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RCD Bakanlar Konseyi Toplantısı
Kalkınma için Bölgesel İşbirliği (RCD) Bakanlar Konseyi top
lantısı 11 -12 Ocak tarihlerinde İslamabad’da yapılmıştır.
Los Angeles’te İki Diplomatımızın Öldürülmesi
Los Angeles 'Başkonsolosu. Mehmet Baydar ve Konsolosu Baha
dır Demir 27 Ocak’ta Los Angeles’in Santa Barbara kesiminde vazife
esnasında menfur bir cinayete kurban gitmişlerdir.
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KÜLTÜREL

OLAYLAR

Federal Almanya hükümeti, Türk - Alman Teknik İşbirliği
Anlaşmaları çerçevesinde Türk hükümetine 1973 yılı için 80 burs tek
lif etmiştir. Bu burslardan yararlanacak kimseler ekonomik ve idari
alanlardaki yöneticiler arasından seçilecektir.
— 0 O0 —
Çağdaş Yugoslav Gravür San’atı sergisi İstanbul Devlet Gü
zel Sanatlar Akademisinde açılmıştır. Yugoslavya’nın İstanbul Baş
konsolosu serginin açılışında, ikinci kez Türkiye’de bir Yugoslav ser
gisinin açılışından duydukları memnuniyeti belirtmiş, Türk -sanatçı
larının Üsküp zelzelesi karşısında bağışladıkları tablolardan minnet
ile bahsetmiştir.
— 0 O0 —
Tabiatı Koruma Vakfı dünyada yalnız Birecik’te bulunan ve
nesli tükenmek üzere olan kelaynak kuşlarının çoğalması için bir A l
man biyoloğunu görevlendirmiştir.

— 0O0 —
Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyinin Nüfus Ko
misyonuna, Türk hükümetinin adayı İstanbul Üniversitesi İktisat
Fakültesi profesörlerinden Halûk Cillov seçilmiştir.
— 0 O0 —
Avusturya Cumhurbaşkanı Franz Jonas tarafından piyano
öğretmeni Ferdi Statzer’e fahri profesörlük payesi verilmiştir.
— 0 O0 —
İran Ak Devriminin 10. yıldönümü münasebetiyle İstanbul
Belediye Sarayı sergi salonunda bir fotoğraf sergisi açılmıştır.
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OCAK 1973’DE
TÜRKİYE’NİN DIŞ İLİŞKİLERİ
VE BAŞLICA MİLLETLERARASI OLAYLAR KRONOLOJİSİ

1 Ocak 1973

TÜRKİYE-AET KATMA PROTOKOLÜN
YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ

Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu
arasında imzalanan Katma Protokol yürürlüğe
girmiştir. Protokolda geçiş dönemi süresince akit
tarafların ve dengeli yükümler esası üzerinden,
Türkiye ile Topluluk arasında bir gümrük birli
ğinin gitgide yerleşmesini ve ortaklığın iyi işle
mesini temin amacıyla,
Türkiye’nin ekonomik
politikalarının Topluluğunkine
yaklaştırılmasının ve bunun için gerekli ortak eylemlerin ge
liştirileceğinin sağlanacağı kaydedilmiştir.

2 Ocak 1973

DIŞİŞLERİ BAKANININ FAZIL KÜÇÜK’Ü N
İSTİFASI İLE İLGİLİ DEMECİ
Dr. Fazıl Küçük’ün 18 Şubat’ta yapılacak
Kıbrıs Cumhurbaşkanı Yardımcılığı için adaylı
ğını koymıyacağı hususunda 1 Ocak günü yap
tığı açıklama üzerine, bu konuda görüşünü soran
gazetecilere Dışişleri Bakanı Halûk Bayülken
şunları söylemiştir:
«Kıbrıs Cumhurbaşkanı yardımcısı ve Kıb
rıs Türk Yönetimi Yürütme Kurulu Başkanı Dr.
Fazıl Küçük, önümüzdeki Şubat ayı içinde yapı
lacak Cumhurbaşkanı yardımcısı seçimine, Kıb
rıs Türk toplumunun birlik ve beraberliğinin bir
seçim mücadelesi yüzünden zayıflamaması için
adaylığını koymamaya karar vermiştir.
Kıbrıs’taki Türk toplumunun özgürlük da
vasının meşalesini yakmış ve bu davaya önder
olarak büyük hizmetler vermiş olan Dr. Fazıl
Küçük’ün kararı büyük bir feragat örneğidir ve
seçkin bir hizmet anlayışını ifade etmektedir.»
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Öte yandan Kıbrıs Cumhurbaşkanı Yardım
cılığı için adaylığını koyan Türk Cemaat Meclisi
‘Başkanı ve Kıbrıs Türk Yönetimi Yürütme Kuru
lu Başkanı yardımcısı Rauf Denktaş, bu konuda
3 Ocak’ta verdiği demecinde özetle şunları söyle
miştir:
«Seçimlerden sonraki dönem bizim için çok
önemli ve hayatidir. Esasen bunu bilerek adaylı
ğımı koyma kararını aldım. Gayem, topluma ve
davaya en iyi şekilde hizmet edebilmektir.»

3 Ocak 1973

DEMOKRATİK ALM AN CUMHURİYETİ İLE
İLİŞKİ KURULMASI KONUSUNDA
GÖRÜŞMELER
Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Genel Mü
dürü bu konuda şu açıklamayı yapmıştır:
«Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile De
mokratik Alman Cumhuriyeti Hükümeti bugün
iki ülke arasında Büyükelçiler seviyesinde diplo
matik ilişkiler kurulması amacıyla müzakerelere
girişmeyi kararlaştırmışlardır.
Müzakerelerin tarihi iki hükümet arasında
yapılacak istişarelerle kararlaştırılacaktır.»
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Semih
Akbil daha sonra kararla ilgili olarak şunları
söylemiştir;
«Bilindiği gibi, Almanlar arasında temel
anlaşma 21 Aralık 1972 tarihinde Federal Alman
ya Cumhuriyeti ile Demokratik Alman Cumhu
riyeti arasında imzalanmıştır.
Doğu-Batı ilişkileri ve özellikle Avrupa si
yaseti açılarından önem arzeden bu mesele, Nato Bakanlar Konseyinin geçen ay başında yapı
lan son Brüksel toplantısında da üzerinde dik
katle durulan konulardan birini teşkil etmiş ve
Konsey üyelerinin genel temayülü, Demokratik
Alman Cumhuriyeti ile diplomatik ilişkiler ku-
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rulemasına anlaşmanın imzasından sonra artık
bir engel 'kalmayacağı şeklinde 'tezahür etmiştir.
Türkiye bu konuda şimdiye kadar millî çı
karları gereğince yakın dostumuz Federal A l
manya ve diğer Nato ülkeleriyle tesanüt içinde
hareket etmiştir.
Biraz evvel temas ettiğim son gelişmeler
muvacehesinde hükümetimiz de tabiatiyle De
mokratik Alman Cumhuriyeti ile diplomatik iliş
ki kurma konusunu gene Türkiye’nin millî çı
karları açısından dikkat ve itina ile değerlendir
miş ve ilişkilerin kurulması için Demokratik A l
man Cumhuriyeti ile müzakerelere girişmeyi ka
rarlaştırmıştır.
Demokratik Alman Cumhuriyeti ile diplo
matik ilişki kurulması için müzakerelere başla
nılmasına karar verilmesi, Türkiye’nin Alman
milletinin bugün iki devlet halinde yaşaması ve
Almanya için serbestçe kararlaştırılmış ahdi bir
barışın hâlâ gerçekleştirilememiş olması ve böy
le bir çözüme ulaşıhncaya kadar Dört Devletin
Berlin ve Almanya’nın tamamı üzerindeki hak
ve sorumluluklarının devam edeceği vakıaları
nın tanımladığı Almanya’daki özel durum hakkındaki bilinen görüşlerini değiştirdiği anlamı
na gelmemektedir.»

3 Ocak 1973

EXIMBANK’IN THY’N A AÇTIĞI KREDİ
Amerikan İhracat - İthalât Bankası CEximban'k), Türk Hava Yollarına Amerika’dan DC-10
tipi 3 yolcu uçağının alınabilmesi için 27,7 milyon
dolar kredi açmıştır.
T H Y ’nin ihtiyacının karşılanabilmesi için
gerekli finansmana henüz tayin edilmeyen özel
kaynaklar da aynı miktarda bir kredi ile katıla
caklardır. THY de bu iş için 6 milyon dolar ayır
mıştır. Uçakları imal eden Mc Donnell Douglas
şiıketi ise 2,7 milyon dolarlık bir kredi açmıştır.
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4 Ocak 1973

İNGİLTERE DIŞİŞLERİ BAKANLIĞININ
TİMOTHY DAVEY İLE İLGİLİ AÇIKLAMASI
İngiltere Dışişleri Bakanlığı, esrar kaçırma
suçundan Türkiye’de 'tutuklu bulunan Timothy
Davey ile ilgili olarak şu açıklamayı yapmıştın
«Ankara’daki İngiliz Büyükelçiliği bir süre
dir Timothy Davey’nin İngiltere’ye iadesinin sağ
lanması için Türk hükümetiyle temas halindey
di. Büyükelçiliğe Türk kanunlarının, Türkiye’de
tutuklu bir yabancının ancak suçlunun kendi ül
kesinde Türk mahkemelerinin verdiği cezayı
çekmeye devam edeceği yolunda gerekli teminat
verildiği takdirde iade 'edilmesini öngördüğü bil
dirilmiştir.
İngiliz kanunları ise İngiliz hükümetinin is
tenen teminatı vermesini imkânsız kılmaktadır.
Özellikle İngiliz kanunlarında yabancı bir mah
kemenin isteği üzerine İngiltere’de bir kimsenin
tutuklanmasına imkân veren bir hüküm bulun
madığından Timothy Davey’in cezasını İngilte
re’de tamamlayacağına dair Türk kanunlarının
istediği teminatı İngiliz hükümetinin
vermesi
mümkün olmamıştır.

8 Ocak 1973

DIŞİŞLERİ BAKANININ SÜVEYŞ KANALI
KONUSUNDA SÖZLERİ
Dışişleri Bakanı ‘Halûk Bayülken Milliyet
Gazetesine verdiği bir demeçte, «Süveyş Kanalı
nın açılması için İsrail ile Mısır arasında müza
kereye başlanması teklifi konusunda, kısmî bir
anlaşmanın genel bir anlaşmanın ayrılmaz bir
parçası olmak kaydiyle, ileride geniş çaptaki âdil
ve şerefli bir çözüme yol açabileceği hususunda,
diğer dost ülkeler gibi, Türkiye de bu anlamdaki
teşebbüsleri memnunlukla karşılamıştır.» de
miştir.
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8 Ocak 1973

SEATO G ENEL SEKRETERİNİN ZİYA R E Tİ

Güney
Doğu Asya
Antlaşma
Teşkilatı
(SEATO) Genel Sekreteri Suntorn Hongladarem, Merkezî Andlaşma Teşkilâtı Genel Sekre
teri Nassır Assar’m davetlisi olarak Ankara’ya
gelmiştir. Seato Genel Sekreteri 10 Ocak’ta An
kara’dan Paris’e hareket etmiştir.
8 Ocak 1973

ABD İLE YUNANİSTAN ARASINDA BAĞLAMA
LİMANI ANLAŞMASI
Amerika Birleşik Devletleri ile Yunanis
tan, Amerikan 6. Filosuna Yunanistan’da bağla
ma limanı verilmesiyle ilgili bir teknik anlaşma
imzalamışlardır.

9 Ocak 1973

TÜRKİYE - KANADA KREDİ ANLAŞMASI
Türkiye ile Kanada arasında 10 milyon Ka
nada dolarına yakın bir kredi anlaşması imza
lanmıştır. Maliye Bakanlığında imzalanan kredi,
Kanada Milletlerarası Kalkınma İdaresi (Cida)
tarafından, 30 yıl vade ve %3 faiz ile PTT tele
komünikasyon projesi dış finansmanının bir kıs
mı için verilmiştir. Projenin 36 milyon dolarlık
toplam dış finansman ihtiyacı ise, bu krediye ek
olarak Kanada’nın İhracatı Geliştirme Kurumundan (EDC)
sağlanan 26 milyon dolar ile
sağlanmıştır.

10 Ocak 1973

TÜRK - ARAP TİCARET ODASI TEKNİK
KOMİTESİ TOPLANTISI
Beyrut’ta toplanan Türk-Arap Ticaret Oda
sı Teknik Komitesi, Kahire’de toplanacak olan
Türk-Arap Müşterek Ticaret Odası İdare Heye
tine sunulmak üzere tavsiye kararları almıştır.
Toplantıya Türkiye, Lübnan, Ürdün, Irak, Suudi
Arabistan ve Kuveyt katılmıştır.
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10 Ocak

1973

EMA YERİNE KURULAN KAMBİYO
G ARANTİ SİSTEMİ
Avrupa Para Anlaşması’nm (EMA) tasfiye
si üzerine OEGD Konseyi yeni bir kambiyo ga
ranti sisteminin kurulmasını ’k ararlaştırmıştır.
İktisadi
İşbirliği ve Kalkınma
Teşkilâtı
COECD) Konseyinin aldığı bu karara göre üye
ülkeleri Merkez Bankaları arasında kambiyo ga
ranti sistemi kurulacaktır.

11-12 Ocak 1973

RCD BAKANLAR KONSEYİ TOPLANTISI
Kalkınma için Bölgesel İşbirliği (RCD) Ba
kanlar Konseyi toplantısına katılmak üzere 10
Ocak’ta İslamabad’a hareket eden Dışişleri Ba
kanı Halûk Bayülken Yeşilköy Havaalanında bir
demeç vererek özetle şunları söylemiştir:
«RCD kurulduğundan bu yana 8 yıl geçmiş
tir. Her yeni teşekkül gibi kendi varlığını hisset
tirme ve güçlendirme devrelerinden geçen RCD
çeşitli alanlarda oldukça önemli faaliyetlere sah
ne olmuştur. ıFakat öyle zannediyorum ki ibu se
ferki Konsey toplantısında özellikle ticaret, en
düstri alanlarında daha anlamlı ve verimli geliş
melere zemin teşkil edecek çalışmalarımız ola
caktır.»
RCD Bakanlar Konseyinin 16. toplantısı Pa
kistan Devlet Başkanı Zülfikar Ali Bhutto’nun
bir mesajı ile açılmıştır. Bhutto, mesajında tica
ri ve sınaî işbirliği alanında, bu işbirliğinin geliş
tirilmesine büyük öncelik verilmesi gerektiğini,
bunu sağlamak için de bölge içi ticaretinin art
tırılması ve tercih li' ticaret tertiplerinin sağlan
masının ciddi bir şekilde ele alınmasını önermiş
tir.
Dışişleri Bakanı Halûk Bayülken de toplan
tıda yaptığı konuşmada Güney Asya’daki duru
ma değinmiş, RCD’nin ekonomik sorunlarını ele
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almıştır (Bk. Belge 1). Toplantıdan sonra bir or
tak bildiri yayınlanmıştır (Bk. Belge 2). Dışişleri
Bakanı da yurda dönüşünde toplantı hakkında
basma bilgi vermiştir (Bk. Belge 3).

11 Ocak 1973

İPRAŞ İLE IRAK MİLLİ PETROL ŞİRKETİ
ARASINDA ANLAŞMA
İpraş ¡Petrol Rafinerisi ile Irak M illi Petrol
Şirketi arasında 3 yıl süreli ıbir anlaşma imza
lanmıştır. Anlaşmaya göre İpraş Irak Milli Pet
rol Şirketinden 1973 yılında 2 milyon, 1974’te 2,5
milyon ve 1975’te 3 milyon ton ham petrol satın
alacaktır. Ayrıca her yıl için 1 milyon ton ilâve
opsiyon tanınmıştır.

11-12 Ocak 1973

KIBRIS’TAKİ CEMAATLERARASI
GÖRÜŞMELERİN DEVAMI
Kıbrıs’taki genişletilmiş cemaatlerarası gö
rüşmeler bir aylık aradan sonra tekrar başla
mıştır. Rum cemaati ¡temsilcisi Klerides’e göre
toplantıda henüz çözüme bağlanmamış konular
(muhtar mahalli idareler, Enosis’in terkedileceği
konusunda Türk cemaatının teminat isteği) için
bir program üzerinde durulmuştur.

16 Ocak 1973

BAŞBAKANIN KURBAN BAYRAMI
DOLAYISİYLE YAYINLANAN YAZILARI
'Başbakan Ferit Melen’in Kurban Bayramı
dolayısiyle Ankara ve İzmir Bayram gazetelerin
de birer yazısı yayınlanmıştır. Başbakan bu ya
zılarında 12 Mart’tan önce ve sonraki durumun
bir değerlendirilmesini yapmıştır (Bk. Belge 4).
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18 Ocak 1973

DEVLET BAKANI BAYKABA’NIN EKONOMİK
DURUM İLE İLGİLİ YAZISI
Devlet Bakanı Zeyyat Baykara, Ankara Bay
ram Gazetesine 1973 başında Türkiye’nin ekono
mik durumu konusunda bir yazı vermiştir (B'k.
Belge 5).

18 Ocak 1973

RAUF DENKTAŞ’IN TOPLUMLARARASI
GÖRÜŞMELERLE İLGİLİ KONUŞMASI
Kıbrıs Türk Cemaat Meclisi Başkanı Rauf
Denktaş, Erenköy’ü ziyareti sırasında halka hi
taben yaptığı bir konuşmada genişletilmiş top
lumlararası görüşmelerin hâlâ olumlu bir sonu
ca ulaş tınlamadığını belirterek şunları söyle
miştir: «İki toplumun varlığına dayanan Kıbrıs
Cumhuriyetinin yine iki toplumun varlığına da
yanması şartiyle devam edeceği görüşünde oldu
ğumuz içindir ki anlaşmaya varamıyoruz. Çün
kü Rum tarafı Kıbrıs Cumhuriyetini bir Rum
Cumhuriyeti haline
getirme çabasındadır. Biz
buna razı olmuyoruz.»

19 Ocak 1973

ORTAK PAZAR’DAKİ TÜRK İŞÇİLERİNİN
DURUMU İLE İLGİLİ AÇIKLAMA
Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Semih A'kbil bir
açıklamaya göre, Türkiye ile Ortak Pazar arasın
da imzalanan Katma Protokolde yer alan hü
kümler gereğince 1986 yılı sonuna kadar Tüıkiye
ile sözkonusu ülkeler arasında işçilerin serbest
dolaşımı sağlanacaktır. İşçilerin serbest dolaşımı
1976 - 1986 yılları arasında kademeli olarak ger
çekleşecektir.
Ortak Pazara üye olan ülkeler Toplulukta
çalışan Türk uyruklu işçilere, çalışma şartları
ve ücret bakımından Topluluk üyesi diğer dev-
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letlerm uyruğu işçilere göre,
«uyrukluluktan
ötürü» herhangi hir farklı işleme yer vermeyen
bir rejim tanıyacaktır.
Türkiye ile Topluluk üyesi devletler arasın
da işçilerin serbest dolaşımının kademeli olarak
gerçekleşmesine kadar Ortaklık Konseyi, Türk
uyruklu işçilerin her üye devlette çalışmasını
kolaylaştırmak amacıyla, bu işçilerin serbestçe
meslek ve yer değiştirmelerinden ortaya çıkan
bütün sorunları ve özellikle çalışma ve oturma
izinlerinin uzatılması hususlarını inceleyebile
cektir. Ortaklık Konseyi bu amaçla üye devlet
lere tavsiyelerde bulunabilecektir.
Katma Protokolün yürürlüğe girdiği 1973
yılının bitiminden önce Ortaklık Konseyi, sosyal
güvenlik alanında Topluluk içinde yer değişti
ren Türk uyruklu işçiler ve bunların Toplulukta
oturan aileleri yararına hükümler tespit edecek
tir. Tespit edilecek hükümlere göre, Türk uyruk
lu işçilere yaşlılık, ölüm ve sakatlık gelir ve ay
lıklarıyla işçi ve Toplulukta oturan ailesine sağ
lanan sağlık hizmetleri yönünden, çeşitli üye
devletlerde geçen sigorta veya çalışma süreleri
nin birleştirilmesine imkân verecektir. Ancak bu
hükümler, Topluluk üyesi devletler için, «Türki
ye’de geçmiş süreleri gözönünde tutmak» zorunluğunu yaratmıyacaktır. Bu hükümlerle karar
laştırılacak yaşlılık, ölüm ve sakatlık gelir ve
aylıkları Türkiye’ye gönderilebilecektir.

19 Ocak 1973

MİLLET MECLİSİNDEN BİR HEYETİN
İSRAİL’İ ZİYARETİ
Millet Meclisi Başkan Vekillerinden Nuret
tin Ok'un başkanlığında bir belediyeciler heyeti
İsrail hükümetinin davetlisi olarak Tel A v iv ’e
gitmiştir.

17

21 Ocak 1973

İSKEÇE’DE YIKTIRILAN TABAKHANE
CAMİİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA
Dışişleri {Bakanlığı Enformasyon Genel Mü
dürlüğü Yunan makamlarınca istimlâk edilerek
yıktırılan İskeçe’deki Tabakhane Camii konu
sunda bir açıklama yapmıştır (Bk. Belge 6).
Açıklamada Atina Büyükelçimizin Yunan hükü
meti nezdinde teşebbüste bulunarak, «bu mües
sif olayın ortaya çıkardığı sonuçların en kısa za
manda ve mümkün olabilecek en münasip şekil
de telâfisini istediği» bildirilmektedir. Ayrıca
Yunan hükümetinin istimlâk edilen camii yeri
ne istimlâk sahasına girmeyen yeni bir camii in
şası için gerekli izni vereceğini beyan ettiği be
lirtilmiştir.

23 Ocak 1973

ANKARA SIKIYÖNETİM KOMUTANLIĞININ
BRİFİNGİ
Ankara Sıkıyönetim Komutanlığınca basın
mensuplarına bir brifing yapılarak Ankara’daki
21 aylık sıkıyönetim uygulaması hakkında bilgi
verilmiştir. Sıkıyönetim Komutanı
Orgeneral
Namık Kemal Ersun konuşmasında, önemli gör
düğü iki nokta üzerinde durmak istediğini, bun
lardan birincisinin yurdumuzu 12 Mart’a getiren
ve hâlen yer yer devam eden yıkıcı ve bölücü
olayların dış merkezlerden idare edildiği, İkinci
sinin de dünya basınında
«işkence yapılıyor»
kampanyasının devam ettirilmek istendiği oldu
ğunu söylemiştir.
Askeri ceza ve tutuk evleri ile gözaltı işlem
leri hakkında bilgi verilen brifingde, bu yerler
de işkence yapıldığına dair mahkûmlar ve çeşit
li çevreler tarafından öne sürülen iddialar red
dedilmiş, tutuklanan ve gözaltına alman kişile
rin devamlı
sıhhî kontrollerden geçirildikleri
kaydedilmiştir. Açıklamaya göre
Sıkıyönetim
ilânından bugüne kadar 1448 kişi gözaltına alın
mış, bunların 665’i serbest bırakılmış ve 590’ı da
tutuklanmıştır.
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26 Nisan 1971’den Ocak 1973’e kadar 1246
kişi tutuklanmıştır. Bunlardan 1172’si sivil şa
hıstır. Tutuklulardan 704’ü tahliye edilmiştir.
Hâlen tutuk evlerinde 434 tutuklu bulunmakta
dır.

23 Ocak 1973

İRAN’IN AK DEVRİMİ İLE İLGİLİ BASIN
TOPLANTISI
İran’ın Ankara Büyükelçisi Am ir Chilaty
ülkesindeki Ak Devrimin 10. yıldönümü münase
betiyle bir basın toplantısı düzenlemiştir. Büyük
elçi, Ak Devrim olarak tanımlanan reformların
Şehinşah Muhammed Rıza Pehlevî tarafından
-çok daha önceden tasarlandığını, ancak 10 yıl
önce başladığını anlatmıştır. İran’da Ak Dev
rim ile toprak reformu yapıldığı, şimdi her
kesin kendi toprağı üzerinde çalıştığı, bütün
yeraltı ve yerüstü tabii kaynakların devletleştirildiği, sanayi alanında çalışan işçilerin yıllık
kâra % 20 oranında ortak olduğu belirtilmiştir.
Ak Devrim ile İran ekonomisinde büyük ge
lişmeler görülüğünü kaydeden Büyükelçi Am ir
Chilaty, «fert başına düşen milli gelir 10 yılda
■'takriben 5 misline çıkarak 500 dolara yüksel
miştir. Önümüzdeki Mart ayında başlayacak
olan 5. Beş Yıllık Planda 32 milyar dolar yatırım
öngörülmüş ve fert başına düşen milli gelirin
900 dolar olması hedef alınmıştır» demiştir.
Büyükelçi,
İran - İskenderun petrol boru
hattı ile ilgili bir soruya karşılık, «proje İran’dan
İskenderun’a günde 900 bin varil petrol akıtılma
sını ve buna alıcı bulunmasını öngörüyor.
Bugüne kadar yapılan görüşmelerde
bu
konuda bir garanti elde edilmemiştir. Proje ger
çekleştirilirken İran ve Türkiye’nin çıkarlarının
korunması dikkate alınacaktır. Vazgeçilmiş bir
proje değildir» demiştir.
19

23 Ocak 1973

VİETNAM ANLAŞMASI
Kissinger ile Le Duc Tho arasında cereyan
eden görüşmeler sonucunda bu iki temsilci tara
fından Paris’te Vietnam Barış Anlaşması parafe
edilmiştir. Anlaşma ise 27 Ocak’ta gene Paris’te
Amerika Birleşik Devletleri, Güney Vietnam, Ku
zey Vietnam ve Viet-Cong Dışişleri Bakanlan
tarafından hükümetleri namına imzalanmıştır.

23 Ocak 1973

BAŞKAN JOHNSON’U N VEFATI
Eski ABD Başkanlarından Lyndon Johnson’un ölümü dolayısiyle Cumhurbaşkanı, Baş
bakan ve Dışişleri Bakanı, ABD Başkanı ve Dış
işleri Bakanına taziyetlerini sunmuşlardır. Johnson’un cenaze töreninde Türkiye’yi Washington
Büyükelçimiz i'le Askeri Ataşemiz temsil etmiş
lerdir.

24 Ocak 1973

TÜRKİYE İLE İTALYA ARASINDA KABLO
PROJESİ ANLAŞMASI
Türkiye’nin İtalya üzerinden Avrupa, Am e
rika ve diğer dünya ülkeleriyle olan telefon ve
telgraf haberleşmesini önce yarı otomatik son
ra da otomatik bir şekilde karşılamak üzere Tür
kiye ve İtalya PTT’lerinin ortaklaşa kuracakları
480 kanallık Türkiye - İtalya denizaltı kablo pro
jesi için kredi anlaşması M aliye Bakanlığında
imzalanmıştır. Projenin toplam dış finansmanı
yaklaşık olarak 14 milyon dolar civarında hesap
lanmıştır. Projenin Türkiye
hissesine düşen 7
milyon dolarlık kısmı İtalya Hükümetinden sağ
lanan kredi ile karşılanacaktır.
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24 Ocak 1973

TÜRKİYE - SURİYE PROTOKOLÜ ONAY
BELGELERİNİN TEATİSİ
Türkiye ile Suriye uyruklularının iki ülke
deki taşınmaz mallar konuşunda 9 Mayıs’ta An
kara’da imzalanan protokolle ilgili onay ¡belgele
rinin Şam’da Dışişleri Bakanlığında teati edildiği
açıklanmıştır. Protokolde her iki ülke uyruklula
rının müracaatlerini incelemek için bir karma
Türkiye - Suriye Komisyonunun kurulması öngö
rülmüştür.

24 Ocak 1973

AET EK TERCİHLİ REJİMİN UZATILMASI
Ticaret Bakanlığı Avrupa Ekonomik Top
luluğu tarafından bir kısım ürünlerimize tek ta
raflı olarak uygulanmak 'üzere tanınmış bulunan
ek tercihli rejimin yürürlük süresinin 31 Aralık
1973 tarihine kadar uzatıldığını açıklamıştır.

25 Ocak 1973

SIKIYÖNETİM UZATILMASI
TBMM’nin birleşik 'toplantısında Sıkıyöne
timin dokuz ilde iki ay daha uzatılması kabul edil
miştir. Oylamada, CHP’liler ile 3 bağımsız üye
olumsuz, AP, DP, MGP, GP ile diğer bağımsızlar
olumlu oy kullanmışlardır.
Başbakan Ferit Melen bu münasebetle yap
tığı konuşmada, anarşinin sıkıyönetimden ¡sonra
da devam edeceği görüşünde olduğunu söylemiş,
«bunun için de devleti güçlendirmemiz, onu
anarşiye karşı güçlü, kendi kendini savunabilir
hale getirmemiz lâzımdır. Güvenlik mahkemele
ri kurulmadan Türkiye için bu konuda iyi bir
yola girilmesi mümkün olmayacaktır. Sıkıyöne
tim kalktıktan sonra da sıkıyönetim mahkeme
lerinin devamı lâzımdır» demiştir. Başbakan iş
kence konusunda da, yurt dışında ve içinde de
vamlı şekilde tutuklülara işkence edildiği iddia21

larımn ortaya atıldığı, oysa ¡bunların gerçekle
hiç bir ilişkisi olmadığını söylemiş, Prof. Nihat
Erim’in başbakanlığı sırasında yabancı gazeteci
lerin Türkiye’ye davet edilerek durumun kendi
lerine gösterildiğini, ancak bu gazetecilerin ülke
lerine döndükten sonra yalan yazdıklarını, böy
lelikle de konunun Avrupa Konseyine kadar gö
türüldüğünü bildilmiştir.

25 Ocak 1973

TÜRKİYE - İSPANYA KÜLTÜREL MÜBADELE
PROGRAMI
1973 - 74 Türkiye - Ispanya Kültür Mübadele
Programı Dışişleri Bakanlığında imzalanmıştır.
28 Mart 1956 tarihinde Türkiye ile İspanya
arasında imzalanmış olan Kültür Anlaşmasına
ek olarak Ankara’da İspanya Dışişleri Bakanı ile
Dışişleri Bakanı Halûk Bayülken arasında imza
lanan protokole göre her sene toplanması gere
ken Karma Kültür Komisyonu Ankara’da 23 - 25
Ocak 1973 tarihlerinde toplanmıştır.

25 Ocak 1973

1972 İTHALÂT - İHRACATI
Ticaret Bakanlığından açıklandığına göre,
1972 yılı sonunda ihracatımız 884 milyon 969 bin
dolar, ithalâtımız ise 1 milyar 562 milyon 554 bin
dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu miktarlar 1971
rakfcamlarına göre, ihracatta % 30,8, ithalâtta ise
% 33,5 oranında bir artış göstermiştir.
En önemli dokuz tarım ihraç maddesi top
lamında 1971’e göre % 21,5 değerinde bir artış
kaydedilmiştir. Bunların içinde sadece pamuk
ihracatı 1,5 milyon dolar noksan olarak gerçek
leşmiştir.
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25 Ocak 1973

B ELÇİK A ’D A Y E N İ H Ü K Ü M E T

İki aylık bir buhrandan sonra Belçika’da Sos
yalist Başbakan Edmond Leburton başkanlığın
da yeni bir hükümet kurulmuştur. Üçlü bir koa
lisyon olan yeni kabine 13 Sosyalist, 15 HıristiyanSosyalist ve 8 Liberal Bakandan kurulmuştur.
Dışişleri Bakanlığına, Hıristiyan - Sosyalist ve bir
Flaman olan Van Elslande getirilmiştir.

26 Ocak 1973

KARŞILIKLI VE DENGELİ KUVVET İNDİRİMİ
İLE İLGİLİ AÇIKLAMA
Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Semih Akbil konu
ile ilgili olarak şu açıklamayı yapm ıştır:
«Karşılıklı ve dengeli kuvvet indirimleri
araştırıcı görüşmelere başlanması için Nato ül
kelerince yapılan daveti ilgili Varşova Paktı üye
leri 18 Ocak tarihinde verdikleri notalarla cevap
landırmışlardır. Sözkonusu notalarda araştırıcı
nitelikteki görüşmelerin başlayabilmesi için teklif
olunan 31 Ocak 1973 tarihi üzerinde mutabakat
bildirilmekte, ancak görüşmelerin konuyla ilgili
bütün Avrupa devletlerinin katılmasına açık ol
ması ve Viyana’da yapılması teklif edilmektedir.
Bu teklife cevaben 24 Ocak tarihinden itibaren
Müttefikler ilgili Varşova Paktı devletlerine birer
nota vererek, teklif ettikleri tarihin kabul edil
miş olmasından duydukları memnuniyeti belirt
mişlerdir. Müttefikler bu notalarda aynı zaman
da, görüşmelere iştirakin Nato ülkeleri teklifin
de yer alan ülkelerle sınırlı olmasının elde edile
cek başarı bakımından önemli olduğuna değin
miş, bununla beraber asıl müzakerelere iştirak
konusunun araştırma niteliğindeki görüşmeler
de ele alınabileceğine işaret etmiştir.
Araştırıcı nitelikteki görüşmelerin yapıla
cağı yer konusunda ise Mütefikler, bu hususun
bir prensip meselesi olmadığını belirtmişler, araş
tırıcı görüşmelerin Cenevre’de yapılması için şim
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diye kadar alman tertiplere temasla, bu görüş
melerin Cenevre’de yapılmasının, asıl müzake
relerin Viyana’da sürdürülmesine engel teşkil
etmeyeceğini ifade etmişlerdir.
Aynı mahiyette bir nota tarafımızdan da
25 Ocak günü ilgili Varşova Paktı üyelerine veril
miştir.»

26 Ocak 1973

KIBRIS’TAKİ CEMAATLERARASI
GÖRÜŞMELERİN ERTELENMESİ
Kıbrıs Türk Cemrnat Meclisi Başkanı Rauf
Denktaş, cemaatlerarası görüşmelerin 27 Şubat’a
kadar ertelenmesini istemiştir. Rauf Denktaş, 18
Şübat’ta yapılacak Cumhurbaşkanı Yardımcılığı
seçimlerine adaylığını koymuştur.

26 Ocak 1973

TÜRK - ALM AN TURİZM İŞBİRLİĞİ
Türk - Alman özel teşebbüs ortaklığı ile 55
milyon TL’sma yaptırılacak olan Antalya Otelinin
temeli Turizm ve Tanıtma Bakanı tarafından
atılmıştır.
Türk ortaklar arasında başta Iş Bankası, ve
Koç Holding bulunmakta, Alman ortak grubunda
ise Deutsche Gesellschaft für Wirtschaftliche
Zusammenarbeit ile Deutsche Hotelgesellschaft
für Entwicklungslaender bulunmaktadır.

27 Ocak 1973

YENİ VENEZUELA BÜYÜKELÇİSİ
Venezuela’nm yeni Ankara Büyükelçisi Lois
Alberto Olavarrio Cumhurbaşkanına itimatna
mesini sunmuştur.
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28 Ocak

1973

LOS ANGELES BAŞKONSOLOSU VE
KONSOLOSUNUN ÖLDÜRÜLMELERİ
Haberin alınması üzerine 'Dışişleri Bakanı
Halûk Bayülken şu demeci vermiştir :
«Los Angeles Başkonsolosumuz Mehmet
Baydar ve Konsolosumuz Bahadır Demir dün
mahalli saatle 12’de Los Angeles’in Santa Bar
bara esimindeki Baltimore Oteline bir merasim
için giderken menfur bir cinayete kurban git
mişlerdir.
Washington Büyükelçiliğimizden alman bil
giye göre Başkonsolos Baydar olay yerinde, Kon
solos Demir ise kaldırıldığı hastahanede maalesef
vefat etmişlerdir.
Cinayetin 77 yaşında Mıgırdıç Yamkyan ta
rafından işlendiği ve mahalli polis tarafından
tutuklandığı tesbit olunmuştur.
Başkonsolosumuz ve Konsolosumuz Balti
more Oteline vazife ile gitmişlerdir. Washington
Büyükelçimiz Amerika’da görevli memurlarımı
zın can emniyetlerinin sağlanması için Amerika
hükümeti nezdinde ilk teşebbüsünü yapmıştır.
Bu konuda alınacak tamamlayıcı bilgiler
kamu oyuna peyderpey iletilecektir. Türk Dışiş
lerinin iki kıymetli mensubunun bu şekilde şehit
olmaları camiamızda derin bir teessür uyandır
mıştır.»
İki diplomatımızın vefatı dolayısiyle Am e
rika Birleşik Devletleri Ankara Büyükelçisi ve
daha sonra Dışişleri Bakanı ile Cumhurbaşkanı
teessürlerini bildirmiş, olayı takbih etmişlerdir.
Başkan Nixon’un telgrafı şöyledir:
«Türkiye Başkonsolosu Baydar ile Muavin
Konsolos Demir’in Kaliforniya’da öldürülmelerini
şaşkınlık ve üzüntü ile öğrendim.
Malûmları olduğu üzere hükümetimiz ya
bancı diplomat ve memurlara karşı yöneltilmiş
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şiddet hareketlerinin önlenmesi konusuyla yakın
dan ilgilenmiş ve bu konuda, sizinki de dahil
olmak üzere, diğer hükümetlerle gerek Birleş
miş Milletlerde ve gerekse diğer yollarla bu gibi
hareketlere karşı milletlerarası tedbirlerin koor
dinasyonuna çalışmıştır. Bu menfur şiddet hare
ketinin büyük bir dikkatle tetkik edildiğinden
emin olabilirsiniz.
îlki kıymetli Türk diplomatının ölümüyle
neticelenen bu elim olay münasebetiyle derin
teessürlerimi ve içten taziyetlerimi lütfen kabul
kabul buyurunuz.»
Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay bu telgrafa
2 Şubat’ta şu cevabı verm iştir:
«Los
Baydar ile
nâsız yere
niz ıtaziyet

Angeles Başkonsolosumuz Mehmet
Konsolosumuz Bahadır Demir’in ma
katledilmeleri vesilesiyle gönderdiği
mesajına çok teşekkür ederim.

Türk Milleti böyle bir menfur şiddet hare
ketinin kurbanı olan bu iki kıymetli diplomatın
elim kaybının yasını tutmaktadır.
Hükümetinizin mümkün olan her şeyi ya
parak bu elim olayın tahkikatını çabuk netice
lendireceğine ve buna göre gereken bütün ted
birleri alacağına eminim.»
Dışişleri Bakanı Halûk Bayülken 29 Ocak’ta
Millet Meclisinde bir konuşma yaparak, ABD’de
görevli iki diplomatımızın öldürülmesi olayı ile
ilgili olarak geniş açıklamada bulunmuş (Bk.
Belge 7), ertesi günü de Senato’da bilgi vermiştir.
Menfur cinayete kurban giden iki diploma
tınızın naaşı 3 Şubat sabahı Amerikan Hava Kuv
vetlerinin bir uçağı ile Ankara’ya getirilmiş,
Dışişleri Bakanlığı önünde yapılan askeri bir tö
renden sonra defnedilmek üzere İstanbul’a gö
türülmüştür.

28 Ocak 1973

TÜRK - RUS İLİŞKİLERİ KONUSUNDA BİR
HABERİN TEKZİBİ
Dışişleri ¡Bakanlığı sözcüsü Semih A'kbil şu
açıklamayı yapm ıştır:
«Bugünkü bir İstanbul gazetesinde Sovyetler Birliğinin mümleketimize bir saldırmazlık
paktı teklif ettiğine dair bir haber görülmüştür.
Sözkonusu haber asılsızdır. Çeşitli vesilelerle açık
landığı üzere böyle bir anlaşma hiç bir zaman
bahis konusu edilmemiştir.
Sovyetler Birliği, Dışişleri Bakanının mem
leketimize yapması mutasavvar ziyaret de, iki
devlet adamının mutad ziyaretlerinden olup,
böyle bir anlaşma ile hiç bir ilgisi yoktur.»

29 Ocak —
3 Şubat 1973

IRAK EKONOMİ BAKANININ ZİYARETİ
Irak Ekonomi Bakanı Hikmet Al-Azzawi’nin
Türkiye’ye yapacağı ziyaret ile ilgili olarak Tica
ret Bakanlığından şu açıklama yapılmıştır :
«3 Ağustos 1965 tarihli Türk - Irak Ticaret
Anlaşmasında öngörülen Karma Komitenin 3.
toplantısına iştirak etmek üzere Irak Ekonomi
Bakanı Hifcmat El-Azzawi başkanlığında bir he
yet 29 Ocak günü ülkemize gelecektir.
Irak ile ticari ilişkilerimiz serbest dövizle
ödeme esasına göre yürütülmektedir. 1966 yılın
da Irak a 2,6 milyon dalar olan ihracatımız, 1972
yılında 16,4 milyon dolara ulaşmıştır. Iraktan
ithalâtımızda en önemli madde ham petroldür.
1966 yılında Iraktan ithalâtımız 16,7 milyon do
lar iken, 1972 yılında 30 milyon dolar olarak ger
çekleşmiştir.»
Karma Komitenin çalışmaları ile ilgili ola
rak şu komisyonlar teşkil olunmuştur: Irak pet
rolünü Türkiye’ye getirecek boru hattı; Iraktan
-tabii gaz naklini sağlayacak projeler; Ticari-smaî,
deniz ve kara ulaşımı; Petrol ilişkileri.
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Irak Ekonomi OBakanı Ankara’daki temasları
sırasında Dışişleri, Enerji ve Sanayi Bakanları
ile görüşmüştür. Konuk Bakan Ankara’dan sonra
İstanbul’u da ziyaret etmiştir.

31 Ocak 1973

KARŞILIKLI VE DENGELİ KUVVET
İNDİRİMİ KONUSUNDA GÖRÜŞMELERİN
BAŞLAMASI
Karşılıklı ve dengeli kuvvet indirimi konu
sunda araştırıcı görüşmeler Viyana’da başlamış
tır. Konferansa Batı blokundan şu 12 ülke katıl
mıştır: ABD, İngiltere, Batı Almanya, Kanada,
Belçika, Hollanda, Lüksemburg, Norveç, Dani
marka, İtalya, Türkiye ve Yunanistan.
Doğu blokundan ise şu 7 ülke katılmıştır:
SSCB, Macaristan, Polonya, Çekoslovakya, Doğu
Almanya, Bulgaristan ve Romanya.
Batılı müttefikler kendi taraflarından beş ül
kenin (İtalya, Türkiye, Yunanistan, Norveç ve
Danimarka’nın) kısmen temsilini istemişlerdir.
Görüşmelerde Türkiye’yi Nato Daimi Delegesi
yardımcısı Turgut Tülümen başkanlığında bir
heyet temsil etmiştir.

31 Ocak 1973

İTALYA’NIN KIBRIS BARIŞ GÜCÜ
MASRAFLARINA YARDIMI
İtalya hükümeti Kıbrıs’taki Birleşmiş M il
letler Barış Gücü masraftarma yardım olarak
210 milyon liret değerinde katkıda bulunmuştur.
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11 Ocak 1973

DIŞİŞLERİ BAKANININ RCD BAKANLAR KONSEYİNDE
YAPTIĞI KONUŞMA
Dışişleri Bakanı Halûk Bayülfcen İslamabad’daki RCD Bakanlar
Konseyi toplantısında yaptığı konuşmada, Türkiye’nin Asya alt kıt’asında vukubulen gelişmelerle ilgili tutumunu olayların muhtelif aşa
malarında açık şekilde ifade ettiğini, kısa bir süre önce Birleşmiş
Milletler Genel Kurulunun Bangladeş’in üyeliğe kabulünü Pakistan’
ın harp esirlerinin iadesine ¡bağlayan kararında ortak ¡sunucu olarak
yer aldığını belirtmiştir.
Bayülken, (Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararı ve Ce
nevre Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde karşılıklı hasmane hare
ketlerin durdurulmasını ¡takiben hanb esirlerinin derhal iadesinin
hukuki ve İnsanî bir vecibe olduğunu ve bunun her türlü siyasi dü
şünceden önce geldiği görüşünü defaatle belirttiğini hatırlatmış,
özetle şunları söylemiştir:
«Barış harbinin sebep ¡olduğu beşeri İstıraplara ¡son vermek de
mektir. Barışın ¡tesisi bu temel beşerî şarta dayanır. Simla Anlaşması
çerçevesinde her iki tarafın askerlerini geri çekmeleri, mevcut siyasi
sorunların çözümü şansını arttırmış ve Güney Asya alt kıt’asuıda
devamlı barış ve istikrara yol açacak ilişkilerin normale dönüşümü
nü kolaylaştırmıştır.
Mevcut ihtilâfın taraflar arasında barışçı yollarla en kısa za
manda halli, Türk hükümetlerinin ve halkının en içten temennisidir.
Böyle bir çözüm kıt’a halklarının ekonomik kalkınma gayretleri,
mutluluk ve refahları için en büyük önemi taşımaktadır.»
Dışişleri Bakanı, Konseyin tetkikine sunulan (Bölgesel Planlama
Konseyi raporu üzerinde de durmuş, RCD içindeki en önemli işbirliği
alanını ¡ticaret ve sanayi kollarının teşkil ettiğini, bugüne kadar her
üç ülkenin ¡ticaret rejimleri ile yüksek maliyetli imalâtlarının bölge
içindeki ticaretin gelişmesini önleyici unsurlar olduğunu belirterek
şöyle devam etmiştir:
«Bu unsurların olumsuz etkilerini gidermek için yetkili makam
larımızca hazırlanan protokol taslağının uzmanlar seviyesinde yapı
lacak görüşmelerde esas metin olarak kabulü, Türkiye, İran ve Pa
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kistan arasındaki ticaretin üçlü ¡bir seviyede serbestleştirilmesi ve
geliştirilmesi yolunda sarfedilen gayretler bakımından memnuniyet
verici bir gelişmedir.
Sınaî sahada her üç ülke için faydalı İşbirliği imkânları mevcut
tur. Petrol ve petro - kimya konusunda arzulanan hedeflere henüz
ulaşılamamıştır. Boru hattı, ¡tabii gaz ve ham petrol konuları bu meyanda sayılabilir.
Pek yakında Pakistan’la yapılacak transit anlaşmasının bu ül
ke ile olan ticari ilişkilerimizin gelişmesinde büyük ölçüde yardımcı
olacağına inanıyoruz. Teknik işbirliği alanının daha iyi bir ¡tatbikatı
mümkün kılacak şekilde gözden geçirilmesine taraftarız.
Kültürel işbirliği ve haberleşme alanında her üç hükümetin
bölge halkları arasında mevcut sempati ve bağlılığı muhafaza ede
cek ve kuvvetlendirecek gayretlerde bulunması şarttır.
Türkiye gemicilik alanındaki faaliyetlerin yeni hatlarda geliş
tirilmesi yolundaki çalışmalara taraftardır.
Daha iyi bir hal çaresi bulununcaya kadar, RCD Ticaret Odası
sekreterya hizmetlerinin geçici ¡olarak RCD Sekreteryasınea yürütül
mesini de tasvib ediyoruz.»
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İslamabad’da yapılan 16. RCD Bakanlar Konseyi toplantısına,
Dışişleri Bakanı Halûk Bayülken başkanlığındaki Türkiye; Dışişleri
Bakanı Abbas Ali Khalatbari başkanlığındaki İran; ve Dışişleri Baaknı Ğulam Mustafa Jati başkanlığındaki Pakistan heyetleri katıl
mıştır. 11-12 Ocak 'tarihlerinde yapılan toplantı sonunda yayınlanan
ortak bildiride şu hususlar yer almaktadır:
1. Bakanlar Konseyi, Bölgesel Planlama Konseyi raporunu
onaylamış, sanayi, petrol ve petro - kimya, ticaret, ulaştırma ve ha
berleşme, teknik işbirliği ve sosyal işler konularını da kapsayan be
lirli işbirliği alanları üzerinde kararlar almıştır.
2. Konsey, sanayi, petrol ve petro - kimya alanlarındaki ortak
amaçlı teşebbüslerin kaydettiği gelişmeyi gözden geçirmiş, İran’daki
RCD alüminyum projesinin ¡tam kapasite ile üretime geçtiğini ve ba
zı ortak amaçlı teşebbüsler mamullerinin bölge içinde akımına şim
diden başlandığını kaydetmiş, Koordinasyon Komitesinin sanayi,
petrol ve petro-kim ya konularında yeni işbirliği alanlarının araştı32

nlnrası ve ortak amaçlı teşebbüsler mamullerinin mübadelesinin da
ha da geliştirilmesi yolunda alınması gereken tedbirleri kapsayan
tavsiyelerini onaylamıştır.
3. Konsey, üç ülke arasındaki işbirliğini güçlendirmek ama
cıyla bölge içindeki ticaretin arttırılmasının önemine değinmiş, Tür
kiye tarafından hazırlanan protokol taslağının RCD tercihli ticaret
anlaşması müzakerelerine esas teşkil etmesini kabul etmiş, üç ülke
arasındaki ticaretin serbestleştirilmesi ve geliştirilmesi konusunda
eksperler grubunun 1973 Nisan’mda toplanmasını ve müteakiben üç
ülkenin 'Dışişleri ve Ticaret Bakanlarının Mayıs ayında toplanarak
ticaretin serbestleştirilmesiyle ilgili konuları görüşmelerini kararlaş
tırmıştır.
4. Konsey, sigortacılık alanında kaydedilen ilerlemeyi mem
nunlukla karşılamış, Bölgesel Kalkınma Bankası kurulması konu
sunda üç ülkenin Maliye Bakanları ve Merkez Bankası yetkililerinin
Ekim 1972 toplantısında yapılan çalışmalarının daha da geliştirilme
sini istemiştir.
5. Konsey, üç ülke arasında haberleşme ve ulaştırmayı kolay
laştıracak tedbirleri, RCD karayolu inşaatındaki ilerlemeleri gözden
geçirmiş, gemicilik hizmetleri alanındaki çalışmaları memnunlukla
kaydederek bu alandaki hizmetlerin daha geliştirilmesi amacıyla
üye ülkeler arasında gerekli tedbirlerin alınmasını kararlaştırmış
tır.
6. Konsey, teknik işbirliği alanında kaydedilen verimli geliş
meleri memnunlukla karşılamış ve üye ülkelerin teknik ve kültürel
alandaki çalışmalarını daha da arttırmaları talebinde bulunmuştur.
7. Konsey, gelecek toplantının Aralık 1973’te İran’da yapılma
sını kararlaştırmıştır.
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DIŞİŞLERİ BAKANININ RCD TOPLANTISI DÖNÜŞÜNDE VERDİĞİ
DEMEÇ
îslamabad’da yapılan RCD Bakanlar Konseyi toplantısından
yurda dönen Dışişleri Bakanı 'Halûk Bayülken, Yeşilköy havaalanın
da bir demeç vererek, toplantıda RCD içerisinde ekonomik bir tica
ri gelişmeye önemli etkenleri olacak bir protokolün kısa bir süre
içinde sonuçlandırılmasının kabul edildiğini söylemiş ve özetle şöyle
devam etmiştir:
33

«Bu protokola ilişkin tasarı Türkiye tarafından üye memleket
lere sunulmuş olup gümrük indirimi teminat akçelerinin azaltılma
sı, tarife içi ve dışı engellerin mümkün mertebe giderilmesi, karşı
lıklı ihracatın teşviki gibi somut tedbirleri öngörmektedir.
Bu şekilde tercihli bir ticaret sisteminin kabulü mümkün oldu
ğu takdirde üç ülkede halen işleme safhasında bulunan alüminyum,
bilyalı rulmanlar, banknot kâğıdı, dişli kutular gibi bazı ortak amaç
lı teşebbüsler mamullerinin bölge içinde geniş bir şekilde mübadele
edilmesi olanağı doğacaktır.
Bakanlar Konseyinde kabul edilen önemli kararlardan bir diğe
rinin de peyk ile haberleşme, Intelsat Yönetim Kurulunda üç ülke
nin ortak bir ödemede bulunmak suretiyle üye olarak yer alması
konusudur. Bu üyelik için Şubat ayı başında adı geçen kuruluş nezdinde resmen teşebbüste bulunulacaktır.»
Bayülken bu arada, Pakistan Devlet Başkanı Zülfikar A li Bhutto ile özel bir görüşmede bulunduğunu belirtmiş, «Cumhurbaşkanı
nın selâm ve sevgilerini ilettim. Zülfikar Ali Bhutto ise Pakistan’ın
sıkıntılı günlerinde Türkiye’nin kardeş Pakistan’a gösterdiği yakın
ilgi ve milletlerarası alanda sağladığı destekten dolayı teşekkürlerini
bildirdi» demiştir.
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Başbakan Ferit Melen Kurban Bayramı dolayısiyle Ankara ve
İzmir’de yayınlanan Bayram gazetelerine birer yazı vermiştir. Baş
bakanın İzmir Bayram gazetesinde yayınlanan yazısı özetle şöyledir:
«Yıllardan beri demokratik gelişmemizin birçok safhalarından
geçilerek nihayet Atatürk’ün milli 'egemenlik ve insan hakları ilkele
rine uygun 1961 anayasası ile demokratik, lâik, sosyal hukuk devleti
kurulmuş bulunuyor. Böyle bir demokratik düzen ve ona dayanan
planlı kalkınma hepimizin üzerinde mutabık kalmamız gereken bir
anayasa icabıdır.
(...) Fakat Türkiye’nin siyasi manzarası, anayasaya göre devle
tin temel hedef ve gayeleri etrafında basite irca ederek tasvir ettiği■miş şu tablodan farklı bir kesin kutuplaşma ve çekişme istikametine
doğru itilmek ve zorlanmak istenmektedir. Halbuki gelişme halinde
ki memleketimizin bugününe ve yarınına ait meselelerinin teşhisine
ve tedavi çareleri üzerinde çok büyük fikir ayrılıklarının yeri yok34

tur. Aıklm ve mantığın, ımüsbet ilmin, modern teknolojinin ortaya
koyduğu gerçekleri karşılıklı saygıya dayanan mutedil bir üslûp
içinde konuşturmak ve çözüm yollarını gerçekçi ve vatanperver ve
demokratik bir zihniyetle araştırmak pekala mümkündür. Aşırı ide
olojik tesir ve tahriklerden kurtarılmış bir siyasi ortamda ortak mil
liyetçi ve hürriyetçi inançları paylaşan vatandaşlar arasında bu de
rece aşırı ve bu kadar birbirine zıt fikirlerin yeri olmamak icab eder.
İnkâr edilemez bir gerçektir ki, memleketimizi dışarıdan yöne
tilen ideolojik propagandaların ağı içine sürüklemek isteyen mihrak
lar vardır. Onlar Türkiye’de sınıf mücadelesini kışkırtmak, milleti
mizi aşırı akımların ve anarşist hareketlerin tuzağı içinde bölmek ve
parçalamak, böylelikle Türk demokrasisini ve Türk devletini içinden
çökertmek ve yıkmak isterler. Onlara siyasi hayatımızda şiddetli
gerginlikleri istismar etmek fırsatını vermemeliyiz.
Türkiye, 12 Mart öncesinde milliyetçi ve hürriyetçi cephede
meydana gelen lüzumsuz kutuplaşmalarla aşırı akımların ve yıkıcı
Marxist-Leninist propagandaların ve bunların uygulayıcısı duru
mundaki anarşist hareketlerin masum bir hedefi halinde bir uçuru
mun kenarına kadar itilmişti. Türk Silâhlı Kuvvetlerinin zamanında
yaptığı Atatürk’çü uyarıyı ifade eden 12 Mart muhtırasıyla demok
rasi rejimimiz muhakkak bir ihtilâl ve yıkılma tehlikesinden kurta
rılmıştır.
12 Mart muhtırasını müteakip kurulan partilerüstü hükümetler,
bir taraftan anarşinin kökünü kazımak, diğer taraftan toplum dü
zeninde anayasanın öngördüğü köklü reformları biran önce gerçek
leştirmek yolunda gayretler sarfetmişlerdir.
Herşeyden evvel memlekette emniyet, asayiş ve huzurun tesisi
için anarşik hareketlerle müessir bir savaşa girişilmiş ve silâhlı kuv
vetlerimizin pek değerli katkısıyla ve sıkıyönetim tedbirleri sayesinde
devlet ve millet düşmanı Marksist - Leninist ihtilâlci gerillacılar ya
kalanarak adalete teslim edilmişlerdir. Memlekette vatandaşın dev
letten en haklı isteği olan güvenlik, anayasanın bu gibi hallerde ön
gördüğü en müessir koruyucu çareyi teşkil eden sıkıyönetim rejimi
çerçevesi içinde, yani anayasanın tam uygun olarak teminat altına
alınmıştır. Sıkıyönetim rejimi 'kimseyi fazla tedirgin etmeden, fikir
hürriyetini ve basın hüriyetini asla zedelemeden, bilâkis bu hürri
yetleri hürriyet ve demokrasi düşmanlarının memlekete getirmek
istedikleri müthiş tehlikelere karşı koruyarak demokrasiye hizmet
etmiştir.
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12 Mart sonrasında ele alınan ikinci büyük iş parlamentonun
devleti güçlendirecek istikamette gerçekleştirdiği anayasa değişik
likleridir. Derhal belirtmek isterim ki, bir taraftan devleti güçlendi
rirken diğer taraftan vatandaşların hak ve hürriyetleri mahfuz tutul
muş ve Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinde
ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde yer alan esaslar ve ölçüler
korunmuştur. Bilhassa bazı dış ülkelerde belirli ideolojilere hizmet
eden propagandalarla Türkiye’yi hürriyetlerin kısıldığı bir ülke ha
linde göstermek isteyenlerin bilmedikleri veya bilmek istemedikleri
gerçek şudur :
İnsan halklarına ait milletlerarası kabul edilmiş esaslarla da
teyid edildiği gibi, insan hak ve hürriyetleri bu hak ve hürriyetleri
yok etmek maksadıyla bunların suistimal edilmesi demek değildir.
Ayrıca 12 M art’tan bu yana başta toprak ve tarım reformu olarak
üzere, adalet ve hükük, üniversite ve milli eğitim, maden ve petrol,
maliye ve vergi reformu ve idari reform gibi konularda bir tasarılar
hazırlanmış, bu tasarılardan bir 'kısmı Hürkiye Büyük Millet Mecli
sinden geçirilerek kanunlaşmıştır. Diğer bir kısım tasarılar ise Mec
lislerce inceleme safhasındadır.»
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DEVLET BAKANI BAYKARA’NIN
EKONOMİK DURUM İLE İLGİLİ YAZISI
Devlet Bakanı Zeyyat Baykara, Ankara Bayram Gazetesine
«1973 başında Türkiye’nin Ekonomik Durumu» başlığı altındaki ya
zısında özetle şunları belirtm iştir:
«Elde mevcut geçici son rakkamlara göre gayri safi millî hası
lamız 1972 yılında % 7,7 artarak 196 milyar 300 milyon liraya yük
selmiştir. Bu durumda Türk ekonomisinde 1972 yılında planda öngö
rülen oranın üstünde bir gelişme kaydedilmiş, 10 yıllık planlı dönem
içinde sanayide en büyük artış hızı da 1972’de gerçekleşmiştir.
1972 yılı programında kamu sektörü için 21 milyar 400 milyon
lira, özel sektör için de 18 milyar 400 milyon lira sabit sermaye ya
tırımı öngörülmüştü. Buna karşılık gerçekleşen yatırımlar, geçici
rakkamlara göre, kamu sektöründe 19 milyar 300 milyon, özel sek
törde 18 milyar 800 milyon lira olmuştur.
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Döviz gelirlerimiz 1972 yılında her yönüyle çok olumlu bir ge
lişme gösterdiği söylenebilir. 1971 yılında 1 milyar 396 milyon dolar
olan toplam gelir dövizlerimiz 1972 yılı sonunda 2 milyar 106 milyon
dolara ulaşmıştır.
Döviz giderlerimiz ise şöyledir: 1972 ithalâtımız, 1971 ithalâtın
dan 261 milyon 400 ¡bin dolar fazlasıyla 1 M ilyar 26 milyon 500 bin
dolara yükselmiştir. Dış borç ödemeleri ¡toplamı ise, 247 milyon 700
bin dolardır. Diğer döviz giderleri ise 197Te nazaran 29 milyon 300
■bin dolar eksiği ile 348 milyon 200 bin dolardır.
1971 yılında 747 milyon 700 bin dolar olan döviz ve altın rezerv
lerimiz, 1972 sonunda 1 milyar 317 milyon 300 bin dolara çıkmıştır.
Elde mevcut son r akkanlara göre 1972 yılının ilk 11 ayında
toptan eşya fiyatlarındaki artış % 15,2 olmuştur. Buna göre toptan
eşya fiyatlarındaki artış eğiliminin 1972 yılında nisibi bir duraklama
ve gerileme eğilimine dönüştüğü söylenebilir.
Yukarıda yapılan açıklamaların sonucunu topluca ve objektif
bir değerlendirmeye tâbi tutarsak, sanıyorum ki, ekonomimizin bu
gün içinde bulunduğu ¡durumu genellikle ¡olumlu olarak nitelendir
mek mümkündür. Türk ekonomisi bugün gerek yukarıda açıklanan
açılardan, gerekse krediler, mevzuat, kamu mâliyesi bakımından
geleceğe güvenle bakmamıza imkân verecek, büyüyen ve gelişen bir
ekonomi görünümü vermektedir. Ancak ekonomimizin fiyat hare
ketleri gibi çok önemli bir problemin baskısı altında bulunduğunu
unutmamıza da imkân yoktur. Gerek toptan eşya fiyatlarında, gerek
se geçinme endekslerinde 1972 yılında bir yıl öncesine nazaran kay
dedilen nisbî iyileşmeler ve artış hızı gerilemelerinde şüphesiz fiyat
istikrarını sağlama amacına dönük olarak hükümetçe alman çeşitli
ekonomik ve malî tedbirlerin etkisi vardır. Bununla beraber, fiyat
baskılarının ekonomimiz ve vatandaşlarımızın geçim düzeyleri üze
rindeki olumsuz etkilerinin tamamen bertaraf edildiğini kesinlikle
söyleyebilmekten uzak olduğumuz da bir vakıadır. 1972’de fiyatlarda
sağlanan iyileşme eğiliminin daha kesin hatları ile belirlenmesi için
hükümete ve diğer bütün ilgililere 1973 yılı için büyük görevler ve
sorumlulüklar düşmektedir. Bugünkü hükümet, fiyat istikran konu
sunu, bugüne kadar olduğu gibi önümüzdeki devrelerde de ekonomi
mizin ve vatandaşlarımızın en önemli problemi saymakta devam ede
cek ve tedbirlerini sorunun bu ağırlığıyla orantılı bir görüş içinde
zamanında alacaktır.
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İSKEÇE’DE YIKTIRILAN TABAKHANE CAMİİ
İLE İLGİLİ AÇIKLAMA
Dışişleri Baikanlığı Enformasyon Genel Müdürlüğü, Yunan ma
kamlarınca istimlâk edilerek yıktırılan İskeçe’deki Tabakhane Camii
konusunda şu açıklamayı yapmıştır :
«20 Ocak 1973 tarihli basınımızda Yunan makamları tarafmdan
yikıldığı bildirilen İskeçe’deki Tabakhane Camimin, 1939 yılında ya
pılmış olan İskeçe şehir planına göre istimlâk sahasına ithal edilmiş
olduğu eskiden beri bilinmekte idi. Bununla beraber, 1939 yılından
beri tatbik mevkiine konulamamış olan bu plan çerçevesinde mezkûr
camiin istimlâk edileceğine dair haberler çıktıkça Yunan hükümeti
nezdinde tarafımızdan gerekli teşebbüslerde bulunularak istimlâkin
önlenmesine gayret gösterilmiştir. Nisan 1972 ayı içinde bu konuda
çıkan haberler istimlâkin beklenmekte olduğunu göstermekte idi.
O zaman bahsefconu camiin ve civarındaki diğer bazı vakıf mallarının
istimlâki İskeçe Belediye Meclisinde görüşülmüş ve mahallin Yunan
olan Belediye Reisi, 'İskeçe’nin en eski ve en büyük camiilerinden
biri olan Tabakhane Camiinin istimlâkine mümanaat göstererek cami
in sadece bahçesinin bir kısmının istimlâkini karara bağlamış olması
na rağmen, Valinin tam istimlâk üzerinde ısrarı karşısında görevinden
istifa etmiştir. Gerek 1972 Nisan ayı içindeki bu gelişme karşısında
ve gerek istimlâk haberlerinin yeniden kuvvet kazanmış olduğu 1972
Ağustos ayı içinde Atina Büyükelçiliğimizce Yunan Dışişleri Bakan
lığı nezdinde teşebbüsler yaparak camiin istimlâkinin gerçekleş
mesi halinde Batı Trakya’daki azınlığımızın dinî hislerinin büyük
ölçüde rencide olacağı ifade edilmiş ve İskeçe Belediye Meclisinin de
taraftar olmadığı bir istimlâkin gerçekleştirilmemesi istenmiştir.
Aralık 1972 başlarında da Yunan Dışişleri nezdinde tekrarlanmış olan
bu teşebbüslerimiz sırasında istimlâkin şimdilik düşünülmediği ilgi
lilerce ifade edilmiş olmasına rağmen, 22 Aralık 1972 tarihine rast
layan cuma günü saat 16.00 sularında Tabakhane Camiin âni bir
karar ile yıkımına girişilmiştir.
Batı Trakya’daki mahalli makamların dahil olduğu sanılan bu
âni yıktırma olayı haber alınır alınmaz 23 Aralık 1972 tarihinde Atina
Büyükelçimiz re'sen derhal teşebbüs icrasında bulunarak ilki mem
leket arasındaki ilişkilerin iyileştirilmesi istikametinde çalışmak ve
bu maksatla da bu ilişkileri zora götürecek'tedbirler almak hususun
da aramızda teessüs etmiş olan anlayışa rağmen vuku bulan bu ola
yın vahametine ilgililerin dikkatini çekmiştir. Ayrıca haberin Bakan
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lığımıza intikali üzerine mezkûr Büyükelçimiz, Hükümetimizden al
dığı talimata istinaden 30 Aralık 1972 tarihinde Yunan Hükümeti
nezdinde yeniden yüksek seviyede teşebbüste bulunarak bu eski
istimlak mevzuunun ani bir kararla tatbik mevkiine konulmasından
duyduğumuz derin teessür ve hayreti ve bunun gerek Batı Trakya’
daki azınlığımızda, gerek memleketimizde dinî hisleri rencide etmek
bakımından hasıl edeceği tepkileri ifade ile bu müessif olayın ortaya
çıkardığı sonuçların en kısa zamanda ve mümkün olabilecek en
münasip şekilde telâfisini istemiştir. Aynı teşebbüs Ankara’daki Yu
nanistan Büyükelçiliği nezdinde de yapılmıştır.
Yunan Hükümeti, bu konuda teşebbüslerimize cevaben Tabak
hane ıCamü istimlâkinin İskeçe’de yeni yapılmakta olan turistik te
sisler dolayısiyle 1939 tarihli şehir planının mevkii tatbike konmasın
dan ileri geldiğini, bu kabil zarurî istimlâklerin memleketimiz de
dahil olmak üzere diğer ülkelerde de zaman zaman yapıldığını, plânın
şimdiye kadar gecikmiş olmasının para bulunamamasmdan dolayı
olduğunu, Camiin imamına yıkılmaya başlanacağının telefonla bil
dirildiğini ve anahtarının istendiğini, imamın anahtarları biraz geç
bir saatte getirmiş olduğunu, cami içindeki eşyanın imama teslim
edildiğini, istimlâk bedelinin bankaya yatırılmış olduğunu bildirmiş
ve çok uzun bir süreden beri kararlaştırılmış olan bu istimlâk mua
melesine Türk - Yunan ilişkileri zaviyesinden başka bir mana veril
memesini ifade ile iki memleket ilişkilerine verdikleri önemi belirtmek
bakımından Yunan Hükümetinin, istimlâk edilen cami yerine istim
lâk sahasına girmeyen bir mahalde, istimlâk bedelinden de istifade
suretiyle yeni bir cami inşaası için gerekli izni vereceğini beyan
etmiştir.
Yeni cami inşası için gerekli müracaat soydaşlarımız tarafından
yapılacaktır. Konu gereken 'hassasiyetle ıtaki'b edilmektedir.»

