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Nıırver NUREŞ
Büyükelçi 

Müsteşar İkili Siyasi İşler Yardımcısı
Salihli, 1932
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Ayhan KAMEL
Büyükelçi

Müsteşar Çok Taraflı Siyasi İşler Yardımcısı
Nallıhan, 1933

2.1.1987
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Tanşuğ BLEDA
Büyükelçi 

Müsteşar Ekonomik İşler Yai’dımcısı
Ankara, 1934 

1.3.1988



Metin MEKİK
Büyükelçi 

Müsteşar idari İşler Yardımcısı
İstanbul, 1932

2.1.1987
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înal BATU
Büyükelçi

Müsteşar Yardımcısı, Bakanlık Sözcüsü
Ankara, 1936

13.1.1987



Ö. Faruk ŞAHÎNBAŞ
Büyükelçi 

Teftiş Kurulu Başkanı 
İstanbul, 1927

2.5.1988

Hüseyin E. ÇELEM
Büyükelçi 

Dışişleri Eğitim Merkezi Başkanı
İstanbul, 1937

8.12.1986
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Erdim TÜZEL
Elçi

İkili Ekonomik İşler Genel Müdürü
İstanbul, 1938

7.9.1988

Gündüz AKTAN
Elçi

Çok Taraflı Ekonomik İşler Genel Müdürü
Safranbolu, 1936

7.9.1988
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Tugay ÖZÇERt
Elçi

Müşterek Güvenlik İşleri Genel Müdürü
İstanbul, 1939
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Ömür ORHUN
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Müşterek Güvenlik İşleri Genel Müdürü
Eskişehir, 1943

8.12.1988
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Kültür İşleri Genel Müdürü 
İstanbul, 1931
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Zeki ÇELIKKOL
Büyükelçi

Konsolosluk, Hukuk ve Sosyal İşler Genel Müdürü
İzmir, 1933
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Aydın YEĞEN
Büyükelçi 

Protokol Genel Müdürü 
Bartın, 1932

10.1.1986

Ömer AKBEL
Elçi

İkili Siyasi İşler Genel Müdür V.
Ankara, 1940

8.2.1988 - 7.10.1988
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Çankırı, 1941 <f UJ
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Ahmet H. ERMİŞOĞLU
Elçi

İkili Siyasi İşler Genel Müdür
Yardımcısı 

Bandırma, 1937 
29.11.1985

Berhan EKİNCİ
Elçi

İkili Siyasi İşler Genel Müdür İkili
Yardımcısı 

İstanbul, 1940 
1.12,1986

Korkmaz HAKTANIR Solmaz ÜNAYDIN önder ÖZAR
Elçi Elçi Elçi

İkili Siyasi İşler Genel Müdür İkili Siyasi İşler Genel Müdür İkili Siyasi İşler Genel Müdür
Yardımcısı Yardımcısı Yardımcısı

Menemen, 1943 Ankara, ¡1943 İstanbül, 1937
8.12.1988 7.9.1988 7.9.1988



Günaltay ŞİBAY
- Elçi

Çok Taraflı Siyasi İşler Genel Müdür
Yardımcısı 

İstanbul, 1938
13.10.1986

Uğur ZÎYAL
Elçi

Çok Taraflı Siyasi İşler Genel 
Müdür Yardımcısı 

İstanbul, 1944
7.9.1988

Fügen OK
Elçi

Çok Taraflı Siyasi İşler Genel 
Müdür Yardımcısı 

İstanbul, 1941
7.9.1988



Erdinç ERDÜN
Elçi

İkili Ekonomik İşler Genel Müdür
Yardımcısı 

İstanbul, 1941
7.9.1988

Necati UTKAN
Elçi

İkili Ekonomik İşler Genel Müdür
Yardımcısı 

Ankara, 1942
20.12.1986



Metin ÖRNEKOL Uluc ÖZÜLKER
Elçi Elçi

Çok Taraflı Ekonomik İşler Genel Çok Taraflı Ekonomik İşler Genel
Müdür Yardımcısı Müdür Yardımcısı

Sivas, 1940 İstanbul, 1942
7-9.1988 7.9.1988

Aydan KARAHAN Tansu OKANDAN
EİÇİ Elçi

Çok Taıaflı Ekonomik İşler Genel Çok Taraflı Ekonomik İşler Genel
Müdür Yardımcısı Müdür Yardımcısı

Ankara, 1942 İstanbul, 1942
7.9.!988 7.9.1988



Tahsin TARLAN Ünal MARAŞL1
Elçi Elçi.

Müşterek Güvenlik İşleri Genel Müşterek Güvenlik İşleri Genel
Müdür Yardımcısı Müdür Yardımcısı

İstanbul, 1940 İstanbul, 1941
7.9.1988 7.9.1988
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Erdoğan AYTÜN
Elçi

Kültür İşleri Genel Müdür Yardımcısı
İstanbul, 1935

13.10.1986
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Acar TÜZÜN
Elçi

Kültür İşleri Genel Müdür
Yardımcısı 

Ankara, 1941
7.9.1988

Metin GÖKER
Elçi

Kültür İşleri Genel Müdür
Yardımcısı 

İstanbul, 1940
7.9.1988



Altan GÜVEN Hatay SAVAŞÇI
Elçi Elçi

Konsolosluk, Hukuk ve Sosyal Konsolosluk, Hukuk ve Sosyal
işler Genel Müdür Yardımcısı işler Genel Müdür Yardımcısı

İstanbul, 1938 Edirne, 1938
2.4.1986 4.11.1986

Sevinç DALYANOĞLU
Elçi

Konsolosluk, Hukuk ve Sosyal işler 
Genel Müdür Yardımcısı 

İstanbul, 1940
7.9.1988
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Mehmet EZEN İlhan YİĞÎTBAŞIOĞLU
Elçi Elçi

Protokol Genel Müdür Yardımcısı Protokol Genel Müdür Yardımcısı
İstanbul, 1940 Rızaiye, 1941

7.9.1988 7.9.1988

'  "  c



0

S ? ':

•  %

V . :

-  « i ?
. « • 4

Erhan YÎĞÎTBAŞIOĞLU
Elçi

İstihbarat ve Araştırma Dairesi Başkanı
Ankara, 1938

28.11.1986

Ümit PAMÎR Nazım BELGER
Elçi Elçi

Siyaset Planlama Dairesi Başkanı Enformasyon Dairesi Başkan
İstanbul, 1942 Çanakkale, 1939

9.5.1988 14.1.1988
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Elçi
Personel Dairesi Başkanı 

İstanbul, 1939
17.2.1987

Uğurtan AKINCI
Elçi

İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanı
İstanbul, 1938

13.3.1987
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Emin GÜNDÜZ
Elçi

Arşiv ve Ulaştırma Dairesi Başkanı
Kilis, 1934

4.6.1987
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(1 Ocak - 31 Aralık 1988)



Türkye - Tunus Kültürel Değişim Programı (19; 0) Ankara’da
imzalanmıştır.

17- 20  Ocak

Sayın Cumhurbaşkanımız, Cezayir Devlet Başkanı Chadli Ben 
Jedid m davetine icabetle, Cezayir’e resmi bir ziyarette bulunmuştur, 
iki ülke arasında en üst düzeyde gerçekleştirilen ilk teması teşkil eden 
bu ziyaretinde Sayın Cumhurbaşkanımıza, Dışişleri Bakanımız, Türki
ye-Cezayir K arm a Ekonomik Komisyonu Türk tarafı Başkanı Devlet 
Bakanı Kâzım Oksay ile yüksek düzey yetkililerden oluşan bir heyet 
refakat etmiştir.

Görüşmelerde, Türkiye ile Cezayir arasında geçmiş 
sonucu ortaya çıkan kırgınlık döneminin geride kald 
kilerin her iki ülkenin ortak menfaatine olarak her a 
gerektiği hususlarında mutabık kalınmış, uluslararas 
de yararlı görüş alışverişinde bulunulmuştur. Ayrıca, 
millerinin, iki ülkeye üç aya kadar olan seyahatlerind 
vizeden m uaf tutulm aları hususunda mutabakata var

20 - 22 Ocak

Kanada U laştırm a Bakanı John Crosbie, beraberinde bir işadamları he
yeti olduğu halde ülkemizi ziyaret etmiştir.

27 - 31 Ocak
Tarım Orman ve Köyişleri Bakam Hüsnü Doğan Berlin Uluslararası 
Yeşil H afta  FuarTna iştirak  için F. Almanya’yı ziyaret etmiştir.

30 - 31 Ocak
Türkiye ve Y unanistan Başbakanları İsviçre’nin Davos kentinde buluş
muşlardır. (Ortak Bildiri 5. Bölümdedir)

1 - 5 Şubat
5 Haziran 1978 tarihinde Türkiye ile Hollanda arasında imzalanmış bu
lunan İkili Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin uygulanmasında karşılaşılan 
bazı sorunların çözümü ve ikili sözleşmenin Hastalık, Analık, Malul
lük, Yaşlılık, Ölüm Aylıkları, İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarına iliş
kin 3 üncü kısmının, Avrupa Sözleşmesinin aynı konularda daha geniş 
kapsamlı olan hükümleri ile değiştirilmesi konularında iki ülke heyet
leri arasında Lahey’de görüşmeler yapılmış ve gayet do ne bir hava 
içinde cereyan eden müzakereler sonunda bir anlaşma taslağı parafe
edilmiştir.

12 Ocak

azı gelişmeler 
e mevcut iliş- 
. geliştirilmesi 
nmlar üzerin- 
i pasaport ha- 
trşılıklı olarak 
tır.

34



FKÖ İcra Komitesi üyesi ve Devlet Bakanı Abdul Rahim Ahmed, FKÖ 
Lideri Yasser Arafat'ın özel temsilcisi sıfatıyla ülkemizi ziyaret etmiş
tir. özel Temsilci, Sayın Cumhurbaşkanımıza, işgal altındaki topraklar
da yaşayan Filistinlilerin maruz kaldıkları baskılar hakkında bilgi sun
muştur.

4 - 6 Şubat

Devlet Bakanı Adnan Kahveci ve Ulaştırma Bakanı Ekrem Pakdemirli, 
«Türkiye'nin Amerikalı Dostları Derneği»nin (AFOT) Vaşington'da 
yaptığı olağan toplantıya iştirak etmişlerdir.

5 - 6 Şubat
w i .

Mısır Arap Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mübarek, barış süreci ile ilgili 
girişimleri konusunda bilgi vermek amacıyla ABD ve Batı Avrupa ül
kelerine yaptığı ziyaretler çerçevesinde, beraberinde Dışişleri Bakanı 
Esmad Abdel Meguid olduğu halde ülkemize gelmiş, Cumhurbaşkanı
mız ve Başbakanımızla görüşmüştür.

5 - 7 Şubat

Dışişleri ve Milli Savunma Bakanları Münih’te (AFC) düzenlenen 
Verhkunde Savunma Konferansına katılmışlardır.

9- 10  Şubat

Türkiye ile Yunanistan arasında Kara Ulaştırması Karma Komisyonu 
Toplantısı Ankara’da yapılmıştır.

12 Şubat

Ege’den geçen B7/UB7 hava koridoru sorunu ile ilgili olarak ICAO 
Paris Ofisi koordinatörlüğünde yapılan toplantıya iştirak edilmesi.

12 - 25 Şubat

Başbakanımız, beraberinde Devlet Bakanı ve Türkiye - Mısır Arap Cum
huriyeti Karma Ekonomik Komisyonu Eş Başkanı Adnan Kahveci ile 
çeşitli resmi kuruluşların üst düzey yetkililerinden oluşan bir heyetle 
birlikte Mısır Arap Cumhuriyetini ziyaret etmiştir.

Görüşmelerde, başta iktisadi olmak üzere ikili ilişkilerin tüm veçheleri 
gözden geçirilmiş ve bölgesel sorunlar üzerinde durulmuştur.

Ziyaret sonunla beş belge imzalanmıştır. Bunlar; Ortak Komisyon Ku
rulması, Deniz Ulaştırma ve Konsolosluk Anlaşması, Resmi Pasaportla-

2 - 5 Şubat



rın Vize’den Muafiyetini öngören Mektup ile Türkiye ve MAC Radyo 
ve Teli , ./yon Kurumlan arasında İşbirliği Protokolü’dür.

1 5 - 1 7  ııhat

tran Dışşleri Rakam Ali Ekber Velayeti’nin Türkiye’yi ziyareti.
17 Şubat

«Muhteşem Süleyman Sergisi», British Museum’da açılmıştır. Ser."i, 29 
Mayıs 1988 tarihine kadar aynı müzede sergilenmiştir.

21 • 22 Şubat
Sayın Müsteşarın Atina’yı ziyareti.

22 - 24 Şubat

İran içişleri Hakan Yardımcısı M. Sadr başkanlığında teknik heyetin 
ziyareti.

2.1 Şubat

mekanizma  T ^
sına ilişkin Protokol.

Bulgaristan'daki Türk azınlığına 1984 yılı sonlarından itibaren uygula
nan zorla ve topluca eritme politikası karşısında, Türkiye Bulgaristan’a 
müteaddit defalar diyalog çağrısında bulunmuş, sorunun müzakere yo
luyla çözümlenmesi istikametinde yapılan girişimlerin cevapsız kalması 
Üzerine mesele elverişli uluslararası forumlara götürülmüştür. Türkiye’
nin devam eden çağrıları, artan uluslararası baskılar, Batı ve İslâm 
ülkelerinin desteği ve bazı sosyalist ülkelerde insan hakları ve göç ko
nularını da kapsayan değişiklik rüzgârları Bulgaristan’ı yeni bir durum 
muhakemesi yapmaya sevketmiştir. Balkan ülkeleri Dışişleri Bakanları 
Toplantısı vesilesiyle Belgrad'da bulunan iki ülke Dışişleri Bakanlan 23 
Şubat 1988 günü Türk-Bulgar ilişkilerinin normalleştirilmesi şartlan- 
na ve mekanizmasına ilişkin bir Protokol imzalamışlardır. Bu Protokol
ile güdülen amaç. Türk azınlığı sorununa diyalog yoluyla çözüm bula
bilmektir.

(Protokol uyarınca kurulan iki Ortak Çalışma Gnıbu 9-11 Mayıs 1988 
ve 21 -22 Temmuz 1988 tarihlerinde Ankara ve Sofya'da iki kez top
lanmışlardır. Başlatılan diyalog süreri. Bulgaristan'ın, Türk azınlığının 
varlığını inkar eden tutumu nedeniyle, beklenen sonuçlan vermemiş, 
Bulgar yaklaşımında Türkiye’yi tatmin edecek bir değişiklik olmamış
tır. İmzalanan lT »tokoH W brky w  lagflfact u t M g H  Böiamd«d;r \



24 • 26 Şubat

llalkan ülkeleri Dışişleri Bakanları Toplantısı, Bclgrad,

Balkanlarda çok taraflı işbirliği sürecinin başlatılmasına yönelik Yugos
lav girişimiyle Balkan ülkeleri Dışişleri Bakanları 24-26 Şubat 1988 
tarihlerinde Belgrad’da biraraya gelmişlerdir. Toplantı, tüm Balkan ül
kelerinin iştirakiyle yapılan ilk toplantı olması bakımından doğru yönde 
atılan bir adım ve bu niteliği dolayısıyla da başlı başına bir başarı teş
kil etmiştir.

Türkiye, Balkanlarda çok taraflı işbirliğinin gelişmesinin Balkan ülke
leri arasındaki ikili ilişkilerin geliğtirilmesine yakından bağlı olduğu gö
rüşünden hareketle, şbirliğiniıı İnsanî boyutunu ön plana çıkarmış, Top
lantı sonunda yayınlanan Ortak Bildiride millî azınlıkların ülkeler ara
sında birlik, istikrar, dostane ilişki ve işbirliği unsurları olarak kabul 
edilmeleri gerektiği vurgulanmıştır. (Ortak Bildirinin metni 5. Bölüm
dedir.)

24 Şubat

Devlet Bakanı (AT) Prof. Dr. A. Bozer'in Londra’da Dışişleri Bakanı
Sir Geoffrey Howe ve AT işleriyle görevli Devlet Bakanı Chalker ile 
görüşmesi.

24 Şubat

Uçaklarda Kanun Dışı Eylemlerin önlenmesi Protokolü’ııün (Montreal) 
imzalanması.

26 Şubat

Devlet Bakanı (AT) Prof Dr. A. Bozer'in Kopenhag'da Danimarka Dış
işleri Bakanı Ellcmann Jenseıı ile görüşmesi.

23 Şubat

18.11.1980 tarihinde Bakanlar Kurulu'nca onaylanarak yürürlüğe giren 
SElA'nın süresini 1990 yılına kadar uzatan Ek Mektup Bakanlar Ku
rulu'nca onaylanmıştır. 1985 yılı sonunda başlatılan danışmalar sonu
cunda hazırlanan Ek Mektup 16 Mart 1987 tarihinde Yaşington’da im
zalanmıştı.

Ek Mektup. Türkiye ile ABD araisındaki ilişkilerin daha da geliştirilme
sini, savunma ilişkilerinizin yabancı unsurlardan arındırılmasını, kar
şılıklı ticaretimizin bu münasebetlere uygun bir düzeye çıkarılmasını ve 
Türk Silahlı Kuvvetlerinüı modernizasyonu çabalarına yardımcı olun
masını öngörmektedir.



28 Şubat - 1 Mart

Başbakan Turgut özal'm îran ,ı ziyareti.

29 Şubat

Devlet Bakanı (AT) Prof. Dr. A. Bozer'in Bonn'da AFC Devlet Bakanı 
Adam Schwaetzer ile görüşmesi.

3 - 4 Mart

Türkiye ve Yunanistan Başbakanları, Brüksel'de bir araya, gelmişler
dir. (Ortak Bildiri 5. Bölümdedir.

1 - 4 Mart

İsviçre Kamu Ekonomisi Sekreteri Franz Blankart, İstanbul'da düzen
lenen «İsviçre Sanayi Haftası» ve Ankara'ra tertiplenen «Telekomüni
kasyon Haftası» münasebetiyle ülkemizi ziyaret etmiştir. Bu ziyaret 
esnasında, «Türkiye - İsviçre Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korun
ması Anlaşması» imzalanmıştır.

1 -4  Mart

Başbakan ÖZAL ve Dışişleri Bakanı YILMAZ Brüksel'de düzenlenen 
NATO olağanüstü zirve toplantısına katılmışlardır.

6 -10 Mart

FKÖ Siyasi Daire Başkanı Farouk Kaddoumi ülkemize resmi bir ziya
rette bulunmuştur. Ziyaret sırasında yapılan istişarelerde, işgal altın
daki Arap topraklarında devam eden Filistin Direniş Hareketi ve Orta 
Doğu Barış Sürecineilişkin gelişmeler ele alınmıştır.

10 Mart

Uluslararası Denizcilik Teşkilatı (IMO) çerçevesinde (Deııiz’de Seyir 
Güvenliğine Karşı Yasadışı Eylemlerin önlenmesine Dair Sözleşme» ile 
«Kıta Sahanlığında Bulunan Sabit Platformların Güvenliğine Karşı Ya
sadışı Eylemlerin önlenmesine Dair Protokol»ün imzalanması. (Roma)

2 Mart

Devlet Bakanı (AT) Frof. Dr. A. Bozer’in Lahey’de Hollanda Dışişleri 
Bakanı Van den Broek ve Dışişleri Devlet Sekreteri Van der Liııden ile 
görüşmesi.

21 - 25 Mart

İslam Konferansı Örgütü 17. Dışişleri Bakanları Konferansı Amman’da 
yapılmış ve Dışişleri Bakanımız Sayın A. Mesut Yılmaz katılmıştır.

38



21 - 25 Mart

İslâm ülkeleri Dışişleri Bakanları Konferansı, Amman,

Bulgaristarzdaki müslüman Türk azınlığın durumuna özel bir önem a t
feden İslâm Konferansı Örgütünün 1986 yılının Ocak ayında Fez’de ya
pılan 16. İslâm Dışişleri Bakanları Konferansında kabul edilen «Bulga
ristan’daki Müslüman Türk Azınlığın Çilesi» başlıklı karar uyarınca, 
azınlığın içinde bulunduğu şartları tesbit etmekte görevli üç üyeli bir 
Temas Grubu kurulmuştur. Grup 1 - 4  Haziran 1987 tarihlerinde Bul
garistan’ı ziyaretle Türk azınlığının maruz kaldığı baskı ve yasakları 
yerinde müşahade etmiştir. Temas Grubu Bulgar eritme politikasının 
bütün boyutlarını ortaya koyan raporunu 21 - 25 Mart 1988 tarihlerin
de Amman’da düzenlenen 17. İslâm Dışişleri Bakamları Konferansına 
sunmuştur. Konferans «Bulgaristan’daki Müslüman Türk Azınlığın Çi
lesi» başlıklı ve 42/17-P sayılı kararında raporun içeriğini ve sonuçla
rını not etmiş, tavsiyelerini de benimsemiştir. Kuveyt’te 10 -11 Nisan 
1988 tarihlerinde yapılan İslâm Konferansı örgütü Mini Zirvesinde de 
teyid olunan ve Türk azınlığının bütün dinî ve kültürel hakları ile temel 
hak ve özgürlüklerinin iadesi talebinde bulunan kararın metni 5. Bölüm
dedir.

22 - 26 Mart
•  •  •*

Arnavutluk Sosyalist Halk Cumhuriyeti Halk Meclisi Prezidyumu Bi
rinci Başkan Yardımcısı Rita Marko, TBMM Başkanımızm 1987 Mart 
ayında Arnavutluk’a yapmış olduğu ziyareti iadeten ülkemizi ziyaret 
etmiştir. Arnavutluk hiyerarşisinde Devlet Başkanı Ramiz Alia’dan he
men sonra gelen Rita Marko ziyareti sırasında Cumhurbaşkanımız ve 
Başbakanımız tarafından da kabul olunmuştur.

24 Mart

SSCB ile Karadeniz FIR’ınııı kuzeye kaydırılması ve Karadeniz üzerin
deki hava sahası düzenlenmesi konusunda Protokol imzalanması.

29 Mart - 1 Nisan

ÇHC Dışişleri Bakan Yardımcısı Qi Huai Yuan’m ülkemizi ziyareti. 
Konuk Bakan Yardımcısı Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımızı liderle
ri adına Çin’e davet etmiştir. Başbakanımızın Eylül 1988 ayında Çin’i 
ziyareti konusunda prensip mutabakatına varılmışsa da bu ziyaret re
ferandum nedeniyle gerçekleşmemiştir.

İki ülke arasındaki karşılıklı ziyaretlerle, ilişkilerimizin süratle gelişti
ği, üst düzeydeki ziyaretlerin birinci turunun tamamlandığı ve ikinci 
tura başlamanın zamanı geldiği üzerinde durulmuştur.
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Avrupa Parlamentosu (AP) PPE (Hristiyan Demokrat) Grubuna men
sup beş kişilik Fransız parlamenterler grubunun ziyareti.

30 Mart -1 Nisan

Türk-Y unan Alt Komitesi toplanmış ve Ege’de milli askeri tatbikatla
rın yürütülmesi ve askeri uçuşlara ilişkin sorunları ele almıştır. (Ortak 
Basın Bildirisi 5. Bölümündedir.)

1 - 3 Nisan

Başbakan Turgut özalTn Irak’ı ziyareti.

4 Nisan

1984 yılında Antalya’nın Elmalı îlçesi’nde yapılan kaçak kazılar sonu
cu çıkarılarak yurtdışma kaçırılan, M. ö. 475 - 465 yıllarına ve Likya, 
Yunanistan ve Ege Bölgelerine ait 1900 adet gümüş antika sikkeden 
10 adedinin, yapılan girişimler sonucunda Los Angeles Başkonsoloslu
ğumuza iadesi sağlanmış ve sikkeler yurdumuza getirilmiştir.

5 - 8 Nisan
\

Kuzey Atlantik Asamblesi Siyasi Komisyonu Terörizm Alt Komitesi 
Türkiye’yi ziyaret etmiştir.

8 Nisan

Türkiye ile Sovyetler Birliği arasında, Sarp Sınır Kapısının karayolu ve 
yük taşımacılığına açılması hakkında bir Protokol imzalanmıştır.

10 -11 Nisan

İslâm Konferansı örgütü Mini Zirvesi Kuveyt’te yapılmış ve Cumhur
başkanımız Sayın Kenan Evren katılmıştır.

12 -14 Nisan

NATO Genel Sekreteri Carrington görevden ayrılması vesilesiyle mem
leketimize veda ziyaretinde bulunmuştur.

15-17 Nisan

Venezuela Cumhurbaşkanı Jaime Lusinchi’nin ülkemizi ziyareti. Tama
men özel mahiyette olan bu ziyaret sırasında iki ülke arasında resmi 
görüşme yapılmamış ve herhangi bir ortak bildiri de yayınlanmamış
tır.

28 Mart - 3 Nisan
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16 - 27 Nisan

Her yıl TRT tarafından, Bakanlığımızla işbirliği halinde gerçekleştiri
len 23 Nisan Çocuk Şenliği'nin Onuncusu, 36 ülkenin katılımıyla dü
zenlenmiştir. Şenlik çerçevesinde ayrıca, İkinci Çocuk Parlamentosu top
lanmıştır.

17-19 Nisan

Türk-Y unan İş Konseyi birinci toplantısı Atina'da (ikinci toplantısı ise
6 -7  Ekim'de İstanbul'da) yapılmıştır.

17 - 21 Nisan

Devlet Bakanı Yusuf Bozkurt özal, Türk Ticaret ve Sanayi Sergisi'nin 
açılışı için Londra'yı ziyaret etmiştir.

%  * -  $  ı

18 - 27 Nisan

Sanayi ve Ticaret Bakanı Şükrü Yürür, Hannover Sanayi Fuarı dola
yısıyla Federal Almanya'yı ziyaret etmiştir.

19 - 20 Nisan

Mutludere (Rezve) sorununa ilişkin Türk-Bulgar görüşmeleri (Sofya)

20 - 23 Nisan

Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi Nüzhet Kandemir'in Hindistan'ı 
ziyareti.

Türkiye ile Hindistan arasında tesis edilen siyasi istişare mekanizması 
yapılan ziyaretle sağlam temele oturtulmuş, ayrıca devamlılık kazan-

m

dırılmıştır.
•  - •

Başbakan Gandhi’nin Türkiye’yi ziyareti takvime bağlanmıştır.

21 Nisan

Ege’den geçen B7/UB7 hava koridoru sorunu ile ilgili olarak ICAO 
Paris Ofisi koordinatörlüğünde yapılan toplantıya iştirak edilmesi.

25 - 29 Nisan

Başbakan Yardımcısı î. Kaya Erdem, Türk - Japon İş Konseyi İkinci 
Toplantısı vesilesiyle Japonya’yı ziyaret etmiştir.

26 - 29 Nisan

Malezya Dışişleri Bakanı Dato Abu Hassan Bin Hajı Omar’ın ülkemizi 
ziyareti.
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Konuk Bakan Sayın Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımızın Malezya'yı 
ziyaretleri konusundaki vaki davetleri yinelemiştir.

İkili ilişkilerin güçlendirilmesi ve uluslararası alanda sürdürülen daya
nışmanın devamı üzerinde mutabık kalınmıştır.

26 - 30 Nisan

Sovyetler Birliği Dışişleri Bakan Birinci Yardımcısı Yuli M. Vorontsov‘un 
Ülkemizi Ziyareti,

Vorontsov'un Sayın Müsteşarımızın konuğu olarak, istişare amacıyla 
yaptığı ziyaret sırasında, Sovyetler Birliği ile yirmi yıldır sonuçlandı- 
rılamayan Konsolosluk Sözleşmesi imzalanmış, ayrıca Sovyetler Birliği 
ile çeşitli alanlardaki işbirliği ilişkilerimizin daha da geliştirilmesi im
kânları gözden geçirilmiştir. (Bknz. 3. Bl.)

27 - 28 Nisan

NATO Nükleer Planlama Grubu'nun Brüksel toplantısı. (Milli Savunma 
Bakanı katılmıştır.)

2 - 4 Mayıs

AP, ED (Avrupa Demokratları) Grubuna mensup yedi kişilik parla
menterler grubunun ziyareti.

2 - 3 Mayıs

İsviçre Dışişleri Müsteşarının ülkemizi ziyareti.

3 Mayıs

«Nükleer Enerji'nin Barışçı Amaçlarla Kullanılması Alanında Türkiye 
ile Arjantin Arasında İşbirliği Anlaşması» Buenos Aires'de imzalanmış
tır.

6 Mayıs

Türkiye - İtalya Kültürel ve Bilimsel Değişim Programı (1988 - 90) 
Roma'da imzalanmıştır.

9- 11  Mayıs

Ekonomik işlerden sorumlu Türk - Bulgar İkinci Çalışma Grubu Birinci 
Toplantısı Ankara'da yapılmıştır.

10 Mayıs

Ankara'da Belçika ile Denizcilik Anlaşması parafe edilmiştir.
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9- 11  Mayıs

Türk - Bulgar Ortak Çalışma Grupları Birinci Toplantısı,

Belgrad’da 23 Şubat 1988 günü imzalanan Türk - Bulgar Protokolü, bi
rincisi İnsanî konular da dahil olmak üzere, ikili ilişkilerde mevcut so
runları, İkincisi ekonomi, ticaret, turizm, teknoloji, ulaştırma, haber
leşme ve kültür alanlarında işbirliğinin canlandırılması imkânlarını ele 
almakla görevli iki Ortak Çalışma Grubu kurmuştur. Protokol iki Gru
bun faaliyeti arasında bir paralellik öngörmüştür. Buna göre, Birinci 
Grupta sağlanacak ilerlemeler İkinci Grubun çalışmalarını etkileyecek
tir. Gruplar ilk toplantılarını, Birinci Ortak Çalışma Grubu Sofya'da, 
İkinci Ortak Çalışma Grubu Ankara’da olmak üzere 9 -1 1  Mayıs 1988 
tarihlerinde yapmışlardır.

Birinci Ortak Çalışma Grubuna Müsteşar Büyükelçi Nüzhet Kandemir 
ile Bulgaristan Dışişleri Bakan Yardımcısı İvan Ganev, İkinci Ortak 
Çalışma Grubuna ise Müsteşar Ekonomik İşler Yardımcısı Büyükelçi 
Tanşuğ Bleda ile Dış Ticaretten sorumlu Bulgar Bakanı Hristo Hristov 
başkanlık etmişlerdir.

Birinci Grup Sofya toplantısında gündemini ve çalışma yöntemini tes- 
bit etmiş, gündemde İnsanî sorunlara 1. maddede öncelikli bir yer ve
rilmiştir. Ankara’da toplanan İkinci Grupta ise çeşitli işbirliği alanlarına 
ilişkin görüşler karşılıklı olarak not edilmiştir. Birinci Grubun gündemi 
ve Karadeniz konularına ilişkin mutabakat tutanağı ile toplantı önce
sinde tarafımızdan yapılan basın açıklamasının örnekleri (5. Bölümde
dir.)

11 -13 Mayıs

UNESCO Genel Müdürü Federico Mayor,

Ülkemize resmi bir ziyarette bulunmuş ve Sayın Cumhurbaşkanı ve 
Sayın Başbakan tarafından kabul edilmiştir. Genel Müdür ayrıca, Ba
kanımızı, Milli Eğitim Gençlik ve Spor ile Kültür ve Turizm Bakanlarını 
ziyaret etmiştir.

24 - 26 Mayıs

Türkiye - Yunanistan Siyasi ve işbirliği Komiteleri ilk kez 24-26 Ma
yıs tarihlerinde Atina ve Ankara’da toplanmışlardır.

Siyasi Komite Toplantısında taraflar, güven arttırıcı önlemler ile Ege’
deki uluslararası hava sahasında ve açık denizde ulusal askeri ta tb i
katların düzenlenmesi, 35. ve 38. NATO alt-yapı dilimlerindeki çekin
celerin kaldırılması, diplomatik ve hizmet pasaportlarına vize uygulan-
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masına son verilmesi ve tahrik edici beyanlardan kaçınmak gibi belirli 
bazı ikili konularda anlaşmaya varmışlardır. (Metinler için 5. Bölüme 
bakınız.)

24 - 26 Mayıs

Yunanistan Ekonomi Bakanı Panayotis Roumeliotis, T ürk-Y unan  İş
birliği Komitesi Birinci Toplantısı için ülkemizi ziyaret etmiştir.

/
25 Mayıs

NATO Avrupa Grubu Savunma Bakanları toplantısı. Brüksel. (Milli Sa
vunma Bakanı katılmıştır.)

28 - 30 Mayıs

Sayın Başbakanımız, Libya Genel Halk Komitesi Sekreteri Omar el 
Müntasır’m davetine icabetle Libya Arap Halk Sosyalist Cemahiriye- 
sine resmi bir ziyarette bulunmuştur.

Sayın Başbakanımıza bu ziyaretinde, Sanayi ve Ticaret Bakanı Şükrü 
Yürür ile milletvekilleri ve resmi kuruluşların üst düzey yetkililerinden 
oluşan bir heyet refakat etmiştir.

Ziyaret vesilesiyle yapılan görüşmelerde ikili ilişkilerin çeşitli veçheleri 
ve ortak ilgiye matuf bölgesel ve uluslararası sorunlar hakkında kap
samlı ve yararlı görüş teatisinde bulunulmuştur.

Ayrıca, ziyaret sonunda imzalanan 14. Dönem Türk Libya Karma Eko
nomik Komisyonu Tutanağı ile Libya’da işleri bulunan müteahhitlerimi
zin alacaklarının finansmanı için gerekli tedbirlerin alınması hususun
da mutabakata varılmıştır.

31 Mayıs - 1 Haziran

Devlet Bakanı (AT) Prof. Dr. Dr. A. Bozer’in Ankara’da AFC Devlet 
Bakanı Adam Schwaetzer ile görüşmesi.

30 Mayıs

Türkiye - Libya arasındaki Kültür ve Tanıtma Anlaşmasının 1988 - 90
yıllarını kapsayan uygulama programı Trablus’ta  imzalanmıştır.

*

1 -4  Haziran

Başbakan Turgut özal’m Amerika Birleşik Devletlerini ziyareti. Birleş
miş Milletler III. Silahsızlanma Özel Genel Kurulu çalışmalarına katıl
mak üzere yapılan bu ziyaret sonunda herhangi bir belge ve basın açık
laması yayınlanmamıştır.
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Türkiye - Hindistan Kültürel ve Bilimsel Değişim Programı Ankara’da 
imzalanmıştır.

6 - 7 Haziran

Türkiye - ABD İş Konseyi üçüncü Toplantısı İstanbul’da yapılmıştır.

6 - 8 Haziran

Ankara’da, III. dönem Türkiye - Hollanda KEK toplantılarına başkanlık 
eden Hollanda Dış Ticaret Bakanı Yvonne Van Roy’un ülkemizi ziyareti.

8 -10 Haziran

Devlet Bakanı Prof. Dr. Ali Bozer’in Paris’te Fransa Dışişleri Bakanı
Jean Raimond ve AT işleriyle görevli Devlet Bakanı Bosson ile görüş
mesi.

9 - 10  Haziran

Madrid’de (İspanya) yapılan NATO İlkbahar Bakanlar Konseyi toplan
tısına Dışişleri Bakanı A. Mesut Yılmaz katılmıştır.

9 Haziran

Oman ile Hava Ulaştırma Anlaşması imzalanmıştır.

10 -11 Haziran
%

Müsteşarımız Büyükelçi Nüzhet Kandemir’in Irak’ı ziyareti.

13 -15 Haziran

Başbakan Turgut özal’m Yunanistan’ı ziyareti. (Ortak Basın Bildirisi
3. Bölümdedir.)

13-16 Haziran

Devlet Bakanı Yusuf Bozkurt özal AFC Ekonomi Bakanı Martin 
Bangemann’m davetlisi olarak AFC’yi ziyaret etmiştir. Görüşmelerde, 
AFC’niıı mali yardımıyla iki ülke arasında oluşturulacak Sanayileşme 
Fonu, iki ülke mali ve teknik işbirliği ve ikili ekonomik ilişkilerdeki 
son gelişmeler ele alınmıştır.

14-16 Haziran

Devlet Bakanı Cemil Çiçek, Berlin Çelik Fabrikası’nm Türk şirketler 
grubu tarafından devralınması dolayısıyla düzenlenen törene katılmak 
üzere Federal Almanya’yı ziyaret etmiştir.

3 Haziran
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20 Haziran

İstanbul'da Sovyetler Birliği ile Uluslararası Karayolu Taşımacılığı An
laşması imzalanmıştır.

20 - 25 Haziran

13. UNESCO Balkan Milli Komisyonları, Ankara'da toplanmıştır.

20 - 22 Haziran

7 Aralık 1972 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti ile Almanya Federal Cum
huriyeti Hükümetleri arasında imzalanmış olan Türk işçilerinin Türk 
ekonomisine Mesleki Bakımdan İntibakını Teşvik Anlaşmasının 5. Mad
desi uyarınca Türk - Alman Çalışma Grubu, anılan Anlaşma'nm uygu
lanmasını düzenlemek ve gelecekteki işbirliğine ilişkin önerilerde bu
lunmak amacıyla 14. Dönem Toplantısını Ankara'da yapmıştır.

21 - 28 Haziran

AP Sosyalist Grubuna mensup İngiliz Richard Balfe, Alman Ludwig 
Feilermaier ve aynı Grubun Genel Sekreter Yardımcısı İngiliz David 
Blackman'm ziyareti.

21 - 23 Haziran f

Balkan ülkeleri Dışişleri Bakanlıkları Yüksek Memurları Toplantısı 
Sofya'da aktedilmiştir. Türkiye toplantıya Müsteşar İkili Siyasi İşler 
Yardımcısı Büyükelçi Nurver Nureş başkanlığındaki bir heyetle katıl
mıştır. Tarafların Balkan işbirliğine yaklaşımlarının ve çeşitli beklenti
lerinin daha da berraklaşmasını sağlayan bu toplantı sonunda, önümüz
deki dönemin gündemini belirleyen bir tutanak (Procès - Verbal) kabul 
edilmiştir. (Tutanağın metni 5. Bölümdedir.)

22 - 24 Haziran

Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti Başbakanı Branko Mikuliç’- 
in ülkemizi ziyareti,

Türk - Yugoslav işbirliği ilişkilerinin daha da geliştirilmesine ve dost
luk bağlarının güçlendirilmesine özlü bir katkı teşkil eden ziyarette, 
Mersin - Koper arasında Ro - Ro seferleri yapacak ortak bir deniz taşı
macılık şirketi kurulması ve bu amaçla Ro - Ro gemileri inşaı ve/veya
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kiralanması hususunda bir fizibilite çalışması yapılmasında da muta
bakata varılmıştır. (Ziyaret sonunda yayınlanan ortak basın açıklama
sının Türkçe ve İngilizce metinleri 3. Bölümdedir.)

24 Haziran

«Topkapı Sarayından Hazineler - Muhteşem Süleyman Devri Sergisi», 
Batı Berlin'in Charlottenburg Sarayı’nda açılmış ve 31 Temmuz 1988 
tarihine kadar teşhir edilmiştir.

24 - 28 Haziran

AP Hristiyan Demokrat Grubuna mensup üç Lüksemburglu parlamen
terin ziyareti.

26 Haziran - 3 Temmuz
%

Cumhurbaşkanı Kenan Evren’in Amerika Birleşik Devletlerini ziyareti, 
21 yıllık bir aradan sonra yeniden bir Türk Cumhurbaşkanının ABD’ye 
yaptığı bu ziyaret Türkiye ile ABD arasındaki işbirliğinin sağlamlığı
nı ve güçlülüğünü simgelemesi açısından önem taşıdığı gibi, iki dost 
ve müttefik Devlet Başkanmm birbirini yakından tanımalarına da ve
sile olmuştur. İkili ve uluslararası meselelerin ele alındığı ziyaret son
rasında ortak bildiri ve basın açıklaması yayınlanmamıştır.

26 Haziran

Türkiye - Çin Halk Cumhuriyeti Kültürel ve Bilimsel Değişim Progra
mı Pekin’de imzalanmıştır.

27 Haziran '
I  .  •

Mülteci kabul eden 12 ülkenin temsilcilerinin Oslo’da yaptıkları toplan
tıyla ilgili olarak insan Hakları Komisyonu üyesi Widgren toplantı ile 
ilgili bilgiler vermek üzere ülkemizi ziyaret etmiş ve çeşitli temaslar
da bulunmuştur.

27 Haziran

Türkiye - Fransa Kültürel ve Bilimsel Değişim Programı Ankara’da 
imzalanmıştır. (1988 - 90)

27 - 29 Haziran
9 •

UAö, Uluslararası icra Konseyi üyesi ve bu Konseyin Başkan Yardım
cısı A. Witney Ellsworth ile UAö Uluslararası Sekreterya üyesi Helmut 
Oberdiek’ten oluşan bir heyet Bakanlığımız, İçişleri ve Adalet Bakan
lıkları ve diğer kuruluşların temsilcileriyle görüşmelerde bulunmuşlar
dır.
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1 -4  Temmuz

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Kaya Erdem, Baden-Württem
berg Eyaleti Başbakanı Lothar Spaeth'in davetlisi olarak AFC'yi ziya
ret ederek iki ülkeyi ilgilendiren çeşitli ekonomik işbirliği konularında 
temaslarda bulunmuştur.

27 Haziran -1 Temmuz

BM. Çerçevesinde hazırlanmakta olan Uyuşturucu Maddelerin Kaçak
çılığı ile Mücadele Sözleşmesi Uzmanlar Toplantısı Viyana'da yapılmış
tır.

3 - 4 Temmuz

İtalya Bayındırlık Bakanı Enrico Ferri Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'- 
nün açılışına katılmak amacıyla İstanbul'a ziyaret etmiştir.

3 - 8 Temmuz

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün açılışı ve bu münasebetle Türk - Ja 
pon Haftası düzenlenmiştir. Bu vesileyle, ülkemizi Türk - Japon Parla
mento Dostluk Grubu Başkanı Shin Kanemaru ve İnşaat Bakanı Ochi 
ziyaret etmiştir.

4 -5  Temmuz

NATO Genel Sekreteri Savunma Destek Yardımcısı ve Ulusal Silah 
Direktörleri (CNAD) Başkanı Mack Mattingly memleketimizi ziyaret 
etmiştir.

5 -8  Temmuz x

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Mansuri'ııin ziyareti.

8 -12 Temmuz

Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi Nüzhet Kandemir, Fas Dışişleri 
Devlet Sekreteri Ahmet Cherkaou'nun davetine icabetle, siyasi danış
malarda bulunmak üzere Fas'ı ziyaret etmiştir.

Ziyaret vesilesiyle, ikili ilişkilerin tüm veçhelerine ilişkin olarak alman 
kararların en etkili bir biçimde uygulanmasının sağlanması amacıyla 
Türkiye ile Fas arasında Hükümetlerarası Daimi bir Komisyon Kurul
masına ilişkin Anlaşma imzalanmıştır. Ayrıca, 1966 tarihli Vize Mua
fiyet Anlaşmasına 1 Eylül tarihi itibari ile işlerlik kazandırılması hu
susunda mektup teatisinde bulunulmuştur. Bu suretle, anılan tarihten 
itibaren Fas ile Türkiye arasında her türlü pasaport için vize mecburi
yeti kaldırılmış bulunmaktadır.
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17 - 20 Temmuz

Hindistan Başbakanı Rajiv Gandhi'nin ülkemizi ziyareti.
Ziyaret esnasında;

— Denizcilik anlaşması,
— Sivil ve Ticari Konularda Karşılıklı Yardımlaşma Anlaşması,
— Cezai Konularda Karşılıklı Yardımlaşma Anlaşması,
— Sincan - Eskişehir demiryolunun elektrifikasyonu konusunda bir söz

leşme imzalanmıştır.

Konuk Başbakan Sayın Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımızı ülkesine 
davet etmiştir.

20 - 26 Temmuz

Başbakan Turgut özal’m Suudi Arabistan'ı ziyareti.

21 - 22 Temmuz

Türk - Bulgar Ortak Çalışma Grupları ikinci toplantılarını, Birinci Grup 
Ankara'da ve İkinci Grup Sofya'da olmak üzere gerçekleştirmişlerdir. 
İnsanî sorunları ele almakla görevli Birinci Grubun toplantısında Türk 
heyeti iki ülke arasındaki tek ve asıl sorunu teşkil eden azınlık sorununa 
ilişkin görüşlerini etraflıca açıklamış ve Bulgar heyetine bu konuda 
çeşitli belgeler vermiştir. Bulgar heyeti ise Türk azınlığının varlığını 
inkâr eden tutumunu sürdürmüş, İnsanî meselelerden sadece münferid 
aile birleşmelerini anladığını tekrarlamıştır. Bulgar heyetinin bu tu tu 
mu nedeniyle ilerleme sağlanamamıştır. İkinci Grup toplantısında ise 
işbirliği imkânları konusunda bir belge kabul edilmiştir. Ancak bu 
Grubun faaliyetleri Birinci Gruptaki ilerlemelere bağlı olduğundan ve 
Birinci Grupta bir ilerleme kaydedilmediğinden sözkonusu belge bu 
aşamada bir anlam ifade etmemektedir. (Toplantı sonunda yayınlanan 
ortak basın bildirisinin metni 5. Bölümdedir.)

21 - 22 Temmuz

Mutludere (Rezve) Sorununa ilişkin Türk-Bulgar görüşmeleri (Anka
ra)

29 Temmuz

SSCB ile aramızda «Nükleer Kaza Halinde Erken Bilgi Verme ve Nük
leer Tesislere İlişkin Bilgi Değişimi Anlaşması» aktedilmesiııi teminen 
Moskova'da yapılan görüşmeleri müteakip, anlaşma tasarısı parafe edil
miştir.



İran Başbakan Yardımcısı Muayyeri’nin ziyareti.

1 - 4 Ağustos

Sayın Bakanımızın Arnavutluktu ziyareti,

Arnavutluk Dişişleri Bakanı Reis M alilerin davetine icabeten yapılan 
ve iki ülke arasında Dışişleri Bakanları düzeyindeki ilk ziyareti oluş
turan bu ziyaret sırasında Bakanımız, Devlet Başkanı Ramiz Alia ve 
Başbakan Adil Çarçani tarafından da kabul edilmiştir. Ziyaret vesile
siyle Ekonomik, Ticarî, Sınaî ve Teknik İşbirliği Anlaşması ile Karayolu 
Taşımacılığı Anlaşması imzalanmış ve önümüzdeki dönemde daha yük
sek siyasî düzeyde ziyaret teatisine başlanması konusunda görüşbirli- 
ğine varılmıştır.

Ziyaret, dış dünyaya karşı kendine has yaklaşımları ve kuşkuları olan 
Arnavutluktun yavaş ancak belirgin açılma sürecine katkıda bulunmuş
tur. Arnavut yetkililer dış politikalarında Türkiye’ye özel bir yer ver
diklerini belirtmişler ve Türkiye ile ilişkilerini geliştirmeyi samimiyetle 
arzuladıklarını her vesileyle vurgulamışlardır. Sayın Bakanımız da ülke
mizin bu yolda gerekli siyasi iradeyi haiz bulunduğu mesajını vermiştir.

4 - 7 Ağustos

ABD Savunma Bakanı Frank C. Carlucci, Milli Savunma Bakanı Ercan 
Vuralhan’m resmi konuğu olarak ülkemizi ziyaret etmiştir.

8- 10  Ağustos

Karadeniz’de kirliliğin önlenmesine İlişkin Türk - Sovyet İkili Görüşme
leri (Ankara).

13 Ağustos

Türkiye - Bangladeş Kültürel ve Bilimsel Değişim Programı Dakka’da 
imzalanmıştır.

16 - 21 Ağustos

AP Hristiyan Demokrat Grubuna mensup HollandalI parlamenter Jean 
J. M. Penders’in ziyareti.

17 Ağustos

Türkiye - ABD Hava Ulaştırma Anlaşmasına Güvenlik maddesi eklen
mesi.

1 - 2 Ağustos
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17 Ağustos

Kültür İşleri Genel Müdürü Büyükelçi Sayın Pulat Tacar, ABD’nin An
kara Büyükelçisini davetle, ülkemizden kaçırılmış olan ve halen Metro
politan Müzesinde tutulan Lidya Eserleri konusunda görüşmüş ve söz 
konusu eserlerin iadesi için ABD’nde adıgeçen Müze aleyhinde açtığı
mız dava hususunda Bakanımızın Dışişleri Bakanı Shultz’a yazdığı ve 
ABD Hükümetinin «ilgi beyanında» (Statement of interest) bulunma
sını talep eden 16.8.1988 tarihli mektubunu, muhatabına iletilmek üzere 
sunmuştur.

19 - 21 Ağustos

Zia ül Haq’m ölümü münasebetiyle Cumhurbaşkanı Kenan Evren ve 
Başbakan Turgut özal’m Pakistan’ı ziyaretleri.

%

22 Ağustos

Türk Medeniyetinin İhtişamı - Topkapı Sarayının Osmanlı Hâzineleri 
Sergisi, törenle Tokyo National MuseunTda açılmıştır. Çok büyük ilgi 
gören sergi 2 Ekim 1988 gününe kadar anılan müzede teşhir edilmiş 
olup, 22 Ekim - 11 Aralık 1988 tarihleri arasında Osaka City MuseunT
da, 5 Ocak - 5 Şubat 1989 tarihleri arasında Fukuoka A rt MuseunTda, 
4 Mart - 23 Nisan 1989 tarihleri arasında da Shimonoseki City Art 
MuseunTda teşhir edilecektir.

23 - 29 Ağustos

Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Ulusal Kurtuluş Cephesi (FLN) 
Siyasi Büro üyesi ve Dışişleri Bakanı Dr. Ahmed Taleb İbrahimi mem
leketimize resmi bir ziyarette bulunmuştur. Cezayir'den ülkemize Dış
işleri Bakanları düzeyinde ilk kez gerçekleştirilen sözkonusu ziyaret ve
silesiyle yapılan görüşmelerde; ikili ilişkilerimizde son zamanlarda kay
dedilen gelişmeler tüm veçheleri ile gözden geçirilmiş ve mevcut ilişki
lerin her iki ülkenin yararına daha da geliştirilmesi suretiyle somut 
işbirliğine dönüştürülmesi hususunda mutabık kalınmış; ortak ilgiye 
matuf uluslararası sorunlar üzerinde kapsamlı ve verimli görüş teati
sinde bulunulmuştur. Ayrıca iki ülke Dışişleri Bakanlıkları arasında yıl
da bir kere dönüşümlü olarak Ankara ve Cezayir'de siyasi istişare me
kanizması kurulması kararlaştırılmıştır.

