkenin hakiki potansiyel ve imkanlarının altında seyret
tiği ve ticari mübadelelerin arttırılması, sınai alanda ve müteahhitlik 
hizmetlerinde işbirliği imkanlarının araştırılması gerektiği hususları 
üzerinde durulmuş, iki ülke arasında haberleşme ve ulaşım güçlükle
riyle karşılıklı temas ve bilgi eksikliğinin en kısa zamanda giderilmesi 
için mutabakat sağlanmıştır.

Sayın Başkan,
Değerli Milletvekilleri,

Bu çerçevede, Karma Ekonomik Komisyon çalışmalarının canlan
dırılması ve Karma Ekonomik Komisyonunun bu yıl içinde Bakanlar 
düzeyinde toplanması kararlaştırılmış, yukarıda değindiğim işbirliğinin 
arttırılması ve genişletilmesi için gerekli iletişim ve ulaşım imkanları
nın bir an önce sağlanması, her iki ülke işadamları arasında gerekli
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bilgi akımını ve işbirliğini sağlamak amacıyla karşılıklı temasların art
tırılması hususlarında ilgili Hindistan yetkilileriyle mutabık kalınmış
tır. Bunlara ilaveten Dışişleri Bakanları Müsteşarları düzeyinde yıllık 
bir istişare mekanizması kurulması ve ekonomik alanda iki ülkenin 
Başbakan Müşavirleri arasında mevcut imkanları tesbit etmek üzere 
karşılıklı temaslar yapılması kararlaştırılmıştır.

Ziyaret sırasında Hindistan ile iki önemli anlaşma da imzalanmış
tır. Bunlardan birincisi Hava Ulaştırma Anlaşmasıdır. Bu anlaşma ile 
Türk Hava Yollarına Bombay ve Yeni Delhi’ye uçma imkanı sağlan
mıştır. Hint makamları son yıllarda ülkenin önde gelen bu iki şehrine 
uçma imkanı vermemekteydi. İmzalanan bu anlaşma ile Türk Hava 
Yolları önemli bir imkan sağlamış bulunmaktadır. Anlaşma ayrıca THY’- 
na Bombay ve Yeni Delhi ile Singapur ve Avustralya veya Uzak Doğu’- 
da ileride belirlenecek bir diğer nokta arasında sınırsız yolcu taşıma 
hakkı vermektedir. Bu hak, THY’nm Uzak Doğu’ya açılma gayretleri 
bakımından önemli imkanlar getirecektir.

THY’nm yakında açmayı planladığı İstanbul - Singapur hattı Hin
distan bağlantılı olarak daha sağlam ekonomik temele kavuşacaktır.

Hindistan ile doğrudan hava bağlantısı kurulması bu ülke ile çe
şitli alanlarda ikili ilişkilerimizi geliştirmede önemli bir rol oynayacak
tır. Bu anlaşma ile, Sayın Başbakanımızın Hint Başbakanı Ghandhi 
ile ikili ilişkilerimizi gelişme konusunda vardıkları mutabakat ilk so
mut sonucunu vermiş olmaktadır.

İmzalanan İkinci Anlaşma, iki ülkenin radyo ve televizyon kurum
lan arasında işbirliği ile ilgilidir. Bu anlaşma ile program ve yayın alış
verişinde bulunmak suretiyle, iki ülke halklarının birbirlerini daha ya
kından tanıma imkanları ortaya çıkacaktır.

Sayın Başbakanımız, resmi görüşmelerin dışında, Yeni Delhi de 
Hindistan Ticaret ve Sanayi Odaları ile Bombay’da Hindistan İhracat
çılar Federasyonunun düzenlediği toplantılara katıldılar. Bu iki kuıu- 
luşta yaptıkları konuşmalarda 1980’den bu yana Türkiye de uygulan
makta olan ekonomik politika hakkında ayrıntılı bilgiler vereıek Tüı- 
kiye - Hindistan arasındaki ticari ve ekonomik işbirliğinin geliştiıilme- 
si yolunda mevcut imkânlara değindiler.

Bu toplantılara çok sayıda katılan Hindistanlı işadamları Sayın 
Başbakanımızın verdikleri izahatı büyük ilgiyle karşıladılaı ve Sayın 
Başbakanımızla birlikte Hindistan’a gelen Türk işadamlarıyla sektöı 
bazında ithalat ve ihracat imkanlarını tesbit edebilmek için ilk temas
larını yaptılar. Hindistan İhracatçılar Federasyonu ile Ticaret ve Sa-
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nayi Odaları Birliği önümüzdeki aylarda Türkiye’ye heyetler göndere
ceklerini ifade ettiler.

Sayın Başbakanımız Yeni Delhi’de uluslararası basın Temsilcileri
nin geniş çapta katıldığı bir toplantıda Türkiye’nin iç, dış ve iktisadi 
politikası hakkında bir konuşma yaptılar ve bilahare basın mensupları
nın sualleri üzerine ayrıntılı açıklamalarda bulundular. Oldukça yoğun 
geçen basın mensupları toplantısını takiben Hint Milli Televizyonu ile 
de uzun bir mülakat yaptılar. Ziyaret sırasında Hint basınında ülke
mizle ilgili olarak bir hayli olumlu yayın yapıldığı müşahade edildi.

Yüce Meclisin Sayın üyeleri,

Sayın Başbakanımızın ana hatlarını sunduğum Hindistan ziyareti
nin ne kadar yoğun şekilde cereyan etmiş bulunduğu takdir buyurula- 
caktır. Kısaca ifade etmek gerekirse ziyaretin konuşmamın başında ar- 
zettiğim hedeflerine tam manasıyla ulaştığını, hatta beklentilerimizin 
üzerine çıktığını gönül rahatlığıyla huzurlarınızda ifade edebilirim.

Sayın Başkan,

Muhterem Milletvekilleri,

Sayın Başbakanımız Hindistan’a yapmış olduğu resmi ziyarete baş
lamadan önce, 8 Nisan günü Suudi Arabistan’a giderek Kral Fahd ile 
buluşmuş ve bir görüşme yapmış, Hindistan dönüşünde de 14 Nisan 
günü Kuveyt’teki 5 saatlik tevakkufu sırasında Kuveyt Emiri ile baş- 
başa ve Kuveyt Başbakanı ile de heyetler halinde görüşmelerde bulun
muştur.