B E L G E

7

29 Ocak 1973

KALİFORNİYA’DA SUİKASTA UĞRAYAN İKİ DİPLOMATIMIZLA
İLGİLİ OLARAK BAKANIN MECLİS KONUŞMASI
Dışişleri 'Bakanı Halûk Bayülken, iki diplomatımızın bir Ermeni
tarfından öldürülmesi olayı ile ilgili olarak Millet Meclisinde şu ko
nuşmayı yapmıştır:
«Basından, radyolardan ve televizyondan da öğrenmiş olacağınız
veçhile, Amerika Birleşik Devletlerinin Kaliforniya eyaletinin Los
Angeles şehrinde vazife görmekte olan Türkiye Cumhuriyeti Başkon
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solosu Mehmet Baydar ile Konsolos Bahadır Demir, 27 Ocak Cumar
tesi günü menfur bir suikastin ¡kurbanı olmuşlardır.
Hepimizi kederlere garkeden Dışişleri Bakanlığının bu iki kıy
metli mensubunun şehade tiyle sonuçlanan olayın evveliyatı ve ce
reyan tarzı derhal Washington Büyükelçiliğimiz aracılığı ile yaptır
dığımız tahkikat ve bize bu ana kadar intikal eden bilgilere göre
şu şekildedir:
Los Angeles Başkonsolosluğu, Bakanlığa gönderdiği 3 Ekim 1972
tarihli bir yazıda, 670 Romero Canyon, Montesito’da ikamet etmekte
olan Gourg Yaniki adlı bir Amerikan vatandaşının Başkonsolosluğa
müracaatla, eski bir İran vatandaşı olduğunu, ikinci dünya savaşı
sırasında Sovyet işgali üzerine Beyrut’a kaçtığını, orada menfada
bulunan bazı Türklerle tanıştığını ve yine bu Türklerin birinden
Abdülhamid’in sarayından kaçırıldığını iddia ettiği İtalyan ressamı
C. Fureli’nin suluboya bir resmini satın aldığını, ayrıca kendisinde
o sırada menfada bulunanların imzalarını havi bir iki buçuk liralık
banknot bulunduğunu ifade ettiği ve resim ile banknotu hiç bir maddi
karşılık beklemeden Türk hükümetine vermeyi tasarladığnı beyan
ettiği, bununla beraber konuşmadan kendisinin manen tatmin edil
meyi beklediği kanısına varıldığını bildirmiş, müracaat sahibine veri
lecek cevap hakkında talimat istemiştir.
Keyfiyet, Devlet Bakanlığı Kültür Müsteşarlığına bildirilmiş,
alman cevapta Kültür Müsteşarlığı keyfiyetin memnunlukla karşı
landığını, sözü edilen tablo ve banknotun devredilmesi halinde resim
ve heykel müzesi koleksiyonlarının zenginleşeceğini belirterek, Gourg
Yaniki’ye göstermiş olduğu yakın alâkadan dolayı teşekkürlerimizin
iletilmesini istemiştir.
Bakanlıkça keyfiyet 23 Kasım 1972 tarihinde Los Angeles Baş
konsolosluğuna bildirilmiştir.
27 Ocak günü Başkonsolosumuz Mehmet Baydar, refakatinde
Konsolos Bahadır Demir olduğu halde sözkonusu tabloyu teslim almak
üzere gittikleri Santa Bar bar a’da Baltimore otelinin özel bir bölü
münde, bu suikatı tasmim ettiği anlaşılan şahısla yemeğe oturduk
ları vakit suikastçı tarafından tabancayla vurulmuşlardır. Başkon
solosumuz olay mahallinde, Konsolosumuz da kaldırıldığı hastahanede maalesef vefat etmişlerdir.
Dün sabah olay öğrenilir öğrenilmez, Washington Büyükelçimize,
ABD Dışişleri Bakanlığı nezdinde derhal teşebbüste bulunarak olayın
cereyan tarzı hakkında resmi tahkikat sonuçlarının tarafımıza ay
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rıntılı şekilde bildirilmesini, olayın fail ve varsa suç ortaklarının
süratle müstahak oldukları şekilde cezalandırılmalarının sağlanması,
ABD’deki Türk temsilciliklerinin ileride bu gibi terörizm hareketle
rine maruz bırakümamalan ve aynı zamanda, Amerika’nın muhte
lif bölgelerinde yaşayan vatandaşlarımızın güvenliklerinin de korun
ması için lüzumlu bilcümle tedbirlerin alınmasını talep etmek üzere
talimat evrilmiştir.
Diğer taraftan, Ankara’daki ABD Büyükelçisini de nezdime da
vet ederek aynı şekilde teşebbüste bulundum. Hadiseyi öğrenir öğ
renmez derin üzüntü ve teessürlerini bize derhal telefonla ulaştır
mış bulunan Büyükelçi, görüştüğümüzde bu ifadelerini tekrarlıyarak,
olayın hakiki mahiyetinin meydana çıkarılması ve suçlunun veya
suçluların cezalandırılmaları için gerekli her şeyin yapılacağını bil
dirmiştir.
Menfur olayla ilgili olarak mahallinde gerekli tertibatı almak
üzere Washington Büyükelçiliğimiz Müsteşarı Ekrem Güvendiren
derhal Los Angeles’e gönderilmiş bulunmaktadır. Bu sabah ABD Dış
işleri Bakanı Mr. Rogers’ten aldığım şahsi bir mesajda, kendisinde bir
şok tesiri yapmış olan ve iki mümtaz Türk hariciyecisinin ölümüna
sebebiyet veren bu çılgın şiddet hareketinden duyduğu derin teessür
leri ve taziye tleri ifade edilmekte, Amerikan Federal Soruşturma
Bürosu (FBI) nun meseleye el koyduğu ve 'alınacak bilgilerin derhal
Hükümetimize ulaştırılacağı ilâve olunmaktadır. Yürütülen soruş
turmalarla olayın esas mahiyeti, münferit bir vakıa mı olduğu, yoksa
daha geniş bir tertip karşısında mı bulunulduğu elbette ortaya çıka
caktır.
Bu vahşi suikast olayı hakkında maruzatım şimdilik bundan
ibarettir. Elde edilecek mütemmim malûmat peyderpey yüksek Mec
lise ve kamu oyuna arzedilecektir.
Türkiye Cumhuriyetinin yarım asırlık tarihinde Bakanlığımız
mensupları arasında ilk defa böyle bir menfur suikaste kurban giden
vazife şehidi bu iki kıymetli arkadaşımızın aziz hatırası önünde saygı
ile eğilir, mükedder ailelerine kalbi taziyelerimi tekrar arzederim.»
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B E L L E T E N İ
Şubat 1973

Sayı : 93

A N K A R A

A Y I N

O L A Y L A R I

SİYASİ

OLAYLAR

Marsilya’da dikilen ermeni anıtı konusunda Dışişleri Bakanının
konuşması
Dışişleri (Balkanı Haluk Bayülken, 14 Şubat tarihinde Marsilya’da
ermeniler tarafından dikilen anıt konusunda Millet Meclisinde bir
konuşuna yapmıştır. Türkiye’nin Paris Büyükelçisi Haşan Işık, bu
olay ile ilgili olarak Ankara’ya istişare için çağrılmıştır.
Rauf Denktaş’m Kıbns Cumhurbaşkanı Yardımcısı seçilmesi
Tek aday olması nedeniyle, Kıbrıs Tülk Yönetimi Yürütme Ku
rulu Başkan Yardımcısı ve Türk Cemaat meclisi Başkanı Rauf
Denktaş, 16 Şubat’ta resmen görevine başlamıştır.
Dışişleri Bakanının, Dışişleri Bakanlığı Bütçesini Millet Meclisine
Sunma Konuşması
Dışişleri ¡Bakanı Halûk Bayülken, Dışişleri ¡Bakanlığı Bütçesinin
Millet Meclisi Müzakeresi münasebetiyle 21 Ş ıbat’ta ¡bir konuşma
yapmıştır.
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KÜLTÜREL

OLAYLAR

Sovyetler Birliği tarafından Devlet Güzel Sanatlar Akademisin
de düzenlenen Grafik ve Heykelcilik Sergisi, 1 Şubat günü açılmıştır.

— oOo—
Ürdün’de, başkent Amman yakınlarında kurulan yeni ormana
Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay adı verilmiştir. Orman sahası yoluna
şu plaket yerleştirilmiştir : «Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay Ormanıîşbu orman şerefli ve ebedi hatırasını anmak ve Türk - Ürdün dostluk
bağlarmı kuvvetlendirmek amacıyla kurulmuştur.»

— oOo —
Hacettepe Üniversitesi Rektörü Profösör İhsan Doğramacı, Irak
Yüksek Öğretim ve Bilimsel Araştırmalar Bakanlığının daveti üze
rine, 8-15 Şubat tarihleri arasında Irak yetkilileriyle, Türkiye ve
Irak üniversiteleri arasında işbirliği olanaklarını incelemiştir.
— oOo
Sovyetler Birliği Bolşoy Balesinin tanınmış sanatçıları Sabirova
ile Burhanov, iki ülke arasındaki kültürel ilişkiler çerçevesinde, A n 
kara Devlet Balesinde sahnelenen Glsele balesinde, 15-22 Şubat
arasında dans etmişlerdir.
— oOo —
Fransız Yazarlar Derneği Şairler (Bölümü 1973 yılı «Fransız
Dostlukları Ödülünü», (Prof. Bedrettin Tuncel’e vermeyi kararlaştır
mıştır. Prof. Tuncel 28 Şubat’ta Paris’te yapılan ödül verme töreninde
Yunus Emre konusunda bir konuşma yapmıştır.
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ŞUBAT 1973’DE
TÜRKİYE’NİN DIŞ İLİŞKİLERİ
VE BAŞLICA ULUSLARARASI OLAYLAR KRONOLOJİSİ

1 Şubat 1973

TÜRK - IRAK KARMA KOMİTESİ İLE İLGİLİ
AÇIKLAMA
Ticaret Bakanı Naim Talû ile Irak Ekonomi
Bakanı Hikmet A l - Azzawi başkanlığındaki he
yetlerden kurulu (Karma Komitenin 29 Ocafc-1
Şubat 1973 tarihleri arasında Ankara’da yapılan
toplantı ile ilgili olarak Ticaret Bakanlığı özetle
aşağıdaki açıklamada bulunmuştur :
«Türkiye ile Irak arasında imzalanan uzun
vâdeli petrol anlaşmasına göre Türkiye’nin Irak’tan alacağı petrol ¡karşılığında Irak, Tühk malla
rının ithali hususunda gerekli bütün tedbirleri
almayı kabul etmiştir.
(...) Taraflar arasında, birbirlerine ihraç et
meleri mümkün olan maddeler ile ilgili listeler
teati edilmiştir.
(...) Taraflar, iki ülkenin ilgili petrol şirket
leri arasında gaz ve petrol boru hatları konusunda
gelişen temasların devamını tavsiye etmişlerdir.
Ayrıca, Irak’tan petrol mubayaasını arttırmak hu
susunu Türk tarafı gözönünde ¡bulunduracaktır.
(...) Irakta Türkiye ¡tarafından gerçekleşti
rilmesi öngörülen muhtelif sınaî projelerin yetkili
Irak makamlarınca incelenerek karşı tekliflerini
bildirmeleri hususunda mutabakata varılmıştır.»
Görüşmeler sonunda İstanbul'a giden Irak
Ekonomi Bakanı, 3 Şubat’ta memleketimizden ay
rılmıştır.

1 Şubat 1973

1972 İHRACATINDA GELİŞMELER
Ticaret Bakanlığı, 1972 yılı tarım ve hayvan
cılık ürünleri ihracatının (607,4 milyon dolar) 1971
yılma oranla % 23,6, sanayi mamulleri ihracatının
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(242,4 milyon dolar) % 67 oranında artış kaydet
miş olduğunu, madencilik - ocakçılık ihraçaatmm
ise (35,9 milyon dolar) % 12,5 oranında azalış gös
terdiğini açıklamıştır.

2 Şubat 1973

ERMENİ BAŞPATRİĞİNİN SANTA BARBARA
CİNAYETİ İLE İLGİLİ MESAJI
Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay’a taziyet telg
rafı gönderen Türkiye Ermeniler Patriği Şinork
Kalustyan, makamı Etchmiadzin’de bulunan bü
tün Ermeniler Katolikosu Vazken I ’den almış ol
duğu aşağıdaki mesajı sunmuştur:
«Los Angeles’te iki Türk diplomatının kurban
gittiği çılgıncasına icra ¡olunan fiile elemle mut
tali olduk. İnsanların hayatlarına kastolunarak
işlenen cinai fiiller Tanrı huzurunda ve tarihin
hükmü muvacehesinde şiddetle takbih olunacak
hareketlerdendir. Facia dolayısiyle size ve Tür
kiye’de mümin evlâtlarımıza taziyelerimizi bildi
rir, acımızın ve telehhüf hislerimizin müşfik hü
kümetiniz ricaline ve yaslı ailelere arz ve intikal
ettirilmesini rica ederim.»

2 Şubat 1973

TÜRK DELEGESİNİN HELSİNKİ
TOPLANTISINDA KONUŞMASI
Helsinki’de devam eden Avrupa Güvenlik ve
İşbirliği Konferansı hazırlık toplantısında söz alan
Türk Heyeti başkanı Helsinki Büyükelçisi Hâmit
Batu Konferansta hazırlanacak olan «iştirak eden
devletler arasındaki ilişkilerde geçerli olacak il
keler bildirisi’nin» iştirakçi devletlerin Akdeniz
bölgesindeki ilişkilerine de teşmil edilmesini ön
gören bir teklif öne sürmüştür.
Türk teklifi Konferansın güvenlik komisyo
nunca incelenmesi istenen iki unsur taşımaktadır.
Bu unsurlardan, birincisi, Konferansa katılan dev
letlerin bu bildiriye sadece Avrupa’nın kara sınır
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ları içersindeki ilişkilerinde değil Akdeniz bölge
sindeki ilişkilerinde de uymalarını öngörmektedir.
İkincisi ise, Konferansa katılmayan sahildar
devletler istedikleri takdirde, bu ülkelerle iştirak
çiler arasındaki ilişkilere teşmil edilmesi imkan
larının da araştırılmasıdır.
Türk teklifinin gerekçesini açıklayan heyet
başkanı Büyükelçi Batu, Avrupa Güvenliği ile
Akdeniz güvenliği arasında sıkı bir bağlantı ol
duğu üzerinde pek çok .temsilcinin durmuş oldu
ğunu, Konferansın güvenlik konusunda da en
önemli belgelerinden birisi olacak «ilkeler bildi
risi» nin bu bölgeyi dışarda bırakmayacak bir
şekilde düzenlenmesinin Avrupa ve bölge barı
şma yararlı olacağını belirtmiştir. ■
Türk heyeti Helsinki’de çalışmalar sırasın
da ayrıca konferansın ele alacağı öteki konular
dolayısıyla da Akdenizle ilgili sorunların ortaya
çıkabileceğini ve bu konular üzerindeki Türk
görüşlerinin ayrıca bildirileceğini,
Konferansa
katılmayan Akdeniz ülkelerinin görüşlerini bildirebilmeleri için müşahhas bir usul tesbit edilme
si gerektiğini de açıklamıştır. 15 Ocâk’ta başla
yan Helsinki çalışmalarının ikinci dönemi 9 Şubat’ta sona ermiş ve bir ara verildikten sonra
tekrar 26 Şubat’ta başlamıştır.
2 Şubat 1973

DANİMARKA DIŞİŞLERİ BAKANININ
TÜRKİYE İLE İLGİLİ SÖZLERİ
Danimarka Dışişleri Bakanı K. B. Anderesen, Kopenhag’da yayınlanan Information gaze
tesine verdiği demeçte, Türkiye ile ilgili bir soru
yu şu şekilde cevaplandırmıştır:
«Unutulmamalıdır ki, Türk hükümeti, genel
seçimlerin sonbaharda yapılacağını açıklamıştır.
Bu açıklama gösteriyor ki Türkiye’nin potilik
durumu Yunanistan’ın o zamanki durumundan
tamamen farklıdır? Bu itibarla, Türkiye’nin bu
gidişine mâni teşkil etmemeğe itina etmeniz lâ
zımdır. İhtiyatlı olmak akıllıca bir harekettir.»
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3 Şubat 1973

LOS ANGELES’DE ÖLDÜRÜLEN
DİPLOMATLARIN CENAZE TÖRENİ
Başkonsolos Mehmet Baydar ile Konsolos
Bahadır Demir’in cenazeleri 3 Şubat’ta Anka
ra’ya getirilmiştir. Cenazeler önce Cento merke
zi önüne getirilmiş, daha sonra ¡Dışişleri Bakan
lığı önünde büyük bir tören yapılmıştır. Tören
den sonra kortej askerî bandonun refakatinde
Maltepe Camiine hareket etmiştir. Korteje, Cum
hurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Senato Başkanı,
Millet Meclisi Başkanı, Başbakan, Anayasa Mah
kemesi Başkanı, Bakanlar, Senato ve Meclis Baş
kan vekilleri, Generaller, siyasi parti başkan ve
temsilcileri, Milletvekilleri, yabancı misyon şef
leri ve temsilcileri, (Dışişleri (Bakanlığı mensup
ları katılmışlardır. Camideki törene ayrıca Ge
nelkurmay Başkanı ile M illi Savunma Bakanlığı
Müsteşarı ve Kuvvet Komutanları iştirak etmiş
lerdir.

3 Şubat 1973

TRU VA UÇAĞINI KAÇ IRAN LARIN
SOFYA’DA YAR G ILAN M ASI
Ekim ayında TH Y ’nin Truva uçağını kaçı
ran ve yolcularını 38 saat kadar rehine tuttuk
tan sonra Bulgar makamlarına teslim olan 4
anarşist, bir Sofya mahkemesince 2 - 2,1/2 yıl
arasında değişen çeşitli hapis cezalarına çarptı
rılmışlardır.

6 Şubat 1973

DIŞİŞLERİ B A K A N IN IN SENATODAKİ
BÜTÇE KONUŞMASI
Dışişleri Bakanı Halûk Bayülken, Dışişleri
Bakanlığı bütçesinin Cumhuriyet Senatosunda
müzakeresi sırasında bir konuşma yapmıştır
OBk. Belge I)
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7 Şubat 1973

LAHEY SÖZLEŞMESİNİN YÜRÜRLÜĞE
GİRMESİ
16 Aralık 1970 tarihli Lahey ¡Sözleşmesi Mec
lislerde onaylanarak yürürlüğe girmiştir. Sözleş
me, uçakların kanun dışı yollarla ele geçirilme
sinin önlenmesini öngörmektedir.

7 Şubat 1973

KIBRIS BARIŞ GÜCÜNÜN AÇIĞI
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri
Kurt
Waldheim, Kıbrıs ıbarış gücünün masrafları için
7,5 milyon dolarlık açık bulunduğunu bildirmiş,
barış gücünün geleceği bakımından durumu Gü
venlik Konseyine bildirmek zorunda kalacağını
söylemiştir.
Kurt Waldheim, gücün kurulduğu 1964 yı
lından beri 54 ülkenin 128 milyon dolarlık bağış
ta bulunduğunu kaydettikten sonra barış gücü
nün son altı aylık döneminde bağışta bulunan
ülke sayısının 17’ye indiğini belirtmiştir. Bağışta
bulunan ülkeler arasında 52 milyon dolarla Am e
rika Birleşik Devletleri başta gelmekte, ABD’yi
30 milyon dolarla İngiltere izlemektedir. Sovyetler birliği, Kıbrıs barış gücü masrafları için kat
kıda bulunmamıştır.

8 Şubat 1973

MAKARİOS UN YENİDEN CUMHURBAŞKANI
SEÇİLMESİ
Başpiskopos Makarios, 18 Şubat’ta yapıla
cak olan Başkan ve Başkan Yardımcısı seçimle
rinde, başka hiç bir şahıs başkanlığa adaylığını
koymadığından, beş yıllık üçüncü bir dönem için
yeniden Cumhurbaşkanı seçilmiştir.
Bu münasebetle Lefkoşe’de düzenlenen mi
tingde bir konuşma yapan Makarios, tedhişçi
eylemlerin Kıbrıs’ı bir iç savaşa ve ulusal bir
felakete götürebileceğini ihtar ettikten
sonra,
Enosis konusunda da şunları söylemiştir:
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«{Bütün ıKıbrıs’lı Rumlar, bugünkü koşullar
nedeniyle gerçekleştirilmesi imkânsız olan Enosis’ten yanadırlar. Gerçek bizi bağımsız ve bir
leşik bir devlet ilkesi temeline dayanan bir çö
züm için Kıbrıs’lı Türklerle görüşmeleri kabule
zorluyor.»
DENKTAŞ’IN KIBRIS CUMHURBAŞKANI
YARD IM CILIĞ INA A D A YLIĞ IN I KO YM ASI
Kıbrıs Türk Cemaat Meclisi Başkanı ve
Türk Yönetimi Yürütme Kurulu Başkan Yardım
cısı Rauf Denktaş, Kıbrıs'ın Türk Bölgelerinde
18 Şubat günü yapılacak Cumhurbaşkanı Yar
dımcılığı için adaylığını koyduğunu resmen bildilmiştir. Denktaş seçim beyannamesinde özetle
şöyle demiştir: «Cumhurbaşkanı Yardımcılığına
adaylığımı koymamın başlıca nedeni, önümüz
deki mücadelenin çapı ve gerektirdiklerini bilen
bir kişi olarak, tutmuş olduğumuz varolma ve
kurtuluş davasında daha süratli ve daha etkili
bir şekilde ilerleyebileceğimiz özel bir çalışma
devresine girmek zorunluğudur.»
Cumhurbaşkanı Yardımcılığına adaylığını
koyan diğer bir namzet, Avukat Ahmet Mithat
Berberoğlu olmuştur.
8 Şubat 1973

YENİ DAKAR BÜYÜKELÇİMİZİN GÜVEN
MEKTUBUNU SUNMASI
Yeni Dakar Büyükelçimiz Ziya Tepedelenli’nin Senegal Cumhurbaşkanına itimatnamesini
sunması dolayısiyle Başkan Leopold Senghor şu
konuşmayı yapmıştır:
«Türkiye ve Senegal halkları çoğunluğu
nun müslüman
olması bakımından birbirine
benzemektedir. Ülkelerimiz arasındaki işbirliği. nin bir nedeni de, Senegal’in büyük Atatürk’ün
ulusal bağımsızlık esasına dayanan ve barışçı
bir çerçevede yer alan siyasetinden esinlenmiş
olmasıdır. Yine bu nedenle Türkiye ve Senegal
Birleşmiş Milletlerde işbirliği yapmaktadırlar.»
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10 Şubat 1973

İNGİLTERE’NİN KIBRIS BARIŞ GÜCÜNE
YARDIMI
Birleşmiş Milletlerden bildirildiğine göre
İngiltere hükümeti, Birleşmiş Milletlerin Kıbrıs’
taki Barış Gücünün masraflarına katkı olarak
997:500 sterlin vermiştir.

10 - 15 Şubat 1973 AVRUPA YATIRIM BANKASI BAŞKANININ
ZİYARETİ
Avrupa Yatırım Bankası Başkanı Yves Le
Portz, Yeşilköy Havaalanında bir demeç vererek,
«Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu ilişki
leri çerçevesinde 2. Malî Protokol Kasım 1972’de
imzalandı ve 1 Ocak 1973’te yürürlüğe girdi.
Sözkonusu Malî Protokol çerçevesinde AYB Tür
kiye’ye yaklaşık olarak 3 milyar TL. veriyor»
demiştir.
Türkiye ile Avrupa Ekonomik
Topluluğu
arasındaki 2. Malî Protokolün uygulanmasını
başlatacak olan yeni kredi anlaşmaları, Maliye
Bakanı Müezzinoğlu ile Yatırım Bankası Başka
nı Yves Le Portz tarafından imzalanmıştır. Yeni
kredi anlaşmaları, kalkınma kredisi şartlarını
taşımakta, alt yapı projeleri için %2,5 faiz, 8 yıl
ödemesiz dönem ve 30 yıl vade, diğer projeler
içinde % 4,5 faiz, 8 yıl ödemesiz devre ve 30 yıl va
de tanımaktadır.
AYB Başkanı Yves Le Portz, imza törenin
den sonra bir basın toplantısı düzenlemiştir.
11-14 Şubat 1973 TÜRK-ARAP MÜŞTEREK TİCARET ODASI
TOPLANTISI
Kahire’d e yapılan Tü rk-A rap
Müşterek
Ticaret Odası Yönetim Kurulu toplantısına, Tür
kiye, Mısır, Suriye, Irak, Ürdün, Lübnan, Suudi
Arabistan, Bahreyn ve Kuveyt temsilcileri katıl
mıştır. Toplantıda ilgili ülkeler ticaret hayatında
gelişmeleri sağlayacak olanaklar gözden geçiril
miştir.
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12 Şubat 1973

DIŞİŞLERİ B A K A N IN IN M İLLİY E T ’E
V E R D İĞ İ DEMEÇ

Dışişleri Bakanı Halûk Bayülken,' Milliyet
Gazetesine bir demeç vererek, Kıbrıs’taki son
■gelişmeler ile ilgili soruları cevaplandırmıştır.
CBak. Belge 2)

12 Şubat 1973

PARİS BÜYÜKELÇİMİZİN İSTİŞARE İÇİN
ANKARA’Y A GELMESİ
Tüılkiye’nin Paris Büyükelçisi Haşan Esat
Işık Dışişleri Bakanı Halûk Bayülken ile yaptığı
görüşmeden sonra Ankara’ya gelişi ile ilgili ola
rak şu demeci vermiştir:
«Bir memlekette Türk milletini rencide edi
ci ibareler bulunan bir abidenin açılmasına mü
saade edilir ise ve bu açılış törenine bir hükümet
üyesi katılırsa, o memleketteki Türkiye Büyükel
çisini Ankara’da görmek tabiidir. Ancak şurası
muhakkak, ki, Fransa Türkiye’nin dostudur, dos
tu kalacaktır. İki memleket böyle olayları daima
aralarında halledecek kadar tecrübeli ve iyi ni
yetlidirler.»
Büyükelçi daha sonra, Marsilya’da açılan
Ermeni anıtının üzerinde şu yazının bulunduğunu
söylemiştir:
«1915’te Türk idarecilerinin emri
üzerine
katliam kurbanı 1,5 milyon Ermeni’nin, Fransa
ve hürriyet için ölen Ermeni muharip ve müdafillerinin hatırasına.»

14 Şubat 1973

DIŞİŞLERİ BAKANININ MARSİLYA’DA
DİKİLEN ERMENİ ANITI HAKKINDA
MECLİSTEKİ KONUŞMASI
Dışişleri Bakanı Halûk Bayülken, Millet
Meclisinde bir konuşma yaparak, M arsilya’da
Ermeniler tarafından dikilen anıt konusunda bil
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gi vermiştir... (Bk. Belge 3) Bakan 15 Şubat’ta
¡Cumhuriyet Senatosunda konu ile ilgili bir ko
nuşma yapmıştır.
Ayrıca, TBMM de böyle bir anıtın açılması
nedeniyle, üzüntülerini ve hassasiyetini bildiren
bir yazıyı Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla Fransa
Parlamentosuna göndermiş ve bu yazı Fransız
Parlamentosunun 24 Şubat birleşiminde okun
muştur.

14 Şubat 1973

KIBRIS TÜRK YÖNETİMİNİN AET İLE
ANLAŞMA KONUSUNDAKİ İTİRAZI
Kıbrıs ile Avrupa Ekonomik Topluluğu ara
sında geçenlerde imzalanan ortak üyelik anlaş
masının uygulanması bir süre ertelenmiştir. 1
Mart’ta yürürlüğe girmesi gereken anlaşmanın,
Kıbrıs Türk toplumunun çıkarlarını yeterince
korumadığı belirtilmiştir. Kıbrıs Türk Yönetimi
Yürütme Kurulu Başkanı Dr. Fazıl Küçük bun
dan bir süre evvel, Avrupa Ekonomik Topluluğu
na bir protesto telgrafı göndererek, anlaşmanın
imzalanmasından önce Kıbrıs Türklerinin görüş
lerinin alınmadığını bildirmiştir.

14 Şubat 1973

DOLAR DEVALÜASYONU İLE İLGİLİ
OLARAK BAKANLAR KURULUNUN ALDIĞI
KARAR
13 Şubat’ta Amerikan dolarının % 10 nisbetinde devalüasyonu ile ilgili olarak, Bakanlar
Kurulu şu kararı almıştır:
«ABD dolarının devalüas3.ronu üzerine duru
mu inceleyen hükümetimiz, 1 dolar eşittir 14 TL.
olan mevcut paritenin aynen muhafazasına ka
rar vermiştir. Türk Lirasının buna göre öteki
dövizlerle olan muadeleti, TC Merkez Bankası
tarafından tespit ve ilân edilecektir.»
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14 Şubat 1973

DIŞİŞLERİ BAKANININ YUGOSLAV
GAZETELERİNE DEMECİ
Dışişleri Bakanı Halûk Bayülken’in, Yugos
lav Borba ve Politika gazetelerinin Ankara mu
habirine verdiği bir demeç yayınlanmıştır.
Bakan, bu demecinde, Viyana’da cereyan
eden Avrupa’da Karşılıklı ve Dengeli Kuvvet İn
dirimi Öngörülmeleri konusunda özetle
şöyle
demiştir: «Orta Avrupa’da elde edilecek muhte
mel bir ilerlemenin, kıt’anın öteki kesimlerinde
ki ve özellikle çevremizdeki güvenliği tehlikeye
sokmayacağından emin olmak için bu görüşme
lerde Türkiye’nin de bulunmasına büyük önem
veriyoruz.»
Bakan Kıbrıs konusunda ise, Türkiye’nin
Kıbrıs’ın
bağımsızlığının muhafazasına önem
verdiğini belirtmiş ve «Bu ilke, Kıbrıs sorununun
çözümünde temel teşkil etmelidir.» demiştir.

14-16 Şubat 1973 A V R U PA KONSEYİ ÇALIŞM A GRUBUNUN
ZİYARETİ
Avrupa Konseyinin gelecekteki rolünü in
celemek üzere Danışma Meclisince kurulan ça
lışma grubu Türkiye’ye gelmiştir. Çalışma grubu
başkanı olarak Oliver Reverdin, Yeşilköy Hava
alanında verdiği demeçte, «bu gezinin başta Tür
kiye Dışişleri Bakanı olmak üzere parlamenter
lerle ilişkilerin gelişmesi için görüşmelerde bu
lunmak amacını taşıdığını açıklamış, öteki üye
ülkelerin başkentlerinde de bu yolda görüşme
ler yapılmakta olduğunu» belirtmiştir.
Reverdin daha sonra her üye ülkenin oldu
ğu gibi Türkiye’nin durumunun da Konsey tara
fından önemle izlendiğini söyleyerek, «Konsey ça
lışmalarında bazı Sosyalist üyeler, Türkiye’deki
basın sorunlarına değinip, bazı gazetecilerin ha
lâ tutuklu olduklarını belirttiler. Bu durum el
bette bizim tasvip edeceğimiz bir durum değil60

dir.» demiş, Türkiye’de kısa devrelerle uzatıl
makta olan sıkıyönetimin halen devam ettiğini
belirliyerek, ancak seçim haberlerinin ulaşması
ile bu idareden vazgeçileceği kanaatma vardık
larını söylemiştir.
Dışişleri Bakanı (Bayülken, İsviçreli millet
vekili ve heyet başkanı Oliver Reverdin, Danış
ma Meclisi Başkan Vekillerinden Prof. Turhan
Feyzioğlu, Belçikalı Senatör Hubert Leynen ve
İsveçli Milletvekili Stig Alem yr’den kurulu Ça
lışma Grubunu 15 Şubat günü kabul etmiş ve
daha sonra şereflerine bir yemek vermiştir.

14 Şubat 1973

VATİKAN BÜYÜKELÇİMİZİN VEFATI
Vatikan Büyükelçimiz, eski Deniz Kuvvetleri
Komutanı emekli Oramiral Necdet Uran, Vati
kan’da geçirdiği bir kalp krizi sonunda vefat et
miştir.
Necdet Uran 1968’den beri Türkiye’yi Vati
kan’da temsil ediyordu.

15 Şubat 1973

ANA YA SA ’DA DEĞİŞİKLİK
Millet Meclisi anayasa değişikliği kanun tek
lifinin tamamı, 63 red oyuna karşı 309 oyla kabul
etmiştir. Bu suretle, Anayasanın beş esas madde
sinde değişiklik yapılmış, iki geçici madde eklen
miştir. Yapılan değişikliklere göre Devlet Güvenlik
Mahkemeleri kurulmuştur. Bu mahkemelerin gö
rev ve yetkilerine giren suçlar ile toplu olarak iş
lenen suçlarda gözaltında bulundurma süresi 15
gün ile sınırlandırılmıştır. Yapılan diğer bir deği
şiklikle, «askeri mahkemelerde üyelerin çoğunlu
ğunun hakimlik niteliğine sahip olması şarttır. An
cak savaş halinde bu şart aranmaz» hükmü ge
tirilmiştir. Anayasaya eklenen geçici 21. mad
de ile de sıkıyönetimin kaldırıldığı tarihte, sıkı
yönetim mahkemelerinde görülmekte olan dava
lar sonuçlandırılıncaya kadar, bu mahkemelerin
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görev ve yetkilerinin devam etmesi kabul edil
miştir. Geçici 22. madde ile siyasi partilere devlet
yardımının nasıl yapılacağı hükme bağlanmıştır.
Anayasanın 148. maddesine eklenen bir fıkra
uyarınca da Anayasa Mahkemesi, siyasi partile
rin kapatılmasına ilişkin davalara duruşmalı ola
rak bakacaktır. 57. maddede yapılan bir değişik
liğe göre de partilerin iç çalışmaları, faaliyetleri
ve malî denetimlerinin Anayasa Mahkemesince
ve hangi hallerde ve nasıl yapılacağı hazırlana
cak bir kanunla düzenlenecektir.

15 Şubat 1973

D Ü N YA BANKASININ AÇTIĞI KREDİ
Dünya Bankası Türkiye’deki bir sulama ve
enerji projesi için 44 milyon dolarlık kredi veril
diğini açıklamıştır. Projeye, 30 milyon dolarlık
krediyle 'Dünya Bankasının kolu olan Uluslararası
Kalkınma Derneği (ID A) de yardım edecektir.
Proje tahminen 326,6 milyon dolara çıkacak
ve Çukurova’da Ceyhan vadisinde inşa edile
cektir.

16 Şubat 1973

YENİ KIBRIS CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI
Kıbrıs Cumhurbaşkanı Yardımcılığı için iki
adaydan bir olan Avukat Mithat Berberoğlu,
adaylıktan çekildiğini bildirmiştir.
Bunun üzerine, tek aday olması nedeniyle
Kıbrıs Türk Yönetimi Yürütme Kurulu Başkan
Yardımcısı ve Türk Cemaat Meclisi Başkanı Rauf
Denktaş, Cumhurbaşkanı yardımcısı ilân edil
miştir.
Rauf Denktaş, 27 Şubat günü Kıbrıs Türk
Yönetimi Meclisinde, Kıbrıs Cumhuriyeti Ana
yasasının 42. maddesi uyarınca and içerek res
men görevine başlamıştır.
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16 Şubat 1973

MISIR DEVLET BAŞKANININ ESKİ MISIR
BÜYÜKELÇİMİZE NİŞAN VERMESİ
Mısır Devlet Bakanı Enver sedat Dışişleri
Bakanlığı Kültür İşleri Genel Müdürü Büyükelçi
Semih Günver’e Kahire Büyükelçiliği sırasında
iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesinde gös
terdiği hizmetlerden dolayı, birinci sınıf Cumhu
riyet Nişanı vermiştir.

17 Şubat 1973

ROTTERDAM’DA YABANCILARIN TAHDİDİ
Avrupa Ekonomik Topluluğu makamları Hol
landa’da yabancı uyruklulara karşı farklı mua
melelerde bulunulup bulunulmadığı konusunu
ele almıştır. Bu konuda verilen bir önergeye göre,
Rotterdam Belediyesinin, geçen Eylül ayında aldığı
bir kararına göre Rotterdam’m herhangi bir kesi
minde yabancı sayısının kesimdeki Holandalı sayı
sının % 5’inden fazla olmayacağı, bu kararın,
Ortak Pazarla bazı 'ülkeler arasındaki anlaşma
ları özellikle Türkiye ile yapılmış olan ortaklık
anlaşmasını ihlâl edip etmediği incelenecektir.

17 Şubat 1973

FIRAT SULARININ BÖLÜŞÜLMESİ İLE
İLGİLİ GÖRÜŞMELER
Şam’dan bildirildiğine göre, Türkiye, Suriye
ve Irak arasında, Fırat sularının bölüşülmesi ko
nusunda görüşmelere başlanmıştır.

18 Şubat 1973

BAŞBAKANIN TÜRKİYE’DEKİ FİKİR
ÖZGÜRLÜĞÜ KONUSUNDA SÖZLERİ
Başbakan Ferit Melen, Millet Meclisinde
1973 bütçe tasarısının tümü üzerindeki görüşme
lerin tamamlanması sonunda yaptığı konuşma
da, sıkıyönetim uygulaması, kitap »toplanması ve
fikir suçları konusunda yapılan eleştirileri cevap
landırırken özetle şunları söylemiştir :
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«ıKitap toplatılması konusunda yine şikâyet
ler oldu. Kitap toplatılması bir defa mahkeme ka
rarı ile olmaktadır. Mahkemelerimiz bunu 'kanu
na dayanarak yapmaktadır. Bu kanunları Büyük
Meclisimiz yapmıştır. Türkiye’de benim görüşü
me göre fikir hürriyeti tamdır. Bugün sıkıyönetim
dolayısıyla bazı tahditler mevcuttur. Ama, bu
sıkıyönetim sebebiyledir ve sıkıyönetim geçicidir.
Sadece Türkiye’de tekrar ediyorum, komü
nizm propagandası yapmak, Anayasamız ve ceza
kanunumuzun 141 ve 142. maddeleriyle yasak
lanmıştır. Eğer fikir hürriyeti yok demekten mak
sat bu ise (...) bunu memleketim için tehlikeli
bulurum, Türkiye öyle bir jeopolitik durumdadır
ki başka memleketlere benzemez. (...) Türkiye
bugün Orta - Doğu’da demokrasiyi muhafaza ede
bilen tek memlekettir. Bir demokrasi adasıdır,
bu sebeple ifrata varıp bu memleketi felâkete
götürmeyelim.»
Başbakan bu konuşmasında, hükümetin
reform çalışmalarına yapılan tenkitlere cevap
vermiştir. Reform denilince, memleketin altını
üstüne getirmeye çalışılmamasmm gerektiğini
bildiren Ferit Melen, düzen değişikliğinin bir
manada reform sayılabileceğini, memleketin ih
tiyaçlarını dikkate alarak tasarılar hazırlandığını
kaydetmiştir.
Başbakan, madencilik reformu tasarısının,
hükümetçe önem verilen bazı kısımlarının değiş
tirildiğini, senatoda görüşülürken düzeltilmesine
çalışacaklarını bildirmiş, '«Toprak Reformu Tasa
rısı da komisyonda büyük bir yara almıştır. Bunun
yüce meclislerde kapatılacağına inanıyorum. Ka
patılmazsa, memleket büyük zararlar görecek
tir» demiştir.
Anayasa değişikliklerine de değinen Başba
kan, bu değişikliklerin anarşinin önlenmesi
bakımından büyük faydalar sağlayacağını belirt
miş, bunların hürriyetlerin özüne dokunduğu id
diasının da gerçeğe aykırı olduğunu söylemiştir.

Ferit Melen, 12 Mart muhtırası konusunda
da özetle şöyle konuşmuştur : «12 Mart’ın hedef
leri açıktır. 'Bu hedef, demokratik rejimimizin ge
leceğini teminat altına almaktadır. Bu hedefe
doğru süratle yol almakta olduğumuz hır devre
de, 12 Mart hakkında yeniden bazı tereddütler
ve kuşkular uyandıracak mahiyette ¡beyanlarda
bulunulmasında biz hükümet olarak bir yarar
görmüyoruz.»

19 Şubat 1973

CHP’DEN KOPAN GÜÇLERİN BİRLEŞMESİ
Milliyetçi Güven Partisi, Cumhuriyetçi Parti
ile Cumhuriyet Halk Partisinden ayrılarak ba
ğımsız kalan parlamenterlerin birleşmeleri ile
ilgili protokol taraflarca imzalanmıştır. Birleşme
nin MGP’nin olağanüstü kongresinde karara bağ
lanması konusunda da mutabakata varılmıştır.

20 Şubat 1973

BATI TRAKYA TÜRKLERİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA
Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Semih Akbil, Batı
Trakya Türklerine manevi işkence yapıldığı yo
lundaki haberle ilgili olarak şu açıklamayı yap
mıştır •:
«Türkiye radyolarının kahvelerde dinle tilmemesi için üç köyde jandarmanın kahveciye
tenbihatta bulunduğu, ayrıca bir köyde de bu
tenbihatm Türkiye televizyonu için de yapıldığı
öğrenilmiştir. Bu davranışın umumi bir tatbikat
tan ziyade münferit birkaç köyde jandarmanın
şahsi davranışı olduğu tahmin edilmekle beraber,
bu nevi hareketlerin durdurulmasını temin için
gerekli teşebbüs derhal yapılmıştır.
Bunu haricinde, Türkçe plâkların resmi
makamlarca toplattırılıp imha ettirildiği, Türklerin radyo, televizyon ve benzeri cihazları için
ayırıcı bir şekilde ruhsata ¡tâbi ¡tutuldukları hu
susunda Bakanlığa intikal etmiş bir bilgi bulun
mamaktadır. Keza soydaşlarımızın pazarlarda
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mallarını satamadıkları yolunda da herhangi bir
bilgi mevcut değildir.
Soydaşlarımızın sadece Rodop Vilâyetinde
bir yıllık ve bir seyahat için pasaport verilmesi
yolunda bir tatbikata başlamış ve Yunan davra
nışının durdurulması için tarafımızdan gerekli
teşebbüs yapılmıştır. Bir rivayeti kapsayan bu
tatbikatın son zamanlarda gevşediği ve bazı soy
daşların beş yıllık süreli pasaport almaya başla
dıkları müşahade edilmektedir.
Türkiye’de kolera salgmı çıktığı zaman Yu
nanistan’ın Türkiye ile hudut bölgelerinde, yani
Batı Trakya’da bütün nüfus mecburi aşıya tâbi
tutulmuştu. Salgın geçirilmiş bütün ülkelere gi
decek Yunan vatandaşları bir kerelik aşı ile bu
muafiyetlerini yenilemekle mükellef tutulmak
tadırlar. Bu aşı bütün sıhhat merkezlerinde ya
pılmakta olup herhangi bir zaman kaybına se
bebiyet verdiği duyulmamıştır.
Haberde, Batı Trakya okullarında Türkçe
derslerin kaldırıldığından bahsedilmektedir. Batı
Trakya azınlık 'okullarında Türkçe ¡tedrisat her
hangi bir değişikliğe uğramadan eskisi gibi de
vam etmektedir.
Tabakhane Camiinin istimlâki tabiatiyle soy
daşlarımız arasında üzüntü yaratmıştır. Ancak
yapılan teşebbüslerimiz neticesi, bu camiin yerine
istimlâk sahası haricinde yeni bir camiin yapıl
masına müsaade edileceğinin Yunan Hüküme
tince vaad edilmesi bu üzüntüyü hafifletmiştir.
Soydaşlarımızın gayrimenkul iktisabına ko
nan takyitlerinin kaldırılması için teşebbüsleri
miz sürdürülmektedir.»

20 Şubat 1973

TÜRKİYE İLE KANADA ARASINDA
KREDİ ANLAŞMASI
PTT telekomünikasyon projesinin dış finans
man ihtiyacını karşılamak üzere, Kanada İhracatı
Geliştirme Kurumu (Export Devlopment Corpo
ration) dan sağlanan 13 milyon Kanada Doları
tut arındaki kredi anlaşması, Ottawa’da Büyük
elçimiz İrfan Tansel ile EDC Direktörü tarafından
imzalanmıştır. Sözkonusu kredi daha evvel hü
kümetimizle Kanada Uluslararası Kalkınma Ajan
sı (GEDA) arasında 9 Ocak 1973 tarihinde Anka
ra’da imzalanmış olan 9,85 milyon dolarlık an
laşmaya ek olarak verilmiştir.
Projenin toplam dış finansman ihtiyacı 36
milyon dolar tutmaktadır. Bakiye dış finansmanın
ayrı bir kredi anlaşmasına konu teşkil edebileceği
belirtilmiştir.

21 Şubat 1973

YÜKSEK KOMUTA HEYETİNİN BİLDİRİSİ
Genelkurmay Genel Sekreterliğinden aşa
ğıdaki bildiri yayınlanm ıştır:
«1. Sorumsuz veya sorumluluğunu idrak
edemeyen bazı politikacılarla sapık ideoloji ve
çıkar çevrelerinin memleketin yüksek menfaat
lerini hiçe sayarak ve Silâhlı Kuvvetlerin vakur
bir anlayış içerisinde bulunmasından cür’et ala
rak son aylarda gittikçe temposunu arttıran yer
siz beyan ve yorumda bulunmaları esefle rnüşahade olunmaktadır.
2. Türk vatanı ve milletini, maruz kaldığı
yok olma tehdidinden kurtarmak ve güvenli bir
geleceğe kavuşturmak 'amacı ile verilmiş olan 12
Mart muhtırasının Silâhlı Kuvvetlere yüklediği
sorumluluğun idraki içinde bulunan Yüksek Ko
muta [Heyeti,
a — Silâhlı Kuvvetlere ve 12 Mart muhtı
rasına doğrudan doğruya veya dolaylı olarak yö
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neltilen küçük düşürücü ve kışkırtıcı sataşma ve
beyanların son bulmasını,
b — Muhtıranın gereği olarak, yurtta hu
zur ve istikrarın sağlanması ve devamını
c — Reformların gerektiği şekilde ve bir an
önce tahakkuk ettirilmesini
d — Siyasi partiler ve seçim kanunlarının
milli iradeyi âdil bir şekilde tam olarak yansıta
cak bir temsile ve dürüst bir seçime imkân vere
cek hale getirilmesini,
e — 'Böylece içinde bulunulan bunalım ve
olağanüstü durumdan bir an evvel çıkılarak, nor
mal döneme arızasızca geçilmesini sağlamak
amacıyla sarf edilecek çabalar konusunda başlıca
siyasi partilerimizin, Kontenjan, Milli Birlik ve
bağımsız grupların lider kadroları ile fikir teati
sinde bulunmak üzere görüşme ve temaslar ya
pılmasını yurt yararma mülâhaza etmiştir.
Bu amaçla davet olunan bütün parti ve grup
liderleri bu görüşmelere büyük bir içtenlikle ka
tılmışlardır. Yalnız Adalet Partisi Genel Başkanı
kendisine özgü bazı nedenlerle yapılan davetlere
icabet etmekten kaçınmıştır.
■Liderler ve beraberindeki heyetlerle yapıl
mış olan bu görüşmeler şahıs zümre parti ve hü
kümet icraatı bahse konu edilmeksizin samimi
bir hava içerisinde cereyan etmiş olup bu husus
ta yanlış istikametlerde yayılmasına çalışılan her
türlü haber ve yorumların hakikatle hiçbir ilgisi
yoktur.
Keyfiyet kamu oyuna saygıyla duyurulur.»

21 Şubat 1973

DIŞİŞLERİ BAKANININ MECLİSTEKİ BÜTÇE
KONUŞMASI
Dışişleri Bakanı Halûk Bayülken, Bakanlığı
bütçesinin Millet Meclisinde müzakeresi müna
sebetiyle bir konuşma yapmıştır. (Bk. Belge 4)
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21 Şubat 1973

CUMHURBAŞKANININ IRAK HABER
AJANSINA DEMECİ
Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay, Irak Haber
Ajansının. Ankara muhabirine verdiği demeçte,
Tüıik - Irak ilişkilerinin gelişmesinden memnun
luk duyduğunu söylemiş, Türkiye ve Irak arasın
daki çeşitli düzeylerdeki son görüşmelerin iki
ülke arasındaki ilişkilerin kuvvetlenmesine kat
kıda bulunmuş olduğunu belirtmiştir.

21-24 Şubat 1973 RAUF DENKTAŞ’IN ZİYARETİ
Kıbrıs Cumhurbaşkanı Yardımcısı Rauf
Denktaş, havaalanında verdiği demeçte Ankara
ziyaretinin rutin görüşmelerle ilgili olağan te
maslardan biri olduğunu, yeni görevine başlama
dan önce bu temasın yapılmasını gerekli buldu
ğunu, genişletilmiş cemaatlerarası görüşmelerin
yeni safhasında ele alınacak konular hakkında
da Ankara ile temas etmenin gerekli olduğunu
söylemiştir.
Rauf Denktaş, Ankara’daki temasları sıra
sında Cumhurbaşkanı tarafından kabul edilmiş,
Başbakan ve Genelkurmay Başkanını ziyaret
etmiş, Dışişleri Bakanı ile bir görüşme yapmıştır.

21 Şubat 1973

MACARİSTAN’DAN SERBEST DÖVİZ İTHALÂTI
Ticaret Bakanlığı, 1973 yılı ithalât rejimi çerçevsinde Macaristan’dan serbest dövizle ithalât
yapılmasının uygun görüldüğünü açıklamıştır.

22 Şubat 1973

LİBYA UÇAĞININ İSRAİL KUVVETLERİ
TARAFINDAN DÜŞÜRÜLMESİ İLE İLGİLİ
AÇIKLAMA
Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Semih Akbil, konu
ile ilgili olarak şu açıklamayı yapm ıştır:
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«Sina yarımada-sı üzerinde sivil bir Libya
uçağının İsrail kuvvetleri 'tarafından düşürülmüş
olmasını büyük üzüntü ve esefle karşıladık.
Askeri bir amacı bulunmadığı ve münhası
ran sivil yolcu taşıdığı anlaşılan bir uçağın her
ne sebeple olursa olsun düşürülmesi mazur gö
rülebilecek bir hareket değildir.»

23 Şubat

1973

CENTO KURULUŞUNUN 18. YILDÖNÜMÜ
Merkezi Antlaşma Teşkilâtı (Cento)’nun 18.
yıldönümü münasebetiyle üye ülkelerin Genelkur
may Başkanları ve Dışişleri 'Bakanları mesajlar
yayınlamışlardır.

27 Şubat

1973

KIBRIS BİRLİĞİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ
Kıbrıs Türk Alayı 'Değiştirme Birliği, Lef
koşe’de görev süresi sona eren birlikten görevi
devralmıştır.

27 Şubat

1973

İSTANBUL SIKIYÖNETİM KOMUTANLIĞININ
ÇALIŞMALARI İLE İLGİLİ BASIN TOPLANTISI
I. Ordu ve Sıkıyönetim Komutanlığının yap
tığı 3. basın toplantısında, Türkiye’ye yöneltilmiş
yurt dışı faaliyetler hakkında da ¡bilgi verilmiş
ve bu arada Amnesty International’m son ziya
reti konusunda şöyle denilm iştir:
«Bu insancıl kuruluşun Türkiye’deki siyasi
tutuklularla ilgilenmesi şüphesiz görevleri gere
ğidir. Ancak ellerinde bulunan bir ad listesiyle
Türkiye’ye gelmeleri ve bu listeye göre demokra
siye kasdetmiş kişilerle görüşme istemeleri, ken
dilerini tek yanlı bir harekete itmiş neticede
amaçlarıyla bağdaşmayan bir tutuma yönelt
miştir.»
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28 Şubat 1973

1973 BÜTÇESİNİN KABULÜ
61 milyar 23 milyon TL. olarak bağlanan
1973 malî bütçesi, Millet Meclisinde 121’e karşı
244 oyla kabul edilerek kanunlaşmıştır. Oylama
da OHP ve DP’li üyeler aleyhte rey vermişlerdir.

28 Şubat 1973

İRLANDA’DA SEÇİMLER
İrlanda 'Başbakanı Jack Lynch’in iktidar par
tisi Fianna Fail seçimleri kaybetmiştir. Liam
Cosgrave yeni İrlanda Başbakanı olmuştur.
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12 Şubat 1973

AYB BAŞKANININ BASIN TOPLANTISI
Avrupa Yatınım (Bankası Başkanı Yves Le Portz, Türkiye ile AET
arasındaki 2. (Malî protokolün uygulanmasını ¡başlatacak ¡kredi anlaş
malarının imzalanmasından sonra bir ıbasm toplantısı yapmıştır:
«I Ocak 1973 tarihinde yürürlüğe giren, AET ile Türkiye arasın
daki 2. Mâli protokol, Mayıs 1976’ya 'kadar 260 milyon dolara ulaşa
bilecek ve Türk ekonomisinin kalkınmasında katkıda bulunacak ya
tırım projelerinin finansmanına tahsis edilecek, uygun şartlı kredi
lerin verilmesini öngörmektedir. Avrupa Yatırım Bankası Türk hü
kümeti ile, bu protokol tahtında uygulanmak üzere, Ankara’da
27.75 milyon H. B. (30.1 milyon dolar) lık bir seri anlaşmayı sonuç
landırmış bulunmaktadır.
Avrupa Yatırım (Bankası bu muameleleri Avrupa Topluluğu üye
devletlerinin kendisine verdiği yetkiye dayanarak onlar adına «özel
bölümü» çerçevesinde gerçekleştirmektedir. Topluluğun genişlemesi
sebebiyle yapılan ortaklık anlaşmasının tatbikatı henüz yürürlüğe
girmemiş olduğundan şimdilik kurucu 6 üye devletin yetkisi mevzuu
bahistir.
Anlaşmalardan biri, bir kamu kuruluşu olan Petkim Petrokimya
AŞ’nin bir bölümü olarak kurulan Petkim Kauçuk Şirketinin İzmit’te
gerçekleştireceği ve SBR - ORB tipli sentetik kauçuk üretecek bir fab
rikanın finansmanıdır. Kurulacak fabrika, Türkiye’de araba lâstiği
endüstrisinin gelişmesiyle Türk piyasasında duyulacak ihtiyacı kar
şılamak üzere senede 45 bin ton sentetik kauçuk üretecek bir fabri
kanın finansmanıdır. Kurulacak fabrika, Türkiye’de araba lâstiği
endüstrisinin gelişmesiyle Türk piyasasında duyulacak ihtiyacı kar
şılamak üzere senede 45 bin ton sentetik kauçuk üretecektir. Halen
Türkiye’ye gerekli kauçuk ithal edildiğinden bu proje Türkiye’nin
ödemeler dengesi üzerinde olumlu etki yaratacak ve Türkiye’ye petro
kimya gibi çok önemli bir konuda yeni sanayi teknikleri getirecektir.
Projenin sabit yatırım miktarı 32,7 milyon hesap birimidir. Ve
AYB bu miktara 6.4 milyon hesap birimlik bir ikraz ile katkıda bulun
maktadır. Bu miktar, 1. Mâli protokol çerçevesinde 1969 senesinde
yapılan 9.3 milyon H.B. lık bir ikraza ilâve edilmektedir.
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Kadro anlaşmasının tamamlanmasıyla 15 milyon H.B.lik kredi
nin 1973 yılında aracılığıyla özel sektör sanayi projelerinin finans
manına tahsis edilmesi sağlanmıştır. Bu miktarın 6 Milyon H.B.’lik
kısmı global ikraz şeklinde, küçük ve orta çaptaki teşebbüslerin
finansmanına ayrılacaktır.
Bu anlaşma, yatırım kredilerinin büyük bir kısmını ESKB’den
sağlayan Türk özel sektörünün istikbal vaadeden gelişme potansi
yeli gözönünde bulundurularak sonuçlandırılmıştır.
Türkiye’nin önemli yatırım projelerinin gerçekleştirilmesinde
öncü kamu sektörüne yatırım öncesi harcamaları finanse etmesi
amacıyla global olarak 2 milyon H.B.’lik bir kredi verilmektedir. Bu
amaçla alman diğer yardımlarla birlikte, etüd veya teknik yardım
anlaşmaları için verilen AYB kredisi Türkiye’ye yatırım projelerinin
hazırlıklarını tesbi-t ve geliştirme yönünden yardımcı olacağı gibi
AET’nin teknoloji ve tecrübesinden faydalanma fırsatını da verecektir.
15 lokomotifin tedariki ve sabit tesislerin kurulması dahil olmak
üzere 140 km ’lik İstanbul - Adapazarı hattının elektrifikasyonu ile
ilgili finansman: Bu proje dizelizasyon programı ile yakından il
gilidir.
TCDD tarafından yürütülecek olan bu projenin maliyeti 17.3
milyon H.B. olarak hesaplanmış olup, A Y B ’nm bu projenin finansma
nına katkısı 4.35 milyon H.B.’dır.
A Y B ’nin Türkiye Hükümetine verdiği bu krediler 8 yılı ödeme
siz devre olmak üzere 30 yıl vadelidir. Normal rantabilitesi ilk iki
operasyon için faiz oranı % 4.5 olup, bu oran uzun vadede kâr geti
recek diğer iki operasyon için % 2.5’dur. Türk hükümetince, nihai
kullanıcılara devredilecek fonlar için tatbik edilecek şartlar, her pro
jenin ekonomik ve mali özellikleri gözönünde bulundurularak Özel
hallere göre tayin edilecektir.
Türkiye Cumhuriyeti ile AYB arasında 1964 senesinde imzala
nan genel anlaşmanın kapsamını Malî Protokol çerçevesinde yapıla
cak finansmanları da ihtiva edecek şekilde genişleten bir ek sözleş
me imzalanmıştır. Bu anlaşma Türk hükümetinin, Banka’dan aldığı
kredileri nihai lehdara farklı vadelerle uygulamasından biriken fon
ların yerinde kullanılmasının şartlarını tesbit etmektedir. Bu fonlar
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdinde özel bir hesapta biriktirilmeye devam edilecek ve AYB ile mutabık kalınarak, diğer yatırım
projelerinin finansmanında kullanılabilecektir.»
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DIŞİŞLERİ BAKANININ MİLLİYET’E VERDİĞİ DEMEÇ
Dışişleri Bakanı Haluk Bayülfcen, Milliyet gazetesi başyazarı Abdi
İpekçi’nin Kıbrıs ile ilgili sorularını şu şekilde cevaplandırmıştır:
«Kıbrıs’taki bu son gelişmeler, bilhassa Rum. Cemaati içindeki
gelişmeler, Türk Cemaati ile bir çatışmaya dönebilir mi dönemez mi
meselesi çok nazik bir sorundur. Böyle bir dönüşüm herhalde Rum
Cemaatine hiçbir şe/ getirmez. Bilâkis Kıbrıs meselesi bakımından
bambaşka bir durum ortaya çıkar. O sebeple çok ihtiyatlı hareket
edeceklerini sanıyorum. Biz Kıbrıs meselesine barışçı bir hal tarzı
sağlamak için uzun seneler büyük gayretler gösterdik, cemaat da
gerçekten büyük fedâkârlıklar pahasına barışçı bir çözüm yolu için
elinden gelen iyi niyetli çabayı esirgememiştir.
Politikamız bu esasa temerküz etmekle beraber, politikamızda
çok sarih olan unsurlar da vardır. Bunlar bildiğiniz gibi zora karşı
Türkiye’nin müsamaha göstermeyeceği esasına dayanır. Binaenaleyh
biz her zaman için Kıbrıs’ta çalkantılar ortaya çıksın veya çıkmasın
bu konuda fevkalâde dikkatliyiz. Devlet olarak tedbirlerimizi hiç bir
zaman eksik etmeyiz. Onun için bu gelişmeleri büyük bir dikkat ve \
hassasiyetle takib ediyoruz. Herhangi bir şekilde cemaatimizi ilgi
lendiren bize doğru bir taarruz, bir ihtilâf mahiyetini alacak olursa,
biz o konuda siyasetimizin tesbit edilmiş olan unsurlarını yerine ge
tirmekten bir an dahi geri kalmayız. Bunları katiyyen bir tehdit an
lamında söylemiyorum. Bu, bizim senelerden beri yerleşmiş, tesbit
edilmiş milletçe ve devletçe kararlaştırılmış olan politikamızın esa
sıdır. Hükümetler değişmiştir, değişebilir, fakat Kıbrıs’la ilgili Tür
kiye devletinin politikası değişmez. Binaenaleyh bu sözlerim katiyyen
bir tehdit anlamında alınmamalıdır. Ancak hukukumuzun ne oldu
ğunu biliyoruz. Barışçı bir çözüm yoluna karşı büyük bir iyiniyetle
gayret sarfediyoruz. Bu hususta Yunanistan’la oldukça uzun bir sü
reden beri semere vermesini beklediğimiz bir işbirliğine de girmiş
vaziyetteyiz. Tabiatiyle bu konularda kendileriyle devamlı temas
halindeyiz. Özellikle çalkantılar olduğu zaman onları uyarıyoruz. Bu
teşebbüsleri, uyarmaları, temasları yapmakla beraber, Türk devleti
nin tanınmış, bilinen, değişmesine imkân olmayan hukukuna daya
nan bir politikası, bir kararlılığı vardır.
Milletimizin büyük bir vasfı vardır. Dış tehlike belirdiği zaman
iç konu derhal durdurulur, dış tehlikeye karşı ye'kvücut olarak cephe
alırız. O sebeple, ben böyle bir şeyden istifade edilmek istenmesi gibi
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bir düşüncenin karşı tarafta bulunabileceğini zannetmiyorum. Çünkü
o zaman Türk milletini ve Türk tarihini tanımamak gibi bir hata
olur ki bunun bedelini, bu hatayı yapanlar çok ağır ödeyebilirler.
Enosis istekleri, (Kıbrıs meselesinin geçerli, tutarlı, devamlı, âdil
bir çözüme 'bağlanmamış olmasında ve hatta 1960’larda olduğu gibi,
bir çözüme bağlanmış bulunsa dahi, o çözüm şeklinin yürütüleme
miş olmasında büyük rol oynamıştır. Bunu görmemezlikten gelmek
imkânsızdır. Ancak böyle bir konunun aktif bir siyasi mesele olarak
açıkça, pervasızca yürütülmesi veya «unutulmuştur» gibi beyanlarla
götürülmüş olmasına rağmen biz siyasetimizi uzun yıllardan beri
gayet açık bir şekilde tesbit etmişizdir. Bu, andlaşmalarla da tesbit
edilmiştir. Binaenaleyh, Enosis hafckinda ne şekilde konuşacakları,
bunu ne şekilde kendi cemaatleri içerisinde kullanmak veya kullan
mamak yoluna gidecekleri belki taraflardan birini veya ikisini daha
fazla alakadar edebilir. Bizi alakadar eden kısmı bunun aktif bir
politika, aktif bir hedef halinde karşımıza çıkıp çıkmadığıdır. Bu çık
tığı anda, Türkiye’nin ve andlaşmalann cevabı sarihtir.
Adada toplumlararası görüşmelerin devam etmekte olması - fil
hakika ara verilmiştir ama seçimlerden sonra başlayacaktır, ve bu
toplumlararası görüşmelere Türkiye ve Yunanistan’ın birer uzmanla
katılmaları, görüşmelerin olumlu neticeye varması hususunda yar
dımcı olmaları bana sorduğunuz konu üzerinde genişçe yorum yap
mamı önler. Yanlız şunu söyleyebilirim : Müzakereler iki toplum
arasında anayasal konularda cereyan etmektedir. Şimdi cemaatler
kendi anayasa usullerine göre seçimleri yapmaktadırlar. Binaenaleyh
müzakerelerde rol oynayacak olan kimseler demek ki cemaatlerin
kendilerine görev verdikleri şahıslar olacaklardır. Bu müzakereler
netice alınmak için yapıldığına göre maziden çok hal ve istikbale
bakmak, değerlendirmeleri müzakerelerin sonuçlarına bağlamak her
halde daha ihtiyatlı ve daha yerinde bir düşünce tarzı olacaktır.
Görüşmelere başlarken, muhteva hakkında açıklamalarda bu
lunmak üzerinde taraflar anlaşmışlardı. Binaenaleyh görüşmelerde
ele alınmış olan çok önemli konuları da ihtiva eden hususlarda şu veya
bu şekilde bir ifadede bulunmamı doğru bulmazsınız. Yalnız şu dü
şünceyi serdedebilirim: Müzakerenin gayesi, tarafların görüşerek
birbirleriyle anlaşabilecekleri bir konu üzerinde mutabakatı sağla
mak gayesiyle yapılan gayretlerdir. Netice almak üzere taraflar gay
ret sarfedeceklerdir. Şimdi Müzakerenin başlangıcında bazı esaslar
vardır. Demin söyledim, anayasal konular üzerinde cereyan ediyor,
araştırıcı niteliktedir. Andlaşmalar, Enosis’i ve taksimi yasaklamış
78

tır. Binaenaleyh, görüşmelerin istinad ettiği husus, Kıbrıs’ın istiklâ
linin devamı üzerindedir.
Şimdi, belirli, tek tek konuların ne şekilde ele alındığı, tutumlar
ne şekilde tecelli etti diye açıklamada bulunmam doğru değil. Ama
Türkiye’nin Yunanistan’ın Anayasa uzmanları bu genişletilmiş top
lumlararası görüşmeler başladıktan sonra, konu hakkında kâfi de
recede aydınlandıktan, konuyu kâfi derecede kavradıktan sonra, ana
yasa yürütme ve yargı organları hakkında geniş görüşmelere geç
miştir. Bu konularda bazı terakkiler kaydedilmiştir. Kaydedilmiştir
ama, bazı çevrelerden - iyiniyetle olduğunu söylemek güç, belki, pro
pagandaya müteveccih olabilir - haberler uçuruluyor. Anlaşma oldu
vs. gibi. Bizim görüşümüz şudur: Bu anayasal konularda yapılan bir
paket anlaşmadır. Bu paket anlaşmanın ne halde olduğunu, yani
başarı sağlayıp sağlayamadığını, bunu söyleyebilmek için bütün
konuların bitmiş olması lâzım. Şimdi ise herkesçe malûm olan husus,
mahalli muhtariyet konusunun seçimlerden sonra ele alınacağıdır.
Bu çok önemli konulardan birisidir. Binaenaleyh ne gibi terakkiler
elde edilecektir, beklemek lâzım. Bu sebeple, görüşmelerde bazı te
râkkiler kaydedilmiş olması, müzakerelerin başarı ile sonuçlandığı
veya sonuçlanacağını söylemek imkânını kimseye şu anda verme
mektedir. Ama bu ve önümüzdeki safhalarda olumlu sonuçlar alı
nırsa, şüphesiz ki, hepimizin arzuladığı netice alınacak demektir. Bi
naenaleyh, gerek kendi, gerek dünya kamu oyunu yanıltıcı mahiyet
teki haberler üzerine dikkati çekmek isterim. Anlaşma olmuştur, her
şey yolunda yürüyor gibi haberler, yorumlar, dediğim gibi kasıtla
değilse bile, propaganda maksadiyle yayılmâktadır. Gerçeğe daya
narak söylenebilecek olan söz bir takım terakkiler olmuştur, ama
bu bir paket anlaşmadır, bir toptan anlaşmadır. Bunun içindir ki,
bütün suallere, ihtiyatlı bir iyimserlik muhafaza ediyorum sözünden
başka değerlendirmede bulunmadım. Genişletilmiş toplumlararası
görüşmeler formülü, Türkiye ve Yunanistan arasında bir temel an
layışa dayanmaktır. İki memleketin anayasa uzmanlarıriı görüşme
lere göndermesi, böyle bir arzuyu izhar etmeleri ve netice alınmasını
arzulamalarına delâlettir. Bizim düşüncemiz-ki bu Yunanistan ta
rafından da muhtelif vesilelerle açıklanmış ve teyid edilmiştir - iki
memleketin gayretlerini faydalı kılar. Gerçek milli menfaatler dik
kate alındığı takdirde iki memleketin birbirine karşı değil, yanyana
olmasından büyük faydalar vardır. Bu iki tarafın devlet ricalince
çok defa beyan edilmiştir. Şimdi bu düşünce tarzı ve bu niyetlerle
Kıbrıs meselesindeki çalışmalarımızı bağlamak doğru olur mu? Diye
ceksiniz ki bütün faaliyetler, bütün gelişmeler iki tarafın açıkça be
yan ettiği bu olumlu hedefe uygun şekilde cereyan etmekte midir?
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Kıbrıs meselesi için şunu söylemek belki dürüst o lu r: iki tarafın bu
konudaki davranışları yapıcıdır. Bunun dışında ilişkilerimizde bazı
sıkıntılarımız vardır.
Batı Trakya'da, Oniki Ada’daki azınlıkla ilgili bazı hareketler,
Oniki Ada’daki Türklerle ilgili kültür konularında alman bazı ted
birler, hedefle bağdaşacak hareketler olarak gözükmüyor. Bunları
daha çok mahalli makamların hareketlerine yormak istediğimizi
söyledim. Biz Yunanistan’la Türkiye arasında bu iki memleketin
gerçek milli menfaatlerinin icab ettirdiği şekilde ahenkli bir işbirli
ği vücut bulmasını, büyük Atatürk ile Venizelos zamanında yaratıl
mış olan karşılıklı yararlara dayanan dostluğun ihyasını samimi
yetle arzu etmekteyiz. Bunu söylerken, dikkat etmişsinizdir, iki mem
leketin milli çıkarlarının ahenkli bir şekilde dengeleştirilmesini söy
lüyorum. Binaenaleyh, karşı taraf gibi biz de, milli menfaatlerimizden
fedakarlık edemeyiz. Yani ne Kıbrıs meselesinde, ne başka bir ko
nuda, milli menfaatlerimizden, haklarımızdan feragat edemeyiz. Ama
hüner odur ki, devlet adamları için karşılıklı milli menfaatlerde bir
ahenk dengesini bulabilsinler ve bundan iki taraf da yararlansın.
İşte zaten müzakerelerinde, dış politikanın da, zannediyorum hepsi
nin üzerinde temerküz etmesi lâzım gelen esaslı nokta bu. Yoksa
ihtilâf çıkarmak en kolay şey. Asıl mühim olan ihtilâfları çıkarma
mak veyahut da çıkan ihtilâfları bu espriyle, böyle bir görüşle hal
letmek, münasebetleri takviye etmek.»