26 Ağustos

THY'nin ABD seferlerini başlatması.

30 - 31 Ağustos

Müsteşarımız Büyükelçi Nüzhet Kandemir'in Irak'ı ziyareti.



8 Nisan 1988’de imzalanan Protokol uyarınca, Türkiye - Sovyetler Birliği 
Sarp Sınır Kapısı karayolu ve yük taşımacılığına açılmıştır.
1 - 2 Eylül
îran Dışişleri Bakan Yardımcısı Lavasani’nin ziyareti.
1 - 2 Eylül
Müsteşarımız Büyükelçi Nüzhet Kandemir’in Tahran’ı ziyareti.
1 - 6  Eylül

UAö ile ilgili olarak BM. însan Hakları Komisyonu özel Raportörü 
Dr. H. Koojimans ülkemizi ziyaret etmiş, İçişleri ve Adalet Bakanlığı 
yetkilileri ile görüşmeler yapmış, ayrıca Bakanlığımızda da bir toplantı 
yapılmıştır.
1 Eylül

Ülkemiz tarafından 10.8.1988 tarihinde onaylanan İşkenceye Karşı BM. 
Sözleşmesi yürürlüğe girmiştir.

5 - 8 Eylül

Türkiye - Yunanistan Siyasi ve İşbirliği Komitelerinin ikinci toplantıla
rı Ankara ve Atina’da yapılmıştır. (Toplantı belgeleri 5. Bölümdedir.) 
Taraflar Uluslararası Hukuk açısından ihlâl teşkil eden ve aralarındaki 
güven ortamına olumsuz etkiler olabilecek hareket ve beyanlardan ka
çınmak hususunda mutabakata varmışlar ve «Açık Denizlerde ve Ulus
lararası Hava Sahasında Kaza ve Olayların önlenmesine İlişkin Hüküm
ler» ihtiva eden bir belgeyi kabul etmişlerdir.

Uluslararası terörizm, uyuşturucu madde kaçakçılığı, tarihi eşya ka
çakçılığı dahil kaçakçılık ile mücadele konularında daha sıkı bir işbirli
ğine yönelik çaba gösterilmesine ve bu alanda işbirliği imkânlarını göz
den geçirmek üzere Dışişleri Bakanlıkları Siyasi Direktörlerinin Kasım 
1988’de Türkiye - AT Siyasi İstişareleri vesilesiyle Atina’da toplanma
ları hususunda mutabık kalmışlardır.

İki ülke Diplomatik ve Konsüler temsilciliklerinin yerleşim ihtiyaçlarını 
karşılama hususunda anlaşmaya varılmış ve okul kitaplarında bulunan 
hasmane ve arzu edilmeyen nitelikteki atıfların çıkartılması amacıyla 
çalışmalar yapılması kararlaştırılmıştır.

8 - 13 Eylül

AT Komisyonu’nun Kuzey - Güney ilişkileri ve Akdeniz ülkelerinden 
Sorumlu Komiseri Claude Cheysson ülkemize resmi bir ziyarette bulun

31 Ağustos
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muş ve Sayın Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız, Bakanımız, Devlet Ba
kanı Sayın Bozer ile TBMM Dış ilişkiler Komisyonu Başkanı Sayın 
Vehbi Dinçerler tarafından kabul edilmiştir.

5 - 8 Eylül

Türk - Yunan İşbirliği Komitesi’nin İkinci Toplantısı nedeniyle Devlet 
Bakanı Adnan Kahveci Yunanistan’ı ziyaret etmiştir.

9 -14 Eylül

NATO Nükleer Planlama Grubu Direktörü Merrill Walters memleketi
mizi ziyaret etmiştir.

10 -11 Eylül

Bağımsız Avrupa Program Grubu (IEPG) Gayri Resmi Bakanlar Top
lantısı - Marsilya (Milli Savunma Bakanı Sayın Ercan Vuralhan katıl
mıştır.)

10 -18 Eylül

«88 Seul Uluslararası Folklor Festivalinde ülkemizi Kartal Belediyesi 
Halk Oyunları Ekibi temsil etmiştir. Adıgeçen grup, Seul dönüşünde, 
16 Eylül - 25 Eylül 1988 tarihleri arasında Japonya’da, 28 -30  Eylül 
1988 tarihleri arasında da Singapur’da gösterilerde bulunmuştur.

12 Eylül

Olimpiyatların düzenlendiği Olimpik Park’ta, Türk Milletinin Kore Mil
letine armağanı olarak inşa edilen «Türk Çeşmesi»nin açılışı Seul’de 
yapılmıştır.

15 -17 Eylül

Avusturya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Alois Mock’un 
Türkiye’yi ziyareti esnasında, 16 Eylül 1988 tarihinde Sayın Bakanımız 
ve konuk Bakan tarafından, iki ülke arasında «Yatırımların Karşılıklı 
Teşviki ve Korunması Anlaşması» imzalanmıştır.

19 - 24 Eylül

AP Sosyalist Grubuna mensup Alman Parlamenter Klaus Haensch ile 
İngiliz milletvekili ve İşçi Partisi Gölge Kabinesi Dışişleri Sözcü Yar
dımcısı George Robertson’uıı ziyareti.
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21 Eylül

Uluslararası Atom Enerjisi A jansının Viyaııa’da yapılan S2. Genel Kon
feransı sırasında imzaya açılan, nükleer kazalarda üçüncü kişilere kar
şı sorumluluk konusunda ülkemizin de taraf olduğu Paris Sözleşmesi 
ile yine aynı konudaki Viyana Sözleşmesini birleştiren Ortak Protokol 
ülkemiz tarafından imzalanmıştır.

26 Eylül - 2 Ekim

AP Hristiyan Demokrat Grubuna mensup DanimarkalI Parlamenter 
Peter Duetoft’un ziyareti.

26 Eylül - 1 Ekim

Yunanistan Milli Turizm Teşkilatı Başkanı Andreas Kyriazis, Kültür ve 
Turizm Bakanımızın konuğu olarak ülkemizi ziyaret etmiştir.

29 Eylül - 15 Ekim

Danimarka seçici heyetinin ülkemizi ziyareti.

26 Eylül -1 Ekim

Devlet Bakanı Kâzım Oksay, Fin - Türk Ticaret Derneği’ııin kuruluşu
nun 25. yıldönümünün kutlanması ve bu vesileyle düzenlenen Türk Haf
tasına  iştirak için Finlandiya’yı ziyaret etmiştir.

28 - 29 Eylül

Başbakan Sayın Turgut özaTm Uluslararası Konsey Venedik Toplan
tısı için İtalya’yı ziyareti.

2 - 31 Ekim

Mimar Sinan’ın ölümünün 400. yıldönümü vesilesiyle, Mimar Sinan Fo
toğraf Sergisi, 2 -14 Ekim 1988 tarihleri arasında Halep’te, 20 - 31 
Ekim 1988 tarihleri arasında Şam’da teşhir edilmiş, büyük ilgi görmüş
tür. Yine aynı çerçevede dört takım halinde düzenlenen Mimar Sinan 
Fotoğraf Sergisi 7 - 2 7  Ekim 1988 tarihlerinde Varşova’da ve 24 Ekim - 
11 Kasım 1988 tarihleri arasında Viyana’da teşhir edilmiştir. Aynı ser
ginin diğer bir takımı da, 11 Kasım 1988 - 4 Aradık 1988 tarihleri ara
sında Budapeşte’de sergilenmiştir. Serginin ikinci takımı, 24 Aralık 
1988 - 4 Ocak 1989 tarihleri arasında Abu Dhabi’de, üçüncü takımı ise
1- 27  Aralık 1988 tarihleri arasında Helsinki’de teşhir edilmiştir.

«Türk Medeniyetinin İhtişamı - Topkapı Sarayı’nm Osmanlı Hâzineleri 
Sergisi» 23 Ağustos - 2 Ekim 1988 tarihleri arasında Tokyo National 
Museum’da sergilenmiş olup, 22 Ekim - 11 Aralık 1988 tarihleri ara
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sında Osaka City Museum'da sergilenmektedir. Aynı sergi, 23 Nisan 
1989’a kadar Fukuoka A rt Museum ve Shimonoseki City A rt Museum'- 
da da teşhir edilecektir.

5 - 7 Ekim

Başbakan Turgut özal'ııı İtalya'yı resmi ziyareti. Görüşmelerde, iki ülke 
arasındaki ekonomik ve teknik işbirliğinin geliştirilmesi üzerinde du
rulmuş ve bu amaçla bir İş Konseyi kurulması kararlaştırılmıştır.

10-12 Ekim

Karadeniz'de Münhasır Ekonomik Bölgeler dahilinde balıkçılık alanında 
yapılabilecek işbirliği konusunda Türk ve Sovyet heyetleri arasında An
kara'da görüşmeler yapılmıştır.

Sovyet tarafı, balıkçılık konusundaki işbirliğinin hukuki bir zemine otur
tulmasını önermişler ve bu doğrultuda bir hükümetlerarası anlaşma tas
lağı sunmuşlardır. Sovyetler, hamsi stoklarının bölgeler arasında yer 
değiştirdiği sıralarda yararlanılmak üzere karşılıklı olarak 20 bin ton
luk kota tanınması; avlanan ürünlerin işlenmesi için ortak teşebbüsler 
kurulması; stoklardan azami istifade amacıyla ortak avlanma yapılması 
ve kalkan stoklarının izlenmesi için ortak bilimsel araştırm a projeleri 
geliştirilmesi gibi konuların düzenlenebileceğini belirtmişlerdir.

Görüşmelerde Türk heyet, ortak avlanma ve kota tahsisi gibi konularda 
sağlıklı işbirliğinin öncelikle stokların, hamsi ve istavrit gibi göçmen 
balıkların göç yollarının ve karakteristiklerin ortak bilimsel araştırm a
larla saptanması gerektiğini, zira iki ülke istatistikleri arasında bazı 
farklılıkların bulunduğunu belirtmiştir.

Konu ile ilgili ikinci tu r  görüşmeler 22 - 28 Ocak 1989 tarihhinde Mos
kova'da yapılacaktır.

9 -16 Ekim
*

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) yetkilile
ri Güneydoğu illerimizde bulunan Irak'lı vatandaşların bulundukları 
mülteci misafirhaneleri ile barındırıldıkları yerleri ve bu kişilerin ya
şantılarını yerinde görmek üzere ülkemize gelmişlerdir.

10 -14 Ekim

Türkiye-Romanya Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı Bükreş'de ya
pılmıştır. Türk Heyetine Devlet Bakanı Abdullah Tenekeci'nin başkan
lık ettiği toplantı sonucunda bir Protokol imzalanmıştır.



İngiltere’nin Gloucester Dükü Prens Richard Alexander başkanlığında
ki bir «İngiltere Danışmanlar Bürosu» heyeti ülkemizi ziyaretle, ekono
mik işbirliği imkanları üzerinde resmi ve özel sektör temsilcilerimizle 
temaslarda bulunmuştur.

10 -18 Ekim

Ekonomik İşbirliği Teşkilatının (ECO) yeni Genel Sekreteri îranlı Ali 
Reza Salari tanışmak ve görüşmelerde bulunmak üzere Türkiye’ye gel
miş, Ankara ve İstanbul’da temaslarda bulunmuştur.

Türkiye, İran ve Pakistan’ın oluşturdukları Ekonomik İşbirliği Teşki
latının (ECO) ana organlarının toplantıları Ankara’da yapılmıştır.

Temsilciler Konseyi 10-11 Mart 1988’de toplanmıştır. Türk Heyetine 
Dışişleri Bakanlığı Çok Taraflı Ekonomik İşler Genel Müdürü Gündüz 
Aktan başkanlık etmiştir.

Planlama Konseyi 12-13 Mart 1988’de toplanmıştır. Türk Heyetine Dev
let Planlama Teşkilatı Müsteşarı Ali Tigrel başkanlık etmiştir.

Yüksek Konsey 14 Mart 1988’de toplanmıştır. Türk Heyetine Dışişleri 
Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi Nüzhet Kandemir başkanlık etmiştir.

12 -14 Ekim

Budapeşte’de, Türkiye - Macaristan Karma Ulaştırma Komisyon Toplan
tısı yapılmıştır. Toplantılarda geçiş belgelerinin kotaları tesbit edilmiş 
ve bir protokol imzalanmıştır.

12 Ekim

BM’lerde yapılan Taahhütler Konferansında Türkiye, BMGS’nin Afga
nistan’a İnsani ve Ekonomik Yardımlar Koordinatörü Sadruddin Aga 
Khan’m faaliyetlerinin desteklenmesini temin amacıyla 1 milyon dolar 
değerinde yardım taahhüdünde bulunmuştur.

12 Ekim

Lüksemburg ile Hava Ulaştırma Anlaşması imzalanması.

13 Ekim

Türkiye - Japonya Hava Ulaştırma Anlaşması’nm parafe edilmesi.

13-16 Ekim

NATO Genel Sekreteri Manfred Worner memleketimizi ziyaret etmiştir.

10 -14 Ekim
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15 -18  Ekim

AP Avrupa Demokratlar Birliği Grubu Milletvekili Ingiliz Sir Peter 
Vanneck’in ziyareti.

14 Ekim

Iran Başbakanı Müsavi’den Sayın Başbakanımıza bir mesaj getirmek 
üzere Siyasi işler Yardımcısı Ali Rıza Muayyeri’nin Türkiye’yi ziyareti.

14 -15 Ekim

Avrupa Topluluğunun temelinde yatan Schumann Planının yaratıcısı 
«Jean Monnet»in doğumunun yüzüncü yılı münasebetiyle 1988 yılı Av
rupa’da «Jean Monnet Yılı» ilan edilmiştir.

Bu vesileyle, «Avrupa Topluluğu Derneği» Bakanlığımızla işbirliği halin
de İstanbul’da bir anma töreni ve seminer düzenlemiştir. Avrupa’dan 
ve ülkemizden seçkin şahsiyetlerin iştirak ettiği seminer, AT’na tam 
üyelik müracaatımız çerçevesinde, Avrupa’da AT konularıyla yakından 
ilgili siyasi çevrelerin dikkatlerinin Türkiye’ye çevrilmesi imkanını ya
ratmış, tanıtma faaliyetlerimiz açısından da olumlu bir adım teşkil e t
miştir.

16 - 21 Ekim

Cumhurbaşkanı Sayın Kenan Evren’in Federal Almanya’yı resmen ziya
reti. Ziyaret sırasında, Türkiye-AFC ekonomik ilişkilerinin mevcut du
rumu, ikili ticaretin ve çeşitli alanlardaki iktisadi işbirliğinin artırıl
ması imkanları, F. Almanya’nın ülkemize yıllık olarak yaptığı yardım
ların miktarının günün şartlarına uygun bir seviyeye çıkarılması ve 
Türkiye’deki Alman yatırımlarının teşvik edilmesi gibi konular ele 
alınmıştır.

19-23 Ekim

Avrupa Konseyi 8. Avrupa Bölgesel Planlamadan Sorumlu Bakanlar 
Konferansı 19 - 23 Ekim 1988’de Lozan - İsviçre’de yapılmış, Türkiye’yi 
Bayındırlık ve İskan Bakanı Safa Giray başkanlığında bir heyet temsil 
etmiştir.

18 - 20 Ekim

ÎKö Uyuşturucu Madde Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Uzman
lar Toplantısı. (İstanbul)

23 - 25 Ekim

Sayın Müsteşarın ABD’ne ziyareti.
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24 - 25 Ekim

FKÖ îcra Komitesi Başkanı ve Filistin Devrimci Güçleri Başkomutanı 
Yasser Arafat, Sayın Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımız ile Orta Do- 
ğu’daki son geliğmeler hakkında istişarelerde bulunmak üzere ve kendi 
isteği ile ülkemize gelmiştir.

FKÖ Liderinin 12 Kasım 1988”de Cezayir’de toplanacak Filistin 
Ulusal Konseyi öncesinde bazı Arap, Müslüman, Bağlantısız ve Batı 
ülkeleriyle sürdürmeye özen gösterdiği istişareler çerçevesinde gerçekle
şen bu ziyaret sırasında Arafat, bölgede vuku bulmakta olan son geliş
meler ve FKö’nün Filistin Sorunu ile ilgili olarak bundan böyle izleye
ceği tutumun tesbiti amacıyla Konsey’de ele alınacak alternatifler hak
kında Sayın Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımıza ayrıntılı bilgi sun
muştur. Arafat, ayrıca, Türkiye’nin Filistin davasına öteden beri gös
terdiği anlayış ve destekten dolayı FKÖ Liderliği’nin duyduğu büyük 
memnuniyeti dile getirerek, bundan sonra izleyecekleri politika konusun
da görüş ve tavsiyelerimizi sormuştur.

Sayın Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımız ise, Filistin Ulusal Konseyi’- 
nde, Filistinlilerin en isabetli ve gerçekçi kararları alacaklarından kuş
kumuz olmadığını belirtmişler ve Türkiye’nin, Filistin davasına başın
dan beri gösterdiği sarsılmaz desteğin bundan böyle de devam edeceğini 
ifade ederek, bu çerçevede Ulusal Konsey’de alacakları kararları da des- 
tekleyeceşimizi bildirmişlerdir. "

25 Ekim

Moskova’da Türkiye-SSCB Bilimsel ve Teknik İşbirliği 1989-1990 Yıl
ları Faaliyet Programı imzalanmıştır.

25 - 27 Ekim

Ankara’da, Türkiye - Çekoslavakya Karma Ulaştırma Komisyonu Top
lantısı yapılmıştır. Geçiş belgeleri kotalarının tesbit edildiği toplantı 
sonucunda bir protokol imzalanmıştır.

27 - 28 Ekim

NATO Nükleer Planlama Grubu’nun Hollanda toplantısı (Milli Savun
ma Bakanı katılmıştır.)

Ekim - Aralık

Türkiye’nin, Hava Seyrüseferinin Güvenliği için Avrupa Teşkilatına 
(EUROCONTROL) üye olabilmesine ilişkin Kanunun ve Bakanlar Ku
rulu Kararlarının istihsal edilmesi, Teşkilata katılmaya ilişkin işlemle
rin tamamlanması.
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3 - 4 Kasım

İstanbul’da düzenlenen EUROCHAMBERS’in 64. Genel Kurul Toplantı
sı münasebetiyle Komisyon Başkan Yardımcısı Manuel Gonzales Marin 
1 - 6 Kasım tarihlerinde İstanbul ve İzmir’i ziyaret etmiş ve bu ziyareti 
sırasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Devlet Bakanı Prof. Dr. 
Sayın Ali Bozer ve Türk - İş Genel Başkanı ile temaslarda bulunmuştur.

7 -9  Kasım

Türkiye - Federal Alman Daimi Karma Kültür Komisyonunun 13. Top
lantısı, Hazırlanan Protokol 9.11.1988 tarihinde Kültür İşleri Genel Mü
dürü Pulat Tacar ile F. Almanya Dışişleri Bakanlığı Kültür Dairesi 
Başkan Vekili Dr. Lothar Wittmann tarafından imzalanmıştır.

3 - 5 Kasım ‘

EKOSOK’a bağlı olarak faaliyet gösteren Avrupa Ekonomik Komisyo
nu İcra Sekreteri Gerald Hinteregger ülkemizi ziyaret etmiştir.

9 Kasım
Bağımsız Avrupa Program Grubu IEPG 5’nci Resmi Bakanlar Toplan
tısı - Lüksemburg - (Milli Savunma Bakanı katılmıştır.

10 - 11 Kasım
A tatürk’ün ölümünün 50. yıldönümünü anma törenleri faaliyetlerine 
Bakanlığımızın katkıları cümlesinden olmak üzere devlet adamları, yerli 
ve yabancı bilim adamları, öğretim görevlileri, Bakanlığımız ve An
kara’daki yabancı misyon mensuplarının iştiraki ile «Atatürk’ün Dış 
Politikası ile Düşüncelerinin, İlkelerinin ve İcraatının Evrensel Boyut
ları» konulu konferanslar dizisi düzenlenmiştir.

13 Kasım
Kuzey Atlantik Asamblesi 34’ncü Genel Kurul Toplantısı - Hamburg 
(Toplantıya TBMM KAA Türk Grubu katılmıştır.)

14 - 19 Kasım
Danimarka Sanayi ve Ticari İlişkiler Bakanı Nils Wilhjelm, Sanayi ve 
Ticaret Bakanı Şükrü Y ürür’ün vaki davetine icabetle, refakatinde 
DanimarkalI işadamlarından oluşan bir heyet olduğu halde ülkemizi zi
yaret etmiş ve ekonomik işbirliği konularında temaslarda bulunmuştur.

15 Kasım
Haşinli Ürdün Krallığı Veliahdı Altes Prens Haşan Bin Tallal, Sayın 
Başbakanımızın konuğu olarak ülkemize günübirliğine bir ziyarette bu
lunmuştur.



15 -18 Kasım
Moskova’da düzenlenen «6. UNESCO Hükümetlerarası Beden Eğitimi 
ve Spor Komitesi Toplantısı»na, katılmmıştır.

16 -17 Kasım
Belgrad’da, Balkan ülkeleri Ulaştırma Bakanları Toplantısı yapılmıştır.

14- 17  Kasım
1 Haziran 1961 tarihinde yürürlüğe giren ülkemiz ile İngiltere arasın
daki Sosyal Güvenlik Sözleşmesi günün şartlarına uydurulmak üzere 
1984 tarihinde yeniden ele alınmış ve 4 Mayıs 1984 tarihinde hazırlanan 
yeni Sözleşme metni Ankara’da parafe edilmiş idi.

Ancak, Sözleşmenin imza safhasına gelinmeden önce her iki ülke mev
zuatında meydana gelen değişikliklerin metne dercedilmesi zorunluluğu 
doğmuş ve Sözleşme imzalanamamıştır.

Taraflar arasında adil ve karşı teklifler sunulması şeklinde yazışma 
yöntemiyle bugüne kadar anlaşma metni üzerinde mutabakat sağlanma
ya çalışılmış ve kalan son bir kaç konu da 14 -17 Kasım tarihlerinde 
Londra’da yapılan ikili görüşmeler sonucu çözüme kavuşturularak, Söz
leşme her iki heyet Başkanları tarafından parafe edilmiştir.

16 -18 Kasım
Karadeniz’de arama ve kurtarma (Search and rescue) SAR konusunda 
Sovyetler Birliği ile ikinci tur görüşmeler Ankara’da yapılmıştır.

Görüşmelerde, Türk tarafı Münhasır Ekonomik Bölge kavramı üzerinde 
durulmaksızm SAR sınırı olarak ortay hattın esas alınmasını önermiş
tir. Sovyet tarafı ise önce sınırsız SAR faaliyetini öngören düzenleme
ler teklif etmiş ancak daha sonra tutum  değiştirerek Münhasır Ekono
mik Bölgelerin SAR sınırı olarak saptanmasının yeterli olacağını be
lirtmiştir. Konu ile ilgili bir sonraki görüşmeler Moskova’da yapılacak
tır.

16-28 Kasım
Türkiye - SSCB Karma Ekonomik Komisyon XI. Dönem Toplantısı ya
pılmıştır. Teknik düzeydeki Toplantı 16 - 23 Kasım 1988’de Moskova’da, 
Bakanlar düzeyindeki Toplantı da 23 - 28 Kasım 1988’de Ankara’da ya
pılmıştır. Türk tarafına Maliye ve Gümrük Bakanı A. Kurtcebe Alptemo- 
çin, Sovyet tarafına ise SSCB Dış Ekonomik İşler Bakanı K. F. Katushev 
başkanlık etmişlerdir. Toplantı sonucunda bir Protokol imzalanmıştır.

18-21 Kasım

Sayın Müsteşarın Mısır Arap Cumhuriyeti’ni ziyareti.
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ATA Demekleri Genel Kurul toplantısı - Lizbon (Türk ATA Derneği 
yetkilileri katılmıştır.

21 - 25 Kasım

Moskova’da düzenlenen «2. UNESCO Beden Eğitimi ve Spor İşlerinden
Sorumlu Bakanlar ve Yüksek Dereceli Memurlar Toplantısı»na katılm- 
mıştır.

21 - 25 Kasım

Paris’te düzenlenen «Genel Enformasyon Programı Hükümetlerarası 
Konseyi (PGI) Toplantısı»na katılmmıştır.

21 - 25 Kasım

Filibe’de Balkan ülkeleri Resmi Turizm Kuruluşları 21. Konferansı ya
pılmıştır. Konferans sonunda bir Protokol imzalanmıştır.

21 - 25 Kasım

Avustralya Temel Sanayiler ve Enerji Bakanı John Kerin, Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanı Fahrettin  K urt’un vaki davetine icabetle, ül
kemizi ziyaret etmiş ve ekonomik işbirliği imkanları üzerinde resmi ve 
özel sektör yetkililerimizle temaslarda bulunmuştur. Ziyaret sırasında, 
iki ülke arasında bir Karma Ekonomik Komisyon kurulmasını amaçla
yan «Ticaret, Ekonomik ve Teknik İşbirliği Anlaşması» imzalanmıştır.
24 - 30 Kasım

Roma’da, Türkiye - İtalya Karma Ekonomik, Sınai ve Teknik İşbirliği
Karma Komisyonu çerçevesinde, Sağlık Alt Komitesi Toplantısı yapıl
mıştır.

25 Kasım - 20 Aralık
Viyana’da yapılan «Uyuşturucu ve Psikotrop maddeler kaçakçılığına 
karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi»nin hazırlandığı, Konferansa Müs
teşar Sayın Nüzhet Kandemir Başkanlığında bir heyet katılmıştır. 20 
Aralık 1988 tarihinde tamamlanan Sözleşme aynı tarihde tarafımızdan 
imzalanmıştır.

27 - 30 Kasım
Başbakan Turgut özal’m Fransa’yı resmi ziyareti.

28 - 30 Kasım

Karadeniz’de çevrenin korunması ve kirliliğin önlenmesi konusunda bir 
sözleşme hazırlanması ile ilgili olarak, Türkiye SSCB, Bulgaristan ve 
Romanya arasında Bükreş’te görüşmeler yapılmıştır.

19 - 23 Kasım
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Görüşmelerde Türk tarafı, konu ile ilgili olarak daha çok UNEP ve IMO 
gibi Uluslararası kuruluşların katkısının gerektiği üzerinde durmuştur. 
Romanya ise kirlilikle mücadelenin Münhasıran ulusal planda yürütül
mesi ve sözleşme çerçevesinde sadece istişarelerde bulunulması konula
rında direnmiştir. Konu ile ilgili ikinci tu r  görüşmelerin bu yılın ilk ay
larında Ankara’da yapılacaktır.

28 - 29 Kasım

Hollanda Atlantik Komisyonu ile ABD Dış Politika Analizleri Enstitü
sü tarafından düzenlenen ve NATO Avrupa Grubu’nca himaye edilen 
NATO Konferansı - Vaşington (Milli Savunma Bakanı katılmıştır.)

30 Kasım - 2 Aralık

Brüksel’de, Eurogroup ve NATO Savunma Bakanları toplantılarına Mil
li Savunma Bakanı katılmıştır.

5 - 9 Aralık

1948 yılında aktedileıı Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması 
(GATT) çerçevesinde dünya ticaretinin serbestleştirilmesi amacıyla bu
güne dek yedi adet Çok Taraflı Ticaret Müzakereleri (ÇTTM) gerçek
leştirilmiş olup, sekizincisi ve en önemlisi olan Uruguay Round görüş
meleri Eylül 1986’da Punta del Este’de başlatılmış ve iki senedir devam 
etmektedir. Uruguay Round ÇTTM’lerinin gözden geçirilmesi amacıyla 
Kanada’nm Montreal kentinde Bakanlar düzeyinde bir «yarı yol» ince
leme toplantısı düzenlenmiştir. Sözkonusu toplantıyla ülkemizden Devlet 
Bakanı Yusuf B. özal başkanlığında bir heyetle katılmmıştır.

2 Aralık

İran Ağır Sanayi Bakanı Behzad Nabavi’niıı İran Başbakanı Musavi’den 
Sayın Başbakanımıza bir mesaj getirmek üzere Türkiye’yi ziyareti.

5 icralık

Türkiye Cumhuriyeti ile Portekiz Cumhuriyeti arasında Kültür Anlaş
ması, iki ülkenin Dışişleri Bakanları tarafından imzalanmıştır.

4 - 6 Aralık

Portekiz Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Prof. Dr. Joao De Deus Pinheiro’- 
nun Türkiye’yi ziyareti.

8 -9  Aralık

NATO Sonbahar Bakanlar Konseyi Toplantısı. Brüksel. (Dışişleri Bakanı 
katılmıştır.)
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11-20 Aralık

Başbakan Turgut özal, Teksas Teknik üniversitesi tarafından kendisine 
tevcih edilecek Fahri Doktorluk Unvanını almak ve bu vesileden yarar
lanarak eski ve yeni ABD yöneticileriyle temaslarda bulunmak üzere 
Amerika Birleşik Devletlerini özel olarak ziyaret etmiştir. Vaşington’da 
Başkan Reagan ve Ocak ayında Başkanlık görevini devralacak Başkan 
Yardımcısı Bush ile birer görüşme yapan ve Dışişleri Bakanı ShultzTı 
kabul eden Başbakan, ABD’deki çeşitli iş ve bankacılık çevreleriyle de 
temaslarda bulunarak, Türkiye’nin dış politikası ve bölgesel sorunlar 
karşısındaki tutumu hakkında Amerikan kamuoyunu oluşturan çevre
lere hitap etmiş; Şikago’da Türk ekonomisi ile ilgili olarak düzenlenen
bir toplantıda Türkiye’deki ekonomik gelişmeler hakkında bilgi vermiş
tir.

12 -15 Aralık

Türkiye - F. Almanya Mali ve Teknik İşbirliği görüşmeleri Ankara’da 
yapılmıştır. Görüşmelerde F. Alman teknik işbirliğiyle Türkiye’de yü
rütülmekte olan projelerin finansmanına ilişkin konular ele alınmıştır.

13 -14 Aralık

Ankara’da, 1989 başında Türkiye’de yapılacak olan Balkan ülkeleri Eko
nomi/Dış Ticaret Bakanları Toplantısına hazırlık mahiyetinde Uzman
lar Toplantısı yapılmıştır. Sözkoııusu Toplantı sırasında Ekonomi/Dış 
Ticaret Bakanları Toplantısının gündemi tesbit edilmiştir.

14 - 21 Aralık

Türkiye - Arnavutluk KEK 1. Dönem Toplantısı Tirana’da yapılmıştır. 
Toplantı sonucunda bir Protokol imzalanmıştır.

14 Aralık

Türk - Kuveyt Kültürel Değişim Programı Kuveyt’de imzalanmıştır.

15 -16 Aralık

Ankara’da Türkiye - Norveç Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı ya
pılmıştır. Türk Heyetine Hazine ve Dış Ticaret Müsteşar Yardımcısı Dr. 
Namık Kemal Kılıç, Norveç Heyetine de Dışişleri Bakanlığı Devlet Sek-

İ. j  te

reteri Asbjorn Eikeland başkanlık yapmıştır.

15 -16 Aralık

Türk ve Romen heyetleri arasında Samsun - Köstence Tren Ferry Hat
tının açılışı ile ilgili müzakereler Ankara’da yapılmıştır.
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15 -16 Aralık

Chicago'da Chicago üniversitesi, «Türkiye'nin Amerikalı Dostları Der
neği» ve «Türk - Amerikan İşadamları Konseyi» tarafından ortaklaşa 
düzenlenen «Türkiye'nin Avrupa ve Ortadoğu'da Siyasi ve Ekonomik 
Rolü» konulu Konferansın kapanış oturumuna Sayın Başbakanımız ka
tılmış ve bir konuşma yapmıştır.

26 - 28 Aralık

Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi Nüzhet Kandemir, Sovyetler 
Birliği Dışişleri Bakan Birinci Yardımcısı Aleksandr Bessmertmkh'm 
konuğu olarak, siyasi istişareler için Sovyetler Birliği'ni ziyaret etmiş
tir. Sayın Müsteşar, ziyaret sırasında Sovyet Dışişleri Bakanı Şevard- 
nadze ve Dış Ekonomik İlişkiler Bakanı Katuşev ile de birer görüşme 
yapmıştır. Şevardnadze, ülkemizin Ermenistan SSC'nde meydana gelen 
deprem dolayısıyla yaptığı yardımlara teşekkür etmiştir. Müsteşarımız 
ayrıca, Nisan ayında ülkemizi ziyaret eden Bakan Birinci Yardımcısı ve 
halen Sovyetler Birliği'nin Kabil Büyükelçisi olan Yuli Vorontsov ile 
de görüşmüştür.

31 Aralık

Avrupa Topluluğuna tam üyelik müracaatı çerçevesinde ülkemizin çe
şitli yönlerden tanıtımının gerçekleştirilmesi cümlesinden olarak Avrupa 
Parlamentosuna mensup milletvekilleri 7 Ekim - 31 Aralık 1988 tarih
leri arasında aşağıda sunulan program dahilinde ülkemizi ziyaret etmiş
lerdir.

15 -18 Ekim

AP Avrupa Demokratlar Birliği Grubu Milletvekili İngiliz Peter Vanneck. 

23 - 27 Kasım

AP Başkan Yardımcısı ve Liberal Grup Milletvekili Portekizli Rui 
Amaral ile keza AP’na ve Liberal Gruba mensup Portekizli parlamen
terler Carlos Pimenta ve Manuel Pereira.

27 - 31 Aralık

Avrupa Parlamentosu «Avrupa Demokratlar Birliği» grubundan Dani
markalI Lars Poulsen ile Danimarka Radikal Partisine mensup Steffen 
Westergaard Andersen ve Danimarka Sosyal Demokrat Partisine üye 
Kersten Jensen. (Lars Poulsen aynı zamanda Danimarka Muhafazakar 
milletvekilidir. Andersen ile Jensen ise Haziran 1989’da yapılacak AP 
seçimlerinde partilerince birinci sıradan aday gösterileceklerdir.)
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Bu ziyaretler, parlamenterlere ülkemiz gerçeklerini daha yakından mü- 
şahade imkanını yaratmış, Türkiye ile Avrupa Toplulukları arasındaki 
ilişkilerin gelişmesine olumlu katkıda bulunmuştur.

1988 yılı, Mimar Sinan’ın ölümünün 400. yıldönümü olup, bu vesileyle 
yurtiçinde ve dışında tanıtıcı çeşitli etkinlikler düzenlenmiştir. Bu çer
çevede, sanatçı Sami GÜNER’in hazırladığı fotoğraflardan oluşan ve 
Mimar Sinan’ın eserlerini çeşitli yönleriyle tanıtan «Mimar Sinan Fotoğ
raf Sergisi» dört ayrı takım halinde 1988 yılı boyunca Batı ve Doğu
Avrupa, Güney Amerika ve Ortadoğu’da 18 ülkede 25 yerde sergilen
miştir.



RESMİ VE DİĞER ÖNEMLİ ZİYARETLER



17-20 Ocak 1988
Cezayir

26 Haziran - 3 Temmuz 1988 
A. B. D.

12 - 15 Temmuz 1988 
İngiltere

16 - 21 Ekim 1988
Federal Almanya

BAŞBAKANIN ZİYARETLERİ :

12 - 25 Şubat 1988 
Mısır

28 Şubat - 1 Mart 1988 
İran

1 - 4 Mart 1988
NATO Olağanüstü Zirvesi - Brüksel

I - 3  Nisan 1988 
Irak

%

28 - 30 Mayıs 1988
Libya

1 - 4 Haziran 1988 
A. B. D.

13 - 15 Haziran 1988
Yunanistan (Ek 2)

20 - 26 Temmuz 1988 
Suudi Arabistan

5 - 7 Ekim 1988
İtalya

27 - 30 Kasım 1988
Fransa

I I - 2 1  Aralık 1988 
A. B. D.

CUMHURBAŞKANININ ZİYARETLERİ



5 - 7 Şubat 1988
Verhkunde Savunma Konferansı - Münih 

1 - 4 Mart 1988
NATO Olağanüstü Zirvesi - Brüksel

9 - 10 Haziran 1988
NATO Konseyi İlkbahar Toplantısı - Madrid

1 - 4  Ağustos 1988
Arnavutluk

25 Eylül - 12 Ekim 1988 
A. B. D. (BM Toplantısı)

7 - 1 1  Aralık 1988
Belçika (NATO Bakanlar Konseyi) 

DIŞİŞLERİ MÜSTEŞARININ ZİYARETLERİ

21 - 22 Şubat 1988
Atina

20 - 23 Nisan 1988
Hindistan

10 - 11 Haziran 1988
Bağdat

8 - 12 Temmuz 1988
Fas

30 - 31 Ağustos 1988 
Bağdat

1 - 2 Eylül 1988 
Tahran

23 - 25 Ekim 1988 
A. B. D.

26 - 28 Aralık 1988 
S. S. C. B.

DIŞİŞLERİ BAKANININ ZİYARETLERİ :
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11 - 12 Ocak 1988 m. •

Fransa Dışişleri Bakanı J. B. Raimond 

2 - 5 Şubat 1988
FKÖ İcra Komitesi üyesi ve Devlet Bakanı Abdul Rahim Ahmed

5 - 6 Şubat 1988
Mısır Cumhurbaşkanı H. Mübarek 

15 - 17 Şubat 1988
İran Dışişleri Bakanı Ali Ekber Velayeti

6 - 10 Mart 1988
FKÖ Siyasi Daire Başkanı Faruk Kaddumi

%

22 - 26 Mart 1988
Arnavutluk Halk Meclisi Prezidyumu Birinci Başkan Yardımcısı Rita 
Marko

29 Mart - 1 Nisan 1988
Çin H. C. Dışişleri Bakan Yardımcısı Qi Huai Yuan 

6 - 8 Nisan 1988
İngiltere Başbakanı Margaret Thatcher . '

15 - 17 Nisan 1988

Venezuela Cumhurbaşkanı Jaime Lusinchi (özel)

26 - 29 Nisan 1988

Malezya Dışişleri Bakanı Dato Abu Hassan Bin Hajı Omar 

26 - 30 Nisan 1988

S. S. C. B. Dışişleri Bakan Birinci Yardımcısı Yuli M. Vorontsov (Ek 1)

2 - 3 Mayıs 1988 
İsviçre Dışişleri Müsteşarı

22 - 24 Haziran 1988
Yugoslavya Başbakanı Branko Mikuliç (Ek 3)

5 - 8  Temmuz 1988
İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Mansuri

TÜRKİYE’YE YAPILAN ZİYARETLER :
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1 7 - 2 0  Temmuz 1988
Hindistan Başbakanı Rajiv Gandhi

1 - 2 Ağustos 1988
İran Başbakan Yardımcısı Muayyeri

23 - 29 Ağustos 1988
Cezayir Dışişleri Bakanı Dr. Ahmed Taleb İbrahimi 

1 - 2 Eylül 1988
İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Lavasani 

15 - 17 Eylül 1988
Avusturya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Alois Mock

24 - 25 Ekim 1988
FKö İcra Komitesi Başkanı Yasser Arafat

8 - 1 3  Kasım 1988
Gambiya Dışişleri Bakanı Omar Sey 

15 Kasım. 1988
Ürdün Veliahdı Prens Haşan Bin Tallal 

4 - 6 Aralık 1988
Portekiz Dışişleri Bakanı Prof. Dr. Joao de Deus Pinheiro



(27.4.1988)
Ek : 1

H A B E R

Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi Nüzhet Kandemir ile, dün 
Ankara'ya gelen Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Dışişleri Bakan 
Birinci Yardımcısı Yuli Mihailoviç Vorontsov başkanlığındaki heyetler 
arasındaki siyasi istişarelere bugün Dışişleri Bakanlığında başlanmıştır.

Görüşmelerin sabahki bölümünde iki ülke arasındaki ilişkilerin çe
şitli veçheleri üzerinde durulmuştur. Taraflar, aralarında mevcut iyi 
komşuluk, dostluk ve işbirliği ilişkilerinin, bağımsızlık, toprak bütünlüğü 
ve milli egemenliğe saygı, haklarda eşitlik ve içişlerine müdahale etmeme 
ilkelerine uygun olarak daha da geliştirilmesi hususunda sahip 
oldukları kararlılığı dile getirmişlerdir. Değişik sosyal ve siyasi rejime 
sahip olmalarının ve iki farklı savunma sistemi içinde yer almalarının 
bu ilişkilerin geliştirilmesi açısından engel teşkil etmediğini memnu
niyetle teyid etmişlerdir.

Başbakan Turgut özalTn 1986 yılında Sovyetler Birliği’ne yapmış 
olduğu ziyaretin iki ülke arasındaki ilişkilerin karşılıklı yarara hizmet 
edecek şekilde geliştirilmesinde önemli bir dönüm noktası oluşturduğunu 
özellikle ifade eden taraflar, önümüzdeki dönemde gerçekleştirilmesi 
beklenen yüksek düzeydeki ziyaretlerin bu istikamette önemli katkı 
sağlayacağını açıklamışlardır.

Taraflar, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin değişik 
sosyal ve siyasi sistemlere sahip devletler arasındaki ilişkiler bakımın
dan güzel bir örnek teşkil ettiğini memnuniyetle kaydederek, bu ilişki
lerin daha da geliştirilmesi istikametinde siyasi iradeye sahip bulun
duklarını teyid etmişlerdir.

iki ülke arasında imzalanan Uzun Vadeli Ticaret ve Doğal Gaz 
Anlaşmalarında belirlenen hedeflere ulaşılması amacıyla tarafların kar
şılıklı çabalarını arttırmaları gerektiği hususunda fikir birliği sağlan
mıştır. Taraflar Başbakan Turgut özal’m Sovyetler Birliğine yaptığı 
son resmi ziyaret sırasında varılan mutabakat uyarınca Türk müteah
hitlik firmalarının Sovyetler Birliğinde üstlenecekleri çeşitli inşaat pro
jelerinin mevcut ekonomik ilişkilere yeni bir boyut kazandıracağını ifa
de etmişlerdir. İki ülke ticari kuruluşlarının ortak teşebbüsler halinde 
faaliyet göstermelerinin önemine işaret eden taraflar, iş çevrelerinde 
iki ülke piyasaları hakkında mevcut bilgi eksikliğinin giderilmesine ça
lışılması lüzumunu vurgulamışlardır. Bu çerçevede yeni kurulan Türk -
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Sovyet İş Konseyinin faaliyetlerinin bu alanda yararlı bir katkı oluş
turacağına inandıklarını belirtmişlerdir. Taraflar, ekonomik ilişkilerin 
geliştirilmesi imkânlarını ayrıntılı şekilde gözden geçirecek Karma Eko
nomik Komisyon Toplantısinm yakında gerçekleştirilmesinin önemini 
belirtmişler ve bu toplantıya kadar geçecek süre zarfında mevcut ka
rarların süratle tatbik edilmesi gereği üzerinde mutabık kalmışlardır.

Taraflar, Karadeniz’de başta kalkan stoklarının tesbiti olmak üzere, 
balıkçılıkla ilgili konuları düzenleyecek bir Balıkçılık Anlaşmasının ha
zırlıklarını başlatmayı kararlaştırmışlardır.

Taraflar, ayrıca, iki ülke arasında Kültür ve bilim alanında ilişki
lerin giderek gelişmekte olmasından ve geçen yıl Moskova’da imzalanan 
Kültürel Değişim Programı’nda öngörülen kültürel etkinliklerin gerçek
leştirilmesinden memnuniyet dile getirmişlerdir.

Görüşmelerin öğleden sonraki bölümünde çeşitli bölgesel ve ulus
lararası konular üzerinde görüş alışverişinde bulunulacaktır.



(27 Nisan 1988)
Ek : 1

H A B E R

Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi Nüzhet Kandemir ve Sov
yet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Dışişleri Bakanı Birinci Yardımcısı 
Yuli Mihailoviç Vorontsov başkanlığındaki heyetler arasındaki siyasi 
istişarelere öğleden sonra bölgesel konular üzerinde yapılan görüş Alış
verişi ile devam edilmiştir.

r y

JLiTürk heyetince, Sovyet tarafına Kıbrıs konusundaki görüşlerimi 
etraflı şekilde izah edilmiştir.

Taraflar, Orta Doğu ihtilafının temelini Filistin meselesinin teşkil 
ettiğini; Filistin Kurtuluş örgütünün Filistin halkının yegane meşru 
temsilcisi olduğunu belirtmişler ve Filistinlilerin ihtilafın çözümünü 
amaçlayan barış çabalarına iştirakinin önemini vurgulamışlardır. Böl
gede adil ve kalıcı bir barışın ancak İsrail’in 1967’den beri işgal ettiği 
Arap topraklarından çekilmesi ve Filistin halkının self-determinasyon 
hakkı dahil tüm meşru haklarının tanınmasıyla mümkün olabileceğini 
dile getiren taraflar, bu konudaki görüşlerinde büyük benzerlikler bu
lunduğunu müşahade etmişlerdir. Taraflar, ayrıca, Orta Doğu ihtilafının 
kalıcı ve adil bir barışla çözümlenmesi yönünde ilgili tüm taraflarca 
benimsenecek bir uluslararası konferansın toplanmasını desteklediklerini 
açıklamışlardır. Taraflar son dört buçuk aylık süre zarfında işgal al
tındaki topraklarda İsrail’ce sürdürülen ve çok sayıda Filistinlinin ölü
müne yol açan insanlık dışı uygulamaları kınadıklarını hatırlatmışlardır.

İran - Irak savaşının devamından duydukları üzüntü ve endişeyi 
dile getiren taraflar, savaşın biran önce adil, kalıcı ve şerefli bir barışla 
sona erdirilmesi yönünde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 598 
sayılı kararının savaşan devletlerin yararlanabileceği bir zemin oluştur
duğuna işaretle, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin bu kararın uy
gulanması istikametindeki gayretlerini desteklediklerini teyid etmişler 
ve bu konuda katkıda bulunmak hususundaki kararlılıklarım vurgula
mışlardır.

Görüşmelere yarın iki tarafı da ilgilendiren diğer bölgesel ve ulus
lararası konular üzerinde görüş alış-verişi ile devam edilecektir.

Bugün Dışişleri Bakanı A. Mesut Yılmaz tarafından kabul edilen 
Bakan Yardımcısı Vorontsov, yarın da Başbakan Turgut özal tarafın
dan kabul edilecektir.
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(15 Haziran 1988)
Ek : 2

ORTAK BASIN BİLDİRİSİ

1. Türk ve Yunan Başbakanlarının Davos ve Brüksel buluşmala
rıyla başlayan diyalog sürecini daha da ileri götürmek amacıyla ve 
Yunanistan Başbakanı Andreas Papandreou’nun davetine icabetle Tür
kiye Başbakanı Turgut özal 13 -15 Haziran 1988 tarihlerinde Yunanis
tan’a resmi bir ziyarette bulunmuştur.

2. İki Başbakan arasındaki görüşmeler yapıcı bir yaklaşımla yü
rütülmüş ve iyiniyet ve karşılıklı anlayış ortamında cereyan etmiştir.

3. İki Başbakan Davos ve Brüksel’de alınan kararlar uyarınca 
24 - 26 Mayıs 1988 tarihlerinde, sırasıyla, Atina ve Ankara’da toplanan 
Türk - Yunan Siyasi Komitesi ile Türk - Yunan İşbirliği Komitesinin 
vardıkları anlaşmaları onaylamışlardır.

4. İki Başbakan, Türkiye ile Yunanistan Dışişleri Bakanları A. 
Mesut Yılmaz ve Karolos Papoulias’m Eş-Başkanlıklarmda yapılan 
Siyasi Komite toplantılarında elde edilen sonuçlar için takdirlerini ifade 
etmişlerdir. Bu cümleden olarak, güven arttırıcı önlemlere ilişkin muta
bakat muhtırasını ve 27 Mayıs 1988 tarihli Atina Ortak Basın Bildiri
sinde belirtilen diğer ilerlemeleri memnuniyetle kaydetmişlerdir.

5. İki Başbakan, İşbirliği Komitesinin 24 - 26 Mayıs 1988 tarih
lerinde, Ankara’da, Devlet Bakanı Adnan Kahveci ve Milli Ekonomi 
Bakanı Panayotis Roumeliotis’in eş - başkanlıklarında aktedilen toplan
tısında, kurumsal ve hukuki çerçeve, altyapı ve sektör temelinde işbir
liği gibi kapsamlı konular üzerinde cereyan eden görüşmeleri takdirle 
kaydetmişlerdir.

İki ta raf güçlü ve verimli bir ekonomik işbirliğinin iki ülke arasın
daki ilişkilerindeki güven ve istikrar atmosferi ile kolaylaşacağı görü- 
şündedrler. Aynı zamanda, ekonomik işbirliği güvenin yaratılmasını 
teşvik etmektedir.

Bu açıdan, her iki Komite tarafından gerçekleştirilen gelişmeler 
birbirini yakmen etkilemektedir.

îki taraf, Davos, Brüksel ve Atina toplantılarında yaratılan eko
nomik işbirliği imkanlarından tam olarak istifade etmeyi kararlaştır
mışlar ve bunun karşılıklı güven duygusunu daha da geliştireceği 
hususunda mutabık kalmışlardır.

îki Başbakan İşbirliği Komitesinde şimdiye kadar gerçekleştirilen 
çalışmaların bir devamı niteliğindeki aşağıdaki kararlardan duydukla
rı memnuniyeti belirtmişlerdir :
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a) Aşağıdaki anlaşmaların imzalanmasına yönelik olarak müzake
relerin başlaması

Ekonomik, sınaî ve teknik işbirliği
Bilimsel ve teknolojik işbirliği
Çifte vergilendirmenin incelenmesi
Yatırımların teşviki ve korunması
Denizcilik anlaşmaları
b) Her iki tarafın, çifte vergilendirmenin önlenmesine ilişkin ge

nel anlaşmanın sonuçlandırılmasından önceki ön ve ara adım olarak 
deniz ve hava taşımacılığında karşılıklı vergi muafiyeti tanıyacak ikili 
düzenlemelerin gerçekleştirilmesi hususundaki gerekli işlemleri yürütme 
kararı. Yukarıda mezkûr Anlaşma’ya ilişkin müzakerelerin ne zamanı 
başlayacağı, Komitenin Eylül ayında yapacağı müteakip toplantısında 
kararlaştıracaktır.

c) Turizm Ortak Komisyonu toplantısının Ekim 1988 sonu veya 
Kasım 1988 başında Atina'da yapılması,

d) Ankara’da 26 Mayıs 1988 tarihinde yayınlanan Ortak Basın 
Açıklamasında belirtilen, taşımacılık alanındaki işbirliği imkânlarının 
geniş bir şekilde görüşülebilmesini teminen iki ülke yetkilileri arasında 
üst düzey bir toplantı tertiplenmesi.