Sayın Başbakanımızın Suudi Arabistan ve Kuveyt’teki bu temas 
ve görüşmelerinde ele alman konulardan başlıeası İran - Irak savaşı teş
kil etmiştir. Körfez ülkeleri, İran’ın bilhassa FAO’da gerçekleştirdiği 
harekattan sonra kendi güvenliklerine olan tehdidin arttığını görmekte 
ve savaşın tırmanmasından tedirginlik duymaktadırlar. FAO’daki hare
kat bölgesine yakınlığı itibariyle bu tehdit bilhassa Kuveyt’te daha be
lirgin bir şekilde hissedilmektedir.

Bize verilen bilgilere göre İran’ın Abadan kentinden özellikle ge
celeri küçük botlarla FAO’ya sevkettiği askeri gücün miktarı 5 tümene 
ulaşmış ve İran güçleri Basra şehrine tehdit oluşturmaya başlamıştır. 
Buna karşılık daha güçlü bir orduya ve ateş gücüne rağmen, FAO’daki 
arazi yapısının bataklık olması sebebiyle Irak askeri birliklerini ve ağır 
silahlarını bu bölgeye sevketmekte güçlük çekmekte ve dolayısıyla İran 
kuvvetlerini FAO’dan püskürtmekte müşkilatla karşılaşmaktadır.
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Yaptığımız görüşmelerde, savaşa biran önce son verilmesi ve kalıcı 
bir barışın tesis edilebilmesi için gösterilen çeşitli gayretleri değerlen
dirdik ve şu anda bir barış ihtimalinin ortada gözükmediği hususunda 
görüş birliğine vardık. Bilindiği üzere ülkemiz, İran ile Irak arasındaki 6 
yıldır süregelen bu strajik savaşın genişleyerek bir Arap - İran veya 
Sünni - Şii savaşı haline gelmesinden ve bölgeye yabancı müdahaleleri 
davet etmesinden kaygı duymaktadır. İran ve Irak ile mevcut yakın mü
nasebetlerimiz ve izlemekte olduğumuz tam tarafsızlık politikası çerçeve
sinde savaşın biran önce sona erdirilerek, taraflar arasında adil ve şe
refli bir çözüm bulunması yolunda sarfettiğimiz çabalar hakkında Kör
fez ülkelerine bilgi verdik. Savaş bugün sona erse de, yaratılmış olan 
husumetin yeni patlamalara yol açabileceği hususundaki kaygılarımızı 
dile getirdik. Bölgede kalıcı bir barış için bütün ülkelerin katılacakları 
geniş bir ekonomik işbirliği sistemi kurulmasının yararlarını anlattık. 
Körfez ülkeleri, Türkiye’nin bölgede önemli bir yeri ve rolü olduğunu 
belirterek, başta İran - Irak arasındaki savaşın sona erdirilmesi olmak 
üzere, bölgede takip ettiğimiz politikayı takdirle karşıladıklarını belirt
tiler. Bu yöndeki çabalarımızı daha da arttırmamız temennisinde bu
lundular.

Görüşmelerimizde ele aldığımız bir diğer konu, uluslararası pet
rol piyasasında meydana gelmiş olan son gelişmeler olmuştur. Bize ver
dikleri bilgiler, OPEC üyesi ülkeler arasında petrol politikaları açısın
dan mevcut görüş ayrılığının devam ettiğini ve yakın bir tarihte gide
rilmesinin pek mümkün olmadığını göstermektedir. Ayrıca OPEC üye
si ülkelerle OPEC dışındaki petrol üreticilerinin üretim politikaları ko
nusundaki anlaşmazlıkları da giderilmiş değildir. Diğer taraftan İran - 
Irak savaşının da petrol piyasasındaki son durumla yakından ilgisi bu
lunduğu muhakkaktır. Bu şartlar altında petrol piyasasının yakın, bir 
tarihte istikrara kavuşmasını beklemek gerçekçi olmayacaktır. Petrol 
fiyatlarındaki düşme eğilimi, ekonomilerini büyük ölçüde bu kaynağa 
dayandırmış olan Körfez ülkelerinde de etkisini göstermeye başlamış 
ve yatırım ve dış ticaret harcamalarında kısıntı yapmak zorunluluğu 
doğmuştur. Bu olumsuz şartlara rağmen, gerek Suudi Arabistan, ge
rek Kuveyt yetkilileri Türkiye ile soıı yıllarda gelişen, ekonomik ve ti
cari münasebetlerine büyük önem atfettiklerini, bu itibarla ülkemizle 
münasebetlerini daha da geliştirmeyi arzu ettiklerini açıklıkla ifade et
mişler ve işbirliği yolundaki gayretlerin aralıksız sürdürülmesini iste
mişlerdir. Bu ülkelerle mevcut işbirliğimizin her sahada daha da geliş
tirilmesi için Türkiye ile Körfez İşbirliği Teşkilat: arasında istişareler 
yapılması kararlaştırılmıştır.

Sayın Başbakanımızın Suudi Arabistan ve Kuveyt’e yapmış oldu
ğu ziyaretler Türkiye’nin bölgeye ve bölge sorunlarına atfettiği önemin
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vurgulanması, Körfez ülkeleriyle geliştirmiş olduğumuz yakın ilişkile
rin idame ettirilerek arttırılması bakımından yararlı olmuş ve kapsam- 

•lı görüş teatisine imkân vermiştir.

BELGE : 8

DIŞİŞLERİ BAKANI VAHİT HALEFOĞLU’NUN 22 NİSAN 1986 
TARİHİNDE TBMM’B E  GÜNDEM DIŞI YAPTIĞI KONUŞMA

Sayın Başkan

Değerli Milletvekilleri,

Şimdi Paris ziyaretine geçiyorum. Mutaden her yıl yapılmakta olan 
İktisadi İşbirliği ve Gelişme Teşkilatının bu sene Sayın Başbakanın baş
kanlığında yapılan Bakanlar Konseyi Toplantısı şu açılardan önemi haiz 
bulunmaktaydı: Teşkilat bu sene 25 inci yılını idrak etmektedir. Hür 
teşebbüse dayalı ekonomik sisteme inanmış ülkelerin etrafında birleştik
leri Teşkilat, Batı camiasına mensup ülkelerin ekonomi politikalarının 
ahenkleştirilmesi açısından büyük bir görev ifa edegelmiştir. Ayrıca, 
uluslararası ekonomik ilişkilerin halen içinde bulunduğu durum ile pa
rasal ve özellikle kalkınma alanında karşılaşılan sorunlar bu yılki top
lantıyı daha da önemli kılmıştır. Toplantı özellikle önümüzdeki ay Tok
yo’da yapılacak 7 sanayileşmiş ülke Devlet ve Hükümet Başkanları zir
vesi açısından da bir nevi hazırlık olmuştur.