B E L G E

3

DIŞİŞLERİ B A K A N IN IN M A R S İLYA ’D AKİ ABİDE İLE İLGİLİ
OLARAK MİLLET MECLİSİNDE YAPTIĞ I KONUŞM A
Dışişleri Bakanı 'Halûk Bayülken’in konuşması şöyledir =
«Sayın Başkan ve Sayın Milletvekilleri,
Marsilya’da Ermeniler tarafından dikilen ve aleyhimizde bazı
sözleri ifade eden bir anıtın açılış töreni ile ilgili olarak açıklamada
bulunmak için huzurlarınızı işgal ediyorum.
Malûmunuz olduğu üzere bu tören 11 Şubat Pazar günü yapıl
mıştır. Açılış töreninde Fransız Hükümetinin bir üyesi olan Gençlik
ve Spor İşleriyle görevli Devlet Bakanı Joseph Comiti bu törene baş
kanlık etmiştir. Yine malumları olduğu üzere aleyhimizde ifadeler
taşıyan böyle bir âbidenin açılışına Fransa Hükümetinin Bakanla
rından birinin başkanlık etmesi karşısındaki hassasiyetimizi göster
80

mek ve istişarelerde ¡bulunmak üzere Paris Büyükelçimize Ankara’
ya dönmesi 'talimatını vermiş bulunuyoruz ve Büyükelçi de Ankara’
ya dönmüştür.
Sayın Milletvekilleri,
Olayın evveliyatı şöyledir:
Marsilya’da Başkonsolosluk binamızın bulunduğu Avenue de
Prado üzerinde Başkonsolosluğa yüz metre mesafede bir Ermeni ki
lisesinin bahçesinde bir âbide dikilmesi 1971’de kararlaştırılmış ve
tarafımızdan haber alınmıştır. Âbidenin üzerine «1915 yılında Türk
idarecileri tarafından emredilen katliam kurbanı birbuçuk milyon
Ermeninin, Fransa ve hürriyet için ölen Ermeni muharip ve müdafilerinin hatırasına» şeklinde bir ibare konulacağı haber alınmış ve
Paris Büyükelçiliğimiz tarafından zamanında gerekli teşebbüslere
girişilmiştir. Bu teşebbüslerde, bu anıtta Türklerle ilgili bir ibare bu
lunmasına ve böyle bir açılışa müsaade edilmemesinin, buna Hükü
met seviyesinde bir iştirakin bahiskonusu olmamasının gerektiği be
lirtilmiştir. Teşebbüslerimize cevaben Fransız Hâriciyesi, Türklerle
ilgili bir ibarenin bulunmasına razı olmayacakları ve bu şekilde bir
açılışa müsaade etmiyeceklerini Büyükelçimize ifade etmişlerdir.
Ermenilerin topluca yaşadıkları Fransa, Lübnan, Amerika ve
Brezilya gibi ülkelerde son yıllarda bir takım aşırı ruhlu Ermeni un
surlarının tahrikiyle 1915 sözde Ermeni katliamının tel’in amacına
yönelen âbideler dikilmesine tevessül olunduğu görülmektedir. Fil
hakika 1915 hâdiselerinin 50. yıldönümü münasebetiyle Ermeniler
Beyrut’ta Bikfaya’da büyük bir âbide yaptırmışlardır. Açılış 1970 hâ
diselerinden bahseden aleyhimizde ibareler konulması kararlaştırıl
mıştır. Fakat Lübnan Hükümeti nezdinde vaki teşebbüslerin netice
sinde bu ibareler konulmamış ve Türkiye ve Türfclerden bahsedilme
mişti. Âbideye şu ibare vazedilmiştir:
«Bu âbide Ermeni katliamının 50. yılı münasebetiyle Lübnan’
daki bütün Ermenilerin yardımıyla, Ermeni milletinin şahsına ve
Lübnan vatanına minnettarlık nişanesi olarak dikilmiştir.»
Keza Amerika’da California’mn küçük bir şehri olan

Monte

Bello’da 1915 olayları ile ilgili bir âbidenin temeli 23 Nisan 1968 de
atılmıştır. Vaşmgton Büyükelçiliğimizin teşebbüsleri sonunda bu âbi
de üzerine konulması kararlaştırılan aleyhimizdeki ibareler kaldırıl
mıştır. Ve ibare şu şekildedir:
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«'Bu âbide, insanlığa karşı işlenen cürümlerin kurbanı olan çe
şitli milletlerin fertlerine ithaf en Ermeni asıllı Amerikalılar tarafın
dan yaptırılmıştır.»
İbare budur.
Brezilya’daki Enmenilerden bazıları da 1960 yılından itibaren
memleketimiz aleyhine faaliyetlere yönelmişlerdir. Bununla da il
gili olarak tarafımızdan Brezilya nezdinde teşebbüslere tevessül
olunmuştur. 24 Nisan 1965’de Sao Paolo’da Ermeni Şehitleri Hatıra
sına» diye bir âbide dikilmiştir.
Fransa’da Lyon’a bağlı küçük bir kasaba olan Decines’de 4 Ha
ziran 1972 tarihinde bazı Ermeniler tarafından bir âbidenin yaptırıl
masına tevessül edilmiş, açılış töreni mahalli ölçüde kalmış ve Paris
Büyükelçiliğimizce Fransız Hâriciyesi nezdinde âbidede memleketi
mize müteveccih ifadelere müsaade edilmemesi için vaktinde yapıl
mış olan teşebbüsler sonucunda da böyle ibarelere yer verilmemiş
tir. Kitabede Türkiye ve Türklerle alâkalı ibareler bulunmamıştır.
Marsilya’daki âbide ile ilgili olarak Le Provençal Gazetesinin 3
Şubat tarihli nüshasında Fransız Hükümetinin âbide üzerinde Türkler tarafından katliam yapıldığına işaret eden bir ibare bulunmama
sında İsrara devam ettiği, fakat bunun yanında Fransa Hükümeti
üyesi Gençlik ve Spor İşleri Devlet Bakanı Joseph Comiti’nin âbide
nin 11 Şubat Pazar günü yapılacak açılış törenine iştirak edeceği ve
âbidenin kendisi tarafından açılacağı yolunda bir haber çıkmıştır.
Esasen bu konuyu devamlı surette takip eden Paris Büyükelçimiz ve
Büyükelçiliğimiz yapmış olduğu muhtelif teşebbüsler meyanmda bu
haber üzerine de bize daha evvel verilmiş olan sözü de hatırlatmak
maksadıyla Fransa Dışişleri Bakanı Mösyö Schumann’ı görmek üze
re randevu talep etmiştir. Seçim gezisine çıkmış olduğu ve bütün
randevuları kaldırmış bulunduğu gerekçesiyle Mösyö SchumannTa
görüşme imkânı olamamış, bunun üzerine Büyükelçimiz Hâriciye
deki en yüksek seviyedeki ilgililerle lüzumlu görüşmeler yapmış ve
teşebbüslere devam etmiştir. Bu teşebbüslerde Türkiye ve Türkler
aleyhinde sözler ihtiva eden böyle bir âbidenin açılış törenine bir hü
kümet üyesinin başkanlık etmesinin sebebiyet vereceği yorumun
Türkiye’de Fransız Hükümetinin niyetlerini çok aşacak
tesirleri
olacağını açıklamış ve bunun behemahal önlenmesini beklediğimizi
bildirmiştir.
Ayrıca, 5 Şubat tarihinde Bakanlığım Genel Sekreteri Fransız
Büyükelçisini kabul ederek bu kabil toplantıların Fransız Hüküme
tince tasvip edildiği şeklinde yorumlanabileceğini kendisine hatırlat
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mış'tır. Nihayet bu faaliyetlerin görülmesi ve Paris’ten devamlı su
rette aldığımız haberler üzerine ben de 10 Şubat günü Ankara’daki
Fransız Büyükelçisini Bakanlığa davet ederek Türk Hükümetinin bu
konudaki hassasiyetini bildirdim. Gerek söz konusu âbide üzerinde
ki ibarenin, gerek açılış törenine bir hükümet üyesinin başkanlık
edecek olmasının Fransa ile aramızda mevcut dostluk anlayışıyla as
la bağdaşmadığını ve dost ve müttefik bir ülkenin böyle bir şeye
müsaade edemeyeceğini, etmemesi lâzım geldiğini izah ettim. Ayrıca,
diğer hazı kitabelerde mevcut ibarelerde Türkiye ve Türklere değinilmediğini, Marsilya’da açılışı yapılacak olan Ermeni anıtı için
Fransız makamlarınca vaadedildiği üzere aynı şekilde hareket olun
masını beklerken âbide üzerindeki aleyhimizdeki ibarelerin değişti
rilmediği gibi buna hangi sıfatla olursa olsun bir hükümet üyesinin
de başkanlık edeceğini, böyle bir davranışın hiçbir suretle tecviz
olunamayacağını ifadeyle, bunu protesto ettiğimizi bildirdim.
Bu teşebbüslere rağmen maalesef 11 Şubat 1973 günü abidenin
açılış töreni yapılmış ve bu törene Marsilya Milletvekili ve Gençlik
ve Spor İşleriyle görevli Devlet Bakanı Joseph Comiti, Marsilya Milletvekiti sıfatiyle ve Belediye Reisi muhalefet mensubu Gastone Defferre iştirak etmişlerdir.
Bu açılışa bin kişilik kadar bir kalabalığın iştirak eylediği ve
Pazar günü esas itibariyle âyin saatlerine rastlatıldığmdan kalabalı
ğın da bundan ibaret olduğu, tören sırasında hiçbir hâdise cereyan
etmediği, 100 metre kadar mesafedeki Konsolosluğumuzda Türk
Bayrağının dalgalandığı, önünde dört kişilik bir polis arabasının bu
lunduğu ve bize karşı hiçbir söz, işaret ve yaziyle bir harekette bu
lunulmadığı Marsilya Başkonsolosluğumuzdan alınan mütemmim
haberler cümle sindendir.
Bu üzücü durumun meydana gelmesinde yakında Fransa’da ya
pılacak olan genel seçimlerin rol oynadığı ileri sürülmektedir. Seçim
lerin muhtelif hususlara tesir ettiği muhtelif memleketlerde görülegelen bir husustur. Ancak, Türk-Fransız dostluğunu gölgeleyebile
cek bir hususta seçim zaruretlerinin bu ¡dostluğun sırdan çıkarılma
sına tarafımızdan müsaade ve müsamaha gösterilmeyeceği de âşikârdır. Elçimiz istişare maksadiyle ve biraz evvel arzettiğim üzere
hassasiyetimizi göstermek için Ankara’ya gelmiştir. Burada, lüzum
lu olduğu sürece kalacaktır. Temennimiz, her alanda yakın işbirliği
içinde bulunduğumuz müttefik Fransa hükümetinin, an’anevî Türk Fransız dostluğuna, milletlerimize kadar inmiş ve karşılıklı derin
hisler şeklinde mevcut olan Türk - Fransız dostluğuna gölge düşüre
bilecek bu gibi hareketlere meydan vermeyecek tedbirleri almasıdır
ve bunu beklemek de hakkımızdır.»
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«Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri,
Muhterem grup ‘temsilcileri olarak veya Muhterem Milletvekillerimizin şahısları adına yapmış oldukları görüşmeleri ¡büyük bir
dikkat ve alâka ile takib ettim. Bu konulardaki izahatımı ve cevap
larımı arzetmeden evvel, yine huzurlarınızda bir vicdanî vazifeyi
yerine getirmek isterim.
Yüksek malûmlarınız olduğu üzere bundan bir kaç hafta önce
Muhterem Hatiplerin de işaret ettikleri veçhile, i'ki kıymetli meslekdaşımız ilkel bir kinin tahrik ettiği kurşunlara hedef olarak şehit
olmuşlardır. Bu olayın faili veya varsa failleri ve nereye kadar git
mesi ihtimali mevcutsa tertipler olup olmadığı konuları resmî tah
kikatla gayet titiz bir şekilde İncelenmektedir. Sonuçları alındığında
elbette ki Yüksek Meclislere ve kamu oyumuza gerekli açıklamalar
yapılacaktır. Burada huzurunuzda belirtmek istediğim husus, başta
Yüce Meclisler olmak üzere bütün devlet kuruluşlarımızca vatan
daşlarımızca, hulâsa milletçe ve devletçe bu elem verici olay karşı
sında gösterilmiş olan yüksek hassasiyettir. Zannediyorum ki bu yük
sek bir anlamlı hassasiyet aynı zamanda ister ferdî bir olay mahi
yetinde olsun, ister başka bir takım ilişkileri bulunabilsin bütün bu
kabil sakin düşünce sahiplerine çok beliğ bir cevap teşkil etmekte
dir. Bunun yanında bu acımızı, bu şekilde içten bir şekilde paylaşıl
mış olduğunu görmekle fevkalâde duygulandığımızı arzetmek isti
yorum. Camiamız devletin diğer kuruluşları gibi devlet ve millete
hizmet yolunda bu şerefli yolda vazifesini yapmaktan geri kalma
yacaktır. Bu vesile ile Muhterem Hatiplerin de hissiyatına iştirakle
aziz şehitlerimizin hatırasını yine Yüce Huzurlarınızda taziz etmek
isterim.
Muhterem arkadaşlar, Hatipler dış politika ile ilgili görüşlerini
bildirirlerken genellikle şu konular üzerinde durdular: Avrupa’da
başlayan ve giderek diğer bölgeleri de etkileyen veya etkileyecek
olan yumuşama havası, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı ile
Karşılıklı ve Dengeli Kuvvet İndirimleri meselesi, Doğu - Batı ilişki
lerinin bütün bu genel gelişmelerden etkilenme derecesi, ittifaklar,
ittifakların yakın ve hatta orta vadedeki durumları ve bizim yeri
miz, Orta Doğu buhranı, Vietnam, Kıbrıs, genellikle batı ve özellikle
Ortak Pazar ile ilişkilerimiz, dış ülkelerde çalışan vatandaşlarımız ve
Bakanlığımın mensuplarının çalışmalarının bir kısmı ile ilgili ten
kit veya temenniler.
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Muhterem arkadaşlarım,
Müsaade buyurursanız umumi konulardan daha dar konulara
gitmek suretiyle hem gerekli izahatlarda bulunmaya, hem de Muh
terem Hatiplerce özel surette belirtilmiş olan görüşlere arzı cevap
etmeye çalışayım.
Avrupa’daki yumuşama havası ve bunun neticesinde Avrupa
Güvenlik ve İşbirliği Konferansının gerçekleşme safhasına girmiş
olması ile ilgili olarak yapılmış olan beyanların heyeti umumiyesini
biz de aynı şekilde değerlendiriyoruz. Bu sebeple bunlar üzerinde
durmayacağım. Bütün Muhterem Hatipler Federal Almanya ile Sovyetler Birliği ve Polonya arasında geçen, yıl yapılmış olan anlaşma
ları müteakip bu sene Aralık ayında imzalanan temel andlaşmanın
ortaya çıkardığı yeni durum fevkalâde belirgin bir şekilde açıkladı
lar. Filhakika bu yeni gelişme yine pek çok hatiplerin hatta hemen
hepsinin iştirak bu yeni gelişme pek çok hatiplerin hatta hemen hep
sinin iştirak buyurdukları veçhile bir yeni konuyu da ortaya çıkar
dılar. O da Demokratik Alman Cumhuriyeti ile bundan sonraki
ilişkilerin mahiyetidir.
Malûmunuz olduğu üzere, Temel Andlaşmasmm imzasını mü
teakip bu konu bilhassa son NATO Bakanlar Konseyinde görüşüldü.
Ortaya çıkan sonuç, Federal Almanya ile Doğu Almanya arasındaki
ilişkilerin çok teferruatlı bir şekilde tanzim edilmiş olmasından son
ra, diğer NATO ülkelerinin de Doğu Almanya ile diplomatik ilişkiler
kurmasının yararı üzerinde temerküz etti. Malûmları olduğu üzere,
o tarihten bu yana —yani geçen Aralık ayından bu yana— 'Belçika,
Hollanda, Fransa, İngiltere, İtalya, Danimarka, Norveç, Kanada ve
Yunanistan, Demokratik Alman Cumhuriyeti ile diplomatik ilişki ya
kurdular, veya kurmak arzusunda olduklarını bildirdiler. Bize ge
lince, biliyorsunuz ki, şimdiye kadar bu konuda NATO tesanüdü çer
çevesinde ve Federal Almanya ile yakın ilişkilerimizin ışığında ha
reket ettik. ¡Son gelişmeyi de gene millî çıkarlarımız açısından dikkat
ve itina ile değerlendirdik —ve neticede yüksek malûmları olduğu
üzere bu ülke ile müzakerelere girişmesi hususu 3 Ocak 1973 tari
hinde açıklandı— . Müzakereler muhtemelen bu ay içinde başlaya
bilecektir. Hemen bütün hatiplerin belirtmiş olduğu şekilde, Doğu
Almanya ile yapılacak müzakerelerde bizi şimdiye kadar 'üzmüş olan
bütün hususların ele alınacağı ve bunların tatminkâr bir neticeye
bağlanümaya çalışılacağı şüphesizdir. Müzakereler, hassasiyetle iz
lediğimiz, millî menfaatlerimiz bakımından olumlu bir netice ver
diği takdirde —ancak takdirde— ilişkiler kurulması konusu aktüel
bir hale gelecektir.
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-Bu husuta Muhterem hatiplerin hükümete ve Bakanlığımıza
karşı göstermiş oldukları itimada çok teşekkür ederim.
Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı konusunda da yine
zannediyorum ki muhterem hatipler bana söylenecek çok şey bırak
madılar. Çeşitli yönlerinden ele aldılar ve 32 Avrupa ülkesi ile Bir
leşik Amerika ve Kanada’nm iştiraki ile yürütülen Helsinki Hazırlık
toplantıları hakkında geniş bizim de değerlendirmemize uyan bilgi
ler verdiler. Bendeniz belki, bazı ehemmiyetli kısımları sırf resmî
bilgilerle de teyit etmiş olmak için huzurunuzda bunlara kısaca te
mas edeceğim.
Belirtildiği veçhile istişarenin ağırlık noktası iki konu üzerinde
dir. Birisi, gündem maddeleri, diğeri komite ve alt komitelerin görev
ve yetkileri, bunların tesbiti.
Muhtemel gündem üzerinde üç konu bakımından genel bir eğilim
belirmiştir. Yine muhterem arkadaşlarımın ifade ettikleri gibi, gü
venliğin siyasî ve askerî veçheleri, -bir konu, İktisadî ve çevresel ko
nularda işbirliği, diğer bir konu insan haber ve bilgilerin serbest do
laşımı ile kültürel ilişkilerin geliştirilmesi de üçüncü bir konu tabiatiyle konular üzerinde genel bir eğilim belirmiş olmakla beraber bu
konuların mana ve hududu hakkında henüz görüşler birbirinden
çok uzaktır.
Güvenliğin siyasî ve askerî veçhelerinin memleketimiz için ta
şıdığı önemi zannediyorum ki, zikretmeme lüzum görmezsiniz. Bazı
memleketler, özellikle sosyalist ülkeler Avrupa’da kurulması öngö
rülen yeni barış ve güvenlik sisteminin kuvvete baş vunmamaya ve
sınırların dokunulmazlığı ilkesini esas olarak alacak bir siyasî ilke
ler bildirisi ile gerçekleştirilebileceğini ileri sürüyorlar. Güvenliğin
askerî veçhesi ise karşılıklı ve dengeli kuvvet indirimleri -müzakereleri
içinde ele alınacak olması hasebiyle Helsinki Hazırlık çalışmalarında
ve bilhassa toplanacak olan toplantıda görüşülmesine lüzum olma
dığını belirtiyorlar. Yalnız, Konferansın Hazırlık çalışmalarında bu
güne kadar ortaya çıkmış olan durum şunu göstermiştir ki, iştirak
eden memleketlerin büyük çoğunluğu Avrupa barış ve güvenliğinin
sadece siyasî bir kavram olmadığı, bunun askerî tedbirlerden tama
men yoksun bir güvenliğin eksik olacağını belirtmekte, binaenaleyh
itimat tesis edici tedbirler diye anılan bazı tedbirlerin görüşülmesini
de önermektedirler. Şüphesiz memleketimiz Avrupa barış ve güven
liğinin sadece siyasî bir kavram olmadığı görüşündedir. Ancak, as
kerî veçhelerin görüşülmesi halinde itimat tesis edici tedbirler bahis
konusu olduğundan bölgesel özelliklerimiz dolayısıyle bunların millî
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menfaatlerimizle bağdaşacak nitelikte olmasını da zarurî bulmak
tayız.
Bu hazırlık 'toplantılarında İsviçre, Yugoslavya, ¡Romanya, diğer
bazı NATO memleketleri tarafından ileri sürülmüş olan öneriler is
tikametinde ve onlarla ahenkli olarak güvenliğin siyasî veçhesi ya
nında askerî cephesinin de konferansta görüşülmesini resmen talep
etmişlerdir. Bu genel temayül Sovyetler ¡Birliğini de ilk temaslarında
tadilat yapmaya ve itimat artırıcı bazı tedbirlerin güvenlik madde
sinde görüşülmesini benimsemeye sevketmiştir.
Bu arada, muhterem heyetinize şunu da belirtmek isterim ki ta
rafımızdan da Akdeniz havzasının Avrupa Güvenliği içinde mütalaa
edilmesi maksadiyle bir öneride bulunulmuştur. Bu teklifte Konfe
ransta tesbit edilecek olan Avrupa İlkeler Bildirisindeki prensiplerin
iştirakçi devletler arasındaki ilişkiler bakımından Akdeniz havzasında
da cari olmasını öngörmektedir. Bundan maksat şudur, iştirakçi dev
letler Akdeniz devletleri, kabul edilecek olan genel ilkedeki prensip
leri kendileri yönünden Akdenizde de tatbik etmeyi kabul edecek
lerdir, diğer taraftan Konferansa iştirak etmeyen Akdeniz memle
ketleri - ki, büyük kısmı Arap Memleketleridir -, malûmunuz olduğu
üzere, iştirak etmedikleri bir konferanstaki bir bildiriyi kabul etmek
gibi bir baskı altına da alınmamaktadırlar. Bu çok iyi bir hava ya
ratmıştır. Diğer taraftan Arap Ülkelerinin Avrupa Güvenlik ve İşbir
liği Konferansına gösterdiği alâkayı heyetimiz anlayışla karşılamıştır.
Kendilerini ilgilendiren konularda Konferansta kurulması derpiş
edilen çeşitli komitelerde bu konuların görüşülmesi sırasında bu
memleketlerin .mütalaalarının dinlenmesi ve icabında yazılı izahlar
verebilmeleri için müzaheretimizi gösteriyoruz.
Muhterem Milletvekilleri,
Güvenliğin siyasî yönüne gelince, şüphesiz demin bahsetmiş
olduğum ilkeler beyannamesi önemli bir beyanname olacaktır. Bizim
bu konuda dikkat ettiğimiz husus, bu belgenin haklar ve sorumlu
luklar ve yükümlüler bakımından âdil ve dengeli olmasıdır. - ve bil
hassa Devletler Hukukunu belli başlı evrensel kaidelerini de ihtiva
etmesidir.Bu konularda bir anlaşmaya varılabildiği takdirde, gündemin
ikinci maddesini teşkil edeceği artık aşikar olan, İktisadî ve çevresel
konulardaki işbirliği meseleleri üzerinde öyle sanıyoruz ki Konferansta
genel bir anlayışa varmak güç olmayacaktır.
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Çok tartışma konusu olabilecek bir gündem maddesi - ki 3.
gündem maddesi olması ihtimalini arzetmiştim - insan bilgi ve ha
berlerin serbest dolaşımı, kültürel ilişkilerin geliştirilmesi meselesidir.
Helsinki temaslarında şu görülmektedir ki, Sovyetler Birliği ahi
ren tutumlarını eskiye nisbetle yumuşatmışlardır. Bizim bu konudaki
tutumumuz, - Muhterem hatiplerin belirttiği ve bilhassa zannediyo
rum Sayın Uğur’un üzerinde durduğu gibi, - esasında prensip bakı
mından gocunacak hiç bir şeyimiz yoktur. Bizim Anayasamız mem
leketimizin tatbik etmekte olduğu iç ve dış temel prensipler, bizi bu
konuda gocunacak bir durumda gösterecek nitelikte değildir. Yalnız
acı tecrübeler dolayısıyle ve yine Türkiye’ye mahsus olmamak üzere
biz bu veya bahane olarak kullanılmamasının sağlanmasına da ehem
miyet atfediyoruz.
Pek Muhterem Arkadaşlarım,
Bu konu yalnız Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansıyla or
taya çıkmış bir konu değildir. Milletlerarasmdaki faaliyetler o derece
hızlı ve o derece mütenevvidir ki, bazen kabul edilmiş olan vekitaların adetlerini dahi hatırlamak bir müşkül mesele olmaktadır. Bu
konular bizim şimdi Helsinki’deki konferans dolayısiyle muhterem
arkadaşlarımızın şu veya bu yönden hassasiyetle üzerinde durduğu
konular bundan iki sene evvel Birleşmiş Milletlerde 25. yıldönümü mü
nasebetiyle kabul edilmiş olan üç mühim belgeden bir 'tanesi olan
Devletlerarasındaki iyi ilişkiler Beyannamesinde teferruat yer al
mıştır. Ve yine hatırlayacaksınız, - aynı belgeleri ileri sürerek biz
Sovyetler Birliği ile geçen yıl Podgorni’nin memleketimize yapmış
olduğu ziyarette hazırlanmış ve kabuledilmiş olan İlkeler Beyanna
mesinde bu konuyu oraya dercettik ve dercederken de Avrupa Gü
venlik ve İşbirliği Konferansı ortada bu derece şumullü şekilde m ev
cut değildi. - Biz Devletler Hukukunun genel prensiplerinden ve bil
hassa Birleşmiş Milletlerde ittifakla - Sovyetler Birliği de dahil olmak
üzere, Sosyalist ülkeler de dahil olmak üzere kabul edilmiş olan bir
belgeden esinlendik. Binaenaleyh öyle sanıyorum ki, bu konuda mem
leketimizin gocunacak bir tarafı yoktur.
Karşılıklı ve Dengeli Kuvvet İndirimleri konusuna gelince bu
hususta muhterem hatiplerin Hükümetimize ve Bakanlığımıza ko
nuyu hassasiyetle takip etmiş olmak ve Türk milli çıkarlarını yeteri
derecede korumak yönünde lütfettikleri ifadeler için şükranlarımı
arzederim. (Filhakika biz ittifaklar içerisinde memleketimizin bu mü
zakerelerde yer alması zaruretini belirtmiştik ve filhakika muhterem
üyelerin de hatırlayacakları veçhile, bu konuyu açık beyanlarımla da
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ortaya koymuştum. Geçen sene N ato-A E T teşkilâtının İstanbul’da
yapmış olduğu toplantı sırasında verilmiş açık demeç muhakkak ki
hepiniz için hatırlarmdadır. Biz bu konuyu inandığımız için ortaya
koyduk ve görüşümüzü de kabul ettirdik. Çünkü muhterem hatiplerin
de belirttiği gibi, Avrupa’da barış ve güvenlik tecezzi kabul etmez
bir bütündür. Binaenaleyh bir ittifakın üyesi, özellikle kanatlarda
bulunan bir ülke olarak, coğrafi özelliğimiz dolayısıyla biz bu indi
rimlerin inikaslarının ne olacağını gazetelerden haber almak iste
meyiz. Binaenaleyh şayanı şükrandır ki, bu konu ittifaklar içerisinde
bizi tatmin edecek bir formüle bağlanmıştır.
Şimdi biliyorsunuz
Viyana’da hazırlık görüşmeleri başladı.
Hazırlık görüşmeleri hakkında şüphesiz ki basında muhtelif yorum
lar, haberler çıkmaktadır.
Bu vesile ile şunu da arzetmek isterim, bunlar gayet normaldir.
Muhakkak ki basın alabildiği günlük her türlü haberi değerlendir
mek ve vermek görevi içerisindedir ve yorumları da şüphesiz o gü
nün haberlerinin ışığında yapar. Bunlar bu sebeple bazen endişe ve
rici mahiyette de ortaya çıkabilir. Meselâ bunların dışında devlet ku
ruluşları olarak daha uzun vadeli bazı kestirmeler yapabilmektedir.
Bendeniz daha evvel de arz etmiştim, Türkiye bu görüşmelere iştirak
edecektir. — Görüyorsunuz ki hazırlık görüşmelerine iştirak etmiş
tir.—
Şimdi ikinci kısım için müzakerelerin teferruatı hakkında ma
lûmunuz sebeplerle bilgi veremiyorum. Çünki bazı konuların açık
lanmaması lâzım. Filhakika bunlar da basma az çok aksetmiştir.
Meselâ Macaristan’ın özelliği, ama Dışişleri Bakanınız olarak benim
ağzımdan çıkacak olan ifadeler resmî bir değerlendirme mahiyetini
alacağı için bunlara girmek istemiyorum. Yalnız şunu söylemek iste
rim ki, bu hazırlık safhasındaki görüşmeler malûmunuz olan muhte
lif önerilere rağmen yani arzu eden her devlet iştirak etsin gibi for
müllere rağmen makul bir ölçüye bağlanacaktır. Çünki arzu eden
ilgi duyan her devlet mefhumuna Avrupa daki bütün devletler gi
rebileceği gibi ona y-aJkm bölgelerdeki, hatta bütün dünyadaki dev
letler de girebilir. Hangi devlet güvenlik ve barış konularında 'kendi
sini ilgisiz addedebilir. Bütün mesele, bir derece meselesidir. Bina
enaleyh, güvenlik ve kuvvet indirimi konularında muhakkak ki bazı
miyarlar akla hemen gelmektedir. Kuvvet indirecek memleketlerin
iştiraki gayet normal gözüküyor, çünki kuvveti indirecek Orta A v 
rupa’da. Pdki bundan en ziyade müteessir olacak ilgili devletleıin iş
tiraki de muhakkak ki daha makûl bir ölçüdür.
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Binaenaleyh, işin propaganda safhalarından ayıklanması ve
politik müzakere taktiğinden de sayılması neticesinde öyle tahmin
ediyorum ki makul ve netice almaya yarayıcı bir formül üzerinde
anlaşmaya varılacaktır. Ve memleketimiz de bu görüşmelerin o kıs
mında da yerini alacaktır.
Muhterem Arkadaşlarım,
Hatiplerin 'üzerinde durdukları konulardan birisi de şüphesiz ki
kollektif güvenlik sistemleri ve bu arada NATO ittifakıdır. Bu konu
larda zannediyorum Yüksek Meclislerde Huzurunuzda ve Senatoda
ve komisyonlarda muhtelif zamanlarda malûmat arzına çalıştım.
Dünyada ebedi hiç bir şey yoktur esasen ebediyet üzerine de politi
ka tesbit edilemez. Nihayet dış politikanın umumî ve temelli pren
siplerinin yanında bunun muayyen devrelere uygulanması konusu
vardır. Bu devreler de oldukça uzun devrelerdir.
Binaenaleyh memleketimizin jeopolitik özellikleri ve Avrupa’da
ve dünyadaki gelişmelerin hızı ve mahiyeti de dikkate almarak şu
nu ifade etmek gayet yerinde olur ki, NATO İttifakı bugüne kadar
yapmış olduğu hizmetleri bundan sonra da yerine getirecek nitelik
tedir ve bizim güvenliğimiz bakımından temel bir unsur olmak hü
viyetini muhafaza etmektedir. Çok daha ilerideki gelişmelerin neler
olacağı üzerinde durmak zannediyorum bu safhada daha ziyade fel
sefî bir açıklama olur.
Binaenaleyh, 'biz bu hususta görülebilir bir istikbal için yaptığı
mız değerlendirmelerle bu ittifakın bizim için arz ettiği ehemmiyeti
müdrikiz ve zannediyorum zaten partiler arasında da bu hususta hiç
bir ayrılık yoklun —Nüanslar olabilir, fakat ayrılık yoktur—•
NATO Bakanlar Konseyinin son toplantısı ile ilgili belki mem
nuniyetinizi mucip olabilecek bir durumu da belirtmeme müsaadele
rinizi rica ederim.
Biliyorsunuz ki, Batı ülkeleri, demokratik idare ile yönetilen
memleketler efkârı umumiyenin tesiri altındadırlar. Efkârı umumiyelerin kuvvetli tesiri altında olan ülkelerde yumuşama havası be
lirtildiği zamanlarda daimi surette askerî alandaki masraflardan ka
çınırlar. Tarih bunu göstermiştir. Birinci Dünya Harbinden sonraki
durum hepimizin hafızalarında tazedir.
Benim memnuniyetle belirtmek istediğim husus şudur ki, NATO
ittifakının mahiyeti dolayısıyle İkinci Dünya Harbinden sonra 27 yıl
geçmiş olmasına rağmen, şayanı şükrandır ki, bu yöndeki baskılar
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kabul edilebilir bir ölçü içerisinde tutulmuştur. Gerek karşılıklı ve
dengeli kuvvet indirimleri meselesi, gerek ittifaklar içerisinde önem
li roller ifa eden ülkelerin içerisinde, parlementolarmda, kamu oyun
daki baskıları gelişmeler, ki hep malûmunuzdur, bütün bunlar bir
ölçü içerisinde tutulabilmiştir. NATO İttifakkmm savunmaya hizmet
yanında bir muvazene unsuru olarak, bir kuvvet dengesi unsuru ola
rak barışa da hizmet eden yumuşamaya da dönük bir cephesi oldu
ğu zannediyorum ki çok keskin ideolojik düşünceler besleyenlerin
dışında, kabul edilen bir husustur. Yani, NATO ’nun bugün muhasımları olan grubun özel diplomatik görüşmelerde bunu kabul ettiğini
söylemek zannediyorum ki hakikat dışı olmaz. Tabii, propaganda
başka türlü işler, fakat değerlendirmeler başka türlü yapılır. Bilhas
sa Uzak Doğudaki büyük bir ülkenin NATO ve Ortak Pazar hakkın
da basın haberleri olarak yayılan düşüncelerinin de bu vesile ile
Yüksek Heyet’in esasen malûmu bulunan dikkatlerine tekrar arz et
mek isterim.
Onun için, aceleci hükümlerden sakınmak hele bizim gibi ta
rihin ve coğrafyanın özellikleri hafızalarımızda her zaman hazır ol
ması lâzım gelen memleketler için önemlidir ve eminim ki zaten bu
konuda bütün siyasî partilerimizce değerlendirilmektedir.
Sayın Milletvekilleri,
Şimdi müsaadenizle arkadaşlarımın temas etmiş olduğu konu
lardan birini teşkil eden Avrupa Konseyi hakkında da birkaç kelime
ile arzı malûmat etmeye çalışalım.
Biliyorsunuz, sıranın Türkiye’ye gelmiş olması hasabiyle geçen
Mayıs ayından Aralık ayının sonuna kadar Avrupa Bakanlar Komi
tesinin Başkanlık görevini de ifa ettim ve bu görevim dolayısiyle
Avrupa Konseyinin gerek Danışma Meclisi sıfatı ile yapılan ve Ko
mite Başkanım malûmat vermesi gereken içtimalarma, gerekse Ba
kanlar Komitesinin toplantıları ile «Kolok» tesmiye edilen, müştere
ken yapılan toplantılar yine bu sıfatla ve Türk, ye Dışişleri Bakanı
sıfatı ile iki hüviyetle iştirak ettim.
Bir noktaya dikkatinizi çekmek istiyorum: Bu toplantılara ben
deniz Türkiye Dışişleri Bakanı olarak izahat vermeye çağrılmadım.
Bunu muhterem Heyetimizin bilmesinde veyahut hatırlamasında
fayda var. Bendeniz izahat vermeye çağrılmadım, başkan sıfatı ile
gittim, Danışma Meclisi tıpkı Heyetiâliniz gibi herkes istediğini çıkar
söyler, fikirlerini açıkça beyan eder. O arada biliyorsunuz, Mayıs
ayında, Ekim ayında memleketimizle ilgili bazı üyeler tarafından
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eleştiriler yapıldı, yine pek çok muhterem hatiplerin belirttiği gibi
bunların bir kısmı muhakkak ki iyi niyetli eleştirilerdir. Nihayet A v 
rupa Konseyi Avrupa bütünleşmesi içerisinde sadece demokratik
memleketlerin iştirak edebildiği bir yerdir. Biliyorsunuz başka iiktisaden gelişmiş, kültür itibariyle çok ileri Avrupa memleketleri de
vardır, bunlar Avrupa Konseyinin üyesi değildirler, olmazlar. Sosya
list ülkeleri kastetmiyorum, diğerlerini kastediyorum, olamazlar.
Binaenaleyh, bu demek ki muayyen statüsü olan ve demokratik
parlamenter rejimi benimsemiş tatbik eden -memleketlerin iştirak et
tiği bir yer.
Bazı eleştiriler yapıldı. Bu eleştirilere gerek bendeniz Dışişleri
Bakanı sıfatı ile, gerek oradaki değerli parlamenterlerimiz açıklayı
cı izahlarda bulundular. Bunlar herhalde boşa giden izahlar olma
dı ki aradan geçen uzun süreler zarfında —Avrupa Konseyinin ken
dine has birtakım mekanizması vardır— bunlarda bir hareket gö
rülmedi. Eğer bunlar aydınlatıcı mahiyette olmasalardı, bu meka
nizmalar yürürdü. Aralık ayında, biliyorsunuz son toplantıda, yine
Başkan sıfatıyla görüşmelere katıldım, siyasî komisyonun hasbihal
mahiyetinde tertiplediği zabıtsız bir özel toplantıya iştirak ettim.
Orada da memleketimizin sorunlarını açık kalplilikle anlatmaya
gayret ettim. Bu anlattığım şeyler Heyeti Âlinizin meçhulü değildir.
Zannediyorum Sayın Orkunt temas buyurdular, diğer arkadaşları
mız da Dışişleri Bakanınız olarak Meclislere Komisyonlara mümkün
olabildiği kadar malûmat arzetmeye gayret eder bir arkadaşınızım.
Bu komisyonlarda sizlerle -müdaveleyi efkârda bulunarak konuştu
ğumuz hususları, memleketimizin yararı gözönünde tutularak orada
da münasip şekilde anlatılmıştır.
Bunların da herhalde tesiri olmadığı söylenemez. Müsaadenizle
bir konuya daha dikkatinizi çekmek isterim. Danışma Meclisinde,
parlâmenter bir organ olarak üyeler çıkarlar, konu ile ilgisi olsun,
olmasın bazen ilgisini de yaratarak, çünkü yaratmak zor değildir, —
konuşabilirler.
Umumiyet itibariyle yanlış hatırlamıyorsam altı - yedi hatiptir
konuşan zevat. —Katiyyen küçümsemek istemiyorum muhterem ar
kadaşlarım, bunu söylerken bir küçümseme fikri yok ama, vakıaları
zikrediyorum— , Danışma Meclisinde bu konuda söz alan Memleke
timize dostane veya başka sebeplerle eleştiride bulunanlar altı ilâ
yedi hatiptir. İsimlerini sizler de biliyorsunuz, isterseniz hafızamda
hemen zikredebilirim.
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Bunun dışında devletler bakımından kİ Bakanlar Komitesi icra
organı olarak biliyorsunuz açık veya kapalı, Türkiye bir eleştiriye
muhatap olmamıştır. Şimdi durum budur. Ocak ayında biliyorsunuz
İngiliz işçi mebuslarından Mr. Darling (kendisi eskiden Ticaret Ba
kanlığı yapmıştı. İşçi Partisi iktidarda iken) bir öneri hazırladı, bu
önerinin yapılmaması, sunulmaması için parlamenterlerimiz çalıştı
lar, delegasyonumuz çalıştı, mesele durduruldu. 22 Martta büro top
landığı zaman öneriye şu veya bu şekilde bir yön verip vermemek
bahis konusu olacaktır.
Şimdi benim muhterem arkadaşlarıma ve vasıtanızla milletimi
ze arzetmeye çalışmak istediğim husus şudur: Pek çok hatipler gibi
eleştirilerin küçümsenmemesi lâzım geldiğini kabul ediyorum. De
mokratik parlamenter bir rejimde eleştirilerin önemi açıktır. Bizim
Meclisimiz buna bir delildir. Burada bir arkadaşımızın yapmış oldu
ğu eleştirinin, bazen gruplar adına yapılan eleştiriden çok daha
önemli bir mahiyet aldığı haller mevcuttur.
Diğer taraftan memleketimizin demokratik parlâmenter rejime
bağlılığı hususunda da zannediyorum şüphe ve tereddüt yoktur, bu
duygumuzun, bu bağlılığımızın da ifade edilmesinde anlatılmasında
faydalar vardır. Yani eleştiriler karşısında pasif kalmak, bir suçlu
durumuna girmek mevzuubahis olmamalıdır. Çünki hakikaten de
mokratik parlamenter rejimin normal koşullar içerisinde yürümesi
maksadıyla Hükümet, Yüksek Meclisler devlet kuruluşları gayretler
sarf e tm ekte diri er.
Bu bir gerçek olduğuna göre, bizim de vazifemiz, gerek Hükü
met mensupları olarak, gerek parlamenterler olarak, gerek basın
olarak bu konuları samimiyetle ifade etmektir, inanırlar veya inan
mazlar, kabul ederler veya etmezler, o ayrı mesele. Ama biz bunları
anlattığımız zaman vicdanen vazifemizi yaptığımız kanaatinde ola
cağız. Çünki parlamenter rejimin yaşaması, devamı bir milli arzu
olarak ortadadır ve görülüyor.
Muhterem arkadaşlarım,
Yine bu Konseyle ilgili olarak müsaadenizle 30 senelik bir dev
let memuru, 1,5 senedir de Hükümetimize tevdi etmiş olduğumuz so
rumluluklardan Dışişleri kısmını taşımaya ve yerine getirmeye ça
lışan bir arkadaşınız olarak bir hususu yüksek dikkatlerinize arzetmek istiyorum.
Muhakkak ki aynı camia mensuplarının gerek güvenliğimiz, ge
rek sosyal yapımız ve yönelişimiz, daha kısa bir ifade ile, büyük
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Atatürk’ün bize 'tevdi etmiş olduğu hedef bakımından kendileriyle
kader birliği yaptığımız ve yapacağımız Batı ile ilişkilerimizde dos
tane bir yol, takip etmemizdeki fayda aşikardır.
Bunun yanında memleketimizin daha 50 sene evvel büyük bir
imparatorluğun sahibi olarak bir tasfiyeye gitmiş olduğu ve 50 yıl
lık, «yurtta sulh, cihanda sulh» değerlerine dönük bir memleketin
evlatları olarak yapmış olduğumuz bütün gayretlere rağmen, bazı
birikintilerin mevcut olduğunu da hatırdan çıkarmamalıdır. Bunlar
tarihin icaplarıdır muhterem arkadaşlarım. 600 senelik, 900 senelik
bir tarih ve bunun mesut veya gayri mesut kısımları 50 sene içeri
sinde yalnız idarecilerin kafasında değil, bütün bir milletler camia
sının ilişkisinden bahsettiğim batı camiasının kafasından çıkması,
tahmin ederim ki takdir buyurursunuz kolay değildir. Birikintiler
var. Bunlardan ne ürkmeliyiz ne gocunmalıyız, ne de bunlara karşı
düşmanca bir tavır tafcınmalıyız.
Büyük milletlerin, büyük tarihi olan milletlerin kendilerine gü
venmeleri benim kanaatimce esastır ve bu kendilerine olan güven
için de anlayışlı ve vakur bir tavır içinde bulunmaları da yine kanaa
timce yine vaz geçilmez esastır.
Bir yandan açık görüşlü parlamenter demokratik rejimin icap
larını yerine getiren eleştirilere karşı müsamahalı yanlışsa düzeltici
aydınlatıcı bir tutum öbür taraftan da hassas bölge durumumuz dolayısiyle zannediyorum ki diğer memleketlerin o camia içinde bulu
nan diğer memleketlerden çok daha dikkatli bir milli hassasiyetle
ön sezilerimizi milli şuurumuzun esası olan milli vahdetimizi en yu
karda tutarak ön yargılardan ari bir davranış. Benim Avrupa Kon
seyi ile ilgili olarak ve umumiyetle dış ilişkiler bakımından arz etmek
istediğim en önemli addettiğim konu budur.
Umumiyet itibariyle ikili ilişkiler konusu pek ele alınmadı an
cak şu veya bu devletle münasebetlerimiz şeklinde ortaya kondu.
Müsaade ederseniz bu ilişkilerin geçen yıl zarfındaki umumi bir tab
losunu kısaca çizeyim. 1972 yılında memleketimize ait 50 ye yakın
önemli ziyaret vuku -bulmuştur. Bunlar Devlet Başkanları, Başbakan
lar, Dışişleri Bakanları, diğer ilgili Bakanlar ve önemli milletlerarası
kuruluşların genel sekreterleri 'seviyesinde yapılan temaslardır.
Bu temaslarda hiç şüphe yok iki, hem memleketimizin itibarı ba
kımından hem dış ilişkilerimizin çeşitli alanlarda geliştirilmesi bakı
mından ve bilhassa bazı muhterem hatiplerin işaret ettiği gibi İktisa
dî ve ticarî konularda bize imkânlar açmak bakımından faydalı bir
takım sonuçlar alınmıştır. Birçok vesikalarda imzalanmıştır, bunla
94

rın teferruatına girmiyorum. Belçika, İspanya Dışişleri Bakanlarının
ziyaretlerini biliyorsunuz, imzalanan vesikalar malûmdur.
Keza Türkiye Başbakanının geçen sene Amerika’ya yapmış ol
duğu ziyaretin olumlu sonuçlarını da muhakkak ki hatırlatmakta
fayda görürüm, bilhassa o ziyaret sırasında iki konuda, birisi ABD
nin Türkiye’nin savunma gayretlerine yardıma devam edeceğine da
ir olan sözleri, diğeri de Türkiye’nin ekonomik gelişme sağlamak yo
lundaki çabalarında ABD malî desteğinin devam edeceğini açıkça
beyan etmiş olmaları zannediyorum ki bu teması böyle normal te
maslar seviyesinden çok daha yukarıya götürmüştür.
Fransa ile de çok olumlu bir ziyaret vuku buldu biliyorsunuz.
Yalnız yine muhterem arkadaşlarımın işaret ettikleri gibi ve 14 Şu
bat tarihli gündem dışı konuşmamla da temas ettiğim üzere Marsil
ya’da oraya göçmüş Ermeniler tarafından dikilen bir anıt maalesef
hepimizi milletimizi derinden üzmüştür. Bunun teferruatını Yüksek
Heyetlere arz ettim, onun için tekrar etmiyeceğim. Yalnız şunu be
lirtmek isterim ki, fevkalâde memnunum ki muhterem konuşmacılar
da aynı hususa işaret buyurdular. Milletimizle Fransa milleti arasın
da kökü asırlar ötesine giden derin ilişkiler mevcuttur. Binaenaleyh
Fransa’nın bu meselede kadim dostluğumuzun gölgelenmesine ma
hal bırakmayacak bir tutumla gerekli tedbirleri alacağına inanıyoruz
ve bunu bekliyoruz.
Geçen sene içindeki önemli ziyaretlerden birisi de yine bazı ar
kadaşlarımız temas ettiği veçhile M. Podgorni’nin memleketimize va
ki ziyaretidir. Bu ziyarette mutad olan görüşmeler dışında malumları
olduğu üzere bazı somut neticeler alınmıştır. Bunlardan birisi ikti
sadi konularda karşılıklı yarar dengesine oturtulmak ve bu dengeye
itina edilmek kaydı ile yürütülen işlerin aynı tempoda, aynı çerçeve
içinde yürütülmesi prensibi -teyit edilmiştir ve ayrıca bildiğiniz gibi
iç işlere karışılmaması konusunda yıkıcı faaliyetlere de yer verilmiyeceğini açıkça beyan eden bir ilkeler beyannamesi karşılıklı olarak
kabul edilmiş ve yayınlanmıştır.
Muhterem hatiplerden bilhassa şahısları adına görüşen arka
daşlarımızdan bir kısmı bu ilişkiler konusunda durdular. Hassasi
yetlerini anlamamak mümkün değildir, fakat devletten devlete mü
nasebetlerde bizim tarafımızdan gösterilen ciddiyetin, ilişkilerin
karşı taraftan da aynı şekilde değerlendirileceği ve bu yollaıdan ayrılmmıyacağı hususundaki umudumuzu muhafaza ediyoruz ve bu
ilişkileri bu yönde de geliştirmeye Türkiye olaıak gayret ediyoruz.
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Temennimiz odur ki bize sıkıntı veren hususlarla ilgili olarak o
komşumuzdan her hangi bir Devletler Hukukuna uymayan, millet
lerarası mücadeleye uymayan bir girişim vuku bulmuş olmasın, şim
diye kadar da böyle bir girişimin vukubulmadığmı da muhterem
Heyetiniz bilmektedir.
Balkan ülkeleri ile ilişkilerimiz konusunda bilhassa Yugoslavya
Başbakanının yapmış olduğu ziyareti hatırlıyacaksmız. Yugoslavya
ile münasebetlerimiz de şu hususu Yüksek Heyetinize belirtmekte
sistemlerle idare edilen memleketler arasında ilişkilerin iktisadi, ti
cari hatta siyasi anlamda iyi ilişkilerin geliştirilebileceğini Türkiye Yugoslavya münasebetleri göstermektedir.
Binaenaleyh gerek oradaki soydaşlarımız bakımından memnu
niyet verici durum gerek işçilerimizin Yugoslavya’dan geçtikleri sı
rada gördükleri kolaylık ve diğer bütün konular beni huzurunuzda
şunu söylemeye sevk etmektedir ki bir memleketin siyasi rejimi ne
olursa olsun dış politikamızın ana prensipleri dairesinde ön yargılar
da bulunmadan bu münasebetleri geliştirmeye çalışmamızda fayda
vardır. Ön sezilerimizi muhafaza ederiz, dikkatli oluruz, fakat ön
yargılarla hareket etmemizde fayda vardır/Yugoslavya bunu göster
mektedir.
Komşumuz Bulgaristan ile olan ilişkilerimizden de bir iki kelime
ile bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz Meclislerimizde zaman zaman
üzücü olaylara dair beyanlar arkadaşlarımızca yapılmaktadır ve ben
deniz de Dışişleri Bakanı olarak Teşkilâtımın ve oradaki Elçilikleri
mizin, Konsoloshıklanmızm ve diğer yollardan temin ettiğimiz bil
gilerle bunların gerçek durumu hakkında sizlere malûmat arzına çalışmışımdır.
Bulgaristan ile son senelerde biliyorsunuz sık temaslar vuku
bulmuştur. Eğer yanlış hatırlamıyorsam 1966 yılında Bulgar Dışişleri
Bakanı Türkiye’ye geldi, 1967 de Türkiye Dışişleri Bakanı Sofya’ya
gitti 1968 de Bulgaristan Başbakanı Türkiye’yi ziyaret etti ve 1970
de de Türkiye Başbakanı Bulgaristan’ı ziyaret etti.
Şimdi bunların bir olumlu hava açtığını muhakkak ki arkadaş
larımız müşahade buyurmuşlardır. Buna ilâveten biliyorsunuz ge
çen Kasım ayında Bulgaristan Dışişleri Bakanı bize resmi bir ziya
ret yaptı.
Muhterem arkadaşlarım,
Birçok memleketle ilişkilerde ve bilhassa komşu memleketlerle
ilişkilerde hiçbir problemin bulunmıyacağmı düşünmek zannediyo96

rum ki hiçbirimizin aklından geçmez. Keza bu problemlerin ölçüle
ri dikkatle takip edilmek ve ölçüleri milli hassasiyetimizi rencide
edici bir dereceye varmadığı ahvalde bütün diplomatik yolları kul
lanarak bunları iyileştirmek zannediyorum ki sizin hükümetleriniz
den, hâriciyenizden beklediğiniz bir husustur. Binaenaleyh, teşkilâ
tımız bunu yerine getirmeye cehdetmektedir. Bu yolda olumlu bazı
neticelerde alınmaktadır.
Müsaadenizle arzedeyim: Bir defa görüşmeler gayet gerçekçi
bir tutum içersinde geçmiştir. Meseleler hasıraltı edilmemiş, her şey
konuşulmuştur. İkincisi bu görüşmeler sonunda aramızdaki göç an
laşmasının tatbikatından mütevellit bazı şikâyetler vardır. Bu -tatbi
katın İnsanî mülâhazalarla düzeltilmesi için aramızda bir anlayışa
varılmıştır. Çok ümit ederim ki gelecek aylar zarfında bunun tatbi
katı dolayısıyla bilhassa göçmenlerimizin İnsanî tazyiki altında bu
lunan Sayın Milletvekillerimiz, kendim ve teşkilâtım daha rahat bir
duruma geçebilelim. Böyle bir iyi gelişme vuku bulmuştur.
Bilhassa ayrılmış ailelerin birleşmesi konusunda büyük bir ti
tizlikle durmuşuzdur ve bir mutakabat oldu. Fâkal malûmunuz oldu
ğu üzere, Bulgaristan’dan Türkiye’ye göç edenlerin sosyal hakları
konusunda da mutakabat oldu. Fakat malûmunuz olduğu üzere, Bul
garistan’dan Türkiye’ye göç edenlerin sosyal hakları, diğer memle
ketlerden göç eden göçmenlerin sosyal haklarına benzemiyor ve
miktar büyük değildir. Lâfı büyük fakat esasında fazla fayda sağla
yacak bir konu değildir. Ama konu mevcut olduğu için ele alınmış
tır ve müsbet sonuçlandırılacaktır.
Diğer taraftan biliyorsununz, işçilerimiz büyük sıkıntıya maruz
kalıyorlardı. Cezalı vize tatbik ediliyordu. Gümrüklerdeki aramalar
da kaçak eşya çıktı diye kendileri hakkında takibat yapılıyordu.
Bütün bunları kendilerine açıklıkla anlattık ve -Büyükelçiliğimizden
aldığımız haberler şunu göstermektedir ki, bütün geçen Türk işçile
rine otomobillerine Bulgarca ve Türkçe yeni izahnameler verilmiştir.
Bu izahnameler dolayısıyle işçilerimiz neyin yasak neyin yasak olma
dığını bilmektedirler ve geçiş büyü'k ölçüde rahfc tlamıştır.
Bulgaristan’la aramızda bir adli m-üzaharet, ulaştırma ve teleko
münikasyon -anlaşmaları yapılmak üzere çalışıyoruz. Ticarî konuda
da dengeli bir şekilde bunun geliştirilmesi müşterek arzudur. Bildi
ğiniz gibi Kıbrıs konusunda da Bulgaristan, zannediyorum ilk defa
olarak adadaki Türklerin ve -Rumların hak ve menfaatlerine uygun
nitelikte bir çözüm y-olu bulunmasını aramızda çıkardığımız bildiri
de kabul -etmiştir.
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Müsaadenizle komşularımızla münasebetlerimiz açısından önemli
olan Yunanistan hakkında birkaç söz söylemek istiyorum.
Bildiğiniz gibi bu münasebetlerin iyileşmesi, çok yüksek seviye
ye çıkarılması için karşılıklı iyiniyet izharlarında bulunulmaktadır.
Tabiatıyla bunlar faydalıdır. Çünkü memleketlerin liderleri böyle bir
istikameti alırlarsa elbette ki daha aşağı organlar o yolu takip ede
ceklerdir.
Bu konuda neler elde ettik. Muhakkak ki Kıbrıs meselesinde
barışçı bir çözüm yoluna varılması bakımından 1967 - 1970 devresini
ben değerlendiremeyeceğini, Sayın Çağlayangil muhakkak ki Heyeti
Âlinize o değerlendirmeyi yapmıştır, fakat 1971 ve buraya kadar ge
len devreyi müsaadenizle değerlendirebilirim.
Şüphe ve tereddüte lüzum görmeden diyebilirimki Toplumlar
arası görüşmelerin yürütülmesi yönünden aramızdaki anlayış ve iş
birliği yapıcı mahiyette tecelli etmiştir Yunanistanla. Bunun yanında
sıkıntılarımız mevcuttur. Senatodaki görüşmemde temas eyledim,
Batı Trakya bakımından.
Burada da o beyanımın yapmış olduğu akisler itibariyle bilhassa
Yunanistan’daki akisleri itibariyle bir hususu belirtmek istiyorum.
Batı Trakya konusunda Yunanistan ile münasebetlerimizde ora
daki azınlığımız konusunda iki devreyi hatırda tutmalıyız. Bir tanesi
Kıbrıs ihtilâfının 1963’de elim tecavüzlerle almış olduğu durum ve
mahiyet ve ondan sonraki devre bir de ondan evvelki devre, şimdi
belki tarafsız müşahitler 1963’ten sonra Türk - Yunan münasebetle
rinde Kıbrıs meselesi dolayısiyle vuku bulan gerginliğin yalnız Yuna
nistan’daki Türk azınlığı üzerinde değil, belki bizdekiler üzerinde de
bazı tesirlerinin olduğunu ileri sürebilirler. Diğer müşahitlerin görüş
lerini biz kontrol edemeyiz. Bir takım görüşler ileri sürülebilir. Yalnız,
birkaç konuyu belirtmekte fayda vardır.
Türkiye’de Türk vatandaşı olan Rum azınlığı, 1923’den bugünlere
kadar, müreffeh bir cemaat olarak yaşamıştır. Okulları, okullardan
verilen mezunlar, doktorları, avukatları, dişçileri vesairesi baskı al
tında olmadan yaşamıştır. Umumî devreyi alıyorum, Kıbrıs gergin
liklerinin bazı akisleri üzerinde durmuyorum, olabilir, her iki taraf
tan da bazı akisler olmuş olabilir.
Buna mukabil Batı Trakya konusunda aynı devrede biz azınlı
ğımızda bu gelişmeyi göremiyoruz. Bunda şüphesiz 'ki azınlığımızın
bir özelliğinin de dahli vardır. Bunu da Yüksek Heyetinizin, arka
daşlarımızın değerlendirmelerini, hatırda tutmalarını isterim.
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Bizim azınlığımız orada daha ziyade toprağa bağlı çiftçidir.
Binaenaleyh şehirlerden çok köylerde toprağa yayılmıştır. Bununla
ilgili olarak tabiatıyla kendi haklarını savunmak yönünden büyük
şehirde temeddün etmiş bir azınlık durumunda değildir. Keza gayet
usturuplu bir şekilde tatbik edilen usullerle de bu hüviyetini uzun
zaman muhafaza etmiştir maalesef. Fakat uzun bir devre dikkate
alındığında Türk Cemaatinin Lozan’da cemaat seçimlerinin, müftü
lerin seçimlerinin, cemaat meclislerinin seçimlerinin seçimle yapı
lacağı vazedilmişken bu böyle olmamakta idi. Ama tabiatıyla gayet
güzel izahlar, bulunabilmektedir. İzahlar mühim değil, hakikat mü
himdir. Binaenaleyh bu konuda rahatsızlığın bir dengesizliğin mev
cudiyeti aşikârdır.
Arada ne oldu? Şunu da kabul etmemiz lâzım gelir ki, 1950’lerden
bu yana, iki memleketin Nato’ya girmesinden sonra muhakkak ki,
Batı Trakya’daki cemaatımızda da birtakım gelişmeleri de küçüm
semek, azımsamamak lâzımdır. Türkçe tedrisat yapan okulların
adedi artmıştır, lise kurulmuştur. Üniversiteye talebe girebilmekte
dir, memleketimizden, formasyonlu öğretmenler orada ders verebil
mektedir. Benim arzetmek istediğim husus şu, memnuniyet verici
bir durumun mevcut olduğunu söylemiyorum, fakat hiçbir şeyin
yapılmadığını bir gelişmenin olmadığını ileri sürmenin de hakkani
yete uymayacağını belirtmek istiyorum ve bu yoldaki çalışmalar
devam edecektir.
Muhterem arkadaşlar,...
Sıkıntılar mevcuttur, bu sıkıntıların giderilmesi için tarafımızdan
teşebbüsler yapılmakta devam edilmektedir.
Keza, On İki Adalarda, ahdî bir statüsü olmamakla beraber, ora
daki Türklerin kültür çalışmalarına karşı konulan kısıtlamaların
kaldırılması için de çalışmaktayız. Bunların iki memleket arasındaki
çok iyiye gitmesi lâzım gelen ve gerçek milli menfaatleri bakımından
hakikaten lüzumlu olan ilişkiler mahiyetiyle niteliğiyle bağdaşmadı
ğını bendeniz muhterem arkadaşım gibi ve diğer arkadaşlarım gibi
zaten ifade etmekteyim ve bunu huzurunuzda da böylece belirtiyorum.
Her halde bundan icabeden neticeyi komşularımız çıkarmakta ge
cikmezler.
Sayın Milletvekilleri,
Ortadoğu ihtilâfına vâki temasta, bu ihtilâfın devam etmekte
olduğu bütün şiddetini muhafaza eylediği belirtildi. Hükümetimizin
takibetmiş olduğu politikanın esaslarına da dokunuldu. Tekrar on99

lan beyan etmeye çalışmayacağım, vaktinizi almayacağım. O konu
daki politikamız ve esasları hepimizin malûmudur. 'Bütün dünyanın
da malûmudur. Buna mukabil, tarihî ve diğer alanlarda pek çok
müşterek değerleri paylaştığımız Arap ülkeleriyle gelişmekte olan
ilişkilerimize, müsaadenizle, birkaç kelime ile dokunmak isterim.
Yine muhterem hatiplerin temas eylediği veçhile, Irak la iki memle
ket arasında bilhassa İktisadî ve teknik işbirliği konularında iyi bir
yola girildiği müşahade buyurulmaktadır. Suriye ile temaslarımızda
da aynı gelişmeleri önümüzdeki aylar gösterecektir. Irak’la müna
sebetlerimiz diğer Arap devletleriyle münasebetlerimiz bakımından,
zannediyorum Sayın Uğur bunun geliştiğini, ikili ticarî ilişkilerin
geliştiğini işaret ettiler. Yalnız, dengenin aleyhimize olduğunu söy
lediler. Doğrudur. Denge biraz aleyhimize, fakat 62 milyon dolarlık
bir hacimden, 1972’de 202 milyon dolarlık bir hacime ulaşmış bulu
nuyoruz. Dengenin aleyhimize olan kısmı petrolle ilgilidir. Petrol al
madığımız, almak durumunda olmadığımız ülkelerle bu denge lehi
mizedir ve gerek kendilerinin gerek muhterem pek çok arkadaşımı
zın işaret ettiği veçhile, biz Orta Doğu ve Afrika memleketleriyle
ilişkilerimizde ticarî ve İktisadî konulara büyük öncelik tanımakta
yız.
Suriye bakımından zannediyorum arkadaşlarımın en çok üzer
lerinde durdukları ilgilendikleri konu imzalanan Emlâk Anlaşma
sıdır. Bu anlaşmayı kısaca arzedeyim : biz bir Türkiye - Suriye Emlâk
Sorunlarının Çözülmesine dair Sözleşme ile bir Ödeme Protokolü
imzaladık. Türk vatandaşlarının Suriye’deki taşınmaz malları 1958
tarihli toprak reformuna tâbi tutulanlar ve toprak reformu dışında
kalıp diğer çeşitli yollardan almanlar olmak üzere başlıca iki bö
lümde mütalâa edilmektedir. Suriye toprak reformu kamulaştırılan
arazi bedelinin 40 yıl vadeli % 1,5 faizli bono ile Suriye’de ödenmesini
öngörmekte idi. Suriye ile imzaladığımız anlaşma ise, vatandaşları
mızın tazminatı yıllık taksitler halinde 3 yıl içinde almalarını tazmina
ta % 3 faiz yürütülmesinin ve tazminatın kur garantisinden yararlan
masını ve memleketimize transfer edilmesini hükme bağlamıştır.
Sözleşme, vatandaşlarımızın tarım reformuna tâbi arazilerinin
kıymetlerinin takdiri hususunda da, reform kanunu değer takdir
lerinin bir hâkim başkanlığında kurulan komisyonlarca yapılmasını
derpiş etmekte idi. Suriye bakımından, bir hükümranlık hakkının
tabiî bir neticesidir. Ancak akdettiğimiz sözleşmede biz, Suriye ko
misyonlarınca takdir edilecek değerlere muhtelit bir komisyon olan
Türkiye - Suriye Karma Komisyonu nezdinde itiraz edilmesi imkâ
nını da sağladık. Bu suretle, vatandaşlarımızın sözleşmede de belir
tildiği gibi tam ve âdil bir tazminat elde etmeleri sağlanmış olacaktır.
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Vatandaşlarımızın, toprak reformu dışındaki sebeplerle ellerin
den alman taşınmaz mallara gelince, bu mallar biliyorsunuz, Suriye
mevzuatındaki hak düşürücü müddetler dolayısiyle elden çıkmış mal
lardı. Sözleşme bu neviden malların vatandaşlarımıza iadesi esasını
kabul etmiştir. İadesi mümkün olmayanlar için de yine aynen taz
minat ödenecektir ve tazminat, deminki bahsettiğim esaslarla öde
necektir.
Bu konu ile ilgili olarak, şüphesiz ki daha evvel de maruzatta
bulunmuştum. Bakanlığımızın Emlâk Dairesince teferruatlı bir beyan
hazırlanmıştır. Diğer taraftan da vatandaşlarımıza bu duyurulmuş
tur. Çalışmalar devam etmektedir. 8 ay içinde bu işin neticelendirilebileceğini tahmin ediyoruz, öyle çalışıyoruz. Kurulacak olan Emlâk
Komisyonunun görevlerini bir an evvel bitirmesi matlubumuzdur.
Zannediyorum ki, Suriye emlâki konusunda şu arzettiğim malûmat
esasları 'kapsamaktadır. Teferruat için Bakanlığım ve bendeniz her
türlü teferruatı, her türlü ilâve bilgileri vermeye hazırız.
Ortadoğu konusundan ve Ortadoğudaki komşu ülkelerden bah
sederken bir meseleye kısaca temas etmek istiyorum.
Biliyorsunuz, bu zaman zaman dışardan sızan anarşistler ko
nusudur. Meclisimiz, basınımız, memleketimiz bu hususta haklı bir
hassasiyet içerisindedir. Hükümetiniz de aynı hassasiyeti göstermek
tedir.
Biz bu anarşistlerin Türkiye’nin samimiyetle ve iyi niyetle dost
luk ve iyi komşuluk ilişkileri yürütmek istediği ülkelerden herhangi
birinin hükümeti tarafından bililtizam yetiştirilip Türkiye’ye sokul
duğunun veya himaye edilerek Türkiye’ye sızmalarına müsamaha
olunduğunun tespiti gibi bir halle karşılaşırsak şüphesiz ki bu ne
dostlukla, ne iyi komşulukla, ne de Devletler Hukuku kurallarının
en basitiyle bağdaşabilir.
Diğer taraftan, malûmları olduğu üzere bu bahsi edilen kapların
durumları bulundukları memlefctin resmî makamlarıyle münasebet
leri konularında da çeşitli yorumlar, tahliller vardır. Her hal ve kârda
bu, o memleketlerin kendi meseleleridir, her hal ve kârda bizim için
bizim düşüncemiz hükümran bir devletin kendi topraklarında olup
bitenlerden haberdar olmamasını tasavvur edemeyiz. Çeşitli temas
lar yapıldığını biraz evvel arz etmiştim. Bunlar arasında biliyorsunuz
bu Arap ülkeleriyle pek çok temaslar vuku buldu. Şunu ifade edebi
lirim ki kendileri bu meseleye verdiğimiz önemi müdriktirler. Bizimle
dostluk ve iyi komşuluk münasebetleri içinde yaşamak için bu me
selenin ehemmiyeti kendilerine anlatılmıştır. Hiç kimse diyemez ki
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«biz bunu bilmiyoruz» ve daimi surette de şunu da memnuniyetle
belirtmek gerekir ki Arap memleketlerinin büyük bir kısmında bu
konu ile o Arap Hükümeti arasında bir münasebet bulunmadığı,
böyle bir desteğin mevcut olmadığı şüphesiz ki Yüksek Heyetinizce
de bilinmektedir. Binaenaleyh bu daha ziyade daha mahdut birkaç
hükümeti ilgilendirmektedir. Temaslarımıza devam ediyoruz. Böl
gemiz zaten müzmin bir ihtilâfa, Ortadoğu ihtilâfına sahnedir. Tür
kiye gibi kuvvetli dış politikası olan bir memleketle işbirliğinde bu
lunmayı arzu eden ülkelerin, komşu ülkelerin dış politikası olan bir
memleketle işbirliğinde bulunmayı arzu eden ülkelerin, komşu ülke
lerin bu temaslarımıza gereken değeri vermeleri ve konuda bizi üzen
olaylardan tebriğ etmeleri, bu hususta dostane işbirliğine geçmelidir.
Sayın Milletvekilleri, îran ve Pakistan ile kadim ilişkilerimiz
gelişmektedir. Arkadaşlarımızın temas ettiği konularda bölgesel iş
birliği meselesinde bir gelişme olduğunu memnuniyetle haber vere
bilirim. Bölgesel İşbirliği (RCD) içerisinde Ticaret ve Dışişleri Ba
kanları seviyesinde nihaî bir toplantı yapılacaktır. Şayet partönerlerimiz bu Türk teklifini kabul edecek olurlarsa, RCD içerisinde şim
diye kadar az - çok mütevazi bir takım gelişmeler sağlanmış, fakat
arzu edilen seviyeyi bulamamış olan ticaret hacminin gelişmesi müm
kün olacaktır.
Alt - Kıtadaki hadiselere işaret eden arkadaşlarımıza şunu belirt
mek isterim ki, şüphesiz Pakistanla Hindistan arasındaki münase
betlerin Simla ve Lahor mutabakatlarıyla olumlu bir yola girmesini
biz de memnuniyetle karşıladık. Yalnız mühim olan 90 bin harp
esirinin iade edilmemiş olması keyfiyetidir. Çok temenni ederiz ki
gerek İnsanî mülâhazalar gerek ahdî hususlar gereğince bu esirlerin
biran evvel yurtlarına dönmeleri sağlansm ve iki memleket arasın
daki münasebetlerin Simla ve Lahor ilişkilerde normal bir düzeye
gelsin. Bu aynı zamanda bildiğiniz gibi Bengaldeş ile olan ilişkileri
bakımından pe'kçok memleketi, bu arada memleketimizi de birtakım
sıkıntılardan kurtarmış olacaktır. Nihayet Bengaldeş de müslüman
bir memlekettir. Her müslüman memleket muhakkak ki kendisine
karşı iyi hislerden başka hiçbir şey duymamaktadır. Fakat bu esir
ler konusu tanıma bâbında müslüman memleketleri, Pakistan’ın
yakın dostlarını biliyorsunuz, çok üzücü bir durumda bırakmıştır.
Muhterem Arkadaşlarım,
Kıbrıs bakımından Hükümetimizin takip etmiş olduğu politi
kaya göstermiş olduğunuz itimat için çok teşekkür ederim. Muhtelif
vesilelerle arz etmiş olduğum gibi, yapılan, devam etmekte olan top
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lumlar arasındaki görüşmeler, şimdi en önemli safhalarından birisine
gelmiştir. 6 Şubatta başlayacak olan mahallî muhtariyet konusu
önemli bir konudur. Diğer konularda bazı terakkilerin kaydedilmiş
olduğunu ifade ettim. Fakat tekrar beyan ve teyid eylemek isterim
ki hangi konularda terakki olursa olsun, heyeti umumiyesiyle bir
anlaşma olmadıkça Kıbrıs’ta toplumlar arası genişletilmiş görüşme
lerin muvaffakiyetinden bahsedilemez. Bunu herkesin gayet iyi bil
mesi lâzımdır. Biz yine muhterem arkadaşlarımızın belirttiği gibi,
büyük bir dikkat ve büyük bir sabırla bu görüşmelerin başarıyla
sonuçlanması için gayret sarfediyoruz. Cemaatımız da iyi niyetle
çabalarını -, esirgememektedir. Biliyorsunuz, seçimler vuku < buldu,
Makarios karşısında rakip olmadığı için, Cumhurbaşkanı seçildi. Keza
Denktaş da bir rakip aday olduğu için 8 Şubatta değil, fakat birkaç
gün sonra rakip adayın çekilmesi üzerine otomatik bir şekilde Kıbrıs
Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığına seçildi. Kendisi, Türk Cemaatının
davalarına büyük hizmette bulunmuş bir şahsiyettir. Eminim ki
muhterem heyetiniz de benim kendisine başarı dileklerimi ve iyi ni
yetlerimi arz ettiğimi söylediğim zaman bu hissiyatımı paylaşmak
tadır. Bu vesile ile uzun süreler Kıbrıs’ın özgürlük davasında örnek
bir mücadele vermiş olan feragatle çalışmış olan cemaatın milli vah
det ve bütünlüğünü muhafaza meşalesini nöbeti Rauf Denktaş’a dev
retmiş olan Dr. Küçük’ün bu örnek hareketini ve güzide şahsiyetini
de bu vesile ile huzurunuzda yad etmek benim için zevkli bir vazi
fedir.
Kıbrıs bakımından arkadaşlarınım belirttiği gibi hertürlü ihti
mal dikkate alınarak ve bundan evvelki vesilelerle de arz ettiğim
gibi hiç bir veçheye bir tehdit anlamına gelmemek kaydıyla biz ce
maatımızın hakkını, güvenliğini koruyacak tedbirleri almış bulunu
yoruz. Bunlara karşı vukuu bulacak bir tasallut Türkiye’nin hakla
rını kullanmış ve bunları def etmesini derhal intaç edecektir. Bu hu
sustaki kararlılığımız malûmunuzdur. Bunu belirten arkadaşlarımıza
arzı şükran eylerim.
Önemle üzerinde durulan konulardan birisi de Ortak Pazar ol
muştur. Ortak Pazar’ın bir takım teknik izahatı var. Vakit geçmekte
olduğu için basılmış olan beyanatımda, o teknik izahatı arkadaşla
rımın tetkiklerine bırakarak daha ziyade meselenin memleketimiz ba
kımından heyeti umumiyesiyle arz ettiği öneme muhterem hatiplerce belirtilen öneme ve tarafımızdan yapılmakta olan çabalara
müsaadenizle temas etmek istiyorum.
Ortak Pazar konusunda malûmları olduğu üzere Katma Pro
tokol yapıldığı zaman bir takım eleştiriler kamu oyumuzda ve mec103

İrsimizde yer almıştır. Bu eleştirileri ilmi bir açıdan değerlendirerek
bunların mümkün olabilen azami şekilde iyileştirilmesi maksadıyla
biliyorsunuz, geçen Nisan ayından beri bendenizin evvela altı memle
ket ve Komisyon nezdinde yaptığım ziyaretle başlatılmış ve devam
etirilen teşebbüslerimiz mevcuttur. Bu teşebbüslerimiz sonucunda
bugünkü durumu Sayın Özdenoğlünun tasvir ettiği şekilde karam
sar, daha ziyade karamsar görmek doğru olmaz. Çünkü Ortak Pa
zarla ilgili taleplerimizi başlıca üç konu üzerinde temerküz ettirmiş
tik.
Malûmları olduğu üzere bunlar,
1 — Toplulukların genişlemesi dolayısiyle Katma Protokol çerçevsinde üstlendiğimiz yükümlülüklerde artış yönünde bir değişiklik
olmamalıdır.
2 — Bir yandan yeni üyelerin katılmasıyla Avrupa Ekonomik
Topluluğunun artan rekabet gücü, öte yandan da uzun vadeli sana
yileşme politikamızın gerekleri gözönünde tutularak geçiş dönemi için
sanayi alanında üstlendiğimiz yükümlülüklerin uygulanmasına bir
esneklik getirmelidir.
3 — Tarım alanında Türkiye yararına öngörülen sürüm kolay
lıkları Topluluğa yeni katılacak ülkelere yönelen ihracatımızın bile
şimi de dikkate alınmak suretiyle arttırılmalı ve iyileştirilmelidir.
Şimdi, bu üç ana nokta üzerinde cereyan etmiş olan müzakere
lerde Senato huzurunda da belirttiğim veçhile arkadaşlarıma şunu
söyleyebilirim ki, bu üç noktanın hemen hepsinde müspet bir sonuca
kendimizi gelmiş addedebiliriz. Bir nokta miktar kısıtlamalarında
Ortaklık Konseyinin Türkiye’nin ihtiyaçlarını gözönünde tutarak 12
yıl için müştereken tedbir alınmasını kabul etmiş keyfiyetine ilâveten
ve bu konuda esneklik hakkından yapılacak tamamiyle ihtiyaçları
mıza cevap veren gayet açık bir beyana ilâveten biz tek taraflı kısıt
lama hakkında da direniyoruz. Mesele bu konu etrafında dönüşmek
tedir. Zannederim ki, gerek muhterem arkadaşım Özdenoğlu, gerek
diğer hatipler bir seneden beri Türk Hâriciyesinin delegelerini, elçile
rinin bu konudaki çalışma ve diretmelerini dikkate alarak memleke
timizin menfaatlerine uyabilecek en iyi formülü alıncaya kadar çalı
şacağımızdan herhalde şüphe etmiyeceklerdir.
Biliyorsunuz bir mesele üzerinde çalışırken o mesele ile ilgili
bütün konuları bir anda halletmek mümkün değildir. Birisinden bi
risine bir öncelik tanımak durumundasınız veyahut fedakârlık yap
mak mecburiyetindesiniz. Meselâ: İkili ilişkiler bakımından
arzu
ettiğimiz hususları silâh gücü gibi bu asırda kullanılacak nesne olma
104

dığı .belirli bir vasıta ortadan kaldırılınca geriye ne kalır, müzakere
kalır. Binaenaleyh elde edeceğimiz tavizlerin makûl karşılıklı millî
menfaat dengesine uydurulması suretiyle elde edilmesi diplomasinin
hem görevi hem de hüneridir. Şimdi buyurduğunuz gibi gecikme de
bunlardan birisidir. Ya gecikmesin diye kendinizi arzulanmayan ta
vizlere doğru iteceksiniz, yahut da gecikmenin problemlerini göğüs
leyerek, iktiham ederek davanızı yürütmeye çalışacaksınız. Bu arada
zannediyorum ki Sayın Özdenoğlu’nun ve diğer bu konuda ilgilenen
arkadaşlarımın belki endişelerini hafifletebiliriz. Biliyorsunuz bütün
bu mücadeleci müzakere devresinde Katma Protokolün 1973 1 Ocak’mda yürürlüğe girmesi hasebiyle, esasında altılarla olan muvazenem
üzerine oturmuştur. Mesele, uygun müzakereleriyle iyileştirme mü
zakereleri dolayısiyle mücadelesini devam ettirmektedir. Ama esa
siyle Altılarla Türkiye, yanlış hatırlamıyorsam yerine oturmuştur. Bu
az birşey değildir. Binaenaleyh zaman bakımından iktiham ettiğimiz
güçlüklerin diğer konularda bazı destek bulmuş olduğunu ifade et
meme müsaade buyursunlar.
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S İ Y A S İ

O L A Y L A R

Cumhurbaşkanı seçimi
13 Mart’ta başlayan Cumhurbaşkanı seçimi, 6 Nisan günü
Kontenjan Senatörü Fahri Korutürk’ün seçilmesiyle sonuçlanmıştır.