Ankara’da 26 Mayıs 1988 tarihinde yayınlanan Ortak Basın açık
lamasında da belirtildiği üzere, Türkiye’deki Yunan Emlâki konusunda 
bir görüş teatisinde bulunulmuştur.

Kaydedilen ilerlemelerin yeni bir değerlendirilmesi, Komitenin ge
lecek Eylül ayında Atina’da akdedilecek müteakip toplantısında yapıla
caktır.

6. Davos ve Brüksel’de başlattıkları sürecin sabır, karşılıklı say
gı, iyi niyet ve siyasal kararlılık gerektirdiğinin bilincinde olan iki Baş
bakan, Türk ve Yunan milletleri arasındaki anlayış ortamının daha da 
geliştirilmesine olan bağlılıklarını teyid etmişlerdir, iki Komitenin ge
lecekte yürütecekleri çalışmalara yol göstermek üzere, Komitelerin eş- 
başkanlarma çalışmalarını Davos ve Brüksel bildirilerinin ilgili hüküm
leri uyarınca devam etmeleri hususunda talimat vermişlerdir.

7. İki Komitenin çalışmalarına devam etmek üzere 8 - 11  Eylül 
1988 tarihlerinde Atina ve Ankara’da toplanmaları kararlaştırılmıştır.

8. Yunanistan Başbakanı Sayın Andreas Papaııdreou Türkiye’ye 
resmi ziyarette bulunması için Türkiye Başbakanı Sayın Turgut özal 
tarafından yapılan daveti kabul etmiştir. Bu ziyaretin tarihleri diplo
matik yollardan kararlaştırılacaktır.
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(24 Haziran 1988)
Ek : 3

ORTAK BASIN AÇIKLAMASI

Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti Başbakanı Branko 
Mikuliç Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Turgut Özal’m daveti üzerine 
22-24 Haziran 1988 tarihlerinde Türkiye’ye resmî bir ziyarette bulun
muştur.

Konuk Başbakan Türkiye Cumhurbaşkanı Kenan Evren tarafın
dan kabul olunmuştur.

Ziyaret, iki ülke arasında mevcut yakın dostluk ve işbirliği ilişkile
rinin yüksek düzeyini yansıtan samimî ve yapıcı bir ortamda cereyan 
etmiştir.

İki Başbakan yaptıkları görüşmelerde ikili ilişkilerin çeşitli veç
helerini gözden geçirmişler ve münasebetlerin istikrarlı ve pürüzsüz bir 
şekilde gelişmekte olmasından duydukları memnuniyeti dile getirerek 
örnek teşkil eden bu ilişkilerin Balkanlar ve Avrupa’daki ortama olum
lu katkılarda bulunduğunu kaydetmişlerdir.

İki Başbakan ekonomik ve ticarî ilişkilerde son yıllarda sağlanan 
ilerlemeyi memnunlukla karşılamışlardır. Bununla birlikte mevcut işbir
liğinin iki ülkenin giderek artan potansiyelleri ve imkânlarını yansıtmak
tan uzak olduğunu müşahade ederek ilişkilerin çeşitlendirilmesi ve da
ha yüksek bir işbirliği düzeyine ulaşılması için yeni yol ve yöntemler 
bulunması gereğince mutabık kalmışlardır. Turizmin geliştirilmesinde de 
görüş birliğine varmışlardır. Bu çerçevede Ortak Turizm Komitesinin 
Eylül veya Ekim 1988 aylarında toplanmasını kararlaştırmışlardır. Türk 
ve Yugoslav firmalarının üçüncü ülkelerde başlattıkları işbirliğinin a rt
tırılmasının önemini de vurgulamışlardır.

İki Başbakan, ülkelerinin transit taşımacılık bakımından elverişli 
coğrafi durumlarını dikkate alarak bu alandaki ilişkilerin geliştirilmesi 
üzerinde durmuşlardır. Bu çerçevede, Mersin - Koper arasında direkt 
Ro-Ro seferleri yapacak bir ortak deniz taşımacılık şirketi kurulması ve 
bu amaçla Ro-Ro gemileri inşaı ve/veya kiralanması hususunda bir 
fizibilite çalışması yapılmasında mutabakata varmışlardır.

îki ülke arasındaki yakın ilişkilerin kültürel alana da yansıdığını 
kaydeden Başbakanlar Kültürel Değişim Programlarının başarıyla yü
rütüldüğüne işaretle enformasyon alanındaki ve özellikle radyo - televiz
yon kuruluşları ve haber ajansları arasındaki temas ve işbirliğinin daha 
da geliştirilmesi temennisinde bulunmuşlardır.
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îki Başbakan iki ülke arasında mahkûmların mübadelesine ilişkin 
bir sözleşmenin imzalanması çalışmalarının hızlandırılmasında mutabık 
kalmışlardır.

îki Başbakan, Yugoslavya'nın girişimiyle 24 - 26 Şubat 1988 tarih
lerinde Belgrad'da yapılan Balkan ülkeleri Dışişleri Bakanları Toplantı
sının yarattığı yeni imkânları memnuniyetle karşılamışlardır. Bu tari
hi toplantıda ekonomi, ticaret, bilim, kültür, ulaştırma alanlarında ve 
İnsanî sorunlarda bir anlayış ve işbirliği havasının hakim olduğunu kay
detmişlerdir. İşbirliğini engelleyen bütün ikili sorunlara çözüm bulun
masının önemini vurgulamışlardır.

Başbakanlar çeşitli uluslararası ve bölgesel sorunlar üzerinde de 
görüş alışverişinde bulunmuşlardır.

Bu çerçevede iki Başbakan, ABD ve SSCB arasındaki diyalogun 
devamını ve silâhsızlanma alanında vardıkları anlaşmayı destekledikle
rini ifade etmişlerdir. Bu sürecin devam etmesi ve silâhsızlanmanın bü
tün alanlarını kapsaması temennisinde bulunmuşlardır. Genel bir silâh
sızlanmanın sağlanması anlayışından hareketle bütün ülkelerin bu süre
ce daha geniş ölçüde katkıda bulunmalarının önemini vurgulamışlardır.

Akdeniz'de güvenlik ve işbirliğinin geliştirilmesi imkânları üzerinde 
de durmuşlardır.

İki Başbakan Kıbrıs sorununa adil ve kalıcı bir çözüm aranması
hususundaki görüşlerini dile getirmişler ve Birleşmiş Milletler Genel
Sekreterinin bu yönde sürdürdüğü çabaları desteklediklerini ifade et
mişlerdir.

îki Başbakan bölgenin güvenlik ve istikrarı için ciddi bir tehdit 
oluşturmaya devam eden İran - Irak Savaşından duydukları endişeyi 
kaydetmişlerdir. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 598 sayılı ka
rarının bölgede barışın tesisi için elverişli bir temel teşkil ettiğini be
lirtmişlerdir.

îki Başbakan Orta Doğu'da adil ve kalıcı bir barışın ancak İsrail'in 
1967 yılından beri işgal ettiği tüm Arap topraklarından çekilmesi ve 
Filistin halkının meşru haklarının tanınmasıyla sağlanabileceğini ifade 
ederek, İsrail'in işgal altındaki Arap topraklarında yaşayan Filistin hal
kına uyguladığı insanlık dışı baskıları esefle karşılamışlar ve İsrail'in 
uluslararası hukuktan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmesi 
gereğini vurgulamışlardır. Birleşmiş Milletlerin gözetiminde, Filistin 
Kurtuluş örgütü dahil ilgili tüm tarafların iştirakiyle bir uluslararası 
barış konferansı toplanmasını desteklediklerini açıklamışlardır.



İki Başbakan Afganistan meselesine ilişkin Cenevre anlaşmalarının 
imzalanmasını olumlu mütalaa ederek bunun soruna kalıcı bir çözüm 
bulunması yönünde önemli bir adım oluşturacağı umudunu dile getir
mişlerdir.

İki Başbakan gelişme yolundaki ülkelerin ciddi boyutlara ulaşan 
dış borçları sorununu da ele almışlardır.

Görüşmelerden ve varılan sonuçlardan duydukları memnuniyeti di
le getiren iki Başbakan bu ziyaretin iki ülke arasındaki işbirliği ilişki
lerinin daha da geliştirilmesine ve dostluk bağlarının güçlendirilmesine 
özlü bir katkıda bulunduğunu beyan etmişlerdir.

Başbakan Mikuliç, Başbakan özal’ı Yugoslavya'ya resmî bir ziyaret 
yapmaya davet etmiştir. Davet memnunlukla kabul edilmiş olup ziyaret 
tarihi diplomatik yollardan tesbit edilecektir. Bu ziyaret sırasında iki 
ülke işadamlarının da biraraya gelerek yeni işbirliği alanlarını araştır
maları hususunda mutabık kalınmıştır.
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(24 June 1988)

JOINT PRESS RELEASE

At the invitation of the Prime Minister of the Republic of Turkey, 
Mr. Turgut Ozal, the President of the Federal Executive Council of 
the Socialist Federal Republic of Yugoslavia, Mr. Branko MikuliQ, paid 
an official visit to the Republic of Turkey from 22 to 24 June 1988.

The President of the Republic of Turkey, Mr. Kenan Evren, 
received the guest Prime Minister.

The visit took place in a cordial and constructive atmosphere which 
reflects the close friendship and cooperation between the two countries.

The two Prime Ministers reviewed their bilateral relations, 
expressed their satisfaction with their stable and smooth development 
and noted tha t these exemplary relations positively contribute to the 
atmosphere in the Balkans and in Europe in general.

The two Prime Ministers noted that the progress achieved during 
recent years in their economic and commercial relations are satisfactory. 
However, they observed th a t their cooperation is far from reflecting 
the growing potentials and capabilities of the two countries. They 
agreed upon the need to diversify these relations and find new ways 
and means to reach a higher level of cooperation. They also agreed upon 
further promoting tourism. In this context, they decided that the Joint 
Tourism Committee shall meet during September or October of 1988. 
They stressed the importance of the enhancement of the already exis
ting cooperation between Turkish and Yugoslav companies in third
markets.

Considering the favourable location of their countries for transit 
transportation, the two Prime Ministers underlined the importance of 
the development of their relations in this field. In this context, they 
agreed tha t a feasibility study should be undertaken in connection with 
the establishment of a joint shipping commany to operate direct Ro-Ro 
services between Mersin and Koper, as well as the construction and/or 
leasing of Ro-Ro ships for this purpose.

9

Noting with satisfaction tha t the close relationship between the 
two countries is also reflected in the cultural field, and pointing out 
that the Cultural Exchange Programmes are being successfully imple
mented, the two Prime Ministers expressed their hope to further develop



the contacts and cooperation in the field of information, and especially 
between their radio-television corporations and news agencies.

The two Prime Ministers agreed that the work in connection with 
the conclusion of an agreement on the exchange of prisoners should 
be accelerated.

The Prime Ministers welcomed the new opportunities created 
by the Meeting of the Foreign Ministers of the Balkan Countries 
held in Belgrade upon the initiative of Yugoslavia between February 
24 - 26 1988, They noted the atmosphere of understanding and
cooperation in fields such as economy, trade, science, culture, transpor
tation and on humanitarian issues which prevailed at this historic 
meeting. They emphasized the significance of finding solutions to all 
bilateral problems which hinder cooperation.

The Prime Ministers exchanged views on international and regional 
problems.

Within this framework, the Prime Ministers expressed their sup
port for the continuation of the dialogue between the USA and the 
Soviet Union and the agreement they reached in the field of disarma
ment. They expressed their hope tha t this process will continue and 
cover all fields of disarmament. They also, stressed the importance of 
a wider contribution of all countries to this process having in mind the 
need for promoting the establishment of global disarmament.

They also discussed the possibilities of promoting Security and 
Cooperation in the Mediterranean region.

The two Prime Ministers expressed their views regarding the 
search for a just and lasting solution to the question of Cyprus and 
their support for the efforts of the UN Secretary General in this 
direction.

The Prime Ministers expressed their concern for the Iran - Iraq 
war, which continues to be a serious threat for the security and stability 
of the region. The Prime Ministers expressed that the UN Security 
Council Resolution 598 constitutes an appropriate basis for restoring 
peace in the region.

The two Prime Ministers, while expressing the necessity for a just 
and lasting peace in the Middle-East which could only be achieved on 
the condition of the withdrawal of Israel from all Arab territories 
occupied since 1967 and by restoring the legitimate rights of the Pales
tinian people, deplored the inhuman oppressions imposed on Palestinian
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people by Israel and emphasized the responsibility of Israel to fulfill 
its obligations by virtue of international law. They expressed their 
support for the convening of an international peace conference under 
the auspices of the United Nations with the participation of all the 
parties concerned, including the PLO.

The two Prime Ministers have considered positively the signing
of the Geneva agreements on Afghanistan and they expressed their
hope that this constitutes an important step towards achieving a las
ting solution.

The two Prime Ministers have also taken up the foreign debt
problem of the developing countries which has acquired serious dimen
sions.

The two Prime Ministers, having expressed their satisfaction about 
the talks they had and the results they obtained, stated that this visit 
has contributed substantially to the further development of the relations 
of cooperation and to the strengthening of the ties of friendship 
between the two countries.

Prime Minister Mr. Mikuli? has invited Prime Minister Mr. ozal 
to pay a visit to Yugoslavia. The invitation has been accepted with 
pleasure and the date of visit will be determined through diplomatic 
channels. It was agreed tha t during this visit the businessmen of the 
two countries should also come together to seek new areas of cooperation.



SAYIN BAKANIN BÜTÇE KONUŞMALARI



DIŞİŞLERİ BAKANI A. MESUT YILMAZ
TARAFINDAN

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 1989 MALİ YILI BÜTÇE TASARISININ 
TBMM PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU’NDA GÖRÜŞÜLMESİ 

VESİLESİYLE YAPILACAK TAKDİM KONUŞMASI

Sayın Başkan,

Değerli üyeler,

Dışişleri Bakanlığı’nm 1989 yılı Bütçe Tasarısının Komisyonunuza 
takdimi vesilesiyle, dünyadaki başlıca siyasi gelişmelere ilişkin görüş 
ve değerlendirmelerimiz ile Hükümetimizin dış politika alanındaki faali
yetleri hakkında bilgi sunmak istiyorum.

İzninizle, önce, Bakanlığımın 1989 yılı Bütçesi üzerinde ve idari ko
nularda maruzatta bulunacağım.

Dışişleri Bakanlığının 1989 Mali Yılı Bütçe Tasarısı 341 Milyar 
286 Milyon TL.’sı olarak onaylarınıza sunulmaktadır.

Bu miktarın,
155 milyar TL/sı personel giderlerine,
53 milyar 500 milyon TL’sı diğer cari giderlere,
7 milyar 127 milyon TL/sı yatırım harcamalarına,

t

125 milyar 659 milyon TL’sı ise transfer harcamalarına ayrılmış 
bulunmaktadır.

Bakanlığımın 1989 yılı Bütçe Tasarısında öngörülen miktar, 1988 
Bütçemize oranla %  74,16’lık bir artış göstermektedir.

1989 Gider Bütçesi içindeki payı ise % 1.04’diir.

• Bakanlığımız Bütçesinin %  80’ine yakın bölümü döviz ile yapılan 
harcamaları kapsamaktadır. Bu sebeple, %  74 oranındaki artış, yabancı 
paraların Türk Lirası karşısında değer kazanması sonucu, reel bir artışı 
ifade etmemektedir. Diğer bir deyişle, döviz olarak ödenen mal ve hizmet 
karşılıkları için ayrılan ödeneklerimizde döviz cinsinden bir artış sağ
lanamamıştır.

Nitekim, 1988 bütçemizde 1 $ =  1000 TL esas alınmış iken, 1989 
bütçe tasarımızda 1 $ =  2070 TL muhtemel kurundan hareketle gerekli 
hesaplamalar yapılmıştır.

Diğer yandan, Hükümetimizin uygulamakta olduğu aktif dış poli
tikanın sonucu olarak, gelişen siyasi ve ekonomik ilişkiler çerçevesinde, 
dış temsilciliklerimizin hizmet ihtiyaçları artmaktadır. Nezdinde Tem
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silcilik bulundurduğumuz ülkelerdeki hayat pahalılığının da artmakta 
olması faktörü dikkate alındığında, Bütçemizin geçen yıla oranla % 74 
oranında gerçekleşen bir artışia asgari seviyede tutulduğu takdir bu- 
yurulacaktır.

Bakanlığımız bütçesindeki artışın diğer önemli bir nedeni de, Ba
kanlığımız işlevleri ile doğrudan ilgisi bulunmayan, Türkiye'nin üyesi 
bulunduğu milletlerarası kuruluşlara ödenen katılma paylarının, yurtdı- 
şma merkezden gönderilen öğretmen ve din görevlilerinin maaşlarının 
Bakanlığımız bütçesinde yer almasıdır. Bahsekonu giderler için 1989 
Bütçemize 72 milyar 200 milyon TL’sı ödenek konulmuştur. Bakanlığı
mız bütçesinin %  21.2’sine tekabül eden bu miktar tenzil edildiğinde, 
Bütçemizin gerçekte 269 milyar 86 milyon TL'sı ve gider bütçesi içindeki 
payının ise sadece binde 82 olduğu görülecektir.

Yukarıdaki maruzatım ışığında, Bakanlığımın 341 milyar 286 milyon 
TLüık 1989 yılı Bütçesinin tasarruf ilkelerine azami riayetle hazırlan
mış olduğu takdir buyurulacaktır.

Bu vesileyle Bakanlığımın personel sorunlarına da kısaca değinmek 
istiyorum.

Ülkemizin dış ilişkilerindeki genişleme ile çeşitlenmeye ve Dış Tem
silciliklerimizin sayıca artmasına rağmen, Bakanlığımın Meslek Memuru 
sayısı son on yıldır sabit kalmıştır. Belirli niteliklere sahip olması ge
reken ve temini güç olan Meslek Memurları ile milletlerarası ilişkilerin 
değişik dallarında uzmanlaşmış eleman sayısının artması, daha cazip 
maddi imkanların sağlanması ile yurt içinde ve yurt dışında istihdam 
koşullarının güncel gereklere uygun şekle getirilmesine bağlıdır.

Bu bakımdan, genel esaslardan ziyade Dışişleri Bakanlığı’nm özellik 
ve ihtiyaçlarına cevap verecek istihdam imkanlarının sağlanması, Ba
kanlığın mensuplarının iç ve dış maaşlarının yeniden düzenlenmesi, iç 
maaşların, bazı kamu kuruluşları için kabul edilen «kadro karşılığı söz
leşmeli statüsü »nün Bakanlığımız memurlarına da tanınması suretiyle 
ve yan ödemeler yoluyla tatminkar bir seviyeye çıkarılması zorunludur. 
Yurt dışında Devletimizi temsil eden ve bu sebeble, maddi imkanlarına 
bağlı hayat seviyeleri devletin itibarı ile de irtibatlanan Bakanlık men
suplarının dış maaşlarının öncelik ve süratle yeni bir emsal ayarlaması 
yapılarak yeterli hale getirilmesi, müteakip aşamada da, dış maaşların 
rasyonel esaslar itibariyle yeniden düzenlenmesi gerekmektedir.

Ayrıca, yurt dışında ve içindeki toplam sayısı sadece 139 olan lojman 
miktarının mutlaka artırılması icabetmektedir.
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Sayın Başkan,

Değerli üyeler,

Geçtiğimiz yıl içinde Doğu-Batı ilişkilerinde etkileri daha uzun yıl
lar sürebilecek önemli gelişmeler meydana gelmiştir. 1987 yılı sonunda 
imzalanan INF Antlaşmasının ilk somut örneğini teşkil ettiği bu yu
muşama süreci, sadece Doğu-Batı ilişkilerinin önemli bir boyutunu oluş
turan silahların kontrolü alanı ile sınırlı kalmamış, bölgesel sorunlar, 
insan hakları, ekonomik konular ve çevre sorunları gibi meseleleri de 
kapsamıştır.

Türkiye, bu yeni yumuşama sürecini ve bu sürecin yaratabileceği 
gelişmeleri memnuniyet verici bulmakta ve dikkatle değerlendirmektedir. 
Hükümetimizce bu yıl zarfında uygulanan ve hakkında ayrıntılı bilgi 
sunacağım dış politikamızın bahsettiğim gelişmelerden soyutlanamaya
cağını Sayın üyeler takdir edeceklerdir.

Ülkemiz Doğu-Batı ilişkilerinde karşılıklı anlayış ve güven ortamının 
oluşmasını sağlayacak politikaların izlenmesine ve aynı zamanda silah
ların kontrolü ve silahsızlanma müzakerelerinde yapıcı ve uzlaşıcı tu 
tumlar alınmasına önem atfetmekte ve bu yönde çaba sarfetmektedir. 
Bu çerçevede, genel, kapsamlı ve denetlenebilir silahların kontrolü anlaş
malarına varılması yönünde ikili ve çok taraflı girişimleri destekliyor, 
bu doğrultudaki çalışmalara aktif bir şekilde katılıyoruz.

Doğu-Batı ilişkilerinde tarihi bir dönüm noktası olarak değerlen
dirilen ve tarihte ilk defa belirli bir kategori nükleer silahın tamamen 
tasfiyesini öngören, ABD ile Sovyetler Birliği arasındaki INF Antlaş
ması, 1988 yılında onaylanarak yürürlüğe girmiş ve bu füzelerin kar
şılıklı denetimcilerin gözetiminde imhasına başlanmıştır.

Bu antlaşma ile hız kazanan silahların kontrolü sürecinin, strate
jik, nükleer, kimyasal ve konvansiyonel silahlar alanında da somut ve 
gerçekçi sonuçlara ulaşmasını istiyoruz.

Kimyasal silahların üretiminin, depolanmasının ve kullanılmasının 
evrensel olarak yasaklanması ve tasfiyesi yönündeki görüşleri destek
liyoruz. Bu arada, Başkan Reagan’m önerisi üzerine, kimyasal silahların 
yasaklanmasına ilişkin 1925 tarihli Cenevre Protokolümün daha etkin 
bir uygulamaya kavuşturulması amacıyla 1989 Ocak ayında Paris'te 
yapılacak konferansa aktif ve yapıcı bir biçimde katılmayı düşünüyoruz.

Nükleer silahlar konusunda meydana gelen gelişmeler, bir bütün 
olarak ele alınması gereken silahsızlanma süreci çerçevesinde, konvan
siyonel silahların sınırlandırılması ve dengesizliklerin giderilmesi yolu 
ile desteklenmelidir. Viyana’da halen NATO ve Varşova Paktına mensup
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23 ülke arasında, Atlantik'ten Urallar'a kadar olan bölgeyi kapsayacak 
biçimde konvansiyonel denge ve istikrar sağlanmasına yönelik müza
kerelerin başlatılması amacıyla, hazırlık çalışmaları sürdürülmektedir. 
Stratejik konumumuz nedeniyle ve askeri gücümüzün yapısı bakımından 
konvansiyonel istikrar sürecinden en fazla etkilenecek ülkelerden biri 
olduğumuzu gözönünde tutarak, üzerinde hassasiyetle durduğumuz gü
venlik mülahazalarımızı bu çerçevede etkin bir biçimde ortaya koymak
tayız.

İçinde bulunduğumuz bu yeni dönemde, mensubu olduğumuz NATO 
İttifakınım savunmanın bölünmezliği ilkesinin ve İttifak'ın esnek muka
bele ve ileri savunma stratejilerinin geçerliliğini koruduklarına inan
maktayız.

Savunmanın bölünmezliği ilkesi malumları olduğu gibi, savunma 
tertiplerinde global bir yaklaşım gerektirmektedir.

Önümüzdeki yıl 40’ncı kuruluş yıldönümünü idrak edeceğimiz NATO 
örgütü, barış, güvenlik, istikrar ve Doğu - Batı ilişkilerinin gelişmesine 
önemi yadsmamayacak katkılar sağlamıştır.

NATO savunma İttifakına üyeliğimizi, genel dış politika öncelikle
rimiz açısından ortak çıkarlara en iyi hizmet edecek şekilde sürdürü
yoruz. öz kaynaklarımızı ve ekonomik gelişmemizi zorlama pahasına 
yaptığımız fedakarlıkların müttefiklerimizce önümüzdeki dönemde daha 
iyi değerlendirileceğini ve savunma çabalarımızın daha kapsamlı bir 
şekilde destekleneceğini ümit ediyoruz.

İttifakın deniz ve kara sınırlarının üçte birini savunma yükümlü
lüğü karşısında İttifak üyelerinin Türkiye'ye daha geniş ölçüde yar
dım yapmaları, özellikle İttifakın esnek mukabele stratejisinde nükleer 
ve konvansiyonel caydırıcılığın bir bütün olarak sürdürülmesi açısından 
da önem taşımaktadır. Bu husus, geçtiğimiz Mart ayında Brüksel'de 
yapılan NATO Zirve Toplantısı vesilesiyle Sayın Başbakanımız tarafın
dan özellikle vurgulanmıştır. Bu yöndeki destek, İttifak gündeminde 
önemli bir yer işgal eden savunma yükünün hakça paylaşılması ilkesi 
bakımından da gereklidir. İttifak üyeleri arasında nükleer olsun, kon
vansiyonel olsun yükümlülüklerin adil bir biçimde paylaşılması üzerinde 
hassasiyetle duruyoruz.

öte yandan, İttifakın Avrupa ayağının güçlendirilmesi amacıyla 
canlandırılmasına çalışılan «Batı Avrupa Birliği» (BAB)'ne üyelik be
yanında bulunduğumuz ve BAB'nin «Avrupa Savunma Çıkarları Plat
formu Belgesbni, Türkiye'nin genel savunma politikasıyla uyumlu bul
duğumuzu teyid ettiğimiz malumlarıdır. Siyasal, savunma ve ekonomik
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alanlarda Avrupa mekanının bir parçası olan Türkiye, BAB üyeliği ko
nusunu ciddiyetle izleyecektir.

Davos sürecine ve Yunanistan'la ilişkilerimize ileride değineceğim. 
Yunanistan’la aramızdaki temel ihtilaf konularından bazıları NATO fo
rumlarına da yansımaktadır. Biz Türkiye olarak, ikili sorunları NATO’ya 
götürmedik ve götürmeyeceğiz. Yunanistan’dan da bunu bekliyoruz. 
Zira, NATO ikili sorunlarda hakem veya taraf değildir ve olamaz. 
Müttefiklerimizin ve NATO makamlarının da bu bilinçle hareket etmeye 
devam etmelerini bekliyoruz.

Doğu-Batı ilişkilerine yaklaşımımız sadece güvenlik boyutunu de
ğil, insani ve ekonomik yönleri de kapsayan çok taraflı bir nitelik taşı
maktadır. Bu çerçevede Viyana’da sürdürülmekte olan «Avrupa Güven
lik ve İşbirliği Konferansı» İzleme Toplantısında Helsinki sürecinin üç 
temel unsurunu oluşturan güvenlik, insani ve ekonomik boyutlarda 
Türkiye, ikili ve uluslararası anlaşmalarla tanınmış ulusal azınlıklar, 
ailelerin birleştirilmesi ve bu çerçevede küçük çocukların anne ve baba
larıyla birleşmeleri, göçmen işçilere daha fazla hak ve olanaklar tanın
ması ve terörizm gibi, toplantı sonunda kabul edilecek belgeye girecek 
konularda önemli katkılarda bulunmaktadır.

Barış ve istikrar arayışlarında güven ve güvenlik arttırıcı önlem
lerin önemli bir rol oynayacağına inanıyoruz. Şimdiye kadar daha çok 
Avrupa’ya yönelik olarak sarfedilen bu çabaların, diğer bölgelere de, 
bu bölgelerin özellikleri göz önünde bulundurularak teşmil edilmesinin 
uygun olacağını düşünüyoruz.

Sayın Başkan,

Değerli üyeler,

Türkiye ile ABD arasındaki dostluk ilişkileri ve işbirliği, ülkeleri
mizin kapsamlı ortak menfaatlerine ve milletlerimizin özgürlük ve gü
venliklerinin teminatını teşkil eden güçlü İttifak bağlarına dayanmak
tadır. Karşılıklı menfaat ve sorumluluklar dengesi üzerine bina edilmiş 
bulunan bu ilişkilerimizin daha da güçlendirilmesini ve ülkelerimiz ara
sındaki verimli işbirliğinin sadece savunmaya yönelik olmaksızın bütün 
alanlarda giderek genişleyip kuvvetlenmesini arzulamaktayız.

Bu ülke ile ilişkilerimizin önemli bir boyutunu teşkil eden güvenlik 
alanındaki işbirliğimizi sağlıklı bir biçimde daha da geliştirmek için 
Hükümetimiz her türlü çabayı harcamaktadır. Bu meyanda, Türkiye 
ile ABD arasındaki savunma işbirliğinin esaslarını düzenleyen 1980 ta 
rihli «Savunma ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasını» 1990 sonuna kadar 
uzatan Ek Mektubu bu yılın Şubat ayında onaylamış bulunuyoruz. Hü
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kümetimiz sözkonusu Anlaşma çerçevesinde kendisine düşen sorumlu
lukları ve yükümlülükleri nasıl eksiksiz yerine getirmeye azimliyse, 
aynı kararlılığı müttefiki Amerika'dan da beklemektedir.

Ülkemiz ortak savunma çerçevesinde üstlendiği geniş askeri so
rumluluklar ve son derece önemli stratejik konumu dolayısıyla, NATO’nun 
en düşük gelir düzeyindeki üyesi olmasına rağmen, savunmaya en fazla 
kaynak ayıran ilk dört İttifak üyesi arasında yer almaktadır. Kalkman 
bir ülke olan Türkiye'nin NATO içinde yüklendiği ağır sorumluluk ve 
görevleri yerine getirebilmek için mali imkanlarını zorlayarak ayırdığı 
geniş kaynaklar yeterli olmamaktadır. Bu bakımdan Batı güvenliğinin 
ve caydırıcılığının takviyesi yönünden Türk Silahlı Kuvvetlerinin mo
dernizasyonu programlarının desteklenmesi için ABD'nin sağladığı gü
venlik yardımının yeterli olduğunu söylemek mümkün değildir. ABD 
yetkilileriyle her düzeyde yaptığımız görüşmelerde yardımın yeterli ol
madığı hususunu ısrarla vurguluyoruz. Muhataplarımız yardım düzeyinin 
yeterli olmadığını teslim ediyor, ancak bu durumun ABD'nin yapmak 
zorunda kaldığı bütçe kısıntılarından kaynaklandığını belirtiyorlar. Bu
nunla beraber, 1989 mali yılı ABD dış yardım bütçesi geçen yılki dü
zeyinde kalmasına rağmen, Türkiye için gerçekleşen güvenlik yardımın
da bir önceki yıla nazaran %  7 civarında bir artış sağlanabilmiştir. 
1889 ABD yardımı 563,5 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Bunu, 
ilerideki yıllarda da devam edecek müsbet bir gelişme olarak görmek 
istiyoruz. Ayrıca, yardımın şartlarının iyileştirilmesi ve mümkün olduğu 
takdirde tamamının hibe olmasını talep ediyoruz ve bekliyoruz. Görül
düğü gibi son iki yıldır ABD yardımının hibe ağırlıklı hale gelmesi 
sağlanmıştır.

Sözünü ettiğim ABD yardımına ilave olarak, Güney Kanat Yasası 
çerçevesinde 1988 yılında sağlanan başlıca malzemeler arasında; yer 
destek malzemeleri dahil 40 adet F-4 E uçağını, ABD'den zamanında 
kiralanmış olan 16 adet çeşitli tip savaş gemisini ve 75 adet Howitzer 
topu ile havan toplarını sayabilirim. Güney Kanat Yasası çerçevesinde 
1989 yılında da Silahlı Kuvvetlerimize ihtiyaç duyulacak askeri mal
zemenin sağlanmasına devam olunacağını belirtmek isterim. Ayrıca FMS 
kredilerinin geri ödenmesinde de faiz yükünü hafifletici düzenlemeler 
getirilmiştir.

ABD ile ikili ilişkilerimizin ve güvenlik işbirliğimizin daha da 
geliştirilmesi için bu ilişkilerin yabancı unsurların etkisinde bırakılma- 
masınm taşıdığı önemi yüksek huzurlarınızda bir kere daha kaydetmek 
isterim. Türkiye, ABD ile ilişkilerinin kendi öz değerleri içinde mütalaa 
edilmesini arzu etmekte ve ikili ilişkilerin üçüncü devletler ile bazı etnik 
baskı gruplarının etkisinden arındırılmasını istemektedir. Yunanistan
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ile Türkiye arasında ABD savunma yardımlarında fiiliyatta gözetilen 
7/10 oranı ile ilgili olarak, ABD Yönetimi bu oranın sakıncaları hak
kında Kongre’yi aydınlatmaya gayret göstermektedir. Biz de Kongre 
üyelerine yönelik tanıtma çabalarımızı azimle sürdürmekteyiz. Son dört 
yılda ülkemizi ziyaret eden 131 Kongre üyesine de biraz evvel bahset
tiğim tüm hususlara ilişkin görüşlerimizi açıklıkla anlattık. Bu ziyaretler 
devam edecektir. Bu itibarla önümüzdeki yıllarda Kongre’den de daha 
fazla anlayış göreceğimizi ümit ve temenni etmekteyiz. ABD’nin diğer 
ülkelerle ilişkilerinde Türkiye'nin ulusal çıkarlarını ilgilendiren husus
ların müzakere konusu edilmesi halinde bunun son derece sakıncalı so
nuçlar doğuracağını da belirtmek isterim. Bu konulardaki görüşlerimiz 
ABD yetkililerine en yüksek düzeylerde intikal ettirilmiş bulunmakta
dır.

ABD ile ticaretimizde de önemli gelişmeler sağlanmıştır. 1983 yı
lında 231 milyon dolar olan ihracatımız, 1987 yılında 714 milyon dolara 
ulaşmıştır. Bu artış temposunun daha da hızlı devam etmesi için gere
ken çalışmalar sürdürülmektedir. ABD’nin tekstil ve demir-çelik ürün
lerimize uyguladığı ithal kısıtlamaları ve himayeci önlemler, gerek ta 
kip ettiğimiz ekonomik ilişkileri geliştirme politikası ile gerek ABD’nin 
her zaman savunageldiği liberal ekonomi ve serbest ticaret ilkeleriyle 
bağdaştırılamaz. Hükümetimizin Türk ihraç ürünlerinin maruz kaldığı 
bu himayeci önlemlerin giderilmesi yönünde her türlü çabayı sarfefc* 
mekte olduğunu ve ileride de bu çabalarımızın devam ettirileceğini hu
zurunuzda bir kez daha belirtmek isterim. ABD’ye ihracatımızın a r t
masının Türk-Amerikan ilişkilerine yeni hız ve muhteva kazandıracağını 
bilhassa belirtmek isterim.

ABD ile ticaret açığımızın 650 milyon dolar olduğu bir gerçek ol
makla beraber, ticaret hacmimizde ihracatımızdaki artış oranının itha
latımıza oranla çok daha yüksek bulunduğunu memnuniyetle müşahede 
ediyoruz. Bu, ülkemizin ihracat alanındaki aktif ve dinamik yaklaşımı
nın bir göstergesidir.

Biz, ABD ile ilişkilerimize, geniş bir perspektif içinde kapsamlı 
biçimde yaklaşıyoruz. Türk-Amerikan dostluğuna önem veriyoruz, 
ABD’nin de bu ilişkiye aynı önemi verdiği inancındayız. Sayın Cum
hurbaşkanımızın 26 Haziran - 3 Temmuz 1988 tarihlerinde ABD’ne yap
tıkları ziyaret ve Sayın Başbakanımızın bu ülkeyi ziyaretleri iki dost 
ve müttefik ülke arasındaki ilişkilerde önemli bir merhale oluşturmuş
tur.

Sayın Başkan,
Değerli üyeler,
Mensubu bulunduğumuz ve ortak değerler paylaştığımız Batı Av

rupa. ile ilişkilerimiz son yılların en dinamik ve yoğun niteliğini kazan
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mıştır. Bu ülkelerle, verimli işbirliği ilişkilerimizin geliştirilmesi, ayrıca, 
gerek ikili gerek uluslararası konulara yaklaşımlarımızın yansıtılması 
açısından ve ülkemizin tanıtılması bakımından vesile teşkil eden çeşitli 
üst düzey ziyaretler teati edilmiştir.

Sayın Başkan,

Değerli üyeler,

Şimdi izninizle, Batı Avrupa'yla ilişkilerimizin önemli bir boyutu
na, Türkiye'nin AT ile ilişkilerine geçmek istiyorum :

Türkiye'nin Avrupa ile ilişkilerinin çok eski bir geçmişi vardır. 
Çağdaş ve uygar yaklaşımları benimseyen ülkemiz, laik cumhuriyet, 
insan haklarına saygılı bir devlet düzenine dayanan çok partili demok
ratik yaşam tarzını seçmiştir. Bu anlayışla Batı'nm ekonomik, siyasi 
ve savunma ağırlıklı kuruluşları içinde yer alan Türkiye, Avrupa Eko
nomik Topluluğu ile de ayııı yaklaşımla ilişki kurmuştur. Nitekim 1963 
Ankara Anlaşması, Türkiye'nin nihai amacının tam üyelik olduğunu 
belirtmektedir.

Yaklaşık 25 yıl süren bir ortaklık ilişkisi sonunda TBMM'de temsil 
edilen tüm siyasi partilerimiz, basınımız, üniversitelerimiz, ekonomik, 
sosyal ve kültürel baskı grupları, kısaca kamuoyumuz Türkiye'nin Av
rupa'da hakkı olan yeri artık alması gerektiği konusunda birleşmişler
dir. Toplumun tüm kesimlerinde ortaya çıkan bu görüş birliği Türkiye'nin 
Avrupa ile bütünleşmesindeki kararlılığı kanıtlamaktadır.

işte bu anlayış içinde 14 Nisan 1987 tarihinde yaptığımız tam üye
lik müracaatımız, Topluluklar Konseyi tarafından incelenerek, bir görüş 
oluşturulmak üzere Komisyona havale edilmiştir. Komisyon, ihtiyaç duy
duğu bilgileri derlemek üzere, Hükümetimizle temas halinde görüş ha
zırlama çalışmalarını beklenen tempoda sürdürmektedir. Komisyonun 
çalışmalarını 1989 yılı içinde tamamlayarak Konseye sunmasını bekle
mekteyiz.

Bizim açımızdan önemli olan, Türkiye'nin tam üyelik müzakerele
rinin yersiz gecikmelere mahal verilmeksizin başlatılmasıdır. Çeşitli te
maslarımızda bu yönde gereken siyasi iradenin giderek oluştuğunu görü
yoruz. Müzakerelerin, iç pazarın tesis edileceği 1992 yılından önce baş
laması gerektiğini düşünüyoruz. Böylece, müzakere döneminin iç pazara 
uyum çalışmalarımız bakımından da bir itici güç işlevi göreceğini dü
şünüyoruz. Tabiatıyla, sabır ve karşılıklı fedakarlıklar gerektirecek bir 
süreç sözkoııusudur. Nüfusu, yüzölçümü ve potansiyeli ile büyük bir 
ülke olan ve Batı Avrupa mekanının her bakımdan ayrılmaz bir parçası 
bulunan Türkiye'nin Topluluğa entegre olması ülkemizin olduğu kadar
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Topluluğun, Batı Avrupa'nın ve tümüyle Batı dünyasının da uzun vadeli 
çıkarlarına uygun düşmektedir.

Avrupa Toplulukları 1992 yılında iç pazar hedeflerinin gerçekleş
tirilmesi için de olanca gücüyle çalışmaktadır. Bu hedef sadece Avru
pa'nın diğer ülkeleri için değil, tüm dünya ülkeleri için de çok önemli 
bir gelişmedir. Türkiye, bu gelişmenin gerisinde kalmamak için gere
ken çalışmaları yapmak durumundadır. Bu çalışmalarımızın, ileride 
Topluluğa uyumumuza kolaylık sağlayacak ve ilgili sektörleri kapsayacak 
biçimde sürdürülmesi önem taşımaktadır. Topluluklar Komisyonu ile 
öncelikleri belirlemek amacıyla bir işbirliği başlatılmıştır. Tam üyelik 
müzakerelerinin yanında İç Pazar’a uyum çalışmalarının sürdürülmesi, 
böylece zaman ve emek kazanılması temel amacımızdır.

Türkiye-AT ortaklık ilişkilerini ilgilendiren konuların ele alındığı 
Ortaklık Konseyi'nin Nisan 1988 tarihinde yapılması öngörülen toplan
tısı, maalesef Yunanistan'ın Topluluk ile ilişkilerimizi ilgilendirmeyen 
Kıbrıs konusunu da gündeme dahil etmek üzere gösterdiği direniş ne
deniyle ertelenmiştir. Bir ülkenin siyasi mülahazalarla ve Toplulukla 
mevcut münasebetlerimizle uzaktan yakından ilişkisi olmayan bir ko
nuda ilişkilerimizi bloke etmeye hakkı olmadığını artık diğer AT üye
leri de paylaşmaktadırlar.

Ortaklık ilişkilerimizin diğer önemli ve demokratik bir yanını oluş
turan Avrupa Parlamentosu ile TBMM arasındaki Karma Parlamento 
Komisyonuna işlerlik kazandırılması yönünde bir karar Avrupa Parlamen
tosunda 15 Eylül 1988 tarihinde kabul edilmiştir. Her iki taraf Parla«- 
mentolarmm gerekli hazırlıkları tamamlamalarından sonra Karma Par
lamento Komisyonunun faaliyete geçmesi beklenmektedir.

1980 yılından beri Avrupa Parlamentosu ile TBMM arasında Tür
kiye'de demokrasinin tam anlamıyla tesis edilmesine kadar dondurulmuş 
bulunan Parlamentolararası ilişkilerin bu şekilde yeniden başlamasını 
memnuniyetle karşılıyoruz. Avrupa Parlamentosu ile TBMM arasındaki di- 
yaloğun kurulması, bir yandan Türkiye’nin AT ile ilişkilerinin gelişmesine 
daha uygun bir zemin hazırlayabilecek, diğer taraftan da Avrupa Par
lamentosunda ülkemiz hakkında objektif görüşlerin oluşmasına imkan 
verecektir. Bugüne kadar dolaylı ve çoğu kez maksatlı kaynak ve çev
relerden aldıkları eksik bilgiler çerçevesinden ülkemize bakan ve yanlış 
yargılara ulaşan Avrupa Parlamenterleri, artık karşılarında gerçek mu
hataplarını bulabilecekler ve en doğru bilgileri kendilerinden alabilecek
lerdir.

m

Parlamentolararası diyalogun, AT’na tam üyeliğimiz konusunda Av
rupa Parlamentosunda da olumlu bir siyasi iradenin ortaya çıkmasına 
yardımcı olacağı açıktır.



AT’na tam üyelik başvurumuz çerçevesinde ülkemizin çeşitli yön
leriyle tanıtımının gerçekleştirilmesine yönelik faaliyetlerimiz sürdürül
mektedir. Bu çereçevede, ilgili kuruluşlarımız tarafından Avrupa Parla
mentosu ve Ulusal Parlamentolardan davet edilen Milletvekili sayısının 
bu yıl sonuna kadar 50’ye ulaşması beklenmektedir.

Sayın Başkan,

Değerli üyeler,

İnsanı en yüce değer olarak gören Hükümetimiz, demokrasinin 
bütün koşulları ile yerleştirilmesi yönünde önemli adımlar atmıştır. Aynı 
şekilde, insan hakları, bu anlayışın sonucu olarak, dış politikamızda 
önemli bir unsur haline gelmiştir.

Hükümetimiz, kurucu üyesi olduğu Avrupa Konseyinin insan hak
ları alanındaki çalışmalarına yakın bir ilgi ve duyarlılık göstermektedir. 
Bu çerçevede Türkiye, Avrupa însan Hakları Komisyonu’na bireysel 
başvuru hakkını tanımış, İşkencenin önlenmesine Dair Avrupa Sözleş
mesini onaylamış ve böylece Sözleşmeyi onaylayan ilk ülke olmuştur. 
Bu Sözleşme 1989 Şubat ayında yürürlüğe girecektir. Bundan memnu
niyet duyuyoruz. Aynı konuda Birleşmiş Milletler işkence sözleşmesini 
de imzalamış olmamız, işkence mevzuunda açık tutumumuzun bir başka 
kanıtıdır.

Ülkemizde çok partili parlamenter demokratik sistemin yeniden 
yerleştirilmesiyle birlikte Avrupa Konseyi ile ilişkilerimiz normale dön
müştür. 1984 Nisan ayında Parlamenter Meclisinde temsil imkanına ye
niden kavuşan Türk Grubu, Meclisin bu yıl Ekim ayının başında yapı
lan son toplantısında da tanık olduğumuz üzere, gayet aktif bir tutum 
izleyerek, bizi doğrudan ilgilendiren konulara olduğu kadar, genel Avrupa 
sorunlarına da yakın ilgi duyduğunu gözler önüne sermektedir.

Aynı faal tutum Konseyin Hükümetler kanadında da gösterilmek
tedir. 1986 yılında, Bakanlar Komitesinin aldığı kararla önce Komitenin 
Başkan Yardımcılığını daha sonra da Başkanlığını üstlenmiş olduğumuz 
hatırlanacaktır.

Hükümetimiz, önümüzdeki Mayıs ayında kutlanacak Avrupa Kon
seyinin kuruluşunun 40. yıldönümü etkinliklerine geniş bir biçimde ka
tılma ve tarafımızdan çeşitli mülahazalarla imzalanamamış veya imza
lanıp da oııaylanamamış durumda olan Avrupa Sözleşmelerini yeniden 
gözden geçirerek, bu sözleşmelere taraf olunması çalışmalarını hızlan
dırma kararı almıştır.

Milletimizin insan haklarına ve demokrasiye bağlılığını kanıtlama
sı ve ülkemizde demokratik kuramların güçlülüğünü sergilemeleri, bi-
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zim gerek uluslararası kuruluşlarda gerek ikili çerçevede insani ilişki
ler ve insan hakları konusunda aktif bir tutum almamıza en büyük da
yanağı sağlamaktadır.

Sayın Başkan,

Değerli üyeler,

Türkiye gerek coğrafi konumu gerek uzun bir ortak geçmişin ge
tirdiği kültürel ve manevi değerlerin sağladığı zemin nedeniyle Orta Do
ğu bölgesine bağlıdır. Bölgedeki bütün karşılıklı menfaatlere hizmet eden 
işbirliğini geliştirme, dış politikamızın temel ilkelerinden biridir. Bu ül
keler arasındaki ihtilaflarda taraf tutmama siyasetini korumaya özen 
gösteriyoruz. Bölgedeki itibarı son yıllarda artmış olan Türkiye, dostlu
ğu gittikçe daha fazla aranır bir ülke haline gelmiştir. Hükümetimiz bu 
çerçevede bölge ülkeleriyle ilişkilerini geliştirmek için büyük özen gös
termektedir. Bu çabalarımızı, Batı ile münasebetlerimizin bir alternatifi 
olarak değil, çok yönlü politikamız çerçevesinde bu ilişkilerin tamamla
yıcısı olarak sarf ettiğimizi ayrıca belirtmek isterim.

Bölgesel ihtilaflara yeni ve yapıcı bir anlayışla yaklaşılan bu dö
nemde Türkiye, Orta Doğu sorununun da aynı şekilde olumlu bir mec
raya yönelmesini içtenlikle arzulamaktadır. Bu sorunun temelinde Fi
listin meselesi yatmaktadır. Filistin Ulusal Konseyi, şu sırada Cezayir’* 
de yapmakta olduğu önemli toplantıyı tamamlamak üzeredir. Sayın Ara- ~ 
fat, izleyecekleri yeni yaklaşım konusunda bize de danışmak üzere ge
çen ay Ankara’ya gelmiştir. Malumları olduğu gibi, Filistin davasını ve 
kendi devletlerini kurma hakları da dahil Filistinlilerin tüm meşru 
haklarını destekliyoruz. Bu desteğimizi Sayın A rafat’a teyid ettik. 
Alacakları kararın Orta Doğu sorununa adil ve kalıcı bir çözüm bulun
masına yardımcı olmasını dilediğimizi kendisine ifade ettik. Türkiye, 
İsrail 1967 Arap - İsrail Savaşı sırasında işgal ettiği, Kudüs dahil, 
tüm Arap topraklarından geri çekilmediği ve Filistinlilere, kendi ka
derini tayin hakkı dahil tüm meşru hakları tanınmadığı sürece Orta 
Doğu sorununun çözümlenemeyeceğine inanmaktadır. Aynı zamanda, 
bölgede tüm ülkelerin güvenlik içinde yaşama haklarının kabul edilmesi 
gerektiğini düşünüyoruz. Uluslararası Barış Konferansı’nm toplanmasına 
karar verildiği takdirde, Türkiye, üzerine düşebilecek rolü üstlenmeye 
hazırdır.

Türkiye, Orta Doğu sorununa bağlı olarak, 13 yıldan bu yana böl
gede endişe ve üzüntü kaynağı olmakta devam eden Lübnan’daki durumu 
da özel bir dikkat ile izlemektedir. Yeııi Lübnan Cumhurbaşkanının se- 
çilememesi ve iki Hükümetin teşkilinden kaynaklanan son durum karşı
sında, Lübnan’ın toprak bütünlüğü, bağımsızlığı ve egemenliğinin ko-
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runması yönünde savunageîdiğimiz ilkelerin, daha da fazla önem ka
zandığına inanıyoruz.

Sayın Başkan,

Değerli üyeler,

Geçtiğimiz dönemde bölgemizdeki en önemli gelişmelerden biri kuş
kusuz, İran ile Irak arasında ateşkes mutabakatının sağlanması ve barış 
ümidinin doğmuş bulunmasıdır. Bu suretle, bölgedeki büyük bir bunalım 
dönemi en azından şimdilik geride kalmıştır. Bu gelişmeleri barışa gide
cek yolun başlangıcı olarak memnuniyetle karşıladığımızı açıklamıştık.

BM Genel Sekreterinin gözetiminde 25 Ağustos’tan beri devam eden 
barış görüşmelerinde, maalesef henüz ilerleme sağlanamamıştır. Bu gö
rüşmelerin çetin ve uzun geçeceğini daha önce de belirtmiştim. Esasen, 
sekiz yıl süren yıpratıcı bir savaştan sonra, kısa sürede barışa intikal 
gerçekçi bir bekleyiş de olmazdı.