Sayın Başkan;

Konsey toplantısında yapılan görüşmeler üye ülkelerde uygulanan 
makro ekonomi politikaları ve yapısal uyum politikaları ile gelişme yo
lundaki ülkelerle ilişkiler ve uluslararası ticaret sorunları başlıkları al
tında cereyan etmiştir.

Uluslararası ekonomik durumun makro politikalar açısından yapı
lan incelemesi sırasında, üye ülkelerde amaçlandığı şekilde enflasyon hı
zının kontrol altına alınarak aşağıya doğru çekilmesinde, yapısal deği
şiklik politikalarında istihdam ve tarım gibi bazı sektörlerdeki mevcut 
güçlükler hariç olumlu sonuçlar elde edilmesinde, kur politikalarının 
daha gerçekçi düzeye indirilmesinde ve faiz hadlerinin düşürülmesinde 
önemli mesafeler alındığı ortak anlayışına varılmıştır.

Haliyle, halen devam eden iç ve dış dengesizlikler, gelişme yolun
daki ülkelerin borç sorunları, gerçek faiz hadlerinin mevcut düzeyi ile 
uluslararası ticarette gittikçe egemen olan himayeci eğilim ve tedbir
ler, dünya ekonomisinin üzerinde durulması gerekli menfi veçhelerini 
teşkil etmektedir.
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OECD üyeleri olarak dünya ekonomisinin istenen istikrara kavuş
ması ve karşılaşılan önemli sorunların giderilebilmesi için ekonomik ge
lişmenin sağlanmasının önemi üzerinde tam mutabakata varıldı. Geliş
me yolundaki ülkeleri de kapsayacak global bir gelişmenin, özellikle bu 
ülkelerin karşılaştıkları önemli kalkınma sorunlarının halli için tek çı
kar yol olduğu hususu özellikle tebarüz ettirildi. Bu yapılırken, uluslar
arası ticaret sisteminde karşılaşılan güçlüklerin çözüme kavuşturulması 
ve sistemin güçlendirilmesi için yeni bir uluslararası ticaret raundunun 
başlatılmasının önemi vurgulandı. Böyle bir müzakere raundunun müm
kün olan en geniş sayıda ülkenin katılmasıyla yapılmasının önemi üze
rinde biz, Türkiye olarak özellikle durduk.

Bu ■ çerçevede, gelişme yolundaki ülkelerin yapısal değişiklik politi
kalarının başarıya ulaşmasıyla himayecilikten arınmış serbest ticaret 
sistemi arasındaki mevcut doğrudan bağa partönerlerimizin dikkatlerini 
bilhassa çektik.

Eylül ayında Uruguay’ın Punta del Este şehrinde Bakanlar düze
yinde yapılacak bir toplantı ile GATT çerçevesinde başlatılması öngö
rülen çok taraflı ticaret raundunda ülkemiz ihracatı açısından önemli 
bazı sektörlerde 'serbestleştirmeye gidilmesinin, Türkiye’nin böyle bir 
raunda daha da etkin bir şekilde katılmasını sağlayacağını belirttik. Ay
rıca, gelişme yolundaki ülkelerin karşılaştıkları himayecilik, borç yükü, 
ana madde fiyatlarının olumsuz seyri gibi önemli hususlar üzerinde ay
rıca etraflı görüşmelerde bulunuldu. Petrol fiyatlarındaki düşüşler ya
nında, faiz hadlerindeki son gelişmelerin bu ülkeler açısından belirli bir 
rahatlamaya yol açabileceği varsayılsa bile, borç yükü hafifletilmeden 
ve kalkınma hızları arttırılmadan global bir gelişmenin sağlanmasının 
kolay olmayacağı, gelişme yolundaki ülkelerin uyguladıkları yapısal po
litikaların taze para imkanlarıyla desteklenmesi gereği üzerinde duruldu. 
Bu vesileyle her iki petrol şokunun olumsuz etkilerine maıuz kalmış 
ve ağır bir fatura ödemiş olan ülkemizin durumuna özellikle dikkati 
çekmek fırsatı bulduk. Ayrıca, Sayın Başbakanımızın Hindistan seyaha
tini hemen takiben OECD Bakanlar Konseyine başkanlık yapması, 77 
ler Grubu Başkanı sıfatıyla Hindistan’ın bazı düşüncelerinin de OEoD 
ülkelerine duyurulması fırsatı yaratmıştır.

Sayın Başkan,
Sayın Milletvekilleri,
1961 yılında kurulmuş olan Teşkilatın Bakanlar Konseyi Toplantısı 

başkanlığını Türkiye ilk kez bu sene deruhte etmiştir. Hükümetimizin 
izlediği ekonomi politikalarının Teşkilat açısından kazandığı anlam boy- 
lece bu olayla bir kez daha ortaya çıkmıştır. Türkiye bundan böyle îk-
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tisacli İşbirliği ve Gelişme Teşkilatının ortak ekonomi politikalarının 
oluşturulması ve politikaların ahenkleştirilmesi sürecini sadece seyirci 
olarak izlemeye son vererek, sözkonusu sürece kendi tecrübelerimiz ve 
imkanlarımız dahilinde olumlu ve aktif biçimde katkıda bulunmaya ka
rarlıdır.

Bu toplantıya Sayın Başbakanımızın bizzat başkanlık etmesinin ül
kemize uluslararası düzeyde kazandırdığı avantajlar izahtan varestedir. 
Ancak gerek Teşkilata evsahipliği eden Fransa ile, gerekse toplantıya 
katılan diğer ülke Bakanlarıyla sağladığı ikili temas imkanları açısından 
bu toplantının ayrıca fevkalade yararlı sonuçlar verdiğini özellikle be
lirtmek isterim.

Bu çerçevede, Sayın Başbakanımızın Fransa Başbakanı Jacques 
Chirac ile 18 Nisan 1986 günü yaptığı ikili uzun görüşme üzerinde özel
likle durmak isterim.

Sayın Başbakanımız Fransa’da muhalefet lideri iken kişisel dostluk 
ilişkileri kurmuş olduğu Fransa’nın yeni Başbakanı ile bir görüşme yap
mıştır. Fransa ile ilişkilerimizin geçirdiği güç dönem hepimizin malu
mudur. Sayın Başbakanımızın Fransa Başbakanı ile yaptığı bu görüşme 
sırasında Türkiye ve Fransa gibi her alandaki çıkarları birbirine paralel 
iki büyük Devletin ilişkilerinin süratle normale dönerek eski sıcaklığı
na kavuşturulması kararlaştırılmıştır. Fransa ile ekonomik işbirliği ko
misyonunun Bakanlar düzeyinde toplanması, keza ortak kültür komis
yonunun da Bakanlar düzeyinde toplanması kararlaştırılmıştır. Ayrıca, 
her iki ülke arasında karşılıklı ziyaretlerin artan bir tempoda geliştiril
mesi için mutabakata varılmıştır. İçten dileğimiz Fransa ile ilişkilerimi
zin bütün veçheleriyle her iki ülkenin çıkarlarına uygun biçimde geliş
mesidir. Fransa’nın bu alanda üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunun 
yüksek düzeyde teyid edilmiş olması büyük memnuniyetimizi mucip ol
muştur. Başbakanlarımızın vardıkları bu sonucu müşahhas işbirliğine 
dönüştürmek için süratle harekete geçmek kararlılığındayız.