Çekoslovakya Dışişleri Bakan Yardımcısının Ziyareti
Çekoslovakya Dışişleri ¿Bakan Yardımcısı Miloflav Ruzek, 14-19
Mart tarihleri 'arasında Türkiye’yi ziyaret etmiştir.

Lüksemburg Dışişleri Bakanının Ziyareti
Lüksemburg Dışişleri 'Bakanı Gaston Thom, 17 - 22 Mart tarih
lerinde Türkiye’yi resmen ziyaret etmiştir.

İslâm Ülkeleri Dışişleri Bakanlan Konfera ısı
24 - 27 Mart tarihleri arasında Bingazi’de yapılan İslâm Ülkeleri
Dışişleri Bakanları Konferansına, Türkiye namına Dışişleri Genel
Sekreteri İsmail Erez katılmıştır.

5

K Ü L T Ü R E L

O L A Y L A R

Dışişleri Bakanlığı Kültür İşleri Genel Müdürlüğü Kültürel
Münasebetler Programı çerçevesinde, Devlet Operası baritonlarından
Mete Uğur, Tunus’ta konserler vermiştir.
— 0 O0 —
Alman Bilimsel Teknik Yardım Teşkilâtı, Ege Üniversitesi Fen
Fakültesi Jeofizik Bölümü için, 25.000 TL. değerinde kitap
lar hediye etmiştir.
— 0 O0 —
Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu Amerika Bilim ve San’at Akademisi
ne seçilmiştir. Prof. Sinanoğlu, Akademiye seçilen ilk Türk bilim
adamı olmuştur.

— 0O0 —
Hacettepe Üniversitesi Rektörü İhsan Doğramacı Fransız Tıp
Akademisi Üyeliğine seçilmiştir.
—

0 O0

—

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr.
A rif Akman’a Federal Almanya’nın liyâkat nişanı verilmiştir.
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MART 1973’DE
TÜRKİYE’NİN DIŞ İLİŞKİLERİ VE BAŞLICA
MİLLETLERARASI OLAYLAR KRONOLOJİSİ

1 Mart 1973

TÜRK - FRANSIZ DOSTLUĞU İLE İLGİLİ
KONUŞMALAR

Görev süresi tamamlandığı için Türkiye’den
ayrılmak üzere olan Fransa’nın Ankara Büyükel
çisi Arnauld Wapler şerefine bir yemek veren
Dışişleri Bakanı Haluk Bayülken, bu vesileyle
yaptığı konuşmada özetle şöyle demiştir:
«İkametiniz sırasında bir çok alanda iki
memleket arasındaki işbirliği arttırılmış, kültürel,
ekonomik, ticari ve teknolojik alanlarda müşte
rek gayretlerimiz olmuştur. Bu işbirliği, ilişkileri
mizin hakiki temelini teşkil eder.
Türk Milleti ile Fransız Milletinin dostluğu
asırlıktır. İki memleket arasındaki karşılıklı zi
yaretler dostluğumuzu daha da kuvvetlendirmiş
tir. Son zamanlarda ortaya çıkan hadisenin de
milletlerimiz arasındaki iyi niyet, olgunluk ve
dostluğu ile halledileceğine inanıyorum.»
Fransa Büyükelçisi ise şu mukabelede bu
lunmuştur :
«Çok sevdiğim memleketinizden ayrılaca
ğımdan dolayı çok müteessirim. Ülkenizde iki kere
vazife görmüş bir insanım. Gerek memleketiniz,
gerekse Türk milletine hayranımdır. Ankara’daki
ikametim sırasında ekonomik alandaki süratli ge
lişmenize şahit oldum. îki millet arasındaki dost
luk, dediğiniz gibi, asırlara dayanır. Bu dostluğu
son zamanlarda ortaya çık^n sürprizlerden ko
rumalıyız. Beni şahsen çok üzen bu hadise, dost
luğumuza en ufak bir gölge getirmemelidir. İleri
de bu kabil olayların olmaması için tedbir alma
lıyız.»
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1 Mart 1973

KIBRIS’TAKİ CEMAATLERARASI
GÖRÜŞMELERİN DEVAMI
Kıbrıs’ta Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkanı
Yardımcısı seçimleri dolayısiyle ara verilen geniş
letilmiş cemaatlerarası görüşmelere yeniden baş
lanmıştır. Görüşmede, yürütme ve yargı organ
ları konusu üzerinde durulmuştur.

1 Mart 1973

İSVİÇRELİ BİR HUKUKÇUNUN SIKIYÖNETİM
MAHKEMELERİ HARKINDAKİ SÖZLERİ
Ankara’da Dev - Genç dâvasına dinleyici
olarak katılan İsviçre Hukukçular Birliği üyesi Dr.
Peter Noll, duruşmalar hakkında Anadolu Ajan
sına şu beyanda bulunmuştur :
«Sanıklar rahatça konuşuyor, serbestçe sa
vunma yapabiliyorlar. Mahkemeler, İsviçre’deki
gibi normal mahkemelerdir. Ancak değişik olan,
çok sayıda sanık olması ve zor olanı da, bu kala
balık sanık hakkında karar verilmesidir.»

2 Mart 1973

TÜRKİYE - SURİYE KÜLTÜR ANLAŞMASI
Kültür İşleri Genel Müdürü Semih Günver
başkanlığındaki Türk heyeti ile Suriye Büyükel
çisi Salah El Dine Tarazi başkanlığındaki Suriye
heyeti tarafından hazırlanan Kültür Anlaşması
metni Dışişleri Bakanlığında parafe edilmiştir. An
laşma gereğince, iki ülke arasında kültürel, bilim
sel ve artistik mübadelelerde bulunulacak, karşı
lıklı olarak bilim adamı, sanatçı, araştırmacı ve
uzman gönderilecektir. Anlaşma ayrıca, iki ülke
arasında kültürel uygulama programlarını tespit
etmek üzere, iki hükümetin temsilcilerinden bir
karma komisyon kurulmasını da öngörmektedir.
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2 Mart 1973

TÜRKİYE - ROMANYA KÜLTÜR PROGRAMI
Türkiye ile Romanya arasında yıllık kültürel
mübadeleler konusundaki program Dışişleri Ba
kanlığında imzalanmıştır. Program gereğince iki
ülke arasında opera sanatçıları, rejisör, orkestra
şefi, solist ve sergiler de Bükreş’te bir Türk kül
tür gecesi tertiplenecektir.

3 Mart 1973

CUMHURİYETÇİ GÜVEN PARTİSİNİN
KURULUŞU
Milliyetçi Güven Partisi, Cumhuriyetçi Parti
ile CHP’den ayrılan bağımsızlar biri eşerek, yeni
bir parti kurmuşlardır. Yeni ismiyle, Cumhuriyet
çi Güven Partisi, Millet Meclisinde 40’dan fazla,
Senatoda ise 20 civarında sandalyeye sahip olmuş
tur. Yeni partinin liderliğine eski MGP Genel Baş
kanı Turhan Feyzioğ-lu getirilmiştir.

3 Mart 1973

IRAK - IPC ANLAŞMASININ MEMNUNİYETLE
KARŞILANMASI
Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Semih Akbil, bu
konuda bir soru üzerine şunları söylemiştir :
«Irak petrolleri konusunda dost Irak Hükü
meti ile IPC (Iraq Petroleum Company) arasmda
bir süredir devam eden görüşmeleri olumlu bir
şekilde sonuçlandıran anlaşmayı memnuniyetle
karşılıyoruz.»

4 Mart 1973

FRANSA’DA GENEL SEÇİM
Seçimin birinci turunda, üç hükümet partisi,
oyların % 46,5’ini alan Sosyalist - Komünist Muha
lefet Cephesinden % 8 oranında daha az oy al
malarına rağmen, 11 mart’ta yapılan ikinci turda,
parlamentoda çoğunluğu elde etmişlerdir. Sandalyalar, siyasi gruplar arasında şöyle dağılmıştır:
De Caulle’cu çoğunluk : 262
Sosyalist - Komünist Cephesi :187
Merkez Reformcular :30
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4 Mart 1973

ŞİLİ’DE GENEL SEÇİM
Şili’de yapılan Kongre seçimlerinde, Cum
hurbaşkanı Salvador Ailende’nin başında bulun
duğu Halk Birliği Koalisyonu (komünist, sosya
list, solcu hıristiyan ve radikaller) durumunu kuv
vetlendirmiştir. Muhalefet partileri ise, genel oyun
% 55’ini toplamakla beraber, Cumhurbaşkanı
Allende’yi devirmek için gerekli üçte iki çoğun
luğa sahip olamamışlardır.

5 Mart 1973

HİNDİSTAN, İNGİLTERE VE YUGOSLAVYANIN
YENİ TEMSİLCİLERİ
Hindistan’ın yeni Ankara Büyükelçisi Kocheril Raman Narayana, İngiltere’nin yeni Büyü
kelçisi Horace Phillips ve Yugoslavya Büyükelçi
si Edvard Kljun, Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay’a
itimatnamelerini sunmuşlardrı.

5 - 9 Mart 1973

İNGİLTERE H A V A KUVVETLERİ
KOMUTANININ ZİYARETİ
İngiltere Hava Kuvvetleri Komutanı
Air
Chief Marshal Sir Deniş Spotswood, Hava Kuv
vetleri Komutanı Orgeneral Muhsin Bat ur'un da
veti üzerine Türkiye’ye yaptığı ziyaret sırasında,
Ankara’da Milli Savunma Bakan, Orgeneral Muh
sin Batur ve Genelkurmay İkinci Başkanı Orgene
ral Turgut Sunalp ile görüşmüştür. Sir Deniş
Spotswood daha sonra Eskişehir, İzmir ve İstanbula gitmiştir.

e Mart 1973

HARTUM OLAYLARI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Semih Akbil,
Hartum’da Kara Eylül örgütüne mensup Filistin
li tedhişçiler tarafından üç Batılı diplomatın öl
dürülmesi konusunda görüşünü soran gazeteci
lere şunları söylemiştir:

1'2

«Milletlerarası tedhişçilik hiç bir siyasi me
selenin halline yararlı olmayacağı gibi, zararlı
da olur kanısındayız. Masum olan üç yabancı
diplomatın öldürülmesi memleketimizde büyük
üzüntü ile karşılanmıştır.»

6 Mart 1973

TÜRKİYE - POLONYA TİCARET PROTOKOLÜ
Türkiye ile Polonya arasında 36 milyon do
larlık bir ticaret protokolü Ticaret Bakanlığında
imzalanmıştır. Protokole göre, ihraç edilecek
maddeler arasında tütün, fındık, kuru üzüm, na
renciye, pamuk gibi tarım ürünleri yanında, pa
muklu mensucat, havlular, tül perde, battaniye,
demir ve çelikten zincirler, akümülatör, sıhhi te
sisat malzemesi, el âletleri, gözlük çerçevesi, saç
vidası gibi sınaî mamuller bulunmaktadır. İthal
olunacak maddelerin belli başlıları da şunlardır:
muhtelif gübreler, çeşitli kimyevi ham madde,
sentetik kauçuk, sun’ı ve sentetik devamlı elyaf
tan iplikler, rulmanlar, çeşitli âlet ve makinalar.

8 Mart 1973

TARIM ÜRETİMİNDE GELİŞME
AID (Agency for International Develop
ment) Türkiye Misyonu Direktörü Joseph S.
Toner, Rotary kulübünde, Türkiye’nin kalkınma
sında tarımın önemi konusunda bir konuşma ya
parak, Türkiye’de, tarım alanında yapılan küçük
bir yatırımın büyük sonuçlar verdiğini belirt
miş, son on yılda meyve ve sebze ihracatının yıl
da 20 bin tondan 200 bin tora, bu ürünlerin para
değerinin de 2,4 milyon dolardan 31 milyon do
lara yükseldiğini söylemiştir.
AID Direktörü Toner, Buğday Araştırma
Merkezinde, Rockfeller Vakfından uzmanlarla
birlikte, yeni buğday türleri yetiştirmek üzere
yapılan çalışmalarla ilgili olarak, bu konunun
ilmi bir şekilde ele alındığı takdirde Anadolu nun
buğday üretiminin 3 misline çıkabileceğini söy
lemiştir.
13

8 M art 1973

M AKARİOS’UN RUHANİ YETKİSİNİN
KALDIRILMASI
Kıbrıs Rum Ortodoks Kilisesi Sinod Meclisi,
Makarios’u gıyaben yargıladıktan sonra, ruhani
yetkilerini kaldırmaya karar vermiştir. Makarios
ise, piskoposların kararını geçersiz diye nitele
miş ve kendilerini kınamıştır.

9 Mart 1973

S A N TA BARBARA C İNAYETİ İLE İLGİLİ İKİ
MEKTUP
Worcester (Massachusetts) ’deki Ermeni cematinin, Dışişleri Bakanı Haluk Bayülken’e gön
dermiş olduğu mektup açıklanmıştır. Sözkonusu
Ermeni cemaatinin bu mektubunda, iki diploma
tımızın öldürülmesinden duyulan üzüntü ifade
edilmiş, «hadisenin faili sapığın hiç bir zaman
Ermeni cemaati ile münasebeti olmadığı» belir
tilmiştir.
Öte yandan, Los Angeles’teki Konsoloslar
heyeti, olayı görüşmek için yaptığı bir toplantı
da alman kararı kamu oyuna açıklamış, ayrıca
bu kararı California Valisine de bildirmiştir. Los
Angeles Konsoloslar heyeti, kararlarında, olay
dan dolayı duydukları üzüntüyü belirtmişler, şid
det hareketlerini takbih etmişler ve güvenlikleri
hususunda California Valisi ile görüşmek arzu
sunu ifade etmişler.

11 Mart 1973

BATI T R A K Y A ’DA BİR TÜRK GAZETECİSİNİN
MAHKÛM İYETİ
Batı Trakya Türkleri için çıkarılan Azınlık
Postası gazetesinin sahibi ve yazarı Selâhattin
Galibin, gazetesinin 10 Şubat 1973 tarihli sayısın
da yazdığı bir yazı dolayısiyle, 3 yıl hapis, 4 0 0 .0 0 0
drahmi para cezası ve ömür boyunca gazeteci
likten menedilmesi konusundaki mahkeme kara
rı, Uluslararası Gazeteciler Federasyonu (FIJ)
Yürütme Kuruluna bildirilmiştir.

14

11 M art 1973

ARJANTİN’DE SEÇİMLER
Eski Başkan Juan Peron’un bizzat seçtiği
peroncu Cumhurbaşkanı adayı Dr. Hector Campora liderliğindeki Adaletçi Kurtuluş Cephesi
oyların % 50’sine yakın bir oran ile seçimleri ka
zanmıştır. Bu durum karşısında, Arjantin’deki
askeri rejimin Devlet Başkanı General Lanusse,
25 Mayıs’ta iktidarın Adaletçilere devredileceği
ni bildirmiştir.

12 Mart 1973

KIBRIS TÜRK YÖNETİMİ YENİ YÜRÜTME
KURULU
Kıbrıs Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Türk
Yönetimi Yürütme Kurulu Başkanı Rauf Denktaş, Yürütme Kurulunun yeni üyelerini açıkla
mıştır. Dış İlişkiler görevi Denktaş’m uhdesine
alınmıştır; diğerleri şöyledir:
Savunma Ü yesi: Osman Örek
Adalet ve İçişleri Ü yesi: Nejat Konuk
Sağlık İşleri Ü yesi: Niyazi Manyera
Maliye ve Bütçe İşleri Ü yesi: Rüstem Tatar
Eğitim ve Öğrenim İşleri Üyesi Orhan Zihni
Ticaret, Endüstri ve Turizm Ü .: Vedat Çelik
Bayındırlık ve Ulaştırma Üyesi: Erol Kazım
Tarım ve Tabii Kaynaklar Ü yesi: Oğuz
Ramadan
Çalışma, Rehabilitasyon ve Sosyal İşler
Ü yesi: İsmet Kotak

13 Mart 1973

CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ
Seçimden önce Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay’m gerek parti başkanları, gerekse de kuvvet
komutanları ile yaptığı görüşmeler hakkında 3
Mart günü bir açıklama yapılmıştır. Cumhur
başkanlığı Genel Sekreterliğinden yapılan bu bil
diride özetle şöyle denmiştir:
15

«Sayın Cumhurbaşkanı, Anayasamız gere
ğince münhasıran Türkiye Büyük Millet Mecli
sinin hür iradesiyle, kanunî ve meşru usuller
dairesinde seçilecek yeni Cumhurbaşkanının ki
şiliği ve nitelikleri üzerinde siyasi partilerimizin
bir ittifak teminine gayret gösterecekleri izleni
mini almıştır.»
5 Mart günü, Genelkurmay Başkanı Orgene
ral Faruk Gürler, kendi isteğiyle emekliliğini is
temiş ve 6 Mart’ta, Milli Savunma Bakanı Meh
met İzmen’in istifasiyle boşalan Cumhurbaşkan
lığı kontenjan senatörlüğüne atanmıştır. Faruk
Gürler’in çekilmesi ile boşalan Genelkurmay Baş
kanlığına Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral
Semih Sancar atanmıştır.
10 Mart günü, Ankara Sıkıyönetim Komu
tanlığı, seçimin selâmetle sonuçlandırılmasına
engel olacak her türlü haber, beyan, davranış ve
yazımn yasaklandığını bildirmiştir.
Cumhurbaşkanı adayları 13 Mart günü gös
terilmiştir: Kontenjan Senatörü Faruk Gürler,
CGP’li bir üye ve bir Kontenjan Senatörü tara
fından; Cumhuriyet Senatosu Başkanı Tekin
Arıburun, A P ’li üyeler tarafından; ve DP Genel
Başkanı Ferruh Bozbeyli kendi partisi tarafından
aday gösterilmişlerdir. O gün yapılan ilk üç se
çim turunda sonuçlar şöyle olmuştur: Tekin Arıburun, 282 - 285 oy arasında;
Faruk Gürler,
175 - 186 oy arasında; Ferruh Bozbeyli, 45 - 47 oy
arasında, CHP seçime katılmama kararı almış
tır.
Daha sonra yapılan seçim turlarında da hiç
bir aday gerekli salt çoğunluğu sağlayamamıştır.
Bu arada Cumhurbaşkanı Sunay’m görev süre
sinin uzatılması teklifi CHP Genel Başkanı tara
fından ileri sürülmüş ve 19 Mart günü A P'li Par
lamenterler tarafından, Cumhurbaşkanının gö
rev süresinin 2 yıl uzatılmasını öngören bir tek
lif, TBMM üyelerinin imzasına sunulmuştur.

20 Mart günü, Faruk Gürler ve Tekin Arıburun, Cumhurbaşkanlığı adaylığından feragat
etmişlerdir.
Cumhurbaşkanı
seçiminin
ertelenmesini
öngören .teklif, Millet Meclisinin 22 Mart’ta yap
tığı toplantıda gereken üçte iki ekseriyeti sağla
yamamış ve böylece teklif düşmüştür. Seçim tur
ları, AP ve CHP katılmadığı halde devam eder
ken, çıkmazın halli için yeni bir formül olarak,
üç büyük siyasi partinin ortaklaşa yaptığı
bir
teklif
Anayasa
Mahkemesi
Başka
nı Muhittin Taylan’m Kontenjan Senatörlüğüne
atanması. 26 Mart günü Cumhurbaşkanı Cevdet
Sunay’a götürülen bu teklif, kendisi tarafından
kabul edilmemiştir. Cumhurbaşkanı Sunay, yedi
yıllık süresinin tamamlanması üzerine 28 Mart’ta görevinden ayrılmıştır. Senato Başkanı Tekin
Arıburun, Cumhurbaşkanı makamına vekâlet
etmeye başlamıştır.
Üç büyük siyasi parti arasında devam eden
görüşmeler sonucunda, Cumhurbaşkanının par
lamento içinden seçilmesi fikri benimsendikten
sonra, TBMM’nin 6 Nisan 1973 tarihli toplantısın
da Kontenjan Senatörü ve emekli Oramiral Fah
ri Korutürk Türkiye’nin altıncı Cumhurbaşkanı
seçilmiştir.

14 - 19 Mart 1973

ÇEKOSLOVAKYA DIŞİŞLERİ BAKAN
YARDIMCISININ ZİYARETİ
Çekoslovakya Dışişleri Bakan Yardımcısı
Miloflav Ruzek, Türkiye’ye yaptığı resmi ziyaret
sırasında Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri İs
mail Erez ile 14 - 15 Mart tarihlerinde resmi gö
rüşmeler yapmıştır. Görüşmelere Türkiye tara
fından Siyasi İşler Genel Müdürü Oktay Cankardeş, Siyaset Planlama ve Araştırma Genel Müdü
rü Celâl Akbay ve Enformasyon Genel Müdürü
Semih Akbil, Çekoslovakya tarafından ise Anka
ra Büyükelçisi Dr. Petr Brudnak, Dışişleri Araş17

tırma ve Siyaset Planlama Dairesi Başkan Y ar
dımcısı Jiri Sobotka ve diğer ilgililer katılmış
lardır.
Çekoslovakya Dışişleri Bakan Yardımcısı
daha sonra İzmir ve İstanbul’a gitmiştir.

14 M art 1973

TÜRKİYE - R O M A N YA TİCARET ANLAŞM ASI
Türkiye ile Romanya Ticaret heyetleri ara
sında varılan anlaşmaya göre, 1 Nisan 1973 tari
hinden itibaren iki ülke arasındaki ticari ve di
ğer muamelelerle ilgili her türlü ödemelerin ser
best dövizle yapılması kabul edilmiştir. Anlaşma
Ticaret Bakanlığında imzalanmıştır.

17 - 22 Mart 1973

LÜKSEMBURG DIŞİŞLERİ B A K A N IN IN
ZİYARETİ
Lüksemburg Dışişleri Bakanı Gaston Thorn,
İstanbul’da bir gün kaldıktan sonra, 18 Mart ak
şamı Ankara’ya gelmiştir. Bakan, bu arada ba
sma şu demeci verm iştir: «NATO, Ortak Pazar
ve Avrupa Konseyine üye olan Türkiye ve Lük
semburg bu konularda görüşmelerde bulunacak
lardır. Tesadüf eseri, Türkiye’yi nazik bir dönem
de ziyaret etmiş bulunmaktayım.
Cumhurbaş
kanlığı seçiminin Türkiye’nin yararına hayırlı
bir sonuçla bitmesini temenni ederim.»
Lüksemburg Dışişleri Bakanı Gaston Thorn
ile Dışişleri Bakanı Halûk Bayülken arasındaki
görüşmeler 19-20 Mart tarihlerinde yapılmıştır.
Görüşmelere, Türkiye tarafından Genel Sekreter
İsmail Erez ile ilgili Genel Müdürler, Lüksem
burg tarafından ise Dışişleri Protokol ve Hukuk
İşleri Servisi Direktörü Roger Hestert katılmış
lardır.
Dışişleri Bakanı Bayülken, konuk Bakan
şerefine 19 Mart akşamı bir yemek vermiştir.

18

Gaston Thorn, resmi görüşmelerin sonunda
Dışişleri Bakanlığında bir basın toplantısı yap
mıştır. (Bk, Belge 1). Konuk Dışişleri Bakanı
21-22 Mart günleri İzmir ve İstanbul’u ziyaret
etmiştir. Türkiye - Lüksemburg ortak bildirisi 22
Mart’ta yayınlanmıştır. (Bk. Belge 2).
18 M art 1973

Y T P ’N İN AP İLE BİRLEŞMESİ
Yeni Türkiye Partisi, olağanüstü bir kongre
yaparak Adalet Partisi ile birleşmeyi kararlaş
tırmıştır.

19 Mart 1973

TÜRKİYE - SURİYE EMLAK KOMİSYONU
ÇALIŞMALARI
Türkiye - Suriye Emlâk Komisyonu Şam’da
çalışmalarına başlamıştır. Türkiye heyetine, Dış
işleri Bakanlığı Emlâk Dairesi Başkanı Osman
Başman, Suriye heyetine ise Tapu Genel Müdürü
Abdülhalim Abbas başkanlık etmektedirler.
Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Genel Mü
dürlüğünden verilen bilgiye göre, çalışmaları 8
ay sürecek olan Türkiye - Suriye Emlâk Komisyo
nu, Türk yurttaşlarının Suriye’deki taşınmaz
mallarına ilişkin isteklerini inceleyerek, hakları
nı tespit edecektir. Komisyonda hakları tespit
edilen yurttaşlarımızdan, arazileri toprak refor
mu uygulamasına girenlere Suriye tazminat öde
yecektir. Bunun dışında kalan emlâk, hak sahip
lerine iade edilecektir. İade mümkün olmazsa
yine tazminat ödenecektir.

20 Mart 1973

UÇAK SA N A Yİİ KURULMASI
Uçak sanayii kurulmasına ilişkin tasarı Hü
kümet tarafmdan Parlamentoya sevkedilmiştir.
Kurulacak anonim ortaklığın sermayesi 1 milyar
500 milyon lira olacaktır. Milli Savunma Bakan
lığına bağlı olarak çalışacak şirketin sermaye
sinin % 5’i Hâzinenin, % 45’i de Türk Hava Kuv
vetlerini Güçlendirme Vakfına tahsis edilecek
tir.
19

20 M art 1973

TÜRKİYE İLE KATAR ARASINDA DİPLOMATİK
İLİŞKİNİN KURULMASI
Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Genel Mü
dürlüğünden yapılan açıklamaya göre, «Türkiye
ile Katar Hükümetleri, aralarındaki münasebet
lerin geliştirilmesi yolunda mütekabilen izhar
olunan temenniye uygun olarak, Büyükelçilik se
viyesinde diplomatik münasebetler kurulmasını
kararlaştırmışlardır.»

21 Mart 1973

TÜRKİYE İLE BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ
ARASINDA DİPLOMATİK İLİŞKİNİN
KURULMASI
Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Genel Mü
dürlüğünden yapılan açıklamaya göre, «Türkiye
ile Birleşik Arap Emirlikleri Hükümetleri, arala
rında mevcut münasebetlerinin geliştirilmesi yo
lunda mütekabilen izhar olunan temenniye uy
gun olarak Büyükelçilik seviyesinde diplomatik
münasebetler kurulmasını kararlaştırmışlardır.

21 Mart 1973

MALİYE BAKANININ YENİ DÖVİZ KURLARI
İLE İLGİLİ AÇIKLAMASI
Maliye Bakanı Ziya Müezzinoğlu, % 3 ora
nında revalüe edilmiş bulunan Batı Almanya
Markının ve dalgalanmakta bulunan İsviçre
Frangının öteki paralar karşısında değer artışı
gözönünde ‘tutularak, bu iki dövizin kurlarının
yeniden tespit edildiğini açıklamıştır.

22 Mart 1973

1972 İHRACATI İLE İLGİLİ VERİLER
Ticaret Bakanlığı İhracatı Geliştirme Etüd
Merkezinden verilen bilgiye göre, 1972 yılında
AET ülkelerine yapılan ihracat 347 milyon dolar,
Amerika Birleşik Demetlerine ise 103 milyon do
lar değerinde olmuştur. İhracatın % 73'ü Batı
ülkelerine yapılmıştır.

20

22 M art 1973

ROMANYA BÜYÜKELÇİSİNİN BASIN
TOPLANTISI
Romanya’nın Ankara Büyükelçisi George
Marin, Türkiye - Romanya Ticaret Protokolünün
imzası dolayısiyle düzenlediği basın toplantısın
da, iki ülke arasındaki ticari ödemelerin serbest
döviz üzerinden yapılmasının, ticari mübadelele
rin gelişmesi için elverişli şartlar yaratacağını
belirtmiştir. Büyükelçi, Türk firmaları ile ortak
olarak Samsun’da bir sülfürik asit ve Elazığ’da
bir süper-fosfat fabrikası kuran Romanya’nın
sadece polietilen, poliasetat, boya, kostik ve iyi
cins gübre gibi kimyasal maddeler istihsal et
mek değil, aynı zamanda amonyak, gübre fabri
kaları gibi tesisleri de ortaklaşa Türkiye’de kur
mak arzusunda olduğunu bildirmiştir. George
Marin, Romen firmalarının da daha büyük mik
tarda pamuk, maden, kumaş, narenciye gibi
Türk mallarını satın almak istediklerini söyle
miştir.

;

23 Mart 1973

SIKIYÖNETİMİN 7 İLDE UZATILMASI
Türkiye Büyük Millet Meclisinin birleşik
toplantısında, sıkıyönetimin 7 ilde 2 ay daha uza
tılmasına, İzmir ve Eskişehir’de kaldırılmasına
karar verilmiştir.

23

Mart 1973

FRANSA BÜYÜKELÇİSİNİN
HÜKÜMETİNDEN ALDIĞI TALİMAT
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Semih Akbil,
Fransa Büyükelçisinin, Marsilya’da açılan Erme
ni anıtı ile ilgili olarak Hükümetinden aldığı ta
limatı Dışişleri Bakanlığına ilettiğini doğrulamış
ve şunları söylemiştir:
«Filhakika Fransız Büyükelçi hükümetin
den bu konuda aldığı talimatı Bakanlığımıza ge
tirmiştir. Dışişleri Bakanımızın Millet Meclisi ve
21

Cumhuriyet Senatosunda yapmış olduğu konuş
ma esprisi içinde olduğu sanılmaktadır. Bu tali
mat İncelenmektedir ve zamanında bu konuda
gerekli açıklama yapılacaktır.»
Öte yandan, Fransa’nın Türkiye Büyükelçi
liğine görev süresi sona eren Arnauld W apler’in
yerine Roger Vaurs’ın atandığı 'Paris’de açıklan
mıştır.

23 Mart 1973

A V R U PA KONSEYİ DAİM İ KOM İSYONUNUN
TÜRKİYE İLE İLGİLİ GÖRÜŞMELERİ
Avrupa Konseyi Başkanvekili ve Siyasi Ko
misyon üyesi Prof. Turhan Feyzioğlu, memleket
teki görevleri sebebiyle, Avrupa Konseyi Daimi
Komisyonu ve Siyasi Komisyonunun Paris’deki
toplantılarına katılamayacağını bildirmiş ve Tür
kiye ile ilgili önergenin karara bağlanmasını is
temiştir.
Avrupa Konseyi Daimi Komisyonu, günde
minde bulunan «Türkiye’deki durum» konusunu
görüştükten sonra, bu konu hakkında Konseyin
Siyasi ve Hukuki Komisyonlarından kendisine
bir rapor sunulmasını istemiştir.

24-27 Mart 1973

İSLAM ÜLKELERİ DIŞİŞLERİ BAKANLARI
KONFERANSI
İslâm Ülkeleri Dışişleri Bakanları Konferan
sına katılmak üzere Bingazi’ye hareket eden Dış
işleri Bakanlığı Genel Sekreteri İsmail Erez,
Konferans hakkında basma verdiği demeçte
Özetle şunları söylemiştir:
«Türkiye, daha evvel toplanan üç İslâm
Konferansına olduğu gibi, Bingazi Konferansına
da mahdut bir heyetle katılmakta, iyi niyetli ve
yapıcı bir ortam içinde yürütülecek Konferans
çalışmalarından olumlu sonuçlar sağlanacağına
inanmaktadır.»
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Türk heyetinde, Libya Büyükelçimiz, Kül
tür İşleri Genel Müdürü, Orta - Doğu ve Afrika
Dairesinden bir Başkan Vekili ve Genel Sekreter
lik Özel Kalem Müdürü bulunmuşlardır.
26 ülkenin katıldığı Konferans, Libya Dev
let Başkanı Muammer Kaddafi’nin bir konuşma
sıyla. açılmıştır. Suriye, Fas, Ürdün ve İran Kon
feransa katılmamışlar, Irak, Güney Yemen ve
Filistin Kurtuluş Örgütü birer gözlemci gönder
mişlerdir.
Yayınlanan nihaî bildiride, özellikle Filistin
Halkının haklı davası ve toprakları işgal edilmiş
olan Arap ülkelerinin desteklendiği,
İsrail’in
Kudüs’ü yahudileştirmesi ve yayılma teşebbüsle
rinin kınandığı belirtilmiştir.
Konferans, bundan başka Filipin Müslü
manlarının durumunu görüşmüş, Eritre halkının
mücadelesini desteklemiş, üye ülkelerden A fri
ka’daki ve Fransız Somali’sindeki kurtuluş hare
ketlerini desteklemelerini de istemiştir.
Genel Sekreter; İsmail Erez de, yurda dönü
şünde verdiği demeçte, anayasamızın öngördüğü
oranda bu toplantılara katıldığımızı, ve alman
kararları da aynı oran çerçevesi içerisinde kabul
edeceğimizi açıklamıştır. İsmail Erez, bu toplan
tıda, iktisadi ve ticari alanlarda yeni bir karar
alınmadığını, toplantıların maddi bir yükümlü
lük getirmediğini belirterek, Müslüman ülkeler
arası haberleşme merkezinin kurulması yolunda
karara varıldığını söylemiştir.

26 - 27 Mart 1973

IMF TOPLANTISI
Uluslararası para sisteminde yapılacak re
formu gerçekleştirmek amacıyla Milletlerarası
Para Fonu (IMF) bünyesinde kurulan 20İer Ko
mitesinin Washington’daki toplantısına Maliye
Bakanlığı Hazine Genel Müdürü Ahmet Tufan
Gül ile Merkez Bankası Başkanı Memduh Güpgüpoğlu katılmışlardır.
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Maliye Bakanı Ziya Müezzinoğtu, IMF top
lantısı dolayısiyle, Türkiye’nin bu konudaki gö
rüşlerini özetle şu şekilde açıklamıştır:
«Uluslararası para sistemine verilecek yeni
şekil konusundaki çalışmalar devam ederken,
sermaye akımlarının büyüklüğü ve yönlerinin
tayini, son zamanlarda büyük önem kazanmış
tır. Zira, gittikâe artan ve spekülatif bir nitelik
alan kısa vadeli sermaye hareketleri, kur fark
larından faydalanmak amacıyla bir çok paralan
olumsuz bir açıdan etkilemeye devam edecektir.
ABD dolarının geçen Şubat ayında yapılan
devalüasyonundan sonra, geriye bıraktığımız
haftalar içinde çıkan yeni güçlüklerin esas ne
denleri bu olup, bunu önlemek ve sisteme daha
fazla esneklik kazandırmak üzere, belli başlı ge
lişmiş ülkelerin paralarının dalgalanmaya bıra
kılması kararlaştırılmıştır. Uluslararası ticaret
ve ödemelerde istikrarsızlığa yol açan bu durum,
ticaret ve tediye muvazeneleri esasen zayıf olan
gelişme halindeki ülkeleri, özellikle olumsuz yön
de etkilemektedir.
Ülkemiz bu açıda, reform çalışmalarını ya
kından izlemektedir. Geçen yıl Eylül ayında ya
pılan Para Fonu toplantısında reform çalışmala
rının süratlendirilmesi ve geri kalmış ülkelerle,
gelişmiş ülkeler arasında yer alan ülkelerin du
rumunun özel olarak ele alınması gerektiğini be
lirtmiştim. Heyetimiz bu toplantıda da aynı gö
rüşleri savunacaktır. »

26-31 Mart 1973

İSVEÇ TİCARET HEYETİNİN ZİYARETİ
İsveç’in tanınmış 11 firmasının temsilcile
rinden kurulu bir ticaret heyeti, Ankara’da yap
tığı temaslar sırasında Dışişleri Bakanı tarafın
dan kabul edilmiş, Dışişleri, Ticaret Bakanlığı
ve Ticaret ve Sanayi Odaları yetkilileri ile görüş
meler yapmıştır.
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İsveç İhracat Konseyi Yönetim Kurulu Baş
kanı Kurt Allan Belfrage başkanlığındaki heyet,
İstanbul’da da Odalar üyeleri ile bir toplantı yap
mıştır. Bu arada, krom konusunda Türkiye ile
İsveç arasında bozulan ilişkilerin tekrar iyi du
ruma gelmesi için gerekli şartlar belirtilmiştir.

27 - 28 Mart 1973

CENTO ASKERİ KOMİTESİ TOPLANTISI
Merkezi Andlaşma Teşkilâtı (CENTO) As
keri Komitesinin Washington’da yapüan 24. top
lantısına Türkiye’yi temsilen Genelkurmay Baş
kanı Orgeneral Semih Sancar başkanlığında bir
heyet katılmıştır. Amerikan Ortak Kurmay He
yetleri Başkanı Amiral Thomas Moorer, üye ül
keleri Genelkurmay Başkanlarınm katıldıkları
bu görüşmelere başkanlık etmiştir.
Orgeneral Sancar ile birlikte Washington’dan Ankara’ya dönen Pakistan Genelkurmay
Başkanı Orgeneral Tikka Han, buradan İstanbul
üzerinden ülkesine dönmüştür.

27 - 29

Mart 1973

CENTO EKONOMİ KOMİTESİ TOPLANTISI
İslamabad’da yapılan CENTO Ekonomi Ko
mitesi yıllık toplantısmda, geçen yıl bölgede ya
pılan çalışmalar gözden geçirilmiş ve CENTO
Bakanlar Konseyine sunulmak üzere tavsiye ka
rarları alınmıştır.
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Mart 1973

YENİ FRANSIZ HÜKÜMETİ
Cumhurbaşkanı Georges Pompidou, seçim
lerden sonra istifasını sunan Başbakan Pierre
Mesmer’i yine bu göreve atamıştır. Yeni hükümet
te Michel Jobert Dışişleri Bakanlığına getirilmiş
tir.
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29 M art 1973

TÜRKİYE - BULGARİSTAN TİCARET
PROTOKOLÜ
Türkiye ile Bulgaristan arasında Ticaret Ba
kanlığında imzalanan 26 milyon dolarlık Ticaret
Protokolüne göre, 1973-74 dönemi içinde Türkiye’
den Bulgaristan’a kuru incir, kuru üzüm, fındık,
palamut hülasası, zeytin, narenciye gibi tarım
ürünleri ile pamuklu mensucat, havlu, çeşitli kon
feksiyon, buzdolabı, çamaşır makinası ve bazı
radyatörler, bombeli ve düz miıkalı emniyet cam
lan, tıbbî müstahzarlar, sıhhi tesisat malzemele
ri, karo fayans gibi sinaî mamuller ihraç ,edile
cektir.
Bulgaristan’dan ithal edilecek başlıca mad
deler şunlardır: Gübre, blum ve kütükler, soda,
çeşitli kimyevi maddeler, çeşitli kağıtlar, ferro alyajlar, demir ve çelik levhalar, çeşitli alet ve
makin alar.

30 Mart 1973

ÇİN TEMSİCİSİNİN CENEVRE DENİZ HUKUKU
KONVANSİYONLARI İLE İLGİLİ TUTUMU
Birleşmiş Milletlerin 3. Deniz Hukuku Kon
feransını hazırlamakta olan Deniz Dipleri Kotmis■yon unda konuşan Çin temsilcisi, ülkesinin, Deniz
Hukuku Konferansı çalışmalarına, 1958 Cenevre
Deniz Hukuku dört Konvansiyonunun esas alın
masını kabul edemiyeceğini bildirmiştir. Çin 'tem
silcisi, bunların esas olarak, büyük devletlerin he
gemonyalarını korumalarına hizmet ettiğini, kal
kınma yolundaki ülkelerin yararına olmadığını
söylemiştir.
.
Boğazlar konusunda da konuşan Çin temsil
cisi, bu Konvansiyonda yabancı gemiler uluslar
arası deniz ulaşımında yararlanılan boğazlardan,
«zararsız amaçlarla» .geçme hakkının tanındığını,
bunun da, yabancı savaş gemileri ve denizaltıların
kıyı devletlerinin güvenliklerini hiçe sayarak, bu
devletlerin kara suları içinde bulunan boğazlardan
rahatça geçmelerini sağladığını belirtmiştir.
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30 M art 1973

TOPRAK REFORMU İLE İLGİLİ
BASIN TOPLANTISI
Toprak ve Tarım Reformu Kanunu Tasarısı
nın Millet Meclisi Genel Kuruluna şevki dolayısiyle bir basın toplantısı düzenleyen ilgili Geçici
Komisyon ¡Başkanı İstanbul Milletvekili İsmail
Hakkı Tekinel, Kanunun kapsamı hakkında bilgi
vermiştir. Komisyon Başkanı Tekinel, halen Tür
kiye’de yeter toprağı olmayan (1-50 dönüm arası)
2 milyon 200 bin kadar, hiç toprağı olmayan da 1
milyon 270 bin kadar çiftçi ailesinin bulunduğunu
söylemiştir. Bunlardan ancak 500 bin çiftçi ailesi
toprak reformundan yararlanabilecektir. Mevcut
rezerve karşısında, hiç topraksız ya da yeter top
rağı bulunmayan 3 milyon kadar çiftçi ailesine
reform uygulamasında toprak dağıtmak mümkün
olmayacaktır. Tekinel, 50 dönümden fazla toprağa
sahip olan çiftçi ailesi sayısının da 636 bin oldu
ğunu söylemiştir. Komisyon Başkanı, bir soru üze
rine de, Adana bölgesinde bin dönümden fazla
araziye sahip modern işletme kapsamına giren
toplam 238 işletme bulunduğunu, bunların toprak
miktarının da 515,4 bin dönüm olduğunu söyle
miştir. Tekinel aynı şekilde, Aydında 32, Diyarba
kır’da 255, Hatay’da 74, Konya’da 104, ve Urfa’da
291 modern işletme bulunduğunu belirtmiştir.

31 Mart 1973

AYB’NİN DEMİRYOLLARINA AÇTIĞI 3. KREDİ
Avrupa Yatırım Bankasının Devlet Demiryol
larına 28 milyon 350 bin dolarlık yeni kredi vere
ceği açıklanmıştır. % 2,5 faizle verilen kredi öde
mesiz 8 yıldan sonra, 30 yıl içinde ödenecektir.
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20 M art 1973

LÜKSEMBURG DIŞİŞLERİ BAKANININ
BASIN TOPLANTISI
Lüksemburg Dışişleri Bakanı Gaston Thorn, Ankara’da yapmış
olduğu resmi görüşmelerin .sonunda bir basın toplantısı düzenlemiş
ve Türkiye-Ortak Pazar ilişkilerine değinerek şunları söylemiştir =
«Topluluğun üye sayısının 9’a yükselmesinden sonra ortaya çıkan
sorunlarla ilgili olarak Türkiye Hükümetinin görüşlerine katılıyorum.
Bunu söylerken, şu üç noktayı özellikle belirtmek isterim : Birincisi,
Türkiye, Avrupa Ekonomik Topluluğunun tam üyesi olmak yolundadır.
İkincisi, Türkiye daha önce 6 ülke ile anlaşma imzalamıştır. Şimdi bu
anlaşmaların 9 ülkeye adaptasyonu yapılması gerekmektedir. Üçüncüsü, Türkiye sanayileşme yolundadır. Bu yönde de bir protokola
ulaşmamız 'tabiidir.»
Lüfcsemlburg Dışişleri Bakanı, tek taraflı tavizler konusundaki
bir soruya şu cevabı verm iştir: '«Tek taraflı esneklik rahatsız edici
dir. Burada 9 ülke adına konuşmaya yetkili değilim, ancak şahsi gö
rüşüm olarak söyliyebilirim ki, böyle bir durum olursa, önceden bir
konsültasyon gerekir. Böyle bir hususun uygulanması, danışma yo
luyla mümkün olabilir.»
Gaston Thorn, Helsinki’deki Avrupa Güvenlik Konferansı hazır
lık çalışmalarının tamamlanarak, Konferansın yakında toplanmasını
ümid ettiğini de belirtmiş, «ancak, aynı şeyleri Viyana daki Karşılıklı
ve Dengeli Kuvvet İndirimine ilişkin çalışmalar için söyliyemiyeceğim.
Bu konuda bütün müttefiklerimizle işbirliği yapmamız gerek
mektedir. Özellikle Merkezî Avrupa’yı ilgilendiren bu konu birkaç
uzun yılımızı alacaktır» demiştir. Bakan bir soru üzerine, Avrupa
Güvenliği Konferansına Akdeniz ülkelerinin de katılmasında fayda
lar olduğunu söyliyerek, «bunda hakları olması pek tabiidir. Ancak
Konferansa katılacak ülkeler konusunda çemberi çok genişletmemek
gerekir.» demiştir.
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22 Mart 1973

TÜRKİYE - LÜKSEMBURG ORTAK BİLDİRİSİ
Türkiye Dışişleri Bakanı Ümit Halûk Bayülken’in daveti üzeri
ne, Lüksemburg Dışişleri Bakanı Gaston Thorn 19 - 22 Mart 1973 ta
rihleri arasında Türkiye’yi resmen ziyaret etmiştir.
M. Gaston Thorn, Türkiye Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay
Başbakan Ferit Melen tarafından kabul edilmiştir.

ve

Bu ziyaret, iki dost ve müttefik ülkenin Dışişleri Bakanlarına
uluslararası durum ve ülkelerinin ikili ilişkileri hakkında verimli bir
görüş teatisinde bulunma imkânını vermiştir.
Dostluk havası içinde cereyan eden görüşmeler Dışişleri Bakan
larına, aralarında geniş bir görüş birliği olduğunu tespit etmek fır
satını vermiştir. Bakanlar, ikili ilişkilerin birçok sahada gelişmesin
den duydukları memnunluğu belirtmişlerdir.
Milletlerarası durumu gözden geçirdikleri sırada Bakanlar,
Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansının hazırlık çalışmalarına
özel bir dikkat atfetmişlerdir. Bakanlar, şimdiye kadar Helsinki'de
varılan aşamaları memnunlukla kaydetmişler ve halihazırdaki çalış
maların yakın ¡bir gelecekte olumlu sonuçlara ulaşması ümidini izhar
etmişlerdir.
İki Bakan Türkiye’nin Avrupa Ekonomik Topluluğuna ortaklığı
ile ilgili sorunları da gözden geçirmişlerdir. Bakanlar, bir yandan
Toplulukların genişlemesinden doğan durum, diğer yandan da Tür
kiye’de hızlandırılmış bir sanayileşme ve Türkiye’nin ekonomik bün
yesindeki değişiklik zaruretlerini göz önünde tutarak Ankara Anlaş
masının ruhu içinde uygun tedbirlerin alınması gerektiği kanısındadırlar. ■
O rta-D oğu konusunda Taraflar, sorunun, barışçı, hakkaniyete
uygun ve şerefli bir çözüm yolu bulması ümidini izhar etmişler, Bir
leşmiş Milletler Yasası prensipleri ile Güvenlik Konseyinin 22 Kasım
1967 tarihli ve 242 sayılı Kararı hükümlerine uygun olarak bölgede
barışın sağlanması yolunda harcanacak bütün çabaları destekleme
hususundaki azimlerini belirtmişlerdir. Bakanlar, toprak ve siyasal
avantaj sağlamak amacıyla kuvvet kullanılmasına veya tehdide baş
vurulmasına kesinlikle karşı olduklarını yeniden belirtmişlerdir.
Türkiye Dışişleri (Bakanı Kıbrıs sorununun bugünkü safhası
hakkında meslekdaşına bilgi vermiştir. îki Bakan, sorunun, bütün il*
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gili tarafların 'uluslararası antlaşmalardan doğan meşru hak vq
menfaatlerini koruyacak bir anlaşmaya vararak çözümlenmesi dile
ğinde bulunmuşlardır.
Bakanlar, ikili ilişkilerin bugünkü durumunu memnunlukla
kaydetmişler, bütün alanlarda ve özellikle ticarî mübadeleler saha
sında işbirliğinin daha da geliştirilmesi yolundaki arzularım teyit et
mişlerdir.
İki [Bakan, bu ziyaretin Türkiye ile Lüksemburg arasında mev
cut içten ve dostane ilişkilere sağladığı önemli katkıyı memnunlukla
müşahade etmişlerdir.
Bakanlar, iki ülkenin Devlet Adamları arasında görüş teatileri
nin yararlılığı konusunda mutabakata varmışlardır.
Lüksemburg Dışişleri Bakanı Gaston Thorn Türkiye Dışişleri
Bakanı Ümit Halûk (Bayülken’i Lüksemburg ü resmen ziyarete davet
etmiştir. Bu davet memnunlukla kabul edilmiştir. Ziyaretin tarihi
diplomatik yolla tespit edilecektir.
BELGE

2

Sur l'invitation de Son Excellence Monsieur Ümit Halûk Bayülken, Ministre des Affaires Etrangères de Turquie, Son Excellence
Monsieur Gaston Thorn, Ministre des Affaires Etrangères du GrandDuché de Luxembourg a effectué une visite officielle en Turquie du
19 au 22 mars 1973.
Son Excellence Monsieur Gaston Thorn a été reçu en audience
par Son Excellence Monsieur Cevdet Sunay, Président de la Répub
lique de Turquie. Il a été également reçu par Monsieur Ferit Melen,
Président du Conseil des Ministres.
Cette visite a permis aux Ministres des Affaires Etrangères des
deux pays .amis et, alliés de procéder à un échange de vues fructueux
sur la situation internationale et sur les relations bilatérales.
Les entretiens qui se sont déroulés da is une atmosphère
d’amitié ont permis aux deux Ministres des Affaires Etrangères de
constater une large identité de vues. Les deux Ministres se sont
félicités du développement des relations bilatérales dans plusieurs
domaines.
Au cours de l’examen de la situation internationale les deux
Ministres ont accordé une attention particulière aux travaux prepa33

ratoires de la Conférence sur la Sécurité et la Coopération en Europe.
Ils' ont noté avec satisfaction les progrès enregistrés jusqu’à présent
à Helsinki et ils ont formulé ‘l ’espoir que les travaux en cours abouti
ront, dans un proche avenir, à des résultats positifs.
Les deux Ministres ont également examiné les questions relati
ves à l'association de la Turquie à la C.E.E. Ils pensent qu’il convient
d’adopter des mesures appropriées, dans l ’esprit de l ’Accord d’Anka
ra, en tenant compte d’un côté de la situation découlant de l’élargis
sement des Communautés et d’un autre côté de la nécessité d’une
industrialisation accélérée et d’un changement de la structure éco
nomique de la Turquie.
■Sur la question du Moyen - Orient les deux Parties ont exprimé
l’espoir qu’elle trouve une solution pacifique, équitable et honorable
et ils ont manifesté leur volonté d ’appuyer tous les efforts en vue
d’assurer la paix dans la région, conformément aux principes de la
Charte des Nations Unies et aux dispositions de la Résolution no. 242
du 22 Novembre 1967 adoptée par le Conseil de Sécurité des Nations
Unies. Ils ont renouvelé leur ferme opposition à la menace et à
l ’utilisation de la force comme un moyen d’assurer des gains terri
toriaux et des avantages politiques.
Le Ministre turc des Affaires Etrangères a informé son homo
logue de la phase actuelle du problème de Chypre. Les deux Ministres
ont exprimé le voeu que ce problème soit résolu en aboutissant à un
accord qui sauvegarderait les droits et intérêts légitimes, découlant
des accords internationaux, de toutes les parties intéressées.
Les Ministres ont noté avec satisfaction l ’état actuel des relations
bilatérales et ont réaffirmé leur désir de développer davantage
la coopération des deux pays dans tous les domaines, notamment
dans celui des échanges commerciaux.
Les deux Ministres ont constaté ‘a vec satisfaction la contribution
importante que cette visite a apportée aux relations sincères et ami
cales existant entre la République de Turquie et le Grand - Duché de
Luxembourg.
Les deux Ministres se sont mis d’accord sur l’utilité des échanges
de vues entre les hommes d’Etat des deux pays.
Son Excellence Monsieur Gaston Thorn a invité Son Excellence
Monsieur Ümit Halûk iBayüiken à se rendre en visite officielle au
Luxembourg. Cette invitation a été acceptée avec plaisir. Sa date sera
fixée par la voie diplomatique.
34

T. C.
Dışişleri Bakanlığı

Dışişleri Bakanlığı
BELLETEN
Nisan - 1973

Sayı : 95

AN K A EA

)

A Y I N

O L A Y L A R I

S İ Y A S İ

O L A Y L A R

Senatör Fahri Korutürk’ün Cumhurbaşkanı Seçilmesi
Kontenjan Senatörü Emekli Oramiral Fahri Korutünk, 6 Nisan’da
Cumhurbaşkanı seçilmiştir.

Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreterinin İran ı ziyareti
Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri İsmail Erez, 8-12 Nisan ta
rihleri arasında İran’ı resmen ziyaret ¡etmiştir.

Naim Talû Hükümetinin Kurulması
12 Nisan’da Cumhurbaşkanı tarafından yeni hükümeti kur
makla görevlendirilen Başbakan Naim Talû, 15 Nisan’da Bakan aı
Kurulu listesini açıklamış ve 26 Nisan’da Millet Meclisin en güven
oyu almıştır.
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Eski Dışişleri Bakanlarından ve Türkiye’nin eski Fransa Bü
yükelçilerinden Feridun Cemal Erkin, üyesi bulunduğu Fransa Ens
titüsü Siyasal Bilimler Akademisinde, Atatürk’ün kişiliği ve Eser
leri konusunda bir konferans vermiştir.
Fransa Enstitüsü Siyasal Bilimler Akademisi Başkanı
Prof.
Debray ise, Dışişleri Bakanlığı Kültür İşleri Genel Müdürlüğünün
konuğu olarak Türkiye’ye 26 Nisan’da gelmiş, Ankara ve İstan
bul'da konferanslar vermiştir.
—

0O0 —

Münih Maksimilyen Üniversitesi Tıp Tarihi Enstitüsünün talebi
üzerine bir süre önce, ¡İstanbul Üniversitesi Tıp Tarihi Enstitüsü Di
rektörü Prof. Süheyl Ünver tarafından Münih Üniversitesinde bir
Türk Tıp Tarihi Köşesi düzenlenmiştir. Prof. Süheyl Ü nver’in bu ça
lışmalarını değerlendirmek üzere, Münih Tıp Tarihi Cemiyeti ken
disini şeref üyeliğine seçmiştir.
—

0O0 —

Sanatçımız Meriç Sümen Belgrad operasında Giselle balesinde
baş rolü büyük bir başarı ile oynamıştır.
— 0 O0 —
Am erika’nın Fifth Dimension Topluluğu, Dışişleri
Bakanlığı
Kültür İşleri Dairesinin çağrışma uyarak, başta Türkiye olmak üze
re dört Avrupa ülkesinde ücretsiz bir tura çıkmıştır.
— 0 O0 —
Özellikle Azerî 'türküleri alanında ün kazanan sanatçı Bilge
Tamer, İran’ın çeşitli şehirlerinde konserler vermiştir,
— 0 O0 —
Federal Almanya
arasında yaz aylarında
pılacak ortaklaşa bilim
essen Üniversitesinden

Giessen Üniversitesi ile Ege Üniversitesi
özellikle tarım sorunları ile ilgili olarak ya
mübadelesi konularını görüşmek üzere Gibir heyet İzm ir’e gelmiştir.

Öte yandan, Tel-Aviv Üniversitesi Rektörü de Ege Üniversite
sini ziyaret etmiştir.
Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Tahsin Özgüç başkanlığın
da bir üniversite heyeti ise, Tü rkiye-Irak Kültür Anlaşması çerçe
vesinde, Basra Üniversitesini ziyaret etmiştir.
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NİSAN 1973’DE TÜRKİYE’NİN
DIŞ İLİŞKİLERİ VE BAŞLICA MİLLETLERARASI
OLAYLAR KRONOLOJİSİ

1 Nisan 1973

)

ABD’NİN HAŞHAŞ YARDIMI İLE İLGİLİ
TÂDİL ANLAŞMASININ ONAYLANMASI
Bakanlar Kurulu, 1972 Sonbaharından itiba
ren Türkiye’de haşhaş ekiminin yasaklanması
dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri hüküme
tinin Türkiye’ye -yapmayı yükümlendiği hibe
yardımı çerçevesinde verilmek üzere imzalanan
5 milyon dolarlık Tâdil Anlaşmasının onaylanma
sını kararlaştırmıştır.

.

Tâdil Anlaşmasına göre, hibe olunan meb
lâğdan 30 Nisan 1974 tarihinden sonra herhangi
¡bir ödemede bulunmayacaktır. Anlaşmada, ABD
yardımının ilk bölümünü tamamlamak üzere 5
milyon ABD doları ibaresi çıkarılmakta, yapılan
değişiklik ile ABD yardımının 1. ve 2. bölümünü
tamamlamak -üzere 10 milyon ABD doları ibaresi
konulmaktadır.
2 Nisan 1973

HOLLANDA’DA TÜRK İŞÇİLERİNİN
ÇOCUKLARINA YAPILAN KÖTÜ
MUAMELE İDDİALARI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Semih Akbil,
'konu ile ilgili olarak şu açıklamayı yapmıştır:
«¡Hollanda’nın Haarlem şehrindeki işçi va
tandaşlarımızın çocuklarına kötü muamele edil
diği ve bazı ölüm vakalarına rastlandığı yolunda
bir İstanbul gazetesinde 31 Mart’ta yayınlanan
haber üzerine konunun bizzat mahallinde de in
celenmesi suretiyle tahkiki aynı gün Lahey Bü
yükelçiliğimizden talep edilmiştir. Bunlardan
Hacı Uslünun 1971 yılında 4 aylık iken hastalık
nedeni ile öldüğü, diğer iki çocuğunun da 1972
yılında gene hastalık dolayısıyla vefat ettikleri
nin doktor raporuyla tesbit olduğu ve temsilcili
ğimize bu konuda ne çocukların ailelerinden ne
de polisten herhangi bir şikâyet vaki olmadığı
bildirilmiştir.
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Lahey (Büyükelçiliğimiz, bugün Hollanda
Hâriciyesi nezdinde 'teşebbüste bulunarak Haarlem’deki durumun resmen tahkikini ¡talep etmiş
tir. Ayrıca, işçilerimizle ailelerinin Hollanda ile
aramızdaki işgücü anlaşmasına ve avantajların
tümünden yararlanması hususunda ¡titiz bir alâ
kanın gösterilmesi Hollanda Hâriciyesinden is
tenmiştir.
Rotterdam Başkonsolosumuz da Haarlem
Belediye Başkanı ve Polis Müdürü nezdinde ge
rekli teşebbüse geçmiştir.
Konu titizlikle takip edilmekte olup
kamu oyuna açıklanacaktır.»

sonuç

Dışişleri Bakanlığının bu konudaki temas
ları ile ilgili olarak Bakanlığın Sözcüsü 5 .Nisan
günü de şunları söylemiştir:
«Fena bakım yüzünden hastahaneye yatırı
lan Türk çocuklarının durumu ve sorumluların
ortaya çıkarılması konusunda mümkün olan sü
ratle resmi tahkikat yapılması ve sonucun bildi
rilmesi Hollanda Dışişlerinden talep edilmiştir.
Nitekim anılan Dışişleri Bakanlığı meseleyi Hol
landa Adalet Bakanlığına intikal ettirmiş ve en
geniş ¡tahkikatın süratle yapılmasını istemiştir.
Halen bu konudaki çalışma ve 'temaslar devam
etmektedir.
Bir taraftan gerekli tahkikat sürdürülürken,
diğer taraftan da Türk işçilerinin ailelerinin her
bakımdan sosyal korunmaya mazhar olmaları ve
Türk çocuklarının bakım ve eğitiminin tatmin
kâr bir şekilde sağlanması için çalışmalar sürdü
rülmektedir.
Yalnız Hollanda’da değil, Avrupa'nın diğer
Türk işçisi çalıştıran ülkelerinde de aynı prob
lemler vardır. Bu problemler genellikle ana ve
babaların çalışmaları halinde çocukların bir ço
cuk yuvasına bırakılması, okul çağmdakilerin
Türkçe yeterli eğitim görmeleri, sağlık problem
leri gibi sorunlardır. Bu meselelerin her 'ülkede

süratle giderilmesi için tarafımızdan büyük çaba
lar sarf edilmektedir.
6 Nisan günü de -Dışişleri 'Bakanlığı Sözcü
sü ¡Semih Akbil şu açıklamayı yapmıştır.«Rotterdam Bankonsolosumuz, Çalışma Ata
şesi ile birlikte Hollanda'nın Haarlem şehri Bele
diye Başkanı ve Polis Müdürü ile görüşmüş ve
1971 ve 72 yıllarında maalesef vefat etmiş olan
üç Türk çocuğu hakkında şu bilgileri almışlar
dır: 20 Mayıs 1971 doğumlu Hacı Uslu 25 Eylül
1971 tarihinde yatağında ters döndüğünde nefes
alamayarak ölmüştür. Ölüm sebebi hakkında
doktor raporu ve savcılık mütalâası mevcuttur.
17 Nisan 1972 doğumlu Cemile Eryalçm ebeveyni
tarafından ıHollanda’lı bir aileye hakim için tes
lim edilmiş, çocuk vefat etmiş, savcılık ve doktor
olayı tesbit ederek herhangi bir suç unsuru bu
lunmadığına karar vermiştir.
Halen hastahanede bulunan Türk çocukları
nı da ziyaret eden Bankonsolosumuz ve Çalışma
Ataşemiz, ilgililerle yaptıkları görüşme sonunda,
hastahanede kalp hastalığından muztarip 4 ay
lık Dudu Mercimek ile 13 aylık geri zekâlı Resul
Erol ve 3 Nisan günü hastahaneye yatırılan Ziya
Koksal adındaki 4 aylık çocuğun da sağlık durum
ları hakkında bilgi almışlardır. Bazı ıbasm men
suplarının da hazır bulunduğu bu görüşmede
sözkonusu üç yavrunun hiçbirinin kötü muamele
sonucu hastahaneye düşmedikleri tesbit edilmiş
tir.
Başkonsolosumuz ayrıca, Haarlem Sosyal
Yardım Teşkilâtı yetkilileri, Belediye temsilcisi
Haarlem Çocuk Esirgeme Turumu temsilcileri ve
çocuk doktorları ile bir toplantı yapmış ve kısa
zamanda bir çocuk yuvası kurulması kararlaştı
rılmıştır. Yuva herkese açık olacak, ancak özel
likle Türk çocukları için kurulacaktır. Yeni do
ğan çocuk üç aya kadar mutlaka annesinin ya
nında kaldıktan sonra bu yuvaya kabul edile
cektir. Yuva için bir Tüıik doktoru ile iki Türk
hastabakıcı sağlanacak ve bunların maaşının
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yüzde yetmiş beşi belediye tarafından ¡karşılana
caktır. Çocuk yuvası gündüzleri çocuklara baka
cak, geceleri çocuklar ailelerine verilecektir. Bu
konular en kısa zamanda Haarlem Belediye Mec
lisinin onayına sunulacak ve meclisin onayından
sonra en kısa zamanda yuva kurulabilecektir.
Diğer tarafdan yuva kuruluncaya kadar
Türk çocuklarının teslim edilecekleri aileler Hol
landa Çocuk Esirgeme Kurumu ıtesbit edecektir.

2 Nisan 1973

KIBRIS BARIŞ GÜCÜ MASRAFLARINA
YARDIMLAR
Birleşmiş Milletlerden bildirildiğine göre,
Kıbrıs’daki Birleşmiş M illetler Barış Gücü masraf
larını karşılamak üzere geçen Mart ayında, Avus
turya Hükümeti, 4,4 bin dolarlık ve Lüksemburg
hükümeti de 5 bin dolarlık katkılarda bulunmuş
lardır.

3 Nisan 1973

KIBRIS’DAKİ BEŞLİ GÖRÜŞMELERİN DEVAMI
Kıbrıs’da Genişletilmiş Cemaatlerarası Gö
rüşmeler, bir aylık aradan sonra yeniden başla
mıştır. Beşli görüşmelerin bu bölümünde, bölge
idareleri konusu üzerinde durulmuştur. Bu toplan
tıdan sonra görüşmelere bir müddet ara veril
miştir.

4 Nisan 1973

PARİS BAŞKONSOLOSLUĞUNA TECAVÜZ
OLAYI
Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Semih Akbil,
Paris’de vuku bulan iki olay konusunda şunları
söylemiştir:
«Paris’deki bu iki olayda can kaybı ve yara
lanma yoktur. Bununla beraber TH Y Bürosuna
vaki çirkin tecavüze ilâveten Başkonsolosluğumu
za birisi patlamamış, üç gözyaşartıcı bomba atıl
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ması, olayın tevlit edebileceği vahim
kâfi derecede gösterir.

sonuçları

Yabancı ülkelerdeki misyonların korunması
keyfiyeti, nezdinde bulundukları devletin görevi
dir Aldığımız ilk malûmata göre, her iki olay
sırasında da polisin mevcut bulunmayışı ve bun
ları «tertipleyenlerin tecavüzü ika ettikten sonra
rahatça kaçabilmiş olmaları teessüre şayandır.
Fransız Hükümetinden mütecavizlerin bir
an evvel yakalanarak .adalete teslim edilmele
rini ve ilgili resmi kuruluşlarımızın müessir bir
şekilde korunması için güvenlik makamlarının
azami teyakkuz göstermesini talep ettik.
Bugünkü olay, bir süredir dost memleket
lerden alınmasını istediğimiz tedbirler ha'kkındaki hassasiyetimizin ne kadar yerinde olduğunu
göstermiştir.»
Dışişleri sözcüsü, daha sonra yapılan teşeb
büslerle ilgili olarak basma şunları söylemiştir:
«Paris Büyükelçiliğince Fransız Dışişleri
nezdinde yapılan teşebbüse cevaben, Fransa İçiş
leri Bakanlığının ve Emniyet Müdürlüğünün, Pa
ris Büyükelçiliğimiz ve Başkonsolosluğumuzla,
Turizm Büromuz ve THY Bürosunun etkili bir
şekilde korunması için gerekli fiilî tedbirler aldı
ğı, ayrıca suçluların bulunması için derhal faa
liyete geçtiği öğrenilmiştir.»
4 Nisan 1973

D ÜNYA BANKASINDAN SAĞLANAN
KREDİLER
Maliye Bakanı Ziya Mûezzinoğlu, Ceyhan Aslan taş Projesinin finansmanı ile ilgili kredi an
laşmasının Hükümetimizle Dünya Bankası ara
sında 'imzalandığını açıklamıştır. Dünya Banka
sının bu proje için sağlamayı kabul ettiği dış fi
nansman miktarı 74 milyon dolardır. Bunun 30
milyon doları Milletlerarası Kalkınma Birliği kre
disi olarak faizsiz ve 10 yıl ödemesiz olmak üze
re 50 yıl vadelidir.
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■Dünya Bankası ile ilişkilerimizin gelişmek
te olduğunu belirten Maliye Balkanı, daha önce
özel sektör projeleri için sağlanan 40 milyon do
lara ek olarak, bu malî yıl içinde 47 milyon doları
Devlet Demiryollarının yatırımları ve 14 milyon
doları da İstanbul Elektrik İdaresinin yatırımla
rı ile ilgili ilki projenin finansmanı için
Banka ile yapılan müzakerelerinin tamamlandı
ğını ve anlaşmaların ay sonunda imzalanması
nın kararlaştırıldığını bildirmiştir.
Müezzinoğlu, «Dünya ¡Bankasının geçen yıl
ülkemize açmış olduğu 173 milyon dolar tutarın
daki kredilere ilâveten bu yıl da açacağı kredi
miktarı 175 milyon dolara yükselmiş bulunmak
tadır» demiştir. Bakan ayrıca, dış finansman ih
tiyacı 450 milyon doları bulan Elbistan Termik
¡Santral Projesi için Dünya Bankası ve öteki mil
letlerarası kuruluşlarla temaslar yapıldığını açık
lamıştır.
4 Nisan 1973

TİMOTHY DAVEY’İN ANNESİNİN
YAR G ILAN M ASI
Oğlu esrar kaçakçısı Timothy Davey’i hapis
haneden kaçırma teşebbüsünden sanık Jill Davey, Altındağ 3 üncü Asliye Ceza Mahkemesin
de 20 gün hapis cezasına çarptırılmış, ancak bu
cezası ertelenmiştir.