Hükümetimiz, savaş sırasında sürdürdüğü aktif tarafsızlık ve di
yalog politikasını savaş sonrası dönemde de sürdürmek kararındadır.

Bu çerçevede, BM Genel Sekreterinin barış çabalarını etkin biçim
de desteklemekteyiz. Ateşkesin denetimi ile görevli BM barış gücüne, 
bildiğiniz üzere, 15 subayla katkıda bulunduk.

Savaş sonrası dönemde, Türkiye'nin bölge ülkeleri ile ilişkilerinde 
daha da ileri ve dostane işbirliği imkanlarının ortaya çıkması, üzerinde 
memnuniyetle durduğumuz bir husustur.

Çalkantılardan ve güvensizlik ortamından bir türlü kurtulamayan 
bölgede, Türkiye'nin istikrarlı bir devlet olarak önemi ve dostluğunun 
değeri, İran -Irak  savaşı sırasında daha iyi anlaşılmıştır. Türkiye'nin 
savaş sırasında titizlikle yürüttüğü tarafsızlık politikasının meyveleri 
görülmeye başlanmıştır. İran ile ilişkilerimiz önceki dönemlere kıyasla 
daha üst düzeye çıkarılmış, Arap ülkeleri ile ilişkilerimizde de önemli 
gelişmeler sağlanmıştır.

Savaşla ilgili olaylardan bölge barış ve istikrarı için önemli ders
ler çıkarılabilir. Bunların belki de en önemlisi, huzurlu bir ortamda is-

. >  -  7  - »

birliği ihtiyacının kuvvetle hissedilmesi olmuştur. Kalıcı ve şerefli bir 
barışı sağlamak, tüm bölge ülkeleri arasında karşılıklı itimada dayalı 
güven ortamı tesis etmek en önemli hedefi oluşturmaktadır. Türkiye, 
bu maksatla kendisinden talep edilebilecek her türlü gayreti göstermeye 
hazır olduğunu bildirmiştir. Sessiz diplomasi yöntemiyle yürüttüğümüz 
temaslar sırasında, karşılıklı güven eksikliği ve diyalog yetersizliği üze
rinde önemle durduk ve ileride yeni sürtüşme ve çatışmaların çıkmaması
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için gerekli ortamın yaratılmasının şart olduğunu söyledik. Esasen, bu 
düşüncelerle Geçtiğimiz Mart ayında Amman’da yapılan İslam Konfe
ransı Örgütü Dışişleri Bakanları toplantısında, İslam ülkeleri arasında 
da güvenlik, barış ve istikrarı arttırmaya yönelik çalışmaların baş
latılması için bir kurul oluşturulması yolunda tarafımızdan sunulan bir 
karar tasarısı kabul edilmiştir. Karar uyarınca kurulan, Türkiye’nin de 
dahil olduğu 5 kişilik komisyon fiilen çalışmalarına başlamış olup, bu ko
nuda hazırlayacağı raporu önümüzdeki yıl yapacak İslam ülkeleri Dış
işleri Bakanları toplantısına sunacaktır.

Sayın Başkan,

Değerli üyeler,

Şimdi izninizle, savaşın fiilen sona ermesinin Türkiye’yi beklen
medik şekilde karşı karşıya bıraktığı bir gelişmeden, ülkemize geçici 
olarak sığınmak durumunda kalan İraklılardan bahsetmek istiyorum. 
Bu olayın nedenleri ve gelişmeler Komisyonun muhterem üyeleri ta ra
fından bilinmektedir. Burada bunları tekrarlamak istemiyorum. Altını 
çizerek belirtmek istediğim husus, Hükümetimizin bu zor durumdaki 
insanları kaderleri ile başbaşa bırakmayarak, onlara yardım elini uzat
tığı ve bunu, sadece ve sadece insancıl mülahazalarla yaptığıdır. Hiç 
bir hukuki mükellefiyetimiz olmamasına ve yardım çağrımıza kayda- 
değer bir karşılık görmememize rağmen, bu insanların her türlü ihti
yacı Hükümetimizin yakın ilgisi ve seferber ettiği imkanlar sayesinde 
karşılanmıştır. Bu olayda Hükümetimizin iyiniyetli gayretleri, sağdu
yu sahibi dış kuruluşlar, yabancı basın-yayın organları temsilcileri ve 
çeşitli çevreler tarafından sempati ve takdirle karşılanmıştır. Ancak, 
bazı dış çevrelerin ardniyetli ve haksız eleştirileri ile de karşılaştık. 
Biz, bu yardımı takdir toplamak için yapmadık. Bizim samimiyet ve iyi- 
niyetle giriştiğimiz bu olağanüstü işte gösterdiğimiz çabaların, Türki
ye’nin demokrasiye ve insan haklarına saygıya dayalı politikasının olum
lu bir göstergesini teşkil ettiği kanısındayız.

İran -Irak  savaşının sona ermesi her iki ülkede de dikkat ve çaba
ların, tahribata uğrayan yerleşim merkezleri ve sınai tesislerin onarımı 
ile bu ülkelerin refahını geliştirmeye yönelik yeni yatırımlar üzerinde 
yoğunlaşmasını sağlamıştır. Her iki ülkenin yakın komşusu ve dostu 
bir ülke olarak en zor şartlarda idame ettirdiğimiz karşılıklı güven ve 
-aygıya dayalı ilişkilerimiz, Türk firmalarının bölgede uzun yıllardır 
sağladıkları tecrübe birikimi, tabiatıyla, bu çabalarda bizim de ön saf
larda yer almamıza imkan verecek bir zemin teşkil etmektedir. Biz 
her zaman, çok taraflı ekonomik işbirliğini geliştirmenin, siyasi alanda 
da olumlu yansımaları olacağı, bölgede barış ve istikrara katkıda bu-



luııacağı görüşünü savunageldik. Bu çerçevede, ülkemizde mevcut ha
len kullanılmayan ve ileride de kullanılması planlanmayan fazla su ka
pasitesinin Arap Yarımadası ülkelerinin istifadesine sunulması suretiyle 
değerlendirilmesi yönündeki Sayın Başbakanımızın düşüncesinden kay
naklanan Barış Su Hattı Projesinin gerçekleştirilmesi için çabalarımız 
sürdürülmektedir.

İslam Konferansı örgütü (ÎKö) çerçevesinde bütün Müslüman ül
kelerle çok taraflı işbirliğini arttırmanın arzu ve gayreti içindeyiz. İs
lam ülkeleri arasında ekonomik işbirliğinin örgütün kuvvetlenmesinde 
itici güç olacağının bilinci içinde, çok taraflı ekonomik işbirliği teşeb
büslerine önem atfetmekte ve Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığını 
üstlendiği İslam ülkeleri Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi 
(ÎSEDAK) çalışmalarına çok faal bir şekilde katılmaktayız. Ekonomik 
işbirliğinde ticaretin lokomotif sektör oluşu gözönüne alınarak, İSEDAK 
gündeminde ticari işbirliğine ilişkin projelere öncelik verilmektedir.

Üye ülkeler arasında geleneksel olmayan malların ihracatını teş
vik amacıyla kurulan orta vadeli ticaret teşvik finansmanı mekanizması 
kısa zaman içinde kaydedilen gelişmelere en somut bir örnektir. Bu 
sayede, ülkemizin de İslam alemiyle ticaretini arttıracak bir imkan 
sağlanmıştır.

Sayın Başkan,

Değerli üyeler,

Türkiye'nin tarihi dostluk bağları ile bağlı olduğu Afgan halkının 
yıllardır içinde bulunduğu elim koşulların düzelmesi yolunda bir ümit 
belirmiştir. Cenevre'de Sovyet birliklerinin Afganistan'dan 15 Şubat 1989 
tarihine kadar iki aşamalı olarak çekilmesi yolunda varılan mutaba
kat tarafımızdan memnuniyetle karşılanmıştır. Sovyetler Birliği'nin bu 
taahhüdünü yerine getireceğini umuyor, Afgan halkınca teşkil edile- 
lecek bir hükümet ile Afganistan'ın özgür, egemen ve tarafsız konu
munu yeniden kazanmasını diliyoruz. Türkiye 1980'li yılların başından 
itibaren Afgan mültecilerine her türlü insani ve ekonomik yardımda 
bulunmuştur. Bu yardımlarını sürdürmeye kararlıdır. Türkiye, bu an
layışla Koordinatör Sadruddin Ağa Han'ın çabalarına da gerekli des
teği sağlamaktadır. Bu meyanda, Afganistan'a uzman göndermek gibi 
yardımların yanı sıra, bu ülkeye insani ve ekonomik yardım koordinatö
rünün faaliyetlerini desteklemek üzere Türkiye 1 milyon dolar değerin
de yardım yapacağını açıklamıştır.

Türkiye, Afganistan sorununun barışçı yöntemlerle hallinin büyük 
ölçüde mültecilerin ülkelerine kendi arzularıyla, şerefli bir şekilde ve gü
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venlik içinde dönmeleri için gerekli koşulların sağlanmasıyla gerçekle
şeceği kanısındadır. Bu çerçevede, Afgan mültecilerini ülkesinde ba
rındıran ve kendilerine lıer türlü yardımda bulunan dost Pakistan'ın 
fedakarlıklarını takdirle karşıladığımızı belirtmek isterim. Bu vesiley
le, en yakın kardeşlik duyguları ile bağlı olduğumuz bu ülkenin önü
müzdeki günlerde yapılacak seçimlerinin dayanışma ruhu içinde geç
mesi en halisane dileğimizdir.

Sayın Başkan,
Değerli üyeler,
Bu yılbaşında Türk ve Yunan Başbakanlarının Davos'ta başlattık

ları süreç hakkında kısaca maruzatta bulunacağım. Hükümetimiz, gö
reve geldiği 1983 yılından itibaren, Türk ve Yunan Milletlerinin dostluk 
ve barış ilişkileri içinde yaşama isteklerine olan inancını her zaman be
lirtmiştir. İki ülke arasındaki sorunların diyalog ve karşılıklı görüşme
ler yoluyla çözüme kavuşabileceğini savunmuştur.

İki ülke ilişkilerinin, bir gerginlik ve sürtüşme havasından, bir gü
ven ve işbirliği ortamına dönüştürülmesinin, Türk ve Yunan halkının 
da yararına olacağına inanan Hükümetimiz, iki ülke Başbakanlarının 
Davos ve Brüksel buluşmaları ile başlattıkları diyalog sürecinin devamını 
arzu etmektedir.

Davos zirvesinden günümüze kadar atılmış olan adımlar mütevazi 
olmakla beraber kararlı adımlardır. Her iki ülkenin siyasal iradeleri
doğrultusunda atılan adımlardır.

% * •

Kalıcı ve adil işbirliğine yönelik, dostluk ilişkilerinin tesisi ve iki 
ülke arasındaki sorunlara çözüm getirilmesini teminen Türk ve Yunan 
Başbakanlarının kurulmasını öngördüğü Siyasi ve İşbirliği Komiteleri 
birinci toplantılarını 25-27 Mayıs, ikinci toplantılarını ise 5 -8  Eylül ta 
rihlerinde Ankara ve Atina'da yapmışlardır.

Sayın Başbakanımız, Yunanistan Başbakanının davetine icabetle, 
36 yıllık bir aradan sonra 13 -15 Haziran tarihleri arasında Yunanis
tan'a resmi bir ziyarette bulunmuştur. Bu ziyaret esnasında vaki gö
rüşmelerde Davos ve Brüksel mutabakatları çerçevesinde yürütülen Ko
mite çalışmalarında kaydedilen gelişmeler gözden geçirilmiş, varılan so
nuçlar onaylanmış ve anılan Komitelerin çalışmalarının Davos mutaba
katındaki anlayışa uygun olarak sürdürülmesi kararma varılmıştır. 1»

Mayıs ayı sonlarında Atina'da yapılan Siyasi Komite birinci top
lantısı özel bir gündem çerçevesinde Dışişleri Bakanları başkanlığında 
yürütülmüş, bu toplantıda iki ülke arasında güven arttırıcı önlemler 
çerçevesinde Ege'deki ulusal tatbikatların yürütülmesi ve uluslararası
hava sahasının kullanımı ile ilgili bir takım esaslar belirlenmiş, bazı

  _ •

NATO alt-yapı konuları ile ilgili olarak da her iki tarafın vetolarını
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kaldırmaları kabul edilmiştir. Ayrıca, tahrik edici beyanlardan kaçı- 
mlması, diplomatik ve hizmet pasaportlarının karşılıklı olarak vizeden 
muaf tutulması hususlarında mutabık kalınmıştır.

Siyasi ve İşbirliği Komiteleri ikinci toplantısı öngörüldüğü biçim
de 5-8  Eylül 1988 tarihleri arasında Ankara ve Atina’da yapılmıştır. 
Siyasi Komite çalışmaları sırasında yine özel bir gündem çerçevesinde 
ikili ilişkilerin çeşitli veçheleri gözden geçirilerek, karşılıklı güven orta
mının güçlendirilmesi konusu üzerinde durulmuş ve «Açık Denizlerde 
ve Uluslararası Hava Sahasında Kaza ve Olayların önlenmesine İlişkin 
Hükümler» ihtiva eden bir belge kabul edilmiştir. Uluslararası terörizm, 
uyuşturucu madde ve tarihi eserler de dahil olmak üzere kaçakçılık 
ile mücadele alanlarında işbirliği yapılması kararlaştırılan toplantılarda, 
ayrıca diplomatik ve konsüler temsilciliklerin yerleşim ihtiyaçlarının kar
şılanması hususunda anlaşmaya varılmış ve okul kitaplarındaki hasma- 
ne atıfların tasfiyesi amacıyla çalışmalar yapılması kararlaştırılmıştır.

Hükümetimiz, insan unsurunu ilgilendirmesi nedeniyle Türkiye’deki 
Kum azınlık ile Batı Trakya’daki Türk azınlığın sorunları üzerinde has
sasiyetle durmaktadır. Karşılıklı azınlıkların iki ülkeyi yekdiğerine ya
kınlaştırıcı bir rol oynayabileceğine içtenlikle inanmaktayız. Azınlığı
mızın huzur ve güven içinde yaşamasının şüphesiz iki ülke arasında ge
lişen dostluk ilişkilerine büyük katkısı olacaktır.

Diğer taraftan, iki ülke arasında kurulan Ortak İşbirliği Komite
si’nde, Yunanistan ile geniş ve kapsamlı bir ekonomik ve kültürel iş
birliğinin çerçevesinin oluşturulması yönünde önemli adımlar atılmış
tır. Bu kapsam içinde Çifte Vergilendirmenin önlenmesi Anlaşması ilk 
tur görüşmeleri Ekim 1988 içinde Atina’da yapılmıştır. Ayrıca, imzalan
ması sözkonusu diğer 4 anlaşmanın intacına yönelik çalışmalar sür
mektedir. Ulaştırma alanında, İstanbul Deniz Ticaret Odası’nm Atina’ya 
yaptığı ziyaret, her iki ülke demiryolları idarelerinin kısa bir süre ön
ce İstanbul’da yapmış olduğu toplantı kaydadeğer gelişmelerdir, öte 
yandan, Türk - Yunan İş Konseyi’nin Ekim 1988’de İstanbul’da yaptığı 
toplantı, bankalar arasında başlayan işbirliği, Selanik Ticaret Odası’nın 
ülkemizi ziyareti, iki ülke arasındaki ticaret ve yatırım ilişkilerini ge
liştirmeye yönelik önemli adımlar olmuştur. Ayrıca, sektörel işbirliği 
çerçevesinde yakında Atina’da Ortak Turizm Komisyonunun sekiz yıllık 
bir süreden sonra tekrar toplanacağını belirtmek isterim.

Yıllarca diyalog eksikliği nedeniyle kemikleşmiş ve o ölçüde kar
maşık hale gelmiş Türk-Yunan sorunlarının kısa sürede çözümünü bek
lemek gerçekçi değildir. Türk-Yunan ikili ilişkilerinde yakın geçmişte 
yaşanan tecrübeler, ilişkilerimizi daha arzu edilir bir hüviyete kavuş
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turabilmek için tek geçerli yöntemin iyi niyetli ve sonuç almaya yöne
lik diyalog yöntemi olduğunu ortaya koymuştur. Uzun bir aradan sonra 
iki ülke arasında Başbakanlar, Dışişleri Bakanları ve ekonomi ile ilgili 
Bakanlar arasında temasların yapılabilmiş olması dahi çok önemli bir 
gelişmedir. Şimdiye kadar atılan mütevazi adımlar ve sağlanan mutaba
katlarla belirli bir karşılıklı güven ortamının sağlandığı kanısındayız. 
Şimdi taraflara düşen, ortak iradelerinin ürünü olan bu mutabakatla
ra titizlikle uymaktır. Biz, kendi açımızdan gereken özeni gösteriyoruz. 
Aynı titizliğin Yunan tarafınca da gösterilmesini beklemek hakkımız
dır. Davos süreci içinde ikili bazı meselelere uluslararası kuruluşlarda 
çözüm aramak veya bu süreçle ilişkisi bulunmayan konularla süreç ara
sında irtibat kurmak suretiyle küçük çıkar hesapları peşinde koşup 
kazanç sağlamaya çalışmanın bu sürecin ruhuna aykırı olacağını düşü
nüyoruz.

Yunanistan Başbakanı Papandreu'nun ülkemize yapması mutasav
ver ziyaretin, Türk-Yunan  ilişkilerinde sağduyuyu ve uzun vadeli dost
luğu esas alan bu yeni dönemin önemli bir safhasını teşkil etmesini ve 
oluşan karşılıklı güven ortamından bilistifade, yaratıcı bir anlayışla 
atılacak karşılıklı adımlarla, daha önce Davos'ta kararlaştırdıkları doğ
rultuda sorunların özüne inilmesi ve böylelikle kalıcı çözümlere doğ
ru hareket edilmesi gerektiğini düşünüyoruz.

Sayın Başkan,

Değerli üyeler,

Bulgaristan'daki Türk azınlığı konusu ve Bulgaristan'ın bu azın
lık karşısındaki tutumu Türk-Bulgar ilişkilerinin seyrini her zaman ya
kından etkilemiş ve ilişkilerin belirleyici unsurlarından biri olmuştur. 
Diğer bir deyişle, Bulgarların soydaşlarımızın kültürel ve dini hakla
rına saygılı davrandıkları ve göçe izin verdikleri dönemlerde ilişkiler 
olumlu seyretmiş, aksi hallerde ise gerginleşmiştir.

1984 yılından sonra soydaşlarımıza karşı girişilen baskılardan iliş
kilerimizin ciddi biçimde etkilendiği malumlarıdır. Bu çerçevede, diya
log çağrılarımıza olumlu yanıt alınmaması üzerine sorun, uluslararası 
forumlara ve insan haklarıyla iştigal eden teşekküllerin dikkatine ge
tirilmiştir. Bu konudaki kararlı ve ısrarlı tutumumuz sonucunda ve soy
daşlarımıza yapılan baskıların hiç kimse tarafından tasvip edilmediği
nin anlaşılması üzerine, Bulgar tarafı insani meseleleri bizimle konuşma
yı kabul etmiş ve 23 Şubat 1988 tarihinde Belgrad'da imzalanan Proto
kol çerçevesinde bir diyalog başlamıştır. Bilindiği gibi, bu diyaloğun 
esas amacı, Bulgaristan'daki Türk azınlığının kültürel ve dini kimlikle
rinin muhafazası için gerekli haklarına saygı ve aynı zamanda istiyen-
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lere ülkemize göç hakkının tanınmasını sağlamaktı. Sözkonusu Proto
kol, bu diyalogun mekanizmalarını da belirlemiştir. Bu mekanizmanın 
unsurlarından birincisi insani alan, yani Türk azınlığın durumu başta 
olmak üzere ikili ilişkilerde mevcut sorunlara çözüm bulmakla, İkincisi 
çeşitli alanlardaki işbirliğinin canlandırılması imkanlarını araştırmakla 
görevli olan ortak Çalışma Gruplarıdır. Bu çerçevede, azınlık sorununu 
ele alacak Birinci Grupta ilerleme sağlanamadığı takdirde işbirliğinin 
canlandırılmasının mümkün olmayacağı Bulgar tarafına Protokolün im
zası sırasında ve çeşitli vesilelerle açık şekilde ifade edilmiştir.

Bulgaristan'la diyaloğu başlatmak suretiyle gösterdiğimiz iyiniyet- 
lı yaklaşıma Bulgaristan Hükümetinin de aynı şekilde karşılık verme
sini bekliyoruz, üzülerek belirtmek gerekir ki, Bulgar tarafı Belgrad 
Mutabakatının imzalandığı 23 Şubat'tan bu yana soydaşlarımızın maruz 
kaldığı durumun çözümü istikametinde gerekli adımları atmamıştır. Biz, 
bu çok önemli konudaki malumları olan tutumumuzu kararlı bir şekil
de sürdürmeye devam edeceğiz. Bulgaristan'ın ikili ve çok taraflı an
laşmalar ve Helsinki Nihai Senedi hükümleri çerçevesindeki yüküm
lülüklerini, Belgrad Protokoluyla ihdas edilen mekanizmalardan da ya-
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rarlanmak suretiyle yerine getirmesini bekliyoruz. Bulgaristan'daki soy
daşlarımızın durumu artık tüm dünya kamuoyuna malolmuş bir hu
sustur.

Bulgaristan'daki soydaşlarımızın durumuna tüm siyasi partilerimi
zin, basınımız ve kamuoyumuzun gösterdiği duyarlılık görüşlerimizin dış 
dünyaya inandırıcı bir biçimde aktarılmasında çok önemli bir güç kay
nağı olmuştur.

Sayın Başkan,

Değerli üyeler,

Türkiye ile Sovyetler Birliği arasında bağımsızlık, egemenlik, top
rak bütünlüğü, içişlerine karışmama ve karşılıklı saygı ve yarar ilke
leri çerçevesinde sürdürdüğümüz iyi komşuluk ve işbirliği ilişkilerini 
daha da geliştirmeye büyük önem veriyoruz. Biz, değişik sosyo-ekono
mik sistemlere sahip olmamıza ve ayrı askeri ittifaklara üye bulunmamıza 
rağmen yukarıda sözünü ettiğim ilkelere uyulduğu sürece, ilişkilerimi
zin her alanda daha da geliştirilebileceğine inanıyoruz.

SSCB Devlet Başkanı ve Genel Sekreter Gorbaçov'un Sovyetler Bir- 
liği'nde gerçekleştirmeye çalıştığı, demokratikleşme ve insan hakları açı
larından yeni olumlu etkiler getiren açıklık ve yeniden yapılanma poli
tikalarını, gerek bu ülkeye gerek bütün Doğu Avrupa'ya getirebileceği 
yeni ve müspet tesirler açısından ilgiyle izliyoruz.
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1960'lardan itibaren SSCB ile siyasi, ekonomik ve kültürel alanlar
da kaydedilen önemli gelişmeler, siyasi düzeyde teati edilen ziyaretlerle 
birlikte, çeşitli ekonomik işbirliği projelerinin gerçekleştirilmesine yol 
açmıştır. Seydişehir Alüminyum Fabrikası, İskenderun Demir-Çelik Te
sisleri ve Aliağa Petrol Rafinerisinin en belirgin örneklerini oluşturduğu 
Türk-Sovyet ekonomik işbirliği daha sonra bir duraklama dönemine 
girmişti. İki ülke arasında imzalanan, Sovyet doğal gazının ülkemize ge
tirilmesiyle ilgili sözleşme ekonomik ilişkilerimize yeni bir boyut kazan
dırmıştır. 1987 yılında işletmeye açılan boru hattıyla alman doğal ga
zın bedeli malumları olduğu üzere % 70 oranında Türk ihraç mallarıyla 
ödenecektir. Buna paralel olarak dış pazarlarda deneyimi olan Türk 
müteahhitlik firmaları Sovyet inşaat piyasasına girmeye başlamışlar
dır. Haziran ayında imzalanan Kara Taşımacılığı Anlaşmasıyla, Sarp sı
nır kapısı Ağustos ayında hizmete açılmıştır. Bu açılan kapı ile karayo
lu taşımacılığının yanısıra, sınır ticareti ve turizm alanlarında yeni ge
lişmeler sağlanması beklenmektedir.

îki ülke arasındaki ticari ilişkilerin genişletilmesi ve dengelenmesi 
istikametinde gerekli adımlar atılmasına önem veriyoruz.

Ekonomik konular dışındaki alanlarda da ilişkilerimizde son za
manlarda bir hareketlilik gözlenmektedir. Uzun zamandan beri ikili dü
zeyde üzerinde durduğumuz bazı sorunlar taraflar için tatminkar so
nuçlara vardırılmıştır.

Bunların başında Karadeniz'deki FIR hattı gelmektedir. Keza yir
mi yıldır imzalanmayan Konsolosluk Sözleşmesi de imzalanmıştır. Ay
rıca, «Deniz Ticaret Anlaşması» ile «Nükleer Kaza Halinde Erken Bil
dirim ve Nükleer Tesislere İlişkin Bilgi Değişimi Anlaşması» parafe edil
miş; Anadolu Ajansı ile TASS arasında bir işbirliği protokolü imzalan
mıştır. ülkelerimiz arasında bir Kültür Anlaşması aktedilmesi için yü
rütülen çalışmalar ileri bir aşamaya gelmiştir.

«Karadeniz'de Kirliliğin önlenmesi» ve «Karadeniz'de A ram a-K ur
tarma Hizmetlerinin Düzenlenmesi» anlaşmalarına ilişkin çalışmalar ile 
kalkan ve balık avcılığı konularındaki müzakereler sürdürülmektedir. Bu 
dönemde Türk-Sovyet îş Konseyi kısa zamanda kuruluşunu tamamla
mış ve ilk toplantısını Ağustos ayında İstanbul'da yapmıştır.

önümüzdeki kısa dönemde Dışişleri Bakanı Sayın Şevardnadze ile 
Sayın Başbakan Rijkov'un ülkemizi ziyaretlerini bekliyoruz.

Türk-Sovyet ilişkilerini her alanda daha geniş işbirliğine yönelt
mek için gereken çabaları göstereceğiz. Sovyetler Birliği ile ilişkileri
mizi sadece ekonomik, ticari, teknik ve kültürel açılardan değerlendir
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mek yetersiz kalır. Bir süper güç olan Sovyetler Birliği ile en uzun de
niz ve kara sınırına sahip NATO üyesi olmak hasebiyle ilişkilerimizin 
güvenlik boyutunu da daima gözönünde bulundurmaktayız. Bu çerçeve
de Sovyetlerin sadece niyet beyanlarını değil, sınırlarımızda mevcut nük
leer ve konvansiyonel yeteneğini de titizlikle dikkate almak durumunda
yız. Başlaması öngörülen Konvansiyonel İstikrar Görüşmeleri sırasın
da en alt düzeyde denge ve istikrar sağlanmasına yönelik düzenlemeler
de, Sovyetler Birliğinin izleyeceği tutum, karşılıklı güven ortamının güç
lendirilmesi bakımından önem taşıyacaktır.

Diğer Doğu Avrupa ülkeleriyle de ilişkilerimizi çeşitli alanlarda ge
liştirmeye çaba gösteriyoruz. Dostluk ve işbirliği ilişkilerinin geliştiril
mesinde Sovyetler Birliği için bahis konusu ettiğim ilkeler bu ülkeler 
için de geçerlidir.

Sayın Başkan,

Değerli üyeler,

Kıbrıs’ta, BMGS’nin girişimi sonucunda soruna kapsamlı bir çö
züm aramak üzere yeni bir müzakere süreci başlamış bulunmaktadır. 
24 Ağustos’ta Cenevre’de varılan mutabakat uyarınca, KKTC Cumhur
başkanı Sayın Denktaş ile Kıbrıs Rum Lideri arasında 15 Eylül’den bu 
yana Lefkoşa’da doğrudan görüşmeler sürdürülmektedir. İki taraf, gö
rüşmelerin ilk safhasının ortak bir değerlendirmesini yapmak için 22-23 
Kasım’da New York’ta Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ile buluşa
caklardır. Görüşmelerin amacı, Kıbrıs'ta iki halkın eşitliği esasına da
yanan, iki kesimli, iki toplumlu bir Federasyon oluşturulmasıdır. Bilin
diği gibi Türkiye, bu amaca ulaşılabilmesi için Genel Sekreterin iyiniyet 
görevi çerçevesinde harcanan çabaları öteden beri desteklemektedir. Ge
nel Sekreterin bundan önceki girişiminin, Kıbrıs Türk tarafınca kabul 
edilen bir Çerçeve Anlaşması önerisiyle sonuçlandığı hatırlanacaktır. 
Rum tarafının, barış çabaları içinde çok özel bir önem taşıyan bu belgeyi 
reddetmesi, Genel Sekreterin girişimini tıkanma noktasına getirmişti. 
Oysa geride bırakılan 25 yıl Kıbrıs’ta nelerin mümkün olacağını, nele
rin ise hayal dahi edilmemesi gerektiğini açıklıkla ortaya koymuştur.

Bu itibarla, bugünkü müzakere süreci, Türk tarafının iyiııiyeti sa
yesinde Rum tarafına federal çözüm konusunda tanınan yeni bir şans 
niteliğindedir. Rum tarafının bu fırsatı uzlaşma yönünde değerlendir
mesini ve Kıbrıs Türk tarafının ortaya koyduğu iyiniyetli ve yapıcı tu 
tuma aynı yaklaşımla karşılık vermesini dileriz. Ancak bu takdirde, so
runa adil ve kalıcı bir çözüm bulunması imkanının doğacağına inanmak
tayız.
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Biz federal bir çözüme, ancak sabırlı, zahmetli ve iyiniyetli çaba
larla ulaşılabileceğinin idraki içindeyiz. Ancak bunun için önce müzakere 
sürecine inanmak ve bunun dışındaki yöntemlere ümit bağlamamak ge
rekir. Bu çerçevede, Kıbrıs Rum tarafının üçüncü çevreler vasıtasıyla 
müzakere sürecini etkileme hevesinden artık vazgeçmesi gerekmekte
dir. Bu gibi teşebbüslerin sonuç vermediği ve her defasında ters tepti
ği çok iyi bilinmektedir. Kıbrıs’taki iki halkın rızasına dayanan bir çö
züm arzu ediliyorsa, samimiyetle müzakere dışında bir alternatif ol
madığının kabulü gerekir. Kıbrıs Rum Liderliğinin, Kıbrıs sorununda 
muhatabının Kıbrıs Türk Liderliği olduğunu unutmaması önem arzet- 
mektedir. Bunun dışındaki arayışlar, sorunun sürüncemede kalmaya de
vam etmesi sonucunu doğuracaktır. Kıbrıs’ta esas olan, sorunun kendi 
boyutları çerçevesinde çözümlenmesi ve Kıbrıslı Türkler ile Kıbrıslı Rum
ların karşılıklı hak ve çıkarlarını uzlaştıran bir anlaşmaya varılması
dır.

Türkiye Cumhuriyeti, Kıbrıs Türk tarafının, bu yöndeki çabala
rını ve dolayısiyle BMGS’nin girişimleriyle başlatılan yeni müzakere sü
recini her zaman olduğu gibi desteklemeye kararlıdır.

Sayın Başkan,

Değerli üyeler,

Dış Politika alanında sürdürdüğümüz çok yönlü faaliyetler sadece 
Avrupa ve Orta Doğu ile tabiatıyla sınırlı değildir. Başta dünyanın en 
büyük ekonomik güçlerinden biri olan ve Uzak Doğu’da Batı camiası
nın bir uzantısını teşkil eden Japonya ile ekonomik işbirliğimize ve si
yasi temaslarımıza yeni bir hız kazandırılmıştır. Japon sermayesinin ve 
yatırımcılarının son dönemde Türkiye'ye olan ilgisinin giderek artması 
bunun bir göstergesidir. Aynı şekilde, global bir güç olan Çin Halk 
Cumhuriyeti ile de en üst düzeyde yapılan ziyaretlerle yeni bir aşa
maya ulaşan ve muhteva kazanan ilişkilerimiz taminkar bir düzeye gel
miştir. Sayın Başbakanımızın önümüzdeki dönemde bu ülkeye yapaca
ğı ziyaretin ilişkilerimizde yeni bir atılıma yol açacağına inanıyoruz. 
Türkiye'nin yeni bir ekonomik ve siyasi güç odağı olarak beliren ASEAN 
ülkeleriyle ilişkileri de bir atılım içerisindedir.

Türkiye'nin sürdürdüğü aktif dış politika çerçevesinde bağlantı
sızlık hareketinin en önde gelen ülkelerinden Yugoslavya, Hindistan, Mı
sır ve Cezayir ile en üst düzeyde teati edilen ziyaretlerle ilişkilerimiz 
gerek muhteva gerek hüviyet yönünden yenilikler kazanmıştır. Bu me- 
yanda yıl içinde Libya, Fas ve Gambiya ile de üst düzeyde temaslarda 
bulunulmuştur.
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Türkiye tarafından bugüne kadar gereğince ilgi gösterilmemiş bir 
bölge olan Afrika ile ilişkilerde de yeni adımlar atılmış, münasebetleri
mizde belirgin bir canlılık ortaya çıkmıştır. Bu çerçevede ülkemiz, 12 
Sahel ülkesine 10 milyon dolar tutarında bir teknik yardım paketi sun
muştur. Aynı şekilde, Güney Afrika’daki ırkçı rejime karşı mücadeleleri
ni sürdüren Cephe Hattı ülkeleri için kurulan Afrika Fonu’na 500.000 
dolarlık proje finansmanı şeklinde yardımda bulunmayı kararlaştırmış
tır.

Latin Amerika ülkeleriyle olan ilişkilerimize de özel önem veren 
Hükümetimiz bu ilgisini bölge ülkelerinden Meksika’yı ilk kez Baş
bakan Yardımcısı düzeyinde ziyaretle göstermiştir, önümüzdeki dönem
de de bu ülkelerle olan ilişkilerimize hız vermeye çalışacağız.

Sayın Başkan,

Değerli üyeler,
f m • , . ,

Ülkemizin yurtdışmda tanıtılması yolunda harcadığımız çabaları sür
dürüyoruz. Bu alanda giriştiğimiz yeni uygulama bize, ülkemizi zi
yaret eden, insanlarımızı yakından tanıyan, tarihi zenginliklerimizi ye
rinde gören, dünyaya bakış açımız ve beklentilerimiz hakkında bizzat fi
kir sahibi olan yabancıların Türkiye'den çok olumlu izlenimlerle ayrıl
dıklarını göstermiştir. Bu deneyimler çerçevesinde, özel veya resmi sek
tördeki kuruluşlarımız, kamuoyu oluşturabilecek yabancı ülkelerde
ki etkili kişileri Türkiye'ye davet etmektedirler.

Türkiye'nin kültür zenginliklerini yurt dışında tanıtmak, vatandaş 
ve soydaşlarımızın Türk kültürü ile temaslarını korumak amacıyla için
de bulunduğumuz yıl içinde de çeşitli etkinlikler gerçekleştirilmiştir. Bu 
çerçevede, ilk kez ABD'nin Vaşington, New York ve Şikago kentlerinde 
teşhir edilerek bir milyonu aşkın ziyaretçi çeken Kanuni Sultan Süley
man Sergimiz, 1988 yılı içerisinde sırasıyla Londra ve Batı Berlin'de 
sergilendikten sonra Japonya'ya intikal ettirilmiştir. Sergi ve birlikte 
yürütülen yan etkinlikler sonucu, bu ülkelerde ülkemizin geniş bir kit
leye tanıtımı mümkün olmuştur.

>

Mimar Sinan’ın 400. ölüm yıldönümü münasebetiyle düzenlenen bir 
fotoğraf sergisi ise yıl içinde 18 ülkede 25 mahalde sergilenmiştir.

Yurtdışmda bulunan kültürel mirasımızın korunmasına önem atfe
den Bakanlığımız, ilk kez bir yıl süren bir çalışma sonunda, Osmanlı im
paratorluğu devrinde inşa olunan mimari eserlerin bir kataloğunu or
taya çıkarma çabalarına girişmiş ve bu çalışma son aşamaya ulaşmış
tır.
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Katalogda, Ortadoğu, Kuzey Afrika, Balkanlar ve Orta Avrupa ül
kelerinde bulunan belli başlı Osmanlı mimari yapıtlarına ilişkin kısa bil
gi ve renkli fotoğraflar yer almaktadır.

Ayrıca kataloğa giren eserleri ayrıntılı biçimde yerinde incelemek 
üzere bilim adamlarımızın bu ülkelere gönderilmesine ilişkin hazırlıklar 
da tarafımızdan yürütülmektedir.

Evvelce Japonya, Hollanda, İtalya’da teşhir edilen Anadolu Mede
niyetleri Sergimiz, önümüzdeki dönemde Danimarka ve Kanada’da dü
zenlenecektir.

Büyük çabalar sonucu Oxford ve Cambridge Üniversiteleri bünye
lerinde kurulmuş bulunan «Atatürk» Araştırma Kürsülerinin başarılı faa
liyetleri devam etmektedir. Ayrıca, ABD’nde Princeton üniversitesi’nde 
bir Osmanlı ve Modern Türk Tarihi Vakıf Kürsüsü kurulması yönün
deki çalışmalarımız sürdürülmektedir.

Dış basınla temasları da tanıtım ve kültürel faaliyetlerimizin bir 
parçası olarak görüyoruz. Bu meyanda 1988 yılının ilk on ayı içinde 
Bakanlığımız kanalıyla Türkiye'ye yaklaşık 35 gazeteci gelmiştir, özel
likle Batı camiasının tirajı yüksek gazetelerinin dış politika ve ekono
mi muhabirleri bu yıl boyunca ülkemizi ziyaret etmiştir. Diğer ta ra f
tan, ülkemizin kültürel ve turistik zenginliklerinin ve ekonomik olanak
larının tanıtılması için bazı önde gelen yabancı gazetelerde Türkiye özel
ilaveleri çıkartılmasına katkıda bulunulmuştur.

%

Sayın Başkan,

Değerli üyeler.

Yurt dışında çalışan ve sayıları iki milyonu aşan vatandaşlarımı
zın bulundukları ülkelerde istikbal kaygısından uzak, gönül huzuru için
de ve devletlerinin daima yakın desteği altında olduklarının bilinci 
içinde yaşamlarını devam ettirmeleri için bugüne kadar sarfolunan ça
balar yoğun ve etkili olarak sürdürülecektir.

Yurt dışındaki temsilciliklerimiz tarafından vatandaşlarımıza sağ
lanmakta olan çeşitli hizmetlerin ve kolaylıkların kapsamlarının geniş
letilmesi, işlemlerinin süratlendirilmesi ve diğer sorunların çözümlene
bilmesi amacıyla alınması gerekli tedbirleri 21-23 Ekim 1988 tarihleri 
arasında Federal Almanya’da yaptığım toplantıda bizzat tespit ettim. 
Bu toplantıya Federal Almanya’daki Büyükelçimiz ile tüm Başkonsolos
larımız ve Adalet.Milli Savunma, İçişleri ve Maliye Bakanlıkları tem
silcileri de iştirak etmişlerdir.
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Bu ülkedeki vatandaşlarımıza daha iyi hizmet götürmek amacıyla 
alman kararlar hızla uygulama alanına konulacak ve bunların diğer 
ülkelerde bulunan vatandaşlarımıza da teşmili için gerekli çabalar gös
terilecektir.

Dış ülkelerdeki vatandaşlarımızın bulundukları yerlerde rahat bir 
ortam içinde yaşayıp çalışabilmeleri ve durumlarının iyileştirilmesi için 
ilgili ülkelerle temaslarımızı ısrarlı bir şekilde sürdürmekteyiz.

Yurt dışındaki vatandaşlarımızın bulundukları ülke ile Türkiye ara
sındaki ilişkilere her alanda önemli katkılar sağlayabildiklerine inanı
yor, onları bu çabalarında destekliyoruz.

Sayın Başkan,

Değerli üyeler,

Bu düşüncelerle Plan ve Bütçe Komisyonu’nun Değerli üyelerini 
saygılarımla selâmlıyorum.
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DIŞİŞLERİ BAKANI A. MESUT YILMAZ TARAFINDAN 
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 1989 MALİ YILI BÜTÇE TASARISININ

TBMM GENEL KURULUNDA GÖRÜŞÜLMESİ VESİLESİYLE
YAPILAN KONUŞMA METNİ

Sayın Başkan,
Değerli Milletvekilleri,
Dışişleri Bakanlığının 1989 yılı Bütçe Tasarısını Yüce Meclisinize 

sunmak ve dünyadaki başlıca siyasi gelişmeler ile dış politika alanındaki 
faaliyetlerimiz hakkında görüşlerimizi açıklamak üzere huzurunuza gel
miş bulunuyorum.

Sayın Başkan,

Değerli Milletvekilleri,

Dışişleri Bakanlığının 1989 Mali Yılı Bütçe Tasarısı 341 milyar 
286 milyon Türk Lirası olarak onaylarınıza sunulmaktadır.

Bu miktarın.
155 milyar TL. sı personel giderlerine,
53 milyar 500 milyon TL. sı diğer cari giderlere,
7 milyar 127 milyon TL. sı yatırım harcamalarına,

125 milyar 659 milyon TL. sı ise transfer harcamalarına ayrılmış 
bulunmaktadır.

Bakanlığımın 1989 yılı Bütçe Tasarısında öngörülen miktar 198u 
yılı Gider Bütçesinin %  1,04’üne tekabül etpıektc olup, 1988 Bütçemize 
oranla %  74,16’lık bir artış göstermektedir.

Ancak, Bakanlığımız Bütçesinin %  80’ine yakın kısmı döviz olarak 
sarfedilmektedir. Bu sebeple, % 74’lük artış, yabancı paraların Türk Li
rası karşısında bu oranı aşan miktarda değer kazanması nedeniyle reel 
bir artışı ifade etmemektedir. Başka bir ifadeyle, döviz olarak ödenen 
mal ve hizmet karşılıkları için ayrılan ödeneklerimizde döviz cinsinden 
bir artış olmamıştır.

Bakanlığımız bütçesindeki artışın diğer önemli bir nedeni, Bakan
lığımız işlevleri ile doğrudan ilgisi bulunmayan, Türkiye'nin üyesi bulun
duğu milletlerarası kuruluşlara ödenen katılma paylarının, yurtdışmd 
merkezden gönderilen öğretmen ve din görevlilerinin maaşlarının da Ba
kanlığımız bütçesinde yer almasıdır. Bahsekonu giderler için 1989 Bütçe
mize 72 milyar 200 milyon TL. sı ödenek konulmuş olup, bu miktar Ba
kanlığımız bütçesinin %  21,2’sine tekaoül etmektedir.



Yukarıdaki maruzatım ışığında, Bakanlığımın 341 milyar 286 mil
yon TL. lık 1989 yılı Bütçesinin tasarruf ilkelerine azami riayetle hazır
lanmış olduğu takdir buyurulacaktır.

Bu vesileyle Bakanlığımın personel sorunlarına da kısaca değinmek 
istiyorum :

Ülkemizin dış ilişkilerindeki genişleme ile çeşitlenmeye ve Dış Tem
silciliklerimizin sayıca artmasına rağmen, Bakanlığımın Meslek Memuru 
sayısı son on yıldır sabit kalmıştır. Belirli niteliklere sahip olması gere
ken ve temini güç olan Meslek Memurları ile milletlerarası ilişkilerin 
değişik dallarında uzmanlaşmış eleman sayısının artması, daha cazip 
maddi imkanların sağlanması ile yurt içinde ve yurt dışında istihdam 
koşullarının güncel gereklere uygun şekle getirilmesine bağlıdır.

Bu bakımdan, genel esaslardan ziyade Dışişleri Bakanlığı’nın özellik 
ve ihtiyaçlarına cevap verecek istihdam imkanlarının sağlanması, Ba
kanlığın mensuplarının iç ve dış maaşlarının yeniden düzenlenmesi, iç 
maaşların, bazı kamu kuruluşları için kabul edilen «kadro karşılığı söz
leşmeli statüsü»nün Bakanlığımız memurlarına da tanınması suretiyle 
ve yan ödemeler yoluyla tatminkar bir seviyeye çıkarılması zorunludur. 
Yurtdışmda Devletimizi temsil eden ve bu sebeple, maddi imkanlarına 
bağlı hayat seviyeleri devletin itibarını da yakından ilgilendiren Bakan
lık mensuplarının dış maaşlarının öncelik ve süratle yeni bir emsal ayar
laması yapılarak yeterli hale getirilmesi, müteakip aşamada da, dış 
maaşların rasyonel esaslar itibariyle yeniden düzenlenmesi gerekmekte
dir.

Ayrıca yurt dışında ve içindeki toplam sayısı sadece 139 olan loj
man miktarının mutlaka arttırılması icabetmektedir.

Sayın Başkan,
Değerli Milletvekilleri,
Dış ilişkilerimiz alanında yıl içinde vuku bulan gelişmeler hakkında 

Yüce Meclis’e maruzatta bulunmadan önce Türk dış politikasına yön 
veren temel öğelere kısaca değinmek istiyorum :

Dış politikamızı değerlendirirken, ülkemizin tarihi birikimini, coğrafi 
durumunu ve stratejik konumundan kaynaklanan temel özelliklerini göz- 
önünde bulundurmak gereklidir. Köklü bir devlet geleneğine dayanan ve 
çağdaş Türk insanının arzu ve beklentilerini yansıtan Türk dış politika
sı daima, A tatürk’ün «Yurtta Sulh, Cihanda Sulh» özdeyişinde ifadesini 
bulan barışçı yaklaşımla yürütülmüştür. Bu politikanın temel özellikleri, 
konulara dar bir açıdan değil uzun dönemli bir perspektifle yaklaşması, 
uzak görüşlü olmasıdır. Barışçılık, güvenilirlik, dürüstlük, ahde vefa ve 
maceradan uzak bulunma gibi geleneksel özellikleri bulunan, dış politika-
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mızm temel ilkeleri ve yönü konusunda ülkemizde genel bir mutabakat 
mevcuttur.

Dış politikamızın yürütülmesi sırasında, tarihi deneyimlerimizi ve 
bunların ileriye yönelik yansımalarını da gözönünde bulundurmak duru
mundayız. Bir başka deyişle, bazı hallerde mikro planda uygulanan poli
tikaların geçmişten gelen uzantıları bulunduğunu da unutmamak gere
kir. Aynı şekilde, mikro plandaki kararları makro plandaki veriler ve 
hedeflerden soyutlayarak anlamak ve yargılamak mümkün değildir.

Türkiye'nin, Doğu ve Batı arasında bir köprü rolü oynamasına im
kan veren jeostratejik konumu da dış politikamıza doğal olarak etkide 
bulunmaktadır.

Nihayet, dış politikamızın oluşumunu ve uygulanmasını doğrudan 
etkileyen etkenler arasında, günümüz dünyasının değişen koşullarını da 
unutmamak gerekmektedir.

Sayın Başkan,
Değerli Milletvekilleri,
Günümüz dünyası hızlı bir evrim içinde bulunmaktadır. Son on yıl

lık dönem içinde dünyada iki kutupluluktan, çok kutupluluğa doğru bir 
kayışın hızlandığını gözlemekteyiz. ABD ve Sovyetler Birliği'nin yanı 
sıra, Avrupa ve Japonya gibi, stratejik, ekonomik ve teknolojik alanları 
da içeren yeni güç odakları oluşmaktadır. Dünya'nm üçüncü büyük eko
nomik gücü olarak ortaya çıkan 300 milyon nüfuslu Avrupa'nın GSMH'- 
nm, 280 milyon nüfuslu Sovyetleri Birliği'nin GSMH'nm üç katı olduğu 
dikkate alındığında, bu yeni odaklaşmanın kapsamı daha iyi anlaşılmak
tadır. Bu gelişmeler bir yandan süper güçlere daha fazla manevra kabi
liyeti verirken, süper güçler aynı zamanda, sözkonusu yeni dengeler kar
şısında hata paylarını da azaltmak durumunda kalmaktadırlar. Bu çer
çevede mütalaa edildiğinde, iki odaklılıktan çok odaklılığa doğru kayışın 
süper güçleri sınırlayıcı etkisi olduğu da anlaşılmaktadır, ilk bakışta çe
lişkili bir durum gibi görülmekle birlikte, çok odaklı dünyamnm süper 
güçler üzerinde hem hareket kabiliyetlerini arttırıcı, hem de sınırlayıcı 
etkide bulunduğu bir vakıadır. Bu saptama, uluslararası ilişkilerin kar
maşık yapısını, çeşitli odaklar arasındaki etkileşim ve iletişimi de açık 
bir şekilde ortaya koymaktadır.

Günümüzde izlenilen diğer bir önemli gelişme ise Doğu - Batı ilişki
lerinde Reykjavik zirvesi ile başlayan nisbi yumuşama sürecidir. Dünya
mızın biraz evvel işaret ettiğim girift yapısı ve Türkiye’nin Batı camiası
nın bir mensubu olması muvacehesinde, Türkiye'nin Doğu - Batı ilişki
lerinden kendini soyutlaması, bu ilişkilerdeki gelişmelerden etkilenme
mesi mümkün değildir. Doğu - Batı ilişkilerinde meydana gelen yumuşa
ma tarafımızdan memnuniyetle karşılanmakta, mevcut durum ve muhte
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mel gelişmeler dikkatle değerlendirilmektedir. Hükümetimiz, bu alandaki 
gelişmeler ışığında uluslararası forumlarda aktif şekilde katkılarda bu
lunmakta, aynı zamanda ikili planda da gerekli ayarlamaları yapmaktadır, 
maktadır.

Doğu - Batı ilişkilerinde öncelikle, güven ve güvenlik arttırıcı ön
lemler yoluyla karşılıklı anlayış ve güven ortamının pekişmesine önem 
vermekteyiz. Diğer taraftan, kendi başına bir amaç değil, güvenliğimizi 
pekiştirici bir araç olarak telakki ettiğimiz silahların kontrolü görüşme 
ve çabalarına aktif şekilde katılıyoruz. Silâhların kontrolü alanında 
sürdürülen müzakerelerde tarafların yapıcı ve uzlaşıya yönelik tutumlar 
benimsemelerine önem atfetmekte ve bu yönde çaba sarfederek yapıcı 
ve sonuç almaya yönelik katkılarda bulunmaktayız.