Sayın Chirac Sayın Başbakan’m yapmış olduğu davete icabetle mü
sait bir fırsatta Türkiye’yi ziyaret edeceğini söylemiştir. Bu ziyaretten 
önce Fransa Hükümeti Türkiye’ye önemli bir Bakanını yollayacağını da 
ifade etmiştir. Bu Bakan ziyaretine Bakanlarımızdan biri mukabele ede
cektir. Bu şekilde Türkiye ile Fransa arasında uzun süredir gerçekleş
meyen yüksek düzeyli temaslar yapılmış olacaktır.

Öte yandan bu ziyaret vesilesiyle Türk iş adamları da Fransa’daki 
karşıtlarıyla geniş temas imkânı bulmuşlardır. İki ülke arasındaki ti
carî ve ekonomik işbirliğini hızlandırılabilecek ve sürekli hale getire-
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oilecek bir forum teşkil etmek üzere İşadamları Konseyi Kurulması da 
kararlaştırılmıştır. Hiç şüphesiz bu ilişkiler de Fransa ile münasebetle
rimizin gelişmesine büyük katkıda bulunacaktır.

Gene uzun zamandır ilk kez bir Türk Başbakanı Fransa basm-yaym 
organlarında Türkiye’nin görüşlerini ve gelişmesini Fransa halkına an
latma imkânını bulmuştur. Gene bu çerçevede Başbakanımızın Fransa’
da bulunmasının yarattığı heyecandan yararlanarak vatandaşlarımız 
Türkiye’ye bağlılık ve sevgi gösterisi yapmışlardır.

Sayın Başkan,

OECD Bakanlar Konseyi toplantısı benim için de bazı meslekdaş- 
larımla ikili görüşmelerde bulunma vesilesi yarattı.

İtalya Dışişleri Bakanı Andreotti ile 17 Nisan Perşembe günü gö
rüştüm. Kendisi ile Akdenizdeki durumu gözden geçirdik. ABD-Libya 
ilişkilerinin son vardığı aşamaya ilişkin Hükümetlerimizin karşılıklı dü
şünce ve endişelerini dile getirdik. Bu konuda ülkelerimizin tutumları 
ve değerlendirmeleri arasında büyük bir benzerlik olduğunu kaydettik.

Ayııı gün AET Konseyi Dönem Başkanı Hollanda Dışişleri Bakanı 
Van Der Broek ile de bir görüşme yaptık. HollandalI meslekdaşım, o 
sabah AET Dışişleri Bakanlarının Paris’te ABD-Libya çatışmasıyla il
gili olarak yaptıkları toplantı hakkında ayrıntılı bilgi verdi. HollandalI 
Bakan toplantıda daha çok bundan sonraki hareket tarzı üzerinde du
rulduğunu, siyasi ve diplomatik çözüm yollarına öncelik verilmesi ge
rektiği sonucuna vardıklarını, genel olarak terörizme karşı tedbirlerin 
arttırılmasının kararlaştırıldığını belirtti. Bu konuda karşılıklı uzun gö
rüş teatisinde bulunduk. Daha sonra Türkiye-AET ilişkilerini ele aldık. 
Ortaklık ilişkilerimizin normale dönüşü için sürdürülen çalışmaları göz
den geçirdik. Bu vesile ile ilişkilerimizin anlaşmalara uygun biçimde yü
rütülmesi için, bir üye ülke tarafından Türkiye-AET ilişkileri dışında 
kalan bazı konularla kurulmak istenen bağ konusunda görüşümüzü, ke
sin biçimde dile getirdim. Muhatabım, ilişkilerimizin canlandırılması için 
kendilerince benimsenmiş olan tutum hakkında etraflı bilgi verdi. Ken
disiyle, Türkiye-AET Ortaklık ilişkilerinin süratle normale dönmesi için 
karşılıklı gayretlerimizi sürdürmeyi kararlaştırdık.

18 Nisan günü Fransa Dışişleri Bakanı Jean Bemard Raimond ile 
de görüştüm. Aynı gün Başbakanlarımızın yapmış olduklaıı son deıece 
olumlu görüşme zemini üzerinde Dışişleri Bakanlan olarak hem ikili, 
hem de bölgemizi ilgilendiren konuları etraflıca ve ayrıntılı biçimde ele 
aldık.



Paris’teki ikametimiz sırasında .ayrıca Fransa Millet Meclisi Dış 
İlişkiler Komisyonu Başkan Yardımcısı Stasi ile de kendi arzusu üzeri
ne uzun ve yararlı bir görüşme yaptım. Bu görüşmede de iki ülkenin 
ne şekilde yakmlaştırılabileceği konusunda fikir teatisinde bulunduk. Bu 
vesileyle Türkiye’nin bölgesinde oynadığı önemli rol hakkında etraflı 
bilgi verdim. Sayın Stasi de iktidari oluşturan Koalisyon partilerinden 
Sosyal Demokrat Merkezi adına ve tüm iktidar partileri adına Fransa’
nın Türkiye ile ilişkilerinin geliştirilmesine atfettikleri önemi tebarüz 
ettirdi.

Sayın Başkan,

Sayın Başbakanımızın başkanlığında son iki hafta içinde yürütü
len yoğun dış temaslar hakkında böylece kısaca bilgi sunmuş bulunu
yorum.

BELGE : 9

D IŞİŞLERİ BAKANI VAHİT HALEFOĞLU’NUN 28.4.1986
TARİHİNDE DIŞ POLİTİKA ENSTİTÜSÜ SEMİNERİNDE 

YAPTIĞI KONUŞMA

Sehr geehrte Abgeordnete,
Verehrte Gaeste,

Zuerst möchte ich der Südosteurope-Gesellschaft und dem Institut 
für Aussenpolitik in Ankara für die Veranstaltung eines Seminars auf 
hoher Ebene danken, auf dem die Beziehungen der Türkei zu Westeuropa 
unter verschiedenen Aspekten bewertet werden sollen. Die Teilnahme 
der deutschen und der türkischen Abgeordneten verleiht diesem Seminar 
besondere Bedeutung und Inhalt.