5 Nisan 1973

DIŞİŞLERİ BAKANININ PARİS’TEKİ
OLAYLAR İLE İLGİLİ OLARAK MECLİSTE
YAPTIĞI KONUŞMA
Dışişleri Bakam 'Halûk Bayülken, Paris’te
vukubulan olaylar konusunda Millet Meclisinde
bir konuşm'a yapan Hatay Milletvekili Hüsnü
Özkan’a cevap vererek, Bakanlığının son zaman
larda aleyhimizde girişilen tecavüz olayları kar
şısındaki tutumunu belirtmiştir. '(Bk. Belge 1).
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S Nisan 1973

TÜRKİYE - ARNAVUTLUK TİCARET
PROTOKOLÜ
Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya
göre, Hükümetimiz ile Arnavutluk arasında im
zalanan Ticaret Protokolü uyarınca, Arnavutluk'
tan başta ham petrol olmak üzere, demir cevhe
ri, amonyum nitrat, bakır tel, sodyum karbo
nat vs. maddeler ithal edilecek, buna mukabil
bu memlekete palamut, pamuk, sabun yağlan,
sıhhî tesisat malzemesi gibi maddeler ihraç edi
lecektir. Ticaret Protokolünde öngörülen müba
dele hacmi 4 milyon dolardır.

5 Nisan 1973

BAŞKAN NÎXON’UN EKONOMİK İŞLER
MÜSTEŞARININ EGE ÜNİVERSİTESİNDEKİ
KONUŞMASI
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Nixon’un Ekonomik İşler Müsteşarı Prof. William
Mazocco, Ege Üniversitesinde düzenlenen Ame
rika’nın Dış Ticaret ve Malî Politikası konulu
Konferansta bir konuşma yapmıştır. Porf. Mazocco
1970 yıllarından beri ülkesinin dünya ihracatında
ki payının %25’ten %10’a düştüğünü, altın stokla
rının da % 75’ten % 14’e düştüğünü söylemiş ve
Amerika’nın ekonomik üstünlüğünün azaldığını
belirtmiştir. Dünya ekonomisinin daha dengeli ha
le gelmesi için, de ülkesinin tekliflerini açıklayan
konuşmacı, bunların özellikle daha liberal bir
sistemin uygulanması, kısıtlayıcı ve ayrıcalık ge
tiren tedbirlerden kaçınılması şeklinde olduğu
nu bildirmiştir.

6 Nisan 1973

SENATÖR KORUTÜRK’ÜN CUMHURBAŞKANI
SEÇİLMESİ
13 Mart’ta başlayan Cumhurbaşkanlığı se
çimlerinin 15. turunda, Türkiye Büyük Millet
Meclisinin 557 üyesinin katıldığı toplantıda, Kon
tenjan Senatörü ve emekli Oramiral Fahn Ko49

rutürk, 365 oyla Türkiye’nin 6. Cumhurbaşkanı
seçilmiştir.
Senatör 'Fahri Korutürk 1903 yılında İstan
bul’da doğmuştur. 1916 yılında Harp Bahriyesine
katılan Fahri Korutürk, 1923 yılında deniz suba
yı olmuştur. 1950 yılında Tuğamiral, 1959 yılın
da Oramiralliğe yükselen Fahri Korturük, 1960'da askerlikten emekliye ayrılmış ve -Dışişleri Ba
kanlığında görev alarak Moskova Büyükelçili
ğinde 4 yıl kalmıştır. Korutürk, Madrid Büyükel
çiliğine atandıktan sonra kendi isteğiyle Dışiş
leri Bakanlığından ayrılmıştır. Emekli Oramiral
Fahri Korutürk, 1968 yılında Kontenjan Senatör
lüğüne atanmıştır.
6 Nisan 1973

HELSİNKİ TOPLANTISININ 3. BÖLÜMÜ
Helsinki’de 22 Kasım’da başlayan Avrupa
Güvenlik ve işbirliği Konferansı ile ilgili hazır
lık çalışmalarının 3. bölümünün sona ermesi do
layısıyla, Dışişleri Bakanlığı yetkileri şu bilgiyi
vermişlerdir:
«Bilindiği gibi Helsinki istişarelerinde gü
venliğin takviyesi için Avrupa memleketleri ara
sında uygulanması gereken bazı prensiplerin sap
tanmasının mümkün olup olmadığı araştırılacak,
Avrupa güvenliğinin bazı askeri veçhesi de ele
alınacaktır. Helsinki’deki heyetimiz, Avrupa Dev
letlerinin karşılıklı olarak ilişkilerinde riayet edeoekleri prensiplerin, Akdeniz’de de uygulanması
hususunda bir teklif ileri sürmüştür. İnsanlar
arasındaki temasların serbestleştirilmesi ve in
sanların serbest dolaşımı konusu, görüşmelerde
incelenen önemli meselelerden birini teşkil edi
yor. Özellikle dağılmış ailelerin
birleştirilmesi
konusu, Federal Almanya gibi memleketler için
büyük önem taşıyor.
26 Şubat - 6 Nisan tarihleri arasında cereyan
eden bu devre müzakerelerinin büyük kısmı,
umumî heyetin kurduğu çalışma grubunda ve
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buna 'bağlı -olarak teşekkül eden küçük çalışma
gruplarında yapılmıştır.
Öğrenebildiğimize göre, güvenlik konuların
da çeşitli devletlerin eğilimleri açıkça anlaşılmak
la beraber, büyük ilerleme kaydedilmemiş, buna
mukabil iktisadi işbirliği meselelerinin daha ko
layca halledilebileceği intibaı hasıl olmuştur.
«Prensipler» konusunda- karşılaşılan en büyük
güçlük, Sovyetler Birliğinin ve Doğu Bloku mem
leketlerinin, «sınırların dokunulmazlığı» prensibi
ni, sınırların bundan böyle, hiç bir şekilde değiştirilmiyeceği şeklinde yorumlamalarından ileri
gelmektedir. Bu devletlerin Orta Avrupadaki sta
tükoyu kesinleştirmek istedikleri anlaşılıyor.»
Konferansın 4. dönem çalışmaları 25 Nisan’da yeniden başlamıştır.
6 Nisan 1973

TÜRKİYE - İRAN SINIR PROTOKOLÜNÜN
YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ
Türkiye - İran Sınır Protokolü, onay belge
lerinin Dışişleri Bakanlığında teati edilmesiyle
yürürlüğe girmiştir. Onaylanan protokola göre,
sınır işaretlerinin ortak kontrolü yılda bir, Hazi
ran, Temmuz ve Ağustos aylarında karma bir tek
nik heyet tarafından yapılacaktır.

6 Nisan 1973

TÜRKİYE - ÇEKOSLOVAKYA TİCARET
PROTOKOLÜ
Türkiye ile Çekoslovakya arasında 42 milyon
dolarlık mal mübadelesi öngören ticaret proto
kolü Prag’da imzalanmıştır Türkiye, Çekoslo
vakya’ya özellikle pamuk, kuru yemiş, turunç
giller, tütün ve maden ihraç edecek ve Çekoslo
vakya’dan makine, yedek parça, kimyasal ürün
ler ithal edecektir.
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7 N isan 1973

M E LE N H Ü K Ü M E T İN İN İSTİFASI

Başbakan Ferit Melen, Hükümetin istifasını
Cumhurbaşkanına arz etmiş tir. Ferit Melen isti
fa mektubunda, «Anayasamızın Zatı-Devletlerini yürütme organının da başı olarak tanıdığı yet
kileri serbestçe kullanabilmeniz olanağını sağ
lamak amacıyla» istifasını takdim ettiğini bildir
miştir.
Partilerle istişarelerde bulunan
Cumhur
başkanı Fahri Korutürk, Melen Hükümetinin is
tifasını 10 Nisan’da kabul etmiştir.
7 Nisan 1973

RCD TİCARET UZMANLARI TOPLANTISI
Kalkınma için Bölgesel İşbirliği (RCD) Uz
manlar Grubunun 2-7 Nisan arasında yaptıkları
toplantı hakkında Dışişleri Bakanlığı Haberler
ve Sözcülük Dairesinden şu bilgi verilmiştir :
«Bu toplantı sonunda hazırlanan raporda
öngörülen seçilmiş maddeler üzerinde karşılıklı
gümrük kolaylıkları ve ihracatı teşvik tedbirle
rinin ticari ilişkileri önemli ölçüde geliştirmesi
beklenmektedir.»
Görüşmeler, Dışişleri Bakanlığı Ekonomik
ve Teknik İşbirliği Dairesi Başkanı, İran Ticaret
Bakanlığı Dış İlişkiler Genel Müdürü ve Pakis
tan Ticaret Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı katıl
mışlardır. Sözkonusu rapor, üye ülkeler Dışişleri
ve Ticaret Bakanları toplantısına sunulmak üze
re hazırlanmıştır.

8 -12 Nisan 1973 DIŞİŞLERİ GENEL SEKRETERİNİN İRAN’I
ZİYARETİ
Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri İsmail
Erez, İran Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Bakan
Yardımcısı Manoucherr Fartash’m daveti üzeri
ne İran’ı resmen ziyaret etmiştir.
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8 Nisan 1973

DENİZ YATAĞ IN IN BARIŞÇI AMAÇLARLA
KULLANILMASI KOMİSYONUNUN
ÇALIŞMALARINDA TÜRKİYE’N İN TUTUMU
Birleşmiş Milletler Ulusal Karasuları Dı
şındaki Deniz Yatağının Barışçı Amaçlarla Kul
lanılması Komisyonunun, Deniz Yatağındaki
Arkeolojik ve Tarihi Eserler Altkomisyonu top
lantısında söz alan Türk temsilcisi Ahmet Akya
maç Yunan temsilcisinin Ağustos ayında sundu
ğu deniz yatağında ve karasuları dışında kalan
okyanus diplerindeki tarihi ve arkeolojik eserle
rin korunmasına ilişkin önerisine- değinerek, bu
konunun ilk kez komisyonda 1971’de Türk Heye
ti tarafından ortaya atıldığını söylemiş, Yunan
tasarısının Türkiye’nin isteklerinin bir kısmına
cevap vermekle birlikte tasarıda bazı değişiklik
ler yapılması gerektiğine işaret etmiştir.
Akyamaç, Deniz Hukukunu çeşitli yönler
den inceleyerek Karasuları Dışında Kalan Deniz
Yataklarının Barışçı Amaçlarla Kullanılması An
laşmasını kaleme almakla görevli başka bir altkomisyonda yaptığı konuşmada ise, Türkiye’nin
dünya çapında ya da bölgesel kriterlere ve kapa
lı ve yarı-kapalı denizlere göre karasularının ge
nişliğine ilişkin bir madde önermiş olduğunu be
lirtmiştir.
Bu öneride her devletin belirli bir sınır için
de kalmak şartı ile, kendi karasularının genişli
ğini tespit edebileceği, ancak, kapalı ve yarı-kapah denizler gibi özel nitelikler taşıyan bölgelerde
bir devletin karasularının genişliğini artırmasının
bölgedeki öbür devletlerin inaklarına ve çıkarla
rına zarar vermesinin söz konusu olduğu durum
larda karasularının genişliğinin bölgedeki devlet
ler arasında anlaşma yoluyla tesbit edileceği belir
tilmektedir.
Akyamaç, karasuları için sınır olarak 12 mi
lin kabul edilmesi yolunda gittikçe güç kazanan
bir eğilim görüldüğünü, Türkiye’nin halen bölge53

deki öbür ülkelerle karşılıklı olarak altı mil esasını
kabul etiğini hatırlatmıştır.
Türkiye temsilcisinin bu Aitkomisyondaki
teklifleri 20 Nisan’da yayınlanmıştır.

10 Nisan 1973

DIŞİŞLERİ BAKANININ BATI TRAKYA’DA
MAHKÛM OLAN TÜRK GAZETECİSİ İLE İLGİLİ
SENATODAKİ KONUŞMASI
Dışişleri Bakanı Halûk Bayülken, Cumhuriyet
Senatosunda, Batı Trakya’da mahkûm olan Türk
gazetecisi Selâhattin Galip ile ilgili gündem dışı
bir konuşmaya verdiği cevapta özetle şunları söy
lemiştir :
«Batı Trakya’da mahkûm edilen Türk gazete
ci Selâhattin Galib’in durumu ile ilgili endişelere
iştirak etmemek mümkün değildir. Selâhattin Ga
lip için gerek Ankara’da, gerekse Atina’da Yu
nan makamları indinde en enerjik girişimlerde
bulunduk. Haksızlığa kurban edilmek istendiği
aşikâr olan Selâhattin Galip olayı üzerinde titiz
likle durduğumuzu arzetmek isterim. Türk gaze
teci Selâhattin Galip hakkında yaptığımız giri
şimlerden bir sonuç alamazsak, bizim de kendi
mize göre alacağımız tedbirler vardır. Bunları
almamız elbette tabiidir.»
Gazeteci Selâhattin Galip, 20 Nisan’da Gümülcine Temyiz Mahkemesi tarafından, «yalan
haber yayınlamak ve resmi makamlara hakaret
etmek» suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasına ve
50.000 drahmi para cezasına çarptırılmıştır. «Batı
Trakya’lı Müslümanların Yunan makamlarınca
ezildiğini» yazan Azınlık Postası sahibi daha önce
ki mahkemesinde 3,5 yıl hapis ve 200.000 drahmi
para cezası almıştı.
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10 Nisan 1973

DIŞİŞLERİNDE YURT DIŞINDAKİ
VATAND AŞLARIN SORUNLARI İLE İLGİLİ
TEŞKİLÂTIN KURULMASI
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Semih Akbil, yurt
dışında yaşayan ve çalışan, öğrenim gören bütün
Tüük yurttaşlarının her çeşit sorunları ile meşgul
olmak üzere Dışişleri Bakanlığında, Yurt Dışı Va
tandaş Sorunları Koordinasyon Kurulu adı altın
da yeni bir 'teşkilât kurulmakta olduğunu, bu yeni
■teşkilâtla ilgili kararname tasarısı ve tekliflerin
Başbakanlığa sunulduğunu bildirmiştir.

11-12 Nisan 1973

TÜRKİYE’YE YARDIM KONSORSİYUMU
TOPLANTISI
OECD’nin Türkiye’ye Yardım Konsorsiyumu
toplantısı Paris’de yapılmıştır. Toplantıya katılan
Hazine Genel Müdürü Ahmet Tufan Gül, çalışma
lar hakkında şu açıklamayı yapmıştır.
«Toplantıda, üye memleketlere beş yıllık
kalkınma plânımızın ana hedeflerine uygun ola
rak bugüne kadar yapılan ekonomik ve malî re
form çalışmaları, bu arada TBMM’ne sunulmuş
bulunan yeni vergi tasarıları ve İktisadi Devlet
Teşekkürleri Ref orm Tasarısı gibi konular açıklan
mıştır. Toplantıda ilk yılı içinde bulunduğumuz
yeni :beş yıllık Kalkınma Plânı süresinde dış yar
dımın, öncelikle kabul edilebileceği belirtilmiştir.
Konsorsiyuma üye ülkeler ve özellikle Avru
pa Ekonomik Topluluğu üye ülkeleri, bugüne ka
dar alışılmış sonuçları da gözönünde bulundura
rak ve Kalkınma Plânımız esaslarına uygun olmak
kaydıyla, hükümetlerinin önümüzdeki beş yıl için
de iç tasarruflara ek nitelikte olacak katkılara de
vam etmek kararında olduklarını açıklamışlardır.
Üye ülkelerin Bazıları 1973 yılı programına göre,
bu katkıların süratle bildirileceğini belirtmişler
dir.
Konsorsiyum toplantısını takiben, dış finans
manı 400 milyon doları aşan Elbistan Projesi ko55

nusunda da bir koordinasyon toplantısı yapılmış
tır. Toplantıda bundan sonra koordinasyonun
Maliye Bakanlığı başkanlığında devam etmesi ka
rarıyla, finansmana çeşitli uluslararası kuruluşlar
ve üye memleketlerin katkıda bulunması esas iti
bariyle kabul edilmiş ve projenin uygulama şek
linin kararlaştırılacağı, önümüzdeki toplantı tarihi
tesbit edilmiştir.»
12 Nisan 1973

NAİM TALÛ’NUN BAŞBAKANLIĞA ATANMASI
Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk, Kontenjan
Senatörü Naim Talû’yu yeni hükümeti kurmakla
görevlendirmiştir.
1919’da İstanbul'da doğan Naim Talû, Mer
kez Bankası Başkanı iken 1971’de İkinci Erim Ka
binesinde Ticaret Bakanı olmuş, Melen Kabinesin
de de aynı görevi sürdürmüş, 1972’de Kontenjan
Senatörü olarak Parlâmentoya girmiştir.
Naim Talû 'Hükümeti Adalet Partisi ile Cum
huriyetçi Güven Partisinin ortaklığı ile ikili bir
koalisyon şeklinde kurulmuştur. Bu hususta va
rılan anlaşma 14 Nisan’da açıklanan protokolda
tespit edilmiştir.

12 Nisan 1973

SIKIYÖNETİM MAHKEMELERİNDEKİ
YARGILAMALAR
Güvenlik Kuvvetlerinden bildirdiğine göre,
12 Mart 1971’den sonraki devrede girişilen çalış
malar ve başarılı operasyonlar sonunda, Sıkıyö
netim Komutanlıklarına teslim edilen sanıklardan
1584’üne askeri mahkemeler çeşitli hapis cezaları
vermiş, 143 sanık ise beraat etmiştir. Güvenlik
Kuvvetlerince bu arada önemli miktarda silâh
ele geçirilmiş, zararlı faaliyet gösteren 404 kuru
luşun kapatılması mahkemelerce kararlaştırıl
mıştır.
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12 N isan 1973

TÜRKİYE İLE BAHREYN ARASINDA
DİPLOMATİK İLİŞKİLER
Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Genel Mü
dürlüğünden yapılan açıklamaya göre, «Türkiye
ve Bahreyn Hükümetleri, aralarındaki münase
betlerin geliştirilmesi yolunda mütekabilen izhar
olunan temenniye uygun olarak, Büyükelçilik se
viyesinde diplomatik ilişkiler kurulmasını karar
laştırmışlardır. »

13 Nisan 1973

TÜRKİYE - SOVYETLER BİRLİĞİ TİCARET
PROTOKOLÜ
Türkiye ile Sovyetler Birliği arasında 90 mil
yon dolarlık mal mübadelesi öngören Ticaret Pro
tokolü Moskova’da imzalanmıştır. Ticaret Bakan
lığından bu konuda yapılan açıklamaya göre, Tür
kiye, Sovyetler Birliği’ne fındık, çekirdeksiz kuru
üzüm, pamuk, tiftik, tütün, narenciye gibi ziraî
ürünler, barit alimina, boksit gibi madenler ile
pamuklu ve yünlü mensucat ve konfeksiyon,
havlu, battaniye, fayans, oto boyaları gibi smaî
mamuller ihraç edecek ve Sovyetler Birliği’nden
blum kütükler, dökme demirler, gübreler, amyant,
soda ve kimyevi maddeler, kâğıtlar, dizel ve elekt
rik motorları, sinema ve projeksiyon cihazları ve
yedek parçalar ithal edecektir.
Ayrıca, memleketimizde kurulacak bazı sı
naî tesisler için Sovyetler Birliği tarafından Tür
kiye’ye teslim edilecek teçhizat ve malzeme ile,
bunlarla ilgili ödeme şartlarına dair 25 Mart 1967
tarihli Anlaşma gereğince Sovyetler Birliğine 1973
yılında ödememiz gereker 17,5 milyon dolarlık
borç karşılığında ihraç olunacak maddeler tesbit
edilmiştir. Teati olunan mektup gereğince, Türki
ye tarafından Sovyetler Birliği’ne 1973 yılı zarfın
da 17,5 milyon dolar değerinde tütün, fındık, üzüm,
narenciye, zeytin, pamuk, alúmina, tiftik ve smaî
mamuller teslim olunacaktır.
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13 Nisan 1973

TÜRKİYE - POLONYA KÜLTÜREL MÜBADELE
PROGRAMI
Türkiye - Polonya 1973- 1975 Kültürel Müba
dele Programı, Dışişleri Bakanlığı Kültür İşleri
Genel Müdürü Semih Günver ile Polonya Dışişleri
Bakanlığı Kültür İşleri Özel Müşaviri Yan Dratto
tarafından parafe edilmiştir.

14 Nisan 1973

SDP KONGRESİNDE GENÇ SOSYALİSTLERİN
TÜRKİYE İLE İLGİLİ ÖNERGELERİ
Batı Alm anya’nın iktidardaki Sosyal Demok
rat Partisinin büyük kongresinde, partinin «genç
sosyalistler» diye adlandırılan sol kanadının Tür
kiye ile ilgili önergeleri ele alınmıştır. Teklifler
arasında, Türkiye’nin içinde bulunduğu anti-demokratik ¡durum nedeniyle, Federal Parlamento
ve Hükümetçe kınanması önerisi kabul edilmiştir.
Türkiye’ye, Federal Alm anya’nın yapmakta oldu
ğu her türlü yardımın kesilmesi yolundaki teklif
ise, Başbakan W illy Brandt ile Savunma Bakanı
Erich Leber’in yaptıkları sert konuşmalar üzerine
reddedilmiştir.

15 Nisan 1973

YENİ HÜKÜMETİN KURULUŞU
Başbakan Naim Talünun hazırladığı hükü
met listesi Cumhurbaşkanı tarafından kabul edil
miştir. Yeni Bakanlar Kurulu üyeleri şunlardır:
Naim TALÛ
Başbakan
Nizamettin ERKMEN
Devlet Bakanı, Başbakan Yardımcısı (AP)
Kemal SATIR
Devlet Bakanı, Başbakan Yardımcısı CCGP)
İ. Hakkı TEKİNEL
Devlet Bakanı
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(AP)

Prof. İlhan Öztrak
Devlet Bakanı

(Parlâmento Dışından)

Hayri MUMCUOĞLU
Adalet Bakanı
İlhami SANCAR
Milli ¡Savunma Bakanı
Mukadder ÖZTEKİN
İçişleri Bakanı

(Bağımsız)
(CGP)
(Bağımsız)

Ü. Halûk BAYÜLKEN
Dışişleri Bakanı
(Parlâmento Dışından)
S. Tekin MÜFTÜOĞLU
Maliye Bakanı

(AP)

Orhan DENGİZ
Milli Eğitim Bakanı

(AP)

Nurettin OK
Bayındırlık Bakanı

(AP)

Ahmet TÜRKEL
Ticaret Bakanı

(AP)

Dr.Vedat TANIR
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı

(CGP)

Fethi ÇELİKBAŞ
Gümrük ve Tekel Bakanı
A. Nusret TUNA
Tarım Bakanı

(Bağımsız)
(AP)

Prof. ıSebahattin ÖZBEK
Ulaştırma Bakanı

(Bağımsız)

Ali Naili ERDEM
Çalışma Bakanı

(Bağımsız)

Dr. Nuri BAYAR
Sanayi ve Teknoloji Bakanı

(AP)

Dr. Kemal DEMİR
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

(CGP)

Dr. Ahmet Ihsan KIRIMLI
Turizm ve Tanıtma Bakanı

(AP)

Ne bil O K TA Y

17 Nisan 1973

İmar ve İskan Bakanı

(CGP)

Orhan KÜRÜMOĞLU
Köyişleri Bakanı

(AP)

İsa BİNGÖL
Orman Bakanı

(AP)

Celâlettin COŞKUN
Gençlik ve Spor Bakanı

(AP)

TÜRKİYE - SOVYETLER BİRLİĞİ DENİZ
SINIRI PROTOKOLÜ
Türkiye ile Sovyetler Birliği Hükümetleri ara
sında Karadeniz’de Türk ve Sovyet karasuları
arasındaki deniz hudut hattının tesbiti hakkmdaki protokol, Dışişleri Bakanlığında imzalanmış
tır. Protokolü, Türkiye adına Müşterek TürkSovyet Hudut Yeniden İşaretlenme Komisyonun
daki Türk Heyeti Başkanı Büyükelçi Kenanoğlu
ile Sovyetler Birliği adına, Sovyet Heyeti Başkanı
Büyükelçi Yermoşin imzalamışlardır.

17 Nisan 1973

1972 YILI HUBUBAT ÜRETİMİ
Türkiye’de 1972 yılında 18 milyon 423 bin
ton hububatın üretildiği açıklanmıştır. 1971 yılı
üretimi 20 milyon 799 bin ton olmuştu.
Tütün üretimi ise 1972’de 181,5 bin ton ol
muştur. (1971: 173 bin ton). 1972 tütün ihracatı,
1971’deki 86 milyon dolardan 131 milyon dolara
yükselmiştir.
Pamuk üretim ve ihracat miktarlarında bir
yıl evvelkine nazaran büyük fark olmamıştır:
520 bin ton tahmin edilen 1972 üretiminden yapı
lan ihracat 191 milyon dolar değerinde olmuştur.
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19 N isan 1973

DIŞİŞLERİ BAKANININ BATI TRAKYA’DAKİ
DURUM İLE İLGİLİ AÇIKLAMASI
Dışişleri Balkanı Halûik Bayülken, yazılı bir
soru önergesine cevaben Millet Meclisinde bu ko
nuda bir açıklama yapmıştır. (Bk. Belge 2).

19 Nisan 1973

ESKİ ESERLER KANUNUNUN KABULÜ
Eski Eserler Kanunu tasarısı Cumhuriyet
Senatosunda görüşülerek kabul edilmiş ve ke
sinleşmiştir. Kanun, yer altı, yer üstü ve su al
tındaki yapı, eşya ve malzemelerden hangileri
nin eski eser sayılacaklarını, bunların nasıl ko
runacağı ve değerlendirileceğini hükme bağla
mıştır.

20 Nisan 1973

HÜKÜMET PROGRAMININ AÇIKLANMASI
Başbakan Naim Talû Hükümet programını
Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosunda oku
muştur. ıCBk. Belge 3).
Hükümet programı Meclislerde görüşüldük
ten sonra, Naim Talû Hükümeti, 26 Nisan’da
Millet Meclisinden, güven oyu almıştır. Görüşme
ler sırasında bir konuşma yapan Başbakan, hü
kümetin çalışma süresinin mahdut olması dola
yısıyla programın, yerine getirilemiyecek bir
vaadler listesi haline gelmemesine özellikle dik
kat edildiğini söylemiştir.

20 - 24 Nisan 1973 GÜNEY KORE MECLİS B/ıŞKANININ ZİYARETİ
Kore Cumhuriyeti Milli Meclis Başkanı İl
Kvvon Chung, Millet Meclisi Başkanı Sabit Os
man A vcı’nm daveti üzerine Türkiye’yi ziyaret
etmiştir.
Kore Milli Meclis Başkanı, Ankara’daki te
masları sırasında Cumhurbaşkanı tarafından
kabul edilmiş, Başbakan ve Dışişleri Bakanını zi61

yare t etmiştir. Başkan İl Kwon Chung bu arada
Kore Şehitleri Anıtının temel atma töreninde de
hazır bulunmuştur.
Kore Parlamento heyeti, Ankara’dan sonra
22 Nisan’da İstanbul’a gitmiştir.
20 Nisan 1973

DENİZ DİPLERİ KOMİSYONUNDA
TÜRKİYE’NİN ÖNERİSİ
Birleşmiş Milletlerin Deniz Yatağı ve Okya
nus Diplerinin Barışçı Amaçlarda Kullanılması
Alt Komisyonunda, Türkiye temsilcisi şu öneri
lerde bulunmuştur:
«İki ya da daha fazla ülkenin 'kıyılarının
birbirine bitişik ya da karşı karşıya olduğu yer
lerde, karşılıklı 'karasuları sınırlan, bu ülkeler
arasında eşitlik ilkeleri çerçevesinde, bütün ilgi
li durumlar gözönünde tutularak tayin edilme
lidir.
Bir anlaşmaya varmak amacıyla yapılacak
görüşmelerde, o devletle ilgili kıyıların genel gö
rünüşü, öteki devletin ada ya da adacıklarının
varlığı, ilgili deniz bölgesinin fiziksel ve jeolojik
yapısını gözönünde tutmalıdırlar.
Özel durumların yokluğunda, karşılıklı sı
nırların çizilmesinde, eşit uzaklık ilkesine bağlı
kalının alıdır.»

20 Nisan 1973

ABD DIŞ SİYASET RAPORU
Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı
W illiam Rogers, Kongreye sunduğu Dış Siyaset
Raporunda bütün dünya meseleleri
üzerinde
durmuş, bu arada Doğu Akdeniz, Türkiye ve Kıb
rıs ile ilgili bölümlerde ülkesinin tutumunu açık
lamıştır.
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23 N isan 1973

DÜNYA PARLAMENTOLAR AR AS I
BİRLİĞİ TOPLANTISI
Dünya Parlamentolararası Birliğinin yıllık
toplantısı 'Fildişi Sahili Başkenti Abidjan’da açıl
mıştır. Toplantıya Adıyaman Senatörü Turanlı
başkanlığında 8 kişilik bir heyet katılmıştır.

23 Nisan 1973

ABD’NİN YENİ BİR ATLANTİK YASASI İLE
İLGİLİ TEKLİFİ
Başkan Nixon’un Milli Güvenlik İşleri Da
nışmanı Henry Kissinger New York’ta, Editörler
Toplantısında bir konuşma yaparak, Kuzey A t
lantik İttifakı Yasasının, günün icaplarına göre
yeniden gözden geçirilmesinin gerekli olduğunu,
bu maksatla Müttefikler arasında görüşmelerin
yapılmasını önermiştir. Kissinger bu arada, N A 
TO üyesi ülkelerin, üzerlerine düşen savunma
paylarını daha fazla oranda yüklenmeleri gerek
tiğini de söylemiştir.
Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Semih Akbil, bu
tekliflerle ilgili olarak 4 Mayıs 1973 tarihinde bir
açıklama yapmıştır.

24 Nisan 1973

KIBRIS’TAKİ CEMAATLERAR ASI
GÖRÜŞMELER
Kıbrıs’taki Genişletilmiş Cemaatlerarası Gö
rüşmeler çerçevesinde yapılan toplantıda, Tür
kiye ve Yunanistan temsilcilerinin hafta içinde
bölge idaresi konusunda inceledikleri bazı nok
talar üzerinde durulmuştur.
Bu arada, Rum temsilcisi Glafkos Klerides
görüşmelerden şimdilik çekilmiyeceğini açıkla
mış, bu karara varmasında BM Genel Sekreteri
nin çağrısını, Yunanistan Başbakanının şiddet
hareketlerini kınamasını ve Makarios’un göreve
devam etmesini istemesini dikkate aldığını söy
lemiştir. Klerides, bundan bir hafta evvel, Ada’63

daki Grivas’çılar ile Makarios taraftarları ara
sındaki 'olayların görüşmeleri olumsuz yönde et
kilemesi nedeniyle çekilmek istediğini bildirmiş
ti.
25 Nisan 1973

TÜRKİYE - TUNUS KÜLTÜREL MÜBADELE
PROGRAMI
Türkiye ile Tunus arasındaki 1973-1974 Kül
türel Mübadele Programı, Tunus’ta, Dışişleri Ba
kanlığı Kültür İşleri Genel Müdürü Semih Günver ile Tunus Ulusal Kültür Komitesi Başkan
Yardımcısı Haşan Akrut arasında imzalanmıştır.

25 Nisan 1973

TABİİ AFETLER SEMİNERİ
Türkiye, İran ve Pakistan delegelerinin ka
tıldığı Tabii Afetlerde Alınacak Âcil ve Ortak
Tedbirler Konulu Seminer Ankara’da, İmar ve
İskan Bakanı Nebil Oktay’ın Ibir konuşması ile
açılmıştır.

25 Nisan 1973

MODERN TOPLUM SORUNLARI KONULU
NATO TOPLANTISI
N A T O ’nun Modern Toplumun Sorunları'
Komitesi çerçevesi dahilindeki Hava Kriterleri
Uzmanlar Paneli, İstanbul Üniversitesi Orman
Fakültesinde toplanmıştır.
N A T O ’nun Modern Toplumun Sorunları Ko
mitesine, Am erika’da St. Louis, Türkiye’de An
kara ve Alm anya’da Frankfurt şehirlerinin hava
kirlenmesinin incelenmesi görevi verilmiştir.

26 Nisan 1973

HÜKÜMETİN GÜVEN OYU ALMASI
Naim Talû Hükümeti, 261 lehte ve 94 aleyh
te oy ile Millet Meclisinden güven oyu almıştır.
Adalet Partisi ile Cumhuriyetçi Güven Partisi
üyeleri olumlu oy vermiş, Cumhuriyet Halk Par
tisi ile Demokratik Parti üyeleri ise olumsuz oy
vermişlerdir.

64

36 N isan 1973

DÜNYA BANKASININ TÜRKİYE’YE AÇTIĞI
KREDİ
Dünya Bankasından açıklandığına göre,
Banka, Türkiye’de Devlet Demir Yollarının mo
dernleştirilmesi için 47 milyon dolarlık, İstanbul
Enerji Dağıtım projesi için de H4 milyon dolarlık
'kredi verilmesini onaylamıştır.

26 Nisan 1973

DIŞİŞLERİ SÖZCÜSÜNÜN ERMENİ
FAALİYETLERİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMASI
Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Semih Akbil,
konu ile ilgili olarak şu açıklamayı yapmıştır:
«Özellikle 24 Nisan tarihinde düzenlenen
sözde Ermeni katliamiyle ilgili olarak Ermeni
topluluklarının bulunduğu yerlerden alman bil
giler şöyledir:
Paris, Marsilya, New York, Los Angeles ve
Beyrut’ta yapılan toplantılar genellikle kapalı
salon veya kiliselerde anma töreni şeklinde cere
yan etmiştir. Açıkta düzenlenen yürüyüşler de
gayet mahdut ölçüde vukubulmuş, iştirak genel
likle 20-30 kişi ile azamî 4-5 yüz kişi arasında
kalmıştır. Her iki tür toplantıda taşkınlık yapıl
mamış ve bilhassa polisin fevkalâde müteyakkız
bulunduğu müşahade olunmuştur.
Ayrıca, dış temsilciliklerimiz ve diğer resmî
kuruluşlarımız için ilgili memleketlerden talep
olunan koruyucu tedbirlerin tümü ile alındığı
ve genellikle misyonlarımız civarında gösteri ve
taşkınlıklara mahal bırakılmadığı alman haber
ler cürnl esindendir.
Bununla beraber, söz konusu faaliyetleri bu
güne kadar olduğu gibi, her yerde dikkat ve te
yakkuzla izlemeğe ve gerekirse teşebbüslere de
vam edeceğimiz tabidir.»
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26 Nis. 1 May. 1973 TUNUS HABER AJANSI MÜDÜRÜNÜN
ZİYARETİ
Tunus Resmi Haber Ajansı Genel Müdürü
Selâhaddin Ben Hamida başkanlığında bir basın
heyeti, Anadolu Ajansı ile işbirliği yapılması yo
lunda temaslarda bulunmak üzere Dışişleri Ba
kanlığından Türkiye’ye davet edilmiştir. Tunus
Haber Ajansı (TAP) Genel Müdürü, Dışişleri Ba
kanı Halûk Bayülken tarafından kabul edilmiş,
28 Nisan’da Anadolu Ajansı ile TAP arasında va
rılan anlaşmaya ait protokolü imzalamıştır.
27 Nisan 1973

A T İN A GAZETELERİNİN ASILSIZ HABERLERİ
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Semih Ak'bil,
Atina’da yayınlanan bazı gazetelerin Büyükdere’deki Rum mezarlığına karşı mütecavizkâr ha
reketlerde bulunulduğu yolundaki haber ile il
gili olarak şunları şöylemiştir:
«14 Nisan tarihinde Büyükdere Rum Me
zarlığının mütevelli heyetinden Andon Kaporani
isimli bir şahıs, Sarıyer Emniyet Amirliğine baş
vurarak, mezarlıktaki bir mermerin kenarının
kırıldığını bildirmiş. Tabiatiyle suçlunun bulun
ması için emniyet makamlarımız soruşturmaya
geçmiştir. Olay bundan ibarettir. Ayrıca, tahrik
edici bir yazı veya beyannameye rastlanmamış
tır. »

27 Nis. 8 May. 1973 A V R U PA EKONOMİK KOM İSYONU KÖ Y
ELEKTRİFİKASYONU ÇALIŞM A GRUBUNUN
TEMASLARI
Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Ko
misyonu Köy Elektrifikasyonu Çalışma Grubu,
her yıl üye ülkelerden birine teknik nitelikte dü
zenlediği gezisini Türkiye’de yapmıştır. Çalışma
Grubu üyeleri, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli ve
İstanbul’da konu ile ilgili incelemeler yapmış
lardır.
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29 Nisan 1973

DIŞİŞLERİ BAKANININ EFES FESTİVALİNDE
YAPTIĞI KONUŞMA
Dışişleri Bakanı'Halûk Bayülken, milletler
arası 10. Efes Festivalinin açılışında, Türkiye’nin
dış politikası konusunda yaptığı konuşmada (Bk.
Belge 5), Batı Trakya’daki Türklerin durumuna
da değinmiştir.

30 Nisan 1973

DIŞİŞLERİ BAKANININ BATI TRAKYA
TÜRKLERİ VE ERMENİ MESELESİ HAKKINDA
MECLİSTE YAPTIĞI KONUŞMA
Dışişleri Bakanı Halûk Bayülken, Millet
Meclisinde Batı Trakya’daki Türkler ve yurt dı
şındaki Ermeni hareketleri ile ilgili olarak yapı
lan gündem dışı konuşmaları cevaplandırmış
tır (Bk. Belge 6).
Bu arada, Türkiye’nin Atina Büyükelçisi
Kâmuran Gürün de, özellikle Batı Trakya’daki
Türklerin durumu hakkında istişarelerde bulun
mak üzere Ankara’ya gelmiştir. Büyükelçi Gü
rün, durumu incelemek üzere Batı Trakya böl
gesine yaptığı bir geziden dönmüş bulunmakta
idi.
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5 Nisan 1973

DIŞİŞLERİ BAKANININ PARİS’TEKİ OLAYLAR İLE İLGİLİ
OLARAK MECLİSTE YAPTIĞI KONUŞMA
Dışişleri Bakanı Halûk Bayülken, Paris’teki son olaylar konusun
da Millet Meclisinde yapılan bir konuşmayı şu şekilde cevaplandır
mıştır:
«Sayın Hatibin biraz önce bahis konusu ettiği olay ve faaliyet
lerle ilgili olarak izhar ettiği hissiyata tamamiyle iştirak eylediğimi
ifade etmek isterim. Dün saat 13.00’e doğru Paris’te vukubulmuş olan
bir olayla ilgili olarak Hâriciyemiz aynı gün teşebbüslerini yapmış,
cevabını dün gece almıştır. Bugün de, ¡Fransız Hükümeti, mütemmim
mahiyette, Paris’teki ve Fransa’daki bütün kuruluşlarımızın bu gibi
şen’i, çirkin tecavüzlerden korunması hususunda polisin, güvenlik
mensuplarının yeterli tedbirleri aldığını, bize bildirmiştir. Vuku bu
lan olay dolayısıyla da üzüntülerini Fransız Hâriciyesi defaatle iz
har etmiştir.
Gerek Marsilya’daki anıt olayı ve onu takiben yapmakta oldu
ğumuz devamlı teşebbüsler ve müzakereler, gerek bu son çirkin olay,
bunlan kendi hüviyetleri içinde görmek ve onlara ¡karşı tedbirler al
maktan başka, anlamlarını daha geniş hüviyetiyle de gördüğümüzü
ve o şekilde de çalıştığımızı, bunları muhataplarımıza anlatmaya gay
ret ettiğimizi ve anlatmakta muvaffak olduğumuzu arzederim. Bu
veçhesiyle bunlar uzun vadeli konulardır. Ne dünkü işlerdir, ne de
yarın sona erecek gibi gözüken bir takım faaliyetlerdir.
Fanatiklerin, muayyen bir grubun ele aldığı ve diğer bazı örgüt
lerle de işbirliği halinde ortaya koymakta fayda görebilecekleri bu
konuları ve hadiseleri şüphesiz ki, yalnız vukubuldukları şekilde de
ğil, bunlara karşı gösterilecek olan reaksiyonlarla da değerlendiımekte fayda vardır. Her sene Nisan ayının 24’üne doğru artarak
devam eden ve sonra azalan, fakat heyeti umumiyesiyle durduğu
görülmeyen bu faaliyetlerin umumî değerlendirmesinde, uzun vade
li hesapların ve tertiplerin mevcudiyetinin yattığını Hükümetimiz bil
mektedir ve bunlarla ilgili çalışmaları sürdürmektedir. Buna muka
bil, ortaya çıkarılan olaylarla büyük Türk Milletinin aşırı hassasiye
tini ve reaksiyonlarını tahrik etmek gibi bir maksadın da bulundu
ğunu takdir buyuracaksınız. Dolayısıyla, büyük bir soğukkanlılıkla
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bu gibi tahriklere kapılmadan, hem olayların tekerrür etmemesi için
icap eden tedbirlere mümkün olabildiği derecede etkili şekilde ve
ciddiyetle tevessüt ediyoruz, muhataplarımızdan bunları istiyoruz,
diğer taraftan da, bu gibi hadiseleri ortaya koyanların bizi sürük
lemek istedikleri tertiplere ve oyunlara gelmemek için azamî hassa
siyeti gösteriyoruz. Keza, Sayın Özkan’ın beyanlarının sonunda işa
ret etmiş olduğu çok önemli hususu da içten paylaştığımı söylemek
isterim.
Dışişleri Bakanınız olarak, bugün, her zamandan ziyade milli
birlik ve uyanıklık ruhumuzu dimdik ayakta tutmamız zaruretine
inandığımı ifade ediyorum.»
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19 Nisan 1975

DIŞİŞLERİ BAKANININ BATI TRAKYA’DAKİ DURUM İLE
İLGİLİ AÇIKLAMASI
Dşıişleri Bakanı Halûk Bayülken, «Batı Trakya’Iı soydaşlarımıza
baskı yapıldığı» hakkında yazılı bir soru önergesine cevaben Millet
Meclisinde aşağıdaki açıklamayı yapmıştır:
«Batı Trakya’da bulunan 110.000 soydaşımızın Türkiye Radyola
rını dinlemelerinin ve Türkçe plâk çalmalarının Yunan mahallî ma
kamlarınca yasaklandığı yolunda basınımızda çıkan haberin müba
lâğalı olduğu anlaşılmaktadır. Birkaç köyde jandarmanın sebep ol
duğu bazı olaylar görülmüş ise de, bunları bütün Batı Trakya’daki
soydaşlarımızın maruz kaldığı genel bir uygulama şeklinde göster
mek yanlıştır. Büyük Dervent Köyünde TRT yayınlarını dinleyen ve
seyreden dört Türk ailesine bundan böyle Türk yayınlarını takip et
memelerinin jandarma tarafından bildirildiği yolunda bir haber 23
Aralık 1972 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiştir. Ayrıca, Gümülcine’nin Kuzeydoğusundaki Kozlubekir, Küçükmüsellim ve Bıyıklıköy adındaki üç köydeki Türk kahvelerine giren jandarma, kah
vecilerden radyolarını kaldırıp evlerine götürmelerini istemiş ve hal
kın kahvecilerden bu konuda izahat isteyecek olması halinde bu kal
dırmanın jandarma emriyle yapılmadığını, radyoları bozulduğu için
eve götürdüklerini söylemelerini kahvecilere tenbih etmiştir. Kozlubekir’de bulunan karakol meıkezine bağlı üç köyde Türkiye’den ge
len gazetelerin, duvarlardaki bilumum Tüıkçe ibare ve yazıların ve
Saatli M aarif takvimlerinin kahvelerde bulundurulmasının da jan
darma tarafından yasaklandığı yine aynı tarihte öğrenilmiştir. Kozlukebir’de Karakol Jandarmasının davranışından ibaret olduğu an72

İaşılan ve basınımıza ilki ay sonra intikal etmiş olan bu olaylar hak
kında zamanında gerek Atina’da Büyükelçiliğimiz ve gerek Anka
ra’da Bakanlığımız tarafmdan Yunanistan nezdinde teşebbüs yapümış ve bu hareketlere sebebiyet veren mahallî makamların uyarılma
ları istenilmiştir.
Batı Trakya’daki azınlık okullarında yapüan Türkçe tedrisat,
herhangi bir değişikliğe uğramadan, eskisi gibi devam etmektedir.
Bu okullarda, aynen İstanbul'daki azınlık okullarında olduğu gibi,
dil, tarih, coğrafya ve yurtbilgisi dersleri ülke dilinde, diğer bütün
dersler ise azınlık dilinde verilmektedir.
İskeçe’deki Tabakhane Camii bir istimlâk neticesinde yıkılmış
olup, Bakanlığımız tarafmdan bu konuda 20 Ocak 1973 tarihinde ya
pılan açıklama metninde de bildirildiği üzere, 1939 da tanzim edilmiş
bulunan îskeçe şehir plânına göre istimlâk sahasına dahil bulunduğu
halde, zamanımıza kadar tatbik mevkiine konulmamış olan bu plân
çerçevesinde mezkûr camiin istimlâkinin âni olarak gerçekleştiril
mesi karşısında Yunan Hükümeti nezdinde teşebbüste bulunularak
Tabakhane Camimin istimlâk edilerek yıkılmasının soydaşlarımız
arasında ve kamu oyumuzda uyandırdığı derin teessür ve infial e
lirtilmiş ve bu müessif olayın ortaya çıkardığı sonuçların kısa zaman
da ve en münasip şekilde telâfisi istenmiştir.
Yunan Hükümeti cevaben, istimlâkin îskeçe de yapılmakta
olan turistik tesisler dolayısıyle 1939 tarihli şehir plânının tat i mey
kiine konulmasından ileri geldiğini, bu kabil zarurî istim
erin
memleketimizde de zaman zaman yapıldığını, para bulunmaması o
layısıyle plânın şimdiye kadar gecikmiş olduğunu bildirmiş ço1^ uzun
süre önce kararlaştırılmış olan bu istimlâk muamelesine ^ur
u
nan ilişkileri zaviyesinden başka bir manâ verilmemesini ı a ey e,
iki memleket münasebetlerine verdikleri önemi belirtme'
a ımm
dan, Yunan Hükümetinin istimlâk edilen cami yerine, ıs im a s
hasına girmeyen bir mahalde istimlâk bedelinden de ıs a e e
suretiyle yeni bir cami inşası için gerekli izni vereceğini eyan
iniştir.

Mevzubahis izin için gerekli dilekçe Îskeçe Müftüsü tarafından
ilgili Yunan makamlarına verilmiştir.
Sınır bölgelerinde gayrimenkul iktisabı ile ilgili bir ^anu ^
soydaşlarımıza sert bir şekilde tatbiki konusu tara ımız an
takip edilmekte ve soydaşlarımızın gayrimenkul ı ısa^ m
„
takyitlerin kaldırılması için teşebbüslerimiz sürdüru me ^
. eneye
lan takyidlerin daha ziyade, Gökçeada ve Bozcaa a a
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ait 2195 parça gayrimenkulun, Yunanistan’ın bu konudaki itiraz ve
teşebbüslerine rağmen, tarafımızdan 1964 - 65 yıllarında
istimlâk
edilmiş olmasına karşılılk tutulduğu anlaşılmaktadır.
Batı Trakya’daki soydaşlarımızın Hıristiyanlık propagandası
na maruz tutulduğu yolunda basında çıkan haber hakkında da şim
diye kadar yapılan araştırmalar, ileri sürüldüğü gibi bir propaganda
nın mevcudiyetine ve hele soydaşlarımızın bu konuda tazyik altında
bulunduğuna delâlet edecek bir cihetin mevzubahis olmadığını, dolayısiyle bu haberin de mübalâğalı olduğunu göstermiştir. Bazı soy
daşlarımızın evlerine gönderildiği söylenen «Tanrı nedir?» adlı kita
bın kendine özgü bir tarikatça (Yehova Şahitleri) çıkarılan ve yur
dumuza da girişi yasaklanmış bir broşür olduğu anlaşılmıştır.»
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20 Nisan 1973

NAİM TALÛ HÜKÜMETİNİN PROGRAMININ DIŞ POLİTİKA İLE
İLGİLİ BÖLÜMÜ
Millî hüviyeti dolayısiyle milletimizce bir bütün olarak benimse
nen dış politikamıza Atatürk ilkeleri ilham vermeğe devam ede
cektir.
Bu politikanın uygulanmasında egemenlik, bağımsızlık, toprak
bütünlüğüne saygı, içişlerine karışmama gibi temel prensiplere bağ
lı kalınacak ve millî çıkarlarımız daima gözönünde bulundurulacak
tır. Keza ilişkilerimizin düzenlenmesinde ahte vefa prensibine riayet
ve mütekabiliyet esasları titizlikle gözetilecektir. Dış siyasetimizde
ana hedefimiz barış ve güvenliğin korunmasıdır.
Bu nedenle Hükümetimiz Kuzey Atlantik Teşkilâtını memleke
timizin dış güvenliği açısından hayati bir unsur telâkki etmeğe de
vam edecektir. İttifakın bir savunma teşkilâtı olmak vasfı yanında,
caydırıcı gücüyle bir barış ve denge unsuru olarak da büyük fayda
lar sağladığı bir gerçektir.
Bu itibarla N A T O ’nun gelişmekte olan dünya şartları karşısın
da hem savunma gücünü hem de üyeleri arasında eşitlik prensibine
istinat eden dayanışmayı muhafazaya büyük önem atfediyoruz.
Merkezi Andlaşma Teşkilâtı (CENTO) nm bütün üyeleri için
sağladığı faydaları takdir ediyoruz. Çeşitli dallardaki faaliyetlerine
destek olmakta devam edeceğiz.
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Orta Doğu 'anlaşmazlığının başından beri gayet açık bir siya
set izlemekte olan Türkiye, kuvvet kullanılması veya tehdidiyle top
rak ve siyasi avantaj kazancı sağlanmasına karşıdır. Hükümetimiz,
bu esas prensipten hareketle anlaşmazlığın olup bittiler yaratılma
sına tevessül olunmadan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 22
Kasrnı 1967 tarihinde kabul ettiği 242 sayılı Kararı çerçevesinde adil,
şerefli ve devamlı bir çözüme bağlanmasını samimiyetle dilemek
tedir.
İkili ilişkilerimize gelince:
Amerika Birleşik Devletleriyle dostluk ve ittifak bağlarımız
mevcuttur. Karşılıklı anlayış ve saygı esasları çerçevesinde gelişe
rek sağlam temellere dayanmış olan ilişkilerimizin olumlu yönde
daha da ilerlemesi için Hükümetimiz azamî gayret gösterecektir.
Kuzey Atlantik Andlaşması üyesi diğer müttefiklerimizle olan
ilişkilerimizin her alanda daha da şümullendirilmesi hedeflerimizden
biridir.
Hükümetimiz, Kuzey komşumuz Sovyetler Birliği’yle olan iyi
ilişkilerimize değer vermektedir. Gerek bu memleket, gerek 1 diğer
Doğu Avrupa Ülkeleriyle ilişkilerimizin egemenlik, bağımsızlık,
toprak bütünlüğüne saygı, hak eşitliği ve içişlerine karışmama esas
ları çerçevesinde geliştirilmesi için samimi çabalar sarfedilecektir.
Dostumuz İran ve Pakistan ile yakın komşuluk ve sağlam te
mellere dayanan ilişkilerimizi, aramızda esasen mevcut olan ikili ve
CENTO ve RCD gibi çok taraflı yakın işbirliği ç e r ç e v e s in d e daha da
ilerletmeye çalışacağız.
Malûm olduğu üzere, Arap ülkeleri ile aramızda tarihi ve kül
türel bağlar mevcuttur. Hükümetimiz, karşılıklı hak ve menfaatlere
saygı prensibine istinaden bu ülkelerle olan ilişkilerimizi kuvvetlen
dirmek ve geliştirmek ¡arzusundadır.
Balkan ülkeleriyle çeşitli alanlarda olan ilişkilerimizin gelenek
sel iyi komşuluk, karşılıklı anlayış ve dış politikamızın esasları için
de geliştirilmesine, Hükümetimiz çaba harcayacaktır.
Çin Halk Cumhuriyeti ile münasebetlerimizin «ilişki kurma bil
dirisinde» saptanan ilkeler çerçevesinde yürütülmesine devam edi
lecektir.
Afrika ve Asya ülkeleriyle karşılıklı olarak iyi niyet ve dostluk
üzerine kurulmuş bulunan ilişkilerin daha da geliştirilmesi için Hü
kümetimiz mümkün olan gayretleri sarfetmeğe kararlı bulunmak
tadır.
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Güney Amerika ülkeleriyle de aynı şekilde ilişkilerimizin ge
liştirilmesi amacımızdır.
Türkiye, Dünya Barışı ve Milletlerin refahı için Yasasında mev
cut ilkeleri benimsediği Birleşmiş Milletlerin kuruluşundan beri
üyesi bulunmakta gerek bu teşkilâtta ve gerek ona bağlı ihtisas
teşekküllerinde kendine düşen görevi yapmaktadır. Hükümetimiz
bu alanlardaki faaliyetlerini samimiyetle sürdürmeye azimlidir.
Bunun yanısıra, Türkiye, Demokrasi, Hürriyet ve İnsan Hakları
yolunda Avrupa entegrasyonu amacına yönelmiş olan Avrupa Konseyi’ne ilk kurulduğu günlerden itibaren katılmış ve bu teşkilâtta
işbirliği anlayışı içinde verimli faaliyetler göstermiştir.
Türkiye’nin demokrasiye bağlılığı ve memleketimizde
insan
hakları ve temel hürriyetleri ile ilgili uygulamaların temel hukuk
prensipleri ve milletlerarası taahhüt ve vecibelerimizle bağdaşıklığı
konusunda Avrupa Konseyi gibi Türkiye’nin üyesi bulunduğu ve
üyesi kalmaya kararlı olduğu bir uluslararası kuruluşda da yansı
yan bazı tereddütler görülmektedir. Çoğunluğu itibariyle yanlış bil
gi ve yorumlara dayanan ve memleketimiz aleyhinde çalışanlara
fırsat sağlayan bu tereddütleri ortadan kaldırmak için azamî gay
reti sarf edeceğiz.
Avrupa Ekonomik topluluğu ile girmiş olduğumuz ortaklık iliş
kisine büyük önem vermeğe Hükümetimiz de devam edecektir.
AET ile politik ve ekonomik ilişkilerimizin, ortaklığımızın top
luluğa tam üye sıfatiyle katılma olan nihaî hedefinin gerçekleşme
sini sağlayacak bir anlayışla yürütülüp geliştirilmesi amacımızdır.
Yurt dışındaki bütün vatadaşlarımızm, çocuklarının bakım ve
eğitiminden, anavatanla bağlarının ve millî duygularının güçlendi
rilmesine, zararlı akım ve propagandalara karşı korunmasına ka
dar uzanan çeşitli sorunlarını ele almak, bunlara süratli ve etkili
çözüm yolları getirmek kararındayız.
Keza yurt dışında yaşıyan soydaşlarımızın mevcut andlaşmalar veya milletlerarası sözleşmelerden doğan haklarına riayet edil
mesi, tabiî hakları olan kültür varlıklarının korunması hususların
da gerekli çabalar harcanacaktır.
Şimdi de millî davamız olan Kıbrıs sorununa değinmek istiyo
rum.
Sorunun ortaya çıkmasından bu yana bütün Türkiye Cumhu
riyeti Hükümetince en önemli bir mesele olarak takip edilmekte
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olan bu konunun, Hükümetimizce de hayatî bir millî dava olarak
yakından takip edileceği tabiîdir. Bilindiği gibi Kıbrıs Devleti Mil
letlerarası bir andlaşma sonucunda kurulmuştur. Ayrıca, Türkiye’
ye bazı hak ve vecibeler doğuran bir de Garanti Andlaşması mev
cuttur. Kıbrıs Devletini meydana getiren andlaşmalar her şeyden
önce Ada’da bulunan iki toplumun ortaklığı esasına dayanmakta
dır. Kıbrıs Devletini meydana getiren temel ilke bu ortaklık esa
sıdır. Türkiye’nin öteden beri savunageldiği Kıbrıs Cumhuriyetinin
bağımsız bir devlet olarak yaşamasını Rum Toplumu da arzu ettiği
takdirde, bu ortaklık ilkesini esas tutması gerekir.
Türkiye’nin Kıbrıs sorununun daima barışçı yoldan çözümlen
mesini tercih ettiği malûmdur. Bu nedenle de şimdiye kadar bu yön
de olumlu teşebbüslere ya ön ayak olmuş, ya da onları desteklemiş
tir. Filhakika, son bir yıldır sürdürülen genişletilmiş toplumlararası
görüşmelere de iyi niyetle destek olmuştur. Ada’da ahiren Rum
Toplumu içerisinde de vukua gelen gelişmeler ve olaylar Türk Ce
maatinde haklı bir endişe uyandırmakta ve böyle bir ortamda gö
rüşmelerin sonuç vermesi ihtimali zayıflamaktadır. Biz de bu ge
lişmeleri en büyük hassasiyetle izliyoruz. Sorunun barışçı yollarla
çözümlenmesini istemekle beraber, burada bir daha kesinlikle tek
rar edelim ki, Türkiye’ye ve Türk Toplumuna andlaşmalarla tanı
nan haklara karşı girişilecek olup bitti teşebbüslerine veya fiilî bir
tecavüze derhal gereken karşılığın verileceğinden asla şüphe edil
memelidir.

B E L G E
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20 Nisan 1973
ABD DIŞ SİYASET RAPORU

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı William Rogers,
Kongreye sunduğu dış siyaset raporunun Türkiye ile ilgili bölümünde
özetle şu noktaları belirtmiştir :
«1972 M art’mda, Başbakan bulunduğu sırada, Nihat Erim
Washington’da Cumhurbaşkanı Nixon ile görüşmüştü. İki lider,
önemli uluslararası sorunlar kadar, Avrupa ye Doğu Akdeniz de
ortak güvenlik ilgilerimiz üzerinde bilhassa durarak, Türk - ^-me_
rikan ikili ilişkilerini etraflı bir şekilde ele almışlardır. Görüşme
den sonra yayınlanan ortak bildiride, Cumhurbaşkanı Nixon Bir
leşik Amerika’nın Türkiye ile yakın ilişkilerine^ ve önemli bir
NATO müttefiki olarak Türkiye’nin rolüne verdiği önemi belirt
miştir.
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Ülkelerimiz arasında işbirliği, dünya çapındaki uyuşturucu mad
de kaçakçılığıyla mücadelede açıkça belli olmuştur. 1972 Haziran’
mda Türkiye’de hükümetin kuvvetli kontrol ve nezareti altında son
haşhaş mahsulü hasad edilmiş ve Türkiye’nin haşhaş ekimine koy
duğu yasak yürürlüğe girmiştir. Türk ve Amerikan kanun uygu
lama örgütleri uyuşturucu madde kaçakçılığını durdurmak için sı
kı işbirliği yapmaktadırlar. Bundan başka, haşhaş ekiminin kaldı
rıldığı bölgelerde tarımın ve tarımsal endüstrinin gelişmesi için Bir
leşik Amerika Türkiye’ye yardımda bulunmuştur. Bu yardıma, Tür
kiye’nin tıbbi kullanışlar içinde afyon satışlarından sağladığı döviz
kayıplarını karşılamak için, üç yıllık bir süre içinde, 35 milyon do
lar sağlanması hususundaki vaadin ilk taksidi de dahildir. Haşhaş
ekimi yasağının etkisini duyan bölgenin gelişmesi yolunda teknik
yardımda bulunması için Türk hükümeti doğrudan doğruya Birleşik
Amerika Tarım Bakanlığı ile de anlaşma yapmıştır.
Gelişmekte olan Türk ekonomisi 1972 yılında önemli ilerleme
ler kaydetmiştir. Am erika’nın ekonomik yardımı, kalkınma proje
leri için ikraz olarak, yılda 40 milyon dolar düzeyinde devam et
miştir. Türkiye’deki direkt Amerikan yatırımı 200 milyon doların
biraz üstündedir. Türkiye’den ithalâtımızın 1972’deki 80 milyon do
ları aşması beklenmektedir, Türkiye’ye yaptığımız ihracat ise 300
milyon dolar tahmin edilmektedir.»
Dış siyaset raporunun Doğu Akdeniz ile Kıbrıs bölümleri ise
şöyledir :
«N A T O ’nun önemli Güney kanadındaki müttefikler olarak, Tür
kiye ve Yunanistan’ın kuvvet ve istikrarı, bir yumuşama zamanında
da, böyle olmayan bir uluslararası atmosferde de, Batı savunması
için elzemdir. Bu bölgede gerginliklerin derhal sona ereceğini ümid
etmek gerçekten çok uzak olur. Son yıllarda Akdeniz’de Sovyetlerin güçlerini büyük çapta artırdıkları da görülmektedir. Sovyetler Birliği ile artan işbirliğini bugünkü askerî dengenin mümkün
kıldığını idrak ederek, müttefikler arasındaki devamlı ahenk ve güç,
Doğu ile bir uzlaşma siyasetinin ortaya çıkabilecek bazı tehlike
lerini asgariye indirecek ve müzakerelerde bulunulması fırsatlarını
artıracaktır.
Birleşik Amerika’nın Kıbrıs anlaşmazlığındaki bütün taraflarla
sıkı bağları bulunmaktadır ve Kıbrıs toplumunun mahalli yönetimi
ile hak ve menfaatlerinin korunması için uygun düzenlenmeleri
kapsayan, egemen, bağımsız ve birleşik bir Kıbrıs’a dayanan bir
çözüm sağlamak için, taraflar arasındaki müzakereleri destekle78

inektedir. Uzun yıllardır bir çözüm sağlanamamış olan Kıbrıs soru
nunda mevcut güçlükleri tamamen müdrikiz. Buna rağmen, bütün
taraflar karşılıklı anlaşma ve iyi niyet ruhu içinde müzakere ile
bir çözüm bulma çabalarında İsrar ederlerse, bir anlaşmanın müm
kün olduğuna inanıyoruz»
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29 Nisan 1973

DIŞİŞLERİ BAKAN IN IN EFES FESTİVALİNDE
YAPTIĞ I KONUŞMA
Dışişleri Bakanı Halûk Bayülken, milletlerarası 10. Efes Festi
valinin açılışında şu konuşmayı yapmıştır :
«Atatürk ilkelerinden ilham alan, ve milli hüviyeti dolayısıyle
bütünü ile milletimizce benimsenen ve desteklenen dış politikamı
zın ana hedefi dünyada ve bölgemizde barış ve güvenliğin korunması
aziz milletimizin haklarını ve yararlarını koruyacak şekilde ikili
ve çok taraflı ilişkilerimizin geliştirilmesidir.
Büyük tarihi, çalışkan halkı, ekonomik bilimsel, sosyal teknolajik her alanda süratle gelişen imkânları ve kaydettiğimiz büyük
terakkilerle memleketimiz dünya milletleri arasında seçkin bir ye
re sahiptir.
Siyasal, askerî, ekonomik hulâsa her alandaki gücümüz ile ba
rış ve güvenliğin korunması hak eşitliği ve karşılıklı saygı pren
sipleri dairesinde, milletlerarası ilişkilerin gelişmeleri için samimi
çabalar sarf etmekte, bir cümle ile büyük Atatürk ün «yurtta sulh
cihanda sulh» ilkesinden ilham ve kuvvet alarak dış ilişkilerimizi
sürdürmekteyiz.
Memleketimizin ve hükümetimizin bu asil ve içten çabaları
için hiç bir veçhile yanlış anlaşılmamalı ve tek taraflı kalacak gay
retler şeklinde tefsir edilmemelidir. Başkalarının haklarına karşı
dürüst ve saygılı olan Türkiye, dış ilişkilerinde kendi haklarına
karşı da ayni muameleyi bekler ve mütekabiliyet esaslarını titiz
likle gözetir.
Hükümetimiz ve Hâriciyemiz, memleketimizin haklarını
ve
meşru menfaatlarmm korunması hususunda çok dikkatli, çok has
sas ve devamlı bir çalışma içindedir.
Bu meyanda Batı Trakya’daki soydaşlarımızın andlaşmalarla
tanınmış olan haklarının korunması, bunlara saygı gösterilmesi hu
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susunda çok dikkatli bir çalışma ve gözetim içerisindeyiz. Gerçek
milli menfaatleri yekdiğeriyle çoğunlukla ahenk içinde olması ge
reken ve fil/hal böyle olduğu ilki tarafın en yüksek ve sorumlu se
viyedeki devlet adamlarınca da mükerreren beyan edilen Türk -Yu
nan ilişkilerinde normal ve karşılıklı olarak yararlı olduğu sabit
bulunan yoldan inhiraf edilmemesi dileğindeyiz. Aklı selimin icap
larından ayrılmmamahdır. İyi ilişkiler sadece iyi niyet veya dik
kat ile sürdürülemez. Unutulmamalıdır ki, anlaşmalara saygı ve
riayet tek taraflı olamaz. Ancak karşılıklı olarak yürütülebilir. Şu
nu bilhassa belirtmek isterim ki, Hükümetimiz her hususta olduğu
gibi bu hususta da her türlü gayreti eksk etmiyecek ve gereken ted
birleri alacaktır.»
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30 Nisan 1973

DIŞİŞLERİ BAKANININ BATI TRAKYA TÜRKLERİ VE
ERMENİ MESELESİ HAKKINDA MECLİSTE YAPTIĞI
KONUŞMA
Dışişleri Bakam Halûk Bayülken, Millet Meclisinde Batı Trak
ya’daki Türkler ve yurt dışındaki Ermeni hareketleri ile ilgili ola
rak yapılan gündem dışı konuşmaları özetle şu şekilde cevaplan
dırmıştır :
«Baskılar hususunda umumiyetle Garbi Trakya’daki
durum
hakkında derhatır buyurulacağı üzere, muhtelif vesilelerle gerek
bütçe müzakerelerinde sorulan suallere cevap olarak veyahut do
rudan doğruya durumu izah sadedinde, gerek gündem dışı yap
tığımız konuşmalarla mümkün olabileceği kadar geniş izahat ver
meye çalışmışımdır.
Dün bir vesile ile yapmış olduğum beyanatı tekrar etmeme
müsaade buyursunlar. Dün vermiş olduğum bir beyanda ezcümle
şöyle söyledim : «Türkiye ile Yunanistan’ın gerçek millî menfaatlan esas itibariyle ahenli olarak gitmek zorundadır - muhtelif se
beplerle - ve bu, iki tarafın en yüksek seviyedeki devlet adamları
tarafından muhtelif defalar ve her hükümet sırasında beyan edilegelmiştir. Ancak beyanların fiiliyat ile tahakkuk etmesi lâzımdır.
Antlaşmalar tek taraflı olarak kendilerine riayet gösterilmek sure
tiyle hayatta, meriyette kalıp hükümlerini ifa edemezler. Binaenaleyh
mütekabiliyet esastır. Biz mütekabiliyet hususunu büyük bir dik
katle, hassasiyetle takip ediyoruz.»
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Şimdi 'bu kürsüden tekrar teyiden ifade etmek istediğim husus;
antlaşmalarda mütekabiliyet esastır ve biz bunu gözetiyoruz.
Garbi Trakya ile ilgili olarak şunu da kaydedeyim ki, Atina
Büyükelçimiz buradadır, kendisi ile istişarede bulunacağız. Yaptı
ğımız teşebbüslerin cevaplarını bekliyoruz.
Her hal ve kârda mümkün olan bütün tedbirlerlerin alınmakta
olduğunu, mümkün olan bütün teşebbüslerin yapılmakta olduğunu
bu hususta benden bilgi isteyen muhterem milletvekillerimize arzetmek isterim.
Ermeniler konusundaki ifadelerin bir kısmı ile maalesef mu
tabık olamayacağım. Çünkü Marsilya olayından sonra Büyükelçi
mizin protesto maksadıyla merkeze döndüğü ifade buyuruldu. Ga
yet iyi bilinmektedir ki bir elçi merkeze ancak hükümetin Dışişleri
Bakanının talimatı üzerine gelir, binaenaleyh Büyükelçimizi buraya
çağırtmak Hükümetin, Dışişlerinin bir görevidir; bu yapılmıştır. Bu
nun istişare şeklinde söylenmesi, diplomatik kuralların ve müzakere
bakımından ve şartların icapları bakımından ifade edilen bir terim
dir. Yani şunu belirtmek isterim ki, müttefik ve dost memleket ara
smda umumiyet itibariyle memnuniyetsizliklerini belirtmenin, pro
testoda bulumanm da muayyen usulleri ve şekilleri vardır. Zanıjediyorum ki, istişare maksadı ile veya diğer bir maksatla mütte ı^
memleketler arasında elçilerin merkeze çağrılması ve memnum
yetsizliklerin gösterilmesi sık sık tekerrür eden olaylar değildir, a
fızam beni yanıltmıyorsa böyle bir durum senelerce^ evvel bir nu u
vesilesiyle Kanada tarafından yapılmıştır, bir de bizim tara ımız an.
Binaenaleyh, bunun zaaf olarak görülmemesi lâzımdır. İttii
faklar ve dostlukların muhafazası için çalışması hükümet erm vazı
feyi asliyelerinden olduğuna göre, millî menfaatlerimize uygun
reket etmek sadedinde bulunulduğuna göre müzakere yolu ile ne
ticeyi alabilmek için her türlü usulün denenmesi lazımdır kı neıe
müttefikler ve dostlar arasında, ondan sonra diploma ı
ur i
şedit kısımlarına gitmek mecburiyeti hasıl olabilsin, onu şunu
ter ki, bu gibi yollara müracaat etmeye hiçbı. zaman ı ass
tefikler arasında bir sebep ve lüzum kalmasın.