Doğu - Batı ilişkileri alanında hiç şüphesiz son yıllardaki en önemli 
gelişme, 1987 yılında Başkan Reagan ile Genel Sekreter Gorbachev tara
fından INF Antlaşmasının imzalanması ve Antlaşma’nm 1988 yılında 
her iki tarafça da onaylanarak yürürlüğe girmesidir. INF Antlaşmasının 
en önemli özelliğini, silahların kontrolü müzakerelerinin tarihinde ilk kez 
belirli bir kategori nükleer silahın tamamen tasfiyesini öngörmesi teş
kil etmiştir. Nitekim, füzelerin denetimcilerin gözetiminde karşılıklı ola
rak imha edilmesine başlanılmıştır. ABD, INF Antlaşmasına yönelik 
müzakereler süresince NATO müttefiklerine düzenli bilgi sunmuş, 
müttefikleriyle danışmalarda bulunmuştu. İttifak dayanışmacı açı
sından çok olumlu bulduğumuz bu danışma süreci çerçevesinde, Amerikan 
yetkililerine Türkiye’nin INF’lerin global biçimde ortadan kaldırılmasına 
ilişkin görüşlerimiz intikal ettirilmiştir. Nitekim, Türkiye’nin güvenlik 
mülahazaları açısından önem taşıyan, Sovyetler’in Asya’da konuşlandırıl
mış INF’lerinin Antlaşma kapsamına ithali, Türkiye açısından memnu
niyet verici bir gelişme olmuştur.

INF Antlaşmasının yürürlüğe girmesinin silahların kontrolü müza
kerelerine ve genel olarak Doğu - Batı ilişkilerine yeni bir hız kazandır
dığını görüyor ve bunu dünya barış ve güvenliği açısından çok olumlu 
olarak değerlendiriyoruz.

Bu çerçevede, ABD ile Sovyetler Birliği arasında Cenevre’de sürdü
rülmekte olan, iki tarafın stratejik silahlarında %  50 indirimi öngören 
START görüşmelerinde sağlanan olumlu gelişmeleri de silahların, kont
rolü alanında olumlu bir ilerleme olarak nitelendirmekte, START’da 
olumlu bir sonuca ulaşılmasının dünyamızı daha güvenli bir konuma ge
tireceğini düşünmekteyiz.

Nükleer silahların kontrolü alanındaki bu gelişmeler kimyasal ve 
koııvansiyonel silahlara ilişkin müzakerelerde de gözükmektedir. Türkiye, 
gelecek ay Paris’de yapılacak kimyasal silahların yasaklanmasına ilişkin
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1925 tarihli Cenevre Protokolü’ııün daha etkin bir hale getirilmesine yöne
lik uluslararası konferansa aktif bir biçimde katılacaktır. Türk ulusu gayri 
insani bir mahiyet arzeden bu silahların kullanımının Konferans’da alı
nacak etkin ve pratik önlemlerle dünya yüzünden kaldırılmasını arzula
maktadır.

Nükleer silahlar alanındaki bu gelişmelere karşılık, konvansiyonel 
silahlar alanında NATO ve Varşova Paktları arasındaki, Varşova Paktı 
lehine olan dengesizlik daha belirgin hale gelmiştir. Bu dengesizliği gide
recek ve Atlantik’den Urallar’a kadar olan bölgeyi kapsayacak şekilde 
konvansiyonel denge ve istikrarın gerçekleştirilmesine yönelik müzake
relere başlamak üzere Viyana’da iki pakt’a mensup 23 ülke arasında ha
zırlık müzakereleri sürdürülmektedir. Konvansiyonel dengesizlikten en 
fazla etkilenen ülkelerden biri olarak bu çalışmalara en aktif bir biçimde 
katılmakta, güvenlik mülahazalarımızı kararlı bir biçimde ortaya koy
maktayız. SSCB lideri Gorbaçev’in geçtiğimiz günlerde Birleşmiş Millet
lerde açıkladığı tek yanlı indirim kararını olumlu ve ileri bir adım ola
rak kaydediyor, bu karara Avrupa’daki konvansiyonel dengesizliğin Sov- 
yetler tarafından da kabulü açısından olduğu kadar, dengesizliğin gi
derilmesine yönelik bir adım olması bakımından da önem veriyoruz.

Mensubu bulunduğumuz NATO ittifakı önümüzdeki yıl 40. kuruluş 
yıldönümünü kutlayacaktır. NATO’nun kuruluşundan bu yana geçen dö
nem, Ittifak’ın savunmanın bölünmezliği ilkesinin, esnek mukabele ve 
ileri savunma stratejilerinin geçerliliğini kanıtlamıştır.

Türkiye, ittifakın kara ve deniz sınırlarının üçte birini savunmakla 
yükümlüdür. Bu yükümlülüğümüzü öz kaynaklarımızı ve ekonomik kal
kınma hamlemizi zorlama pahasına yerine getiriyoruz. Türkiye’nin bu 
yaklaşımı tüm müttefiklerimizin takdirlerine yol açmaktadır. Ancak, müt
tefiklerimizin bu çabanın Türkiye’ye getirdiği yükü daha iyi değerlen
dirmeleri, savunma çabalarımızı daha kararlı ve kapsamlı bir şekilde des
teklemeleri gerektiği inancındayız. Böyle bir yaklaşımla, müttefiklerimiz
ce Türkiye’ye yapılacak yardımların ve sağlanacak desteğin tatminkar 
bir düzeye ulaşması, NATO içinde müttefikler arası gündemde öncelikli 
bir yer alan, savunma yükünün hakça paylaşımı ilkesinin de bir örneğini 
teşkil edecektir. Türkiye’nin bu konuya atfettiği önem ve hassasiyet, 
NATO forumlarında ve ikili temaslarımızda her seviyede kararlı bir bi
çimde dile getirilmektedir.

NATO ittifakı çerçevesinde önem verdiğimiz bir diğer ilke de sa
vunmanın bölünmezliğidir. Türkiye, bu ilke doğrultusunda tüm bölgele
rin savunmasına eşit değer vermekte, NATO’ııun Merkez bölgesinin güç
lendirilmesi yönündeki çabalara azami dikkat ve teenni ile yaklaşılması 
gerektiği, ayrıcalıklı alt-bölgeler kurulması gibi bir gelişmeden kaçınıl
ması görüşünü taşımaktadır.
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NATO’yu bir savunma ittifakı olarak görmekte, bu amaçla tüm 
müttefikler arası dayanışma ve beraberliğin kuvvetlendirilerek idamesi
ne önem vererek, bu yönde her türlü çabayı göstermekteyiz. Bu anla
yışla, NATO ile ilgisi olmayan konuların NATO forumlarına getiril
mesini, ikili sorunların NATO konuları ile irtibatlandırılmasmı kabul 
edilmez bir yaklaşım olarak görmekteyiz. Esasen, Türkiye ikili konularını 
hiçbir zaman NATO’ya getirmemiştir. Defaaten tebarüz ettirdiğimiz gi
bi, NATO bir hakem veya ikili sorunlara çözüm bulunacak bir yer değil
dir. Böyle bir konuma gelmesi de sözkonusu olamaz. Nitekim, Yunanlı 
meslekdaşımla geçenlerde Brüksel’de yaptığımız görüşmede, NATO ça
lışmalarımıza yansıyan bazı ikili görüş ayrılıklarımızın, Daimi Temsil
cilerimiz tarafından görüşülerek hal çareleri aranmasını kararlaştırdık.

Batı savunmasına atfettiğimiz önemin bir diğer tezühürünü de, 
NATO’nun Avrupa ayağının güçlendirilmesi çalışmaları çerçevesinde 
mütalaa ettiğimiz «Batı Avrupa Birliği»ne katılma niyetini beyan etme
miz ve BAB’m «Avrupa Savunma Çıkarları Platformu Belgesi»ni ülke
mizin dış politika ve savunma politikasıyla uyum içinde bulduğumuzu 
teyiden açıklamamız teşkil etmiştir. Türkiye’nin BAB’a üye olma niyeti 
BAB Bakanlar Konseyi’nin geçtiğimiz ay Londra’da yapılan toplantısın
da ele alınmış ve Türkiye’nin üyelik niyetinin olumlu yaklaşımla ve 
ciddi biçimde incelenmesi ile ara dönemde Türkiye’ye düzenli bilgi akı
mını sağlayacak bir danışma mekanizmasının oluşturulması imkanının 
araştırılması kararlaştırılmıştır. BAB bu tür bir mekanizmayı ilk kez 
kurmaktadır. Bunu da mütevazi de olsa olumlu bir gelişme olarak kay
detmek isterim. Tabiatıyla, BAB’a üyelik siyasetimize özenle devam edi
lecektir.

Türkiye’nin Doğu - Batı ilişkilerine yaklaşımını sadece savunma ko
nuları oluşturmamakta, tarafımızdan bu ilişkilerin ekonomik ve özellikle 
insani boyutuna özel önem atfedilmektedir. Bu çerçevede, Türkiye 
Gorbaçev yönetiminde Sovyetler Birliği’nde insan hakları, açıklık ve de
mokratikleşme yönünde görülen olumlu işaretleri memnuniyetle karşıla
makta, ancak bu gelişmelerin diğer Doğu Avrupa ülkelerine de yayılma
sını zaruri bulmaktadır. Bu yaklaşımla, Türkiye, Viyana’da devam et
mekte olan «Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı İzleme Toplantısı»na 
aktif bir biçimde katılmakta, başta aile birleşmesi, göçmen işçiler ve 
terörizm gibi konular olmak üzere her alanda katkılarda bulunmaktadır. 
Türkiye, Avrupa’da güven ve güvenliğin artması, temas ve iletişimin 
gelişmesi açılarından Helsinki sürecine değer vermektedir.

Sayın Başkan,
Değerli Milletvekilleri,
Hükümetimizin Türk dış politikasına getirdiği canlılık, Türk-Am e

rikan ilişkilerinde de belirgin bir şekilde görülmektedir :
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Sayın Cumhurbaşkanımız Başkan Reagan’m davetine icabetle 26 
Haziran - 3 Temmuz 1988 tarihlerinde Amerika Birleşik Devletlerini 
ziyaret etmişlerdir. 21 yıllık bir aradan sonra ilk defa Devlet Başkanı 
düzeyinde gerçekleştirilen bu ziyaret, Türkiye ile ABD arasındaki işbir
liğini sergilemesi açısından önem taşıdığı gibi, iki dost ve müttefik Dev
let Başkanmm birbirlerini yakından tanımalarına da vesile teşkil etmiş
tir. Sayın Cumhurbaşkanımızın ABD’ne yaptıkları bu ziyaret ve gördük
leri hüsnükabul, aynı zamanda Türkiye’nin son yıllarda gerek müttefik
lerimiz nezdinde gerek genel olarak uluslararası planda kazandığı itiba
rın da bir nişanesini teşkil etmiştir.

Sayın Başbakanımızın ABD’ne yaptıkları ziyaretler de ikili ve ulus
lararası konuların en üst düzeyde ele alınmasına, Türkiye’nin görüş ve 
yaklaşımlarının ABD Yönetimine ve Kongre’ye en yetkili ağızdan izah 
olunmasına vesile teşkil etmiş, ikili ilişkilerimizde itici bir güç rolü oy
namıştır.

Türkiye - ABD ilişkilerinin önemli bir veçhesini aynı İttifak’a 
üye olmaktan kaynaklanan güvenlik boyutu teşkil etmektedir. Türkiye 
güvenliğini NATO ittifakı çerçevesinde teminin yanısıra, savunmasını 
takviye etmek için ABD ile karşılıklı bir yardımlaşma dengesi kurmuş
tur. ABD ile bu işbirliğimizin Türk Silahlı Kuvvetlerinin modernizas
yonu programlarının gerçekleştirilmesinde, ekonomik ilişkilerimizin ge
liştirilmesinde ve ülkemizin teknolojik alanda inkişaf kaydetmesinde 
önemli katkıları olmuştur. Bunların yanısıra ABD ve NATO’nun savu
nulmasına yönelik bazı ortak düzenlemelere gidilmiştir. Bu ülke ile ara
mızdaki ikili ilişkilerimizi doğrudan ilgilendiren bir siyasi sorun da mev
cut değildir. Bununla beraber, bazı yabancı unsurların Türk - Amerikan 
ilişkileri üzerinde zaman zaman olumsuz etkilerde bulunduğu da bir ger
çektir.

Türkiye ile ABD arasındaki savunma işbirliğini düzenleyen 1980 
tarihli «Savunma ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması»nı 1990 sonuna ka
dar uzatan Ek Mektup geçtiğimiz Şubat ayında onaylanmıştır. Hükü
metimiz bu anlaşma çerçevesinde kendisine düşen sorumlulukları ve yü
kümlülükleri eksiksiz yerine getirmektedir. Aynı kararlı yaklaşımı ABD’- 
nden de bekliyoruz.

NATO İttifakının bir üyesi olmamızdan ve ülkemizin jeostratejik 
konumundan kaynaklanan nedenlerle, Türkiye İttifak içinde savunmaya 
en fazla kaynak ayıran ülkeler arasında yer almaktadır. Ancak, Türkiye’
nin sınırlı imkanları henüz, yüklendiği ağır sorumluluk ve görevleri tam 
anlamıyla yerine getirecek düzeyde bulunmamaktadır. Bu bakımdan, Türk 
Silahlı Kuvvetlerinin modernizasyonu açısından ABD’ııin sağladığı gü
venlik yardımları önem taşımaktadır. Ancak, müttefiklerimizin de tes-
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lim ettiği üzere, bu yardımın ihtiyaçlara cevap verebilecek, tatminkar 
bir düzeyde bulunduğunu söylemek mümkün değildir. ABD’nde cari büt
çe kısıtlamalarının bu yardımın miktarı üzerinde menfi tesirlerde bulun- 
duğu biı* vakıadır.

ABD’nin dış yardım bütçesinin 1989 yılında 1988 düzeyinde kalma
sına rağmen, Hükümetimizin temas ve girişimlerinin bir sonucu olarak 
Türkiye’ye yönelik güvenlik yardımı miktarında %  7 oranında bir artış 
sağlanmış ve bu miktar 563,5 milyon dolara baliğ olmuştur. Bu müsbet 
gelişmenin önümüzdeki yıllarda da devamını bekliyoruz.

ABD yardımının bir diğer özelliği son yıllarda hibe ağırlıklı bir gö
rünüm kazanmasıdır. Bu gelişmeyi de olumlu buluyor ve önümüzdeki 
dönemde daha da artarak devamını istiyoruz.

Türkiye ayrıca, «Güney Kanat Yasası» çerçevesinde de ABD’ndeıı 
askeri malzeme sağlamaktadır. 1988 yılı içinde, bu şekilde sağlanan mal
zemeler arasında, 40 adet F - 4E uçağı, 16 adet savaş gemisi, 75 adet 
Howitzer, havan topları ve sair askeri malzeme bulunmaktadır. Diğer 
taraftan, ABD’nden sağlanan FMS kredilerinin faiz yükünü hafifletici 
düzenlemeler gerçekleştirilmiştir.

Türkiye-ABD ilişkilerinin yabancı unsurlardan, üçüncü devletlerin 
ve etnik grupların baskılarından arındırılmasına önem veriyor, bu konu
daki hassasiyetimizi her vesile ile Yönetim ve Kongre’ye duyuruyoruz. 
Bu çerçevede, ABD Senato ve Temsilciler Meclisi üyelerinin gruplar ha
linde ülkemizi ziyaretlerinin, Türkiye’nin görüşlerinin Kongre’de yankı 
bulması açısından yararlı olduğunu belirtmek istiyorum.

Türkiye ile Yunanistan’a yapılan yardımlarda fiiliyatta gözetilen 
7/10 oranını da bu çerçevede mütalaa ediyoruz. ABD Yönetimi de böyle 
bir oranın sakıncalarını müdriktir ve Kongre üyelerini aydınlatmaya özen 
göstermektedir.

ABD ile ekonomik ilişkilerimizde de Hükümetimizin çalışmaları ile 
yeni bir atılıma girilmiş, bu ilişkiler bir yandan yoğunlaştırılırken, aynı 
zamanda çeşitlilik de kazandırılmıştır. Türk - Amerikan İş Adamları 
Konseyi’nin kurulması da bu yönde önemli bir gelişme sağlamıştır.

ABD’ne yönelik ihracatımızda sağlanan hızlı gelişme, aktif ve dina
mik yaklaşımımızın bir göstergesi olduğu gibi, ticari ilişkilerimizin ulaş
tığı yeni aşamayı da simgelemektedir. Ancak, bu noktada, Türk ihraç 
ürünlerinin, henüz ABD pazarındaki paylarının çok küçük olmasına rağ
men karşılaştıkları himayeci önlemlere ve ithal kısıtlamalarına da işaret 
etmek istiyorum. Ne ABD ile aramızdaki köklü ilişkilere, ne de bizzat 
ABD’nin savunageldiği liberal ekonomi, serbest ticaret ilkelerine uyan 
bu tür uygulamalara son verilmesi yolundaki ısrarlı girişimlerimizi sür
dürüyoruz.
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ABD ile ekonomik ve ticari ilişkilerimizin gösterdiği gelişmeyi sim
geleyen bir diğer husus da, Türk Hava Yolları’nm yıl içinde New York’a 
düzenli seferlere başlaması olmuştur. Ayrıca, özel sektöre ait bir diğer 
şirketimiz de kargo seferleri yapmaktadır. Bunun aramızdaki turizm ve 
iş ilişkilerine katkıları olacaktır, öte yandan, ABD ile aramızdaki Hava 
Ulaşımı Anlaşmasının günün koşullarına uydurulmasına çalışılmaktadır.

Sayın Başkan,

Değerli Milletvekilleri,

Batı Avrupa Ülkeleri ile ilişkilerimizin her planda geliştirilmesi, ve
rimli işbirliği imkanlarının arttırılması, ülkemizin her bakımdan daha 
iyi tanıtılması amacıyla Hükümetimizce sürdürülen aktif dış politika 
meyvelerini vermeye başlamıştır.

İlişkilerimizin kazandığı yeni hız, bu yıl içinde önde gelen Batı Av
rupa ülkeleri ile teati edilen üst düzeyli ziyaretlerle açıkça ortaya kon
muş bulunmaktadır. Filhakika, bu yıl içinde Sayın Cumhurbaşkanımızın 
İngiltere ve Almanya Federal Cumhuriyetini, Sayın Başbakanımızın İtal
ya ve Fransa'yı ziyaretleri, İngiltere Başbakanı Sayın Margaret Thatcher’- 
m ülkemizi ziyaretleri gerçekleşmiştir. Dışişleri Bakanları ve diğer Ba
kanlar düzeyinde teati olunan karşılıklı ziyaretler de eklendiği takdirde, 
bu yıl Türkiye ile Batı Avrupa arasındaki ilişkilerin son yıllarda görül
memiş bir düzeye ve yoğunluğa eriştiği görülecektir. Bu hususu, Hü
kümetimizin başarıyla uyguladığı aktif ve çok yönlü dış politikanın 
somut bir göstergesi olarak Yüce Meclis’in takdirine sunuyorum.

Avrupa entegrasyonunun her boyutunda Türkiye’nin hakettiği ye
ri almasına özen gösteren ve bu yaklaşım içinde çabalarını sürdüren 
Hükümetimiz, yıl içinde Avrupa Konseyi ile ilişkilerimizi ve dünyadaki 
imajımızı daha ileri götüren atılımlarda bulunmuştur. Geçen yıl Avrupa 
İnsan Hakları Komisyonu’na kişisel başvuru hakkının tarafımızdan ta
nınmasından sonra, bu yıl da Avrupa Konseyi tarafından hazırlanan ve 
imzaya açılan «İşkence ve Gayriinsani ya da Küçültücü Muamele veya 
Cezanın önlenmesi Avrupa Sözleşmesi» Türkiye tarafından 11 Ocak 1988 
günü imzalanmış ve 26 Şubat tarihinde de onaylanmıştır. Böylece, Tür
kiye Sözleşme’yi onaylayan ilk ülke olmuştur. Birleşmiş Milletlerce ka
bul edilen aynı konudaki bir diğer Sözleşme de tarafımızdan imzalanıp 
onaylanmıştır. Bu tutumuyla Hükümetimiz insan haklarının etkin bir 
şekilde korunması hususundaki kararlı tutumunu tüm dünyaya açıkça 
göstermiştir.

Türkiye’nin uluslararası planda haklı bir takdir toplayan bu tu tu 
muna mukabil, bazı kişi, örgüt ve yayın organlarının ülkemize yönelik
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yersiz ve hiçbir şekilde haketmediğimiz suçlama ve eleştiriler yönelt
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meye devam ettiklerini üzüntüyle müşahede ettiğimizi burada belirt
mek istiyorum. Bu çerçevede son örnek, Uluslararası Af örgütü’nün 
Kasım ayının başında yayınladığı rapor olmuştur. Sözkonusu rapor içer
diği yersiz suçlamaların yanısıra, eski ithamlarını sanki yeni olaylar
mışçasına tekrar etmekte sakınca görmemiş, ayrıca Türkiye’nin zama
nında örgüt yetkililerine etraflı biçimde intikal ettirdiği görüşlerine ve 
sağladığı bilgi ve belgelere hiç yer vermeyerek tek yanlı bir tutum ser
gilemiştir. Uluslararası Af örgütü gibi saygın bir kuruluşun bu anla
şılmaz tutumunun ülkemiz hakkında bilgi noksanlığından kaynaklandı
ğına inanmak istiyoruz. Ancak, ülkemizde insan haklarına bağlı demok
ratik rejimin güçlenmesinden, Türkiye’nin uluslararası alanda artan 
prestijinden rahatsız olan bazı çevrelerin, Türkiye’yi karalama kampan
yasını sürdürdükleri ve bazı uluslararası kuruluşları etkileyebildikleri 
de bir vakıadır. Bu alanda, Türkiye’nin saklayacağı bir hususun bulun
madığını, aleyhimizde yaratılmaya çalışılan bu olumsuz görünümü dü
zeltmek, gerçek durumu ortaya sermek için her türlü gerekli gayreti 
gösterdiğimizi, uluslararası kuruluşlarla karşılıklı iyi niyet çerçevesinde 
temaslarımızı sürdürdüğümüzü bir kez daha tebarüz ettirmek istiyo
rum.

Sayın Başkan,

Değerli Milletvekilleri,

Avrupa’nın ayrılmaz bir parçası olan Türkiye’nin Avrupa enteg
rasyonunun her boyutunun içinde yer almayı hedeflediğine işaret et
miştim.

Türkiye’nin Avrupa Topluluğu ile ilişkilerini de bu çerçevede mü
talaa ediyoruz. Tam üyelik amacı güttüğümüz ve bu yöndeki resmi baş
vurumuzu da yapmış olduğumuz Avrupa Topluluğu ile ilişkilerimiz, dış 
politikamızda ağırlıklı bir yer işgal etmeyi sürdürmektedir. AT ile iliş
kilerimizde bugün ulaştığımız seviyeye gelinmesinde Türkiye’nin demok
rasiye, insan haklarına, hukukun üstünlüğüne olan geleneksel inancının 
ve bu yönde alman kararların olduğu kadar, etkin dış politikamızın da 
büyük payı vardır.

AT ile ilişkilerimizde 1988 yılı önemli gelişmelerin izlendiği bir 
yıl olmuştur.

AT ile aramızda mevcut Ortaklık Konseyinin çalıştırılması, dola
yısıyla uzun süredir karar bekleyen konuların çözümü amacıyla Nisan 
ayında Federal Almanya’nın Dönem Başkanlığı sırasında girişimde bu
lunulmuştur. Ortaklık Konseyinin hazırlık çalışmaları çerçevesinde 12 
Nisan 1988 tarihinde toplanan Ortaklık Komitesinde Yunanistan’ın iti-
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razlarını sürdürmesi üzerine Topluluk yine ortak görüş beyan edeme
miş, bunun üzerine tarafımızdan bazı konulardaki görüşlerimizin belir
tilmesiyle yetinilmiştir. Komite toplantısından sonra, 25 Nisan 1988 gü
nü yapılması öngörülen Ortaklık Konseyi de Yunanistan’ın Kıbrıs soru
nunu Türkiye - AT ilişkileri ile irtibatlandırmaya teşebbüs etmesi sonu
cunda toplanamamış, ertelenmiştir.

AET ile ortaklığımızın önemli bir organı olan Karma Parlamento 
Komisyonu da 1980 yılından beri çalışmalarını askıya almış bulunuyor
du. 1985 yılında kabul edilen Balfe Raporu ve Avrupa Parlamentosu
nun buna dayanan kararı da bu olumsuz durumun sürmesine yardımcı 
olmuştu. Bu kararın alınmasında Avrupa Parlamentosu’ndaki Komünist 
Gruba, Sosyalist Grubun önemli bir bölümünün ve grupları ne olursa 
olsun tüm Yunanlı parlamenterlerin dahil olması yol açmıştı.

Bu durum karşısında Hükümetimiz yoğun temas ve faaliyetlerini 
sürdürmüştür. 29 Kasım 1987 genel seçimlerini izlemek amacıyla Tür
kiye’ye gelen parlamenterlerin olumlu izlenimlerini dikkate alan AP, 
ilişkilerin yeniden canlandırılması konusunda alınacak karara esas ol
mak üzere Federal Alman ve Sosyalist Grup mensubu Gerd Walter’i 
Türkiye’deki siyasi durum hakkında bir rapor hazırlamakla görevlen
dirmiştir.

Walter’in hazırladığı ve AP’nm 15 Eylül 1988 günkü oturumunda 
onaylanan rapor metninde, sonuç itibariyle ortaklık ilişkilerinin canlan
dırılması ve bu amaçla ilk aşamada KPK’nııı tekrar oluşturulması için 
TBMM temsilcileri ile AP heyeti arasında görüşmelerin başlatılması ön
görülmüştür. Bu yönde ön çalışmalara başlanmıştır.

KPK’nın tekrar oluşturulması kararını olumlu bir gelişme olarak 
mütalaa ediyoruz. KPK’nm AT ile ilişkilerimizde itici bir rol oynaya
cağına inanıyoruz.

Türkiye’nin AT konusundaki hedefi açıktır. 1989 yılında tam üye
lik müracaatımızı inceleyen topluluk komisyonunun raporunu Konsey’e 
vermesini müteakip, resmi görüşmelerin başlamasını bekliyoruz.

Bu çerçevede, bazı AT üyesi ülkelerden kaynaklanan ve Tek Paza
rın oluşturulacağı 1992 yılma kadar yeni bir genişlemenin olamayacağı 
yönündeki görüşlere de değinmek istiyorum. Hükümetimiz, Avrupa’da 
1992 yılına kadar gerçekleştirilecek sürecin, Türkiye’nin Komisyon ile 
resmi görüşmelere başlamasına hiçbir şekilde engel teşkil etmemesi ge
rektiği görüşündedir ve bu görüşümüz AT üyelerine açıklıkla ifade edil
mektedir.

Topluluk ile ilişkilerimiz bakımından 1989 yılı önemli bir dönem 
olacaktır. Bu dönemde Topluluk üyesi ülkelerle ilişkilerimizin daha yo
ğunluk kazanacağını umuyoruz.
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Sayın Başkan,
Değerli Milletvekilleri,
Sayın Başbakanımızın inisyatifi ile bu yıl Türk ve Yunan Başba

kanları arasında Davos'da başlayan süreç hakkında Yüce Meclis’e çe
şitli kereler etraflı biçimde maruzatta bulunmak imkanım oldu. Bu ba
kımdan konuya kısaca değinmeyi öngörüyorum.

Herşeyden önce bir noktayı vurgulamak istiyorum. îki ülke arasın
da yıllar boyunca birikmiş, diyalog eksikliği nedeniyle karmaşık ve 
girift bir hale gelmiş bir çok sorun bulunmaktadır. Tabiatıyla, böyle bir 
sorunlar manzumesinin iki ülke Başbakanlarının bir araya gelmesiyle 
hemen çözülmesini beklemek mümkün değildir. Sorunlar, karşılıklı iyi 
niyetle, sabırla sürdürülecek, sonuç almaya yönelik müzakereler yoluyla 
çözümlenebilir. Evvelce de vurguladığım gibi başka bir yöntem diploma
side mevcut değildir.

Türkiye, Davos süreci çerçevesinde Dışişleri Bakanları ve ekonomi 
ile görevli Bakanlar düzeyinde yapılan Komite toplantılarına, iyi niyet 
ve açık yüreklilikle, mevcut sorunların tümünü görüşmek anlayışıyla 
iştirak etmiştir.

Yunan tarafının görüşmelere yaklaşımı ise mevcut sorunlar yok
muşçasına, iki ülke arasında sadece Ege kıt'a sahanlığının paylaşımına 
ilişkin bir tek sorun bulunduğu şeklinde tecelli etmiştir.

Böyle bir yaklaşımın kabulünün mümkün olmadığı, esasen bu an
layışın Davos bildirisinin 7. maddesinde açıklıkla yer alan mutabakatla 
da bağdaştırılamayacağı takdir buyurulacaktır. Yunanistan ile aramız
daki sorunların sadece kıt'a sahanlığından ibaret bulunmadığı tüm ulus
lararası camia tarafından bilinmektedir. Aramızda Doğu Ege adalarının 
Yunanistan'ın uluslararası antlaşmalardan doğan ahdi yükümlülükleri
nin hilafına silahlandırılması sorunu bulunmaktadır. Karasuları sorunu
muz mevcuttur. Hava sahası sorunları, Yunanistan'ın açık uluslararası 
sözleşmelere rağmen keyfi bir yaklaşımla hava sahası ile karasuları sı
nırlarım birbirinden farklı uygulamaya çalışması keyfiyeti önümüzdeki 
çözüm bekleyen sorunlar arasındadır. Nihayet azınlık sorunları, Batı 
Trakya Türk azınlığının içinde bulunduğu durum mevcuttur. Tüm bu 
sorunları yok saymak, bu sorunların kendiliğinden yok olacaklarını dü
şünmek gerçekçi değildir. Bu nedenlerle, Yüce Meclis'e daha evvelce de 
arzettiğim gibi, Yunanistan ile aramızdaki güçlüğün, görüşülen sorun
ların karmaşıklığından değil, fakat sorunları görüşememekten kaynak
landığını tekrar belirtmek zorundayım.

Ancak, karşılaşılan güçlüklere rağmen, uzun bir aradan sonra iki 
ülkenin Başbakanları ve Bakanları düzeyinde diyaloğun yeniden başlamış
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olmasının da başlı başına olumlu bir gelişme teşkil ettiğini düşünüyo
ruz. Şimdiye kadar sağlanan mutabakatların, atılan adımların faydalı 
olduğunu düşünüyoruz. Şimdi her iki tarafa düşen görev, sağlanan bu 
mütevazi gelişmeyi titizlikle korumak, sonuç almaya yönelik iyi niyetli 
görüşmelerle daha ileriye götürmektir. Biz bu titizliği gösteriyor ve 
aynı tutumu Yunanistan'dan da bekliyoruz. Bu noktada, Davos süreci 
içindeki ikili sorunlara uluslararası forumlarda çözüm aramanın, süreçle 
ilişkisi bulunmayan konularla yapay irtibatlar kurmaya çalışmanın, so
runların çözümüne hiçbir şekilde yardımcı olamayacağını bir kez daha 
ifadede yarar görüyorum.

Türk - Yunan ilişkileri açısından Başbakan Papandreou'nun önümüz
deki aylarda ülkemize yapması beklenen ziyareti önem taşıyacaktır. Bu 
ziyaret vesilesiyle iki Başbakanın, esasen Davos'ta mutabık kalındığı şe
kilde sorun alanlarını tanımlayıp, mesafeyi kapamaya ve kalıcı çözüm
lere doğru ilerlemeyi mümkün kılacak özlü görüşmelerin yolunu açma
larını beklemekteyiz. Türkiye ile Yunanistan ilişkilerinde sağduyuyu ve 
uzun vâdeli dostluğu hedef alan yeni bir sayfanın böyle bir yaklaşımla 
gerçekleşebileceğini düşünüyoruz.

Sayın Başkan,

Değerli Milletvekilleri,
| 0 0  ,

Orta Doğu ülkeleri ile ilişkilerimiz, çok yönlü ve aktif dış politika
mızın bellibaşlı boyutlarından birini oluşturmaktadır. Yalnız coğrafi ya
kınlıkla değil, uzun ve ortak bir geçmişten birlikte devraldığımız ma
nevi ve kültürel değerler bakımından da bağlı olduğumuz bu bölgeye 
yönelik yapıcı, itidalli, istikrar ve sorumluluk içeren politikamızı, Batı 
ülkeleriyle olan münasebetlerimizin alternatifi değil, tamamlayıcı bir un
suru olarak değerlendiriyoruz. Bu anlayış dahilinde, bölgedeki Müslü
man ve Arap ülkeler arasındaki ihtilaflarda taraf tutmama prensibine 
sıkı sıkıya bağlı kalarak, bu ülkelerle ilişkilerimize yakın tarihimizin 
hiçbir döneminde rastlanmamış muhteva ve yoğunluk kazandırılmıştır, 
ilişkilerimizin bu yeni tarzı, siyasi ve ekonomik açılımlara sahip olduğu 
kadar, bölgenin önümüzdeki yıllarda şekillenmesine olumlu katkıda bu
lunacağına inandığım bir uzak görüşlülüğü de içermektedir.

Nitekim, özenle örülerek zenginlik ve çeşitlilik kazandırılan bağ
larımız, Türkiye'nin bölgedeki itibarını arttırmış, dostluğumuz giderek 
daha fazla aranır olmuştur. Bu ülkelerle mevcut yakın dostluk müna
sebetlerini idame ettirmek ve karşılıklı menfaatlere hizmet eden işbir
liğini geliştirmek dış politikamızın esaslı ilkelerinden biri olmaya devam 
etmektedir.
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Sayın Başkan,

Değerli Milletvekilleri,

Temelinde Filistin meselesi yatan ve yarım asırdır dünya siyaset 
sahnesini ön planda işgal eden Orta Doğu ihtilafı, Cezayir'de toplanan 
Filistin Ulusal Konseyi'nin, bağımsız Filistin Devletini 15 Kasım 1988 
günü ilan etmesiyle, tarihi akışı içinde önemli bir aşamaya ulaşmıştır. 
Türkiye, bu konuda tüm ilgili taraflara öteden beri, yanlış anlamalara 
mahal vermeyecek açıklıkta vazettiği genel tutumu doğrultusunda, Fi
listin halkının yegane meşru temsilcisi olan FKö'nün attığı tarihi bir 
adım teşkil eden yeni Filistin Devletini, aynı gün tanımıştır. Böylelikle 
Türkiye, İsrail ile diplomatik ilişki içinde olup da, Filistin Devletini ta 
nıyan ilk Devlet olmuştur.

Filistinlilerin işgal altındaki topraklarda sürdürdüğü İntifada ha
reketine karşı İsrail'in çok sayıda insanın hayatını kaybetmesine de yol 
açan baskı politikası karşısındaki tutumumuz ve tepkimiz çeşitli vesi- 
lerle, açıklıkla ortaya konmuştur.

Onurlu bir mücadele ortamı içinde doğan Filistin Devletinin böl
gemiz ve dünya barışı için hayırlı olmasını diliyorum.

Filistin halkının meşru haklarını elde etmek için verdiği mücade
leye yakın ilgisini hiçbir zaman esirgememiş olan Türk Milleti, yeni 
Filistin Devletinin ilanını sevinçle karşılamıştır. Bu konuda, Bağımsızlık 
Kararını içeren siyasi bildiriyi de dikkatle incelemiş olan Hükümetimi
zin başka türlü davranması esasen beklenemezdi.

Cezayir toplantısında, Filistinlilerin tüm BM Kararlarını ve özel
likle 242 sayılı Güvenlik Konseyi Kararını temel alan bir tutum izle
diklerini memnuniyetle müşahede ettik. Filistin Ulusal Konseyi, bağım
sız Devlet ilanını, Filistin toprağında biri Yahudi diğeri Arap, iki Dev
let kurulmasını öngören 1947 tarihli ve 181 sayılı Güvenlik Konseyi Ka
rarma istinat ettirmiştir. Ayrıca, Siyasi Bildiri, terörist taktikleri de 
açık bir lisanla reddetmiştir. Bu unsurlar ışığında, İsrail'in var olma 
hakkı, egemenlik ve güvenli ve tanınmış sınırlar içerisindeki toprak bütün
lüğü bizce şüpheye mahal bırakmayacak şekilde kabul edilmiş olmaktadır. 
Sayın Arafat, ABD'niıı kendisine vize vermemesi üzerine 13 Aralık günü 
Cenevre'de toplanan BM Genel Kurul toplantısında da İsrail'in varlığının 
ve yaşama hakkının tanınması, terörizmin kesinlikle reddedilmesi, 242 
ve 338 sayılı Güvenlik Konseyi Kararları çerçevesinde bir uluslararası 
barış konferansı toplanması konularını açık bir şekilde yeniden beyan 
etmiştir. Esasen, Filistin Ulusal Konseyi toplantısının hemen öncesinde 
danışmalarda bulunmak üzere Türkiye'ye gelen Sayın Arafat'a Sayın 
Cumhurbaşkanımız ve Sayın Başbakanımız ile yaptığı görüşmede Filis
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tinlilerin, sağduyu ile hareket edip, mutedil, genel kabul görecek bir ka
rar almaları telkinde bulunulmuş bilahare Sayın Cumhurbaşkanımız ve 
Başbakanımız tarafından bu hususları tekrarlayan mesaj da Sayın 
Arafat'a gönderilmiştir. Bu telkinimizin Filistinlilerce benimsendiğini 
görmekten mutluluk duyuyoruz.

Cenevre'de yapılan BM Genel Kurulu toplantısından sonra, ABD'- 
nirı FKÖ ile doğrudan temasa geçme kararını da memnuniyetle karşılı
yoruz. Türkiye'nin tüm ilgili taraflarla sürdürdüğü temasların mütevazi 
katkıları olmuşsa bundan sadece memnuniyet duyacağımızı ifade etmek 
istiyorum.

Filistin Ulusal Konseyi'nde alman kararların, bölge barışının sağ
lanması yolunda tüm ilgili taraflarca mukabele edilmesi gereken tarihi 
bir adım teşkil ettiğine samimiyetle inanıyoruz. Bu çerçevede, Orta Doğu 
sorunu konusunda bir «Uluslararası Barış Konferansı»nm vakit geçi
rilmeksizin toplanarak, barış yönünde elle tutulur mesafelerin kaydedil
meye başlanması her zamankinden daha fazla önem kazanmıştır. Orta 
Doğu sorununda ortaya çıkan bu yeni fırsatın, adil ve kalıcı bir barışın 
tesis edilmesi yönünde kullanılması kadar, heba edilerek, meselenin iyi
ce çıkmaza girmesi de ilgili tarafların bundan sonra takınacağı tutum 
ve davranışlara bağlıdır.

Tüm ilgili taraflarla anlamlı bir diyalog sürdüren Türkiye, ulus
lararası barış konferansı veya diğer konularda barış sürecine daha fazla 
katkıda bulunmaya daima hazırdır.

Sayın Başkan,
Değerli Milletvekilleri,
Lübnan'ın toprak bütünlüğü, bağımsızlığı ve egemenliğinin korun

ması yönünde savunageldiğimiz ilkeler, yeni Lübnan Cumhurbaşkanı
nın seçilememesi ve bunun sonucunda iki ayrı Hükümetin ortaya çık
masından kaynaklanan son durum muvacehesinde özellikle önem kazan
mıştır. Bugünkü fiilî bölünmenin Lübnan'ın bütünlüğü açısından teşkil 
ettiği tehlike açıktır. Lübnanlıların milli bir uzlaşıya varmak suretiyle 
soruna anayasal bir çözüm bulmalarını temenni ediyoruz. Bu çerçevede, 
İsrail’in Lübnan'a son saldırısını kınıyoruz.

öte yandan, bölgemizdeki büyük bir bunalım dönemi, İran ile Irak 
arasında ateşkes mutabakatının sağlanması ile en azından şimdilik ge
ride bırakılmıştır. Sekiz yıl süren yıpratıcı bir savaştan sonra sürdü
rülmesi gereken barış görüşmeleri beklendiği üzere çetin geçmektedir.

Hükümetimiz, savaş sırasında titizlikle yürüttüğü aktif tarafsızlık 
politikasını savaş sonrası dönemde de sürdürmek kararındadır. Bu çer
çevede, BM Genel Sekreterinin barış çabalarına etkin biçimde destek 
vermekteyiz. Ateşkesin denetimi ile görevli BM Barış Gücüne onbeş su
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bayla katkıda bulunduk. Bu ülkelerle ileri ve dostane işbirliği imkan
larının ortaya çıkması için gayret göstermeye devam edeceğiz. Savaşın 
sona ermesiyle her iki ülke de imar ve yaraların sarılması faaliyetlerine 
yöneleceklerdir. Türkiye, deneyim ve birikimi ile bu çerçevede de katkı
larda bulunmaya hazırdır.

Savaşın fiilen sona ermesini takiben ülkemize geçici olarak sığın
mak durumunda kalan Irak vatandaşlarını ülkemize kabul ederken sa
dece ve sadece onlara yardım elimizi uzatmak, kaderleri ile başbaşa bı
rakmamak amacını güttük. Hiçbir hukuki mükellefiyetimiz olmamasına 
ve yardım çağrımıza elan kaydadeğer bir karşılık görmememize rağmen, 
bu insanların her türlü ihtiyacı Hükümetimizin yakın ilgisi ve seferber 
ettiği imkanlar sayesinde karşılanmaktadır. Bu olayda Hükümetimizin 
iyi niyetli gayretleri, sağduyu sahibi dış çevreler tarafından takdirle 
karşılanmıştır.

Komşumuz Suriye ile ilişkilerimiz, Sayın Başbakanımızın 1987 yı
lında bu ülkeyi ziyaretinden sonra giderek gelişme seyrine girmiştir. Bu 
çerçevede, sınırlarımızın ötesinden ülkemize yönelik terörist eylemlerin 
kesin biçimde sona erdirilmesine yönelik önlemler manzumesine Suriye ile 
işbirliği imkanları da dahil edilmiştir. 1987 tarihli «Türkiye - Suriye Gü
venlik Meselelerinde İşbirliği Protokolü» uyarınca, ilk müşterek toplantı 
geçtiğimiz Ekim ayında Ankara'da yapılmıştır. Bu toplantıda Suriye 
tarafına beklentilerimizi açıklıkla aktardık. Suriye Hükümetinin de, 
mevcut iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde gerekli tüm etkin önlemle
ri alacağını ümit ediyoruz. Suriye ile karşılıklı saygıya dayanan millet
lerimizin ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir işbirliği kurmak samimi 
arzumuzdur.

Türkiye, Smıraşan Sular Konusunu da Suriye ve Irak ile bir 
işbirliği alanı olarak değerlendirmektedir. Bu çerçevede, Bölge
sel Sular Üçlü Bakanlar Toplantısı 21 -*23 Kasım 1988 tarihlerinde il
gili Suriye ve Iraklı Bakanların da iştirakiyle Ankara'da yapılmıştır. Bu 
Toplantıda Bakanlar, Aralık 1980 tarihinde Türkiye ile Irak arasında 
imzalanan Karma Ekonomik Komisyon Protokolünün «Bölgesel Sular» 
bölümünü ilgilendiren konulara ilişkin gelişmeler ile üç ülkenin su ihti
yaçlarını incelemek üzere, mevcut Ortak Teknik Komite'nin, toplantı
da her üç ülke tarafından getirilen öneriler üzerinde çalışmasını karar
laştırmışlardır.

Türkiye, bölgenin sözüne güvenilir ve güçlü bir ülkesi olarak bölge 
sorunları ile yakından ilgilenmekte, bu sorunların tüm ilgili tarafların 
çıkarlarına uygun bir biçimde çözümlenmesi için gereken tüm çabaları 
sürdürmektedir. Bu çerçevede, bir yandan bölgemizde bir güven ortamı 
kurulmasına çalışılırken, diğer taraftan  bölge ülkelerinin karşılıklı çıkar 
ve yararına dayanan ekonomik işbirliği imkanlarının geliştirilmesi yo
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luyla bölgemizin kalıcı bir barış ve istikrar zeminine kavuşturulması 
amaçlanmaktadır. Ezcümle, tarafımızdan ortaya atılan Barış Su 
Hattı Projesi ile bazı bölge ülkeleriyle ikili planda izlediğimiz dev pro
jeler Yüce Meclis’in malumudur. Aynı şekilde, Türkiye'nin önerisi ve 
inisyatifi üzerine İslam Konferansı örgütü bünyesinde, İKö üyesi ül
keler arasında bir güven ve güvenlik arttırıcı önlemler sistemi gelişti
rilmesi kararlaştırılmış olup, bu yöndeki çabalarımız devam etmektedir.

Sayın Başkan,
Değerli Milletvekilleri,

Türkiye ile Bulgaristan arasındaki ilişkilerin seyrini Bulgaristan'
daki soydaşlarımızın kaderinden, soydaşlarımızın içinde bulunduğu ko
şullardan soyutlamaya imkan yoktur, iki ülke arasındaki ilişkilerin sey
rine bakıldığı zaman bu husus daha açıklıkla görülecektir. Bir başka 
deyişle, soydaşlarımızın kültürel, sosyal, dini haklarına Bulgar makam
larınca nisbeten saygı gösterildiği, arzu eden soydaşlarımızın göç etme
lerine izin verildiği dönemlerde ilişkilerimizin gelişme gösterdiği, soy
daşlarımız üzerindeki baskıların arttığı dönemlerde ise iki ülke arasın
daki ilişkilerin gerginleştiği malumdur.

Bu saptamamız, özellikle 1984 yılından sonra Bulgaristan'da izle
nen gelişmeler ve Türk ulusunun buna gösterdiği haklı tepkiler açısın
dan geçerlidir. Malumları olduğu üzere, 1984 yılında Bulgar makamları 
bütün ahdi ve moral yükümlülüklerini hiçe sayarak, bu ülkede yaşayan 
1,5 milyonu aşkın müslüman Türk azınlığı üzerindeki baskılarını a r ttır 
mışlar, soydaşlarımızı ulusal benliklerinden, kültürlerinden, dinlerinden, 
dillerinden ve hatta  isimlerinden yoksun bırakarak zorla özümsemeye 
yönelmişlerdir. Bulgar makamları bu hukuk ve mantık dışı tutumların
da daha da ileri giderek, ülkelerindeki Türk azınlığının mevcudiyetini 
dahi inkar etmeye çalışmışlardır.

Tüm sorunlarını diyalog yoluyla çözümlemeyi temel politika ittihaz 
etmiş olan Hükümetimiz, işin başından beri, Bulgar makamlarına soru
nu görüşmeler yoluyla çözümlemeyi önermiş, hatta  tüm soydaşlarımızı 
Türkiye'ye kabule hazır olduğunu açıklamıştır. Ancak, Bulgar makam
larının tutumlarını inatla sürdürmeleri karşısında diyalog çağrılarımız 
akim kalmıştır. Bu durumda sorun tarafımızdan uluslararası forumlara 
ve insan hakları alanında faaliyet gösteren kuruluşların dikkatine ge
tirilmiştir. Hükümetimizin kararlı tutumu ve Bulgaristan'ın baskı ve 
özümseme politikalarının uluslararası camiada hiçbir şekilde tasvip gör
memesi karşısında, Bulgar makamları ülkelerimiz arasındaki bu insani 
konuyu bizimle müzakere etmeye mecbur kalmıştır. Nitekim, Şubat ayın
da Belgrad’da imzalanan Protokol ile iki ülke arasında bir diyalog me
kanizması oluşturulmuştur.



Hükümetimizin kararlı tutumu ve inisyatifi ile kurulan bu diya
logun amacı, soydaşlarımızın ulusal ve dini kimliklerinin muhafazası, 
bu amaçla kültürel ve sosyal haklarına saygı gösterilmesi ve isteyenle
rin göçüne izin verilmesidir. Diyalogun esas amacının bu olduğu Bulgar 
tarafına en açık bir biçimde, herhangi bir tereddüte mahal bırakmaya
cak şekilde belirtilmiştir.

Diyalog mekanizması çerçevesinde oluşturulan Çalışma Gruplarının 
çalışmaları da soydaşlarımızın durumları ile doğrudan irtibatlıdır. Baş
ka bir deyişle, azınlık sorunlarında bir ilerleme sağlanamadığı takdirde, 
diğer konularda herhangi bir gelişme sözkonusu değildir.

Belgrad'da bu anlayışla imzalanan Protokol'den bu yana, Bulgar 
makamlarının eski tutumlarında ısrar etmeleri sonucunda ilişkilerde bir 
iierleme sağlanamadığını üzülerek vurgulamak zorundayım. Soydaşlarımıza 
yönelik baskı politikası sürmekte, bölünmüş ailelerin birleştirilmesi, ço
cukların ebeveynlerinin yanma gelmesi gibi konularda dahi önemli bir 
gelişme görülmemektedir.

Bulgaristan'ın ikili ve çok taraflı anlaşmalardan ve Helsinki Nihai 
Senedi hükümlerinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmesini bek
liyoruz. Belgrad Protokolü bu yükümlülüklerinin yerine getirilmesi açı
sından Bulgaristan'a bir imkan sağlamaktadır.

Bulgaristan'daki soydaşlarımızın durumu tarafımızdan gösterilen 
kararlı çabalar sonucu artık tüm dünyaya mal olmuş bir sorun haline 
gelmiştir. Başta dost İslam ülkeleri ve müttefiklerimiz olmak üzere in
san haklarına saygı besleyen tüm ülkelerin ve kuruluşların bu sorun 
karşısında gösterdikleri hassasiyeti sürdürmelerini bekliyoruz.

Hükümetimiz, parlamentomuzun, tüm siyasi partilerimizin, basını
mızın ve genelde tüm Türk Milletinin gösterdiği birlik ve bu ulusal da
vaya sahip çıkma bilincinden de aldığı güçle bu konunun peşini bırak
mayacaktır.

Sayın Başkan,

Değerli Milletvekilleri,

Kuzey komşumuz Sovyetler Birliği ile egemenlik, bağımsızlık, top
rak bütünlüğü ve içişlerine karışmama ilkelerine karşılıklı saygı temeli 
üzerinde sürdürdüğümüz ilişkilerimizde ve işbirliğinde son zamanlarda 
memnuniyet verici gelişmeler sağladık. Türkiye ile Sovyetler Birliği'nin 
farklı sosyal sistemlere sahip olmalarının, değişik askeri ittifaklara men
sup bulunmalarının, yukarıda sıraladığım temel ilkelere itina edildiği
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sürece birer eııgel teşkil etmediğini düşünüyoruz. Nitekim, Sovyetler 
Birliği ile ilişkilerimiz son yıllarda hemen her alanda gelişme göster
miştir.