Es ist ein glücklicher Zufall, dass das Seminar zu einem Zeitpunkt 
veranstaltet wird, an dem die Beziehungen der Türkei zu Westeuropa 
eine neue Belebung erfuhren und durch Besuche auf hoher Ebene 
dynamischer wurden.

Die Kontakte unseres Ministerpraesidenten in der Bundesrepublik 
Deutschland im vergangenen Jah r und der Besuch des Herrn Bundes
kanzlers in unserem Lande trugen nicht nur zur Staerkung der Bezie
hungen zwischen beiden Laendern sondern auch zur Belebung der 
Beziehungen zu Westeuropa bei.

Auch der bevorstehende Besuch des Herrn Bundespraesident en von 
Weizsaecker in der Türkei ist zweifellos von grösser politischer 
Bedeutung.
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Die Freundschaft zwischen der türkischen und der deutschen 
Nation, beide Vertreter von grossen, alten Kulturen, beruht auf stabilen 
Grundlagen und hat sich im Laufe der Geschichte bewaehrt. Gleichzeitig 
sind sich die Türkei und die Bundesrepublik bewusst, dass sie langfris
tig gemeinsame Interessen teilen.

Die Türken haben nicht vergessen, dass Deutschland der erste 
Staat war, der gleich nach der Ausrufung der Republik zur neuen 
Regierung diplomatische Beziehungen aufnahm. Auch waren die Deut
schen die ersten, die den neuen türkischen Staat am besten zutreffend 
analysierten. So sagte Botschafter Rudolf Nadolni, der ab 1924 Deut
schland in der Türkei vetrrat, in einem in spaeteren Jahren veröffent
lichten Interview, dass Atatürk sich für die parlamentarische Demok
ratie stark einsetzte und eine Demokratie auf der Verfassungsgrundlage 
verfocht.

Es ist in erster Linie das Festhalten an den Idealen der Demok
ratie, was die Türken nicht nur Deutschen sondern auch anderen 
europaeischen Nationen naeherbringt. Prioritaet des nationalen Willens 
war eines der Prinzipien, auf das sich die Republik Türkei bei ihrer 
Gründung stützte; die türkische Nation erkennt seitdem die parlamen
tarische Demokratie als eine unverzichtbare Lebensform an. Unsere 
Beziehungen ziehen ihre Kraft aus den gemeinsamen Werten im Bereich 
des Rechtswesens, der Staatsgewalt, der Demokratie und der Menschen
rechte.

Die Türkei ist einer der Gründungsstaaten des Europarates, der 
diese gemeinsamen Werte, die Ideale der Demokratie und der Menschen
rechte vertritt. Als die Terrorakte die Integritaet des Staates und die 
demokratisch-parlamentarische Staatsordnung gefaehrdeten, war zur 
Abwendung dieser Gefahr eine militaerische Intervention unvermeid
lich; auch dann hat die Türkei ihre Bindungen zum Europarat nicht 
abgebrochen; sondern sie entsandte vielmehr ihre Parlamentarier in die 
Parlamentarische Versammlung des Europarates, sobald sie nach den 
Wahlen im November 1988 zur Demokratie zurückgekehrt war.

In der Übergangsphase zur Demokratie wurde aufgrund der angeb
lichen Menschenrechtsverletzungen in der Türkei der Menschenrechts
kommision ein entsprechender Antrag eingereicht; nachdem sich hera
usstellte, dass die türkische Nation und die türkische Regierung unbeirrt 
an der Demokratie festhalten, wurde der Antrag Ende vorigen Jahres 
zurückgezogen. Die Angelegenheit wurde gütlich gelöst.

Das letzte Problem zwischen der Türkei und dem Europarat hatte 
seine Ursache in den Bedenken gegen einen türkischen Vorsitz im
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Ministerrat. In der Übergangsphase zur Demokratie hatte die Türkei 
auf den Vorsitz verzichtet und darauf hingewiesen, dass sie diese 
Aufgabe erst nech der Rückkehr zur Demokratie übernehmen würde.

Einige Staaten, in erster Linie Griechenland und griechische 
Zyprioten, versuchten, den Vorsitz der Türkei hinauszuzögern, indem 
sie behaupteten, die Türkei haette die Demokratie noch nicht wieder
hergestellt. Ende vergangener 'Woche beendete das Treffen des Minis
terrates in Strassburg diese Diskussionen und die überwiegende Mehr
heit, darunter alle führenden Staaten Europas, bestaetigten den Vorsitz 
der Türkei, wodurch der Europarat gleichzeitig auch das Bestehen des 
demokratischen Systems in unserem Lande noch einmal bekraeftigte. 
Entsprechend den Verfahren des Europarates hat die Türkei das Amt 
des stellvertretenden Vorsitzenden tatsaechlich angetreten und wird im 
kommenden Herbst den Vorsitz übernehmen. Diese in Strassburg get
roffene Entscheidung ist ein Sieg der Demokratie und aller derer, die 
an die Existenz des demokratischen Regimes in der Türkei glaubten. 
Wir hoffen, dass auch die Laender, die gegen diese Entscheidung 
Bedenken aeusserten, mit der Zeit die Realitaeten in der Türkei besser 
verstehen und ihre Meinung aendern werden. Es ist jedoch eine Tatsache, 
dass die heutigen Zustaendigen Griechenlands und der griechisch
zypriotischen Bevölkerung, die in Europa wie auch in anderen Teilen 
der Welt die Interessen der Türkei stets zu beeintraechtigen versuchen, 
nicht zu einer besseren Haltung bewogen werden können. Diese feind
liche und unversöhnliche Haltung Griechenlands schadet auch Europa. 
Ein harmonisches und solidarisches Europa ist hingegen von grösser 
Bedeutung für die Verwirklichung der Ziele der NATO, des Europarates 
und anderer europaeischer Institutionen.

Es waere sinnvoll, die Beziehungen der Türkei zu Europa als 
Ganzes zu betrachten. Wie wir auch bei anderen Anlaessen betonten, 
ist es nicht möglich, die Türkei lediglich als einen Vorposten der NATO 
zu betrachten. Wie in der militaerischen Zusammenarbeit so muss die 
Türkei auch politisch, und wirtschaftlich in die europaeische Integration 
eingegliedert werden. In diesem Zusammenhang betrachtet die Türkei 
ihre Vollmitgliedschaft in der EG als eines der wichtigsten Ziele ihrer 
Aussenpolitik. Ja , die Vollmitgliedschaft der Türkei in der Gemeinschaft 
ist eigentlich das Hauptziel des mit der EWG 1963 Unterzeichneten 
Assoziierungsabkommens.