Yapılan teşebbüslerle ilgili olarak bendenizin buradaki Fran^
Büyükelçisini oldukça geç bir tarihte nezdime çağırara
yaptığımda bahsedildi.
Şunu ifade etmek isterim ki, bu teşebbüsler ne
sonuncusudur. Devamlı olarak bizi rahatsız eden konula

^

lif
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seviyelerde muhtelif zamanlarda teşebbüsler yapılmaktadır, yapıl
ması lâzımdır, neticeler ancak böyle alınabilir. Yoksa bir teşeb
büsle, bir görüşme ile netice alınabilmek mümkün olsaydı, o tak
dirde diplomasinin işleri çok kolaylaşmış olurdu. Sayın Milletvekil
lerini temin etmek isterim ki, benim seviyemdeki teşebbüslerle on
dan evvel muhtelif zamanlarda onların Dışişleri Bakanları sevi
yesinde de münasip ölçülerde vukubulmuştur. İlk ve son defa yapı
lan teşebbüs değildir.
Teşebbüslerin hangi seviyede ve zamanını tayin etmek bakımın
dan bazen faydalı olabilecek ölçülerde vardır. Bununda diplomatik
kuralları içersinde değerlendirilmesini istirham ederim.
Sayın Milletvekili, Hükümetin zaaf gösterdiği işlere eğimek
için geç kalındığı intibamdalar ve keza bu hususta zaaf gösterilecek
olursa üzücü birtakım olayların ortaya çıkabileceğine delâlet edecek
bazı hiç değilse bir vesikayı sürdüklerinden hasettiler. Herhalde
üzücü olaylara sebebiyet vermemek her bakımdan Hükümetlerin
asli vazifesidir ve aynı zamanda bizlerinde bu konulada çok dikkatli
olarak lüzumlu ahval dışında hissiyatı, heyecanları artıracak bir ta
kım hareketlerden sakınmamızda fayda vardır.
Binaenaleyh, bendeniz Dışişleri Bakanı olarak bu şekilde konuş
makla meselelere yaklaşımda ve hissiyatı, heyecanı yukarı tempolara
götürmemek suretiyle duruma yadımcı olduğumu düşünüyorum. Çün
kü bendeniz de aynı şekilde görüşmelere iştirak edersem hissiyatın
nerede duracağı herhalde takdir olunur.
Hükümetlerin zaaf gösetrmesi konusunda müsaade bulurlarsa
kendileriyle mutabık olmama imkap yok. Çünkü, bir konuda zaaf
göstermem için bir olayın yeni çıkması lazım. Halbuki devamlı olarak
müzmin bir halde devam eden olaylar için daha ziyade devamlı bir
siyasetin bilgili bir şekilde saptanması ve ölçülü bir şekilde takip edi
lerek uygulanması netice verir. Kendilerini temin etmek isterim
ki gerek bizden evvelki Hükümetler, gerek benden evvelki Dışişleri
Bakanları ve gerek bendeniz bu hususta elimizde olan imkânları en
iyi şekilde değerlendirmeye çalıştığımızı zannediyorum. Tabiatı ile
takdir kendilerinin ve Yüksek Meclisindir.
Yine Ermeniler ile ilgili olarak söylenmiş olan diğer hususlarda
şunu belirtmek isterim'Bu da muhtelif vesilelerle Senato’da ve Yüksek Meclis’te arz
etmiş olduğum üzere, sürdürülegelen konulardan birisidir. Bunlara
karşı alınmış olan uzun vadeli tedbirlerle kısa vadeli tedbirleri bir
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birine karıştırmamak lâzımdır. Yalnız, belki şunu belirteyim ki,
yapılmış olan muhtelif neşriyata ve tahrike rağmen 24 Nisan da
muhtelif memleketlerde vuku bulan gösteriler ancak o memleketlerin
kendi kanunlarının müsaadesi dairesinde ve Türkiye’ye karşı bir
taşkınlık ifade etmemek suretiyle cereyan etmiş ve herhangi bir
direkt ve endirekt tecavüz olayı misyonlarımıza veyahut Türk da
irelerine veya Türk Vatandaşlarına karşı vuku bulmamıştır. Bu
kadar çok olayların birbiri arkasından devam ettiği bir ortamda
zannediyorum ki, Hükümetin ve Hâriciyenin aralıksız bir şekilde
sürdürdüğü teyakkuzun, teşebbüslerin ve dikkatin bir neticesi ola
rak bu hususun bu şekilde tecelli etmiş olduğu kabul buyurulacaktır.»
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OLAYLARI

Türkiye-AET Karma Parlamento Komisyonu Toplantısı
Türkiye-Avrupa Ekonomik Topluluğu Karma Parlamento Ko
misyonu 10-14 Mayıs tarihleri arasında Strazburg ve Lüksemburgda 'toplanmıştır.
Avrupa Konseyi Danışma Meclisi Toplantısı
Avrupa Konseyi Danışma Meclisi’nin 14 -18 Mayıs tarihlerinde
yaptığı toplantı sırasında Türkiye’deki durum da görüşülmüştür.
Nato Nükleer Planlama Grubu Toplantısı
Nato Nükleer Planlama Grubu 15 -16 Mayıs tarihlerinde Anka
ra’da 'toplanmıştır.
Polonya Başbakanının Ziyareti
Polonya Halk Cumhuriyeti Bakanlar K u r u l u Başkanı Piotr Jaroszewicz 22 - 25 Mayıs tarihleri arasında Türkiye’yi ziyaret etmiştir.
Dışişleri Bakanının Afganistan’ı Ziyareti
Dışişleri Bakanı Halûk Bay-ülken 26 - 30 Mayıs tarihlerinde Afganistan’ı resmen ziyaret etmiştir.
İngiltere Dışişleri Devlet Müsteşarının Ziyareti
İngiltere’nin Dışişleri ile görevli Devlet Bakanı Julian Amery 15
günlük bir ziyaret için 30 Mayıs günü Türkiye’ye gelmiştir.

K Ü L T Ü R E L

O L A Y L A R

— Federal Almanya’nın Berlin Rönesans Tiyatrosu Cumhuriye
tin 50. yıldönümü dolayısiyle Ankara Gazeteciler Cemiyeti ile Anka
ra A m an Kültür Merkezinin birlikte düzenledikleri program çer
çevesinde Ankara’da temsiller vermiştir.

O-------— İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Terzioğlu 'başkanlığında
bir heyet Irak Yüksek Araştırma Bakanlığının resm i davetlisi ola
rak 2-10 Mayıs tarihleri arasında Irak’ı ziyaret etmiştir.

-■ —.—o— — Afganistan Kralı Muhammed Zahir Şah’m davetlisi olarak bu
ülkede bir gezi yapmış olan Efes Müzesi Müdürü, Kabil, Gezrie, Kun
duz ve Belh’te eşsiz Türk sanat eserleriyle karşılaştığını söylemiştir.

o -------— Dışişleri Bakanlığının davetlisi olarak İstanbura gelen Maca
ristan Kültürel İlişkiler Başkanı Andre Rosta, incelemeleri sırasında
Tekirdağ’daki Rakoczki müzesini de ziyaret etmiştir.

O -------—
— Cumhuriyetin 50. kuruluş yıldönümü dolayısiyle Harvard
Üniversitesine' bağlı Fogg Sanat Müzesinde Türk Sanatı Sergisi açıl
mıştır. Sergide 'Boston ve New York’taki bazı müzelerden sağlanan
Türk Sanat Eserleri gösterilmiştir.
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MAYIS 1973’TE
TÜRKİYE’NİN DIŞ İLİŞKİLERİ
VE BAŞLICA MİLLETLERARASI OLAYLAR
KRONOLOJİSİ

1 Mayıs 1973

B Ü Y Ü K E LÇ İ M A YA TEPE K ’ÎN VEFATI

Türkiye'nin Avusturya (Büyükelçisi Büveyda
Mayatepek Viyana’cLa vefat etmiştir.
1 Mayıs 1973

RCD BAKANLAR KONSEYİNİN ERTELENMESİ
Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Semih Akbil bu
konuda şu açıklamayı yapmıştır:
ı«4 - 5 Mayıs tarihinde Tahnan’da yapılması
kararlaştırılan Kalkınma İçin Bölgesel işbirliği
(ROD) Bakanlar Konseyi Toplantısı, 'bu toplan
tının gündeminde bulunan üç taraflı tercihli ti
caret anlaşmasının GATT (Ticaret ve Gümrük
Tarifeleri Genel Anlaşması) ile ilgili ön istişare
lerinin henüz tamamlanamamış olması dolayısiyle ileride müştereken kararlaştırılacak yakın
bir tarihe ertelenmiş bulunmaktadır.
Bilindiği gibi RCD üyesi üç ülkeden Türkiye
ile Pakistan aynı zamanda GATT üyesidirler.
Iran ise bu teşkilâta dahil değildir. GATT ile ön
istişarelerin kısa bir sürede sonuçlandırılabileceği 'ümit edilmektedir.»

2 Mayıs 1973

TÜRKİYE İLE GUYANA ARASINDA
DİPLOMATİK İLİŞKİ
Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Genel Mü
dürlüğü, Türkiye ile Guyana’nın aralarındaki
dostane ilişkileri kuvvetlendirmek arzu ve gaye
siyle diplomatik ilişki kurmaya karar verdikle
rini açıklamıştır.

3 - 6 Mayıs 1973

FAO GENEL DİREKTÖRÜNÜN ZİYARETİ
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tanm Teşkilâtı
(FAO) Genel Direktörü Addeke Boerme, Tanm
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Bakanının daveti üzerine Türkiye’yi ziyaret et
miştir. FAO Genel Direktörü ziyareti sırasında
Başbakan tarafından kabul edilmiş, Dışişleri Ba
kanını ziyaret etmiş, FAO ’nun Türkiye’de uygu
ladığı çeşitli projelerini de incelemiştir.
FAO ’nun Türkiye’deki projeleri hakkında,
Dışişleri Enformasyon Genel Müdürlüğünden
özetle şu bilgi verilmiştir:
«Gıda ve Tarım Teşkilâtı, bilhassa Birleş
miş Milletler 'Kalkınma Programından
(Özel
Fon) sağlanan fonlarla memleketimizde uygula
nan projelerden yedisinin uygulayıcısı olmak ba
kımından önem arzetmektedir. FAO özellikle şap
hastalığı ile mücadele konusunda müessir olmuş
tur. FAO, bu maksatla kurulmuş özel bir fondan
istifade suretiyle Ankara Şap Enstitüsü için ge
rekli makine, âlet ve uzmanların büyük bir kıs
mını temin etmiştir. Çeşitli FAO-Özel Fon Pro
jelerinden başka, FAO ve Danimarka Uluslarara
sı Kalkınma Ajansının müştereken her yıl düzen
lediği 7-8 haftalık süt teknolojisi eğitim kursları
vardır. Ayrıca iç sular balıkçılığı konulu bir pro
je teklifimiz de FAO ’ya sunulmuştur.»
3 Mayıs 1973

TÜRKİYE - POLONYA KONSOLOSLUK
HARÇLARI ANLAŞMASI
Türkiye Hükümeti ile Polonya Halk Cumhu
riyeti Hükümeti, karşılıklılık esasına dayanmak
şartı ile Türkiye’ye gönderilecek Polonya malları
ile Polonya’ya gönderilecek Türk malları için ti
cari nitelikteki belgeler ile ilgili bütün konsolos
luk harçlarını kaldırmayı ve bu tasdik işlemleri
ni bedelsiz yapmayı taahhüt etmişlerdir.

3 Mayıs 1973

BULGARİSTAN PATRİĞİNİN ZİYARETİ
Bulgaristan Patriği Maxime, Fener Rum Ortodosk Patrikhanesini ve Patrik I. Dimitrios’u zi
yaret etmek üzere İstanbul’la gelmiştir.
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4 Mayıs 1973

DIŞİŞLERİNİN YENİ ATLANTİK ŞART’I
KONUSUNDAKİ AÇIKLAMASI
Başkan Nixon’un Başdanışmanı Dr. Kissinger’in 23 Nisan’da yaptığı ¡konuşmada ileri sür
düğü öneriler konusunda basın mensuplarının
bir sorusuna karşılık, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü
Semih Afcbil şunları 'Söylemiştir:
«Dr. Kissinger’in konuşması, bugün uluslar
arası ilişkilerde ve genellikle dünyada değişmek
te olan şartların bir tahlili niteliğinde olup bu
tahlili esas alarak bazı telkinleri de ihtiva eden
önemli bir demeçtir. Dr. Kissinger tarafından
önerilen reçeteler siyasi, askeri ve ekonomik ge
niş bir alanı kapsamakta ve bu özelliği itibariy
le Atlantik İttifakı yanında uluslararası mahi
yetteki diğer Batı kuruluşlarını da yakından
ilgilendirmektedir.
Değişen şartlar muvacehesinde Batı camia
sının kendi bünyesi içinde gerekli ayarlamaları
yapması lüzumu belirli bir süreden beri üzerin
de genellikle durulan bir konu olmuştur. Asıl
önemli olan, bu vadideki işbirliğinin karşılıklı
şartlarının ne olacağının tespitidir. Böyle bir
ayarlamanın siyasi, ekonomik ve askeri gerçek
ler ve güvenlik gerekleri ile dengeli bir şekilde
yapılması ve özellikle Atlantik İttifakı üyeleri
arasında halen mevcut eşitlik şartlarının etki
lememesi önem taşımaktadır. Değişmekte olan
dünya şartlarına rağmen, değişmeyen ve geçer
liğini eskiden olduğu gibi sürdüren bir vakıa,
Atlantik İttifakının eksilmeyen önemi ve müşte
reken kararlaştırılabiiecek ayarlamalar ne olur
sa olsun üyeleri arasındaki dayanışmanın hayatî
lüzumudur.
ABD Hükümetinin Dr. Kissinger tarafından
genel bir şekilde açıklanmış bulunan bu teklifle
rini yakın bir zamanda müttefiklerine resmen in
tikal ettireceği anlaşılmaktadır.
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Teklifler sunulduğunda, 'bunların gerek ulu
sal çıkarlarımız ve dış politikamızın temel ilkele
ri çerçevesinde, gerek siyasi ve iktisadi yüküm
lülüklerimiz açısından ve müttefiklerimizle isti
şare edilerek en dikkatli şekilde inceleneceği ta
biidir.»

4 M ayıs 1973

TÜRKİYE’NİN MALAGASİ NEZDİNDE TEMSİL
EDİLMESİ
Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Genel
Müdürlüğü bir açıklama yaparak, Türkiye’nin
Adis-Ababa Büyükelçisi ¡Celal Çalışlar’m ülkesi
ni aynı zamanda Malagasi nezdinde temsil ede
ceğini bildirmiştir.

5 Mayıs 1973

SOVYETLER BİRLİĞİNE İHRAÇ EDİLECEK
MALLARIN AÇIKLANMASI
Türkiye ile Sovyetler Birliği arasında bazı
sınai tesislerin kurulması için Sovyetler Birliği
tarafından Türkiye’ye teslim edilecek teçhizat ve
malzeme ile sağlanacak teknik hizmetler karşılı
ğı 1973 yılında Türkiye’den Sovyetler Birliğine
ihraç edilecek 17 milyon 521 bin dolar tutarın
daki ihraç mallan listesi Ticaret Bakanlığınca
açıklanmıştır. Bunlar arasında tütün, iç fındık
narenciye, pamuk, boksit, çekirdeksiz üzüm, sı
naî mamuller, alümina vesair mallar bulunmak
tadır. -

5 Mayıs 1973

BM KALKINMA PROGRAMININ
TÜRKİYE’DEKİ PROJELERİ
Birleşmiş M illetler Kalkınma Programı Tür
kiye ıDaimi Temsilcisi Sikten Heppling bir basın
toplantısı düzenleyerek, Teşkilâtın Türkiye’deki
teknik yardım çalışmalan hakkında bilgi ver
miştir (Bk. Belge 1).
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6 M ayıs 1973

TÜRK-YUNAN İLİŞKİLERİ KONUSUNDA
TOPLANTI
Başbakan Naiım Talû’nun 'başkanlığında
Dışişleri (Bakanı Bayülken, Dışişleri Bakanlığı
Genel Sekreteri Erez ve Türkiye’nin Atina Bü
yükelçisi Gürün’ün katıldığı ikinci bir toplantı
yapılmıştır. Toplantıda, Türk-Yunan ilişkileri,
Batı Trakya Türklerinin sorunları ve Kıbns ko
nusu ele alınmıştır. İstişare için merkeze çağrı
lan Büyükelçi Gürün ertesi günü Atina’ya dön
müştür.

6 -1 3 Mayıs 1973

AVUSTURYA TİCARET HEYETİNİN ZİYARETİ
Avusturya Federal Ekonomi Teşkilâtı Dış
Ticaret Dairesi ©atı ve Güney Avrupa Müdürü
Dr. Eduard Kopetzki başkanlığındaki heyet, İs
tanbul, Ankara ve İzmir’de temaslarda bulun
muştur.
1972 yılında Türkiye Avusturya’ya, 376 mil
yon TL. tutarındaki ihracata karşılık, 243 milyon
liralık ithalât yapmıştır. Avusturya’da çalışan
30.000 Türk işçisinin yılda ortalama 700 milyon
şilinlik gelir transferleri ile AvusturyalI turistle
rin Türkiye’deki harcamaları hesaba katıldığın
da, Avusturya-Türkiye döviz bilânçosunda Tür
kiye lehine yaklaşık olarak 50 milyon dolarlık bir
iferk meydana gelmektedir.
Avusturya

Ticaret

(Heyeti

Başkanı Dr.

Kopetzki, İstanbul’da yaptığı basın toplantısında
ziyaretinin amacı Türkiye ile ticari ilişkilerin ge
liştirmesi olduğunu, Türkiye-AET ilişkileri dolayısiyle bir takım zorlamaların doğduğunu, bu
engellerin kaldırılması için gerekli yolların tespit
edileceğini söylemiştir. Heyet, Ankara’da Dışiş
leri ve Ticaret Bakanlan ile görüşmüştür.
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7 M ayıs 1973

Y E N İ F R A N S A VE İSVİÇRE BÜYÜK E LÇİLE R İ

Fransa'nın yeni Ankara Büyükelçisi Boger
Vaurs ve İsviçre’nin yeni Ankara Büyükelçisi
Jean-Denis Grandjean Cumhurbaşkanına itimat
namelerini sunmuşlardır.

8 Mayıs 1973

İÇİŞLERİ BAKANININ IRAK’I ZİYARETİ
Irak İçişleri Bakanı Sadun Ghadan’m da
vetlisi olarak beş günlük resmi bir ziyarette bu
lunmak üzere Bağdat’a giden İçişleri Bakanı Mu
kadder Öztekin, ziyareti sırasında Irak Devlet
Başkanı Ahmet Haşan EhBekr tarafından kabul
edilmiştir.

8 Mayıs 1973

BM İKTİSADİ VE SOSYAL KONSEYİNİN
UYUŞTURUCU MADDELERLE MÜCADELESİ
Birleşmiş Milletler İktisadi ve Sosyal Konse
yi, uyuşturucu maddelere karşı mücadele konu
sunda bazı kararlar almış, bu arada da Uzak, Or
ta ve Yakın Doğu Bölgesel Mücadele Komisyon
ları kurmuştur. Sovyetler Birliği ile bazı Doğu
Bloku Ülkeleri kararların aleyhinde oy kullan
mışlardır. Sovyet temsilcisi kendilerinin böyle
bir meseleleri olmadığını ve mücadelenin Birleş
miş Milletlerin değil, ilgili ülkelerin vazifesi ol
duğunu söylemiştir.

8 - 14 Mayıs 1973

İKİ AMERİKAN DESTROYERİNİN
KARADENİZ’DEKİ TATBİKATI
ABD Deniz Kuvvetlerine bağlı USS-Mitchener ile USS Josephus Daniel adlı iki destroyer
Karadeniz’deki uluslararası sularda tatbikatta
bulunmuşlardır.
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8 Mayıs 1973

TÜRKİYE’DEKİ YABANCI FİRMALAR İLE
İLGİLİ AÇIKLAMA
1972 sonu itibariyle Türkiye’de yabancı ser
mayeli 120 firma bulunduğu, bunların toplam
sermayelerinin 4 milyar lira civarında ve bun
daki yabancı sermaye payının % 50 civarında ol
duğu, 1972’nin ilk 8 ayında fiilen gelen yabancı
sermaye miktarının 130 milyon lira, transfer edi
len kârın tutarının ise 24 milyon lira civarında
olduğu açıklanmıştır.

9 Mayıs 1973

ECE DÖNEM KOMİTESİ BAŞKANLIĞINA
TÜRKİYE TEMSİLCİSİNİN GETİRİLMESİ
Cenevre’deki Birleşmiş Milletler
Ekonomik
Komisyonu’nun (ECE) 28.
Komitesi Başkanlığına Türkiye Temsilcisi
nevre Ofisi üezdindeki Daimi Delegemiz
Kırca getirilmiştir.

9 Mayıs 1973

Avrupa
Dönem
BM Ce
Coşkun

ABD SAVUNM A BAKANININ TÜRKİYE’YE
ASKERİ YARDIM KONUSUNDAKİ SÖZLERİ
Amerika’nın dış askeri yardım programı
nın Senato Dışişleri Komisyonu önünde savunan
Savunma Bakanı Elliot Ric'hardson, Türkiye,
Yunanistan, Güney Kore, Filipinler, Tayland ve
İspanya gibi ülkelerin savunma ihtiyaçlarının
karşılanabilmesi için 1,2 milyar dolarlık ödene
ğin aynen kabulünü istemiştir.
Richardson, Türkiye’ye 1974 malî yılı için
de 85,5 milyon dolarlık hibe yardımı yapılması
nın şart olduğunu anlatmış, Türk Hükümetinin
bu para ile savunma ihtiyaçlarının bir kısmını
karşılayacağını söylemiştir. «Böyle bir yardım
olmaksızın Türkiye’nin Nato’nun
Güney-Doğu
bölgesini korumadaki önemli rolü tehlikeye düş
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müş olacaktır» diyen Richardson, Sovyetler Birliği’nin Akdeniz’de sürekli bir deniz gücü bulun
durmasının, Türkiye’nin NATO, CENTO ve Am e
rika için 'taşıdığı büyük önemi yansıttığını belirt
miştir.

10 - 14 Mayıs 1973

TÜRKİYE - AET KARMA PARLAMENTO
KOMİSYONU TOPLANTISI
Türkiye - Avrupa 'Ekonomik Topluluğu Kar
ma Parlamento Komisyonu 10 -12 Mayıs tarihle
rinde ıStrasburg’da, 12 -14 Mayıs tarihlerinde de
Lüksemburg’da toplanmıştır. Birinci toplantıya
'katılmak üzere Strasburg’a hareket eden Dışiş
leri Bakanı Halûk Bayülken, Komisyon çalışma
ları hakkında şunları söylemiştir: «Toplantının
gündeminde ortaklığın 1972 yılı faaliyetleri, Top
luluğun genişlemesi ve uluslararası plandaki di
ğer gelişmeler karşısında Türkiye ortaklığının
durumu ve Karma Parlamento Komisyonunun
çalışma metodlarmm güçlendirilmesi igibi konu
lar yer almaktadır. Karma Parlamento Komisyo
nu çalışmalarına büyük önem atfetmekteyiz.»
Komisyona bir rapor sunan Türkiye Heyeti
raportörü milletvekili Özer Ölçmen, ortaklığın
durumu konusunda şu bilgiyi vermiştir: «1972 yı
lı istatistikleri, Ortak Pazar’a olan ihracatımızda
ki artışın diğer ülkelere olan ihracatımızdaki ar
tıştan daha düşük oluşu ve buna karşılık Ortak
Pazar’dan ithalâtımızdaki artışın, hem ihracatı
mızdan, hem de diğer ülkelerden olan ithalâtı
mızdan fazla oluşu olumsuz bir gelişme göster
mektedir. Bu suretle geçen yıl Ortak Pazar’la
olan ticaretimizde ilk defa 500 milyon dolarlık
bir açık ortaya çıkmıştır. Bu durum Türkiye’nin
Topluluktan talep ettiği iyileştirme ve esneklik
«taleplerinin haklılığını doğrulamaktadır. Toplu
luğun gelişmekte olan 77 ülkeye uyguladığı ter
cihli gümrük rejiminin Türkiye’ye de bir an ev
vel uygulanması gereklidir. Ortak Pazar ülkele-
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rindeki Türk işçilerinin sosyal hakları bir an ön
ce gerçekleştirilip, izinsiz işçiler konusundaki
olumlu örnekler 'geliştirilmelidir. Siyasi açıdan
Avrupa Parlamentosu ile Türk
Parlamentosu
arasındaki bağ kuvvetlendirilerek Türkiye’nin
temsili imkânları aranmalıdır.»
Toplantının sonunda bir basın bildirisi ya
yınlanmıştır. (Bk. Belge 2).

11 Mayıs 1973

HOLLANDA’DA YENİ HÜKÜMET
Beş aylık bir buhrandan sonra kurulan ye
ni hükümet Sosyalist Partisinden Joop den Uyl
başkanlığında beş partili bir koalisyon şeklinde
meydana gelmiştir. Dışişleri Bakanlığına Sosya
list Partisinden Max van der Stoel getirilmiştir.

14 Mayıs 1973

AVRUPA KONSEYİ BAKANLAR KOMİTESİ
TOPLANTISI
Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin 52.
dönem, toplantısına katılan Dışişleri Bakanı Halûk
Bayülken, yurda dönüşünde Komitenin çalışma
ları hakkında özetle şunları söylemiştir:
«Bu toplantıda en önemli konulardan birini
Avrupa Ekonomik Topluluğunun genişlemesi
karşısında Konseyin gelecekteki rolü teşkil edi
yordu. Konseyin gelecekteki rolünün iyice tespiti
maksadı ile altı devletin temsilcilerinden müte
şekkil bir çalışma grubu teşkil edildi. İttifakla se
çilen bu altı devlet arasında Türkiye de vardır.
Konsey, milletlerarası tedhişçilik konusun
da da Birleşmiş Milletlerde yapılan çalışmalara
ilâveten Avrupa çapında ortak tedbirler alınma
sı hususunda konunun incelenmesine devam ka
rarı aldı.»
Bakan temasları hakkında, şunları da söy
lemiştir:
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«Özel olarak temas ettiğim Bakan meslekdaşlanm, memleketimizin karşılaşılan büyük
zorluklara rağmen, normal demokratik koşullara
dönüş konusunda gösterdiği azim ve aldığı me
safeyi memnuniyetle belirtmişlerdir. Bakanlar
Komitesinden sonra, Danışma Meclisi beş gün
sürecek mutad toplantılarına başlamıştır. Görüş
meler sırasında sadece HollandalI Dankert ve
Norveçli Bayan Aasen, Türkiye’de başarılmış
olan gelişmelerin görmezlikten gelinemeyeceğini
söylemekle beraber yine de bazı eleştirilerde bu
lunmuşlardır. »

14 - 18 Mayıs 1973

AVRUPA KONSEYİ DANIŞMA MECLİSİ
TOPLANTISI
Avrupa Konseyi Danışma Meclisi 25. dönem
toplantısında ele alman konular arasmda Türki
ye’deki durum da bulunmuştur. Bu konuda söz
alan Hollanda İşçi Partisi M illetvekili Dankert,
Türkiye’de yaptığı bir inceleme sonunda Konse
ye sunmuş olduğu «Türk Hükümetinin İnsan
Haklarını ihlâl etmesi» konulu raporun ışığı al
tında Türkiye’deki durumun acele Konsey tara
fından ele alınmasını istemiştir. Dankert’in tek
lifi Norveçli İşçi Partisi Milletvekili Bayan Liv
Aasen tarafından desteklenmiş ve sorunun ince
lenmesi için özel bir grubun kurulması istenmiş
tir.
Dankert’in iddialarına karşı çıkan dört Türk
Milletvekili, söylenenlerin gerçek olmadığını ve
bir yalan kampanyasının yürütüldüğünü belirt
mişlerdir. Türk Milletvekilleri Türkiye’de siyasi
tutuklu bulunmadığını, tutuklulara işkence ya
pılmadığını ve demokratik kuruluşların işleme
ye devam ettiğini söylemişlerdir. Tartışmalar so
nunda meselenin yeniden incelenmesi için Siya
si Komisyona iadesi kararlaştırılmıştır.
Siyasi Komisyon, 16 -17 Mayıs günleri top
lanarak Türkiye ile ilgili önergeyi görüşmüştür.
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Bu arada bir konuşma yapan Komisyonun Baş
kan Vekili Prof. Turhan Feyzioğlu, Türkiye hak
kında ileri sürülen iddiaların mesnetsiz olduğu
nu tekrarladıktan sonra, Anayasada yapılan de
ğişiklikler konusunda, eski Berlin Üniversitesi
Rektörü Prof. Hirsch’in, yapılan değişikliklerin
hepsinin İnsan 'Haklarına uygun olduğu yolun
daki konferansını da üyelere dağıtmıştır. Feyzi
oğlu, Türkiye’nin içişlerine müdahale mahiye
tinde 'bir davranışı kabul etmelerinin mümkün
olmadığı gibi, böyle bir davranışa Siyasi Komis
yonun da imkân vermeyeceğinden emin olduk
larını da ayrıca belirtmiştir.
Neticede Siyasi Komisyon Türkiye hakkmdâki önergenin usul yönünden incelenmesine ka
rar vermiş ve bu konuda hazırlanacak raporu
Floransa’da 3 Temmuz tarihinde yapacağı top
lantıda inceleyeceğini bildirmiştir. Avrupa Kon
seyi Danışma Meclisi Başkanı Vedovato ise, 18
Mayıs tarihli basın toplantısında konu ile ilgili
olarak şunları söylemiştir:
«Türkiye’deki müs'bet gelişmeler Avrupa
Konseyine üye olan devletler tarafından büyük
memnunlukla izlenmektedir. Avrupa Konseyi Si
yasi Komisyonunda dün alınan karar, usul ma
hiyettedir. Mesele şimdi tamamen usul bakımın
dan incelenecektir.
Genel olarak hiç bir memleketin içişlerine
müdahale etmeyi düşünemeyiz, zira böyle bir ha
reket Avrupa Konseyinin yetkisi dışındadır. An
cak Avrupa İnsan Hakları Anlaşmasını imzala
mış olan devletlerin ülkelerindeki durumun bu
sözleşmeye aykırı olup olmadığını incelemek
Konseyin yetkisi dahilindedir.»
14 Mayıs 1973

KARŞILIKLI VE DENGELİ KUVVET İNDİRİMİ
GÖRÜŞMELERİ BİLDİRİSİ
Türkiye’nin de katıldığı Orta Avrupa’da
Karşılıklı ve Demgeli Kuvvet İndirimi konusun
daki hazırlık görüşmelerinde bir ilerleme kayde19

dikiliştir. Anlaşmazlık konusu olan Macaristan’
ın görüşmeleri gözlemci sıfatiyle izlemesi mese
lesi çözüme bağlanmış ve NATO ülkeleri Maca
ristan’ın sonbaharda başlaması beklenen somut
görüşmeleri gözlemci sıfatiyle izlemesi yolundaki
Doğu ülkelerinin önerisini kabul etmişlerdir.
Görüşmelerin yeniden başlaması ile ilgili
olarak bir ortak bildiri yayınlanmıştır.
14 Mayıs 1973

NATO ÇAĞRI KUVVETİ TATBİKATI
Türk, Amerikan, İngiliz, İtalyan ve Yunan
birliklerinin katıldığı Nato 6. Akdeniz Çağrı Kuv
veti tatbikatı İskenderun’da 30 günlük bir süre
için haşlamış tır.

15 - 16 Mayıs 1973

NATO NÜKLEER PLA N LA M A GRUBU
TOPLANTISI
Nato Nükleer Planlama Grubu, Nato Genel
Sekreterinin Başkanlığında, Ankara’da iki gün
lük bir toplantı yapmıştır. Nato Genel Sekreteri
Joseph Luns bu arada Başbakan tarafından ka
bul edilmiş ve Dışişleri Bakanı ile görüşmüştür
Nükleer Planlama Grubunun toplantısı sonunda
bir bildiri yayınlanmıştır (Bk. Belge 3).

16 Mayıs 1973

FRANSA’DAKİ TÜRK İŞÇİLERİ İLE İLGİLİ EK
AN LAŞM A
Fransa’da çalışan Türk işçilerinin
sosyal
haklarının teminat altına alınması için 20 Ocak
1972’de imzalanan Sosyal Güvenlik Sözleşmesi
nin uygulama yöntemlerini tespit amacıyla ya
pılmakta olan müzakereler sonunda, Dışişleri Ba
kanlığında bir İdarî Düzenleme ile bir Ek Tatbi
kat Anlaşması imzalanmıştır. Sözleşme ve imza
lanan Anlaşma yürürlüğe girdiğinde, Fransa’da
bulunan işçilerimizin Türkiye’deki çocukları için
de tazminat almaları ve diğer sosyal haklardan
yararlanmaları mümkün olacaktır.

20

16 Mayıs 1973

Y E N İ A B D B Ü Y Ü K E LÇ İS İ

Amerika Birleşik Devletlerinin yeni Ankara
Büyükelçisi William Macomber, Cumhurbaşkanı
Fahri Karutürk’e itimatnamesini sunmuştur.

17 Mayıs 1973

HAŞHAŞ İKAME BÖLGESİ KOORDİNASYON
KURULUNUN TEBLİĞİ
Geliştirilecek Haşhaş İkame Bölgesi Koordi
nasyon Kurulu tarafından yayınlanan tebliğe gö
re, hazırlanacak projenin finansman hacmi, mev
cut proje fonunda karşılanabilecek nicelikte bulu
nacak, projenin konusu bölge gelişme planı hazır
lanan âcil işler programında öngörülen konulara
dönük olacaktır. Proje tekliflerinin incelenmesi
için bir komite kurulacaktır. Fondan desteklen
mesi kabul edilen projeler Devlet Planlama Teş
kilâtına bildirilecektir.

17 Mayıs 1973

ABD DIŞİŞLERİ BAKAN YARDIM CISININ
TRT’YE VERDİĞİ DEMEÇ
Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Baka
nının Yakın Doğu ve Güney Asya İşleri yardım
cısı Joseph Sisco, yeni Atlantik Yasası ve bunun
Türkiye’ye etkileri konusunda Türk Televizyo
nunda yayınlanan bir demeç vermiştir CBk.. Bel
ge 4).

21 Mayıs 1973

MADENCİLİK REFORM KANU N U N U N
CUM
HURBAŞKANI TARAFIND AN VETO EDİLMESİ
Cumhurbaşkanı Fahri
Korutürk 7 Mayıs
günü kanunlaşan Madencilik Reform Kanununu,
«madenlerimizin aranması ve işletilmesi bakımın
dan büyük önem arzeden bazı hükümlerin Cum
huriyet Senatosunda görüşülmeden
kanunlaş
masını «uygun bulunamaması» nedeniyle veto
etmiştir.
21

22 - 25 M ayıs 1973

P O L O N Y A B A Ş B A K A N IN IN ZİYA R E Tİ

/Polonya Halk Cumhuriyeti (Bakanlar Ku
rulu Başkanı Piotr Jaroszewiçz’in Ülkemizi ziya
reti ile ilgili olarak, bir Polonya Başbakanının
Türkiye’yi ilk defa ziyaret etmekte olduğu belir
tilmiş, Türkiye-Polonya ticari ilişkileri hakkında
ise şu (bilgi verilmiştir : Kliring ödeme ilkesine
dayanan Polonya ile ticaretimiz 1972 yılında 7
milyon dolar ithalât, 4,7 milyon dolar da ihracat
olarak gerçekleşmiştir. Polonya’ya başlıca ihra
catımız, narenciye, kuru üzüm, yaş sebze-meyva,
fındık, tütün, pamuk, krom cevherlerini kapsa
makta, ithalâtımız ise kompoze gübre, sunî el
yaf, sunî kauçuk, demir profilleri içine almakta
dır. Polonya ayrıca kredi anlaşmaları çerçevesin
de Türkiye’ye yük gemisi de satmaktadır.
Esenboğa havaalanına inişinde bir demeç
veren Polonya Başbakanı Jaroszewicz, ziyareti
ile ilgili olarak özetle şunları söylemiştir :
«Türkiye’yi ziyaret etmekten büyük bahti
yarlık duyuyorum. Ülkelerimiz arasındaki iliş
kiler çok iyidir. Biz bu hususu çok iyi takdir
ediyoruz. Türkiye-Polonya ilişkileri en ağır ve
zor zamanlarda da iyi idi. Milletimiz sizlerin
bizlere karşı özellikle zor zamanlarımızdaki tu
tumunu takdirle anmaktadır. Bu arada aramız
daki ekonomik ve kültürel ilişkilerin gelişmesi
için de bir çok imkân görüyoruz. Ülkelerimizin
rejimleri ayrıdır. Ancak 'barış hakkmdaki fikir
lerimiz aynıdır.»
Başbakan Naim Talû ise şu
bulunmuştur :

mukabelede

«Türkiye-Polonya ilişkilerinin çok uzun bir
tarihi vardır. (Sizin de işaret ettiğiniz gibi aramız
da halledilmesi gereken mühim bir problem yok
tur. Ümid ediyoruz ki böyle temaslar, mevcut çok
iyi münasebetlerin daha da iyileşmesi için vesile
olacaktır.»
Türkiye-Polonya resmi görüşmeleri 22-23 Ma
yıs günleri yapılmıştır. Bu arada iki ülke arasın22

daki ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi
kararlaştırılmış ve bu konuda bir tutanak parafe
edilmiştir. Ticaret Bakanı Ahmet Türkel ile Polon
ya İDış Ticaret ¡Bakanı Oiechowski,nin parafe et
tikleri tutanağa göre, Türkiye-Polonya Karma
Ekonomi Komisyonunun kurulması kararlaştırıl
mıştır.
Başbakan Naim Talû konuk Polonya Başba
kanı şerefine 22 Mayıs akşamı bir yemek vermiş
tir. Pietr Jaroszewicz de 23 Mayıs akşamı bir mu
kabelede bulunmuştur (Bk. Belge 5). Polonya
Başbakanı ayrıca 23 Mayıs günü Cumhurbaşkanı
tarafından kabul edilerek öğle yemeğine alakonulmuştur.
Konuk Başbakan 24 Mayıs sabahı İstanbul'a
gitmiş ve buradan da 25 Mayıs'ta Polonya’ya
ıharjeket etmiştir. Türkiye-Polonya ortak bildi
risi aynı gün yayınlanmıştır. (Bk. Belge 6).
22 Mayıs 1973

BİR TÜRK PARLAMENTO HEYETİNİN
İSRAİL’İ ZİYARETİ
TBMM’den beş kişilik bir heyet Knesset’in davetlisi olarak İsrail’i ziyaret etmek üzere
Tel A v iv ’e gitmiştir.

23 Mayıs 1973

KIBRIS İLE AET ARASINDAKİ ANLAŞMANIN
YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ
Kıbrıs ile Avrupa Ekonomik Topluluğu ara
sındaki anlaşmanın yürürlüğe girmesi konu
sundaki belgeler Kıbrıs Rum temsilcisi ile AET
temsilcisi arasında teati edilmiştir.

23 Mayıs 1973

ULUSLARARASI YOL FEDERASYONUNUN
DEMİREL’İ YILIN ADAMI SEÇMESİ
Uluslararası Yol Federasyonu Türkiye’deki
kara yolu ile ilgili hizmetleri ve Boğaz Köprüsü
nün gerçekleşmesinde oynadığı rolden dolayı,
23

Adalet Partisi Genel Başkanı Süleyman Demire!’!
1973 yılının adamı seçmiştir.
24 M a y ıs 1973

SIKIYÖNETİMİN UZATILMASI
Türkiye Büyük Millet Meclisi sıkıyönetiminİstanbul, Ankara, Siirt ve Diyarbakır illerin
de 2 ay daha uzatılması konusundaki hükümet
teklifini kabul etmiştir. Oylamada, CHP’li parla
menterler ile bazı bağımsızlar teklifin aleyhinde
oy kullanmıştır.
İçişleri Bakanı Mukadder Öztekin, bu mü
nasebetle yaptığı konuşmada, halen yeni anar
şik örgütlerin tespit edildiğini söylemiş, adlî ça
lışmalar hakkında da şu bilgiyi vermiştir. «H a
len sıkıyönetim mahkemelerinde 258, Yargıtay’da
149 dosya duruşma safhasındadır. Hazırlık soruş
turması devam eden dosya adedi de 196’dır.»

24 Mayıs 1973

PARİS BÜYÜKELÇİMİZİN İRLAND A’Y A
GİTMESİ
Büyükelçi Haşan Işık’m Paris’e dönmesi hu
susunda henüz bir karar verilmediği ve konu
nun incelenmesine devam edildiği önerilmiştir.
Bilindiği gibi Marsilya’da, üzerinde Türklük aley
hinde sözler bulunan Ermeni anıtının açılması
üzerine memnuniyetsizliğimiz ve hassasiyetimizi
göstermek üzere Paris Büyükelçimiz 11 Şubat’ta
Ankara’ya geri çağrılmıştır.
Aynı zamanda İrlanda nezdinde Türkiye’yi
temsil eden Haşan Işık Dublin’e hareket etmiş
tir.

24-31 Mayıs 1973

MİLLET MECLİSİ B AŞK AN IN IN KORE’Y İ
ZİYARETİ
Millet Meclisi Başkanı Sabit Osman Avcı,
Kore Cumhuriyeti Milli Meclis Maşkanı II Kwon
Chung’un Türkiye’ye yapmış olduğu ziyareti ia-
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de etmek maksadiyle Seul’a gitmiştir. Kore’yi zi
yareti sırasında Sabit Osman Avcı, Kore Cum
hurbaşkanı Park Chung Hee tarafından kabul
edilerek bir liyâkat nişanı ile taltif edilmiştir.
Kore Dışişleri Bakanı Sfıik, Başkan Avcı şerefi
ne bir yemek vermiş, bu münasebetle yaptığı ko
nuşmada, «bugünkü rahatımızda kahraman
Türk askerlerinin katkısı büyüktür»
demiştir.
Millet Meclisi Başkanı ziyareti sırasında Pusan’da Türk şehitlerinin kabrine giderek saygı duru
şunda bulunmuştur.
24 Mayıs 1973

TÜRKİYE-IRAK KÜLTÜREL PROGRAMI
Türkiye ile Irak arasındaki 1973-1974 kültü
rel mübadele programı Bağdat’ta imzalanmıştır.

25 Mayıs 1973

TÜRKİYE-AET EK ANLAŞMASI KONUSUNDA
AÇIKLAMA
Dışişleri Bakanı Halûk Bayülken Türkiye ile
Avrupa Ekonomik Topluluğu arasında imzala
nacak olan ek anlaşma konusunda şu demeci
vermiştir:
«Avrupa Ekonomik Topluluğu ile ortaklık
ilişkilerimiz 1964 Ankara Anlaşması ile başlar.
Anlaşmada öngörülen ortaklığın geçiş döneminin
koşullarını ise, 1 Ocak 1973’de yürürlüğe giren
Katma Protokol saptamaktadır. 1973 yılı başında
Ortak Pazarın üye sayısının 6’dan 9’a çıktığını
görüyoruz. Bu durum karşısında ülkemiz, ortak
lık anlaşmasının yeni duruma uydurulması so
runu ile karşılaşmıştı.
Şunu da memnuniyetle ifade edeyim ki, Or
tak Pazar ile yeni üyelerin katılması dolayısiyle
1,5 yılı aşan bir süredir yürüttüğümüz müzakere
lerde teknik düzeyde bir anlaşmaya varılmıştır.
30 Haziran’da Ankara’da imzalanması bek
lenen bu anlaşma ile kurulacak yeni sanayiimizi
koruma amacıyla talep ettiğimiz özel ve tek ta25

raflı uygulanacak tedbirler üzerinde AET ile gö
rüşmelerimize uygun bir uzlaşma formülüne va
rılmıştır. Buna göre Katma Protokolle zaten m ev
cut korunma tedbirlerine ilâve bir imkân ola
rak konsolide liberasyon listemizi belli bir ölçü
dahilinde kendi kararımızla değiştirme olanağı
sağlanmıştır. Bu olanağın kullanılması için mü
racaat süresi, 3. ve 4. Beş Yıllık Planlarımızın uy
gulama devresine tesadüf eden 5 ilâ 7 yıl olarak
tespit edilmiştir. Ayrıca Ortaklık Konseyi çerçe
vesinde alınabilecek iki taraflı kararlarla bu im
kânın ötesinde de düzeltmeler yapılabilecektir.
Anlaşmanın diğer yönlerine gelince, Toplu
luğa yeni katılan ülkelerin sanayi alanındaki bü
tün gümrük vergileri Türkiye’ye «karşı bir defa
da sıfıra indirilecektir. Bu, anılan ülkelerin Top
luluğun diğer Altı üyesi dahil, hiç bir üye ya da
ortak üyeye sağlamadıkları bir imkânı ülkemize
tanımaları demektir.
Tarım alanında Topluluğun genişlemesi dolayısiyle yeni üyeler «pazarlarına ihraç imkânla
rımızda vukubulabileoek daralmaların
telâfisi
amacıyla talep ettiğimiz yeni «tavizlerle ilgili ça
lışmalar süratle yürütülmektedir. Bazı tarımsal
ihraç n\addelerimiz için Topluluk pazarlarına ye
ni sürüm «kolaylıkları sağlayacak olan bu taviz
lerin 30 Haziran’da «anlaşmanın imzasiyle birlik
te yürürlüğe sokulacağı ümid edilmektedir.
Böylece bu ek anlaşma ile bir yandan Tür
kiye’nin AET ile mevout 'anlaşmalarının genişle
miş Topluluğa uyumu sağlanırken, diğer yandan
hem «yeni kurulacak sanayiimizin korunması bakısmmda ilâve imkânlar, hem de sınaî ve tarım
sal ihraç maddelerimiz için yeni sürüm kolaylık
ları elde edilmiş olmaktadır.
Son olarak şunu söyleyebilirim ki, Türkiye AET ilişkileri sağlam bir esas üzerinden yeni bir
aşamaya girmiştir.»

26 30 Mayıs 1973

DIŞİŞLERİ B AK AN IN IN A FG AN İSTAN ’I
ZİYARETİ
Afganistan Başbakanı ve Dışişleri Bakanı
Muhamcmed Musa Şefik’in daveti üzerine Kabil’e
giden Dışişleri Bakanı Halûk Bayülken havaala
nında verdiği demeçte, Afganistan’ı ziyaretten
duyduğu mutluluğu belirtmiş, 'ülkenin kaydettiği
gelişmeleri yakından görmek fırsatını bulacağı
nı, iki ülke arasındaki ¡geleneksel dostluğun de
rin kökleri bulunan tarihi bağlara ve sağlam
temellere dayandığını söylemiş, Türk Halkının
haklı Kıbrıs davası karşısında kardeş Afgan Hal
kının takındığı açık ve âdil tutumdan dolayı sa
mimi teşekkür duygularını belirtmek istediği
ni söylemiştir.
Türk-Afgan resmi görüşmeleri 26 Mayıs ak
şamı başlamıştır. Görüşmeleri takiben Afganis
tan Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Musa Şefik,
Dışişleri Bakanı Halûk Bayülken şerefine bir ak
şam yemeği vermiştir. Afganistan Başbakanı ye
mekte yaptığı konuşmada, iki ülke arasında iş
birliğinin çeşitli alanlarda gelişmesi zaruretin
den bahisle, ekonomi, kültür, eğitim ve diğer
alanlardaki işbirliğinin fayda ve lüzumuna de
ğinmiş ve iki ülke arasında mevcut gerçekçi ve
faydalı ilişkilerin daha da gelişeceğine olan inan
cını belirtmiştir.
Bayülken cevabi konuşmasında, tarihi kök
leri bulunan ikili ilişkilerin diğer ülkelere örnek
teşkil etmesi gerektiğini, Kral ve Kraliçenin Tür
kiye’yi ziyaretlerinin anılarının hâlâ canlılığını
muhafaza ettiğini söylemiştir. Bayülken bu ara
da Türk-Afgan dostluk bağlarının Atatürk za
manında perçinleştiğini söylemiş, ikili ilişkilerin
çeşitli alanlarda daha geliştirilmesi konusunda
sarfedilen çabalara değinmiştir.
Resmi görüşmeler 27 Mayıs’ta tamamlan
dıktan sonra Bakan ile Türk heyeti ülkenin tari
hi ve turistik bölgesi olan Bamyan’ı ziyaret et27

inişlerdir. 28 Mayıs’ta da Afganistan Kralı Muhammed Zahir Şah Bayülken’i kabul etmiş ve
şerefine bir akşam yemeği vermiştir. Türk-Afgan
basın bildirisi (Bk. Belge 7) 30 Mayıs’ta yayın
lanmış, ayrıca Dışişleri Bakanı yurda dönüşün
de ziyareti hakkında şu demeci vermiştir:
«Afganistan’ı resmi ziyaretimden memnun
dönüyorum. Süresi kısa olmakla beraber fevka' lâde dolu olan programın her kesiminde başta
Majeste Afgan Kralı ve Kraliçesi olmak üzere
Sayın Başbakan ve Dışişleri Bakanı Musa Şefik
ve bütün devlet erkânından temas ettiğim yetki
lilerden ve ziyaret ettiğim kuruluş mensuplariyle Afgan halkından büyük ilgi, dostluk ve yakın
lık gördüm.
Afganlılar gerçekten memleketimize ve mil
letimize karşı olan büyük dostluk hislerini ve
takdirlerini her vesile ile izhar ettiler. îki ülke
arasındaki resmi görüşmeler çok samimi ve ve
rimli geçti. Bu arada memleketlerimiz arasında
ticarî ve ekonomik ilişkilerin arttırılması imkân
ları üzerinde duruldu. Kültürel ve sosyal temas
ların takviyesi hususunda karşılıklı mutabakata
varıldı. Her zaman olduğu gibi de Kıbns dava
mız hakkında en yakın desteklerini esirgemeye
ceklerini ifade ettiler.
Bu ziyaretle bir kere daha teyid edilmiş
olan şahsi görüş ve inancım şudur ki, büyük Ata
türk’ün temellerini attığı Türk-Afganistan dost
luğunun muhafaza, idame, ve geliştirilmesi mil
letlerimizin daima yararına olacaktır.»
28 Mayıs 1 Haziran 1973

BULGARİSTAN SAĞLIK BAKANININ
ZİYARETİ
Türkiye Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanının
geçen yıl Bulgaristan’a yaptığı ziyareti iade et
mek üzere Türkiye’ye gelen Bulgaristan Sağlık
Bakanı Dr. Angel Todorov, Ankara’daki temas
ları sırasında Sağlık Bakanı Dr. Vefa Tanır ile
görüşmüş, Başbakan ve Dışişleri Bakan Vekili
Naim Talû tarafından kabul edilmiştir.
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28 Mayıs 1973

HUKUK USÛLÜNE DAİR SÖZLEŞMENİN
YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ
Dışişleri Bakanlığı, Lahey Devletler Özel Hu
kuku Konferansı çerçevesinde düzenlenen ve hü
kümetimizin de katılması hususunun Bakanlar
Kurulunca kabul edildiği Hukuk Usülüne dair
Sözleşmenin, Türkiye için 13 Mayıs 1973 'tarihin
den itibaren yürürlüğe girdiğini açıklamıştır.
Sözleşme hükümlerine ğöre, diplomatik me
murlar veya konsolosluk memurları sadece ken
di vatandaşlarına tebliğ yapabileceklerdir. Tür
kiye Cumhuriyeti Hükümeti diplomatik memur
ların veya konsolosluk memurlarının sadece
kendi vatandaşlarına karşı., istinabe icra edebil
me yetkisini kabul edecektir.

29 Mayıs 1973

CUMHURİYETİN 50. YILIN IN YABANCI
ÜLKELERDE KUTLANM ASI
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Semih
Akbil,
Cumhuriyetin 50. yıldönümünde yabancı ülke
lerde uygulanacak katlama programı hakkında
bilgi vermiştir. Programın uygulanması için Dış
işleri ile Turizm ve Tanıtma Bakanlıkları, Basm-Yaym Genel Müdürlüğü ve Kültür Müsteşar
lığından oluşan bir alt-komite kurulmuştur. Prog
rama göre, yurt dışında Türkiye’deki gelişmele
ri yansıtan sergiler açılacak, Atatürk’ün haya
tını konu alan bir film ile Türkiye’yi turistik yön
den tanıtan bir fikri hazırlanacaktır.

29 Mayıs 1973

K IY I VE KARASULARININ KORUNMASI
İLE İLGİLİ KAN U N TASARISI
Kıyı ve karasularının korunması ve güven
liğinin sağlanması görevinin Türk Silâhlı Kuvvet
lerine devredilmesini öngören tasarı Hükümetçe
TBMM’ye şevke dilmiş tir. Tasarıya göre, bu gö
rev, Genelkurmay Başkanlığı tarafından Deniz
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Kuvvetlerine bağlı olarak kurulacak bir Sahil
Koruma Komutanlığı ile yürütülecektir. Tasarı
nın 'gerekçesinde özetle şunlar ifade edilmiştir:
«Karadeniz’de ve Akdeniz’de Sovyet Donan
masının gün geçtikçe artan ve kuvvet dengesini
etkileyen varlığı Orta Doğu’nun gergin siyasi
havası, Kıbrıs Adasında meydana gelen gelişme
ler. Türk kıyı ve karasularının korunması ve gü
venliğinin sağlanması hizmetinin anlam ve öne
mini açıkça gözler önüne sermektedir. Ayrıca ya
sa dışı eylemlerin taktik ve teknik olarak gös
terdiği gelişmeler, bunlara karşı koyabilecek güç
te kıyı ve karasularımızdaki her türlü ulusal ya
rarları koruyabilecek nitelikte bir kuruluşa olan
ihtiyaç bugün artık kesinlikle ortaya çıkmış bu
lunmaktadır.»
29 Mayıs 1973

KIBRIS’TAKİ GENİŞLETİLMİŞ GÖRÜŞMELERİN
DEVAMI
Kıbrıs’taki Cemaatlararası Görüşmelere on
günlük bir aradan sonra devam edilmiştir. Kıb
rıs Rum Temsilcisi Glafkos Klerides bir süre ev
vel Atina’da katıldığı görüşmelerden dönüşünde
şu demeci vermiştir:
«'Kıbrıs sorununun çözümü 'konusu hâlen
cesaret vericidir. Yunan Hükümetiyle Türk Toplumunun durumunu inceledik. Bir anlaşmaya va
rılması ihtimali yok değil. Fakat bu konuda ba
ğımsız, egemen ve birlikçi bir devlet ilkesinin
muhafazası gerekmektedir. Bu arada Cemaatlararası Görüşmelerin tabii şekilde devam etmesi
için adada durumun normalleşmesi şarttır.»

30 Mayıs-

TÜRKİYE-AET GÖRÜŞMELERİ SONUNDA
YAYINLANAN BİLDİRİ
Bildiri şöyledir:
«Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Ekono
mik Topluluğu arasında topluluğun genişlemesi
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dolayısiyle yapılan müzakereler 22 Mayıs 1973
tarihinde akdedilen 'toplantıda tamamlanmıştır.
Türk heyetine Türkiye Cumhuriyetinin A v 
rupa Toplulukları nezdindeki Daimi Temsilcisi
Büyükelçi Saraçoğlu başkanlık etmiştir.
Topluluk heyetine ise, Avrupa Toplulukları
Komisyonunda Genel Müdür M. Sigrist başkanlık
etmekteydi.
¡Bu müzakereler sonunda iki heyet, Dani
marka Krallığı, İrlanda Büyük Britanya ve Ku
zey İrlanda [Birleşik Krallığının Topluluğa katıl
maları dolayısiyle Türkiye ile AET arasındaki
Ortaklık Anlaşmasında ve Avrupa Kömür ve
Çelik Topluluğunun yetki alanına giren madde
lere ilişkin Anlaşmada alınması gerekli geçiş ve
uyum tedbirleri konusunda mutabakata varmış
lardır.
Müzakerelerin sonucu hakkında mutabakat
larını bildiren 29 Mayıs 1973 tarihli mektuplar
iki heyet başkanı arasında teati edilmiştir.
Bu tedbirleri tespit eden protokoller kesin
likle onaylanmak ve en kısa sürede yürürlüğe
konmak üzere Türk Hükümetine ve Topluluk
makamlarına ulaştırılacaktır. İki heyet, müza
kerelere hâkim olan dostluk ve karşılıklı anlayış
tan duydukları memnunluğu belirtmişlerdir.»

31 Mayıs 1973

İNGİLİZ DIŞİŞLERİ İLE GÖREVLİ DEVLET
BAKANININ ZİYARETİ
İngiltere’nin Dışişleri ile ¡görevli Devlet Ba
kanı Julian Amery Ankara’daki temasları sıra
sında Dışişleri Bakanı Halûk Bayülken’i ziyaret
etmiş, Başbakan tarafından kabul edilmiş, ayrı
ca dört siyasi parti lideri ile görüşmeler yap
mıştır. İngiliz Devlet Bakanı 2 Haziran’da İstan
bul’a gitmiştir.
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31 Mayıs 1973

H A V A K U V V E T L E R İN İN T A K V İY E S İ

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Muh
sin Batur Hava Kuvvetlerinin 62. yıldönümü mü
nasebetiyle yayınladığı mesajda, son bir yıl için
de yapılan çalışmalar sonunda Hava Kuvvetleri
mizin dünyanın en modern ve güçlü savaş uçak
larından biri olan Phantomlar ile takviye proje
sinin gerçekleştirildiğini, hâlen yapılmakta olan
uçakların Eylül 1974’ten itibaren teslim alınma
ğa başlanacağını, Hava Kuvvetlerini Güçlendir
me Vakfının maddi varlığının 3 yıl içinde 430
milyon liraya ulaştığını, Türkiye’de uçak endüst
risi kurulmasına ilişkin kanun tasarısının
TBMM’ye şevke dildiğini bildirmiştir.
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5 M ayıs 1973

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KALKINMA PROGRAMININ
TÜRKİYE’DEKİ PROJELERİ
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Türkiye Daimi Temsilcisi
Sixten Heppling, BM ’i-n Ankara’daki yeni merkezinde düzenlediği
basın toplantısında, Teşkilâtın 1950 yılından bu yana Türkiye'deki
teknik yardım çalışmaları için yaptığı 'harcamaların 130 milyon do
ları aştığını, ıbu rakama Dünya Bankası ile Uluslararası Para Fonu
çalışmalarının dahil olmadığını, Dünya Gıda Programı katkısının
ise 100 milyon dolara yakm olduğunu söylemiştir.
Birleşmiş Milletlerin önümüzdeki 5 yılı kapsayan Türkiye Prog
ramının Haziran ayı içinde görüşüleceğini bildiren Heppling, ,bu prog
ramın özelliğinin tanımdan endüstriye ağırlık vermesi olduğunu, ta
rım alanında da hayvancılığın geliştirilmesi projesine önem verme
si olduğunu söylemiştir. Heppling ayrıca toprak reformu uygulama
sına geçildiğinde, bu alanda uzmanların yetiştirilmesi için BM tara
fından Ankara’da bir eğitim enstitüsünün kurulduğunu bildirmiştir,
tir.
BM Daimi Temsilcisi Türkiye’deki Birleşmiş Milletler projele
rinden bazılarını şöyle sıralamıştır.:
— Meyva ve 'Sebze Üretim, İşleme ve Pazarlama, Araştırma ve
Eğitim Merkezi (Kalkınma Programı katkısı takriben 3 milyon dolar).
— Sınaî Orman Ürünleri (1 milyon dolar civarında).
— Şap Enstitüsü (500 bin dolar civarmda).
— Dericilik Araştırma ve Eğitim Enstitüsü (1 milyon dolar ci
varında).
—‘ Gaziantep Küçük Sanayiler ve Organize Sanayi

(Bölgeleri

Geliştirme Merkezi (1 milyon dolar).
—• Ulusal Sanayi Eğitim Programı, (537.000 dolar)
— Ulaştırma Koordinasyon ve Demiryolları Araştırma Projesi
(T 138.400 dolar).
35

— 'Batı Anadolu Geotenmal Enerji Araştırması, ( 1.278.500 do
lar.)
—• Petrol Geliştirme Merkezinin Kurulması, (608.500 dolar).
—• Karadeniz Teknik Üniversitesi, (292.000 dolar).
— Milli Telekomünikasyon Eğitim Merkezi, (2.015.000
Ankara’da

dolar).

— İş Güvenliği ve Sağlığı Merkezi, (743.000 dolar.) (Ankara’da)
Kalkınma Programı Türkiye Daimî Temsilcisi daha sonra şun
ları söylemiştir:
«Sanayi dalında, ise Bursa’daJki Tekstil Araştırma ve Geliştirme
Enstitüsünün çalışmalarının desteklenmesi hükümetiniz tarafından
istenmiş ve bu da programlarımız arasına alınmıştır.
Türkiye’deki yeraltı zenginliklerinin araştırılması konusunda
çalışmalar yapılmaktadır. Bu arada Denizli’deki Kizlitepe mevkiinde
bulunan buhardan yararlanmak için projeler hazırlanmak tadır.
Tabii Kaynaklar Projesinde ayrıca Menderes ve Amasya-Erzurum arasındaki kuşakta bakır ve civa aranmış ve iki madenin de bol
miktarda olduğu tesbit edilmiştir.»

BELGE

2

10-14 Mayıs 1973

TÜRKİYE-AET K AR M A PARLAMENTO KOM İSYONU BASIN
BİLDİRİSİ
«Türkiye-AET Karma Parlamento Komisyonu, 10-14 Mayıs 1973
tarihlerinde Strasbourg ve Luxembourg’da, Dönem Başkanı Saym
Aydm YALÇIN ve Eş-Başkan M. Luwig FBLLERMAIER Başkanlığın
da toplanarak,
— Türk Hükümeti Dışişleri Bakanı ve Türkiye-AET Ortaklık
Konseyi Dönem Başkanı Sayın Ümit Halûk Bayülken’i, Dış Ticaret ile
görevli; Belçika Devlet Sekreteri ve Topluluklar Konseyi Dönem Baş
kanı M. André KEMPINAIRE’i ve Topluluklar Komisyonu üyesi M.
Claude CHEYSSONü dinledikten sonra;
— Özellikle Ortaklık Konseyinin 8 inci Yıllık (Faaliyet Raporu ve
Raportörler Sir Tufton BEAMISH ile Saym Özer ÖLÇMEN’in konuş
maları ve sundukları önerilere dayanan geniş bir görüşmeden sonra;
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Sayın Dışişleri Bakanı BAYÜLKEN’in uluslararası ilişkiler çer
çevesinde, Ortaklığın taşıdığı anlama dair geniş bir konuşmasını din
ledikten sonra; Ortaklık Konseyine, Avrupa Toplulukları Konsey ve
Komisyonuna, Türk Hükümetine, Türkiye Büyük Millet Meclisine ve
Avrupa Parlamentosuna sunulan aşağıdaki tavsiye kararlarını al
mıştır:

TÜRKİYE’NİN TOPLULUĞUN GENEL PREFERANSLAR
SİSTEMİNDEN YARARLANAN ÜLKELER ARASINDA
İTHALİNE İLİŞKİN
1 S A YILI TAVSİYE K AR AR I
KARMA PARLAMENTO KOMİSYONU,
—• Bundan önceki Tavsiye Kararlarını ve özellikle Manmaris’de
ve Catania’da onaylananları hatırlatarak;
Ankara Anlaşması ile kurulan Ortaklığın, Türkiye’ye, Avrupa
Topluluğuna itam üye olarak katılmasını çabuklaştırmak amacıyla,
özellikle sanayi alanında, ekonomik kalkınmasını teşvik edecek bütün
kolaylıkların 'tanınmasına imkân vermesi gereğini belirterek;
— Parlamenter organların ve Topluluklar Komisyonu’nun açık
ladığı temennilere uygun bir kararın henüz alınmamış olmasından
üzüntü duyarak;
— AET tarafından alınan özel tedbirlerin Türkiye’nin ihtiyaç
larını tam olarak karşılamadığı ve bazı Türk malları ihracatının geniş
lemiş Topluluk pazarlarında kısmen farklı muameleye uğramak teh
likesinin bulunduğu inancı ile;
— 1 Ocak 1974’de Genişlemiş Topluluğun genel preferanslar sis
teminin uygulamaya konması amacıyle yeni bazı kararların yakın
tarihte alınması 'gerektiğini müşahede ederek;
Yeniden ve ısrar ile, Türkiye’nin en geç 1 Ocak 1974 tarihinden iti
baren Genişlemiş Topluluk tarafından uygulanacak genel preferans
lar sisteminden yararlanacak ülkeler arasına alınmasını TALEP
EDER;
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AVRUPA TOPLULUĞUNUN GENİŞLEMESİ NEDENİYLE
İMZALANACAK TAMAMLAYICI PROTOKOLE İLİŞKİN
2 SAYILI TAVSİYE KARARI
KARMA PARLAMENTO KOMİSYONU,
— Türkiye-AET Ortaklığının Topluluğun 'genişlemesine uyumu
amacıyle 1972 yılı Ocak ayından beri yürütülen müzakerelerin he
nüz -sonuçlanmamış olmasından üzüntü duyarak,
—< Bu gecikmenin, Genişlemiş Topluluğun, ortaklarıyla birlikte,
özellikle, barış ve istikrarın sağlanması amacıyle, dünya çapında art
makta olan politik rolünü teyit ettiği * bir anda arzettiği sakınca
ları belirterek;
Tamamlayıcı
EDER.

¡Protokolün en kısa zamanda aktedilmesinde ISRAR

Onay işlemlerinin tamamlanmasına değin, bu Protokolün ticari hü
kümlerinin önceden uygulamaya konmasını TAVSİYE EDER.

ORTAKLIK KONSEYİ NİN 8 İNCİ YILLIK RAPORU HAKKINDA
3 SAYILI TAVSİYE KARARI
KARMA PARLAMENTO KOMİSYONU,
— Ortaklık Konseyi Dönem Başkanı Türkiye Cumhuriyeti Dış
işleri Bakanı Ümit Halûk Bayülken tarafından sunulan 8 inci Yıllık
Faaliyet Raporunu kaydederek;
— 23 Kasım 1970 tarihinde imzalanan Katma Protokol, İkinci
Mali Protokol ve diğer belgelerin yürürlüğe girmesinden memnun
luk duyarak;
I.
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Ortaklığın işleyişine ilişkin olarak
1.

Ortaklık müesseselerinin iyi işlemesini memnunlukla kay
deder;

2.

Karma Parlamento Komisyonunun dönem toplantıları ara
sında Türkiye Büyük Millet Meclisi ile Avrupa Parlamentosu
arasındaki ¡temasların güçlendirilmesine büyük bir önem at
feder;

3.

II.

III.

IV.

Ortaklık Konseyi’nin Yıllık Râporu’nun, 'gelecekte, Ortaklı
ğın siyasi yönlerini ve gelişme perspektiflerini belirten bir
giriş bölümü ile tamamlanmasını temenni eder;

Ticari mübadelelere ilişkin olarak
4.

Türkiye ile Topluluk aarsmdaki ticari mübadelelerin ¡hisse
dilir şekilde arttığını memnunlukla müşahade etmekle b ir
likte, bu artışa rağmen Türkiye’nin Toplulukla olan ticaret
dengesindeki açığın yükselmiş olmasından üzüntü duyar;

5.

Türk mallarının Topluluk piyasalarında ticari yönden teş
vikini arttırmak üzere, daha fazla gayret sarfedilmesi hu
susunda da ısrar eder;

6.

Türkiye’nin sanayileşme politikasını gözönünde tutarak, Kat
ma Protokolün 'bazı hükümlerinin uygulanmasında esnek
lik ve iyileştirme sağlamayı hedef alan Türk taleplerinin
mümkün olan en geniş ölçüde dikkate alınmasını temenni
eder.

Mali sorunlara ilişkin olarak
7.

1963 tarihli M ali Protokol çerçevesinde finanse edilen 43 pro
jenin hizmete girmiş ya da girmek üzere oluşundan memnun
luk duyar.

8.

Türkiye ile Topluluk arasındaki bu işbirliğinin gelişmeye
devam etmesini temenni eder;

Toplulukta çalışan Türk işçilerine ilişkin olarak
9.

Topluluk üvesi ülkelerde çalışan Türk elemeğinin sorunla
rının Ortaklık Konseyi Raporunda zikredilmemiş olmasın
dan üzüntü duyar;

10.

Bu alanda, 1 Ocak 1973 tarihinden bu yana, Ortaklık Konse
yinin belirli kararlar almaya yetkili hale geldiğini hatırlatır;

11.

Bu sorunlar, daha önce, ortak çabalara konu olmakla 'birlik
te Ortaklık Konseyi’nin, ¡Bakanlar düzeyinde, özellikle Kat
ma Protokol’ün II nci Başlığının ışığı altında, Türk işçilerinin
sorunlarına cevap verebilecek tedbirlerden meydana gelen
koordine bir sistemin kurulmasına katkıda bulunmasının
son derece temenniye şayan bir husus olduğunu belirtir;
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V.

Ortaklığın geleceğine ilişkin olarak
12. Türkiye ile Topluluk arasındaki Ortaklık AnlaşmasTnın si
yasi muhtevasını ve Türkiye’nin Topluluğa ileride 'tam üye
olarak katılması perspektifi içinde iki Tarafı birleştiren özel
bağları ısrarla belirtir;
13. Dünya üzerindeki ekonomik, ticari ve 'siyasi istikrar ile den
geye ilişkin sorunlar karşısında Türkiye ile Topluluk arasın
daki ilişkilerin haiz olduğu öneme dikkati çeker;
14. Türkiye-AET Ortaklığının, özellikle Topluluğun Akdeniz hav
zası ve Orta Doğu politikası ile COMECON üyesi ülkelerle
ilişkiler yönünde arzettiği önemi kaydeder;
15. Türkiye ve Topluluğun -Ortaklığı düzenleyen ilkelere da
yanmak suretiyle - Avrupa Birliğinin güçlendirilmesi için
birlikte gayret sarfetmeye kararlı olduklarını teyid eder.