Hükümetimiz, SSCB Devlet Başkanı ve Genel Sekreter Sayın 
Gorbaçev’in ülkesinde gerçekleştirmeye çalıştığı demokratikleşme ve in
san hakları açılarından nisbeten olumlu etkiler getiren açıklık ve yeni
den yapılaşma politikalarım, hem Sovyetler Birliği’ne hem de genelde 
tüm Doğu Avrupa’ya getirebileceği yenilikler açısından dikkatle izle
mektedir. Sayın Gorbaçev’in yaklaşımlarının dış politikaya yansımasını 
teşkil eden yeni düşünme biçiminin uluslararası ilişkiler alanında olum
lu etkilerini görmekteyiz. Politikalarının uygulanış tarzı ve içeriği açı
sından Sayın Gorbaçev’in yeni yaklaşımlar sergileyen bir lider olduğu 
malumdur. Bu yeni yaklaşımlar birçok alanda, Sovyetler Birliği’nin yer
leşik iç ve dış politika tercihlerinin temel özelliklerinin yeni bir değer
lendirmeye tabi tutulması, bazı hallerde köklü değişikliklere yönelinmesi 
anlamını taşımaktadır. Sovyetler Birliği’ndeki bu değişikliklerin ve itti
haz olunan dış politikaların, uluslararası planda bir yumuşama ortamı 
yaratmanın yanısıra, dahili reformlara daha rahat bir şekilde yönele
bilmek imkanını sağlamayı amaçladığı da bir gerçektir.

Son yıllarda Sovyetler Birliği ile ilişkilerimizin eski dönemlerdeki 
seviyesinin çok üzerine çıkarılmasına, Hükümetimizin kararlı inisyatif 
lerinin yanısıra, Sovyetler Birliği’nin yukarıda kısaca değindiğim bu 
olumlu iç ve dış politikalarının da kuşkusuz etkisi olmuştur.

ilişkilerimizde ekonomi, ticaret, kültür, ulaştırma alanlarında sağ
lanan atılımlar arasında, Sovyet doğal gazının ülkemize getirilmesi ve 
bedelinin %  70’inin Türk ihraç malları ile karşılanması anlaşmasını, 
Türk müteahhitlik firmalarının Sovyet pazarına aktif bir biçimde gir
melerini, Kara Taşımacılığı Anlaşması’nm imzalanması ve Sarp sınır 
kapısının açılmasını, FIR hattı, deniz ticareti, nükleer kaza ve tesisle're 
dair bilgi değişimi konularında gerçekleştirilen anlaşmaları sayabiliriz.

Ekonomik ve ticari ilişkilerimizin daha da ileriye götürülmesi için 
bugüne kadar değerlendirilmemiş geniş potansiyellerin mevcut bulun
duğu bir gerçektir. Bu potansiyellerin kısa sürede işler hale getirilmesi 
için, bu yıl içinde kurulup, ilk toplantısını Ağustos ayında yapan Türk - 
Sovyet îş Konseyi’ne de önemli görevler düşmektedir.

Üst düzeyde yapılan ziyaretlerin ikili ilişkilere yeni bir hız kazan
dırdığı, yeni atılımlara yol açtığı bilinmektedir. Bu çerçevede, önümüz
deki kısa dönemde Başbakan Sayın Rijkov ve Dışişleri Bakanı Sayın 
Şevardnadze’nin ülkemize yapacakları ziyaretleri bekliyoruz.
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Türk-Sovyet ilişkilerinin ekonomik, ticari, teknik, kültürel veçhe
lerinin yanısıra güvenlik boyutunu da daima gözönünde bulunduruyo
ruz. Bu çerçevede, nükleer ve konvansiyonel silahların kontrolü alanında 
Avrupa genelinde sağlanacak gelişmelerin, bölgemizde de güven ve is
tikrara önemli katkılarda bulunacağına inanıyoruz. Bu yaklaşımla Sayın 
Gorbaçev’in bu ay New York’da açıkladığı, Avrupa’daki konvansiyonel 
dengesizliği bir ölçüde de olsa gidermeye yönelik önerilerini olumlu bir 
adım olarak değerlendirdiğimizi söylemiştim. Türkiye bu adımların, önü
müzdeki yıl başlayacak Konvansiyonel İstikrar Görüşmelerinde ve silah
ların kontrolüne yönelik diğer müzakerelerde yeni adımlarla desteklenip 
geliştirileceğini ummaktadır. Bu yönde sağlanacak gelişmeler ve karşı
lıklı güven ortamı, doğal olarak Türk - Sovyet ilişkilerini de olumlu yön
de etkileyecektir.

Arnavutluk ve Yugoslavya ile yakın dostluk ilişkilerimiz tatm in
kâr seyrini sürdürmektedir. Bu iki dost Balkan ülkesiyle ilişkilerimizin 
önümüzdeki dönemde daha da gelişeceğine, yeni işbirliği sahaları açıla
cağına inanıyoruz.

Hükümetimiz, Doğu Avrupa ülkeleri ile ilişkilerini her planda ge
liştirmeye açıktır. Ancak, bu ülkelerle ilişkilerimizin geliştirilmesinin 
herşeyden önce Türkiye’nin ulusal davalarına, iç düzenimize ilişkin tu
tum ve davranışlarında dikkat göstermelerine bağlı bulunduğunu bir
kez daha ifade etmek istiyorum.

0

Doğu Avrupa ile ilişkilerimizin bir boyutunu da, Yugoslavya’nın 
girişimi üzerine Şubat ayında Belgrad’da yapılan Balkan ülkeleri Dış
işleri Bakanları Toplantısı teşkil etmiştir. Yugoslavya’nın sözkonusu gi
rişimine ilk olumlu yanıt veren ülke Türkiye olmuştur.

Toplantı, tüm Balkan ülkelerinin iştirakiyle yapılan ilk toplantı ol
ması bakımından doğru yönde atılan bir adım ve bu niteliği dolayısıyla 
da bir başarı teşkil etmiştir.

Biz, Beîgrad toplantısı öncesindeki hazırlık çalışmalarından itiba
ren, Balkan ülkeleri arasında çeşitli alanlarda sağlanacak gelişmelerin, 
insani konularda kaydedilebilecek ilerlemelerle yakından irtibatlı bulun
duğunu açıklıkla vurguladık. Nitekim, Belgrad toplantısı sonunda kabul 
edilen Ortak Bildiride, Balkan ülkeleri arasındaki ilişkilerin insani bo
yutuna açıkça değinilmiş, milli azınlıkların Balkan ülkeleri arası ilişki
lerdeki önemine atıfta bulunulmuştur.

Türkiye, Belgrad toplantısı sonucu saptanan çeşitli alanlarda sür
dürülen işbirliği çalışmalarına aktif biçimde katılmakta, ikili münase
betlerde kaydedilecek ilerlemelerin Balkanlarda işbirliğini teşvik edece
ği, güven ve istikrara katkıda bulunacağını düşünmektedir.
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Sayın Başkan,

Değerli üyeler,

Kıbrıs'ta Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin (BMGS) girişimi 
sonucunda, soruna kapsamlı bir çözüm aramak üzere yeni bir müzakere 
süreci başlatılmıştır. 24 Ağustos'ta Cenevre'de varılan mutabakat uya
rınca, KKTC Cumhurbaşkanı Sayın Denktaş ile Kıbrıs Rum Lideri ara
sında 15 Eylül'den itibaren Lefkoşa'da doğrudan görüşmeler sürdürül
mektedir. İlk tu r müzakerelerin 7 Kasım'da tamamlanmasını müteakip 
iki lider bu safhanın ortak bir değerlendirmesini yapmak üzere, 22 - 23 
Kasım tarihlerinde BMGS ile New York'ta biraraya gelmişlerdir. New 
York görüşmeleri sırasında Sayın Denktaş, Kıbrıs sorununun değişik 
veçheleri üzerinde Özlü düşünce ve önerilerini ortaya koymuştur. Bu öne
riler Kıbrıs Türk tarafının kendi güvenlik ve çıkarlarını koruyacak bir 
çözüm çerçevesinde Rum tarafının kaygılarını karşılayan esnek ve ya
pıcı bir yaklaşımla ortaya konmuştur. Nitekim, Sayın Denktaş'ııı öne
rileri gerek BMGS gerek Kıbrıs sorununu ilgi ile ve yakından izleyen 
ülkelerce ciddi ve yapıcı bulunmuştur.

Görüşmelerin amacı Kıbrıs'ta iki halkın eşitliği esasına dayanan, 
iki kesimli ve iki toplumlu bir Federasyon kurulmasıdır. Esasen, mü
zakerelerin başarılı bir şekilde sonuç vermesi de Kıbrıs Rum tarafının 
Türk tarafıyla bu çerçeve içinde bir ortaklık devleti kurmaya niyetli 
olup olmamasına bağlıdır. Dileğimiz, Rum tarafının önümüzdeki müza
kere döneminde bu temel konuda samimi niyetini ortaya koyarak Sayın 
Denktaş'm son önerilerine aynı şekilde yapıcı bir yaklaşımla karşılık ver
mesidir,

Kıbrıs’ta iki halk arasında devam eden müzakere süreci, soyut bir 
çerçevede cereyan eden entellektüel bir egzersiz değildir. Bir yanda ta 
rih, diğer yanda ise siyasi, hukuki ve sosyal gerçeklerin, güvenlik ihti
yaçlarının belirlediği somut bir çerçeve dahilinde, ihtilafa her iki ta 
rafın da meşru hak ve çıkarlarını karşılayacak, tatmin edecek ve dola
yısıyla her iki tarafın da kabul edebilecekleri, iki halkın siyasi eşitliğine 
dayalı, iki kesimli bir federal çözüm bulunup bulunamayacağı araştı
rılmaktadır.

Rum uzlaşmazlığının kaçınılmaz bir sonucu olarak zaman içinde 
ortaya çıkan mevcut durumun, yani Ada'daki iki ayrı devlet olgusunun, 
her iki tarafın da ayrı kimliklerini koruyarak ortak bir çatı altında yan- 
yana gelecekleri böyle bir çözümle ikame edilebilmesi, tabiatıyla, bu çözü
mün her iki taraf için de mevcut duruma tercih edilir olmasına bağlı 
olacaktır.
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Biz, bu gerçeğin bilincinde olarak, BM Genel Sekreteri’ııin uhde
sindeki iyi niyet görevi çerçevesinde sürdürülen arayışı, bugüne kadar 
olduğu gibi, bugün de samimiyetle destekliyoruz. Ancak, önemle işaret 
etmek isterim ki, Rum tarafının son haftalarda iyice netleşen ve Haşan 
KARA’nın şehadeti olayıyla kabulü imkansız noktaya ulaşan olumsuz 
ve tahrikkâr tutum u; bir yandan Ada’da güvenin arttırılm ası ihtiya
cından söz edilirken, diğer yandan silâhlanma çabalarına dikkat çekici bir 
hız verilmesi, mevcut müzakere sürecinin geleceği açısından iyimser 
olabilmeyi maalesef giderek güçleştirmektedir.

Kıbrıs Rum tarafının Ada’da mevcut durumdan memnun olmadığı 
bilinmektedir, öte yandan, Kıbrıs Rum tarafı -bugüne kadar izlediği tu 
tumunun esasen gösterdiği üzere- Ada’da gerçek bir federasyon kurul
masına istekli de olmayabilir. Bunlara kimsenin diyeceği birşey olamaz. 
Bunlar, Kıbrıs Rumlarının kendi bilecekleri iştir. Fakat, Rum tarafının 
daha fazla gecikmeden mutlaka anlaması gereken husus, hem Ada’da 
mevcut iki devlet olgusunun kökleşmesinden şikayet etmeye, hem de 
Kıbrıs Türk tarafıyla eşitlik esasına dayalı bir federasyon kurulmasını 
reddetmeye hakkı olmadığıdır. Bulunduğu yol ayırımında, Rum tarafı 
seçimini iyi düşünerek yapmak ve sonuçlarını ;çine sindirmek durumun
dadır.

BM Genel Sekreteri’niıı iyi niyet görevi çerçevesinde Kıbrıs ihtila
fına federal bir çözüm bulunabilmesi amacıyla devam edeıı müzakere 
sürecini desteklediklerini söyleyen üçüncü tarafların Rumlara bu seçimi 
yapmalarında yardımcı olmaları, küresel boyutta somut ürünler vermeye 
başlayan, ihtilaflara sağduyulu yaklaşımlarla adil ve kalıcı çözümler 
oluşturulması anlayışından Kıbrıs’ın da yararlanabilmesine şüphesiz 
önemli katkılarda bulunacaktır.

Bu çerçevede, Kıbrıs ihtilafına ilgi gösteren ve toplumlararası mü
zakereler yoluyla iki tarafın mutabakatına dayalı bir çözüm oluşturul
ması yönündeki çabaları desteklediklerini ifade eden üçüncü ülkelerin, 
ihtilafın taraflarına karşı tutumlarını Ada’daki iki halkın siyasi eşitli
ğine dayalı bir ortaklık devletinin kurulabilmesini gerçekten teşvik ede
cek şekilde ayarlamaları, oluşturulmasına çalışılan federal devletin iki 
kurucu partöııerine karşı dengeli bir tutum izlemeye özen göstermeleri, 
bu ülkelerin Kıbrıs’da mevcut durumun federal bir çözümle ikame edile
bilmesi için yapabilecekleri, yapmaları gereken başlıca katkıdır.

Hala canlı olduğuna ilişkin işaretleri dikkat ve esefle kaydettiğimiz 
yayılmacı hayallerin, tüm ilgili tarafların mutabakatıyla oluşturu
lan Kıbrıs Cumhuriyeti’nin anayasal temellerini ortadan kaldırdığı 21
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Aralık 1963 saldırılarının 25. yıldönümüne rastlayan bugün, Türk ta 
rafının iyi niyet, sabır ve soğukkanlılığının yanlış değerlendirilmemesi- 
nin çok yararlı olacağını bilhassa belirtmek istiyorum.

Kıbrıs, bütünüyle Türk halkına mal olmuş milli bir meseledir. KKTC 
Cumhurbaşkanı Sayın Denktaş'm dirayet ve kararlılıkla izlediği barışçı 
politika hükümetimizin tam desteğini haizdir.

Sayın Başkan,

Değerli Milletvekilleri,

Geleneksel dostluk bağları ile bağlı bulunduğumuz kardeş Afgan 
halkının sürdürdüğü özgürlük mücadelesi tüm dünyanın hayranlığını 
kazanmış, özgürlüğe gönül vermiş bir halkın üstün güçle dahi bastırıl
masına imkan olamayacağını herkese göstermiştir.

Sovyet birliklerinin iki kademeli olarak 15 Şubat 1989 tarihine ka
dar Afganistan'dan çekilmesini amir olan Cenevre Anlaşmaları, Hükü
metimizce çok olumlu bir gelişme olarak nitelendirilmiş, çekilme ameli- 
yesinin ilk aşamasının Sovyetler tarafından plana uygun olarak zama
nında tamamlanması da memnuniyetle karşılanmıştır.

Bu çerçevede, Sovyetler Birliği'nin çekilme ameliyesinin ikinci aşa
masının uygulamasını durdurmuş bulunmasını geçici bir düzenleme ola
rak nitelendirmek istiyor, Sovyetler'in Cenevre'de yüklendikleri taahhüd- 
lerini zamanında yerine getirecekleri ümidini muhafaza ediyoruz. Sov
yet yetkilileri ile Afgan mücahitlerinin temsilcileri arasında bazı konu
larda doğrudan temasların başlamış olmasını da olumlu bir işaret ola
rak görüyoruz.

Hükümetimiz, Afgan halkına 1980'li yılların başından beri tarafı
mızdan yapılagelen ekonomik ve insani yardımları sürdürmektedir. Bu 
çerçevede, siyasi bir çözümün gerçekleşmesinden sonra Afganistan'ın 
imarına yapmayı planladığımız katkıların ötesinde, içinde bulunduğu
muz aşamada da Koordinatör Sadruddin Ağa Han'ın çabalarını destekle
mekteyiz. Afganistan'a uzman göndermek gibi yardımlarımızın yanısı- 
ra, insani ve ekonomik yardım koordinatörünün çalışmalarını destekle
mek üzere 1 milyon dolar değerinde yardım yapacağımız da açıklan
mıştır.

Türkiye, Afganistan sorununun barışçı yöntemlerle hallini arzula
maktadır. Böyle bir sonucun mültecilerin vatanlarına kendi arzularıyla, 
şerefli bir biçimde ve güvenlik içinde dönmeleri ve Kabil'de Afgan ulu
sunca kabul edilebilecek geniş tabanlı bir hükümetin kurulmasıyla ger
çekleşebileceğine inanmaktadır.
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Bu çerçevede, milyonlarca Afgan mültecisini, büyük fedakarlıklar 
ile ülkesinde barındıran dost ve kardeş Pakistan’a takdirlerimizi yine
lemek isterim. Pakistan ile Türkiye arasındaki müstesna dostluk ve 
kardeşlik ilişkileri geleneksel bir mahiyet taşımakta, köklü temellere 
dayanmaktadır. Bu vesileyle, Pakistan’ın ahiren büyük bir olgunluk 
içinde gerçekleştirdiği genel seçimleri, bu ülkede demokrasininin yeni
den tam anlamıyla ihya edilmesi olarak nitelendiriyor ve Başbakan 
Benazir Bhutto’yu önemli görevinde başarılar dileyerek kutluyoruz.

Sayın Başkan,

Değerli Milletvekilleri,

Hükümetimizin aktif ve kişilikli dış politikasının önemli bir veç
hesini, bugüne kadar tarafımızdan ihmal edilmiş, gerekli önem göste
rilmemiş olan ülke ve bölgelere yönelik olarak gerçekleştirdiğimiz açılım 
teşkil etmektedir. Asya, Pasifik, Afrika ve Latin Amerika ülkeleri ile 
gelişen ilişkilerimiz bu açılımın bir sonucudur.

Dünyanın en büyük ekonomik güçlerinden biri olan ve giderek dün
ya siyasetinde daha aktif ve ağırlıklı bir rol oynamaya başlayan Japon
ya ile kurduğumuz kapsamlı ilişkiler her planda gelişmesini sürdürmek
tedir. Japon işadamlarının ve yatırımcılarının ülkemize giderek artan 
iigileri ilişkilerimizin kazandığı hız ve muhtevanın göstergesidir.

Global bir güç olan Çin Halk Cumhuriyeti ile ilişkilerimiz de son 
yıllarda karşılıklı olarak gerçekleştirilen en üst düzeyli ziyaretlerle yeni 
bir hız ve muhtevaya kavuşmuştur. Sayın Başbakanımızın önümüzdeki 
dönemde bu ülkeye yapacakları resmi ziyaret ilişkileri daha da güçlen
direcektir. Sayın Başbakanımızın 1985 yılında Çin’e vaki ziyaretlerinde 
vazettikleri 500 milyon dolarlık ticaret hedefi istikametinde büyük adım
lar atılmıştır. Bu ülkeyle ilişkilerimizin önümüzdeki dönemde her alanda 
gelişeceğine inanıyoruz.

Uzak Doğu’da yeni bir ekonomik ve siyasi güç odağı olarak ortaya 
çıkan ASEAN ülkeleri ile ve Asya - Pasifik bölgesindeki diğer yeni sa- 
nayileşmiş ülkelerle ilişkilerimizi de hızla geliştiriyoruz. 21. yüzyılın 
«Pasifik Çağı» olacağı yolundaki projeksiyonları da gözönüııde bulundu
rarak, bu ülkelerle ilişkilere ayrı bir öncelik veriyoruz.

Pasifik havzasının diğer bir boyutunu teşkil eden Latin Amerika’
ya da Hükümetimizin aktif dış politikası çerçevesinde bir açılımda bu
lunulmuştur. Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Erdem’in 
Meksika’yı yıl içinde ziyaretleri, bu k ıt’aya Türkiye’den bugüne kadar 
yapılan en yüksek dereceli ziyareti teşkil etmiştir.
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Türkiye'nin bugüne kadar gereğince ilgi göstermediği Afrika ile 
bir yandan dayanışmamız pekiştirilirken, öte yandan büyük sorunlarla 
karşı karşıya bulunan bu kıt'aya yardım sağlanmıştır. Oııiki Sahel ül
kesine tarafımızdan sunulan 10 milyon dolar tutarındaki teknik yardım 
paketini ve ırkçı Güney Afrika rejimine karşı mücadele eden Cephe H at
tı ülkeleri için oluşturulan Afrika Fonu'na 500.000 dolarlık proje fi
nansmanı şeklindeki yardımımızı bu çerçevede sayabilirim. Bu girişim
lerimiz semeresini vermeye başlamıştır. Türkiye bu kıt'ada da daha ya
kından tanınan, ekonomik ve teknik yardımı aranılan, saygın bir ülke 
konumuna ulaşmıştır.

Sayın Başkan,

Değerli Milletvekilleri,

Dış politikanın yürütülmesinde tanıtım ön planda gelen bir unsur 
niteliğini taşımaktadır. Deneyimlerimiz, ülkemizi görmüş, kültürünü ve 
sanatını tammış kişilerin Türkiye'nin sorunlarına daha anlayışla yak
laştıklarını, ülkemizin değerini ve önemini daha doğru değerlendirdik
lerini ortaya koymaktadır.

Bu anlayışla, faaliyetlerimizi başlıca iki yönde yürütüyoruz. Bir 
yandan, özel ve resmi sektördeki kuruluşlarımızca ülkelerinde kamuoyu 
oluşturabilecek etkin kişiler ülkemize davet olunmakta, ülkemizi yakın
dan tanımaları, dünyaya bakış açımız ve beklentilerimiz hakkında bilgi 
sahibi kılınmaları sağlanmaktadır. Bu tü r davetlerde, öncelikle yaban
cı parlamenterlere, basın mensuplarına ve bilim adamlarına yönelinmek- 
tedir.

Diğer bir yöntem olarak, Türkiye'nin tarihi zenginliklerini ve kül
türünü sergiler ve diğer tanıtım biçimleriyle yabancı ülkelerde teşhir 
etmeye hız vermekteyiz. Anadolu Medeniyetleri, Kanuni Sultan Süley
man, Mimar Sinan sergilerinin yurt dışında düzenlenmesi bu faaliyet
lerin önemli bir boyutunu teşkil etmiştir. Nihayet, Oxford ve Cambridge 
Üniversitelerinde katkılarımız ile kurulmuş bulunan A tatürk Araştırma 
Kürsülerine, akademik çevrelere doğrudan nüfuz sağlaması, Türkiye'nin 
konularını bilimsel ve tarafsız bir açıdan ele alınması imkanını yarat
ması bakımından büyük değer veriyoruz. Benzer mahiyette bir kürsü
nün Princeton üniversitesinde de kurulması yönündeki çabalarımız sür
mektedir.

Sayın Başkan,

Değerli Milletvekilleri,

Günümüz dünyasında,, ülkelerin tanıtımı, dış politika hedeflerinin 
yabancı ülkelerin etkin çevrelerine, karar alma organlarına duyurulması
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açısından parlamentolararası ilişkiler giderek artan bir önem kazan
maktadır. Bu ilişkiler Parlamentolararası Birlik veya diğer uluslararası 
kuruluşlara etkin katılım yoluyla olabildiği gibi çeşitli ülkelerle kurulan 
Dostluk Grupları marifetiyle geliştirilebilmektedir. Avrupa Topluluğu ile 
Earma Parlamento Komisyonu’ııun kurulmakta olması, Yüce Meclisimi
ze yeni ve önemli bir diğer görev daha getirmektedir. Değerli Milletve
killerinin her zaman olduğu gibi önümüzdeki dönemde de bu alanda 
önemli katkılarda bulunacaklarına eminim. Tüm Milletvekili arkadaşla
rımın gösterdikleri çabalara ve yaptıkları değerli katkılara huzurunuz
da bir kere daha teşekkür ediyorum.

Sayın Başkan,

Değerli Milletvekilleri,

Şimdi de yurtdışmda çalışan vatandaşlarımızla ilgili bazı düşünce
lerimi sunmak istiyorum. Malumunuz olduğu üzere, çoğunluğu Almanya 
Federal Cumhuriyetinde olmak üzere Batı Avrupa’da ve dünyanın çe
şitli ülkelerinde 2 milyonu aşkın vatandaşımız yaşamaktadır. Bu vatan
daşlarımızın sorunlarıyla yakından ilgilenmek ve dini, kültürel ve sos
yal ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Hükümet olarak elimizden gelen 
tüm gayreti göstermekteyiz. Bu vatandaşlarımızın yurtdışmda doğan 
veya küçük yaşta Türkiye’den ayrılan çocuklarının, yaşadıkları toplum- 
lara uyum sağlarken milli benliklerini yitirmemeleri için gerekli önlem
leri almaktayız. Yurtdışmdaki vatandaşlarımızın bulundukları ülkelerde 
hak ve menfaatlerinin korunması için ilgili ülkeler nezdinde girişimleri
miz sürdürülmektedir.

Yurtdışmdaki temsilciliklerimizce vatandaşlarımıza sağlanan hiz
metlerin ve kolaylıkların çeşitlendirilmesi ve kapsamının genişletilmesi 
için gerekli tedbirleri alıyoruz. Bu amaçla, Ekim ayında Almanya Fede
ral Cumhuriyeti’nde ilgili Bakanlıklar ve anılan ülkedeki temsilcilikle
rimizin iştiraki ile bir toplantı düzenleyerek vatandaşlarımızın bu çer
çevedeki acil ihtiyaçlarını tesbit etmeye çalıştım. Kendilerine daha iyi 
hizmet götürmek amacıyla gerekli bütün tedbirler alınmaktadır. Yine 
bu amaçlarla çeşitli Batılı devletlerle konsolosluk münasebetleri çerçeve
sinde devrevi olarak temas ve görüşmelerimizi sürdürüyoruz.

Diğer taraftan, yurtdışmdaki vatandaşlarımızı sadece sorunları 
ve ihtiyaçları açısından mütalaa etmek yerine bu vatandaşlarımızın bu
lundukları ülkeler ve Türkiye arasında önemli bir köprü rolü oynayabile
cek, Türkiye’nin yurtdışmda tanıtılmasında, ekonomik, ticari ve kültü
rel alanlardaki ilişkilerinin geliştirilmesinde önemli katkılar sağlayabi
lecek unsurlar olarak değerlendirmekteyiz. Amacımız, vatandaşlarımızın 
bu potansiyelini en iyi biçimde kullanmak olacaktır.
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Sözlerime son vermeden önce, kendilerine sağlayabildiğimiz imkan
ların yetersizliğine rağmen, izlediğimiz aktif dış politikanın başarılı bir 
şekilde uygulanabilmesi için üstün bir gayret ve özveriyle çalışan Ba
kanlığımın yurtdışında ve yurtiçinde görevli memurlarına Yüce Mecli
sin huzurunda teşekkürlerimi sunmak istiyorum.

Yetenekli ve deneyimli kadrolarıyla Dışişleri camiasının, dış poli
tikamızın şekillendirilmesinde ve başarılı bir biçimde uygulanmasında 
büyük katkıları olmuştur. Aynı şerefli görevi yürütürken şehit olan 
değerli arkadaşlarımızı da huzurunuzda saygıyla anıyorum.

Bu düşüncelerle Yüce Meclis’e saygılarımı sunarım.
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5. ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR, BİLDİRİLER YE METİNLER :

6 Ocak
15 Ocak
16 Ocak 

21-26 Ocak
31 Ocak

9 Şubat

16 Şubat 
23 Şubat
26 Şubat
27 Şubat 

4 Mart
14 Mart 
25 Mart 
25 Mart 
31 Mart

25
4-11

20
23

26-27
23

1

7
20
22

9
16
25

Nisan
Mayıs
Mayıs
Mayıs

Nükleer Silahlar ve Türkiye
Ege’de Petrol Aranması ve Batı Trakya
Yunanistan’ın Karasuları
BM İşkence Sözleşmesi
Davos Ortak Bildirisi

5 Şubat 1964 Kararnamesi
Sovyet askeri kargo gemisinin çarptığı «Meltem Hücum
botu »nda ölen denizcilerimizin ailelerine SB’nce verile- 
cek tazminat
İran'da Türkiye Aleyhtarı Ermeni faaliyetleri 
Türk - Bulgar Protokolü
Balkan ülkeleri Dışişleri Bakanları Beîgrad Toplantısı
SEİA Ek Mektubunun Onaylanması
Brüksel Ortak Bildirisi
ECO’nun 5. Toplantısı
Karadeniz Hava Sahası
Bulgaristan'daki Müslüman Türk Azınlık
İsrail - Filistin

1 Nisan Türk - Yunan Alt Komitesi
13 Nisan AT Ortaklık Komitesi

Mayıs
Haziran
Temmuz

Temmuz
Temmuz
Temmuz
Ağustos
Ağustos
Ağustos

Yunanistan'daki Ermeni Faaliyetleri
Türk - Bulgar Ortak Çalışma Grupları Birinci Toplantısı
Türk - Yunan Siyasi ve İşbirliği Komiteleri
ABD Temsilciler Meclisi’nin Türk - Yunan diyalogu 
hakkmdaki kararı
Atina Ortak Basın Bildirisi ve Diğer Belgeler
Balkan ülkeleri Sofya Toplantısı
Dışişleri Bakanının New York'da NSYÖA ile ilgili 
Açıklaması
Batı Avrupa Birliği
Türk - Bulgar Protokolü
Türk - Bulgar Ortak Çalışma Grupları İkinci Toplantısı 
Iran - Irak Savaşında Ateşkesin ilânı 
Ateşkesle ilgili transit 
Kıbrıs'da toplumlararası görüşmeler
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26 Ağustos Filistin
7 Eylül Irak’da Genel Af
8 Eylül Türk - Yunan Siyasi Komitesi Ortak Basın Bildirisi ve 

Ekli Belgeler
18 Eylül Türkiye’ye geçen İraklılar
21 Eylül » » »
19 Ekim NATO Altyapı Bütçe Komitesi
19 Ekim Kıbrıs

7 Kasım T ürk-Y unan  İlişkileri
28 Kasım İki Diplomatımızın İran’dan Çekilmesi

8 Aralık Ermenistan’daki Deprem
9 Aralık Konvansiyonel Kuvvetlerde İndirim

10 Aralık KİG - Türk Silahlı Kuvvetleri
12 Aralık Ledra Palas’da ölen Türk Eri
14 Aralık Balkan ülkeleri Uzmanlar Toplantısı
28 Aralık Maraş
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DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZCÜSÜ BÜYÜKELÇİ 

İNAL BATU’NUN BÎR SORUYA CEVABEN YAPTIĞI AÇIKLAMA

(6 Ocak 1988)

Ülkemizin nükleer politikası ve Türkiye’ye konuşlanacağı iddia 
olunan yeni nükleer silahlara ilişkin yorum ve haberler hakkmdaki bir 
soruya cevaben 4 Kasım 1987 tarihinde yaptığım açıklamada; Türki
ye’nin muhtemel bir saldırının öncelikle caydırılması, saldırı vukuunda 
ise tecavüzün defedilmesi esasına dayanan NATO esnek mukabele stra
tejisini benimsemiş olduğunu; bu stratejinin konvansiyonel kuvvetlerin 
yanısıra nükleer silahların himayesinden de yararlanmayı öngördüğünü; 
Türk topraklarında nükleer silahların konuşlandırılmasının ise NATO 
anlaşmalarını gözönüne alan ulusal kararlara bağlı olduğunu; ülkemizin 
savunmaya yönelik olan ve Türkiye’nin özel şartlarını da önemle dik
kate alan makul ve müesses nükleer taahhütlerinde bir değişikliğin dü
şünülmediğini ve bunun ötesinde varsayımların gerçeği yansıtmadığını 
belirtmiştim. Bu açıklama geçerliliğini korumaktadır. Şunu da ilave ede
yim ki, NATO’daki ve ülkemizdeki uygulama uyarınca, silah sistemleri
nin sayı ve konuş yerleri ile ilgili haberler güvenlik gerekleri nedeniyle 
teyid veya tekzip edilmemektedir.
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YAPILAN AÇIKLAMA 

(15.1.1988)

Uzun bir diyalog kopukluğu dönemini müteakip iki ülke Başbakan
ları arasında yürütülen mesaj teatisi ile, Türkiye ile Yunanistan arasın
daki ilişkilerin normalleştirilmesine ve mevcut sorunlara diyalogla çözüm 
yolları aranmasına imkân verecek bir güven ortamının tesisine çalışıl
ması, ilişkilerimizin geleceği açısından belirli bir iyimserlik yaratmıştı.

Bu çabaların devam ettiği bir sırada Yunanistan tarafından sergi
lenen davranışların ve bazı Yunan yetkililerce yapılan beyanların ya
ratılmak istenen güven ortamıyla taban zıt olduğuna ve sözkonusu ça
balara ciddi biçimde gölge düşürdüğüne kuşku yoktur.

Yunan Enerji Bakanı Peponis’in dün düzenlediği basın toplantı
sında Ege Kıta Sahanlığında petrol aranması, sondaj yapılması ve Bern 
Anlaşmasını Yunanistan’ın tanımaması konularındaki ifadelerini hayretle 
karşıladık.

Basın haberlerine göre Yunanlı Bakan, Ege’de ne zaman, nerede 
ve nasıl petrol arama ve sondaj faaliyeti yapacakları hususunun Yuna
nistan’ın yetkisine girdiğini ifade etmiş. Hatırlanacağı üzere geçen sene 
yaşanan Ege krizi de, Yunanlı yetkililerin Bern Anlaşmasını tanıma
dıklarından ve Ege’nin neresinde petrol arayacaklarına kendilerinin ka
rar vereceklerinden söz etmeleri ve Taşoz Adasının doğusunda Ege Kıta 
Sahanlığında petrol aramalarına tevessül edilmesi üzerine patlak ver
miş, bilahare tarafların kara suları dışında faaliyet göstermekten sarfı 
nazar etmeleri ile yatışmıştı. Ege Kıta Sahanlığı, iki ülke arasında sı
nırlandırma yapılmadığı için, ihtilaflı bir bölge olup, Yunanistan’a ait 
değildir. Burada Yunanistan gibi Türkiye’nin de hakları vardır.

Diğer taraftan, Türk Derneklerinin kapatılması konusunda Yunan 
Yargılayınca alman karardan sonra, bu kez de, Yunan Hükümet Söz
cüsü. Yunanistan’da Türk bulunmadığını söylemiştir. Bu beyan, altın
da Yunanistan’ın da imzası bulunan uluslararası andlaşmalarla varlığı 
tescil edilmiş ve hakları teminat altına alınmış Batı Trakya Müslüman 
Türk azınlığının inkâr edilmek istenmesinden başka bir anlam taşıma
maktadır.

Batı Trakya Müslüman Türk toplumu kendi milli kimliği konu
sundaki görüşlerini en açık bir şekilde ortaya kovmaktadır. Bu toplu
mun Türk niteliğine herhangi bir yargı organı ve ne de masabaşmda

DIŞİŞLERİ BAKANI A. MESUT YILMAZ TARAFINDAN
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herhangi bir Yunan yetkilisi tarafından alman kararla değiştirilemeye
cek kadar sağlam ve köklüdür. Bu benliğe saygı gösterilmesi ayrıca 
demokrasi ve insan hakları ilkelerinin de en tabii gereğidir.

Uluslararası ilişkilerin temelini ahde vefa prensibine saygı göste
rilmesi teşkil eder. Bu itibarla, imzaladığı uluslararası anlaşmaların hü
kümlerini inkara yönelen bu son Yunan beyanları, iki ülke ilişkileri için 
doğan ümitleri zedeler niteliktedir.

Temennimiz Yunanlı yetkililerin geçtiğimiz Mart ayında yaşadığı
mız kriz ortamının tekrar meydana çıkmasına yol açacak beyan ve dav
ranışlardan dikkatle kaçınmaları ve ikili ilişkilerde dostluk ve işbirliğini 
geliştirmek için Liderler düzeyinde halen sarfeailmekte olan çabalara 
katkıda bulunmalarıdır.

Yunan Hükümet Sözcüsü Roubatis'in Yunanistan'ın karasularının 
altı milden oniki mile çıkarılmasının münhasıran bir Yunan meselesi 
olduğuna dair 15 Ocak günü yaptığı açıklamalara ilişkin bir suale ce
vaben, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi İnal Batu şu hususları 
belirtmiştir :

V  ;  1 ”  ' ■* k f  . . s

«Türk yetkilileri, Ege'de karasularının mevcut altı milin ötesinde 
genişletilmesinin vahim sonuçlar doğuracağını çeşitli kereler ifade et
mişlerdir. Türkiye'nin Ege’de statükonun kökten yıkılması anlamına ge
lecek böyle bir gelişme karşısında hak ve çıkarlarını korumak için her 
türlü tedbiri alacağından kimsenin kuskusu olmamalıdır.»
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DIŞİŞLERİ BAKANI A. MESUT YILMAZIN AÇIKLAMASI

(21 Ocak 1988)

10 Aralık 1984 tarihinde Birleşmiş Milletlerin 39. Genel Kurulunda 
kabul edilen İşkence ve Diğer Zalimane, Gayriinsanî veya Küçültücü 
Muamele veya Cezaya Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesinin Hüküme
timiz adına imzalanması için Birleşmiş Milletler nezdinde Türkiye Daimi 
Temsilcisi Büyükelçi İlter Türkmen’e yetki verilmesini öngören bir ka
rarname Bakanlar Kurulunun imzasına sunulmuştu’*.

Bilindiği üzere ülkemiz 1987 yılında, Avrupa Konseyi insan Hak
ları Sözleşmesinin 25. maddesi uyarınca kişisel başvuru hakkını tanı
mıştır. 11 Ocak 1988 tarihinde ise Avrupa Konseyi çerçevesinde ha
zırlanmış olan İşkence ve Diğer Zalimane, Gayriinsanî veya Küçültücü 
Muamele veya Cezaya Karşı Sözleşmeyi imzalamıştır. Bunlara ilaveten 
bu defa da yine işkence konusundaki Birleşmiş Milletler Sözleşmesini 
de imzalama kararı, hükümetimizin insan hakları uygulaması alanında 
sürdürdüğü çabalarda ne derece kararlı ve samimi olduğunu göster
mektedir.
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(26 Ocak 1988)

Birleşmiş Milletler’in 39 ncu Genel Kurulunda 10 Aralık 1984’de 
kabul edilen ve 4 Şubat 1985 tarihinde imzaya açılan işkenceye ve 
Diğer Zalimane, Gayriinsanî veya Küçültücü Muamele veya Cezaya Kar
şı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi Hükümetimiz adına Birleşmiş Millet
ler nezdinde Daimi Temsilcimiz Büyükelçi liter Türkmen tarafından 25 
Ocak 1988 tarihinde New York’da imzalanmıştır.



ORTAK BİLDİRİ

(DAVOS)

1. Yunanistan ve Türkiye Başbakanları, İsviçre’nin Davos kentinde 
biri 30 ve diğeri de 31 Ocak 1988 tarihlerinde olmak üzere iki defa bu
luşmuşlar, karşılıklı anlayış ve iyi niyet havası içinde, iki tarafı ilgi
lendiren konuları görüşmüşlerdir.

2. Başbakanlar, farklı yaklaşımlar dolayısıyla zaman içinde birik
miş sorunların ortaya çıktığını, bu sorunların zaman zaman bazı çev
relerce istismar edildiğini müşahade etmişlerdir. Buna müsaade edil
memesi zaruridir. Bu görüş farklılıkları arasındaki mesafenin kapatıl
ması, zaman, iyi niyet ve çok çalışma gerektirecektir.

3. Başbakanlar, Türk Yunan ilişkileri konusundaki görüşlerini, ta 
rihi perspektiften başlayarak, zaman içinde bozulmasına da değinmek 
suretiyle açıklamışlardır. İki Başbakan, ülkelerini bir savaşın eşiğine ge
tiren son Ege krizi üzerinde durmuşlar, aynı zamanda aralarındaki me
saj teatisi sonucunda doğan iyimserliklerini belirtmişlerdir. Başbakan
lar, bundan böyle bir krizin tekrar çıkması ve iki tarafın gayretlerini, 
aralarında barışçı ve kalıcı ilişkiler kurulması üzerine yoğunlaştırmaları 
hususunda mutabık kalmışlardır.

4. Başbakanlar, iki ülke arasındaki meselelerle ilgili olarak, top- 
lumlarınm çeşitli kesimlerinde katı tutumların yerleşmiş olduğu husu
sunda görüş birliğine varmışlardır. İki başbakan, okul kitaplarının da 
bu durumda olduğunu kaydetmişlerdir, öte yandan, iki başbakan, resmî 
şahsiyetlerin ahiren yaptıkları bazı beyanların, iki ülke arasındaki iliş
kilerin gelişmesine yardımcı olmadığını üzüntüyle karşılamışlardır.

5. İki başbakan, ikili ve bölgesel sorunlara ilişkin karşılıklı po
zisyonlarını yeniden ortaya koymuşlardır.

6. Bununla birlikte, iki başbakan, kalıcı çözümler geliştirmeye uy
gun bir ortam yaratmak amacıyla iki ülke arasında buzların eritilme
si ve yakınlaşmanın sağlanması için kararlılık, sürekli gayret ve ta raf
ların ortak bir zemine doğru hareket etmesi suretiyle güvenin gerçek
leştirilmesi gerektiğini vurgulamışlardır.

7. Başbakanlar, iki komite kurmayı kararlaştırmışlardır. Bu ko
mitelerden biri; ekonomik işbirliği, ortak teşebbüs, ticaret, turizm, ha
berleşme, kültürel mübadele gibi işbirliği imkânlarını araştıracak; di
ğeri, sorun alanlarını tanımlayacak, görüş farklılıkları arasındaki me
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safeyi kapatma imkanlarını araştıracak, kalıcı çözümlere doğru hare
ket edecektir.

Bu komitelerin çalışmalarında kaydedilecek gelişmeler, başbakan
lar tarafından gözden geçirilecektir. Başbakanlar, bu cümleden olarak, 
sivil ve askeri şahsiyetler, işadamları ve basın mensupları arasında te
masların başlatılması, teşvik edilmesi ve arttırılmasına, bir iş konseyi 
veya ortak ticaret ve sanayi odası kurulmasına karar vermişlerdir.

8. Başbakanlar, yılda en az bir defa buluşmayı ve birbirlerinin 
ülkesine karşılık ziyaretler yapmayı ve ayrıca bir direkt telefon hattı 
kurmayı kabul etmişlerdir. Başbakanlar iki ülkenin uluslararası kuru
luşlar nezdinde büyükelçilerinin işbirliğini geliştirmek amacıyla temas
larını çoğaltmalarını kararlaştırmışlardır.

9. Nihayet iki başbakan, aralarındaki görüşmelerin açık ve sami
mi şekilde geçmesinden ötürü memnunluklarını ifade etmişler, araların
da iyi ilişkiler ve güven yaratılması için kararlılık, zaman ve çok ça
lışma gerekeceği hususundaki inançlarını tekrarlamışlardır.
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A Ç I K L A M A

(5 Şubat 1988)

1964 yılında Yunan uyrukluların Türkiye’deki taşınmaz malları 
üzerindeki temliki tasarrufta  bulunma haklarını kısıtlayan bir karar
name kabul edilmişti. Zamanla değişen koşullar dikkate alınarak, anı
lan kararnamenin yürürlükten kaldırılmasına ilişkin inceleme ve çalış
malar bir süreden beri ilgili makamlar arasında işbirliği halinde yürü
tülmekteydi. Sözkonusu çalışma sonucunda bu defa, anılan kararname
nin Resmi Gazete’de yayınlanacağı 6 Şubat 1988 tarihinden itibaren 
yürürlükten kaldırılması kararlaştırılmış bulunmaktadır. Bu suretle, 
Türkiye’de taşınmaz malları bulunan Yunan uyruklular mallarına ta 
sarruf bakımından diğer yabancılarla aynı statüye getirilmiştir. K arar
namenin yürürlükten kaldırılmasının iki ülke arasında bugün oluştu
rulmaya çalışılan ortama daha uygun düştüğü de bir gerçektir.
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A Ç I K L A M A

(9 Şubat 1988)

Bilindiği üzere «Khasan» isimli bir Sovyet askeri kargo gemisi ile 
Türkiye Hücumbotu «Meltem» 24 Eylül 1985 tarihinde İstanbul Boğa
zında çarpışmıştır. Kazada 5 denizcimiz hayatını kaybetmiştir.

Türk Hükümeti bu elim deniz kazasını baştan beri Sovyet Makam
ları nezdinde sürekli takip etmiştir. Soruna çözüm bulunması imkanla
rı iki ülke arasında çeşitli düzeylerde ele alınmıştır. Türk Hükümeti, bu 
temaslarda, beş denizcimizin hayatını kaybettiği kazanın insani veçhe
sini de vurgulayarak, denizcilerimizin aileleri için tazminat verilmesini
ısrarla savunmuştur.

•  *  . * #  ' •  ^  ‘  "  ' * ,  #

Dün Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi Kaııdemir’i ziyaret
eden Sovyet Büyükelçisi Çerniçev, SSCB Hükümetinin, kazada herhangi 
bir hukuki sorumluluğu bulunmamakla beraber, insani mülahazaları 
gözönüne alarak, hayatlarını kaybeden 9 Türk denizcisinin ailelerine 
SSCB Kızılhaç ve Türk Kızılay Dernekleri Birliği aracılığıyla toplam 
250 bin ABD Doları yardımda bulunmayı kararlaştırdığını bildirmiştir.

  i  ~  ^  •* ‘  . -  .  .  .  -  f  r

Sovyetler Birliği’nin olayın beşeri yönünü gözönünde bulundura
rak aldığı bu karar, iki ülke arasında mevcut dostluk ve iyi komşuluk 
ilişkilerinin ruhuna uygun olumlu bir gelişme olarak değerlendirilmiş ve 
memnunlukla karşılanmıştır.

✓
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İRAN DIŞİŞLERİ BAKANI VELAYETİ İLE GÖRÜŞME SIRASINDA 

İRAN DAKİ TÜRKİYE ALEYHTARI ERMENİ FAALİYETLERİNE 

TEMAS EDİP ETMEDİĞİ YOLUNDA SORULAN SUALLERE 

DIŞİŞLERİ BAKANI A. MESUT YILMAZ’IN CEVABI

(16 Şubat 1988)

İran’da giderek radikalleşme istidadı gösteren aşırı Ermeni faa
liyetleri ve terörü ile ilgili görüşlerimizi Sayın Velayeti’ye duyur
dum. Bilindiği gibi Ermeni terörü sadece Türkiye’yi değil, değişik bir 
çok ülkeyi hedef almakta ve uluslararası terörizmle bir bütün teşkil 
etmektedir. Türkiye’nin uluslararası terörizm konusundaki tutumu ma
lumdur. Biz kaynağı ve amacı ne olursa olsun terörizmin her türlü ile 
mücadele edilmesi gereğine ve bu görüşleri paylaşan her ülke ile iş
birliğine yürekten inanıyoruz.

Bu çerçevede pek çok ülke ile ve hatta bu arada vaktiyle müte
reddit davrandığı izlenimi edindiğimiz Fransa ile de sıkı bir işbirliğini 
sürdürmekteyiz. Bildiğiniz gibi Fransa Hükümeti son bir iki sene içe
risinde teröristlere karşı kararlı bir tutum içersine girmiş ve diğer 
ülkeler meyanmda Fransa’da da Ermeni terörizmi durmuştur. Fran
sa’nın bu kararlı tutumu neticesinde sözde Enneni sorunu artık Fran
sa ile ilişkilerimizde bir problem olmaktan çıkmıştır.

İran Hükümetinin de Türkiye’nin bu konudaki büyük hassasiye-
✓

tinin bilinci içerisinde olduğu kanısındayız.
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Vfcı  P R O T O K O L

(23 Şubat 1988)

Türkiye Cumhuriyeti ve Bulgaristan Halk Cumhuriyeti Dışişleri 
Bakanları,

Eşitlik, karşılıklı saygı ve içişlerine karışmama ilkelerine uygun 
olarak, .

İyi komşuluk, dostluk, işbirliği ilişkilerini karşılıklı menfaatlere 
hizmet edecek şekilde geliştirme arzularından hareket ederek,

İki ülkenin aralarında mevcut olan ikili ve çok taraflı andlaşma ve 
anlaşma ve taraf oldukları diğer belgelere, bu arada Avrupa Güvenlik 
ve İşbirliği Konferansı Nihai Senedi hükümlerine tam olarak uyma hu
susundaki kararlılıklarını belirterek,

Politik, ekonomik ve İnsanî alanlarda işbirliğinin geliştirilmesinin 
her iki ülke halkının yararına olacağı gibi, Balkanlardaki havanın iyi
leşmesine katkıda bulunacağına inanarak aşağıdaki hususlarda anlaş
mışlardır :

1. İkili ilişkilerde mevcut olan problemlere, insani konularda iş
birliği de dahil olmak üzere, çözüm bulmak amacıyla Türkiye Dışişleri 
Bakanlığı Müsteşarı ve Bulgar Dışişleri Bakan Yardımcısının ortak baş
kanlığında bir Karma Çalışma Grubu oluşturulacaktır. Bu çalışma grubu, 
aynı zamanda, Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan Halk Cumhuriyeti 
arasında iyi komşuluk, dostluk ve işbirliği ilkelerini içerecek ortak dek
larasyon tasarısı hazırlayacaktır.

2. Türkiye Cumhuriyeti ve Bulgaristan Halk Cumhuriyeti arasın
da ekonomi, ticaret, turizm, teknoloji, ulaştırma, haberleşme ve kültür 
alanlarında işbirliğini hızlandıracak somut tedbirleri tesbit edip iki ülke 
arasında mevcut Türk - Bulgar Ekonomik ve Teknik İşbirliği Karma 
Komitesine önermek üzere ikinci bir yüksek düzeyli ortak çalışma grubu 
teşkil edilecektir.

3. Bu iki çalışma grubunun çalışmaları paralel biçimde yürütüle
cektir.

4. İki ülkenin Dışişleri Bakanları periyodik olarak karşılıklı ziya
retlerde bulunacaklar ve bu iki çalışma grubunun faaliyetlerini gözden 
geçirecekler ve gerekli direktifleri vereceklerdir.
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5. Dışişleri Bakanlıkları arasında düzenli olarak siyasi istişareler 
yapılacaktır.

İşbu Protokol 23 Şubat 1988 tarihinde Belgrad’da Türkçe, Bulgarca 
ve İngilizce olarak imzalanmıştır.

Yorumlarda farklılık olması halinde İngilizce metin esas alınacaktır.