Wir sind überzeugt, dass befreundete Laender, vor allem die 
Bundesrepublik Deutschland, uns bei der Verwirklichung dieses Zieles 
ihre enge Zusammenarbeit und wertvolle Unterstützung nicht versagen 
werden.
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Die Teilnahme der Türkei an der europaeischen Integration würde 
in jeder Hinsicht Europa nützen. Eigentlich laesst sich die Türkei auch 
nicht ausserhalb einer europaeischen Gemeinschaft vorstellen, die ihre 
Grenzen auf das Mittelmeer ausdehnt. Nach dem Beitritt Spaniens und 
Portugals bleibt mit Ausnahme von Norwegen und Island die Türkei 
der einzige europaeische NATO-Mitgliedstaat, der nicht auch der EG 
angehört. Diese Situation kann nicht laenger so bleiben.

Diejenigen, die eine Belebung der Türkei-EG-Beziehungen werhin- 
dern wollen, schaden damit eigentlich Europa. Betrachtet man die EG- 
Laender, so laesst sich hinsichtlich der Türkei sagen, dass sie das 
flaechenmaessig grösste Land ist, über reiche Naturschaetze, ausgebil
dete Arbeitskraft und eine schnell wachsende und dynamische Wirt
schaftsstruktur verfügt. Die Türkei, deren Produktions- und Verbra- 
uchskapazitaet sowie der Aussenhandel staendig wachsen, ist ein unver
zichtbarer Partner für Europa. Enge politische und wirtschaftliche 
Beziehungen zu den Laendern der Region machen die Türkei zu einem 
für den Western aeusserst wichtigen Land.

Eine der Bande, die die Türkei mit Westeuropa verknüpfen, sind 
die türkischen Arbeitnehmer in Westeuropa. Insbesondere in unseren 
Beziehungen zur Bundesrepublik Deutschland spielen die türkischen 
Arbeitnehmer eine grosse Rolle.

Bei den Diskussionen über die türkischen Arbeitnehmer in der 
Bundesrepublik Deutschland stellen wir immer wieder fest, dass man 
eher geneigt ist, die Integrationsschwierigkeiten in den Vordergrund 
zu stellen. Es ist nur natürlich, dass zwischen Menschengruppen mit 
unterschiedlichen nationalen, ideellen und kulturellen Eigenschaften und 
Traditionen Integrationsschwierigkeiten entstehen. Andererseits dürfte 
man auch nicht vergessen, dass es auch für die Bundesrepublik Deutsch
land eine völlig neue Erfahrung ist, Auslaender in grösser Zahl 
aufzunehmen. Denn das deutsche Volk war in der Vergangenheit nicht 
daran gewöhnt, mit fremden Bevölkerungsgruppen zusammenzuleben,. 
Aus diesem Grunde laesst sich verstehen, dass bei der Anpassung an 
diese neue Situation gelegentlich Schwierigkeiten auftreten. Viel wich
tiger ist es jedoch, das deutsche Volk über die Beitraege der türkischen 
Arbeitnehmer zu informieren. Es darf nicht vergessen werden, dass die 
türkischen Arbeitnehmer zur Deckung des Arbeitskraft-Defizits in der 
Bundesrepublik Deutschland und auf Wunsch der Deutschen ins Land 
kamen. In seiner Rede im Jahre 1966 wies der damalige Bundespraesi- 
d.ent Lübke darauf hin, dass die türkisch deutsche Freundschaft ein 
inniger Wunsch des deutschen Volkes sei und sagte «Unsere Türen sind 
den türkischen Arbeitnehmern stets offen».
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In der Tat tragen unsere Arbeitnehmer in der Bundesrepublik mit 
ihrer Arbeit, ihren Steuern und Bankkonten zur Entwicklung der 
deutschen Wirtschaft bei. Nach einer Berechnung zahlen unsere Arbeiter 
jaehrlich DM 3,6 Milliarden an Einkommensteuer und DM 2,7 Milliarden 
an Versicherungsbeitraegen.

Die Ersparnisse der türkischen Arbeitnehmer auf deutschen Ban
ken werden auf DM 30 Milliarden geschaetzt. Nach Einschaetzungen 
von Forschern haben die türkischen Arbeitnehmer im Zeitraum von 
1960-1983 aus ihren Einkommen DM 52 Milliarden für Altersversor
gung gezahlt. Wissenschaftlern zufolge geben die türkischen Arbeitneh
mer jaehrlich über DM 8 Milliarden für Verbrauchsgüter aus. Es waere 
zugunsten der türkisch-deutschen Freundschaft, wenn die erwaehnten 
Eigenschaften der türkischen Arbeitnehmer, die die deutsche Wirtschaft 
in jeder Hinsicht positiv beeinflussen, in den Vordergrund gestellt 
würden.

Die bestehende enge politische Zusammenarbeit zwischen der 
Türkei und der Bundesrepublik Deutschland ermöglichte auch die Ver
tiefung der wirtschaftlichen, militaerischen und technischen Beziehun
gen. Im Aussenhandel der Türkei nimmt die Bundesrepublik Deutsch
land den ersten Platz ein. 18 % des türkischen Exports erfolgen in die 
Bundesrepublik Deutschland. Die Exporte der Türkei in die Bundes
republik Deutschland betragen über US $ 1.2 Milliarde. Im Handel 
wurde ein Gleichgewicht erzielt.

Immer mehr deutsche Geschaeftsleute sind an Investitionen in der 
Türkei auf den Gebieten der Industrie und des Fremdenverkehrs inte
ressiert. Die konkreten Beispiele dafür machen sich Tag für Tag bemerk
bar. Als Regierung stehen wir allen Bemühungen fördernd gegenüber, 
die in jedem Bereich die türkisch-deutsche Zusammenarbeit verstaerken.

Ich bin überzeugt, dass diese Seminare es ermöglichen werden, 
einerseits die gegenseitige Freundschaft zu vertiefen und andererseits 
die gemeinsamen Interessen zusammen zu bewerten.

Ich wünsche dem Seminar viel Erfolg und danke Ihnen für Ihre 
Aufmerksamkeit.