B EL G E
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16 Mayıs 1973

NATO NÜKLEER PLANLAMA GRUBU BİLDİRİSİ
«Halen sekiz NATO ülkesi Savunma Bakanlarından kurulu
NATO Nükleer Plânlama Grubu bugün Ankara’da iki günlük toplan
tısını tamamlamıştır. Toplantılara, Kanada Savunma Bakanı James
Richardson, Federal Almanya Cumhuriyeti Savunma Bakanı Georg
Leber, İtalya Savunma Bakanı Mario Tanassi, Norveç Savunma Ba
kanı Johan Kloppe, Türkiye Savunma Bakanı İlhami Sancar, İngilte
re Savunma Bakanı Lord Carrington, Hollanda Savunma Bakanını
temsilen NATO Nezdindeki Daimî Delegesi Dirk Speerenburg, Am e
rika Birleşik Devletleri Savunma Bakanının temsilen Bakan Yardım
cısı Robert C. Hill katılmışlardır. Toplantıya N ATO Genel Sekreteri
Joseph M.N.H. Luns başkanlık etmiştir. Bugüne kadarki uygulamaya
uygun olarak toplantıya NATO Askeri Komitesi Başkanı General
Johannes Steinhoff, Avrupa Yüksek Müttefik Komutanı General
Andrew J. Goodpaster ve Atlantik Yüksek Müttefik Komutanı Amiral
Ralp -W. Cousins de katılmışlardır.
Bu toplantı NATO tarafından 1966 Aralık ayında grubun
kuruluşundan bu yana yılda iki defa yapılagelen toplantıların onüçüncüsünü teşkil etmiştir. Bu grup, üye ülkeler Savunma Bakanla
rının İttifakı ilgilendiren Nükleer Savunma meselelerini ve özellikle
N ATO ’nun esnek mukabele stratejisine uygun askerî plânlama için
siyasî direktiflerin geliştirilmesini müzakere ettikleri bir forumdur.
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Bu defaki 'müzakereler, Nükleer Plânlama Grubunun, özellikle
Atlantik tesanüdünün büyük önem taşımaya devam ettiği bugünkü
değişen siyasî ve stratejik ortam muvacehesinde faydalı ve tam bir
görüş teatisinin yapılabileceği bir forum olarak değerini yeniden or
taya koymuştur.
Önceki toplantılarda olduğu gibi, Bakanlara A.B.D. tarafından
■halihazır stratejik nükleer küvetler dengesi ve bu huhustaki son ge
lişmeler üzerine bilgi verilmiştir. Bakanlar, bu gelişmelerin NATO'■nun stratejik durumu üzerindeki inikaslarını müzakere etmişler ve
yaptıkları incelemelerin ışığı altında, İttifakın stratejik nükleer kuv
vetlerinin yakın bir gelecek için yeterli bir seviyede bulundukları
hususunda mutabık kalmışlardır.
Bakanlar, Nükleer Plânlama Grubunca 1970 senesinde başlatı
lan geniş bir çalışma programının birinci safhasını neticelendiren ve
nükleer silâhların ilk defa kullanılmasından sonra durumun vahimleşmesinde bu silâhların, NATO tarafından savunma maksatları ile
ve taktik olarak muhtemel kullanılmasına konu teşkil eden incele
melerden sonuncusunu görüşmüşlardir. Hollanda ve İngiltere tara
fından hazırlanan bu inceleme, N A TO ’nun denizlerdeki nükleer sa
vunma meselelerini ele almaktadır. Çalışma programının halen yü
rütülmekte olan müteakip safhası, nükleer silâhların savunma mak
satlarıyla taktik olarak kullanılmasına dair prensip meseleleri üze
rinde daha derin bir fikir sahibi olmak maksadıyla, bugüne kadar
hazırlanan muhtelif incelemeler arasında mukayeseli bir tahlili kap
samaktadır. Bu müteakip safhaların, mevcut siyasî direktiflerin daha
da geliştirilmesine ve vuzuha kavuşturulmasına katkıda bulunması
beklenmektedir.
Bakanlar, N ATO tarafından nükleer silâhların savunma maksat
larıyla taktik olarak ilk kullanılmasına dair Avrupa Müttefik Kuv
vetleri Komutanlığı tarafından özel bir şıkkı göstermek üzere hazır
lanan, farazi bir senaryoya dayanarak, gerçek buhran anında karar
verilirken dikkate alınacak siyasî ve askerî faktörler konusunu mü
zakere etmişlerdir.
Bu konuda ortaya çıkabilecek usul meselelerini de açıklığa ka
vuşturmuşlardır.
Ayni şekilde Bakanlar, geçenlerde yapılan N A TO ’nun Wintex-73
Tatbikatından edinilen ön izlenimleri hakkında, siyasî iştişare meka
nizmasına özel bir önem atfederek görüş teatisinde bulunmuşlardır.
Tatbikatın, nihaî sonuçları alındığında bu konudaki incelemelerine
devam etmeye karar vermişlerdir.
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Görüşmelerinin sonunda Bakanlar, 'Nükleer Plânlama Grubu
nun çalışmalarını gözden geçirmişler <ve ilerdeki faaliyetleri konusun
da talimat vermişlerdir. Bakanlar, müteakip 'toplantılarının 1973 son
baharında yapılmasını kararlaştırmışlardır.»
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17 Mayıs 1973

A.B.D. DIŞİŞLERİ BAKAN YARDIMCISININ
TRT’YE VERDİĞİ DEMEÇ
Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanının Yakın Doğu ve
Güney Asya İşleri Yardımcısı Joseph Sisco, TRT Washington muha
birine Türkiye televizyonunda yayınlanmak üzere verdiği demeçte
özetle şöyle konuşmuştur .•
Kissimger’in NATO ile ilgili teklifinin Türk JAmerikan ilişkilerini
ne şekilde etkileyeceğini soran TRT muhabirine verdiği cevapta,
Joseph Sisco, Kissinger’in bu demecinde Kuzey Atlantik Anlaşmasını
temelinden değiştirecek bir teklifte bulunmadığını söyleyerek geçen
yirmi yılı aşkın süre içinde şartların değiştiğine işaretle, şöyle devam
etm iştir:
«Batı Avrupa ve sizin de mensup olduğunuz bölge yeniden can
lanmış, kuvetlenmiştir. Stratejik denge sağlanmıştır. Dünyanın diğer
bir çok bölgesinin de önemi artmıştır. Bu ¡bakımdan Dr. Kissinger
demecinde, Türkiye de dahil bütün NATO üyelerine Paktın bugün
içinde bulunduğu yeni şartların görüşülmesi ve paylaştığımız olum
lu unsurların gözden geçilirmesi çağrısında bulundu. Dr. Kisinger
ilgili ülkeleri N A TO ’nun karşı karşıya bulunduğu yeni şartlarla ilgili
olarak işbirliği yapabileceğimiz yeni yollar bulmaya çağırdı. Fakat
bu konuda özellikle Türkiye’yi ilgilendiren bir noktayı belirtmek is
terim : Bu da dünya siyasetinde yumuşamaya doğru gitmemize rağ
men, ABD ile Sovyetler Birliği arasında somut anlaşmalara rağmen,
savunma ihtiyacının önemini muhafaza ¡etmesidir. Amerika Birleşik
Devletleri ortak çıkarlarımız ve N A TO ’nun sorumluluğu çerçevesi
içinde Türkiye’nin kuvvetli durumunu devam ettirebilmesi yolun
da elinden gelen her şeyi yapacaktır.»
42

BELG E

5

23 M ayıs 1973

POLONYA BAŞBAKANININ NAİM TALÛ ŞEREFİNE
VERDİĞİ YEMEKTE YAPILAN KONUŞMALAR
Polonya Başbakanı Piotr Jaroszewicz, Başbakan Naim Talû şe
refine verdiği yemekte şu konuşmayı yapm ıştır:
«Zatıâlinize ve burada toplanmış olan :güzide misafirlere hoşgeldiniz demek ve aynı zamanda güzel memleketinizin başkentinde
gösterilen misafirperverliğe teşekkür 'etmek benim için bir 'haz vesi
lesi teşkil etmektedir.
Ziyaretim sırasında Ankara’da cereyan etmiş olan samimi ve
dostane görüşmeler, Polonya ve Türkiye’nin yumuşama ve barışın
yerleştirilmesi hususunda olduğu gibi milletlerarası işbirliğinin ve
aramızdaki ilişkilerin geliştirilmesi ve derinleştirilmesinde aynı fikir
lere sahip olduklarını göstermiştir.
Nitekim, bu husus güvenlik ve barışçı işbirliğinin sağlanması
için Polonya’nın olduğu gibi Türkiye’nin de menfaati icabıdır.
1945 yılından, beri yeni düzeni ile savaş yaralarını sarmaya 'baş
lamış olan Polonya, günümüzde sanayileşmiş sosyalist bir devlet ol
muştur. İkinci Dünya Savaşı, memleketimize büyük zarar vermiş ve
6 milyona yakın vatandaşımızın, yani nüfusun '% 22’sinin ölümüne
ve milli varlığımızın %40’ınm kaybına sebep olmuştur. Savaştan son
ra başlıca gayemiz Polonya’yı geri kalmış bir tarım memleketi hüvi
yetinden çıkararak modern bir sanayi memleketi haline sokmak ol
muştur.
\

Hitler istilâsına karşı birlikte savaştığımız Sovyetler Birliği ile
işbirliği ve sosyalist memleketlerle sağlam bir ittifak tesisi, Polonya’
ya güvenli bir hayat ve Avrupa’da bir mevki sağlamış bulunmakta
dır. Bu şekilde çizilen siyasetimizin tatbikatı sayesinde bugünkü Po
lonya sınaî imalât mevzuunda dünyada 10 ncu ve taşkcmür, kükürt,
çinko, bakır, gemi, makine ve kimya gibi bazı dallarda Avrupa mem
leketleri arasında ilk sırayı işgal etmektedir. İktisat alanında olduğu
gibi, eğitim ve kültür sahasında da bütün vatandaşların elbirliği ile
varılan aşama yabana atılmayacak kadar büyüktür.
33 milyonluk bir milletiz. Bu millet şu anda tarihinde görülme
miş derecede emniyetli hudutlara sahiptir. Etnik bakımdan müteca
n istir. Ekonomik ve kültürel bakımlardan bütün ülke birlik halinde
dir. Bizim sosyal ve ekonomik gelişmemizin özelliğini büyük bir di43

narnizm ve açıkça belirtilmiş ufuklar teşkil etmektedir. Polonya’nın
imalât potansiyeli hızla büyümekte, modernizasyon ve bünye değişik
liklerine uğramaktadır.
Geçen iki sene içinde sanayi imalâtımız % 20 nisbetinde artmıştır.
Tarımımız olumlu şekilde gelişmektedir. Dünya taleplerine günden
güne daha fazla cevap veren teknik tüketim maddeleri imalâtında
elde edilen neticeler Polonya’nın milletlerarası işbölümüne daha etkili
olarak girmesine yardım etmektedir. Polonya bir çok dünya memle
ketleriyle işbirliğini devam ettirmektedir. Bu memleketlerle işbirliği
karşüıklı menfaat esasına dayanmaktadır.
Türkiye ile aynı esaslara dayanan işbirliğini büyük bir dinamizm
ile geliştirmek arzusundayız. Bu sahada önemli başarılar elde etmiş
bulunuyoruz. Bilhassa birlikte kurmuş olduğumuz endüstriyel tesis
leri zikretmek isterim. îki tarafın da karşılıklı iyi niyetiyle bu alandaki
işbirliğinin daha da gelişmesi imkânları mevcuttur. Ticarî bakımdan
da Türkiye’yi bize birçok lüzumlu mallar verebilecek bir ortak ola
rak görüyoruz.
Yaptığımız görüşmeler, Polonya ile Türkiye arasındaki İktisadî
işbirliğinin bundan böyle de her iki ülkenin yararına ve halkları
mızın saadeti istikametinde gelişeceğini göstermektedir.
Kadehimi Zatıâliniz, muhterem eşiniz ve bütün güzide misafir
lerin sıhhat ve saadetine, dost Türk milletinin refah ve başarılarına,
Polonya ile Türkiye arasındaki dostluk ve işbirliğinin gelişmesine,
Avrupa’da ve dünyada barışın teessüsü ve idame etmesi şerefine kal
dırıyorum.»
BAŞBAKAN ¡NAÎM TALÛ DA ŞU CEVABÎ
KO NU ŞM AYI Y A P M IŞ T IR :
«Memleketim ve şahsım için ifade buyurduğunuz nazik sözler
için teşekkür ederim.
Ziyaretiniz, milletlerimiz arasında asırlar 'boyunca süregelen
dostane ilişkilerin çok olumlu bir safhasını teşkil etmiş, dünya sorun
ları ve ikili ilişkilerimiz konusunda faydalı ve verimli görüş teatisin
de bulunmamıza imkân vermiştir.
Dünya sorunları hâkkmdaki görüşlerimiz, bu konudaki karşılık
lı düşüncelerimizin açıklıkla anlaşılmasını mümkün kıldığı gibi, bir
çok sorunlarda görüşlerimiz arasında benzerlikler bulunduğunu da
ortaya koymuştur.
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İkili ilişkilerimiz hakkında yaptığımız (görüşmeler Türkiye ile
Polonya arasındaki ilişkilerin birçok alanlarda daha da ¡geliştirilme
sinin kabil olduğu yolundaki müşterek kanaatimizi teyid etmiş ve
memnuniyetle kaydedeyim ki, müşahhas neticeler vermiştir.
îyi niyet ve anlayış havasının hâkim olduğu karşılıklı temasla
rın, ülkeler arasındaki dostluğa ve giderek dünya sulhuna katkıda
bulunacağına inanıyorum. Ziyaretinizin bu açıdan da büyük bir de
ğer taşıdığını belirtmek isterim.
Yarın ¡İstanbul civarında yapacağınız gezilerde, Türkiye’nin sa
nayileşme hamlelerinin örneklerini görecek ve muhakkak ki, hızlı
kalkınma gayretlerimiz hakkında müşahadelerde bulunacaksınız.
Memleketinize dönüşünüzde, bu alandaki izlenimlerinizi, Türk mil
letinin en içten sevgi takdir hislari ile birlikte Polonya halkına ilet
menizi dilerim.
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25 Mayıs 1973

TÜRKİYE - POLONYA ORTAK BİLDİRİSİ
Türkiye Cumhuriyeti Başbakam’nm daveti üzerine, Polonya
Halk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu Başkanı Piotr Jaroszewicz ve
Bayan Jaroszewicz 22-25 Mayıs 1973 tarihleri arasında Türkiye’yi
resmen ziyaret etmişlerdir.
Polonya Halk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu Başkanma Dış Tica
ret Bakanı Tadeusz Olechowskı, Plânlama Komitesi Başkan Yardım
cısı Henryk Kisiel, Dışişleri Bakanı Yardımcısı Josef Czyrek, Polon
ya Büyükelçisi Ignacy Lofa-Sowmskı, Bakanlar Kurulu Müsteşarı
ve Hükümet ¡Sözcüsü Woodzimierz Janiurek, Polonya İlim Akade
misi Üyesi Prof. Dr. Kazimierz Miohalowski, Protokol Genel Müdü
rü Tadeusz Kalinowski refakat etmişlerdir.
Başkan Jaroszewicz, Ankara’da Türkiye Cumhurbaşkanı Fahri
Korutürk tarafından kabul edilmiştir.
Başbakan Jaroszewicz ve refakatendeki zevat Ankara ve İstan
bul'u ziyaretleri sırasında Türkiye ekonomisinde kaydedilen somut
gelişmeleri müşahade etmek ve Türk halkının yaşantısını çeşitli
yönleriyle tanımak fırsatını elde etmişlerdir. PolonyalI konuklara
ziyaret ettikleri her yerde sıcak ;b ir hüsnükabul ve misafirperverlik
gösterilmiştir.
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Bu ziyaret sırasında iki Başbakan 'her iki ¡ülkeyi de ilgilendiren
mevcut uluslararası konular üzerinde etraflı bir görüş teatisinde bu
lunmuşlar ve bu arada dikkatlerini özellikle Avrupa sorunları ve
Türkiye-Polonya ilişkileri ile, bu ilişkilerin daha da geliştirilmesi hu
susları üzerine teksif etmişlerdir.
Görüşmeler iki ulus arasında mevcut geleneksel dostluk bağla
rına uygun olarak samimî bir hava içinde cereyan etmiş ve Türkiye
ve Polonya Hükümetlerinin birçok sorun üzerindeki görüşlerinin
benzer veya birbirine yakın olduğu görüşülmüştür.
îki Başbakan, Hükümetlerinin uluslararası gerginliklerin hafif
letilmesi, barışın güçlendirilmesi ve uluslararası işbirliğinin gelişti
rilmesi için -sarfedilen çabaların yoğunlaştırılmasına azimli oldukla
rını ifade etmişlerdir.
Her iki taraf, Birleşmiş Milletlerin dünyada barış ve güvenliğin
korunmasında oynadığı önemli rolün üzerinde durmuşlar, Birleşmiş
Milletlerin bu rolünün daha da güçlendirilmesi ve Yasasındaki pren
siplere bütün Devletlerce saygı gösterilmesi gerektiği hususunda fikir
birliğinde olduklarını kaydetmişlerdir.
Türkiye ve Polonya Başbakanları, her iki Alman Devletinin, Fe
deral Almanya Cumhuriyeti ile Demokratik Alman Cumhuriyeti ara
sında Temel ilişkilere dair Anlaşmanın öngördüğü üzere Birleşmiş
Milletlere kabulünün geçekleşmesi ümidini izhar etmişlerdir.
Babakanlar, Hükümetlerinin Birleşmiş Milletlerde sömürgecili
ğin kalıntılarının tasfiyesi için Birleşmiş Milletlerde sarfedilen ça
baları desteklemeye amade olduklarını belirtmişler ve sömürge ülkeler
ve halklarına bağımsızlık verilmesine dair Birleşmiş Milletler bildiri
sinin bir an evvel ve ¡tam olarak uygulanması için çağrıda bulunmuş
lardır.
Her iki Taraf, ülkeler arasında karşılıklı güvenin güçlenmesinin
silâhsızlanma ¡alanında kaydedilecek ilerlemelere bağlı olduğu husu
sundaki derin inançlarını ifade etmişlerdir. Bu hususta harcanacak
çabalar, etkili bir uluslararası denetim altında evrensel ve tam bir si
lâhsızlanmanın gerçekleştirilmesi amacına yöneltilmelidir.
Başbakanlar, bir dünya silâhsızlanma konferansı toplanması
konusunda da görüş teatisinde bulunmuşlar ve böyle bir konferan
sın uygun bir zamanda toplanması ümidini izhar etmişlerdir.
Her iki Başbakan, siyasî, toplumsal ve ekonomik sistemlerine
bakılmaksızın, devletler arasında karşılıklı güvene dayanan yakın
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işbirliğinin, Avrupa’da barışın ¿korunması ve (güvenliğin güçlendi
rilmesi için önemli olduğu görüşünü paylaşmışlardır.
İki 'Başbakan, Avrupa’nın siyasî durumunda kaydedilen olum
lu gelişmeleri memnuniyetle müşahade etmişlerdir. Federal Alman
ya Cumhuriyeti ile Sovyetler Birliği arasında imzalanan Andlaşma
ile Polonya’nın batı sınırlarına dair hükümleri de dahil olmak üzere
Federal Almanya Cumhuriyeti ile Polonya Halk Cumhuriyeti ara
sında imzalanan Andlaşmanm Batı Berlin’e dair 3 Eylül 1971 tarih
li Dörtlü Anlaşmanın ve ayrıca Almanlararası Temel Andlaşmanm
da yürürlüğe girmesi bu gelişmenin önemli unsurlarıdır. Başbakan
lar, Avrupa’daki olumlu siyasî havayı gözönünde tutarak, Helsin
ki’de yapılan Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı hazırlık gö
rüşmelerinin, Konferansın 1973 yazı başlarında Helsinki’de toplan
masına yol açması ümidini izhar etmişlerdir.
Türkiye ve Polonya Başbakanları, 'böyle bir konferansın A v 
rupa’da barış ve güvenliğin güçlendirilmesine ve bütün iştirakçi
ülkeler arasında işbirliğine dayanan ilişkilerin genel olarak geliş
mesine katkıda bulunacağı kanısında birleşmişlerdir.
İki Başbakan, Merkezî Avrupa’daki silâhlı kuvvetlerin ve si
lâhların karşılıklı olarak indirilmesine dair Viyana’da yapılan ha
zırlık görüşmeleri hakkında görüş teatisinde bulunmuşlardır. Baş
bakanlar, bu konuda varılacak herhangi bir anlaşmanın hiç bir A v 
rupa Devletinin güvenliğine zarar vermemesi gerektiği görüşü
nü paylaşmışlardır.
İki Başbakan, Orta Doğu’da devam eden ve dünya barışı için
ciddî bir tehdit olan uyuşmazlık ve gerginlikten duydukları endi
şeyi ifade etmişlerdir. Başbakanlar, Birleşmiş Milletler Güvenlik
Konseyi’nin 22 Kasım 1967 tarihli kararına uygun olarak bölgede
âdil ve devamlı bir barış kurulması gereği üzerinde durmuşlardır.
İki Başbakan, İsrail Kuvvetlerinin işgal atamdaki Arap Toprakların
dan çekilmesi gereğini bir kere daha belirtmişler ve toprak kazancı
veya siyasî avantajlar sağlamak amacıyla kuvvete başvurulmasına
ve bu nevi kazançların tek taraflı çözümleri zorla kabul ettirmek
için kullanılmasına karşı olduklarını yeniden teyid etmişlerdir.
Vietnam hakkmdaki Paris Anlaşmalarını memnuniyetle kar
şılayarak bunların önemini belirten iki Başbakan, Vietnam ve Gü
ney Doğu Asya’da barışın güçlenmesi imkânını bu anlaşmaların
tam olarak uygulanmasının sağlayacağı yolundaki inançlarını ifade
etmişlerdir.
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Asya Alt K ıt’asındaki durumu gözden geçiren iki Başbakan, m ev
cut bütün sorunlara âcil ve barışçı bir çözüm yolu bulunması için
gayret sarfedileoeği ümidini izhar etmişlerdir.
Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı, Polonya Başbakanına Kıbrıs’
taki son gelişmeler hakkında bilgi vermiştir. Başbakanlar Genişletil
miş Toplumlararası Görüşmelerde ilerleme sağlanabilmesi için Ada’daki barışçı havanın ve güvenliğin muhafazasının gerekli olduğu
hususunda mutabık kalmışlardır.
Her iki Başbakan, Türkiye ve Polonya’nın Kıbrıs sorununa Kıb
rıs Cumhuriyetinin bağımsızlığını, egemenliğini ve toprak bütünlü
ğünü koruyacak; Ada’daki iki Topluluğun meşru hak ve menfaatle
rini tam olarak gözönünde tutarak eşit haklar esasına dayanan bir
barış ve tam güvenliği teminat altına alacak barışçı bir çözüm yoluna
taraftar olduklarını teyid etmişlerdir. Böyle bir çözüm aynı zamanda
bölgede barış ve istikrara katkıda bulunacaktır.
Başbakanlar, Türkiye - Polonya ilişkilerinin durumunu olumlu
bulmuşlar ve bunların gelişmesinden büyük memnuniyet duymuş
lardır.
iki Başbakan, bu ilişkilerin temelinde sağlam bir geleneksel
dostluk, gerçek bir güven, karşılıklı menfaat ve anlayış yattığına;
bunların eşitlik, egemenlik, sınırların ihlâl edilmezliği, toprak bütün
lüğü, kuvvete başvurmama, andlaşmaların bağlayıcılığı ve içişlerine
karışmama gibi ilkelere dayandığına işaret etmişlerdir.
Bu ilişkileri daha fazla geliştirebilecek imkânların mevcut ol
duğunu teyid eden taraflar bu imkânlardan tam olarak faydalanmak
hususunda kararlı olduklarını belirtmişlerdir.
Bakanlar, Türkiye - Polonya ilişkilerinde, 6 Mart 1973’de imzala
nan Ticaret Protokolü ile anlamını bulan aşikâr gelişmeyi büyük
memnuniyetle karşılamışlardır.
Her iki taraf ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi ve geniş
letilmesi husularma derin ilgi göstermişler ve bu 'amacın gerçekleşti
rilmesi için Türkiye ve Polonya Ticaret Bakanlarının 23 Mayıs 1973
de bir tutanak parafe etmiş olmalarından memnuniyet duyduklarını
ifade etmişlerdir.
Türkiye ve Polonya Başbakanları, ülkeleri arasındaki ilişkilerin
daha da geliştirilmesine ve uluslarının birbirlerini daha iyi tanıma
larına katkıda bulunacağı şüphesiz olan bir Konsolosluk Anlaşma
sının yapılması için görüşmelerin devamı hususundaki karşılıklı ar48

zularmı belirtmişlerdir. Taraflar aynı zamanda bir Adli Yardım ve
Suçluların İadesi Anlaşmasının yapılması arzusunu da izhar etmiş
lerdir.
Türkiye ve Polonya Başbakanları, ülkeleri arasında Kültürel
ve Bilimsel Mübadele Programının imzalanmış olmasını memnuni
yetle kaydetmişlerdir.
İki Başbakan, Türkiye ve Polonya arasındaki dostane ilişkilerin
daha da geliştirilmesine yapıcı bir katkı teşkil eden bu ziyaret sıra
sında varılan sonuçları takdirle kaydetmişlerdir.
Polonya Halk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu Başkanı, Türkiye
Cumhuriyeti Başbakanı ve Bayan Talü’yu resmî bir ziyarette bulun
maya davet etmiştir. Bu teklif memnuniyetle kabul edilmiştir. Ziya
retin tarihi diplomatik yoldan tespit edilecektir.
(ESAS METİN)
TURKISH - POLISH JOINT COMMUNIQUE
At the invitation o f the Prime Minister of the Turkish Republic,
the Chairman of the Council of Ministers of the Polish People’s Re
public, Mr. P. Jaroszewicz, accompained by Madame Jaroszewicz, paid
an official visit to Turkey from 22nd to 5th of May 1973.
The Prime Minister of Poland was also accompained by Mr. T.
Olechowski, Minister of Foreign Trade; Mr. H. Kisiel, Assistant Direc
tor of the Planning Committee; Mr. J. Czyrek, Asistant Foreign Minis
ter; Mr. I. Lofa-Sowinski, Ambassador of Poland; Mr. W. Janiurek,
Under-Secretary and Spokesman of the Council of Ministers; Prof.
Dr. K. Michalowski, Member of the Academy of Science of Poland and
Mr. T. Kalinowski, Chief of Protocol.
During his visit Prime Minister Jaroszewicz was received in
Ankara by President of the Turkish Republic Fahri Korutürk.
Prime Minister Jaroszewicz and the personalities accompanying
him visited Ankara and Istanbul and had the opportunity to observe
the concrete developments achieved by the Turkish economy and to
get acquainted with manifold aspects of the life of ¡the Turkish people.
In all places visited by them, the Polish guests were shown hospitality
and received a warm welcome.
During the visit, both Prime Ministers had a full exchange of
views on current international matters of interest to both countries,
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focusing particularly their attention on European problems as well
as on the subject of actual Polish-Turkish relations and their further
development.
The talks carried on in a friendly atmosphere were in accordan
ce with the traditional ties of friendship binding the two nations. The
discussions have shown that the views of the Government of Poland
and Turkey on many problems are similar or close to one another.
Both Prime Ministers stressed the strong will of their Govern
ments to concentrate on efforts to ease international tensions, to
strengthen peace and to improve international co-operation.
Both Parties emphasized the important role of the United N a
tions in maintaining world peace and security and were of the same
opinion that the United Nations’ role should be still strengthened and
the principles of the Charter should be respected by all States.
The Polish and Turkish Prime Ministers expressed the hope that
the admission of both German States to the United Nations will be
realized as envisaged by the Treaty on the Basis of Relations between
the FRG and the GDR.
The Prime Ministers stressed the readiness of their Governments
to support efforts undertaken in the United Nations in order to liqui
date the remnants of colonialism and called for the prompt and full
implementation o f the United Nations’ declaration on the granting of
independence to colonial countries and peoples.
Both Parties expressed a strong belief that the deepening of
confidence among countries mostly depends on progress made in the
field of disarmament. Efforts in this respect should be aimed at a
universal and complete disarmament under effective international
control.
The Prime Ministers also exchanged views on the convening of
a world conference on disarmament and expressed the hope that such
a conference would convene at an appropriate time.
Both Prime Ministers shared the opinion as to the importance
of close co-operation among nations based on mutual confidence,
irrespective of their political, social and economic systems in order
to maintain peace and to strengthen security in Europe.
The two Prime Ministers noted with satisfaction the positive
developments of the political situation in Europe. The entry into
force of the treaties concluded between the Federal Republic of
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Germany and the Soviet Union and the Polish People’s Republic and
the FRG including its provisions concerning Poland’s Western
frontiers and of the Quadripartite Agreement o f September 3, 1971
on West ¡Berlin ¡as well as the Basic Treaty are important elements
of this development. In view of the favourable political atmosphere
in Europe, the Prime Ministers expressed their hope that the
preparatory talks in Helsinki for the Conference on Security and
Co-operation in Europe will result in the Convention of the
Conference in the early summer of 1973, in Helsinki.
The Polish and Turkish Prime Ministers were unanimous in
their conviction that such a conference would contribute to the
strengthening of peace and security in Europe and to the general
improvement of co-operative relations among all participating
countries. '
The two Prime Ministers had an exchange of views concerning
the exploratory talks in Vienna on a reciprocal reduction of armed
forces and armaments in Central Europe. They shared the opinion
that any agreements reached on this matter should not damage the
security o f any ¡of the European States.
The two Prime Ministers expressed their anxiety concerning '
the prolonged conflict and tension in the Middle-East, which is a
grave threat for world peace. They emphasized the necessity of
establishing a just and durable peace in that region in conformity
with the UN Security Council Resolution of November 22, 1967. The
two Prime Ministers reiterated the necessity to the withdrawal of
Israeli forces from occupied Arab territories and reaffirmed their
opposition to the use of force as a means of securing ¡territorial gains
or political advantages and the use of such gains to impose unilateral
solutions.
Welcoming and stressing the importance of the Paris Agreements
on Vietnam, the two Prime Ministers expressed -their conviction
that the observance of these agreements and their full implementation
will make it possible to strengthen peace in Vietnam and in SouthEast Asia.
Reviewing the situation in the Asian Sub-Continent, the two
Prime Ministers expressed their hope that -efforts should be spent
to achieve an early and peaceful settlement of all existing problems.
The Prime Minister o f the Republic of Turkey apprised the
Prime Minister o f Poland of the recent developments in Cyprus.
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They agreed that the preservation of the peaceful atmosphere and
the security in the Island are essential for the progress of the
enlarged intercommunal talks.
Both Prime Ministers confirmed that Poland and Turkey are in
favour of a peaceful solution of the Cyprus problem which would
preserve the independence, sovereignty and territorial integrity of
the Republic of Cyprus, taking fully in account the legitimate rights
and interests of 'the two Communities on the Island and guarantee
peace and complete security on the basis of equal rights. Such a
solution will also contribute to the peace and stability of the region.
The Prime Ministers took a positive view of the state of the
Polish-Turkish relations finding a great satisfaction in their
development.
The two Prime Ministers pointed out that these relations have
a solid background of traditional friendship, genuine trust, mutual
interest and understanding and they are based on such principles
as equality, sovereignty, inviolability of frontiers /territorial integrity,
non-use of force, binding effect o f treaties and non-interference in
internal affairs.
Confirming the existence of possibilities of further development
of these relations, both Parties expressed the determined will to
take a full advantage of such possibilities.
The Prime Ministers welcomed with great satisfaction the ap
parent progress in the Polish-Turkish relations, which had found
its expression in a Trade Protocol signed on March 6, 1973.
Both Parties showed their deep interest to promote and expand
their economic and commercial relations. They expressed their
satisfaction that a «procès-verbal» was initialled on May 23, 1973,
between the Ministers of Commerce of Poland and Turkey for the
realization of this task.
The Polish and Turkish Prime Ministers expressed their mutual
desire for further talks for the conclusion of a Consular Convention
which would doubtless contribute to the further promotion of
relations as well as to the better acquaintance of both nations. They
have also expressed the desire to conclude an Agreement on Legal
Assistance and Extradition.
The Prime Ministers of Poland and Turkey took note with
satisfaction of the signing of the Programme of Cultural and
Scientific Exchange between both countries.
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The two Prime Ministers noted with appreciation the results
attained during this visit which constitutes a constructive contribution
to the cause of a further promotion of friendly relations between
Poland and Turkey.
The Chainman of the Council of Ministers of the Polish People’s
Republic invited the Prime Minister of the Republic of Turkey and
Mrs. Talu to pay an official visit to Poland. This proposal was
received with pleasure. The date of the visit will be fixed through
diplomatic channels.

B EL G E

7

31 Mayıs 1973

TÜRKİYE-AFGANİSTAN BASIN BİLDİRİSİ
Türkiye Dışişleri Bakanı Ümit Halûk Bayülken,
Afganistan
Hükümetinin davetlisi olarak, 26-30 Mayıs 1973 tarihleri arasında
Afganistan’a resmî bir ziyarette bulunmuştur.
Türkiye Dışişleri Bakanına Bayan Bayülken de refakat etmiştir.
Türkiye Dışişleri Bakanına, bu ziyaretinde aşağıdaki zevat eş
lik etmiştir :
Özer F. Te vs, Ortaelçi-Orta Doğu ve Afrika İşleri Dairesi Re
isi; Kaya G. Toperi, 'Haberler ve Sözcülük Dairesi Reis Vekili; Tugay
Özçeri, Özel Kalem Müdürü, Akın Emregül, Orta Doğu ve Afrika
İşleri Dairesinde Şube Müdürü.
Türkiye Dışişleri Bakam ve Bayan Bayülken, Majeste Afgan
Kral ve Kraliçesi tarafından kabul olunmuşlar ve Afganistan Baş
bakan ve Dışişleri Bakanı Mohammed Moussa Shafiq’i ziyaret et
mişlerdir.
Türkiye Dışişleri Bakanı, Majeste Kral Nadir
bir çelenk koymuştur.

Şah’m kabrine

Türkiye Dışişleri Bakanı ve Bayan Bayülken, Afganistan’daki
ikametleri sırasında, bu ülkedeki hayatın ve kaydedilen kalkınma
nın çeşitli veçhelerini müşahide etmek fırsatını bulmuşlar ve eko
nomik, sosyal, kültürel ve tarihî yer ve kuruluşları ziyaret etmiş
lerdir.
Konuklar, Majeste Kral Mohammed Zaher Shah’m basiretli
ve muktedir önderliğinde kardeş Afgan Ulusunca kaydedilen geliş
me ve kalkınmayı takdir ve hayranlıkla müşahade etmişlerdir.
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İki ülke Devlet Başkanlarmca 27 Eylül 1972 tarihli TürkiyeAfganistan Ortak Bildirisinde belirtilen ilkelerin ışığında, Türkiye
Dışişleri Bakanı Ümit Halûk Bayülken, AfganistanlI meslekdaşıyla
ikili ilişkiler ile Alt-Kıta ve Orta Doğu sorunlarını da kapsayan,
önemli uluslararası konularda görüş teatisinde bulunmuştur.
Kıbrıs’taki son gelişmeleri gözden geçiren Taraflar, genişletil
miş toplumlararası görüşmelerin, soruna, bütün ilgili taraflar için
âdil ve Kıbrıs’ın bağımsızlığının dayandığı, mevcut uluslararası
andlaşmalara uygun bir çözüm getirmesi hususundaki ümitlerini
izhar ve Türk ve Rum Toplumlannm refah ve mutluluklarının art
tırılması kadar, meşru hak ve menfaatlerinin de uzlaştırılması için
en iyi yolun, bu iki ayrı ulusal Toplumun, Kıbrıs Devletinin Anaya
sa ile kurulan ve düzenlenen bağımsızlık, egemenlik, toprak bütün
lüğü ve güvenliğindeki eşit ortaklığının korunması olduğu hususun
daki inançlarını teyit etmişlerdir.
Afganistan Başbakanı ve Dışişleri Bakanı ile Türkiye Dışişleri
Bakanı arasındaki görüşmeler, iki ülke arasında mevcut mutlu iliş
kileri yansıtan dürüst, samimi ve karşılıklı anlayış havası içinde
cereyan etmiştir.
Taraflar, iki kardeş ulus arasındaki sağlam temellere dayanan
geleneksel ve dostane bağların, 1972 Eylül'ünde Majeste Afgan Kra
lının Türkiye’yi ziyareti sırasında iki Devlet Başkanı tarafından or
taya konulan önerilerin ışığında, kültür, enformasyon, ticaret ve
sivil havacılık alanlarında ikili işbirliğinin geliştirilmesi yolunda
değerli bir unsur teşkil ettiğini memnunlukla 'teyit eylemişlerdir.
Taraflar, bu alanlarda mevcut işbirliğini daha fazla geliştirmek ve
bunları iki ülke çıkarlarına uygun şekilde güçlendirmek için etkili
ortak tedbirler alınması hususundaki arzularını izhar etmişlerdir.
Taraflar, ticari ilişkilerin ve ekonomik işbirliğinin geliştirilme
si olanaklarını incelemişler ve bu amaçla, en kısa zamanda konu ile
ilgili heyetler teati edilmesini kararlaştırmışlardır. Taraflar ayrıca,
mevcut ikili Hava Ulaştırma Anlaşması ve ©kinin, bu alandaki iş
birliğini daha fazla genişletmek amacıyla, yeniden gözden geçiril
mesi olanaklarını incelemişler ve ulusal haber ajanslarının, kendi
aralarında işbirliği olanak ve yollarını araştırmak amacıyla, temasa
geçmelerine karar vermişlerdir. Taraflar, aynı şekilde, basın heyetleri
teatisini de kararlaştırmışlardır.
Taraflar, iki ülke ilişkilerinin daha fazla geliştirilmesi amacıyla
Devlet adamları arasında çeşitli seviyelerde temaslar yapılmasının
değer ve gereğini önemle belirtmişlerdir.
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Türkiye Dışişleri 'Bakanı ve Bayan Ü. Halû/k Bayülken, Afganis
tan’daki ikametleri sırasında Afganistan Başbakan ve Dışişleri Baka
nı, Afgan Hükümeti ve halkı tarafından kendilerine ve beraberindeki
heyet mensuplarına gösterilen sıcak ve kardeşçe konukseverlik için
içten memnunluk ve derin teşekkürlerini ifade etmişlerdir.

(ESAS METİN)
TURKISH - AFGAN PRESS COMMUNIQUE
At the invitation of the Government of Afghanistan, H.E. Mr.
Ü. Halûk Bayülken, Foreign Minister of Turkey paid an official visit
to Afghanistan from the 26th to 30th of May 1973.
The Minister o f Foreign A fairs of Turkey was accompanied by
Mrs. Bayülken.
The following officials accompanied H. E. the Turkish Foreign
Minister :
Mr. Özer F. Te vs, Minister Plenipotentiary and Director of Middle
East and African Afairs Department; Mr. Kaya G. Toperi, Acting
Director of Press and Information Department; Mr. Tugay Özçeri,
Director o f the private Cabinet of the Minister; Mr. Akın Emregül,
Chief of Section, Department o f Middle East and African Affairs.
The Turkish Foreign Minister and Mrs. Bayülken were received
in audience by Their Majesties the King and Queen of Afghanistan,
and met H.E. Mr. Mohammed Moussa Shaiq, the Prime Minister and
Minister for Foreign Afairs of Afghanistan.
The Turkish Minister of Foreign Affairs laid a wreath at the
tomb of His Majesty the late King Nadir Shah.
During their stay in Afghanistan, His Excellency the Foreign
Minister of Turkey and Mrs. Bayülken had the opportunity of acquain
ting themselves with various aspects of life and development in this
country and visited places and institutions of economic, social, cul
tural and historical interest.
They observed with appreciation and admiration the progress
and development achieved by the fraternal Afghan nation in various
fields under the wise and able leadership of His Majesty King Moham
med Zaher Shah.
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In the light o f 'the principles which 'the two Heads of State exp
ressed in the Turkish - Afghan Joint Communique o f September 27,
1972 His Excellency Mr, Haluk Bayulken, Minister of Foreign Affairs
of Turkey, exchanged views with his Afghan counterpart on bilateral
relations as well as on important international issues including the
question of the Sub - Continent and the Middle East.
Reviewing the latest developments in Cyprus, the two Sides
expressed their hope that the enlarged intercommunal talks would
lead to an equitable solution of the problem for all parties concerned,
a solution consistent with the existing international treaties upon
which the independence of Cyprus depends, and reaffirmed treaties
conviction that the reconciliation of the legitimate rights and inte
rests as well as the promotion of the well-being and prosperity of the
Turkish and Greek Communities can be best achieved by preserving
the equal partnership of these two distinct national communities in
the independence, sovereignty, territorial integrity and security of the
State of Cyprus as established and regulated by the Constitution.
The talks between the 'Prime Minister and Minister fo r Foreign
Affairs of Afghanistan and the Foreign Minister of Turkey were held
in an atmosphere o f frankness, cordiality and mutual understanding
reflecting the happy relations which exist between the two countries.
Roth Sides reiterated with satisfaction that the firm ly rooted
traditional and friendly ties between the two brotherly nations pro
vide an asset for the promotion of bilateral cooperation in the fields
of culture, information, trade and civil aviation, in the light of direc
tives which the two Heads of State gave during His Majesty’s visit
to Turkey in September 19772. Thev expressed their desire that mutual
effective steps should be taken in order to further develop the exis
ting cooperation in these fields between the two countries and to take
effective measures to strengthen them in the interest o f both countried.
They reviewed the possibilities of promoting trade relations and
economic cooperation and to this effect they decided to exchange com
petent delegations at the earliest convenience. They also reviewed
the possibility of revising the existing bilateral A ir Transport Agree
ment and Annex to further expand cooperation in this field, and ag
reed that their national news agencies enter into contact with each
other in order to try to find ways and means of cooperating among
themselves. They equally decided to exchange press delegations.
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Both Sides stressed the value and necessity of contacts at dif
ferent levels between the statesmen of the two countries for the
further promotion of their relations.
The Minister o f Foreign Afafirs of Turkey and Mrs. Ü. Halûk
Bayülken expressed their sincere appreciation and profound thanks
for the warm and fraternal reception accorded to them and their party
during their stay in Afghanistan by H.E. the Prime Minister and Minis
ter for Foreign Affairs, the Government and the people of Afghanis
tan.
The Foreign Minister o f Turkey extended the invitation of the
Government of Turkey to the Prime Minister and Minister for Foreign
Affairs, of Afghanistan to pay an official, visit to Turkey. This invita
tion was cordially accepted.
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Dışişleri Bakanlığı
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Cento Bakanlar Konseyi Toplantısı
Cento Bakanlar Konseyi toplantısı 10-11 Haziran tarihlerinde
Tahran’da yapılmıştır.
NATO Bakanlar Konseyi Toplantısı
NATO Bakanlar Konseyi İlkbahar toplantısı 14 -15 Haziran tarih
lerinde Kopenhag’da yapılmıştır.
Kıbns Barış Gücünün Görev Süresinin Uzatılması
B. M. Güvenlik Konseyi, 15 Haziran tarihinde, Kıbrıs Barış Gücü
nün görev süresini 6 ay daha uzatmıştır.
Kuveyt Dışişleri Bakanının Ziyareti
Kuveyt Dışişleri Bakanı Şeyh Sabah Al-Ahmad. 25-28 Haziran
tarihleri arasında Türkiye’yi ziyaret etmiştir.
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K Ü L T Ü R E L

O L A Y L A R

İstanbul Devlet Opera ve Balesi Müdürü Aydın Gün, İtalyan eser
leri üzerinde yaptığı başarılı çalışmaları dolayısıyle, İtalyan liyakat
nişanı ile taltif edilmiştir.

— 0O0 —
Dışişleri Bakanlığı Kültür İşleri Genel Müdürlüğünün düzenle
diği program çerçevesinde Tunus’a giden ve Tunus Senfonik Orkest
rasını yöneten Hikmet Şimşek ile Besteci Necil Kâzım Akses ve İlhan
Usmanbaş, Tunus Yüksek Liyakat Nişanı ile taltif edilmişlerdir.

— 0O0 —
9 -16 Haziran tarihleri arasında yapılan 1. İzmir Akdeniz Festi
valinde, Akdeniz ülkelerinin yemeği, folklor giysileri ve müziği tanı
tılmıştır. Festivale, Cezayir, Fransa, İspanya, İtalya, Kıbrıs, Libya,
Suriye, Tunus ve Yugoslavya’dan ekipler katılmıştır.
— oOo —
Hükümetin davetlisi olarak Amerika Birleşik Devletlerinin muh
telif şehirlerinde bir buçuk aylık bir inceleme gezisi yapan sanatçı
Yıldız Kenter ve Şükran Güngör, New York’ta, Young Turks Art
Club’da, Nezihe Araz’m yazdığı Hayattan Yapraklar oyunundan sah
neler oynamışlardır.
— oOo —
İstanbul Kültür ve Sariat Vakfı tarafından 21 Haziran -15 Tem
muz tarihleri arasında düzenlenen 1. İstanbul Festivaline katılan top
luluklar arasında Belgrad Filarmoni Orkestrası, İngiliz Kraliyet Ba
lesi, Bolşoy-Kirov Balesi gibi ünlü topluluklar bulunmuştur.
— oOo —
Çin Halk Cumhuriyetinde akupunktür anestezisi metodunu in
celemek için Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı bir uzmanını iki ay
süre ile Pekin’e göndermiştir. Uzmanlar, Çin’in geleneksel Tıp Araş
tırma Akademisinin konukları olarak Pekinde kalmışlardır.
— oOo —
Hindistan’ın 25. 'bağımsızlık yıldönümü dolayısiyle hazırlanan
Hindistan Fotoğraf Sergisi, 29 Haziranda Devlet Bakanı İsmail Hakkı
Tekinel tarafından açılmıştır.
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HAZİRAN 1973’DE
TÜRKİYE’NİN DIŞ İLİŞKİLERİ
VE BAŞLICA MİLLETLERARASI OLAYLAR KRONOLOJİSİ

1 Haziran 1973

B. M. GENEL SEKRETERİNİN KIBRIS
İLE İLGİLİ RAPORU
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kurt
Waldheim, Güvenlik Konseyine sunduğu bir rapor
ile Kıbrıs’daki Birleşmiş M illetler Barış Gücünün
görev süresinin 6 ay daha uzatılmasını tavsiye et
miştir. Öte yandan, Genel Sekreter, şimdiki mev
cudu 3.144 kişi olan Barış Gücünü azaltmayı ta
sarladığını da açıklamıştır.

1 Haziran 1973

YENİ İSPANYA, AVUSTRALYA VE
KUVEYT BÜYÜKELÇİLERİ
Ispanya'nın yeni Ankara Büyükelçisi Emilio
Garrigues Diaz-Canabate, Avustralya’nın yeni An
kara Büyükelçisi J. M. McMillan ve Kuveyt’in yeni
Ankara Büyükelçisi Abdul-Aziz Al-Rusheid, Cum
hurbaşkanına itimatnamelerini sunmuşlardır.

1 Haziran 1973

YUNANİSTAN’DA CUMHURİYETİN İLÂNI
Yunanistan Başbakanı Yorgo Papadopulos,
ülkede krallığın kaldırıldığını ve başkanlık siste
mi şeklinde bir cumhuriyet ilân edildiğini açık
lamıştır. Papadopulos ayrıca, bir ay içinde bir ana
yasa tasarısının hazırlanacağını ve iki aya kadar
da bu anayasanın referandum yoluyla halk oyuna
sunulacağını bildirmiştir.
Yeni rejimin tanınması ile ilgili olarak bir de
meç veren Dışişleri Bakan Yardımcısı Kavalyeratos da, böyle bir sorunun olmadığını bildirmiş, Yu
nan Büyükelçilerine, Yunanistan’da meydana ge
len değişikliği temsilci bulundukları ülkelerin hü
kümetlerine bildirmeleri hususunda talimat veril
diğini söylemiştir.
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Öte yandan, 'Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Se
mih Akbil de, 2 Haziran günü, bu konudaki soru
lara cevapla, «Cumhuriyet ilânı tamamen Yuna
nistan’ın bir iç meselesidir» demiştir.

2 Haziran 1973

BAŞBAKANIN BASIN TOPLANTISI
Başbakan Naim Talû, düzenlediği ilk basın
•toplantısında özellikle genel
ekonomik durum
hakkında bilgi vermiştir. Türkiye’nin dış ilişkileri
ni de gözden geçiren Başbakan, Kıbrıs sorunu
ile ilgili olarak şunları söylemiştir:
«Genişletilmiş görüşmeler, Kıbrıs devletinin
Londra ve Zürih Andlaşmalarıyle kurulmuş olan
statüsünün ve tarafların bu Andlaşmalardan do
ğan haklarının saklı kalması suretiyle, anayasada
gerekli ayarlamaların yapılması esası üzerinden
yürütülmektedir. Görüşmelerde bazı ilerlemeler
kaydedilmiştir.»
Başbakan daha sonra, ihracat, döviz rezervleri
gibi konulardaki olumlu gelişmelere değinmiş,
bu arada hükümetinin ekonomik alanda aldığı
tedbirlerden bazılarını belirtmiştir. Başbakan
çimento darlığını gidermek için bazı çimento ihra
catının durdurulduğunu, traktör lastiği gibi bazı
maddelerde gümrük vergilerinin indirildiğini ve
bazı traktörlerin ithaline karâr verildiğini, hubu
bat fiatlarında % 20 civarında bir artış yapıldığını
bildirmiştir.
İktisadi Devlet Teşekküllerinin, uluslarara
sı kuruluşlardan sağladıkları krediler konusun
da da, Başbakan şu bilgiyi vermiştir:
— Devlet Demir Yollarının modernizasyo
nu için 28 Mayıs 1973 tarihinde Washington’da
imzalanan ikraz anlaşması ile Dünya Bankasın
dan 47 milyon dolar sağlanmıştır.
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— Aynı tarihte gene 'Dünya 'Bankası ile
imzalanan bir anlaşma ile İstanbul Enerji Dağı
tım Projesi için 14 milyon dolarlık bir kredi temin
edilmiştir.
—• Uluslararası Finansman Kurumu (IFC)
27 Nisan 1973 tarihinde Türkiye Sınai Kalkınma
Bankasına 10 .milyon dolarlık bir kredi vermiştir.
— Elâzığ’da E ti bank tarafından gerçekleş
tirilecek Ferrokrom Tesisleri için yaklaşık olarak
5,7 milyon dolar
tutarında dış finansman
10 Mayıs 1973 tarihli anlaşma ile Japonya’dan
sağlanmıştır.
—• Gemlik’de kireçli amonyum nitrat ürete
cek olan gübre kompleksinin dış finansman ih
tiyacı olan 16 milyon doların Fransız proje kredi
leriyle karşılanması konusunda Fransız Makamlarıyle mutabakata varılmıştır.
— TRT’nin televizyon şebekesini genişletmek
için Federal Almanya’dan temin edilen 49 milyon
DM 24 Mayıs 1973 tarihinde TRT’ye devredilmiştir.

4 - 8 Haz. 1973

ULUSLARARASI BASIN ENSTİTÜSÜ
MENSUPLARININ ZİYARETLERİ
Turizm ve Tanıtma Bakanlığı ile Basın Ensti
tüsünün ortak daveti üzerine İstanbul’a gelen
Uluslararası Basın Enstitüsü CİPİ) üyeleri, temas
ları sırasında Devlet Bakanı İsmai. Hakkı Tekinel
tarafından kabul edilmiş ve kendisiyle Türk ve
yabancı basının sorunları üzerinde görüşmüşler
dir. Aralarında IPI Yönetim kurulu Başkanı Ni
jeryalı Jakande’nin de bulunduğu yabancı konuk
lar, cezaevinde tutuklu bulunan Türk gazeteci
leri ile görüşmüş, Turizm ve Tanıtma Bakanı Kırımh’nm
şereflerine verdiği bir davette hazır
bulunmuşlardır.
IPI üyeleri grubu, ziyaretinin sonunda şu
deklarasyonu yayınlamıştır: «Heyet, Türkiye’de
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basın özgürlüğünü yeniden güçlendirmek için
gösterilen çabaları takdirle karşılarken, fikir suçnndan dolayı gazetecilerin halen hapiste bulun
malarından kaygı duymuştur. Bununla beraber
heyet, Türkiye’de gerçek bir basın özgürlüğünün
yeniden güçlendirilmesini teminat altına alacak
kanunî tedbirlerin Parlamentoya getirilmesi hu
susunda Hükümetin gerekli teşebbüslerle geçe
ceğine güvenmektedir.»

4 - 7 Haz. 1973

AVR U PA EĞİTİM BAKANLARI KONFERANSI
Avrupa Eğitim 'Bakanlarının Bern’deki top
lantısında bir konuşma yapan M illi Eğitim Baka
nı Orhan Dengiz, Türkiye’deki eğitim düzeyi
hakkında bilgi vermiş, okullaşma oranının ilk
öğretimde % 90, yüksek öğretimde % 7 olduğu
nu kaydederek, en çok orta öğretimde yeniden
düzenleme ihtiyacının duyulduğunu belirmiştir.

5 - 15 Haz. 1973

NATO DAWN-PATROL 73 TATBİKATI
Akdeniz’de yapılan NATO Şafak Devriyesi
73 olağan deniz ve hava tatbikatına Türkiye,İtal
ya, Yunanistan,Amerika Birleşik Devletleri ve
İngiltere katılmıştır.

6-9 Haz. 1973

OECD BAKANLAR KONSEYİ TOPLANTISI
Dışişleri Bakanı Halûk Bayülken, İktisadî
İşbirliği ve Gelişme Teşkilâtının toplantısına ka
tılmak üzere Paris’e hareketinden önce basına
verdiği demeçte, toplantıda uluslararası ekono
mik durum, para, tediye ve yatırım meseleleri,
gelişme yolundaki ülkelerle işbirliği, genellikle
büyük bir darlık içine girdiği görülen enerji
problemi gibi konuların görüşüleceğini söylemiş
tir. Dışişleri Bakanı toplantıda 'bu konularda bir
konuşma yapmıştır. (Bk. Belge 1 ).
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6 Haziran 1973

NATO AVRUPA GRUBU SAVUNM A
BAKANLARI TOPLANTISI
Milli Savunma Bakanı İlhami Sancar’ın
katıldığı Avrupa Grubu Savunma Bakanları top
lantısı Brüksel’de yapılmıştır. Toplantının sonun
da yayınlanan bildiride, Bakanların, Avrupa Sa
vunma İslah Programını gözden geçirdikleri ve
bu programın muhtelif kısımlarında kaydedilen
gelişmeler dolayisıyle memnunluk izhar ettikleri
ve bu arada Bakanların, 'taahhütlerini tebarüz et
tirmek ve bu sahadaki faaliyetleri daha kesifleş
tirmek ve böylece hem üye memleketler kuvvet
leri arasındaki anlayış ve işbirliğini geliştirmek,
hem de eğitim kolaylıklarından daha iyi istifade
edilmesini sağlamak için eğitim sahasında bir iş
birliği prensipleri beyanatı imzaladıkları belirtil
miştir.

7 Haziran 1973

NATO SAVUNM A PLÂNLAMA KOMİTESİ
TOPLANTISI
Brüksel’de yapılan NATO Savunma Plânlama
Komitesi toplantısına İzlanda katılmamış ve bu
hareketiyle, uluslararası anlaşma uyarınca 12 mil
olan karasu hudutlarını 50 mile çıkartması üzeri
ne bu alana İngiliz savaş gemilerinin girmesini
protesto etmek istemiştir.
NATO Savunma Plânlama Komitesi toplan
tısı sonunda bir bildiri yayınlanmıştır. (Bk. Bel
ge 2).

8 Haziran 1973

HELSİNKİ HAZIRLIK KONFERANSININ
SONA ERMESİ
Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansını
hazırlamak üzere Türkiye dahil 34 Avrupa ülkesi
nin temsilcileri tarafından 1972 Kasım ayından
bu yana yürütülmekte olan görüşmeler sonuçlan
mış ve Konferansın ilk kısmının 3 Temmuz 1973
tarihinde Helsinki’de başlatılması kararlaştırıl
mıştır.
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Sona eren görüşmeler hakkında Dışişleri Ba
kanlığı tarafından özetle şu bilgi verilmiştir:
«Dışişleri ‘B akanlarının istişarelerden çıkan
tavsiyeleri aynen kabul etmeleri beklenmektedir.
Bütün iştirakçilerin bir anlaşma sağlamak üzere
verdikleri karşılıklı tavizler sonunda elde edilen
bu sonuçlar genellikle tatmin edici görünmektedir.
Üzerinde anlaşma sağlanması en güç konular, as
keri sorunlarla beşeri temasların ve haberlerin
yayılımının ne derece serbestleştirilebileceği ko
nuları olmuştur.
Türkiye dahil çoğunluk sadece siyasi sonuçla
rın ele alınması ile Avrupa güvenliğinin kuvvetlendirilemeyeceği görüşünü savunmuş, fakat
Fransa, Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyetler
Birliği bunun Viyana’daki Kuvvet İndirimi Görüş
meleri ile bir bağlantı kurmak anlamına gelece
ği iddiası ile karşı çıkmışlardır. Bu konuda
son güne kadar süren müzakerelerde, çoğunluğun
Konferansta hiç olmazsa bu sorunlardaki görüş
lerini açıklamalarına imkan verecek bir uzlaştırı
cı yol bulunabilmiş tir.
Ayrıca güvenlik ve işbirliği sorunları bakı
mından Akdeniz ile Avrupa arasındaki mevcut
ilişkiler belirtilmiş ve Akdeniz’de olan Avrupa
Devletlerinin teklifi üzerine, Konferansa katılma
yan, Akdeniz’e sahildar memleketlerin görüşleri
nin dinlenmesi için bir usul tesbit edilmiştir.
İstişarelere yakın çevreler, güvenlik ile ilgili
bütün konulara lâyiki veçhile el atrnasa bile, Kon
feransın Avrupa’da barış, .güvenlik ve işbirliğinin
takviyesi için çok önemli bir başlangıç olabilece
ğini belirtmektedirler.»
8 Haziran 1973

KLERIDES’İN BİR DEMECİNİN A N K A R A ’DAKİ
YORUMU
Kıbrıs Rum Temsilcisi Klerides’in bir gazeteye
verdiği, «iki toplum arasındaki ön anlaşma 3-4 ay
içinde yapılabilir» şeklindeki demeç Ankara siya
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si çevrelerince «oyalama taktiği» olarak nitelen
dirilmiştir. Klerides’in Atina’daki temaslarından
sonra bu şekilde bir beyanda bulunmasını sürpriz
olarak karşılayan siyasi çevreler, Toplumlararası
Görüşmelerde iki tarafın görüşlerinin belli olduğu
nu ve bu durumda ön anlaşmanın çok daha kısa
bir zamanda gerçekleşmesi gerektiğini belirtmiş
lerdir.
Öte yandan Türk Temsilcisi Rauf Denktaş
13 Haziran’da Bozkurt Gazetesine verdiği bir de
meçte, Rum temsilcisi Klerides’in Atina’da yaptığı
temaslardan sonra görüşmelerin daha olumlu bir
havaya girdiğini söylemiştir.
8 Haziran 1973

YENİ İSPANYA BAŞBAKANI
İspanya Devlet Başkanı General Franco,
uhdesinde olan Başbakanlık görevine, Başbakan
Yardımcısı olan Amiral Luis Carreo Blanco’yu
atamıştır.
Amiral Blanco’nun kurduğu yeni kabinede,
Dışişleri Bakanlığına Lopez Rodo getirilmiştir.

10-11 Haz. 1973

CENTO BAKANLAR KONSEYİ TOPLANTISI
Tahran’da yapılan CENTO Bakanlar Konseyi
Toplantısı İran Şahının bir mesajı ile açılmıştır.
İran Şahı bu mesajında yerel çatışmaların dünya
bunalımlarına yol açma tehlikesi üzerine durmuş
ve «Uluslararası sınırların ne kadar kolaylıkla
çiğnendiğine ve egemen ülkelerin nasıl bölündü
ğüne derin bir hayret ve üzüntüyle tanık olduk»
demiştir.
İlk konuşmayı yapan İran Başbakanı Amir
Abbas ıHoveyda,dünya ülkeleri arasında banş
içinde işbirliğine gidilmesinin gerekli olduğuna
işaret etmiştir. Daha sonra söz alan İran Dışişleri
Bakanı Khalatbary, ülkesi ile Irak arasındaki
anlaşmazlığa değinmiştir. İngiltere Dışişleri Ba
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kanı konuşmasında, GENTO’nun, bölge ülkerinin bağımsızlıklarını korumalarına ve bölgede
istikrarın sağlanmasına yapabileceği yardımlar
üzerinde durmuştur. Dışişleri Balkanı (Halûk Bay■ülken daha sonra konuşmuştur. >0Bk. Belge 3).
Pakistan Dışişleri Bakanı Aziz Ahmet’ten sonra
söz alan Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri
Bakanı William Rogers, ülkesinin, Basra Körfezi
nin güvenliğinin korunmasına verdiği önemi an
latmıştır.
OENTO Bakanlar Konseyi Toplantısı sonun
da bir basın bildirisi yayınlanmıştır. (Bk. Belge 4).
11 Haziran 1973

ÇALIŞMA BAKANININ ILO TOPLANTISINDAKİ
TEMASLARI
Uluslararası Çalışma Teşkilâtının (ILO) Ce
nevre’de yaptığı 58. dönem toplantısından yurda
dönen Çalışma Bakanı A li Naili Erdem, Cenev
re’de Çalışma Teşkilâtı Başkanı ve diğer yetkilile
ri ile faydalı temaslar yaptığını söylemiştir.

12 Haziran 1973

BM KALKINMA PROGRAMININ İŞBİRLİĞİ İLE
YAPILAN AĞAÇLANDIRMA PROJESİ
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ile
Orman Bakanlığı arasında imzalanan bir anlaş
manın yürürlüğe girmesi ile hızla gelişen Orman
Ağaçları Projesinin, Kocaeli Pilot Bölgesinde uylanmasma başlanmıştır. Önümüzdeki 14 yıl içinde
4,75 milyon dekar arazinin ağaçlandırılmasını ön
gören çalışmalar için harcanacak 34 milyon li
raya yakın meblağın 14 milyon lirası Kalkınma
Programınca karşılanacaktır.

12 Haziran 1973

İTALYA BAŞBAKANININ İSTİFASI
Hristiyan-Demokratlarla Sosyalistlerin yeni
bir merkez-sol hükümeti kurmaları için Başbakan
Giulio Andreotti’nin liderliğindeki merkezci hükü
met istifa etmiştir.

13 - 15 Haz. 1973

U L A Ş T IR M A B A K A N L A R I K O N F E R A N S I

Avrupa Ulaştırma (Bakanları Konferansı 37.
Bakanlar Konseyi çalışmalarına katılan Ulaştır
ma Bakanı Sabahattin Özbek, Lahey’e hareketin
den önce verdiği demeçte, «bu toplantı vesilesiy
le, Türkiye’ye Almanya’dan kesif işçi iade eden
yerlerde vukubulan şikâyetleri yerinde (görüp
tetkik edeceğim. Öte yandan ihtiyacı karşılama
yan Yeşilköy Hava Limanının genişletilmesinde
örnek alınan Hannover Hava Alanını ve diğer
bazı alanları da göreceğim» demiştir.
13 Haziran 1973

IPI’NİN BATI TRAKYALI GAZETECİ S. GALİBİN
HAPSEDİLMESİNİ KINAMASI
Kudüs’te yaptığı Genel Kurul Toplantısı
sona eren Uluslararası Basın Enstitüsü CİPİ), al
dığı kararlar arasında Yunanistan’da basına
karşı uygulanan baskıyı kınamış ve örnek olarak
gösterdiği olaylar arasında Batı Trakya’lı Türk
gazetecisi Selâhattin Galib’in hapsedilmesini de
zikretmiştir.

13 Haziran 1973

PİRİNÇ İTHALİ
Ticaret Bakanlığından açıklandığına
göre,
Toprak Mahsulleri Ofisine, evvelce verilen 40 bin
ton pirinç ithal yetkisine ilâve olarak, 60 bin ton
daha pirinç ithâl etme yetkisi verilmiştir. 1972
yılında Türkiye’nin pirinç üretimi 122 bin ton
olarak hesaplanmıştır. İthâl yoluyla, üretim nok
sanının karşılanacağı ve spekülâtif hareketlerin
önleneceği bildirilmiştir.

13 Haziran 1973

AMERİKALI İKTİSATÇI ROSTOW’UN
ANKARA’DA VERDİĞİ KONFERANS
Eisemhower yönetiminde danışmanlık, Kennedy ve Johnson dönemlerinde de Ulusal Güven
lik İşlerinde görev yapmış olan iktisatçı ve tarih

yazarı Prof. W alt Rostow, Dışişleri Bakanlığın
da, 1970’lerde Birleşik Amerika-Avrupa İlişkileri
konusunda bir konuşma yapmıştır. Daha evvel
muhtelif Avrupa Şehirlerini ziyaret etmiş olan
Prof. Rostow, Ankara’da seminerler de tertip et
miştir.
14-15 Haz. 1973

NATO BAKANLAR KONSEYİ TOPLANTISI
Dışişleri Bakanı ¡Halûk Bay ülken,
NATO
Bakanlar Konseyine katılmak üzere Kopenhag’a
hareketinden önce verdiği demeçte, Konseyin
Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı, Kar
şılıklı ve Dengeli Kuvvet indirimi görüşmelerini
gözden geçireceğini, ıKissinger tekliflerinin de bu
arada bahiskonusu edileceğini söyleyerek bu ko
nuda şu beyanda bulunmuştur: «Bizim bu ko
nudaki görüşümüz, taraflar arasında yapılacak
müzakere yoluyla NATO İttifakına her zaman
hakim olmuş olan ortak güvenlik ilkesi, eşitlik
ve dayanışma zihniyeti çerçevesinde bütün ilgili
devletlerin ¡menfaatlerini gözönünde bulundura
cak müşterek bir çözüme varılması gerektiği
dir. >
NATO Bakanlar Konseyi 'toplantısından
sonra bir ortak bildiri yayınlanmıştır. (Bk. Belge
5). Dışişleri Bakanı, yurda dönüşünde de toplantı
hakkında bilgi vermiş ve İttifakın günün şartla
rına intibakı konusunda da şunları söylemiştir:
«Amerikan Hükümeti bundan bir süre önce
ortaya bazı düşünceler ve genel teklifler atmıştı.
Savunma, malî ve ekonomik konuların tümünün
Atlantik Devletleri arasında görüşme konusu ya
pılması istenmiştir. Tabiatıyla bu teklifler en
başta Atlantik İttifakını ilgilendirmektedir. Yapı
lacak olan ortak güvenlik ve eşitlik ilkeleri çer
çevesinde ve dayanışma zihniyeti içinde İttifakın
günün şartlarına en etkili şekilde nasıl intibak
edeceği hususunda ortak bir görüş tesbit edil
miştir.
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Her teknik konunun ait olduğu teşkilât için
de ele alınması tabiî olmakla 'beraber, toplantı
Atlantik İttifakının bütün bu konularının heyeti
umumiyesinin gözönünde bulundurularak, yeni
gelişmelerin ve şartların ışığında incelenmek
suretiyle gerekli tedbirlerin alınması gerektiği
sonucuna varıldı. Bu ilk defa yapılan birşey de
ğildir. Nitekim 1956-57 ve 1967 yıllarında da İt
tifakın yeni şartlara intibakı ihtiyacı belirdiği za
man o şekilde hareket edilmiştir. Bu defa aynı
şey yapılacak ve ortak bir karara varılacaktır.
Müttefiklere İttifakın ilk gününden beri hakim
olan ortaklık ve dayanışma ruhu, bu yeni teşeb
büslerindeki başarılarının teminatıdır. Bu, aynı
zamanda Doğu ülkeleri ile halen yürütülen mü
zakerelerde 'başarılı olmamızın da en önemli ve
vazgeçilmez şartıdır.»
14-15 Haz. 1973

BAYÜLKEN-KAVALYERATOS
GÖRÜŞMESİ
N ATO Bakanlar ¡Konseyinin toplantısı ne
deniyle Dışişleri Bakanı Halûk Bayülken, Yuna
nistan Dışişleri Bakanı ile Kıbrıs sorunu ve TürkYunan ilişkileri konusunda bir görüşme yapmış
tır.
Dışişleri Bakanı 22 Haziranda verdiği bir
demeçte bu görüşme hakkında şunları söyle
miştir:
«Kopenhag’da, Yunanlı meslekdaşımla bu
luştum. Kıbrıs Meselesi ve Türk-Yunan, ilişkileri
üzerinde faydalı görüş teatisinde bulunduk. Ge
rek ikili, gerek milletlerarası seviyede, her iki
memleketin karşılıklı yararına olmak üzere, iki
ülke arasındaki ilişkilerin yeniden dostluk ve sıkı
işbirliği devresine dönebilmesini temin edecek
şartları yaratmak için çalışmak hususunda mu
tabık kaldık. Daha belirgin olarak, iki memleke
tin topraklarında yaşıyan azınlıklar konusunda,
bu azınlıklar mensuplarının her iki ülkenin va~
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tandaşları gibi, barış, güvenliik ve tam eşit mua
mele içinde yaşamalarını temin için gayret sarfı
hususunda, mutabık kaldık. (Her iki memleket,
gerçek millî menfaatlerinin sıkı işbirliği ve sa
mimi dostluklarını takdir ve idrak etmektedir
ler.»
Yunanistan Dışişleri Bakanı da aynı gün bu
konuda şu demeci vermiştir:
«N A T O Bakanlar toplantısı münasebetiyle,
Kopenhag’da Türkiye Dışişleri Bakanı Halûk
Bayülken ile görüşme fırsatını buldum. Bayülken
ile Kıbrıs sorunu ve Türk-Yunan ilişkileri konu
sunda yararlı görüş teatisinde bulunduk. İkimiz
de iki ülke arasındaki ilişkilerin ikili alanda da,
uluslararası alanda da sıkı bir işbirliği ve dost
luk dönemine girmesi için gerekli koşulların ya
ratılması gerektiği konusunda mutabık kaldık.
Türkiye’deki ve Yunanistan’daki azınlıklar
la ilgili olarak, iki tarafın da bu azınlıkların ba
rış ve güvenlik içinde yaşamaları ve iki ülke
vatandaşlarına tanınan haklardan yararlanabil
meleri için çaba harcaması gerektiğinde görüş
birliğine vardır.
Türkiye ve Yunanistan, iki ülke arasında
samimi bir dostluk ve sıkı bir işbirliği kurulma
sının her iki ülkenin ulusal çıkarları için yararlı
olduğunu kabul etmiştir.»