Türkiye Cumhuriyeti Bulgaristan Halk Cumhuriyeti
Hükümeti Adına Hükümeti Adına

A. Mesut YILMAZ 
Dışişleri Bakanı

Petar MLADENOV 
Dışişleri Bakam
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P R O T O C O L

The Ministers of Foreign Affairs of the Republic of Turkey and 
the People's Republic of Bulgaria,

In accordance with the principles of equality, mutual respect and 
non-interference in internal affairs,

Proceeding from their wish to further their relations of good- 
neighbourliness, friendship and cooperation in a way to serve the 
mutual interests,

Stating their determination to fully comply with the bilateral and 
multilateral treaties and agreements existing between the two countries 
as well as other documents they are party to including the Final Act
of the Conference on Security and Cooperation in Europe,

^  •  •  •

Being confident that the promotion of cooperation in the political, 
economic and humanitarian fields will be in the interest of the peoples 
of both countries and will also contribute to the improvement of the 
climate in the Balkans,

Agreed 011 the following :

1. With the aim of finding solutions to the problems existing in 
the bilateral relations, including in the field of humanitarian cooperation, 
a joint working group under the co-chairmanship of the Turkish Under
secretary of Foreign Affairs and Bulgarian Deputy Minister of Foreign 
Affairs shall be established. This working group will also prepare a 
draft joint declaration containing the principles of good neighbourliness, 
friendship and cooperation between the Republic of Turkey and the 
People's Republic of Bulgaria.

2. A second high level joint working group shall be established 
with a view to determining concrete measures for the acceleration of 
cooperation between the Republic of Turkey and the People's Republic 
of Bulgaria in the fields of economics, trade, tourism, technologies, 
transport, communications and culture and proposing them to the Joint 
Turkish - Bulgarian Committee for Economic and Technical Cooperation 
existing between the two countries.

3. The activities of these two working groups shall be conducted 
in a parallel way.
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4. The Ministers of Foreign Affairs of the two conutries will pay 
periodical mutual visits and review the activities of these two working 
groups and provide the necessary guidance to them.

5. Regular political consultations will be held between the Ministries 
of Foreign Affairs.

This Protocol has been signed on February 23, 1988 in Belgrade in 
Turkish, Bulgarian and English.

In case of difference of interpretation the English text shall be 
considered as determining.

On Behalf of the Government On Behalf of the Government
of the Republic of Turkey of the People's Republic of Bulgaria

A. Mesut YILMAZ Petar MLADENOV 
Minister of Foreign AffairsMinister of Foreign Affairs
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J O I N T  C O M M U N I Q U E

(26.2.1988)

The Ministers for Foreign Affairs of the Balkan countries, a t the 
initiative of the Socialist Federal Republic of Yugoslavia, met in Belgrade 
from 24 to 26 February 1988.

The President of the Presidency of the Socialist Federal Republic 
of Yugoslavia addressed the Meeting.

Messages were received from the Heads of State or Government 
of the Balkan countries and from the Secretary-General of the United 
Nations.

In the Meeting participated the Minister for Foreign Affairs of 
the People's Socialist Republic of Albania, Reis Malile, the Minister for 
Foreign Affairs of the People's Republic of Bulgaria, Petar Mladenov, 
the Minister for Foreign Affairs of the Hellenic Republic, Karolos 
Papoulias, the Minister for Foreign Affairs of the Socialist Republic of 
Romania, loan Totu, the Minister for Foreign Affairs of the Republic 
of Turkey, A. Mesut Yılmaz, and the Federal Secretary for Foreign 
Affairs of the SFR of Yugoslavia, Budimir Loncar, who was elected 
Chairman of the Meeting.

In a constructive atmosphere, the Ministers exchanged views on 
ideas, ways and possibilities for developing multilateral co-operation in 
the Balkans in all fields in which the interests of the Balkan countries 
coincide and where the needs are common, bearing in mind political, 
economic, cultural, humanitarian and other dimensions.

Proceeding from the objective interests and needs of the Balkan 
countries to strengthen comprehensive multilateral co-operation in the 
region, in the spirit of promoting mutual respect, understanding and 
confidence, the Ministers stressed the interest and readiness of their 
countries to contribute to the enhancement of co - operation among 
the Balkan countries. The Ministers underlined that this Meeting 
constitutes a significant contribution to the relaxation of tensions and 
to the creation of a friendly atmosphere and dialogue in the Balkans, 
which also serves peace and security in the region, Europe and the 
world.

Proceeding from the principles of strict respect for the different 
political, social and economic systems of the Balkan countries, their
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independence, sovereignty, territorial integrity, invioliability of frontiers, 
equal rights and non - interference in internal affairs and mutual 
interests, the Ministers agreed to exert new efforts towards promoting 
comprehensive multilateral co - operation as well as mutual relations 
among the Balkan countries. They expressed their conviction tha t 
progress in developing multilateral co - operation and promoting bilateral 
relations could be achieved only through persistant work, continuous 
efforts, a gradual and realistic approach of all Balkan countries, bearing
in mind tha t improvement in bilateral relations will have a positive

•  •

impact on Balkan - wide co - operation. In this framework they noted 
with particular satisfaction the recent positive developments in the 
bilateral relations of some Balkan countries which also contributed to 
the positive atmosphere of this Meeting.

The Ministers expressed their readiness to further consolidate 
peace and security in the Balkans.

Attention was given at the Meeting to proposals to transform the 
Balkans into a zone free of nuclear and chemical weapons. In view of 
different approaches to these issues, it was understood that further
consideration is required.

f » 9
% ». . »  .  W i  J  \  •  •  • • •*

The proposal to hold a meeting of Heads of State or Government 
of the Balkan countries was discussed and will be further explored 
when appropriate conditions are created.

The Ministers devoted particular attention to the questions of 
economic co - operation among the Balkan countries. They noted that 
common interests exist in broadening economic co - operation.

The Ministers particulary stressed the need for greater utilization 
of possibilities for the development of mutual co - operation in the 
fields of trade, including the exchange of commodities and services, 
border trade, transport, industry, tourism, banking, energy, science and 
technology, agriculture and water resources, telecommunications, envi
ronment, health, culture, sports and information.
I*, • a , m J* U # - » **V , '  (• • • •

The importance of the humanitarian aspect of co-operation within 
the Balkan region has been underlined.

The view was expressed tha t national minorities in the Balkan 
countries on whose territories they exist should be a factor of cohesion, 
stability, friendly relations and co-operation.

The necessity to co-operate in combatting terrorism and illegal 
trade of narcotics and weapons was underlined.
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A general desire and readiness has been expressed to pursue the 
initiatives undertaken at this Meeting.

To this end, the Ministers agreed in principle tha t meetings of 
ministers of foreign affairs of the Balkan countries will be held 
periodically.

The Ministers underscored the need to hold regular meetings of 
designated high officials of their ministries, if possible the first one to 
be held before the second half of 1988 in Sofia with the task of studying 
all the proposals and co-ordinating further activities in all fields, inclu
ding the possibility of holding the next meeting of the foreign ministers.

The Ministers recommended to convene a meeting of ministers of 
economic affairs or foreign trade in Turkey in 1988.

They also recommended to convene a meeting of the ministers of 
transport in Yugoslavia before the end of 1988.

They recommended to convene a meeting in Romania to examine 
the possibilities of co-operation in industrial production, including the 
transfer of technology as well.

They proposed, likewise, to hold a second meeting of governmental 
experts a t an appropriate level on environmental protection of the 
Balkans in Bulgaria in the course of 1988.

The Ministers underlined the usefulness of establishing in Athens 
a research institute for Balkan economic co-operation. This idea will be 
further elaborated at the first meeting of high officials with a view to
making it operative, if possible, before the end of the first half of 1989.

#  * . •  •  .  • • . * . /  * *

Supporting Balkan co - operation at non - governmental level, the 
Ministers recommended to encourage contacts of people from all walks 
of life such as parliamentarians, academicians, journalists, etc. Through 
existing committees of Balkan understanding, if any, or other appropriate 
ways.

The Ministers agreed to remain in contact in order to contribute 
jointly to the development of multilateral co-operation among the Balkan 
countries, to the benefit of each country, as well as to the strengthening 
of mutual confidence, good neighbourliness and friendly relations among 
their countries, on a realistic and forward - looking basis.

The Meeting authorized Yugoslavia to inform the Organisation of 
the United Nations of the results of the Meeting.

The Ministers expressed their commendation for the way in which 
the work of the Balkan Foreign Ministers Meeting was conducted and 
conveyed their gratitude to the Government of the SFR of Yugoslavia 
for its warm hospitality extended to the delegations participating in 
the said Meeting.
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A Ç I K L A M A

(27 Şubat 1988)

Bilindiği gibi, ABD ile aramızda mevcut Savunma ve Ekonomik 
İşbirliği Anlaşması çerçevesinde yürütülen uzun müzakereler sonunda 
mutabık kalman Ek Mektup 16 M art 1987 tarihinde Vaşingtoıı’da im
zalanmıştır.

İki ülke arasındaki savunma ilişkilerinin hukuki çerçevesini oluştu
ran 1980 Anlaşması’m 1990 yılma kadar uzatan ve metni daha önce ka
muoyuna açıklanmış bulunan sözkonusu Ek Mektup’da, çeşitli hususlar 
meyanmda, ABD güvenlik yardımının hibe bölümlerinin mümkün olduğu 
ölçüde arttırılması, Türk Silahlı Kuvvetleri teçhizatının modernizasyonu 
için malzeme yoluyla da destek sağlanması, FMS borçlarının geri ödeme 
yükünün hafifletilmesi, karşılıklı ticaretimizin yakın münasebetlerimize 
uygun bir düzeye çıkarılması ve savunma sanayii alanında birlikte ça
lışılması da öngörülmektedir.

Gerek Anlaşma’da yer alan bütün bu hususları, gerek İkinci Dünya 
Savaşından beri yakın ikili ilişkiler içinde bulunduğumuz müttefikimiz 
ABD ile münasebetlerimizin çeşitli veçhelerini dikkate alan Hükümeti
miz, sözkonusu Ek Mektubun onaylanmasını kararlaştırmış bulunmak
tadır.

Bu konudaki Kararname 28 Şubat 1988 tarihli Resmi Gazetede ya
yınlanmaktadır.
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ORTAK BİLDİRİ

(Brüksel 1988)

1. Türkiye ve Yunanistan Başbakanları 3 - 4  Mart 1988 tarihle
rinde, Brüksel'de toplanmışlardır. Görüşmeler, yapıcı bir zihniyetle ve 
iyi niyet atmosferi içerisinde yürütülmüştür.

2. İki Başbakan, Davos toplantısından sonra, ilişkilerinde ortaya 
çıkan yeni hareketlenmenin ışığında, ülkeleri arasındaki yakınlaşmayı 
geliştirmenin yolları üzerinde mutabakata varmışlardır.

3. Bu süreci kolaylaştırmak için, Başbakanlar iki ülkenin, Davos 
ruhunu zedeleyebilecek bütün davranış ve beyanlardan kaçınmalarını ka
rarlaştırmışlardır.

4. İki Başbakan, Dışişleri Bakanlarının gözetimi altında millî askerî 
tatbikatların yürütülmesi ve askeri uçakların, uçuşları ile ilgili mesele
leri incelemek üzere diplomatlardan ve askeri uzmanlardan oluşacak, si
yasi komiteye bağlı bir alt komitenin Mart ayı içerisinde toplanmasını 
kararlaştırmışlardır.

5. Kıbrıs'taki kayıp şahıslarla ilgili İnsanî soruna ilişkin olarak, 
Ada’daki iki toplumun temsilcileri ile BM Genel Sekreteri tarafından ta 
yin edilen Uluslararası Kızılhaç Teşkilatı temsilcisinden oluşan kayıp şa
hıslar komitesinin çalışmalarının canlandırılması hususunda ilgili ta raf
lara tavsiyede bulunulması kararlaştırılmıştır.

Komiteye, görevini mümkün olan bütün yollardan yerine getirmesini 
teminen her türlü yardım sağlanmalıdır.

Türkiye ve Yunanistan Başbakanları, Ada'daki iki toplum tarafın
dan kayıp şahıslar konusunda kendilerine sağlanan bilgileri de teati et
mişlerdir.

Her iki taraf, bu sorunun herhangi bir siyasi istismar konusu yapıl
maması gerektiğine işaret etmişlerdir.

6. Türkiye Başbakanı, 1964 tarihli Kararnamenin yürürlükten kal
dırılmasından sonra, Yunan vatandaşlarının Türkiye'deki gayrimenkulle- 
rinden elde edilen gelirlerini, Türkiye’deki yatırımlarda serbestçe kulla
nabileceklerini bildirmiştir. Türkiye Başbakanı, Türk Hükümetinin, bu 
çerçevede ve Türk mevzuatına uygun olarak, Yunan vatandaşlarının hak
larının tamamen iadesi amacıyla gerekli tedbirleri alacağını da belirt
miştir.
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7. Bu miisbet gelişmeyi dikkate alarak, Yunanistan Başbakanı Yu
nanistan’ın Avrupa Topluluğuna katılmış olması muvacehesinde, Ortak
lık Konseyinin 25 Nisan 1988 tarihinde yapacağı toplantıdan önce, 1964 
tarihli Ankara Anlaşması ile tamamlayıcı protokole ilişkin uyum proto
kolünün imzalanmasını temiııen Yunan tarafının onayını vereceğini bil
dirmiştir. . . .

8. Başbakanlar, bölgedeki siyasi durum, Balkan ülkeleri Dışişleri 
Bakanları Toplantısının sonuçları ve İran - Irak Savaşı hakkında görüş 
alış verişinde - bulunmuşlardır.

9. İki Başbakan, Komitelerin 26 Mayıs 1988’de karşılıklı olarak An
kara ve Atina’da toplanmaları konusunda mutabakata varmışlardır. Yu
nanistan Başbakam’nın daveti üzerine Türkiye Başbakanı 13 -15 Haziran
1988 tarihlerinde Yunanistan’a resmi bir ziyarette bulunmayı kabul et-

# * 0%

miştir.

10. Son olarak, Başbakanlar, Davos’taki toplantılarından bu yana 
iki ülke arasındaki havanın iyileştirilmesinden duydukları memnunluğu 
ifade etmişlerdir.



A Ç I K L A M A

(14 Mart 1988)

Türkiye, İran ve Pakistan’ın üyesi bulundukları Ekonomik İşbirliği 
Teşkilatı’nm (ECO) en önemli organı olan Yüksek Konsey’in beşinci 
toplantısı, 14 Mart 1988 günü, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Nüzhet 
Kandemir’in Başkanlığında Ankara’da yapılmıştır.

Toplantıda, İran Heyetine, Dışişleri Bakanı Uluslararası Ekonomik 
İşler Yardımcısı Dr. Cevat Larijani; Pakistan Heyetine de Dışişleri Müs
teşar Yardımcısı Afzal Kadir Başkanlık etmişlerdir. ECO Genel Sekreteri 
Büyükelçi Behçet Türemen de toplantıda hazır bulunmuştur.

Heyet Başkanları toplantıda yaptıkları konuşmalarda, tarihi ve kül
türel bağlarla birbirine yakından bağlı bulunan İran, Pakistan ve Tür
kiye arasında esasen mevcut yakm ilişkileri, üç ülke arasındaki ekonomik 
işbirliğini geliştirmek suretiyle daha da pekiştirmek amacıyla kurulan 
ECO’ııun hedeflerini ve çalışmalarını desteklediklerini vurgulamışlar, üç 
üye ülkenin meydana getirdiği bölgenin ekonomik yönden gelişmesini ön
gören projelerin teşkilat bünyesinde ele alınmasını, Ekonomik İşbirliği 
Teşkilatının, üye ülkeler arasında mevcut ikili ekonomik ilişkileri ta 
mamlayıcı bir rol oynamasını ve faaliyetlerinin bu yönden daha etkin bir 
hale getirilmesini arzuladıklarını belirterek, ECO’ııun şimdiye kadar ger
çekleştirdiği faaliyetlerden duydukları memnuniyeti dile getirmişlerdir.

Yüksek Konsey toplantısında, teşkilat bünyesinde sürdürülen faali
yetlerin genel değerlendirilmesi yapılarak, önümüzdeki yıl gerçekleştiri
lecek çalışma programı tesbit edilmiş, ECO’nun daha etkin bir şekilde 
çalışmasını amaçlayan tedbirler ile Teknik Komitelerin faaliyetlerine iliş
kin direktifler saptanmış ve Teşkilatın 1988 -1989 bütçesi müzakere olu
narak kabul edilmiştir.

ECO Yüksek Konseyi’nin gelecek toplantısının 1989 Şubat ayında 
îslamabad’da yapılması kararlaştırılmıştır.
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A Ç I K L A M A

(25 Mart 1988)

Sovyetler Birliği ile Türk Heyetleri arasında 17 Mart günü başla
yan Sivil Havacılık görüşmeleri 25 Mart 1988 tarihinde olumlu bir şe
kilde sonuçlanmış ve bir Protokol ile buna ekli iki mutabakat imzalan
mıştır. Görüşmeler karşılıklı anlayış ve işbirliği havası içinde cereyan 
etmiştir. İki ülke arasında 19 yıldır süregelen Karadeniz Hava Sahası ile 
ilgili meseleler bu şekilde bir çözüm şekline kavuşturulmuş olmaktadır.

Görüşmelerde başlıca dört konu ele alınmıştır. Karadeniz’de FIR 
sınırının yeniden düzenlenmesi konusunda heyetler meseleyi bütün veç
heleriyle incelemişler, teknik ihtiyaçlar, ICAO kaideleri, hava koridorları, 
sivil havacılık uçuşlarının güvenli ve düzenli bir şekilde yapılması gibi 
hususlar gözönünde bulundurulmuştur. Yeni tesbit edilen FIR hattı Doğu 
Karadeniz’de Türk Sovyet kara hududunun denizle birleştiği noktada baş
lamakta, iki ülke arasında karasuları yan hududunu takibederek Kuzey
batı istikametine çıkmakta, sonra 42°41’ Kuzey - 37°48’ Doğu noktasına 
gelmekte ve bu noktadan 42°48’ Kuzey - 32°00’ Doğu noktasına kadar 
uzanmaktadır. FIR hattının daha batısı Bulgaristan FIR’ını da ilgilen
dirdiği için bu bölümde FIR hattının çizilmesi daha sonra Türkiye, Sov
yetler Birliği ve Bulgaristan arasında yapılacak görüşmelerle tesbit edi
lecektir.

Görüşmeler sonucunda FIR hattı Karadeniz’in ortalarında yaklaşık 
30 mil kadar Kuzey’e alınmış olmaktadır. Bu şekilde İnebolu açıklarında 
Türk karasularından geçen FIR hattı da karasularımızın dış sınırının 
27 mil Kuzeyinden geçecektir.

Görüşmelerde iki ülke arasında hava trafiği bakımından gerekli ir
tibatın kurulması ve işbirliğinin sağlanması konularında da mutabakata 
varılmıştır.

Heyetler Karadeniz Hava Sahasında hava koridorlarının bugünkü 
durumunu da gözden geçirmişler ve bazı yolların yeni bir güzergâh taki- 
betmesi konusunda anlaşmışlar, ayrıca Karadeniz’de yeni hava koridor
ları kurulması temennisinde de bulunmuşlardır.

Karadeniz Hava Sahası ile ilgili olarak yapılan görüşmelerde varı
lan sonuçları memnuniyetle karşılıyor ve iki ülke arasında karşılıklı çı
karları gözönünde bulundurarak, dostane ilişkilerin geliştirilmesi arzusu
nun yeni bir tezahürü olarak görüyoruz.
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RESOLUTION 42 /17- P
ON

THE PLIGHT OF THE TURKISH MUSLIM MINORITY
IN BULGARIA

(25 Mart 1988)

The Seventeenth Islamic Conference of Foreign Ministers, held 
in Amman, Hashemite Kingdom of Jordan, from Sha’aban 3 to 7, 1408 
H (21 - 25 March 1988).

Having considered the item entitled «the Plight of the Turkish 
Muslim Minority in Bulgaria»,

Recalling its resolution 3 0 /1 6 - P ;  the first report of the OIC
Contact Group mandeted to examine the conditions of the Muslim
Minority in Bulgaria; the relevant section of the Final Communiqué
of the Fifth Islamic Summit ; as well as the resolutions adopted by
the OIC regarding the situation of the Muslim Minorities living in 
11011 - Muslim countries,

Noting with utmost concern the content and particularly the 
conclusions of the report of the OIC Contact Group on the Plight of 
the Muslims in Bulgaria, wherein it is stated inter alia :

A) That the Muslims in Bulgaria have been subjected to official 
pressure and coercion in changing their Islamic names into Bulgarian 
Slavic ones which has the effect of destroying their Islamic identity,

B) That the Muslims in Bulgaria have been denied the right to 
follow their religion freely and some of their religious rituals/rites 
such as circumcision of young children have been prohibited on pain 
of criminal prosecution,

C) That the Muslims in Bulgaria have been denied free use of 
their worship places (MOSQUES) and the restrictions on their use on 
a particular day in a week or on a particular time only is a negation of 
a basic religious right of Muslims,

D) That the Muslims in Bulgaria, majority of whom are of
Turkish origin, have been prohibited and denied the right to use their
own language and to protect and preserve their cultural heritage, on
pain of criminal prosecution and punishment for violation of such 
prohibition, and,



E) That there are several cases of split families on account of 
migration of Muslims from Bulgaria to Turkey and in some such cases 
very close relations like father, mother, son and daughter were separated 
from each other.

Taking special note of the State obligations of Bulgaria as 
underlined in the report of the OIC Contact Group,

1. Expresses its high appreciation to the OIC Contact Group for 
its very commendable work.

2. Takes note of the report of the OIC Contact Group submitted 
to the Seventeenth Islamic Conference of Foreign Ministers and 
endorses the recommendations therein.

3. Expresses its full solidarity with the oppressed Muslim Minority 
in Bulgaria.

4. Deplores the continuing repression against the Muslim Minority 
in Bulgaria and practices aimed a t the annihilation of the religious and 
cultural identity of the same and the eradication of Islam in Bulgaria.

5. Appeals to the Bulgarian Government to observe its obligations 
regarding the  restoration to the Muslim Minority all their religious 
and cultural rights as well as its basic rights and freedoms recognised 
by relevant bilateral or international instruments.

6. Takes note with satisfaction of the Turkish - Bulgarian Protocol 
signed in Belgrade on 23 February 1988 and expresses the hope that 
it will be instrumental in the realisation of the above - mentioned demands 
and objectives with regard to the Muslim Minority in Bulgaria and 
therefore urges the parties concerned to fully implement this Protocol.

7. Decides to mandate the OIC Contact Group to monitor closely
the situation of the Muslim Minority in Bulgaria and to report to the
Islamic Conference of Foreign Ministers annually.

8. Decides to remain seized with the question of the Muslim 
Minority in Bulgaria until it is satisfactorily resolved and states its 
determination to follow closely the conditions of the same and in parti
cular its right to assei't its religious and cultural identity.

9. Requests the Secretary - General of the OIC to report to the
Eighteenth Islamic Conference of Foreign Ministers on the implemen
tation of the present resolution.
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A Ç I K L A M A

(31 Mart 1988)

İşgal Altındaki Topraklarda son dört aydır devam edegelen ayak
lanmaları durdurabilmek amacıyla İsrail tarafından burada yaşayan Fi
listinlilerin sosyal ve ekonomik yaşam koşullarını felce uğratmaya yö
nelik olarak son zamanlarda alman yeni tedbirleri büyük üzüntü ve 
endişe ile izlemekteyiz.

Türkiye, 30 Mart «Toprak Günü» münasebetiyle Filistinliler ta ra
fından yapılması beklenilen gösterileri engellemek maksadıyla Batı Ya
kası ve GazzeTıin tüm temas, ulaşım ve haberleşmeye kapatılması ve 
askeri bölge ilan edilmesi yolundaki kararı da bu çerçevede değerlendir
mekte, İsrail’in olayları durdurmak yerine, tırmandıracak nitelikteki bu
önlemlerini kınamakta ve bunlara bir an önce son verilmesi zaruretine 
inanmaktadır.
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TÜRK-YUNAN ALT KOMİTESİ ORTAK BASIN BİLDİRİSİ

(1 Nisan 1988)

Türk - Yunan Alt Komitesi, iki ülke Başbakanlarının 3 - 4 Mart 
1988 tarihinde Brüksel’de yaptıkları toplantıda aldıkları karar çerçeve
sinde, 30 Mart - 1 Nisan tarihlerinde toplanmıştır.

İki taraf Ege’de Milli Askeri tatbikatların yürütülmesi ve askeri 
uçuşlara ilişkin sorunlar hakkında görüş teatisinde bulunmuşlardır.

Görüşmeler, Davos toplantısı dolayısıyla başlatılan ilişkilerdeki 
olumlu ortama katkıda bulunmak amacına yönelik iyi ve samimi bir 
havada cereyan etmiştir.

Bu zihniyetle, iki ta raf karşılıklı güven ve anlayışın gelişmesine 
yardımcı olacak belirli pratik önlemler alınması imkânları hakkında ya
pıcı bir şekilde görüş değişiminde bulunmuşlardır.

Toplantı ayrıca diplomatların ve askeri uzmanların birbirlerini da
ha iyi tanımalarına imkân vermiştir.

Alt Komitenin toplantılarında teati edilen görüş ve fikirler, karar
laştırıldığı üzere, Siyasi Komite’nin 26 Mayıs 1988 tarihinde toplanacak 
olması muvacehesinde iki tarafın üst makamlarına sunulacaktır.

AT ORTAKLIK KOMİTESİ 
(13 Nisan 1988)

12 Nisan günü yapılan Ortaklık Komitesi toplantısına katılan Top
luluk, gündeme ilişkin ortak tutum  saptayamadığından Türk tarafının 
görüşlerini dinlemekle yetinmiştir.

Yunanistan’ın, Ortaklık ile ilişkisi olmayan Kıbrıs konusunda Top
luluğun ortak görüş bildirmesi yönündeki ısrarlı taleplerini diğer üye 
ülkelerin reddetmesi üzerine, gündem konularında ortak görüş saptan
masını engellemesi bu durumu ortaya çıkarmıştır.

Ortaklık Komitesinin toplantı tarihi aylarca öncesinden biliniyordu. 
Topluluk ile Türkiye arasındaki sorunların çözümü ve ilişkilerin geliş
tirilmesi yönünde ciddi hazırlıklar yapılmış ve önemli adımlar atılmıştı. 
Bu hazırlıklara bu aşamada işlerlik kazandırılamaması bu nedenle üzücü 
olmuştur. Ancak, bunun sorumluluğu herhalde Türkiye’de değildir.

Bilindiği üzere Topluluk, Yunanistan tam üye olmadan önce Yunan 
tam üyeliğinin Türkiye’nin Topluluk ile olan ilişkilerini menfi olarak
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etkilemeyeceği yönünde bir beyanda bulunmuş ve bu beyanını, 5 Şubat 
1980 tarihli Ortaklık Konseyinde yazılı olarak teyid etmişti. Bu vesile 
ile, Topluluğun bize karşı üstlenmiş olduğu bu taahhüdü bir kez daha 
hatırlatmak istiyoruz.

Ortaklık Konseyinin başarısı büyük ölçüde Topluluk Dönem Başka
lı mm tutum ve çabalarına bağlı görünmektedir.

Bütün bu gelişmeler, Tam üyelik başvurumuzun ne ölçüde yerinde 
olduğunu açıkça ortaya koymaktadır.



(25 Nisan 1988)

Atina’da 24 Nisan tarihinde bir sinemada «Ermeni Milli Komite
si »’niıı sözde Ermeni soykırımını anmak için tertiplediği toplantıya Yu
nanistan Çevre Bakanı Kouloumbis’in katıldığı ve Yunan basın ve 
TV’sinin olayı geniş ölçüde yansıttığı öğrenilmiştir. Bunun üzerine Dış
işleri Bakanlığı Müsteşar Vekili Büyükelçi Ayhan Kamel Yunanistan’ın 
Ankara Büyükelçisi D. Makris’i bu akşam Dışişleri Bakanlığına çağı
rarak Yunan Hükümetinin bir üyesinin böyle bir toplantıya katılması
nın ve sarfettiği sözlerle Ermeni tezlerini desteklemesinin sonuçlarına 
işaret etmiş, bu vesile ile Yunanistan’daki aşırı Ermeni örgütlerinin 
öteden beri Türkiye aleyhine sürdürdükleri faaliyetlere de dikkatini çe
kerek bütün bunlardan duyduğumuz tepki ve derin üzüntüyü dile ge
tirmiştir.



BASIN AÇIKLAMASI

(4.5.1988)

23 Şubat 1988 günü Belgrad’da imzalanan Türk - Bulgar Protokolü 
uyarınca ikili ilişkilerde mevcut sorunlara, İnsanî konularda işbirliği de 
dahil, çözüm bulmak amacıyla oluşturulan Ortak Çalışma Grubunun ilk 
toplantısı Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi Nüzhet Kandemir ve 
Bulgaristan Dışişleri Bakan Yardımcısı İvan Gaııev başkanlıklarındaki 
heyetler arasında 9 - 11  Mayıs tarihlerinde Sofya’da yapılacaktır.

Yine Protokoîda öngörülen ekonomi, ticaret, turizm, teknoloji, ulaş
tırma, haberleşme ve kültür alanlarında işbirliğini hızlandıracak somut 
tedbirleri tesbit edip Ekonomik ve Teknik İşbirliği Komitesine sunmak
la görevli Ortak Çalışma Grubunun toplantısı ise Dışişleri Bakanlığı 
Müsteşar Ekonomik İşler Yardımcısı Büyükelçi Tanşuğ Bleda ve Bul
garistan’ın Dış Ticaretten sorumlu Bakanı Hristo Hristov başkanlıkla
rındaki heyetler arasında aynı tarihlerde Ankara’da düzenlenecektir.

Protokol iki Çalışma Grubunun faaliyetlerinin paralel şekilde yü
rütülmesini hükme bağlamaktadır.

1984 sonu öncesine kadar iki ülkenin yararına gelişerek somut so
nuçlar sağlayan, hatta farklı sosyo - politik sistemlere sahip ülkeler ara
sında örnek olarak gösterilen düzeye gelen iyi komşuluk ve işbirliği 
ilişkilerinin 1984 sonlarından itibaren Bulgaristan’daki Türk azınlığına 
reva görülen muamele nedeniyle bütün alanlarda asgari seviyeye indiği 
malûmdur.

Belgrad Protokolü ile bu şekilde doğan sorunların hızla halline, 
ilişkilerin normalleşmesine ve giderek 1984 sonu öncesindeki seviyesine 
yükseltilmesine yönelik bir mekanizma oluşturulmuştur.

Türkiye, iyiniyet ve yapıcı bir yaklaşımla katılacağı bu toplantının 
başarıyla sonuçlanmasını ve 1984 sonundan itibaren ortaya çıkan so
runların çözümlenmesi ve Türk-B ulgar ilişkilerinin normalleşmesi sü
recinin başlatılması yolunda önemli bir adım olmasını temenni etmekte
dir. Türkiye, iki ülke arasındaki ilişkilerde meydana gelecek olumlu ge
lişmelerin Balkanlarda barış, güvenlik ve istikrara hizmetle Balkanlara 
şamil işbirliğini de teşvik edeceğine inanmaktadır.
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23 ŞUBAT 1988 TARİHİNDE TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE 
BULGARİSTAN HALK CUMHURİYETİ HÜKÜMETLERİ ARASINDA 
İMZALANAN PROTOKOL UYARINCA İKİLİ İLİŞKİLERDE MEVCUT 
OLAN PROBLEMLERE, İNSANİ KONULARDA İŞBİRLİĞİ DE DAHİL 
OLMAK ÜZERE, ÇÖZÜM BULMAK AMACI İLE KURULAN ORTAK

ÇALIŞMA GRUBU GÜNDEMİ

(Sofya, 11 Mayıs 1988)

1. İkili ilişkilerde mevcut sorunların halli ve ilişkilerin geliştiril
mesi amacıyla, karşılıklı itimadın takviyesi ve atmosferin iyileştiril
mesi için alınacak tedbirlerin, İyi Komşuluk, Dostluk ve İşbirliği İlkele
rini içerecek bir Ortak Deklarasyonun, İnsanî meselelerin ve kitle ileti
şim alanında işbirliği konularında, eşzamanlı ve eşdeğerde olarak gö
rüşülmesi.

2. Mutludere ve Karadeniz'e ilişkin konular :
— Mutludere mansabmda hudut hattının tesb iti;
— Beğendik Körfezinde suların sınırlandırılması;
— Karadeniz'de karasuları yan sınırının tesb iti;
— Karadeniz'de kıta sahanlığının sınırlandırılması;
— Karadeniz'de ekonomik bölge sınırlandırılması;
— Karadeniz'de kirliliğin önlenmesi.

8. Terörizm, silah ve uyuşturucu madde kaçakçılığıyla mücadelede
•  - m m  - i  •  w  •işbirliği.

4. Konsolosluk hizmetlerine ilişkin sorunlar.

5. Diplomatik ve konsolosluk temsilcilikler mensuplarının tâbi 
olacağı gezi rejimi.

6. Karşılıklı parasal ve emlâk sorunları.

Türk Heyeti Başkanı Bulgar Heyeti Başkanı
Nüzhet Kandemir Ivan Ganev
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AGREED MINUTES

Following1 a detailed exchange of opinion the two Delegations 
agreed on the following :

1. The twro sides shall continue negotiations on the entire package 
of problems related to the determination of the boundary line in the 
mouth of the Mutludere/Rezovska River, the delimitation of the Turkish 
and the Bulgarian waters in the Begendik/Rezovo Bay, the drawing 
of the lateral boundary of the territorial sea, and delimitation of the 
continental shelf and economic zones.

2. The determination of the boundary line in the mouth of the 
Mutludere/Rezovska River shall be the result of a ju st and lasting 
solution which provides for a free outflow of the river waters after the 
curve into the sea, and guarantees access of both sides to the river 
mouth.

3. To facilitate the access into the mouth of the Mutludere/ 
Rezovska River a common navigation sector shall be established and 
shall be put into effect following the enlargement of the mouth of the 
river and of the river itself. >3

4. The two sides have agreed that there is a need to enlarge the ¿ ’uo 
mouth of the river by mutually cleaning the constructions into the sea. <  ^  
The cleaning of the river’s mouth and creating conditions for its natural. <  <  
outflow shall be effected on the basis of a common engineering design. £  
The two sides will reach an agreement on the ways in which expenses 
shall be borne with respect to the above design. ufy 3

5. Negotiations will be held to reach an agreement on drawing !2

up the lateral boundary of the territorial sea. In order to prevent ~
undesirable incidents in the region of the territorial sea the two sides 
shall not undertake any unilateral actions.

6. To prevent the pollution of the Black Sea by littoral states 
and others, the two sides have agreed on the usefulness of drafting 
of a convention and protocols at meetings to be convened as early as 
possible by the littoral states and attended by interested international 
specialized agencies. They also agreed to expedite the pertaining works 
already underway.

Done at Sofia on 11 May 1988 in two original copies in the

ÛÉOlii H

English language. 
Chief of the Turkish Chief of the Bulgarian

Delegation Delegation
Niizhet Kandemir Ivan Ganev
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A Ç i K L A M A

(20 Mayıs 1988)

Bilindiği üzere, Türkiye ve Yunanistan Başbakanlarının Davos ve 
Brüksel’de yaptıkları görüşmeler sonucunda varılan mutabakat çerçeve
sinde, iki ülke arasında sorunların halli ve ikili ilişkilerin geliştirilmesi 
amacıyla iki komitenin kurulması kararlaştırılmıştır.

Komitelerden birisi siyasi içerikli konuları ele alacak olup, diğeri 
ise, iki ülke arasında ekonomik işbirliği, ortak teşebbüsler, ticaret, tu 
rizm, ulaştırma ve kültürel mübadele gibi alanlarda işbirliği imkânlarını 
araştırmakla görevlendirilmiştir.

Her iki Komite, eşzamanlı olarak, 24 - 26 Mayıs 1988 tarihlerinde 
Ankara ve Atina’da toplanacaktır. Atina’da yapılacak Siyasi Komite top
lantısında Dışişleri Bakanı A. Mesut Yılmaz ve Yunanistan Dışişleri Ba
kanı Karolos Papoulias, Ankara’da aktedilecek İşbirliği Komitesi toplan
tısında da Devlet Bakanı Adnan Kahveci ve Yunanistan Milli Ekonomi 
Bakanı Panayotis Roumeliotis’in Türk ve Yunan heyetlerine başkanlık 
etmeleri öngörülmektedir.
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ABD TEMSİLCİLER MECLİSİ’NDE 17 MAYIS’TA KABUL EDİLEN, 
TÜRK, YUNAN DİYALOGU KONUSUNDAKİ KARAR HARKINDAKİ 

BİR SORUYA CEVABEN DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZCÜSÜ 
BÜYÜKELÇİ İNAL BATU TARAFINDAN YAPILAN AÇIKLAMA :

(23 Mayıs 1988)

ABD Temsilciler Meclisinde, Davos ile başlatılan Türk - Yunan di
yalogu konusunda kabul edilen kararı memnunlukla karşılıyoruz.

Türkiye ile Yunanistan arasında mevcut meselelerin halli yolunda 
atılan adımları destekler mahiyetteki bu karar Hükümetimizin Yunanis
tan ’a karşı izleyegeldiği politikanın esasları ile tamamen ahenk halindedir.

Türkiye ile Yunanistan arasında başlatılmış olan bu sürecin Kıbrıs 
sorununun çözümü yönünde müsait bir ortam yaratabileceği yolunda 
mezkur kararda belirtilen inancı Türkiye ötedeııberi ifade etmiştir. Fil
hakika, Kıbrıs meselesinin halline olumlu katkı sağlamak isteyen üçüncü 
tarafların izlemeleri gereken yol, ancak ilgili tarafları şimdiye kadar bu 
konuda kaydedilen gelişmeleri de gözönünde tutarak diyaloga teşvik et
mekten geçmektedir. Bunun aksine tutumlar meselesinin halline katkı 
yapmak yerine zarar verecektir. Avrupa Parlamentosunda son defa ka
bul edilen Karar da bu zararlı tutumların bariz bir örneğini teşkil et
mektedir.
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JOINT PRESS COMMUNIQUE 

(ATHENS, 1988)

The Greek - Turkish Political Committee convened for the first 
time in Athens from the 24th to the 26th of May 1988, under the 
co-chairmanship of the Ministers of Foreign Affairs of Turkey and 
Greece Mr. A. Mesut Yilmaz and Mr. Karolos Papoulias, according to the 
terms of reference contained in the relevant provisions of the joint 
press communiques of Davos and Brussels.

The meetings a t the political committee were conducted in a spirit 
of good will and cooperation. The two Ministers proceeded to a sincere
review of Greek - Turkish relations and reiterated the need for sustained •
efforts to build confidence between the two countries.

The two Ministers agreed to set up two working groups, in order 
to speed up the work of the committee.

The first headed by the Alternate Minister for Foreign Affairs Mr. 
John Kapsis and the Undersecretary of the Ministry of Foreign Affairs 
Mr. Niizhet Kandemir discussed :

A) Confidence building measures and

B) NATO common infrastructure slices.

The second working group headed by the Secretary General of the
Ministry for Foreign Affairs of the Hellenic Republic Ambassador 
Constantine Georgiou and the Director General of Bilateral Relations 
Department Ambassador omer Akbel discussed the exemption for diplo
matic and service passports from visa requirements, and cooperation in 
combating the illicit traffic of drugs, smuggling, and terrorism and the 
accomodation needs of their diplomatic and consular missions.

The Political Committee :
I

$

1. Adopted a memorandum of understanding, signed by the two 
Ministers, concerning military activities in the high seas and internati
onal airspace. In this connection, the Ministers noted with appreciation 
the results of the work of the sub-committee convened on 30 March -1 
April 1988, in Athens.

2. Approved the understanding reached through the permanent 
representatives of the two countries a t NATO within the framework 
of the alliance concerning the solution of issues related to reservations
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placed on NATO common infrastructure slices 35 and 38 pertaining to 
1984 and 1987. It was also agreed to communicate this decision to the 
Secretary General of NATO for any necessary action and an official
announcement.

The Ministers noted with satisfaction this outcome which solved 
an issue that hampered an important alliance activity.

3. Agreed to abolish reciprocally visa requirement for diplomatic
*

and service passports as of 12 June 1988.

4. Reviewed the positive trends so far achieved in the relations, 
between the two countries, and stressed the importance of refraining 
from provocative statements which are not conducive to the consolidation 
and enhancement of an atmosphere of good will and cooperation.

5. The two sides underlined the important role th a t their respec
tive mass-media can play for the strengthening of this process.

% t

6. They also exchanged views related to combating terrorism, illicit 
traffic in narcotic drugs and smuggling. They decided to make efforts 
to realize a closer cooperation in these fields. They also decided to 
examine ways and means to this end.

7. The Ministers decided to report the progress achieved during 
their meeting to the Prime Ministers of Turkey and Greece at their 
forthcoming meeting in Athens on 13 -15 June 1988 and seek guidance 
as to the framework of their future work.

8. The Minister of Foreign Affairs of Turkey Mr. A. Mesut Yilmaz
invited his Greek counterpart Mr. Karolos Papoulias to pay a visit to 
Turkey on the occasion of the next meeting of the political committee. 
The dates of this visit will be determined through diplomatic channels.
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MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

The two parties have agreed on the following confidence building 
measures :

1. Both parties recognize the obligation to respect the sovereignty 
and the territorial integrity of each other and their rights to use the
high seas and international airspace of the Aegean.

2. In conducting national military activities in high seas and the 
international airspace, the two parties shall endeavour to avoid inter
fering with smooth shipping and air-traffic as ensured in accordance 
with international instruments, rules and regulations. This would contri
bute to the elimination of unwarranted sources of tension and reducing 
the risks of collision.

3. The two parties have agreed that the planning and the conduct 
of national military exercises in the high seas and the international 
airspace which require the promulgation of a NOTAM or any other
notification or warning should be carried out in such a way as to avoid
also to the maximum extent possible the following :

A) The isolation of certain areas.

B) The blocking of exercise areas for long periods of time.

C) Their conduct during the tourist peak period (1 July - 1 Sep

tember) For 1988, 7 July - 1 September and main national and religious 
holidays.

It is understood that the planning and execution of all national 
military activities will be carried out in accordance with the existing 
international rules, regulations and procedures.

4. With a view to achieving the above, and without prejudice to 
the existing international regulations and procedures, the two sides will 
proceed, when required, to due communication through diplomatic 
channels.

5. The provisions of this memorandum of understanding shall have 
effect and be implemented in full conformity with the provisions of the 
Davos Joint Press Communique.

Athens, 27 May 1988
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NATO COMMON INFRASTRUCTURE SLICES

The two sides approved the understanding reached through their
Permanent Representatives at NATO within the framework of the
Alliance concerning the solution of issues related to reservations placed
on NATO common infrastructures slices 35 and 38 pertaining to 1984
and 1987. They have also agreed to communicate this decision to the
Secretary General of NATO for any necessary actions and an official 
announcement.

The Ministers noted with satisfaction this outcome which solved 
an issue that hampered an important Alliance activity.

Athens, 27 May 1988

The Minister of 
Foreign Affairs of 
the Hellenic Republic 
Karolos Papoulias

The Minister of 
Foreign Affairs of 
the Republic of Turkey 
A. Mesut Yılmaz



THE MINISTER FOR FOREIGN AFFAIRS

Athens, May 27, 1988

Your Excellency,

With reference to the work of the Political Committee (Athens, 
24-26  May 1988), I confirm that the two Delegations agreed that nati
onals of either party who are holders of diplomatic or service passports 
shall be exempt from the obligation to obtain a visa before entry to 
the territory of the other party.

The persons referred to in this arrangement shall comply with 
regulations pertaining to itineraries and movements, as established by 
the authorities of the other party.

This arrangement will enter into force on June 12th, 1988.
4*1 ^  -r*1

The present arrangement is concluded for an indefinite period of 
time and it may be denounced at any time by written notice to the 
other party. In this case it will cease to be in force three months after 
receipt, through diplomatic channels, of such notice by the other party.

If the above is acceptable to your Government, I propose that this 
letter, together with your affirmative reply, constitute an arrangement 
between our two Governments.

I avail myself of this opportunity to renew to Your Excellency the 
assurances of my highest consideration.

Karolos Papoulias

H. E. Mr. A. Mesut Yılmaz 
Minister for Foreign Affairs 
of the Republic of Turkey
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EMBASSY OF THE REPUBLIC OF TURKEY

Athens, May 26, 1988

Excellency,
I have the honour to acknowledge the receipt of Your letter ol 

May 26, 1988 which reads as follows :
May 26, 1988

«Your Excellency,
With reference to the work of the Political Committee (Athens, 

24-26 May 1988), I confirm tha t the two Delegations agreed that nati
onals of either party who are holders of diplomatic or service pasaports
shall be exempt from the obligation to obtain a visa before entry to the 
territory of the other party.

The persons referred to in this arrangement shall comply with 
regulations pertaining to itineraries and movements, as established by 
the authorities of the other party.

This arrangement will enter into force on June 12th 1988.
The present arrangement is concluded for an indefinite period of 

time and it may be denounced a t any time by written notice to the 
other party. In this case it will cease to be in force three months after 
receipt, through diplomatic channels, of such notice by the other party.

If the above is acceptable to your Government, I propose tha t this 
letter, together with your affirmative reply, constitute an arrangement 
between our two Governments.

I avail myself of this opportunity to renew to Your Excellency the 
assurances of my highest consideration.

Karolos Papoulias
His Excellency 
Mr. Karolos Papoulias 
Minister of Foreign Affairs 
H. E. Mr. A. Mesut Yilmaz 
Minister for Foreign Affairs 
of the Republic of Turkey»

I would like to inform You tha t my Government agrees to the 
foregoing and that Your letter, together with my reply constitute an 
Arrangement that wrill enter into force on June 12, 1988.

I avail myself of this opportunity to renew to Your Excellency the 
assurances of my highest consideration.

A. Mesut Yilmaz 
Minister of Foreign Affairs 
of Turkey
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ON THE IMPORTANCE OF REFRAINING FROM

PROVOCATIVE STATEMENTS

The two sides reviewed the positive trends so far achieved in their 
relations, and stressed the importance of refraining from provocative 
statements which are not conducive to the consolidation and enhancement 
of an atmosphere of goodwill and cooperation.

They underlined the important role tha t their respective mass-media 
can play for the strengthening of this process.

Athens, May 27th 1988

The Minister of 
Foreign Affairs of 
the Hellenic Republic 
Karolos Papoulias

The Minister of 
Foreign Affairs of 
the Republic of Turkey 
A. Mesut Yılmaz



PROCES - VERBAL

OF THE MEETING OF HIGH OFFICIALS 

OF THE MINISTRIES OF FOREIGN AFFAIR’S

OF THE BALKAN COUNTRIES
Hr ;•-/ ** j -'Yffi j - ¿p.. - a !

Sofia, 21 - 23 June 1988

Pursuant to the mandate formulated in the Joint Communiqué as 
well as to the general desire, mutual agreement and the recommendations 
for the promotion of the multilateral co-operation in the Balkans expres
sed at the Belgrade Meeting of the Foreign Ministers of the Balkan 
countries, a Meeting of high officials of the Ministries of Foreign Affairs 
was held in Sofia from 21 to 23 June 1988.

The Chairman of the Council of Ministers of the People’s Republic 
of Bulgaria Georgi Atanasov forwarded a message of greetings to the 
participants in the Meeting.

The Sofia Meeting was attended by delegations of the Foreign ^  
Ministries of : the People’s Socialist Republic of Albania headed by
Sokrat Plaka, Deputy Minister of Foreign Affairs; the Hellenic Republic

•  •  •  ^

headed by Konstantinos Georgiou, Secretary-General at the Foreign 
Ministry; the Socialist Republic of Romania headed by Ion Margineanu,
Ambassador, Chief of Department for Balkan Co-operation at the Foreign

, ^

Ministry; the Republic of Turkey headed by Nurver Nure§, Deputy 
Under Secretary for Bilateral Political Relations at the Foreign Ministry ; 
the Socialist Federative Republic of Yugoslavia headed by Ilija Djukic, 
Assistant Federal Secretary for Foreign Affairs; the People’s Republic 
of Bulgaria headed by Ivan Ganev, Deputy Minister for Foreign Affairs 
who was elected Chairman of the Meeting.

The Minister of Foreign Affairs of the People’s Republic of Bulgaria 
Petar Mladenov received the heads of Delegations.

The participants in the Meeting in Sofia made a thorough analysis 
of proposals and initiatives for Balkan multilateral cooperation as put 
forward at the Belgrade Foreign Ministers’ Meeting.

They underlined the necessity of the development and strengthening 
of bilateral relations as a very important factor for promoting multila
teral co-operation.
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The proposal to hold a meeting of the Heads of State or Govern
ment of the Balkan countries was discussed and will be further explored 
when appropriate conditions are created.

In conformity with the agreement reached in Belgrade by the 
Ministers of Foreign Affairs of the Balkan countries to hold, in principle, 
periodical meetings, the participants agreed to propose tha t the next 
ministerial meeting take place in 1990.

It was agreed to hold regular meetings of high officials of the 
Ministries of Foreign Affairs to discuss aspects of multilateral 
co-operation, if possible twice a year. The next meeting shall be held in 
January 1989 in Tirana.

The participants exchanged informations and views on the prepa
ration of the following major meetings :

#

— The Ministers of Transport to be held in Yugoslavia in November 
or December 1988;

— The Ministers of Economic Affairs or Foreign Trade to be held
• • » • ■ • $ ...

in Turkey in the first quarter of 1989;

— A meeting on industrial co-operation and transfer of technologies 
to be held in Romania in 1989;

— A meeting on environmental protection to be held in Bulgaria 
in November 1988;

— An agreement was reached to set up a Working Group which 
shall study all the aspects of the establishment of a Research Institute 
for Balkan Economic Co-operation in Athens. This group will be conve
ned in September/October 1988 in Athens, and shall prepare a relevant 
report to be submitted to the next meeting of high officials. Before the 
meeting of the Working Group the Greek side will provide in time the 
necessary documentation to that effect.

It was agreed that a meeting of the Ministers responsible for energy 
be held in Albania in 1990.

Further recommendations were made as follows :
*

— To hold a meeting of experts of Balkan countries to discuss 
confidence and security building measures in Bucharest in 1989;

— Attention was given at the Meeting to proposals to transform 
the Balkans into a zone free of nuclear and chemical weapons. In view 
of the different approaches to these issues, it was understood that 
further consideration is required;
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— To hold a special meeting* on the promotion of economic and 
trade co-operation in Bucharest;

— To hold in Greece a meeting of representatives of the Balkan 
Ministries of Agriculture for the purpose of studying the possibilities 
for co-operation in tha t field;

— To hold in Greece a meeting of experts in the field of health to 
further co-operation in that area;

— To hold a meeting of experts on matters relating to culture, the 
humanitarian field, and the mass-media in the first half of 1989;

— To hold in Yugoslavia a meeting of experts to discuss co-operation 
in combatting terrorism and arms and drug trafficking. The date for 
the meeting shall be agreed upon through diplomatic channels.