B E L G E  : 10

S A Y IN  B A Ş B A K A N IM IZ IN  C E Z A Y İ R  B A Ş B A K A N I
A B D E L H A M İD  B R A H İM İ O N U R U N A  2 8 .4 .1 9 8 6  T A R İH İN D E  

V E R D İĞ İ Y E M E K T E  Y A P T IĞ I K O N U Ş M A

Sayın Başbakan,
Sayın Bakanlar,
Değerli Konuklar,
Dost ve kardeş Cezayir Başbakanını ve refakatindeki değerli heyet 

mensuplarını ülkemizde ağırlamaktan duyduğum memnuniyeti ifadeyle 
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sözlerime başlamak istiyorum. Türkiye’ye yapmış olduğunuz bu ilk ziya- 
retin en iyi şekilde geçmesini temenni ediyorum. Bu ziyaret vesilesiyle, 
Türk ve Cezayir milletleri arasında çok eski ve köklü bağların hâlâ 
yaşadığını görmek ve halklarımız arasında sağlam temeller üzerine ku
rulu dostluğu bizzat müşahade etmek fırsatını bulacağınızdan ötürü 
ayrıca memnuniyet duymaktayım.

Sayın Başbakan,

Nazik davetiniz üzerine geçtiğimiz yıl ülkenize yapmış olduğum, 
güzel ve sıcak anılarım daima muhafaza edeceğim ziyaret sırasında 
gerçekleştirdiğimiz yararlı görüşmeler, ikili ilişkilerimizde yeni bir dö
nemin başlangıcı olmuştur. Zatıâlilerinin de Türkiye’ye yapmakta ol
duğu bu ziyaretin, Türk-Cezayir ilişkilerini ve işbirliğini daha ileri nok
talara ulaştırmada önemli katkıları olacağına şüphem yoktur. Bu ziya
retiniz bize, ikili ilişkilerimiz konusunda olduğu kadar, ülkelerimizi ya
kından ilgilendiren bölgesel ve uluslararası sorunlar hakkında geçen 
sene Cezayir’de başlattığımız yararlı görüş teatisini devam ettirme fır
satını vermektedir. Bu bakımdan da, ayrıca büyük memnuniyet duy
maktayım.

Sayın Başbakan,

Coğrafi açıdan ülkelerimiz arasında epey mesafe bulunmaktadır. 
Ayrıca, halihazırda bölgemizi ilgilendiren çeşitli sorunlarla karşı kar
şıya bulunuyoruz. Ancak, herşeye rağmen, Türkiye ve Cezayir olarak, 
imkânlar ve çabalarımızı birleştirmek suretiyle ulaşabileceğimiz ortak 
hedeflerin mevcut olduğuna inanıyorum. Esasen, Cezayir’e yaptığım zi
yaret sırasındaki yararlı temaslar bu yoldaki inancımı daha da güçlen
dirdi. Bu hedeflerin başında, şüphesiz, bölgemizde barış ve refahın ka
lıcı biçimde kurulmasına katkıda bulunmak gelir. Türkiye ile Cezayir 
arasındaki işbirliğinin iki ülkenin ortak yararına olarak, her alanda 
güçlendirilmesi ve zenginleştirilmesinin, bu arzu ve emellerin gerçek
leşmesi için en iyi yol olduğuna inanıyorum.

Sayın Başbakan,

Türkiye’de Cezayir, sadece tarihî beraberliğimiz olan bir ülke ola
rak değil; aynı zamanda, yabancı egemenliğine başkaldıraıı ve başarılı 
bir bağımsızlık mücadelesini kahramanca veren bir ülke olarak tanın
makta ve Türk milleti Cezayir milletine bu konuda btiyük saygınlık duy
maktadır. Bağımsızlık sonrası Cezayir’de her aland ı kaydedilen başa
rılı hamleleri biz, Türkiye’de, takdirle izliyoruz. Kısa bir zaman süreci 
içinde ülkenizin bugün her yönden ulaşmış olduğu seviye karşısında 
hayranlık ve saygı duymamak mümkün değildir. Cezayir’in, Devlet Baş-
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kanınız Sayın Chadli Bendjedid’in başarılı ve dirayetli liderliği altında, 
iç ve dış siyasette tespit ettiği tüm hedefleri en kısa zamanda gerçek
leştireceğinden eminim.

Sayın Başbakan,

Ülkemize yaptığınız bu ilk ve önemli ziyaret, bölgemizi ve ülkele
rimizi yakından ilgilendiren kritik gelişmelerin vııkubulduğu bir döne
me rastlamaktadır. Siyasi anlaşmazlıklar, ekonomik dengesizlikler ve 
sosyal huzurslzluklar hepimizi değişen ölçülerde etkilemekte, tüm ulus
lararası camianın yararına olacak bir işbirliği ortamının yaratılmasını 
güçleştirmektedir.

Orta Doğu bölgesi, yıllardır, İsrail’in uzlaşmaz politikasının olum
suz sonuçlarına tanık olmuştur. Ayııı bölgenin bir başka kesiminde, iki 
komşu ülke olan İran ile Irak, insan gücü ve diğer kaynaklarının heba 
olmasına yol açan bir savaşı altı yıldır sürdürmektedirler, özellikle son 
aylarda, mensubu bulunduğunuz Magreb bölgesi keza, büyük çalkantı
lara sahne olmuştur.

Sorunlara bir an önce çözüm getirebilmek için kesin tutum alma
nın hepimiz için uluslararası bir sorumluluk ve vecibe olduğunu düşün
mekteyiz. Bu anlayışla Türkiye, başından beri, Orta Doğu’daki duru- 
tekleyen tutumunu sürdürmüştür. Meseleye adil ve kalıcı bir çözüm yolu 
bulmaya yönelik tüm barışçı çabaları destekledik ve destekliyoruz. Ay
rıca, Türkiye, İran - Irak savaşının bir an önce her iki tarafın da yara
rına olarak son bulması için gerek savaşanlarla ikili plânda, gerek çok 
taraflı düzeyde üzerine düşeni yapmaya çalışmaktadır. Ancak başarılı 
olabilmenin, ortamın elverişli, özellikle komşumuz her iki ülkenin istek
li olmasına bağlı olduğunu takdir edersiniz.

Afrika kıtasını ilgilendiren meselelere gelince, Güney Afrika’da uy
gulanmakta olan ırk ayrımı politikasını takbih etmekte ve Namibya’
nın bir an önce bağımsızlığına kavuşması yolundaki çabaları destekle
mekteyiz. Ayrıca, Afrika’da kuraklıktan zarar gören Sahel ülkelerine 
yapmayı öngördüğümüz yardımları da başlatmış bulunuyoruz.

Haklılığına inandığımız ve mevcut sorunların adil ve kalıcı çözüm
lere kavuşturulmasına katkıda bulunacağını umduğumuz bu tutumunun 
zu sürdürmeye devam edeceğimiz tabiîdir.

Sayın Başbakan,
Değerli Konuklar,

Türkiye, özellikle son yıllarda, malûmunuz olduğu üzere, başta 
Arap ve İslâm âlemi olmak üzere, çeşitli ülkelerle ikili ilişkilerini geliş-
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tırerek mümkün olan alanlarda verimli bir işbirliğine gitmek suretiyle, 
uluslararası ilişkilerde dostluk ve işbirliğinin çok yönlü yararının ba
şarılı örneklerini ortaya koymuştur. Geçen sene güzel ülkenize yaptı
ğım ziyaret sırasında başlatılan verimli temasların Zatıâlilerinin bu zi
yaretiyle daha da muhteva ve güç kazandığı bir gerçektir. İkili işbirli
ğimizi her alanda geliştirip zenginleştirerek ülkelerimiz arasındaki iliş
kileri uzun zamandır arzulanan düzeye getirmek için elimizden gelen 
her türlü gayreti göstermeye hazırız. Cezayir tarafından da bu içten 
duyguların paylaşıldığından eminiz. Bu yöndeki çabaların, başta ülkele
rimizin yararına olduğu kadar, bölgemiz ve dünya barış ve refahına da 
olumlu katkıda bulunduğuna ve bulunacağına inanıyoruz. Diğer birçok 
dost ve kardeş İslâm ülkesiyle gerçekleştirmeyi başardığımız bu ve
rimli işbirliği örneğini, Türkiye - Cezayir ilişkilerini de lâyık bulunduk
ları seviyeye getirmek suretiyle tekrarlamak en halisane temennimizdir.

Bu yoldaki arzumuzun en kısa zamanda gerçekleştiğini görmek 
ümidiyle, Zatıâlilerinin şahsi sağlık ve mutluluğu ile kardeş Cezayir hal
kının refahı, esenliği ve ilerlemesi için en içten dileklerimi sunarım.

Teşekkür ederim.

BELGE : 11

CEZAYİR BAŞBAKANI ABDELHAMİD BRAHİMİ’NİN 
BAŞBAKAN TURGUT ÖZ AL TARAFINDAN ONURUNA 

VERİLEN YEMEKTE YAPTIĞI KONUŞMA

Sayın Başbakan,

Sayın Dışişleri Bakanı,

Sayın Devlet Bakam,

Değerli Konuklar,

ülkem hakkında ifade buyurduğunuz çok sıcak sözler beni ve refa
katimdeki heyeti özellikle duygulandırmıştır. İçten teşekkürlerimi su
nuyorum.

Sayın Başbakan,

Cezayir ile Türkiye arasındaki ilişkiler, ülkelerimiz tarihinin uzun 
bir döneminde özellikle yoğun olmuştur. Bu tarihi etkileyen çeşitli dal
galanmalara ve yabancı güçlerin aşırı emellerinden kaynaklanan pek 
uzun bir kesintiye rağmen ortak uygarlığımız özünü muhafaza edebil
miştir. Pek çok benzerlik günümüzde de uluslarımız ve halklarımızın 
simgesini oluşturmaktadır.



Bu nedenle, Sayın Başbakan, çok yönlü yakınlıkları olan ülkeleri
mizin her alanda işbirliğini tüm boyutları ile güçlendirme imkânına sa
hip olduklarına kaniyim.

Sayın Başbakan,

Zatıâliniziıı ve bugün öğleden sonra ziyaret etmek şerefine nail ol- 
Türkiye’nin ekonomik ve sosyal gelişme yolunda sarfettiği gayretleri 
Cezayir’de yakiııen biliyoruz.

Bu tecrübeyi büyük bir ilgiyle izliyoruz. Kardeş Türk halkının bu 
alanda benimsemiş bulunduğu büyük tasarılarını gerçekleştireceğinden 
eminiz.

Kalkınma politikasının temelini dost ülkelerle işbirliği prensibine 
oturtan ülkem, ülkenizle işbirliğini güçlendirmeye hazırdır.

Bu itibarla, Sayın Başbakan, bu ziyaretimizin, sadece halklarımızı 
birbirlerine bağlayan dostluk ve anlayış değil, aynı zamanda ve özellikle 
Hükümetlerimizin ülkelerimiz ve halklarımızın karşılıklı çıkarma olacak 
şekilde geliştirilmesini kararlaştırdığı ekonomik, bilimsel, kültürel ve 
sosyal ilişkilerimizin güçlendirilmesi çerçevesi içinde görülmesi doğal 
olacaktır.

Geçen yıl Cezayir’de başlatıp, bugün de Ankara’da devam ettirdi
ğimiz ayrıntılı görüşmeler, Cezayir - Türk işbirliğinin kapsam ve alanı
nı genişletmek ve zenginleştirmek için ortak bir iradenin varlığını ka
nıtlamaktadır.

Sayın Başbakan,

Ülkelerimiz arasında yerleşmesini dilediğimiz işbirliği, iktisadi iliş
kilerimizin gerçek anlamda gelişmesine yolaçacak; ticari mübadeleleri
mizi devamlı, istikrarlı ve dengeli biçimde en yüksek düzeye çıkaracak, 
uzun vadeli ve iki tarafın da çıkarlarını gözeten hedeflere yönelik nite
likte olmalıdır. Bu işbirliği ayrıca, kültürel ilişkileri, bilgi ve görgü alış
verişini de ihmal etmeyecek şekilde gelişmelidir.

Bu yüce hedefe varılmasına olan inancımız karşılıklı iradelerin 
varlığından kaynaklanmaktadır. Geldiğimizden bu yana yaptığımız ça
lışmalar bu inancımızı daha da güçlendirmiştir.

Bize düşen, ilişkilerimizin ülkelerimizin ekonomik ve sosyal kalkın
ma emellerine cevap verebilecek düzeye yükseltilmesini gözetmektir.

Sayın Başbakan, dostluk ve işbirliği ilişkilerimizin durmadan ge
lişmekte ve güçlenmekte olduğunu vurgulayacak durumdayız. Güzel ül
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kenize yaptığımız ve Zatıâlilerinın geçen yıl Cezayir’e yapmış oldukları 
ziyaretler, birer kanıt niteliğindedir.

Temasların çoğalmasının ülkelerimizin birbirlerini daha iyi tanı
malarının güvencesi olacağına, böylelikle örnek bir Güney - Güney iş
birliği kurulmasının özendirileceğine inanmaktayız.

Sayın Başbakan, sözlerime son verirken ülkem hakkmdaki sıcak 
ifadeleriniz ve unutulmayacak misafirperverliğiniz için tekrar teşekkür 
etmek istiyorum.

Cezayir - Türk dostluğunun uzun ömürlü olmasını, işbirliğimizin 
sürekli gelişmesini ve kardeş halklarımız ile dost ülkelerimizin yararına 
olarak giderek güçlenmesini temenni ediyorum.

Teşekkür ederim, Sayın Başbakan.
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