— To hold a meeting of the Committees for Balkan Understanding 
and Co-operation or other relevant organisations, in Albania, in the 
second half of 1989.

The Meeting of High Officials of the Ministries of Foreign Affairs 
of Balkan countries proceeded in the spirit of the Foreign Ministers’ 
Meeting held in Belgrade.

The Meeting of High Officials expressed their commendation for 
the way in which their work w7as conducted, and conveyed their gratitude 
to the Government of the PR of Bulgaria for its warm hospitality 
extended to the Delegations participating in the said Meeting.

(Sofia, 23 June 1988)
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YAPTIĞI AÇIKLAMA
*%

(1 Temmuz 1988)

Teknolojik ve bilimsel gelişmenin 20. yüzyılda ulaştığı yüksek se
viyenin bir ürünü olan nükleer enerji, ilk defa II. Dünya harbinde kulla
nıldığında o güne kadar hiçbir silâhın yapamadığı tahribatı yapmış ve 
insanlığı büyük acılara sürüklemişti. Dünyamızı] mk olduğu bu büyük
felâketin bir kez daha yaşanmaması ve böyle t kelere yol açabilecek
nükleer silahların yayılmasının denetim altına c ıbilmesi için Nükleer
Silâhların Yayılmasının önlenmesi Aııdlaşması h ianmıştır. Bugün, bu
Aııdlaşmanm imzaya açılışının 20. yıldönümüdüt Yükleer enerjinin, ba
rışçı amaçlarla, sadece insanlığın yararına ola lanlarda kullanılması
ve bundan gelişmekte olan ülkelerin de yarar 3İlmesi samimi arzu
muzdur.

Şu ana kadar 136 ülkenin ta raf olduğu b mdlaşmanm evrensel
kabule erişmesinin, dünya barışının ve güvenliğini sağlanmasında, in
sanlığın nükleer tehlikeden gelebilecek felâketlerden korunmasında taşı
dığı önemin bilincinde olarak henüz taraf olmayan ülkelerin de bu And- 
laşmaya katılmalarını temenni ediyoruz.

Uluslararası güvenlik ortamının oluşturulması ile yumuşama süreci 
içinde gerçekleştirilebilecek genel bir silahsızlanmaya yönelik çabalarda 
önemli bir konumu olan NSYÖA’mn ilkelerine Türkiye’nin bağlılığını be
lirtirken, aynı inancın istisnasız olarak bütün diğer ülkelerce de paylaşıl
ması yönündeki dileğimizi yinelerim.

DIŞİŞLERİ BAKANI A. MESUT YILMAZ NEW YORK’TA

I
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(7 Temmuz 1988)

Bilindiği üzere 1948 yılında ortak savunmaya katkı amacıyla In
giltere, Fransa ve Beııelüks ülkeleri tarafından kurulan ve 1954 yılında 
İtalya ile Almanya Federal Cumhuriyeti’nin de katılmasıyla Batı Avrupa 
Birliği adını alan teşkilat son zamanlarda Atlantik İttifakının Avrupa 
kanadının güçlendirilmesi amacıyla canlandırılmaya çalışılmaktadır. Tür
kiye olarak başından beri Batı Avrupa Birliğinin canlandırılması çalış
malarını ilgiyle karşılamış ve NATO savunmasında oynadığımız önemli 
rolün ve Avrupa'nın bütünleşmesiyle ilgili tutumumuzun doğal bir so
nucu olarak Nisan 1987’de BAB’a tam üye olarak iştirak niyetimizi 
Teşkilat üyelerine bildirmiştik.

BAB Bakanlar Konseyi Ekim 1987’de «Avrupa Güvenlik Çıkarları 
Platformu» adıyla anılan bir belge kabul etmiştir. Sözkonusu belge 
BAB’m Batının Ortak Savunmasına etkili bir şekilde katkıda bulunma
sını öngörmektedir. BAB üyeleri yeni üyelik için sözkonusu belgenin
de kabulü gerektiğini ifade etmektedirler.

% *  *•

Avrupa Güvenlik Çıkarları Platform belgesi dikkatle incelenmiş ve 
bu belgede ifadesini bulan ilkelerin ülkemizin dış politika ve savunma 
ilkeleriyle uyum içinde olduğu sonucuna varılmıştır. Keyfiyet Dışişleri 
Bakanı A. Mesut Yılmaz tarafından BAB Dönem Başkanı İngiltere Dış
işleri Bakanına bildirilmiştir. Diğer BAB üyelerine de bilgi verilmek
tedir.



A Ç I K L A M A

(20 Temmuz 1988)

23 Şubat 1988 günü Belgrad’da imzalanan Türk - Bulgar Proto
kolü uyarınca kurulan iki Ortak Çalışma Grubu toplantılarından İkin
cisi 21 - 22 Temmuz tarihlerinde Ankara ve Sofya'da yapılacaktır.

İlk toplantısını 9 -1 1  Mayıs tarihlerinde Sofya'da akdetmiş olan 
Birinci Ortak Çalışma Grubu ikili ilişkilerde mevcut sorunlara, İnsanî 
konularda işbirliği de dahil olmak üzere, çözüm bulmakla görevlidir. 
Bu Çalışma Grubunun ikinci toplantısı Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı 
Büyükelçi Nüzhet Kandemir ve Bulgaristan Dışişleri Bakan Yardımcısı

0

İvan Ganev’in eş başkanlıklarındaki heyetler arasında Ankara’da ya
pılacaktır. Grubun ilk toplantısında tesbit edilen gündemde İnsanî so
runlar, diğer bir deyişle Bulgaristan’daki Türk azınlığının durumu, gün
demin öncelikli olarak ele alınacak birinci maddesinde yer almıştır.

9 -1 1  Mayıs tarihlerinde Ankara’da toplanmış olan ekonomi, tica
ret, turizm, teknoloji, ulaştırma, haberleşme ve kültür alanlarında iş
birliğine dair somut tedbirleri belirlemekle görevli ikinci Ortak Çalışma 
Grubu ise Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Ekonomik İşler Yardımcısı Bü
yükelçi Tanşuğ Bleda ve Bulgaristan’ın Dış Ticaretten sorumlu Bakanı 
Hristo Hristov eş başkanlıklarında Sofya’da biraraya gelecektir. Bu gru
bun ilk toplantısında başlatılan bilgi ve görüş alış - verişine devam edi
lecek ve bu çerçevede işbirliği alanlarının somutlaştırılması imkanları 
araştırılacaktır.

Protokol iki Çalışma Grubu faaliyetlerinin paralel şekilde yürütül
mesini öngörmektedir.

Türkiye, Çalışma Gruplarının bu ikinci toplantılarına da, iyiniyet 
ve yapıcı bir yaklaşımla katılacaktır. Bu toplantıların 1984 sonundan iti
baren ortaya çıkan sorunların hallini ve Türk - Bulgar ilişkilerinin nor
malleşmesi sürecinin başlatılmasını sağlayacak şekilde sonuçlanması iç
tenlikle temenni edilmektedir.

Türkiye, Belgrad Protokolü ile yaratılan imkânı Bulgaristan’ın iyi 
değerlendireceğini ümit etmekte, iki ülke ilişkilerinde meydana gelebi
lecek olumlu gelişmelerin Balkanlarda barış, güvenlik ve anlayışa ve 
çok yönlü işbirliğine hizmet edeceğine inanmaktadır.
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% JOINT PRESS RELEASE

(22.7.1988)

The F irst Joint Working Group established in conformity with the 
Turkish - Bulgarian Protocol signed in Belgrade on 23 February 1988 
held its second meeting in Ankara from 21 - 22 July 1988 under the 
co-chairmenship of Ambassador Nlizhet Kandemir, Under-secretary of 
State of the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Turkey, and 
Mr. Ivan Ganev, Deputy Foreign Minister of the People’s Republic of 
Bulgaria.

The first item of the agenda of the Joint Working Group on m atters 
related to measures to be undertaken for the strengthening of confidence 
and improvement of the atmosphere, the drawing up of, a Joint Decla
ration on the principles of good-neighbourliness, friendship and coope
ration, the humanitarian problems and cooperation in the field of mass
media were taken up by the heads of delegations personnally. The sides

• _

explained thoroughly their respective views on these matters and 
exchanged documents concerning the same. The sides agreed on 
continuing to study these documents and to exchange views on them 
in the period ahead.

The other items on the agenda of the Joint Working Group were 
discussed by two sub - committees set up to this effect.

The sides exchanged views on the implementation of the Agreed 
Minutes signed at the first meeting of the Turkish - Bulgarian Joint 
Working Group in Sofia on 11 May 1988. They concurred to exchange 
within 3 months the engineering design they will prepare individually 
so as to enable the realization of the joint engineering design foreseen 
in the above - mentioned minutes and to get together within the following 
30 days to determine the fundamentals of the joint engineering design.

The sides exchanged views on combatting international terrorism 
and concurred to continue to do the same in the period ahead.

The sides confirmed tha t their customs officials will meet before 
the end of 1988 within the framework of the Agreement between the 
customs authorities of the two countries on cooperation for the 
prevention of illicit transfer of goods and articles across the border 
between the two countries and tha t the combatting of illicit transfer of 
goods and articles across the borders will be strengthened.

I V
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The sides share the same view as to the continuation in a 
constructive spirit of the implementation of the conventions on consular 
services in force between the two countries with a view to responding 
to the needs of their respective citizens.

The sides agreed to continue through diplomatic channels the 
talks started with a view to determine on a reciprocal basis the 
travelling regimes to which their diplomatic and consular personnel 
accredited to each other’s country is subjected.

The sides agreed that outstanding mutual financial and real estate 
problems should be continued to be examined.

Ankara, 22 July 1988



A Ç I K L A M A

(9 Ağustos 1988)

Türkiye, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 598 sayılı kara
rının uygulanması ile ilgili olarak New York’ta bir süreden beri yürü
tülen temasların olumlu şekilde sonuçlanmasından ve ateşkesin 20 Ağus
to s la  yürürlüğe gireceğinin ilan edilmesinden büyük memnunluk duy
maktadır.

Aktif tarafsızlık politikası çerçevesinde dost ve kardeş Irak ve 
İran’la yakın istişarelerini sürdüregelmiş bulunan ve BM Genel Sek
reterin in  gayretlerinin başarıya ulaşması için elinden gelen desteği 
sağlayan Türkiye, son dönemde her iki tarafın gösterdiği iyiniyetli 
yaklaşımları ve barışçı tutumları takdirle karşılamaktadır. Ayrıca, Ge
nel Sekreter’i, bu konudaki içten ve azimkâr çabalarından dolayı kutlu
yoruz.

I •  \  «  * *

Türkiye, ateşkesin ilanı vesilesiyle, doğrudan ilgili taraflar arasın
da sağlanan işbirliği ve ahengin önümüzdeki dönemde yapılması karar
laştırılmış bulunan barış görüşmeleri sürecinde de devam edeceğine 
inanmakta ve ateşkesin uygulanması ile barış müzakerelerinde üzerine 
düşebilecek her türlü yardımı yapmaya hazır olduğunu teyiden ifade 
etmektedir.
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A Ç I K L A M A

(16 Ağustos 1988)

BM Genel Sekreteri ülkemize başvurarak, Birleşmiş Milletlerin 
İran ile Irak arasında 20 Ağustos’ta yürürlüğe girecek ateşkesin de
netlemesi görevi çerçevesinde bölgeye intikal etmesi gereken muhabere 
birliklerinin ve malzemesinin ülkemizde transit yapabilmesi hususunda 
izin istemiştir. Birleşmiş Milletlerin barışçı çabalarına katkıda bulun
mak amacı ve İnsanî mülahazalarla bu talep makamlarımızca uygun 
görülmüş ve sözkonusu transit faaliyetinin, istisnaeıı ve emsal teşkil 
etmemek kayıt ve şartı ile, Türk Silahlı Kuvvetleri İncirlik tesisinden, 
Türk komutanın mutlak kontrol ve nezaretinde yapılması kararlaştırıl
mıştır.

Aktif tarafsızlık siyaseti çerçevesinde, öteden beri bu harbin sona 
erdirilmesi için her türlü çabayı harcamış bulunan Türkiye böylece ateş
kesin etkinlikle uygulanabilmesine yeni bir katkıda bulunmuş olacaktır.

X
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A Ç I K L A M A

(25 Ağustos 1988)

Kıbrıs Türk ve Rum toplumu liderlerinin dün Birleşmiş Milletler 
Genel Sekreterinin gözetiminde Cenevre'de biraraya gelmiş olmaları ve 
samimi ve karşılıklı anlayış atmosferi içinde yeralan bu buluşmanın ba
şarılı bir şekilde neticelenerek, iki liderin Kıbrıs sorununa nihaî çözüm 
bulunmasını hedefleyen toplumlararası görüşme sürecini 15 Eylül sabahı 
başlatmayı kararlaştırmış bulunmaları Hükümetimiz tarafından büyük 
memnunlukla karşılanmıştır.

Türkiye, başından itibaren, Kıbrıs sorununun Ada'daki iki toplum 
arasında, gerçek zemininde, ele alınabileceğini ve gerçekçi ve yapıcı bir 
yaklaşımla çözüme kavuşturulması gerektiğini vurgulamıştır. Geçmişte
ki acı tecrübelerin ve sıkıntıların tekrar yaşanmayacağı güvenli müs
takbel çözüme ancak bu yolla ulaşılabilecektir. Birleşmiş Milletler Ge
nel Sekreterinin iyiniyet görevi çerçevesinde bu yönde büyük bir karar
lılıkla gösterdiği çabalar da aynı anlayışla her zaman içtenlikle destek
lenmiştir.

15 Eylül'de başlatılacak yeni toplumlararası müzakerelerin Kıbrıs'ta 
kalıcı bir çözümün tesisi sürecinin de başlangıcı olması yürekten temen
nimizdir. Kıbrıs'ta iki toplumun siyasi eşitliğine dayanan, iki toplumlu, 
iki kesimli bir federasyonun kurulmasını amaçlayacak olan bu müzakere
lerin tam bir iyi niyet ortamında yeralması esastır. Bu itibarla, bütün 
üçüncü tarafların da Ada'daki iki liderin üstlenmiş oldukları ağır sorum
luluğu dikkate alarak, müzakere sürecini zaafa uğratabilecek tutum ve 
davranışlardan kaçınmaları ve öngörülen nihai çözümün Kıbrıs'taki her 
iki toplumun da hak ve çıkarlarını kapsayacağının bilinci içinde hareket 
etmeleri özellikle önem taşıyacak ve sürecin başarısına katkıda bulu
nacaktır.
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DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZCÜ YARDIMCISI ELÇİ,

NAZIM BELGER’İN BİR SORUYA CEVABEN

YAPTIĞI AÇIKLAMA

(26 Ağustos 1988)

Türkiye, işgal altındaki Arap topraklarında son dokuz aydır süre
gelen ve birçok masum insanın can kaybına uğramasına, binlercesinin 
yaralanmasına ve tutuklanmasına, ayrıca şimdiye kadar 33 Filistinlinin 
smırdışı edilmesine yolaçan olayları büyük bir endişe ve üzüntüyle iz
lemektedir.

Tarafımızdan konuyla ilgili olarak yapılan daha önceki çeşitli açık
lamalarda da belirtildiği üzere, İsrail’in işgal altındaki topraklardaki 
olayları bastırmak için başvurmaya devam ettiği aşırı sert güvenlik 
önlemlerini ve son haftalar zarfında sayıları 12’yi bulan Filistinliyi daha 
smırdışı etmesini kınıyoruz. Bu defa, bize ulaşan bilgilere göre, 25 Fi
listinliyi daha smırdışı etme yolunda aldığı kararı kaygıyla karşılıyor 
ve işgal altındaki topraklarda esasen mevcut gerginliği daha da tır 
mandırıcı nitelikteki bu kararından vazgeçmesi için İsrail’e çağrıda bu
lunuyoruz.

'  i  - /  ■ '  ;  ■ f r  *  . f  9  i

Bu vesileyle, işgal altındaki Arap topraklarında yaşayan Filistin
lilerin insan haklarını ihlal eden bu şiddet hareketlerine biran önce son 
vermesi ve ilgili Uluslararası Sözleşmeler uyarınca üstlendiği sorumlu
lukları yerine getirmesi için bugüne kadar İsrail’e yapageldiğimiz çağ
rıyı yineliyor ve Orta Doğu ihtilafı ile ilgili gelişmelerin kritik bir aşama
ya geldiği şu sırada Filistin sorununa siyasi bir çözüm şekli bulunmasına 
İsrail’in bütün ciddiyetiyle eğilmesi gerektiğini bir kez daha önemle
vurguluyoruz.
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DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZCÜ YARDIMCISI, ELÇİ 

NAZIM BELGER’İN BİR SORUYA CEVABEN YAPTIĞI

AÇIKLAMA

(7 Eylül 1988)

Irak Devrim Komuta Konseyinin dün aldığı bir kararla genel bir af 
ilan etmesi Türkiye tarafından takdir ve memnuniyetle karşılanmıştır. 
Esasen, Türkiye, yakın dostluk ve komşuluk ilişkilerine sahip olduğu 
Irak yönetimine bu istikametteki samimi görüş ve telkinlerini son defa 
Başbakan özel Temsilcisi sıfatıyla Bağdat’ı ziyaret eden Dışişleri Ba
kanlığı Müsteşarı Büyükelçi Nüzhet Kandemir vasıtasıyla iletmiş bu
lunmakta idi. Türkiye, Irak Yönetimince ileri görüşlü bir yaklaşımla ve 
karşılaşılan sorunların suhuletle çözümlenmesine yardımcı olmak üzere 
alınmış olduğuna inandığı bu sağduyulu kararın, tüm ilgili taraflarca da 
memnuniyetle karşılanacağını beklemektedir.
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ORTAK BASIN BİLDİRİSİ

(İstanbul, 8 Eylül 1988)
•  9

Türk - Yunan Siyasi Komitesi ikinci toplantısını Davos ve Brüksel 
Ortak Basın Bildirilerinin ilgili maddelerine uygun olarak 5 - 8  Eylül 1988 
tarihlerinde Ankara ve İstanburda Türkiye ve Yunanistan Dışişleri Ba
kanları A. Mesut Yılmaz ve Karolos Papoulias’m eşbaşkanlığmda yap- 
mıştır.

Siyasi Komite’nin toplantıları dostane ve yapıcı bir havada cereyan 
etmiştir. İki Bakan ikili ilişkilerin çeşitli veçhelerini gözden geçirmişler 
ve iki ülke arasındaki karşılıklı güven ortamının güçlendirilmesine yö
nelik yeni adımlar atılması istikametindeki kararlılıklarını teyid etmiş
lerdir. Bu çerçevede, Bakanlar 27 Mayıs 1988 tarihinde Atina’da imza
lanan Mutabakat Muhtırasının geçerliliğini ve bu Muhtıranın hüküm
lerine titizlikle uyulmasının önemini vurgulamışlardır.

Siyasi Komite’nin çalışmalarını hızlandırmak amacıyla Bakanlar, 
Türkiye Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi Nüzhet Kandemir ve 
Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Yannis Kapsis’in gözetimi al
tında görev yapan iki Alt Komite kurulmasını kararlaştırmışlardır.

Taraflar, halihazır siyasi diyalog süreci boyunca, kendi rızaları ile, 
uluslararası hukuk açısından ihlal teşkil eden ve aralarındaki güven or
tamına olumsuz etkileri olabilecek hareket ve beyanlardan kaçınmak 
hususunda mutabakata varmışlardır. Taraflar, ayrıca, Davos ve Brük
sel Ortak Bildirileri ile daha sonra bu süreci daha ileriye götürmek 
amacıyla kabul ettikleri belgelerin hükümlerine tümüyle riayet edilme
sinin önemini vurgulamışlardır.

Taraflar, iki ülke arasındaki güven ortamına katkıda bulunmak 
amacıyla «Açık Denizlerde ve Uluslararası Havasahasmda Kaza ve 
Olayların önlenmesine İlişkin Hükümler» ihtiva eden bir belgeyi kabul 
etmişlerdir.

Taraflar, Siyasi Komite’nin Atina’da 25 - 27 Mayıs 1988 tarihlerin
de yapılan toplantısı sonunda yayınlanan ortak bildiriyi hatırda tu 
tarak, uluslararası terörizm, uyuşturucu madde kaçakçılığı, tarihi eşya 
kaçakçılığı dahil kaçakçılık ile mücadele konularında daha sıkı bir iş
birliğine yönelik çaba gösterilmesine ve bu amaçla imkanların araştı
rılmasına ilişkin kararlılıklarını yinelemişlerdir. Bu çerçevede, taraflar 
gerek ikili gerek çok taraflı düzeyde artan bir işbirliği için mevcut
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imkanların gözden geçirilmesi amacıyla her iki ta raf Dışişleri Bakan
lıkları Siyasi Direktörlerinin, uzmanların da katılmasıyla, Kasım 1988 
ayı içinde önümüzdeki T ürk iye-A T  Siyasi İstişareleri vesilesiyle Ati
na’da toplanmaları hususunda mutabık kalmışlardır.

Taraflar, iki ülkedeki diplomatik temsilciliklerinin ve konsolosluk
larının karşılıklı yerleşim ihtiyaçlarını karşılamak ve bu konuda ge
çerli olacak ilke ve kurallar hususunda mutabık kalmışlardır. Başkent
lerdeki temsilciliklerinin ihtiyaçlarına özellikle işaret edilmiştir. İki 
Bakan bu konuda iki Hükümet arasında bir düzenleme oluşturan nota 
teatisinde bulunmuşlardır.

Taraflar, iki Başbakan’m Ocak 1988 Davos toplantısında vardıkları 
anlaşmayı ve Türkiye ile Yunanistan arasında evvelce varılmış olan 
mutabakatlar ile ortak çabaları da hatırda tutarak, yetkili makamlarının 
ve uzmanlarının, kullanımda olan okul kitaplarından hasmane ve arzu 
edilmeyen nitelikteki atıfların çıkartılması amacıyla gerekli kararları 
almak ve adımları atmak üzere diplomatik kanallardan tesbit edilecek 
erken bir tarihte Ankara’da 1988 yılı içinde toplanmaları hususunda an
laşmışlardır. Bu amaçla, taraflar, Ankara’da yapılacak toplantı için ha
zırlıklarının zamanında başlatılabilmesini teminen yukarıda zikredilen 
kitapları mümkün olduğu kadar erken bir tarihte teati etmek hususunda 
da mutabık kalmışlardır.

* * •  •

Bakanlar Siyasi ve İşbirliği Komitelerinin üçüncü toplantılarının 
1989 yılının ilk yarısında sırasıyla Yunanistan ve Türkiye’de yapılması 
hususunda mutabık kalmışlardır. Bu toplantının tarihleri diplomatik ka
nallardan tesbit edilecektir.



GUIDELINES FOR THE PREVENTION OF 
ACCIDENTS AND INCIDENTS 

ON THE HIGH SEAS AND INTERNATIONAL AIRSPACE

1. The military and other activities carried out by the ships and 
aircraft of both countries on the high seas and international airspace 
will be conducted in accordance with international law and international 
custom, instruments, rules, regulations and procedures.

2. In accordance with the above;
A. The naval units of the parties will abide by the following 

guidelines :
a) They will refrain from acts of harrasment of each other while 

operating in the high seas in accordance with international law and 
custom.

b) They will act in full conformity with international law, rules, 
regulations and procedures as well as military custom and courtesy.

c) Naval units engaged in the surveillance of ships of the other 
party during firing operations and other military activities in accordance 
with international law, instruments, rules, regulations and procedures, 
shall maintain a position which would not hamper their smooth conduct.

B. The air force units in conducting military activities in the 
international airspace will abide by the following guidelines :

a) They will act in full conformity with international law and
in particular international custom, instruments, rules, regulations and
procedures.

b) Pilots of the aircraft of the parties shall display utmost caution 
when in proximity of aircraft of the other party and shall not manoeuver 
or react in a manner that would be hazardous to the safety of the 
flight and/or affect the conduct of the mission of the aircraft.

3. To promote the climate of confidence, whenever there are claims
of acts contrary to the above, the sides will in the first place inform
each other through diplomatic channels prior to releasing official sta
tements.

A. Mesut YILMAZ 
Minister of Foreign Affairs 
of the Republic of Turkey

Istanbul, September 8, 1988 
Karolos PAPOULIAS 

Minister for Foreign Affairs 
of the Hellenic Republic 

Istanbul, September 7, 1988
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Your Excellency,

With reference to the work of the political committee, I confirm 
that the two delegations have reached, in connection with the housing 
requirements of their diplomatic and consular missions in Greece and 
in Turkey respectively, the following conclusions :

1. With the aim of providing proper working conditions to their 
respective diplomatic and consular missions, both in Greece and in 
Turkey, the two parties have agreed to cooperate and render their 
full assistance to meet the accomodation requirements, if any, of each 
other through the purchase of real property on a reciprocal basis in 
compliance with the applicable laws and regulations in their two 
countries.

2. The two delegations have reached the following conclusions 
regarding their diplomatic and consular missions in Athens and in 
Ankara :

A. With regard to the housing requirements of the Turkish 
diplomatic and consular missions in Athens :

(1) The Greek Government undertakes to issue, with the coope
ration of the Turkish Embassy in Athens, the necessary permit for 
construction in part of the land (garden) of that Embassy, of a building 
to accommodate part of the Embassy's offices, if desired.

(2) The Greek Government further agrees to allow the Turkish 
Government to purchase a plot of land to accommodate the other 
functions attached to the Embassy or to purchase ready premises in a 
centrally located building in Athens for the same purpose.

(3) The said Government also agrees to issue the necessary permit 
for the construction of a building in the garden of the building serving 
as consulate general of Turkey in Vassileos Pavlou street in Palaio 
Psychico, for the better functioning of their consular services.

(4) For the execution of the construction projects mentioned 
above, the Greek Government agrees to allow, if required, procurement 
of the required specialized personnel and importation of the construction 
material from Turkey.

(5) The Greek Government undertakes to apply exemption from 
all taxes and duties in connection with the sale of existing premises, 
building of new premises, purchase of bulding plots or ready premises 
and with regard to all transactions, on a reciprocal basis.
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(6) The said Government agrees to render the cooperation and 
assistance of the Greek central and local authorities in the above 
referred matters.

(7) The above obligations of the Greek Government will be ful
filled in compliance with the applicable Greek laws and regulations.

B. With regard to the housing requirements of the Greek diplo
matic and consular missions in Ankara :

(1) In connection with the land owned by the Government of 
Greece at Kavaklıdere, Ankara, the Turkish Government undertakes, 
in cooperation with the Embassy of Greece in Ankara, to issue the 
necessary construction permit, to have new Embassy premises built on 
the said land and to provide the necessary residence permit and 
occupation thereof.

(2) The Turkish Government also undertakes to give authorisa
tion to the Greek Embassy to eventually sell its present premises and 
to freely dispose of the proceeds of such sale, in compliance with 
applicable Turkish laws and regulations on a reciprocal basis.

(3) For the execution of the construction projects mentioned 
above the Turkish Government agrees to allow procurement of the 
specialized personnel and importation of the construction material from 
Greece.

(4) The Turkish Government undertakes to apply exemption from 
all taxes and duties in connection with the sale of existing premises, 
building of new premises, purchase of building plots or ready premises 
and with regard to all transactions, on a reciprocal basis.

(5) The said Government agrees to render the cooperation and 
assistance of the Turkish central and local authorities in the above 
referred matters.

(6) The above obligations of the Turkish Government will be 
fulfilled in compliance with the applicable Turkish laws and regulations.

III. The same principles and provisions stated hereabove will also 
apply mutatis mutandis for the respective consular missions of the 
two countries located in other towns of Greece and Turkey.

If the above is acceptable to your Government, I propose tha t this 
letter together with your affirmative reply constitute an Arrangement 
between our two Governments which will enter into force upon receipt 
of the said reply.
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I avail myself of this opportunity to renew to Your Excellency 
the assurances of my highest consideration.

His Excellency

Mr. A. Mesut Yilmaz 
Minister of Foreign Affairs 
of the Republic of Turkey

Excellency,

I have the honour to acknowledge the receipt of Your letter of 
September 7, 1988 which reads as follows :

«Your Excellency, September 7, 1988

With reference to the work of the Political Committee, I confirm 
tha t the two delegations have reached, in connection with the housing 
requirements of their diplomatic and consular missions in Greece and 
in Turkey respectively, the following conclusions :

I. With the aim of providing proper working conditions to their 
respective diplomatic and consular missions, both in Greece and in 
Turkey, the two parties have agreed to cooperate and render their 
full assistance to meet the accomadation reguirements, if, any, of 
each other through the purchase of real propertay on a reciprocal 
basis in compliance with the applicable laws and regulations in their 
two countries.

II. The two delegations have reached the following conclusions 
regarding their diplomatic and consular missions in Athens and in 
Ankara :

A. With regard to the housing requirements of the Turkish 
diplomatic and consular missions in Athens :

1. The Greek Government undertakes to issue, with the cooperation 
of the Turkish Embassy in Athens, the necessary permit for construction 
in part of the land (garden) of th a t Embassy, a building to accomodate 
part of the Embassy’s offices, if desired.

2. The Greek Government fu rther agrees to allow the Turkish 
Government to protest a plot of land to accomodate the other functions 
attached to the Embassy or, to purchase ready premises in a centrally 
located building in Athens for the same purpose.

3. The said Government also agrees to issue the necessary permit 
for the construction of a building in the garden of the building serving

%

Karolos Papoulias 

Istanbul, September 7, 1988
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as Consulate General of Turkey in Vassileos Pavlou Street in Palaio 
Psychico, for the better functioning of their Consular Services.

4. For the execution of the construction projects mentioned above; 
the Greek Government agrees to allow, if required, procurement of the 
required specialized personnel and importation of the construction 
material from Turkey.

5. The Greek Government undertakes to apply exemption from 
all taxes and duties in connection with the sale of existing premises, 
building of new premises, purchase of building plots or ready premises 
and with regard to all transactions, on a reciprocal basis.

6. The said Government agrees to render the cooperation and 
assistance of teh Greek central and local authorities in the above 
referred matters.

7. The above obligations of the greek government will be fulfilled 
in compliance with the applicable greek laws and regulations.

B. With regard to the housing requirements of the Greek diplo
matic and consular missions in Ankara :

1. In connection with the land owned by the Government of Greece 
at Kavaklıdere, Ankara, the Turkish Government undertakes in coope
ration with the Embassy of Greece in Ankara, to issue the necessary 
construction permit, to have new Embassy premises built on the said 
land and to provide the necessary residence permit and occupation 
thereof.

2. The Turkish Government also undertakes to give authorisation 
to the Greek Embassy to oventually sell its present premises and to 
freely dispose of the proceeds of such sale, in compliance with applicable 
Turkish laws and regulations on a reciprocal basis.

3. For the execution of the construction projects mentioned above 
the Turkish Government agrees to allow procurement of the specialized 
personnel and importation of the construction material from Greece.

4. The Turkish Government undertakes to apply exemption from 
all taxes and duties in connection with the sale of existing premises, 
building of new premises, purchase of building plots or ready premises 
and with regard to all transactions, on a reciprocal basis.

5. The said Government agrees to render the cooperation and 
assistance of the Turkish central and local authorities in the above 
referred matters.
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6. The above obligations of the Turkish Government will be 
fulfilled in compliance with the applicable Turkish laws and regulations.

III. The same principles and provisions stated hereabove will also 
apply mutatis mutandis for the respective consular missions of the
two countries located in other towns of Greece and Turkey.
* '  -  .  -  •  .  .  •  .  '  .    • “  —
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If the above is acceptable to your Government, I propose that this 
letter together with your affirmative reply constitute an Arrangement
between our two Governments which will enter into force upon receipt
of the said reply. -

I avail myself of this opportunity to renew to Your Excellency
the assurances of my highest consideration.

.  * - . *  * ...................................................................

Karolos Papoulias
*  •  •

II. E. Mr. A. Mesut Yilmaz 
Minister for Foreign Affairs 
of the Republic of Turkey

I would like to inform You tha t my Government agrees to the 
foregoing and tha t Your letter, together with my reply constitutes an 
Arrangement tha t will enter into force on September 7, 1988.

I avail myself of this opportunity to renew to Your Excellency 
the assurances of my highest consideration.

A. Mesut Yilmaz
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(Ankara, 18 Eylül 1988)
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Son günler zarfında ülkemize kabul edilmiş bulunan ve sayıları 
50.000’in üzerindeki İraklıların durumunu yerinde görmek ve bunlar 
arasında Irak’a geri dönmek isteyenlerin anılan ülkeye geçişleri sıra
sında hazır bulunmak amacıyla, Hükümetimizin daveti üzerine, Ulus
lararası Kızılhaç Teşkilatına mensup gözlemciler heyetinden bir üye 
bugün (18 Eylül) İsviçre’den ülkemize gelmiştir. Heyetin diğer üyesi 
yarın gelecektir.

• *  •  •* ’  *•  ’ . « 4  #  *  t  * «* İ F  * *  !  .  1

Uluslararası Kızılhaç Heyeti, Türk Kızılay Derneğindeki karşıtları 
ile birlikte, bir yandan kendi iradeleriyle Irak’a geri dönmek isteyen
lerin bu dönüşlerini yerinde izlemek, diğer yandan Türk Hükümetinin 
insani mülahazalarla kendilerine her türlü yardım ve müzahereti sağla
dığı bu insanları bulundukları yerlerde görmek üzere, en kısa sürede 
bölgeye gidecektir.

Türkiye, daha önce de resmen bütün dünyaya ilan ettiği üzere, 
sırf insani mülahazalarla ve tarafsız bir çalışma yapan Uluslararası 
Kızılhaç Teşkilatının bu insani konuya gösterdiği ilgiden memnuniyet 
duymaktadır.

”  .  - f  * .  4  *  t  *  . „
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DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZCÜSÜ BÜYÜKELÇİ

İNAL BATU’NUN BİR SORUYA CEVABEN

YAPTIĞI AÇIKLAMA

(21 Eylül 1988)

Irak’tan ülkemize geçenlerden bir kısmının Irak’ta  ilan edilen af
tan yararlanarak Irak’a geri dönmek istedikleri ve bu işlemin sağlıklı 
bir şekilde gerçekleştirilmesi için Uluslararası Kızılhaç Teşkilâtından 
bir heyetin ülkemize davet edildiği Irak Hükümetine duyurulmuştu.

Bugün Dışişleri Bakanlığına gelen Irak’m Ankara Büyükelçisi Tarık 
A. Jawad, Hükümetinden aldığı talimata istinaden, affın tam olarak 
uygulanması hususunda ilgili Irak makamlarına gerekli yönergenin gön
derildiğini teyidle, nitekim 20 Eylül tarihine kadar 34.691 Iraklı’nın 
yurduna döndüğünü bildirmiş; Türkiye’den Irak’a dönmek isteyenler 
hakkında Uluslararası Kızılhaç Teşkilatı ile gerek işbirliğinde buluna
caklarını ve Irak’a döneceklerin yerleştirilmeleri ve günlük yaşama dö
nüşlerini kolaylaştırmak hususunda kendilerine azami kolaylık ve yar
dımların gösterileceğini ifade etmiştir.

Irak Büyükelçisinin, af uygulaması ve Uluslararası Kızılhaç Teş- 
kilatı ile işbirliğine ilişkin bu beyanlnarı memnuniyetle karşılanmıştır. 
Halen Ankara’da bulunan Uluslararası Kızılhaç Heyeti Irak vatandaş
larından arzu eden bir bölümünün geri dönüş işlemlerinin yürütülmesi 
ve sonuçlandırılmasında hazır bulunmak üzere yarın (22 Eylül) Diyar
bakır’a hareket edecektir.
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Yunanistan'ın, NATO Altyapı Bütçe Komitesinde Türkiye'nin 39. 
dilim altyapı askeri bütçesini tümüyle veto etmesi konusundaki soru
lara, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi înaî Batu şu cevabı .vermiştir :

«Türkiye, Yunanistan’ın Rodos ile ilgili olarak NATO'ya sunduğu 
sinyalizasyon projesinin yarattığı sorunun çözümü için on aydan beri 
ciddi çabalar sarf etmiş ve uzlaşıcı bir tutum takınmıştır. Ancak Yuna
nistan, Türkiye'nin bu uzlaşıcı çabalarını yanıtsız bıraktığından, Türkiye, 
39. dilimdeki tek bir Yunan projesine rezerv koymak durumunda kal
mıştır. Bu defa Yunanistan, aynı dilimdeki bir Türk projesine rezerv 
koymak yerine, 39. dilimdeki tüm altyapı projelerimize rezerv koymak 
yoluna gitmiştir. Yunanistan'ın bu tutumu durumu tırmandırmıştır ve 
bu tutumun Davos sürecine katkıda bulunmayacağı açıktır. Ortaya çıkan 
bu kilitlenmenin nasıl giderilebileceği, tabiatıyle, önümüzdeki dönemde 
NATO forumlarında incelenecektir.»

(19 Ekim 1988)
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DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZCÜSÜ 

BÜYÜKELÇİ İNAL BATU TARAFINDAN  

BİR SUALE CEVABEN YAPILAN AÇIKLAMA

(19 Ekim 1988)

t

Kıbrıs sorununun çözüm yeri ve yöntemi bellidir. Bu soruna, ancak, 
Kıbrıs’ta iki Toplum temsilcileri arasında BM gözetiminde başlatılan 
görüşmeler yoluyla bir çözüm bulunabilir. Bazı 3. bölge başkentlerine 
ziyaretler yapmak, silahlanma gayretlerine hız vermek veya talihsiz 
yürüyüşler tertiplemekle çözümün kolaylaşacağını sananlar var ise bunlar 
yanılgı içindedirler. Bu tü r girişimler, Ada’daki iki halk taraşında güven 
ortamı yaratılması ihtiyacına da hizmet etmez.



A Ç I K L A M A

(7 Kasım 1988)

Yunanistan Büyükelçisi, T ürk-Y unan  ikili ilişkileri konusunda bir 
görüş teatisinde bulunmak üzere, geçen hafta zarfında talep ettiği 
randevu uyarınca, bugün Dışişleri Bakanı Mesut Yılmaz tarafından ka
bul: edilmiştir.

Büyükelçi, bu vesileden bilistifade, 4 Kasım 1988 tarihinde, bakıl
makta olan Dev - Yol davası sırasında, mahkemenin huzur ve nizamına 
karşı gelerek, salonda gösteri yapıp sloganlar atan bazı Yunan vatan
daşlarının durumuna da değinmiştir.

• « r | .. • 00 • • •• . * . •

Dışişleri Bakanı Mesut Yılmaz, belirli çevrelerin tahrik ve teşviki 
ile, Türkiye Cumhuriyeti Kanun ve nizamlarına aykırı hareket eden 
bu kişiler için ayrıcalıklı bir muamele yapılmasının bahis konusu ola-- 
mayacağım vurguladıktan sonra, demokratik bir hukuk devleti olan 
Türkiye’de, hangi ülke uyruklu olursa Olsunlar, Kanunlara karşı gelen
lerin aynı muameleye tabi tutulmalarının doğal olduğunu ifade etmiş 
ve adalete intikal etmiş bir olayda, buna methaldar olan Yunan uyruklu 
kişilere, uluslararası hukuk ve diplomatik nezaket kurallarının ötesinde 
bir yardımın düşünülemeyeceğini kaydetmiştir.
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DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZCÜSÜ

BÜYÜKELÇİ İNAL BATU TARAFINDAN  

SORULARA CEVABEN YAPTIĞI AÇIKLAMA

(23 Kasım 1988)

Bildiğiniz üzere, İran makamlarınca biri Tahran Büyükelçiliğimiz
de, diğeri Urumiye Başkansolosluğumuzda görevli iki diplomatımızın 72 
saat içinde İran’ı terketmesi istenmiştir. Bu talebe gerekçe olarak, dip
lomatlarımızın statüleri ile bağdaşmayan faaliyetlerde bulundukları öne 
sürülmüştür. Resmen belirtilmemiş olmakla beraber, İran’ın bu kararı
nın, 23 Ekim 1988 günü Erzincan’da adam kaçırma olayına karışan İran 
Büyükelçiliğine mensup diplomatik pasaport hamili iki kişinin talebimiz 
üzerine ülkemizi terketmeleri olayı ile irtibatlı olduğu anlaşılmaktadır.

İran Yönetiminin hiçbir haklı sebebe dayanmayan bu kararında 
ısrar etmesi sonucu, sözkonusu iki diplomatımız geri çekilmektedir.

Bu vesile ile şu hususu vurgulamak isterim ki, şimdiye kadar ol
duğu gibi bundan böyle de, diplomatik statü ile bağdaşmayan faaliyet
lerde bulunulduğunun tesbit edilmesi halinde, gerekli kararların alın
masında Erzincan’daki olayda olduğu şekilde tereddüt edilmeyecektir.

%

Sayın Başbakanımızın, bu olaydan duyduğu memnuniyetsizliği ve 
bunun ikili ilişkilerimizde yaratabileceği sıkıntıları dile getiren bir me
sajı İran Başbakanı Musavi’ye iletilmektedir.
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(8 Aralık 1988)
• •• • .  . .  -  . *  • * '  »  •

Türkiye, SSCB’nitı Ermenistan Sovyet Cumhuriyeti’nde önemli öl- 
can ve mal kaybına yol açan depremi büyük bir üzüntü ile öğren

miştir.
.  *  •  • •  .  . . .  .

Türkiye Kızılay Derneği tarafından karşıtı SSCB Kızılhaç ve Kızılay 
Dernekleri Birliği’ne derhal bir telgraf çekilerek, depremden duyulan 
tessür dile getirilmiş ve Kızılay’ın hertürlü yardıma hazır olduğu be
lirtilmiştir.

A Ç I K L A M A
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A Ç I K L A M A

(9 Aralık 1988)

SSCB Lideri Gorbachev’in 7 Aralık günü BM Genel Kurulu'nda 
yaptığı konuşmada ortaya koyduğu konvansiyonel kuvvetlerde tek yanlı 
indirimlere gitme kararını, doğru yönde atılmış olumlu ve önemli bir

• '  S

adım olarak değerlendiriyoruz.
-  •  .  -  -  »
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SSCB'nin bu kararı, 25 Kasım 1988'de ittifak tarafından yayınla-
; , *. . . .  , . •

nan Avrupa'da konvansiyonel kuvvetlere ilişkin broşürde de ortaya kon
duğu üzere, Varşova Partk  lehine olan büyük dengesizliği doğrulaması
bakımından da ayrıca önem taşımaktadır.

•  . . . . * /  •  

öte yandan, SB'nin öngördüğü indirimlerin gerçekleşmesi duru
munda dahi, Avrupa'da konvansiyonel kuvvetlerde Varşova Paktı lehine 
olan büyük dengesizlikler, istikrarsızlığın temelini oluşturmayı sürdü
recektir. Dolayısıyla, Avrupa'da konvansiyonel kuvvetlerde daha düşük 
düzeyde denge sağlanmasına yönelik Konvansiyonel İstikrar Görüşme- 
leri'nin başlaması öncelikli amaç olarak önemini korumaktadır.

#  •  #  ~ w  * * m  9 •  r  •  9 §  *  - • • T i *  t  *  •
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Ayrıca, Sovyetler’in Avrupa topraklarından ve Doğu Avrupa’daki 
müttefiklerinden çekmeyi öngördüğü kuvvetlerin ve silah sistemlerinin 
ne olacağı, yeniden konuşlandırılıp konuşlandırılmayacakları, nereye ko
nuşlandırılacakları konusuna açıklık getirilmesini de, önerilerin çeşitli 
boyutları ve etkileriyle değerlendirilmesine katkıda bulunacak bir unsur 
olarak görüyoruz.

p ,  . . . . . .
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DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZCÜSÜ 

BÜYÜKELÇİ İNAL BATU’NUN 

SORULARA CEVABEN YAPTIĞI AÇIKLAMA

%

SORU : Bir gazetemizin bugünkü sayısında «ABD Kongresinde 
Tartışılan İlginç Rapor - Avrupa’ya Türk Askeri» başlığı altında yayın
lanan Vaşington çıkışlı bir haberde, «NATO uzmanları ve ABD Kongre 
üyeleri tarafından hazırlanan bir raporda bazı Türk birliklerinin Orta 
Avrupa’ya kaydırılmasının önerildiği» bildirilmektedir.

CEVAP : Gazetenin bu haberinde bahis konusu edilen rapor -eğer 
mevcut ise- henüz Bakanlığımıza ulaşmadığından içeriği hakkında şu 
safhada bir yorum yapabilme olanağı yoktur.

Bilindiği gibi, NATO ve Varşova Paktı arasında başlatılması ön
görülen Konvansiyonel istikrar Görüşmeleri (KİG), Varşova Paktının 

• konvansiyonel silahlarda Avrupa’da NATO’nun aleyhinde olan aşırı üs
tünlüğünü gidermek amacıyla bu silahlarda önemli oranlarda indirim 
yapılmasını amaçlamakta olup, bu görüşmelerde NATO ve Varşova Pak
tına bağlı birliklerin herhangi bir bölgeden başka bir bölgeye kaydırıl- 
maması hususunda önlemler alınması da öngörülmektedir.

Nitekim, 8 - 9  Aralık 1988 tarihlerinde Brüksel’de yapılan NATO 
: Dışişleri Bakanları Konsey toplantısında Bakanlar, Avrupa’da konvan

siyonel silahlarda daha düşük düzeylerde güvenli ve istikrarlı bir kuv
vet dengesine ulaşılması amacıyla KİG müzakerelerine biran evvel baş
lanılması kararını almışlardır.

Öte yandan, Türk Silahlı Kuvvetlerinin temel görevi muhtemel bir 
saldırı karşısında ülkenin savunulması olduğundan, Türk birliklerinin, 
hangi tertip altında olursa olsun, ulusal sınırların dışındaki bir böl
geye kaydırılması zaten düşünülmemektedir.
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A Ç I K L A  M A

(12 Aralık 1988)

11 Aralık Pazar günü Lefkoşe’nin Ledra Palas bölgesinde bir Rum 
Milli Muhafız askerinin açtığı ateş sonucu ağır yaralanan piyade er
Ilasan K ara’nm bugün KKTC’de tedavi edilmekte olduğu hastanede 
öldüğü derin üzüntüyle öğrenilmiştir.

• Bu tü r  olaylar Kıbrıs sorununa Ada’daki iki tarafı da içine alacak 
kalıcı bir çözüm bulunması yönünde çabaların sürdürüldüğü ve karşı
lıklı güven ortamının tesis edilmesi gerektiği bir dönemde, Kıbrıs Türk 
halkının, Rum tarafına karşı haklı olarak taşıdığı geçmişten gelen gü
vensizlik duygularını pekiştirmekten başka bir amaca hizmet etmemek
tedir.

* .  * *■ # _  •  f* \  •  *

Bu tü r olayların meydana gelmesinin ve tekrarının Ada’daki müza
kere süreciyle güdülen amaca ters düştüğü ve hatta  bunu zaafa uğrata
bileceği de hatırda tutulmalıdır.
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A Ç I K L A M A

(14 Aralık 1988)

Balkan ülkeleri Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Uzmanlar Toplantı
sı, 13 -14 Aralık 1988 tarihlerinde Ankara’da Arnavutluk, Bulgaristan, 
Yunanistan, Romanya ve Yugoslavya heyetlerinin iştirakiyle yapılmış
tır. Türk Heyetine, Dışişleri Bakanlığı, Müsteşar Ekonomik İşler Yar-

m

dımcısı Büyükelçi Tanşuğ BLEDA’nm başkanlık ettiği görüşmelerde, 
1989 İlkbaharında muhtemelen Mart ayı sonlarında Türkiye’de toplana-

•  • •  •  ,  . •  r  •  •  . . .  _ t  • .  • .  .  » .

cak Balkan ülkeleri Ekonomi ve Dış Ticaret Bakanları Toplantısı’nm,
» • .  •  * • ( >  I t r  .  . . .  .  •  . •  •  . .  ;  ,  .

Balkan ülkeleri arasında gerçekleştirilebilecek ticari ve ekonomik işbir-
•  •  • • • • •  •  *  •  V  * • * . * •  •  #  •  •  *

ligi olanaklarına ilişkin gündemi üzerinde mutabakata varılmıştır.
t -  • •  \  '  ”  V I  f 4 ‘ * ’  t  "  •
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Anılan gündemde en önemli iki madde Balkan ülkeleri arasındaki 
ticari ilişkilerin ve ekonomik işbirliğinin geliştirilmesi ve ticari konu
lara bağlı diğer ekonomik meseleler başlığı altında toplanmış olup, bu 
çerçevede ’ Balkan Ticaret Odaları arasında işbirliği, firmalar arası te
masların sıklaştırılması, seminer ve toplantılar tertibi, vize muamelele
rinin basitleştirilmesi, standartlar ve bankacılık alanında işbirliği gibi 
çok taraflı ticari ilişkileri geliştirecek konuların görüşülmesi söz konu
sudur.

Balkan ülkeleri Ticari ve Ekonomik İşbirliği Uzmanlar Toplan
tıs ın a  iştirak eden Balkan ülkeleri heyetleri, Devlet Bakanı Sayın Yusuf 
Bozkurt ÖZAL tarafından kabul edilmişlerdir.
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DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZCÜSÜ 

BÜYÜKELÇİ İNAL BATU’NUN 

«SÜRPRİZ JEST MARAŞ» BAŞLIKLI HABER HARKINDAKİ

AÇIKLAMASI

(28 Aralık 1988)

«Sözkonusu haber tamamen hayal mahsulüdür. Ne Sayın Başbaka
nımızın Yunanistan Başbakanına mektubunda, ne Kıbrıs’taki müzakere 
sürecinin gündeminde böyle bir konu yer almaktadır. Unutmamak ge
rekir ki, Kıbrıs’ta  kısmi değil, kapsmlı bir çözüm aranmaktadır. Böyle 
bir çözüme ulaşabilmek için, bütün konuların bölünmez bir bütün olarak 
ele alınacağı iki tarafça kabul edilmiştir. Bu nedenle, meselenin bütü
nüne bir çözüm bulunmadıkça, belirli konuların bu bütünden kopartı
lıp münferit çözümlere bağlanacağı beklentisi içinde olmak yanlış ve 
beyhudedir.»