14 Haziran 1973

JAPONYA, ETYOPYA, İSVEÇ VE İTALYA’NIN
YENİ BÜYÜKELÇİLERİ
Japonya’nın yeni Ankara Büyükelçisi Tatsuo Hirose, Etyopya’nm yeni Ankara ¡Büyükelçisi
Colonel Belachew Jemaneh, İsveç’in yeni Anka
ra Büyükelçisi Matheus Lundborg ve İtalya’nın
yeni Ankara Büyükelçisi Giorgio Smoquino, Cum
hurbaşkanına itimatnamelerini sunmuşlardır.
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14 H aziran 1973

İH R A C A T -İT H A L A T B A N K A S IN IN

KREDİSİ

İhracat ve İthalât Bankası Başkanı Henry
Kearns, 60 milyon dolar değerinde yol yapım ve
bakım teçhizatının Türkiye’ye slatışınm finans
manını desteklemek üzere, Amerikan îhracatÎthalât 'Bankasının Amerika’daki harcamaların
% 45’ini finanse etmek üzere Türkiye’ye 27 mil
yon dolar kredi açılmasınla karar verdiğini açık
lamıştır.

14 Haziran 1973

AVRUPA ADALET BAKANLARI KONFERANSI
Stokholm’de başlayan Avrupa Adalet Ba
kanları Konferansında Türkiye’yi temsil eden
Adalet Bakanı Hayri Mumcuoğlu bir konuşma
ylaparak, «Avrupa Konseyinin hukuk alanında
sağladığı gelişmeleri Türkiye memnunlukla kar
şılamaktadır» demiştir. Türkiye’nin Avrupa Kon
seyine verdiği önemi belirten Mumcuoğlu, Tür
kiye’nin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra
da Konsey üyesi ülkeler arasında daha yakın
bir işbirliği kurulmasına katkıda bulunacağını
bildirmiştir.

15 Haziran 1973

KIBRIS BARIŞ GÜCÜNÜN GÖREV
SÜRESİNİN UZATILMASI
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Kıb
rıs Barış Gücünün görev süresinin 15 Aralık ta
rihine kadar uzatılmasına karar vermiştir. Karar
tasarısı 14 oyla onaylanmıştır. Çin Halk Cum
huriyeti çekimser kalmıştır.
Güvenlik Konseyi, Barış
Gücünün, görev
süresini uzatırken, bu süre içinde nihaî çözüme
doğru yeterli gelişme kaydedileceği ve Barış Gü
cünün kısmen veya tamamen çekilmesi imkân
larının doğacağı ümidini izhar etmiştir.
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15 Haziran 1973

NÜZHET KANDEMİR’İN BM UYUŞTURUCU
MADDELER BÖLÜMÜNE ATANMASI
Birleşmiş M illetler Cenevre Ofisi Uyuşturu
cu Maddeler Bölümü Müdür Yardımcılığına Dış
işleri Bakanlığı Uluslararası Kuruluşlar Dairesi
Başkan Yardımcısı Nüzhet Kandemir atanmıştır.

16 - 17 Haz. 1973

RCD TİCARET VE SANAYİ ODALARI
TOPLANTISI
Kalkınma için Bölgesel İşbirliği (RCD) Teş
kilâtı Ticaret ve Sanayi Odası 7. Konsey ve 10.
İcra Komitesi toplantıları Ankara’da yapılmıştır.
Son bir kaç yıldan beri yapılamayan bu toplan
tıda Ticaret Bakanı Ahmet Türkel’in bir konuş
ması okunmuştur. Türkel, Türkiye’nin gittikçe
gelişen ekonomisi ve ihracat-ithalâtta kaydedilen
artışlar hakkında bilgi vermiştir.
RCD Özel Sektör Odaları toplantısında,
«İran, Türkiye ve Pakistan arasında ortak serma
yeli bir şirket kurulması, muhaberat ve ulaşım im
kânlarının kolaylaştırılması, üç ülke arasındaki
ticarî imkânların 'geliştirilmesi ve RCD Ticaret
ve Sanayi Odasının re organizasyonu» hususların
da karar alınmıştır.

16 Haziran 1973

DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANININ
İNGİLTERE VE AMERİKA ZİYARETLERİ
Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ke
mal Kayacan, İngiltere Deniz Kuvvetleri Komu
tanının davetlisi olarak İngiltere’yi ve daha son
ra, Birleşik Amerika Deniz Kuvvetleri Komuta
nının davetlisi olarak Amerika’yı ziyaret etmiştir.

17 Haziran 1973

ULUSLARARASI ÖDEMELER BANKASININ
TOPLANTISI
İsviçre’nin Bale şehrinde açılan Uluslarara
sı Ödemeler. Bankasının yıllık toplantısına TC
Merkez Bankası Başkanı Memduh Güpgüpoğlu
katılmıştır.
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18 Haziran 1973

TÜRKİYE İLE OMAN SULTANLIĞI ARASINDA
DİPLOMATİK İLİŞKİ
Türkiye ile Oman Sultanlığı Hükümetleri
aralarındaki münasebetlerin ve işbirliğinin ge
liştirilmesi yolunda mütekabilen izhar olunan
temenniye uygun olarak 18 Haziran 1973 tari
hinden itibaren Büyükelçilik seviyesinde diplo
matik münasebetler kurulmasını kararlaştırmış
lardır.

19 Haziran 1973

IFC VE JAPON SANAYİ BANKASININ
KREDİLERİ
Dünya Bankasının bir kolu olan IFC (Ulus
lararası Finansman Kurumu) ve Japon Sanayi
Bankası, Sınai Kalkınma Bankasına 10 milyon
dolar tutarında kredi açmışlardır. Bu kredi, Tür
kiye’deki sınai yatırımlarda kullanılmak üzere
dağıtılacaktır.
Öte yandan IFC, Akdeniz Turistik Tesisler
Şirketi tarafından Antalya’daki tatil köyü proje
sinin finansmanı için 600 bin dolar kredi ver
meyi kararlaştırmıştır.

20 Haziran 1973

BM KALKINMA PROGRAMININ TÜRKİYE’YE
AYIRDIĞI FONLAR
Cenevre’de toplanmakta olan Birleşmiş M il
letler Kalkınma Programı Yönetim Konseyi, 19731977 devresinde Türkiye’deki kalkınma projeleri
ne 20 milyon dolar tahsis etmiştir.

20 Haziran 1973

ORTAK PAZARIN BAZI AKDENİZ
ÜLKELERİNE TANIDIĞI İMTİYAZ
Lüksemburg’da toplanan Ortak Pazar Tarım
Bakanları, bazı Kuzey Afrika ve Akdeniz ülke
lerine (Cezayir, Tunus, Fas, İsrail ve İspanya)
tarımsal ürünler alanında tanınacak olan imti
yazlar konusunda anlaşmaya varmışlardır.
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Bu konudaki soruları cevaplandıran Dışiş
leri Sözcü Vekili, «’AET’nin aldığı ısöztkonusaı ka
rarlar, Ortak 'Pazarın genel Akdeniz politikası
çerçevesinde ilgili ülkelerle yürütülecek müza
kerelerdeki tutumunu tespit amacıyla alınmıştır.
Türkiye, Topluluğa katılmaya aday ülke olarak
ayrı bir statüye sahiptir. Türkiye’nin tarım ta
vizlerinin iyileştirilmesi, Kredi Ortaklık Anlaşma
sı çerçevesinde ve bu Anlaşma ile kurulmuş organ
ların alacağı kararla gerçekleştirilmektedir. Bu
çerçeve içinde tarım tavizlerimizin iyileştirilme
si yolundaki çalışmalar halen devam etmektedir.
Bu iyileştirilme sırasında her halükarda, ortaklık
çerçevesinde alacağımız tavizler, Akdeniz ülke
lerine tanınanlardan daha aşağı olmayacaktır.
Bu itibarla, bazı gazetelerin iddia ettiği gibi ül
kemiz aleyhine bir durum sözkonusu olmayıp,
aksine, bunun ötesinde tavizler almak üzere ça
lışmalar yapılmaktadır» demiştir.
21 Haziran 1973

KARŞILIKLI VE DENGELİ KUVVET İNDİRİMİ
GÖRÜŞMELERİ HAKKINDA AÇIKLAMA
Karşılıklı ve Dengeli Kuvvet İndirimi konu
sunda bir süreden beri Viyana’dla yapılan ön gö
rüşmelerin tamamlanması ile ilgili olarak Dışiş
leri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, söz
konusu ön görüşmelerde, asıl görüşmelere katıl
ma şekli ve katılacak ülkelerle, uygulanacak yön
temler üzerinde durulmuştur. Görüşmelerde, kuv
vet indirimlerinin Orta Avrupa’da yapılması ön
görülmüştür. ¡Dışişleri Bakanlığı Sözcü Vekili Tür
kiye’nin de aynı görüşü paylaştığını bildirmiş,
«öteki konularda olduğu gibi, Avrupa’daki bu
görüşmeler de Türkiye’yi yakından ilgilendirdiği
için biz de bu görüşmelere katıldık, bundan son
raki asıl görüşmelere de katılacağız» demiştir.
Kaya Toperi, daha sonra, bu konuda özetle
şunları söylemiştir :
«Biz Türkiye olarak, bu görüşmelerde hazır
bulunmak, görüşmelerin safahatına ve esasına
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vakıf olmak ve gerektiğinde gerekli uyarmaları
yapabilmek istiyoruz. Yoksa amacımız, Orta A v 
rupa’da yapılacak indirimlerle ilgili anlaşmala
ra 'taraf olmak değildir. ıBu itibarla Türkiye'nin
katılışı ile ilgili formül de bu amaçlara uygundur.
Türkiye bütün (görüşmelere devamlı olarak,
iştirakçi sıfatıyla katılmıştır ve katılacaktır. Gö
rüşmelerde, görüşlerini ve düşüncelerini gerek
sözlü, gerek yazılı olarak verme olanaklarına sa
hiptir».
22 Haziran 1973

DIŞİŞLERİ BAKANININ
BEYRUT’TA
BİR GAZETEYE VERDİĞİ DEMEÇ

ÇIKAN

Dışişleri Bakanı Halûk Bayülken, Beyrut’ta
çıkan El Enver Gazetesine verdiği demeçte şun
ları söylemiştir:
«Arap ülkeleriyle her alandaki ilişkilerimi
zi tarafların çıkarına olarak güçlendirmeye çalı
şıyoruz. Türkiye Orta-Doğu uyuşmazlığına özel
bir önem vermektedir. Duruma barışçı, adil ve
şerefli bir çözüm bulunmasını diliyor ve elimiz
deki olanaklarla bu yolda çaba harcıyoruz. Bu
son yıllar, Türkiye ve Arap dünyası arasındaki
iktisadi ilişkilerin hissedilir ölçüde güçlenmesiy
le belirlenmiştir. Bu gelişme, aradaki tarihi, coğ
rafi, sosyal ve kültürel ilişkilerle Türkiye ve Arap
ülkeleri arasındaki resmi ziyaretler sayesinde
gerçekl eşmiş tir.»
Bakan demecini bitirirken, Türk-Arap ticaret
hacminin 1961-1971 arasında 49 milyon dolara y a 
kın bir meblağdan 171 milyon doların üstüne
çıktığını bildirmiştir.
22 Haziran 1973

NIXON-BREJNEV NÜKLEER ANLAŞMASININ
NATO’YA ETKİSİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA
Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı
W iliam Rogers, N A TO üyesi ülkelerin Washington
Büyükelçilerini davet ederek, kendilerine Baş
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kan Nixon ile Brejnev arasında Nükleer Savaşın
önlenmesi konusunda imzalanmış olan anlaşma
nın, ABD’nin NATO müttefiklerine karşı olan
vecibelerinde hiç bir değişiklik meydana getirmiyeceğini söylemiştir.
Rogers, nükleer silahlarla caydırma kavra
mının aynen muhafaza edildiğini kaydetmiş, ta
rafların imzaladıkları anlaşmanın 6. maddesinde,
«ABD ve SSCB, kendilerinin veya müttefikleri
nin savunmaları için gerekli gördükleri takdirde
nükleer silâha başvurabilecekleri hususunun»
yazılı olduğunu, dolayısiyle ABD’nin müttefikle
rine karşı olan sorumluluklarında bir eksilme
meydana gelmediğini söylemiştir.
Rogers, ayrıca SSOB’nin ABD’yi veya mütte
fiklerini kuvvet kullanmakla tehdit etmesi ha
linde, Amerika’nın bu anlaşmaya bağlı kalma
sını gerektiren şartların ortadan kalkacağını ve
ABD’nin gerekli gördüğü şekilde hareket edeceğini
sözlerine eklemiştir.
22 Haziran 1973 tarihinde imzalanan Nük
leer Savaşı Önleme Anlaşması uyarınca, taraflar
bir nükleer savaşı önlemek için çaba harcamayı
ve üçüncü bir devletin uluslararası barış ve gü
venliği tehlikeye düşürecek hareketlere girişme
si halinde birlikte hareket etmeyi kabul etmiş
lerdir.
25 - 28 Haz. 1973

KUVEYT DIŞİŞLERİ BAKANININ ZİYARETİ
Kuveyt Dışişleri Bakanı Şeyh Sabah Al-Ahmad ile Dışişleri Bakanı Halûk Bayülken arasın
daki resmi görüşmeler 25 Haziran günü başla
mıştır. Aynı akşam, Dışişleri Bakanı Bayülken,
Kuveyt Dışişleri Bakanı şerefine bir yemek ver
miştir. Bayülken yemekte yaptığı konuşmada
özetle şunları söylemiştir:
«Bugün ülkelerimiz arasında pürüzlü her
hangi bir siyasî mesele mevcut değildir. Bilâkis,
dünyadaki süratli gelişmeler karşısında, müna-
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sebetlerimizin çeşitli alanlarda işbirliği şeklinde
inkişafı parlak bir istikbal vaade tmektedir.
Türkiye, takip ettiği gerçekçi dış siyaseti ile
bölgemizde b'arış, istikrar ve güvenliğin korun
ması istikametindeki çabaları her zaman destek
lemiştir. 'Bildiğiniz gibi içinde yaşadığımız bölge
uzun zamandanberi istikrar ve barıştan maale
sef mahrumdur.
Türkiye’nin Orta Doğu ihtilâfı muvacehesin
deki tutumuna gelince, yıllardır bölge barışının
kurulmamasmdan üzüntü duymaktayız. Biz kuv
vet kullanılması yolu ile toprak ilhakına ve olup
bittilerle siyasi avantaj sağlanmasına karşıyız.
Kudüs'ün statüsünün tek taraflı olarak değiştiril
mesini kabul etmemekteyiz. Filistinlilerin meşru
haklarını gözetmiyen bir hal tarzının devamlı ola
bileceğine de inanmıyoruz. Temennimiz son de
fa Birleşmik Milletler Güvenlik Konseyinde yeni
den ele alınan ihtilâfın bu açıdan çözüme kavuş
turulmasına yardımcı olacak imkânların yaratıl
masıdır.»
Kuveyt Dışişleri Bakanı Şeyh Sabah Al-Ahmad ise yaptığı cevabî konuşmada Türkiye’ye ge
lişinden itibaren gördüğü yakınlıktan duyduğu
memnuniyeti belirtmiş ve özetle şunları söyle
miştir:
«Bu ülkeye, ülkelerimiz arasındaki iyi iliş
kilerin arttırılmasını sağlamaya geldim. Görüyo
rum ki, bu memlekette, memleketlerimizi biribirine bağlayan asli ve ruhi bağlar ve Arap mem
leketleri ile Türkiye arasında iyi komşuluk mü
nasebetleri bulunmaktadır. Bu memleketi, onun
la her alanda olan ilişkilerimizi arttırmaya mü
sait buluyorum.
Başta Filistin dâvası olmak üzere Arap dâ
valarında Türkiye’nin tutumunu takdirle izle
mekteyiz. Memleketim yardımlaşmayı teşvik et
mektedir. Bu bölge halkları arasında yapılacak
yardımlaşmanın sulh ve emniyet için destek ola
cağına inanmaktayız.
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Kuveyt, tehdit ile kuvvet kullanılmamasını,
başkalarının arazilerini gasp ve ihlâle teşebbüs
edilmemesini, kendi mukadderatını tayinde ona
hürmetkar olunmasını önermektedir.»
Türkiye-Kuveyt resmi görüşmeleri 26 Haziran’da tamamlanmış ve Kuveyt Dışişleri Bakanı
daha sonra İstanbul'a gitmiştir. Türkiye-Kuveyt
ortak bildirisi 28 Haziran'da yayınlanmıştır. (Bk.
Belge 6).
25 Haziran 1973

TOPRAK REFORMUNUN KANUNLAŞMASI
Toprak ve Tarım Reformu Kanun Tasarısı
Cumhuriyet Senatosunda açık oylamaya sunula
rak kanunlaşmıştır. Toprak ve Tarım Reformu
Kanununun getirdiği bazı hükümler şöyledir :
— Reformun uygulanmasında şahıs ya da
ailelere bırakılacak en az toprak miktarı suluda
300, kuruda ise 600 dönümü geçmiyecektir;
— Kanunla 500 bin topraksız ya da yeter
toprağı bulunmayan çiftçi ailesine toprak verile
cektir;
Reform uygulamasında 32 milyon dönüm
toprak dağıtılacaktır. Dağıtılacak toprakların 14
milyon dönümü 'Hâzineye aittir. 8 milyon dönü
mü kamulaştırma yoluyla sağlanacaktır. 10 mil
yon dönümü ise, islâh yoluyla ¡tarıma açılacak
topraklardır.
— Kamulaştırmada karşılık, kamulaştırma
kararı tarihinden başlamak üzere, yıllık taksit
ler halinde ödenecektir. Kamulaştırma karşılığı
nın % 15’i peşin olarak verilecektir. Ancak bu
miktar, 60 bin liradan az olmayacaktır. Bakiye,
bir yıl sonra başlamak ve 19 yılda ödenmek üzere
19 eşit takside bağlanacaktır.

26 Haziran 1973

DEVLET GÜVENLİK MAHKEMELERİ KANUN
TASARISININ KANUNLAŞMASI
Devlete karşı işlenen suç ve suçluları yargı
layacak olan Devlet Güvenlik Mahkemeleri ku-
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rulmasına ilişkin kanun tasarısı, Senatoda görü
şülerek kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır. Kanuna
göre mahkemelerin hangi illerde kurulacağı Ba
kanlar Kurulu tarafından tespit edilecektir. Dev
let Güvenlik Mahkemelerinin Başkan ve dört
üyesi için (ikisi askeri) Bakanlar Kurulu ikişer
aday gösterecektir.
Kanun yürürlüğe girdikten sonra, İzmir,
Adana ve Adana Mahkemesine bağlı olarak, Di
yarbakır’da Devlet Güvenlik Mahkemeleri kurul
muştur.

27 Haziran 1973

DIŞİŞLERİ BAKANININ BASIN İÇİN
DÜZENLEDİĞİ BRİFİNG
Dışişleri Bakanı Halûk Bayülken basın için
düzenlediği brifingde, Türk dış politikası, Tür
kiye’yi ilgilendiren çeşitli uluslararası sorunlar,
Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı, Karşı
lıklı ve Dengeli Kuvvet İndirimleri, Türkiye-AET
ilişkileri ve NATO gibi konular hakkında bilgi
vermiştir. Bakan brifingde Kıbrıs konusuna da
değinmiş ve «Kıbrıs’taki Toplumlararası Geniş
letilmiş Görüşmelerin önemi bir safhasındayız.
Bu safha, mahalli muhtariyet konusunda varıl
ması mümkün bir anlaşmaya etki edebilecek ni
teliktedir. Müzakerelerde her zaman için mevcut
olagelmiş olan müşfcilâtı azımsamamakla 'birlik
te, bu görüşmelerin olumlu bir sonuç verebilme
sine dair ölçülü iyimserliğimi muhafaza etmekte
yim » demiştir.
Dışişleri Bakanı 26 Haziran günü Trabzon’
un Araklı ilçesine iniş yapan sivil Sovyet uçağı
nın pilotunun iltica talebi ile ilgili bir soruya ce
vaben de, talebin ilgili dairelerce İncelenmekte
bulunduğunu ve sonucun taraflar 'arasında yapı
lacak görüşmelerden sonra belli olacağını söyle
miştir.
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28 H aziran 1973

T U S A Ş ’IN K U R U L M A S I

Türkiye’de uçak sanayii kurulmasını öngö
ren kanun tasarısı Senatoda görüşülerek kabul
edilmiş ve kanunlaşmıştır. Kanuna göre Uçak
Sanayii Anonim Ortaklığının sermayesi 1,5 mil
yar lira olacaktır. Şirket, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığına bağlı olacaktır. Verimlilik ve kâr
lılık esaslarına göre çalışacak olan TUSAŞ, aske
ri ve sivil havacılıkta kullanılan her çeşit uçak,
helikopter ve benzeri araçların imâl ve monta
jını yapabilecektir.
28 Haziran 1973

BİR PARLAMENTO HEYETİNİN
BULGARİSTAN’I ZİYARETİ
Parlamentolar Birliği Türk Grubundan bir
heyet, Parlamentolar Birliği Bulgar Grubu Baş
kanı ve Bulgar Meclisi Birinci Başkanınım dâveti
üzerine Sofya’ya gitmiştir.

28 Haziran 1973

YENİ İRAN SENEGAL BÜYÜKELÇİLERİ
İran’ın yeni Ankara Büyükelçisi Djamohid
Gharib,
Senegal’in yeni Ankara Büyükelçisi,
Cumhurbaşkanına itimatnamelerini sunmuşlar
dır.

29 Haziran 1973

ALMAN MARKI REVALÜASYONU İLE
İLGİLİ AÇIKLAMA
Merkez 'Bankası Müdürü Memduh Güpgüpoğlu, % 5,5 oranında revalüe edilen Alman M ar
kının yeni kurları ile ilgili olarak şu açıklamayı
yapmıştır: «Federal Almanya ile yaptığımız res
mi bir temastan sonra revalüasyon oranında Ba
tı Alman Markının yeni alış ve satış kurlarını
tesbit etmiş bulunmaktayız.»
Öte yandan, Alman Markı revalüasyonu ile
ilgili olarak, Ticaret Bakanı, 1 Temmuz’da şu
açıklamayı yapmıştır: «Alm an Markının, genel
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ithalatımız için büyük payı dolayısiyle, bu para
operasyonunun ithalâtımızın çok önemli bölü
münü pahalılaştıracağından, bu etkiyi imkân nisbetinde önlemek amacıyla, ithalâtta nakdi te
minat oranlarını % 50 nisbetinde indirdik.»

30 Haziran 1973

TÜRKİYE-AET ARASINDAKİ
TAMAMLAYICI PROTOKOLÜN İMZASI
Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu
arasındaki ortaklığın, Topluluğun üç yeni üye dev
letine yayılmasını sağlayan Tamamlayıcı Proto
kol (Bk. Belge 7) Ankara’da Büyük Millet Mec
lisinde yapılan bir törenle imzalanmıştır. Ayrıca
AET Tamamlayıcı Protokolünün ticari hükümle
rini önceden yürürlüğe koymaya olanak sağlayan
bir Geçici Anlaşma imzalanmıştır. Tören vesile
siyle Dışişleri Bakanı Halûk Bayülken (Bk. Bel
ge 8), Avrupa Toplulukları Konseyi Dönem Baş
kanı M. R. Van Elslande ve Avrupa Toplulukları
Komisyonu Başkan Yardımcısı Sir Christopher
Soames konuşmalar yapmışlardır. İmza törenin
den sonra, Türkiye-AET Ortaklık Konseyi 19. dö
nem toplantısını yapmıştır. İmza töreni ve bu
toplantı hakkında bir basın bildirisi yayınlan
mıştır (Bk. Belge 9). Ayrıcıa, Ortaklık Konseyi
toplantısından sonra Avrupa Toplulukları Kon
seyi Dönem Başkanı ve Belçika Dışişleri Bakanı
Renaat Van Elslande ile Dışişleri Bakanı Halûk
Bayülken bir basın toplantısı yapmışlardır, M.
Van Elslande yaptığı konuşmada özetle şunları
söylemiştir: «Geriye bakıldığı takdirde, geçen 10
yıl zarfında memleketinizin geliştiği açıkça gö
rülür. Türkiye, AET’nin kuruluşunun daha ilk
yıllarından itibaren Ortaklığımıza alâka göster
miş, Topluluğumuz da bunu olumlu karşhamiş
tir. Zira Türkiye, başlangıcından itibaren Ortak
lığa katılmanın, kendisine ekonomik alanda ya
rarlı bir 'katkıda bulunacağını anlamıştır.»
Dışişleri Bakanı Halûk Bayülken ise şunları
söylemiştir:
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«9’lar dünyada birinci ¡ticari ünite haline
gelmiştir. Fakat Türkiye Cumhuriyetinin 6’lar ve
9’larla yaptığı anlaşma sadece iktisadi değildir.
Çünkü biz bu belgeyi aynı zamanda siyasi bir
entegrasyon olarak görüyoruz».
Ankara’daki toplantıdan sonra, bazı heyet
üyeleri bir kaç gün daha Türkiye’de kalarak
muhtelif yerlere gitmişlerdir.

30 Haziran 1973

YENİ KONSOLOSLUKLARIN İHDASI
Dışişleri Bakanlığı 23 Haziran 1973 tarihin
den itibaren geçerli olmak üzere bazı 'Başkonso
losluklar (Strasburg, 'Bregenz, Melburn, Mainz,
Düsseldorf) ve Konsolosluklar (Karlsruhe) ih
das edildiğini açıklamıştır. Ayrıca Salzburg Kon
solosluğu, Başkonsolosluğa yükseltilmiş, Kolonya
Başkonsolosluğu, Konsolosluk seviyesine indiril
miş, Strasburg ve Melburn Fahri Konsoloslukları
kapatılmıştır.
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6-9 H aziran 1973

DIŞİŞLERİ BAKANININ OECD TOPLANTISINDAKİ KONUŞMASI
OECD (İktisadi işbirliği ve Gelişme Teşkilâtı) 12. Bakanlar Kon
seyine katılan Türk Heyetinin Başkanı Dışişleri Bakanı Halûk Bayülken, Toplantının açılış oturumunda, genel milletlerarası durum, dün
yada beliren hızlı fiıat artışları ve enflasyon ile toplu mücadele, müs
takar, dayanıklı bir dünya para sistemi kurularak, çeşitli sarsıntılar
yaratan para krizlerinin önlenmesi konularında 'bir konuşma yap
mıştır.
Dışişleri Bakanı, daha sonra enerji, kalkman ülkelerle işbirliği
ve kalkınma meseleleri hakkmdaki gündem maddeleri üzerinde de
konuşmuştur.
Enerji konusunda, Bakan, memleketimiz gibi kalkınma gayretle
ri içinde bulunan, fakat petrol üreticisi olmayan ülkelerin dünya
enerji açığı dolayısıyla karşılaştığı güçlüklerin giderilmesi amacıyla
çalışmalar yapılmasını önermiştir. Kalkınan ülkelerin enerji ihtiyaç
larının karşılanmasının, kalkınma hamlelerinin gerçekleştirilmesi
bakımından çok büyük önem taşıdığını ifade eden Bakan, bu ihtiyaç
ların artan petrol fiyatları dolayısıyla tediyelerde büyük açıklara yol
açmaması amacıyla gelişme yolundaki ülkelere ilâve imkânlar sağ
lanmasının yerinde olacağını belirtmiş, örneğin kriz yaratan parala
rın bu şekilde verimli sahalara sevkedilmesi yollarının araştırılabileceğine işaret etmiştir. Bayülken, ayrıca, enerji ve petrol açığının kar
şılanması için kaynak çeşitlendirilmesine gidilmesi, yeni saha ve kay
naklar aranması fikrini de desteklemiştir.
Gelişme yolundaki ülkelerle işbirliği alanında ise, kalkınma ih
tiyaçlarının bir bütün olduğuna, ekonomik gelişme olmadan, yaşa
ma şartlarının tam manasıyla islâh edilemeyeceğine dikkati çekerek,
kalkınan ülkelerin bu hedefe ulaşmalarını sağlayacak şekilde, en
düstri, tarım kesimlerinde ve diğer bütün kesimlerde verim artışları
ve teknik gelişme temininin yatırımlara bağlı bulunduğunu belirten
Bakan, bu imkânların temini amacıyla milletlerarası camianın deste
ğinin geliştirilmesi, yardım miktar ve şartlarının takviyesi gereğine
değinmiş, ayrıca, kalkınan ülkelerin ihtiyaçlarının artmasının, kal
kınma hamlelerine yardımcı olacağını ifadeyle, bu maksada matuf
bulunan tercihli ticaret sisteminin fark gözetmeksizin bütün gelişme
yolundaki ülkelere teşmilini istemiştir.
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7 H aziran 1973

NATO SAVUNM A PLÂNLAMA KOMİTESİ BİLDİRİSİ
Kuzey Atlantik Andlaşması Savunma Plânlama Komitesinin Ba
kanlar seviyesindeki normal ilkbahar toplantısı 7 Haziran 1973 tari
hinde Brüksel’de yapılmıştır.
Bakanlar, halihazır siyasî ve askerî durumun ışığı altında İttifa
kın savunma durumunu müzakere etmişlerdir. N A TO ’nun üye mem
leketlerin bağımsızlığını koruyan ve Doğu ile daha iyi münasebetleri
emniyet içinde mümkün kılacak müstakar şartlar tesis eden başa
rılarını hatırda tutarak, Bakanlar, İttifak içinde kollektif güvenliğin
teessüsü prensibine, hükümetlerinin güvenlerini ve ellerindeki bütün
kuvvetle bunu destekleme azimlerini yeniden teydd etmişlerdir. Ba
kanlar, devam etmekte olan SALT müzakereleri, Avrupa Güvenlik
ve İşbirliği Konferansının toplanmasına doğru kaydedilen gelişme
ler ve Karşılıklı ve Dengeli Kuvvet İndirimleri konusunda esasa mü
teallik görüşmelere kısa zamanda girişilmesi ihtimalleri gibi Doğu
ile Batı arasındaki artan temasları memnuniyetle karşılamışlardır.
Bununla beraber Bakanlar, bu gelişmelere rağmen Varşova
Paktının kuvvetlerini tamamen savunma maksadıyla lüzum olandan
çok daha fazla ölçü ve mahiyette geliştirmeğe devam ettiğini
kaydetmişlerdir. Bakanlar, bu kuvvetlerin modernizasyonunu
ve
teçhiz edilmesini öngören programa gittikçe artan bir hızla devam
olunduğunu teyid eden bir brifingi dinlemişlerdir. Bakanlar bu çer
çevede, stratejik nükleer kuvvetler, kara ve hava kuvvetleri ile dün
ya çapında genişleyen ve sonuçlandırılan Sovyet Deniz Kuvvetleri
de dahil olmak üzere, N A TO ’nun karşısındaki Sovyet Kuvvetlerinin
güçlendirilin ekte olmasını bilhassa kaydetmişlerdir. Bu yönden Ba
kanlar, gerçek ve devamlı bir detant’m müzakere edilebilmesi için
N ATO ’nun sağlam bir savunma bünyesine sahip olmağa devam et
mesi gerektiğini tekrar teyit etmişlerdir.
Varşova Paktı Kuvvetlerinin artan gücünün ışığı altında Bakan
lar, İttifakın hazır savunma gücünü yeni hazırlanmış olan (İttifakın
1970 terdeki Savunma Meseleleri) AD/70 Raporu çerçevesinde gözden
geçirmişlerdir. Bu rapor, N A TO ’nun her bölgesindeki kara, deniz ve
hava kuvvetlerinin gücünün arttırılması hususunda son iki sene zar
fında kaydtdilmiş bulunan gelişmeleri özetlemekte ve ıslahat gerek
tiren sahalara işaret etmektedir. Müzakerelerde, Bakanlar, Akdeniz
dahil, Kuzey ve Güney bölgelerin özel meselelerini gözden geçirmiş
indir. Bakanlar, NATO kuvvetlerinin modernizasyonu ve techizatlan94

dırıknaşı için d aba fazla ¡kaynak tahsisi zaruretini göz önünde bulun
durarak hali hazır gayretlerini tavsiye edilen 'tedbirlere teksif etme
yi deruhte etmişlerdir. ¡Bu konuda, kuvvet geliştirilmesi tedbirleri ile
ilgili A.B.D.’nin tekliflerini not etmişler ve bunun AD/70 çerçevesi
içinde Savunma ¡Planlama Komitesince incelenmesini kararlaştır
mışlardır.
Bakanlar, ayrıca AD/70 çerçevesinde muharip kuvvetlerin ih
tiyaçlarında gerekli desteği sağlamak gayesiyle Enfrastrüktür, Mu
habere ve Sivil ¡Savunma gibi N A TO ’nun müşterek savunma prog
ramlarını gözden geçirmişlerdir. Lojistik ve silâhlanma araştırma,
geliştirme ve imalâtı sahalarında işbirliğini geliştirmek hususunda
ki artan ihtiyaç üzerinde yeniden önemle durulmuştur. Bakanlar Ku
zey Atlantik Konseyi ve NATO Savunma Plânlama Komitesinin kriz
zamanlarındaki rollerini yerine getirmelerini teminen kolaylıklar ve
usuller tesisi yolundaki esaslı gelişmelerden duydukları tatminkârlığı belirtmişlerdir.
Bakanlar, kamu desteğinin N A TO ’nun savunma gayretlerinin
esaslı bir şartı olduğunu tebarüz ettirerek, üye memleketler ahalisi
arasında İttifakın gaye ve politikasının daha iyi anlaşılmasının ha
yatî lüzumuna dikkati çekmişlerdir.
Bakanlar, enfrastrüktür ihalelerinin vergisiz mukayese yolunda
kaydedilen ilerlemeyi tatminkârlıkla kaydetmişlerdir. Bakanlar, 1973
Aralık ayında görüşülmek üzere Daimi Delegeler seviyesindeki En
frastrüktür Programının geliştirilmesi hususunda lüzumlu tavsiyeleri
hazırlamağa davet etmişlerdir.
Bakanlar, Milli Silâhlanma Müdürleri Konferansının raporu
nu memnuniyetle karşüamışlardır. Silâhlanma sahasında daha faz
la işbirliği yapılması için girişilen gayretleri tatminfcârbkla kaydet
mişler ve İttifak üyesi memleketlerde bu faaliyetlere yüksek seviye
de daha fazla dikkat ve gayret sarfedilmesine devam lüzumu üze
rinde görüş birliğine varmışlardır.
Bakanlara, Avrupa Grubu Savunma Bakanları Başkanı tarafın
dan pratik işbirliği tedbirleri ve bilhassa eğitim ve malzeme imalâ
tı konularında kaydedilen gelişmeler hakkında bir rapor ¡tevdi edil
miştir. Bakanlar, Avrupa Grubunun İttifakın savunmasını kuvvet
lendirmek için Avrupa’nın katkısını arttırmak yolundâki devamlı
çalışmalarını memnuniyetle karşılamışlardır.
Bakanlar, Karşılıklı ve Dengeli Kuvvet İndirimleri müzakerele
rinin pratik neticelerini tetkik etmişler ve NATO hedefinin, daha
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düşük kuvvetler seviyesinde güvenliğin azalmadan idamesi olmak
ta devam ettiğini önemle tebarüz ettirmişlerdir. Bakanlar İttifak üyesi
memleketler tarafından kuvvetlerin indirimi veya geri çekilmesi ko
nusunda tek taraflı hareketlere girişilmesinin, tatminkâr bir anlaş
maya varılabilmesi için müzakerelerin esasını teşkil eden denge şar
tını ortadan kaldıracağı hususundaki kanaatlerini tekrarlamışlar
dır. Bu yönden Bakanlar ABD’nin Müttefiklerinin de benzer şekil
de bir tutum takınmaları halinde, Avrupa’daki kuvvetlerini idame
ve islâh edeceği ve bir Doğu-Batı anlaşması haricinde bu kuvvetler
de indirime gitmeyeceği hususunu yeniden teyid etmek keyfiyetini
memnuniyetle karşılamışlardır.
Bakanlar, Hollanda Savunma Bakanı tarafından ortaya atılan
ve arzu eden memleketler tarafından Merkez Bölgesinde ihtisas
laşmaya gidilmesi imkânlarının araştırılması hususunda bir incele
me yapılmasına dair teklifi kabul etmişler ve daimi seviyedeki Sa
vunma Plânlama Komitesini, gecikmeye mahal vermeden tavsiye
lerde bulunmağa davet etmişlerdir.
Bakanlar, üye memleketlerin, müşterek savunma için yapılan
askeri harcamalar neticesinde ödemeler dengesinde meydana gele
bilecek açıklarla ilgili özel problemler konusunda İttifakın dikkatini
çekmeğe hakları olduğunu evvelce teyit ettiklerini ve bu açığı gi
dermek için üyeler arasında yapılacak işbirliğinin İttifak dayanış
masını güçlendireceği keyfiyetini kabul ettiklerini belirtmişlerdir.
Bu çerçevede Bakanlar, ABD Savunma Bakanı Adayının, Amerikan
Birliklerinin NATO Avrupasmda idamesi neticesinde ortaya çıkan
ödemeler dengesi meseleleri konusundaki beyanlarını kaydetmişler
ve Daimi Delegelere bu meseleleri inceleyerek, uygun düşecek tav
siyelerde bulunmaları talimatını vermişlerdir.
Bakanlar, bu müzakerelerin ışığı altında 1980 senesine kadarki
devre kuvvet plânlaması için Askerî Makamlara, siyasî, askerî, eko
nomik ve teknolojik esaslardan direktif vermişlerdir. Devreli şekilde
yayınlanan direktifler, NATO savunma plânlarının devamlı olarak,
değişen siyasî ve askerî duruma intibak ettirilmesi ve bu plânların
her ülkenin kaynaklarını dikkate almasını temin gayesine matuftur.
Bakanlar sonuç olarak uzun vadede planlamaya tesir eden strate
jik meseleleri ortaya koyarak bunları gelecekteki bir toplantıda da
ha derinliğine inceleme kararını almışlardır.
Savunma Plânlama Komitesinin Bakanlar seviyesindeki müte
akip toplantısı 1973 Aralık ayında Brüksel'de olacaktır.
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11 Haziran 1973

DIŞİŞLERİ BAKANININ CENTO BAKANLAR KONSEYİ
TOPLANTISINDAKİ KONUŞMASI
Dışişleri ¡Bakanı Halûk Bayülken, CENTO Bakanlar Konseyinin
açılış 'toplantısında şu konuşmayı yapmıştır :
«Majeste Şehinşah Aryamehr’in ilham verici ve lütufkâr mesa
jını, büyük bir ilgi ve memnunlukla dinledik.
İran Başbakanı Ekselans Amir Ab bas Hoveyda’nm bu toplan
tıda bulunmasından dolayı şeref ve mutluluk duyduğumuzu belirt
mek isterim, Ekselanslarının nazik ve candan sözlerine teşekkürle
rimi sunarım.
Şahsî dostluğuna büyük değer verdiğim Sayın Bakan Aziz
Ahmed’i diğer meslekdaşlarımla birlikte bu toplantıda görmek,
memnuniyet vericidir. Pakistan’ın da Konseye Bakan seviyesinde
katılmış olmasından sevinç duymamız gerekir.
Hepimizin şahit olduğu gibi, geçen yıl zarfında, uluslararası
alanda bir takım önemli gelişmeler meydana geldi. Geçen yıla oran
la, olumlu gelişmelerin herşeye rağmen olumsuz gelişmelerden da
ha fazla olduğunu, ¡Bloğu ile Batı arasında önceki yıllara nazaran
daha müsbet ve verimli bir diyalog kurulduğunu müşahade etmek
ten mutluluk duyduk.
Doğu ve Batı ilişkileri arasındaki bu yeni yaklaşım, dünyanın
çeşitli bölgelerini etkilemekten geri kalmadı. Böyle bir dönemin
açılmasına katkıda bulunan Amerika Birleşik Devletlerinin, bu yol
da göstermiş olduğu girişim ve çabaları özellikle belirtmek isterim.
Batı Almanya’nın Sovyetler Birliği ve Polonya ile yaptığı ant
laşmaların onaylanması ve iki Almanya arasındaki ilişkilerin gös
terdiği yeni gelişmeler, Avrupa’da daha memnunluk verici bir at
mosferin yaratılmasına yardımcı olmuştur.
Karşılıklı ve Dengeli Kuvvet İndirimi üzerinde yapılan Viyana
Görüşmeleri gibi Helsinki Hazırlık Toplantısının da başarı ile sonuç
lanması, bu gibi girişimlerin, öngörülmüş hedefler çerçevesinde tu
tulduğu takdirde, yumuşamayı sağlamlaştıracağını ortaya koymuştur.
Bunun gibi, Vietnam Savaşını sona erdirmede, önemli zorluk
ları yenmek ve engelleri ortadan kaldırmak için girişilen cesaret
verici teşebbüsler de diğer önemli gelişmeler olmuştur.
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Anahatlarıyla değindiğim bu gelişmeler, gözden geçirdiğimiz
devrede meydana gelen -kayda değer olumlu olayları teşkil etmiştir.
Dünyanın belirli bölgelerinde meydana gelen bu ümit verici eği
limlerin aksine, bölgemizde doğu ve batı kanatlarını çevreleyen böl
gelerdeki iki önemli soruna, maalesef tatmin edici bir çözüm bulu
namamıştır. PakistanlI kardeşlerimize üzüntü ve acı getiren Alt ••
Kıt’adaki çatışma, bölgede normal şartlara dönüşü ve barış, güven
ve istikrarı sağlayıcı bir çözüme henüz ulaşamamıştır. Geçen altı se
ne zarfında halledilmeden kalan Orta Doğu çatışmasının sonuçları
nı hepimiz biliyoruz. Alt-Kıt’adaki sorunların daha da fazla uzama
sına meydan vermememiz gerektiğine inanıyorum.
Asya Ait-Krt’asındaki sorunları barışçı ve şerefli bir şekilde
çözme yolunda Pakistan’ın sarf ettiği çabalara benzer gayretlerin,
ilgili diğer taraflarca da gösterilmediğini müşahade etmek, bizler
için derin bir üzüntü olmaktadır.
PakistanlI savaş esirlerinin içinde bulunduğu tehlikeli durum,
bizim olduğu kadar, hukuk düzenine inanan herkes için de büyük
bir endişe kaynağıdır.
Bölgedeki kaydadeğer diğer bir görünüm ise yıkıcı faaliyetlerdir.
Özellikle, son iki yıl zarfında bölgedeki bu faaliyetler, hiç şüp
hesiz, doğal kaynaklar yanında, stratejik ve jeo-politik durum ne
deniyle yoğunlaşmıştır. Bu çeşit yıkıcı faaliyetleri kontrol altına al
mak için, gerekli tedbirleri, almış bulunmamıza ve almaya devam
edeceğimize rağmen, dikkati elden bırakmamamız gerekmektedir.
Her vesile ile belirtilmiş olduğu üzere, bir savunma teşkilâtı
olarak CENTO açıklanan amaçları içinde görevini yürütmeğe çalış
mıştır. Eksikleri ne olursa olsun CENTO, kuruluşundan bu yana, or
tak menfaat konularında büyük ilerlemeler kaydetmiştir. Ayrıca,
ekonomi, kültür ve teknik alanlarında verimli işbirliğini teşvik et
miştir.
Fakat, hepimiz, yeni meseleler ortaya çıkmış olması ve Teşki
lâtımızın kuruluşundan bu yana dünya olaylarında birçok değişik
liklerin ve gelişmelerin meydana gelmesi gibi bir gerçeğin farkın
dayız. Buna rağmen, değişen şartlara kendini uydurma kabiliyeti
ile ve belli bazı ayarlamalarla CENTO’rmn dinamizmini ispat ede
ceğine inanıyoruz.
Ekonomik faaliyetleri yönünden, bu teşkilâtın kuruluşunun
başından beri hükümetlerimiz arasında memnuniyetle devam eden
anlayış ve işbirliği için takdirlerimizi ifade etmek isterim.
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Bir bütün olarak ele aldığımız zaman, CENTO’nun ekonomik
faaliyetlerinde başarılı olduğunu büyük bir memnuniyetle müşahade ediyoruz. A lt yapı projelerinin gerçekleştirilmesi, bugün üye ül
keler tarafından kullanılan ulaşım ve haberleşme bağlantılarının
gelişmesine büyük katkıda bulunmuştur.
Teknik toplantılar ve teknik yardım programlarının uygulan
ması olumlu sonuçlar doğurmuştur. Delegasyonum, bu faaliyetlerin
devam etmesi ve daha da arttırılması gerektiği konusunda hemfi
kirdir.
Yeni ekonomik işbirliği alanları yönünden, üye ülkeler ve Teş
kilât tarafından şimdiye kadar sarf edilen gayretler için takdirleri
mizi ifade etmek isterim.
Ekonomik Komitenin tavsiyeleri ışığında, ekonomik işbirliği
için yeni alanlar sorununa daha fazla eğinileceğim ümit ediyoruz.
Bu vesile ile, Genel Sekretere ortak menfaat alanlarında üye
devletler arasında işbirliğini arttırmak üzere sarf ettiği kıymetli çaba
ları için takdirlerimizi sunuyorum.
Sözlerimi, kendim ve delegasyonum adına, İran Hükümetine,
bize gösterdiği yakın alâka ve mükemmel misafirperverliğin yanında
Bakanlar Konseyi Toplantısının başarısı için yapılan mükemmel or
ganizasyon için ide teşekkür ve şükranlarımızı sunarak bitirmek is
tiyorum.
Ayrıca, bu 'toplantı, bu kardeş ülkedeki takdire lâyık başarıları
ve birçok ekonomik, sosyal gelişme faaliyetlerini bir kere daha mem
nuniyetle ımüşahade etmek fırsatını bize vermiştir.
Teşekkürler ederim. Bay Bakan.»
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12 Haziran 1973

CENTO BAKANLAR KONSEYİ BASIN BİLDİRİSİ
İran Başbakanı Am ir Abbas Hoveyda tarafından okunan İran
Şahı’nm mesajı ile açılan Merkezi Antlaşma Teşkilâtı (CENTO) Ba
kanlar Konseyi 20. toplantısı 10 ve 11 Haziran 1973 tarihlerinde Tahran’da yapılmıştır.
Toplantıya katılan heyetlere,
Abbas A li Khalatbary, İran Dışişleri Bakanı,
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Aziz Ahmed, Pakistan Dışişleri ve Savunma Devlet Bakanı,
Ümit Halûk Bayülken, Türkiye Dışişleri Bakanı,
Sir Alec Douglas Home, İngiltere Dış ve İngiliz Milletler Toplu
luğu İşleri Bakanı,
W illiam P. Rogers, A.B.D. Dışişleri Bakanı,
Başkanlık etmişlerdir.
İran Başbakanının açış konuşmasını müteakiben, Delegasyon
Başkandan ve GENTO Genel Sekreteri, İran Şahı’nm nazik mesajı
ve evsahibi ülkenin misafirperverliği dolayısıyla şükranlarını ifade
eden açılış konuşmaları yapmışlardır.
Toplantıya İran Dışişleri Bakanı A. A. Khalatbary Başkanlık
etmiştir. Bakanlar Konseyi, CENTO Bölgesinin menfaatlerini ilgilen
diren konulara özel bir önem atfederek, milletlerarası durumu ay
rıntılı bir şekilde gözden geçirmişlerdir. Bakanlar, üye ülkeler tara
fından gerçekleştirilen politik ve ekonomik gelişmelerin kuvvet ve
canlılığını, anlaşmazlıkların barışçı ve hakkaniyete uygun yollarla
çözümlenmesinin önemini ve bölgede uyanık bulunmanın devamı
gereğini kabul etmişleridir.
Bakanlar, bu bölgedeki her üye ülkenin bağımsızlık ve toprak
bütünlüğünün muhafazasına verdikleri hayati önemi teyit etmişler
dir. Bakanlar, Pakistan’ın, Hindistan ile çatışmasından sonra karşılaş
tığı problemlerin üstesinden gelmede gösterdiği başarıyı kaydetmiş
ler ve Pakistan ile Hindistan arasındaki anlaşmazlıkların âdil bir
şekilde çözümlenmesi yoluyla Alt-Kıtada sürekli bir barışın sağlana
bileceği ümidini izhar etmişler ve 21 Aralık 1971 tarihli ve 307 sayılı
Güvenlik Konseyi kararına olan desteklerini teyit etmişlerdir. Ba
kanlar, özellikle savaş tutsaklarının bir an evvel serbest bırakılması
çağrısında bulunmuşlardır.
Bakanlar, Orta Doğu’da devam eden kritik durumu endişe ile
gözden geçirmişlerdir. Bakanlar, Güvenlik Konseyinin 22 Kasım 1967
tarihli ve 242 sayılı kararına olan desteklerini teyit etmişler ve Arapîsrail çatışmasının anılan karar çerçevesinde çözümlenmesi yolun
da yürütülmekte olan çalışmaları memnunlukla karşılamışlardır.
Bakanlar, bölgede devam etmekte olan yıkıcı faaliyetleri göz
den geçirerek, hükümetlerinin, bu tür faaliyetlere, mevcut bütün
olanakları ile karşı koymak yolundaki kararlılıklarını belirtmiş
lerdir.
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Bakanlar, silahlanmayı azaltmak maksadıyla yapılmakta olan
görüşmeleri ve Avrupa’daki barış ve istikrarın teşviki için mevcut
elverişli koşulları memnunlukla müşahade etmişlerdir. Bakanlar,
bu görüşmelerin CENTO bölgesinin menfaatlerini de dikkate ala
cağı yolundaki ümitlerini ifade etmişlerdir.
Bakanlar, Askeri Komite Raporunu kabul ederek, ülkelerinin
Silâhlı Kuvvetleri arasındaki işbirliğinin kaydettiği devamlı geliş
meleri belirtmişlerdir.
Bakanlar, bölge ülkelerinin hızlı ekonomik kalkınmaları dola
yısıyla memnuniyetlerini ifade etmişlerdir. Ekonomik Komitenin ra
porunun gözden geçirilmesi sırasında, Bakanlar, Komiteyi, CENTO
içinde ekonomik işbirliğinin kuvvetlendirilmesi ve teşvik, edilmesi
amacıyla, çalışmalarını genişletmek yollarını araştırmakla görev
lendirmiştir.
Geçen yıla ait faaliyetlerin gözden geçirilmesini tamamlayan
Bakanlar, Genel Sekreterin yıllık raporunu memnuniyetle kaydet
mişlerdir. Bakanlar, CE-NTO bölgesinde, barış, güvenlik ve istikrar
için işbirliğine devam ve sosyal ve ekonomik gelişmeyi daha fazla
teşvik etmek yolundaki kararlılıklarını teyit etmişlerdir.
Bakanlar, Amerika Birleşik Devletleri Hükümetinin, Konseyin
gelecek toplantısını 1974 Mayıs ayında Washington’da yapılması
yolundaki davetini kabul etmişlerdir.
B E L G E
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15 Hazran 1973

NATO BAKANLAR KONSEYİ TOPLANTISI
NETİCESİNDE Y A Y IN L A N A N ORTAK BİLDİRİ
1. Kuzey Atlantik Konseyinin Bakanlar seviyesindeki toplantısı
14 ve 15 Haziran 1973 tarihlerinde Kopenhag’da akdedilmiştir.
2. Bakanlar, İttifakın geçmiş yıllarda milletlerarası barış ve
güvenliğe yapmış olduğu önemli katkıya dikkati çekmişlerdir. Batı
nın kendini savunma hususundaki sarsümaz kararlılığı ve bunu
yapabilmek için kendinde var olan sağlam askerî gücü olmasa idi,
Doğu-Batı ilişkilerinin İslah edilmesi ve Avrupa’da gerginliğin azal
tılması yolundaki kaydedilen ilerlemeler gerçekleştirilemezdi. Ba
kanlar', bu konuda daha fazla bir ilerleme kaydedebilmek için et
kili bir savunma sisteminin 'devamının gerekli olduğunu teyit etmiş
lerdir. Netice olarak müttefikler kendi savunma ve güvenliklerinin
sağlanmasını gerektiren gayretleri sarfetmeğe devam etmelidirler.
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Bakanlar, İttifakın çeyrek asır önce vazedilen ilke ve hedef
lerini teyit etmişlerdir. Mamafih Bakanlar, milletlerarası ilişkilerin
her sahasında halen meydana .gelmekte olan önemli değişiklikleri
kaydetmişlerdir. Bu hususu gözönünde bulunduran Bakanlar diğer
formlarda cereyan eden müzakereleri bağlamamak kaydıyla Hü
kümetlerinin, aralarındaki ilişkileri bir dayanışma ruhu içersinde ve
ortak bir gayretle, bu değişikliklerin ışığı altında incelemesi zama
nının geldiği hususunda karara varmışlardır. Daimi Konseye bu gö
revi vermişlerdir. Bakanlar, barışın idamesi, Doğu-Batı ilişkilerinin
gelişmesi ve daha fazla güvenlik ve refahın sağlanması hususunda
İttifakın hayati bir kuvvet olarak devam edeceğine kani bulunduk
larını ifade etmişlerdir.
Bakanlar, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansının hazır
lıkları ile ilgili olarak Helsinki’de cereyan eden çok taraflı görüşme
lerin neticesini incelemişlerdir. Bu görüşmelere katılmak hususun
da Hükümetlerinin gayelerini gözönünde bulunduran Bakanlar, tek
liflerinin tam ve etraflı şekilde incelenmesini sağlayacak olan Kon
feransla ilgili tertipler üzerinde Helsinki'de anlaşmaya varılmış ol
masından dolayı memnun olduklarını belirtmişlerdir.
Bakanlar, Konferansın, müzakere edilecek konuların ve bilhas
sa iktisat, ilmi, teknik ve çevresel sahalar ile beşerî meseleler ve
özellikle beşerî ilişkiler sahalarındaki güvenlik ve işbirliği konula
rının vüs’at, karmaşıklık ve önemi ile mütenasip olarak yürütülme
si gereğine işaret etmişlerdir. Yapıcı ve belli neticelerin sadece sun’î
bir tarih ile smırlandırılmaması, ayrıntılı ve ciddî müzakereler ile
elde edileceği yolundaki görüşlerini tekrarlamışlardır. Bu şartlar al
tında, Konferansın tatminkâr neticeler istihsal etmesini ümit etme
nin makul olduğunu düşündüklerini belirtmişlerdir. Bu sebeple Ba
kanlar, Konferansın ilk safhasının 3 Temmuz’da Helsinki’de başla
ması yolundaki arzularını ifade etmişlerdir. Konferansın ikinci saf
hasının başlangıç tarihi konusunda bir kararın altınmasınm gerekli
olduğunu kaydetmişler ve bu konuda istişarelerde bulunmak husu
sunda mutabakata varmışlardır.
N ATO ’nun birleştirilmiş savunma programına katılan ülkelerin
Bakanları, Orta Avrupa’da Karşılıklı ve Dengeli Kuvvet İndirimleri
nin yapılması hususunda giriştikleri teşebbüsün, Viyana’da çok ta
raflı hazırlık görüşmelerine yol açtığını memnuniyetle kaydetmiş
lerdir. Bu konuda bugüne kadar varılan anlaşmalar, faydalı geliş
me olarak telâkki edilebilir. Bakanlar, Orta Avrupa’da belli kuvvet
indirimleri ve buna bağlı diğer tedbirler konusundaki müzakerele
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rin, evvelce de üzerinde mutabakata varıldığı gibi, Ekim 1973’de baş
lamasını beklemektedirler. Bu vecibenin zamanında yerine getiril
mesine önem verdiklerini teyit etmişlerdir.
Bu müzakerelerde, ilgili müttefik hükümetlerinin gayesi İttifak
Güvenliğinin, bölünmezliği gözönünde bulundurularak, Orta Avru
pa’da daha aşağı kuvvet seviyesinde, safha safha sağlanmasıdır.
Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansında cereyan eden muvazi
müzakerelerin başarılı neticesi ile Varşova Paktı ülkelerinin denge
li bir neticeye katkıda bulunmaya hazır olması, Avrupa’da daha ve
rimli ve istikrarlı ilişkilerin tesisine imkân verecektir. Sözkonusu
Bakanlar, İttifak ülkelerinin kuvvetlerini azaltmak veya çekme yo
lunda yapacakları tek taraflı bir hareketin askerî istikrarı takviye
etmek gayesi ile tatminkâr bir anlaşmaya varmak için yapılacak
müzakerelere halel getireceği hususundaki kanaatlerini teyit etmiş
lerdir.
Sözkonusu Bakanlar, Karşılıklı ve ¡Dengeli Kuvvet İndirimleri
müzakerelerinin hazırlığı hususunda esasen İttifak içinde varılan
mütabakatta kaydedilen gelişmeyi memnuniyetle müşahade etmiş
lerdir. Daimî Konseyin bu çalışmaya devam etmesini ve önümüz
deki müzakereler için daha ileri bir İttifak programını geliştirmesi
ni talep etmişlerdir.
Bakanlar, stratejik saldırı silâhlarının daimî tahdidini (SALT
II) sağlamak için ABD ile ıSovyetler Birliği arasında cereyan eden
müzakerelerin devam etmesinden memnuniyet duyduklarını ifade
etmişlerdir'. Bu konunun İttifak açısından önemine değinmişler ve
müttefikler arası yakın istişare ihtiyacının devamını teyit etmişlerdir.
Bakanlar, Almanya ile ilgili meselelerde vukubulan son geliş
meleri incelemişlerdir. Bakanlar, bir önceki toplantılarında imza
lanmasını memnuniyetle karşıladıkları Almanya Federal Cumhuri
yeti ile Alman Demokratik Cumhuriyeti arasındaki ilişkilere dair
21 Aralıik 1972 tarihli Temel Anlaşmanın yasama işleminin son bu
larak, Almanya Federal Cumhuriyetince tasvip edilmiş olduğunu
kaydetmişlerdir. Bakanlar ayrıca, Almanya Federal Cumhuriyeti
Hükümetinin Birleşmiş Milletlere girmek için müracaatına imkân
veren yasama işleminin de tamamlanmış olduğunu kaydetmişlerdir.
Bakanlar, iki Alman Devleti arasındaki ilişkilerin Almanya’daki
özel durumun dikkate alınarak, istikrarlı ve tatminkâr bir şekilde
gelişmesi hususundaki ümitlerini izhar etmişlerdir.
Berlin meselesine gelince, Bakanlar, 3 Eylül 1971 tarihli dörtlü
anlaşmaya tam riayet edilmesinin ve bu anlaşmanın olduğu gibi
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tatbikinin, Avrupa’da devamlı yumuşamanın ve istikrarın sağlan
ması için şart teşkil ettiği hususunda görüş birliğine varmışlardır.
Bakanlar, anlaşmanın neticesinde Berlin’in durumunda meydana
gelen pratik mahiyetteki düzelmeleri kaydetmişler ve bu şehrin re
fahının devam etmesi için anlaşmanın sağladığı imkâlarm azami öl
çüde kullanılması hususuda mutabakata varmışlardır.
Bakanlar, Akdeniz’deki durum hakkında Daimî Konseyin, ta
limatları üzerine hazırlamış olduğu raporu kaydetmişlerdir. Bakan
lar, bu bölgede meydana gelen ve İttifak üyesi ülkeler için tehlikeli
sonuçlar yaratabilecek mahiyette olan gelişmeler hakkında endişe
lerini teyit etmişlerdir. Dolayısıyla, bu mesele hakkında istişarelere
devam etmesi ve Bakanlara gelecek toplantılarında bir rapor sun
ması için Daimî Konseye talimat vermişlerdir.
Bakanlar, silâh imalâtı sahasındaki işbirliğinin takviyesini sağ
layacak tedbirlere dair Milli Silâh Müdürleri Konferansı tarafından
hazırlanan raporu ilgi ile karşılamışlardır. Bakanlar, standardizas
yon, geliştirme ve tedarik sahalarında işbirliğinin sağlanması ihti
yacının âcil bir durum almaya başladığını kaydederek, bu konuda
gerekli tedbirlerin alınması için Daimî Konseye talimat vermişlerdir.
N A TO ’nun birleştirilme işi savunma programına katılan ülke
leri temsil eden Bakanlar, Amerika Birleşik Devletlerinin, mütte
fikleri mümasil bir durum takındıkları takdirde, Avrupa’daki kuv
vetlerini idame ve islâh edeceği devlet kuvvetleri, bir Doğu-OBatı an
laşmasının çerçevesi dışında indirmeyeceği hususunda yeniden ver
miş olduğu teminatı memnuniyetle karşılamışlardır. Sözkonusu Ba
kanlar, ayrıca, üye devletlerin, ortak savunma ile ilgili askeri har
camalardan doğan tediye dengesizliği meselelerinin meydana getir
diği özel sorunları evvelce aldıkları karar gereğince, İttifakın dik
katine sunmağa yetkili bulunduklarını ve üye devletlerin, bu mese
leleri azaltmak için girişecekleri işbirliğinin İtttifak içindeki daya
nışmayı takviye edeceğini hatırlatmışlardır. Bakanlar, bu meseleleri
tetkik etmek ve uygun görecekleri tedbirleri tavsiye etmek için Da
imî Delegelere talimat verilmiş bulunduğunu kaydetmişlerdir.
Kuzey Atlantik Konseyinin Bakanlar seviyesindeki gelecek top
lantısı 10 ve 11 Aralık 1973 tarihlerinde Brüksel’de yapılacaktır.
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28 H aziran 1973

TÜRKİYE-KUVEYT ORTAK BİLDİRİSİ
Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Sayın Ü. Halûk Bayülken in dâveti üzerine, Kuveyt Dışişleri Bakanı ve Enformasyon Ba
kan Vekili Sayın Şeyh Sabah El-Ahmed 25-28 Haziran 1973 tarihleri
arasında Türkiye’ye resmî bir ziyarette bulunmuştur. Mümtaz ko
nuğa Kuveyt’in Ankara Büyükelçisi Sayın Yakup Abdül-Aziz El
Ruşid; Büyükelçi ve Protokol Müdürü Sayın Halid M. Gaffar; Ku
veyt Petro-Kimya Endüstrileri Firması Yönetim
Kurulu Başkanı
Sayın Abdülbaki El-Nuri; Dışişleri Bakanlığı Özel Kalem Müdürü
Abdülaziz El-Hıdır ve Dışişleri Bakanlığında İkinci Kâtip Halid ElBobteyn refakat etmişlerdir.
Sayın Şeyh Sabah El-Ahmed, Ankara’da Türkiye Cumhurbaş
kanı Sayın Fahri Korutürk ve Başbakan Sayın Naim Talû tarafın
dan kabul edilmiştir.
Türkiye’de kaldığı zaman zarfında Kuveyt Dışişleri Bakanı ve
Enformasyon Bakan Vekili Ankara’yı ve İstanbul’u ziyaret etmiştir.
Kuveyt Dışişleri Bakanı ve Enformasyon Bakan Vekili ile Tür
kiye Dışişleri Bakanı arasındaki görüşmeler iki ülke arasındaki sı
cak ilişkileri yansıtan dostane bir hava içinde geçmiştir.
Bakanlar, uluslararası durum hakkında tam bir görüş teatisin
de bulunmuşlar ve son uluslararası gelişmeleri görüşürken, özellik
le, Doğu-Batı ilişkilerinin gelişmesine yol açacak gerçek bir evren
sel barışın kurulmasını sağlayacak •tedbirlerin alınmasının önemi
üzerinde durmuşlardır.
İki Taraf, Birleşmiş Milletler Teşkilâtının ilke ve amaçlarına
duydukları saygıyı ifade etmişler ve Teşkilâtın, insanlık hizmetinde
oynadığı rolü güçlendirmenin gerekli olduğunu belirtmişlerdir.
İki Bakan, Orta-Doğu bölgesindeki durumu gözden geçirerek,
sorun hakkındaki görüşlerini açıklamışlardır. Bakanlar, siyasî avan
tajlar ve toprak kazancı sağlamak amacıyla kuvvete başvurulması
na ve bu tür kazanç ve avantajların tek taraflı çözümleri zorla ka
bul ettirmek için kullanılmasına karşı olduklarını yeniden ıteyid et
mişlerdir. İki Bakan, İsrail kuvvetlerinin işgal altındaki Arap top
raklarından çekilmesi ve Filistin halkının meşru haklarının Birleş
miş Milletler Kararlarına uygun bir şekilde tüm olarak iadesinin
Orta-Doğu’da âdil ve sürekli bir barışın gerçekleşmesi için gerekli
unsurlar olduğuna dair kesin inançlarını ifade etmişlerdir.
105

İki Taraf, Körfez’deki durumu da gözden ¡geçirmişler ve bu ko
nuda görüş teatisinde bulunmuşlardır. Bakanlar, bu bölgedeki gü
venlik ve istikrarın korunmasının, Körfez Devletlerinin sorumluluk
alanına girdiği ve herhangi bir dış müdahale olmaksızın sağlanması
gereği 'üzerinde durmuşlardır.
İki Taraf, Kıbrıs sorununu görüşmüşler ve Kıbrıs’ın egemenlik
ve bağımsızlığının muhafazası ve Türk ve Rum Toplumlarmın ulus
lararası andlaşmalarla teminat altına alman haklarının korunması
gereği üzerinde durmuşlardır.
İki Bakan, geniş kapsamlı görüşmelerinde Türkiye ve Kuveyt
arasındaki ilişkilerde kaydedilen ilerlemeyi gözden geçirmişlerdir.
Bakanlar esasen yakın ve gelişmekte olan ilişkileri özellikle ekono
mik, ticarî, kültürel ve turistik alanlarda daha da geliştirmek için
Hükümetlerinin karşılıklı arzu ve kararlılığını memnuniyetle müşahade etmişlerdir.
İki Bakan, ekonomik ilişkileri incelerken, Türkiye’nin gelecekte
Kuveyt’ten petrol ithali konusunu ¡görüşmüşlerdir. Bu amaçla hazır
lanan bir program Türk heyetince Kuveyt heyetine takdim edilmiş
tir. İki Taraf, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı tarafından Ku
veyt’te petrol arama çalışmaları tasarısı hakkında yetkili Kuveyt makamlarıylagörüşmelerde bulunmak üzere bir Türk Heyetinin Ku
veyt makamlarıyla görüşmelerde bulunmak üzere Kuveyt’e gönde
rilmesine dair Türk teklifi üzerinde anlaşmaya varmışlardır.
İki Taraf, Akdeniz Gübre Sanayileri ile ilgili sorunlar üzerinde
görüş teatisinde bulunmuşlar ve bu sorunları ele almak üzere en
kısa zamanda bir ortak komite kurulmasını kararlaştırmışlardır.
İki ülke arasındaki kültürel ilişkiler alanında Türk Tarafı, Ku
veyt Heyetine, incelenmek üzere, bir Kültür Anlaşması taslağı sun
muştur.
İki Bakan, Türkiye ve Kuveyt arasındaki derin dostluğun kuv
vetlenmesine katkıda bulunan bu ziyaretin sonuçlarından duyduk
ları memnuniyeti ifade etmişlerdir.
Kuveyt Dışişleri Bakanı ve Enformasyon Bakan Vekili, kendi
sine ve heyetine Türkiye’de gösterilen sıcak misafirperverliğe derin
teşekkürlerini belirtmiştir.
Kuveyt Dışişleri Bakanı Sayın Şeyh Sabah El-Ahmed, Türkiye
Dışişleri Bakanı Sayın Ü. Halûk Bayülken’e, Kuveyt’i ziyaret etmesi
hususunda davette bulunmuştur. Bu davet memnuniyetle kabul
edilmiştir. Ziyaretin tarihi ilerde tesbit edilecektir.
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(ESAS M E T İN )

In response to an invitation extended by H. E. Mr. Ü. Halûk Bayülken, Minister o f Foreign Affairs of the Republic of Turkey, H. E.
Sheikh Sabah Al-Ahmed, Minister of Foreign. Affairs and Acting
Minister of Information of the State of Kuwait, paid an official v i
sit to Turkey from the twenty-fifth to the twenty-eighth of June, 1973.
The distinguished guest was accompanied by H. E. Mr. Y a ’coub Abdul-Aziz Al-Rusheid, Ambassador of Kuwait in Ankara; H. E. Mr.
Khaled M. Jaffar, Ambassador, Director of Protocol; Mr. Abdulbaki
AI-Houri, Chairman of the Petrochemical Industries Company of
Kuwait; Mr. Abdulaziz Alkhoder, Director o f the Cabinet of the M i
nister of Foreign Affairs and Mr. Khaled Al-Bo'btain, Socond Secre
tary at the Ministry o f Foreign Affairs.
H.
E. 'Sheikh Sabah Al-Ahmad was received in Ankara by. H.E.
Fahri Korutürk, President of the Republic of Turkey. He was also
received by H. E. Naim Talû, Prime Minister.
During his stay, the Foreign Minister and Acting Minister of
Information o f Kuwait visited Ankara and Istanbul.
The discussions between the Foreign Minister and Acting Mi
nister of Information of Kuwait and the Foreign Minister of Turkey
were held in a very cordial atmosphere reflecting the warm relation
ship which exists between the two countries.
The Ministers had a full exchange of views on the international
situation arid ¡discussing recent international developments, under
lined particularly the Importance o f the adoption of measures con
ducive to the improvement of the East-West relations and to the
'establishment of a genuine universal peace.
The two sides also emphasized their respect for the principles
and the purposes of the United Nations Organization and stressed
the necessity of strengthening its role in the service of mankind.
The two Ministers reviewed the situation in the Middle-East
region and explained their respective views on the question. They
reaffirmed their opposition to the use of force as a means of secu
ring political and territorial gains and advantages and the use of
such gains ¡and ¡advantages to impose unilateral solutions. The two
Ministers expressed their firm conviction that the withdrawal of the
Israeli forces from the occupied Arab territories and the full resto107

ration of the legitimate rights of the Palestinian people in conformity
with the United Nations resolutions are essential factors in achieving
a just and lasting peace in the Middle-East.
The two sides also reviewed the situation in the Gulf and ex
changed views in this respect. They stressed that the maintenance of
the security and the stability of this region is the responsibility of its
States and has to be achieved free from any foreign interference.
The two sides discussed the Cyprus question and stressed the
necessity of preserving the sovereignty and independence o f Cyprus
and protecting the rights of the Turkish and the Greek communities
as guaranteed by the international treaties.
The two Ministers in their wide-ranging talks, reviewed the
progress that has been made in relations between Kuwait and Tur
key they noted with satisfaction the mutual desire and determination
of their Governments to further promote these essentially close and
developing relations, particularly in economic, commercial, cultural
and touristic fields.
While surveying the economic relations, the Ministers discussed
the prospects o f Turkey’s future importation of petroleum from 'Ku
wait. A program prepared for this purpose was presented by the
Turkish side to the Kuwaiti party. The two sides agreed on the Tur
kish proposal for sending a Turkish delegation to Kuwait to discuss
with the competent Kuwaiti authorities a Turkish project envisaging
oil-drilling operations by the Turkish National Petroleum Company
in Kuwait.
The two sides exchanged views on the questions related to to the
Mediterranean Fertilizer Industries and decided to sot up as soon as.
possible a joint commitee for considering these questions.
As far as cultural relations are concerned, the Turkish side pre
sented for consideration to the Kuwaiti delegation a draft Cultural
Agreement.
The two Ministers expressed their satisfaction with the results
of this visit which contributed to the consolidation of the deep friend
ship between Kuwait and Turkey.
H.
E. the Minister of Foreign Affairs and Acting Minister of In
formation of Kuwait expressed this gratitude for the warm hospitality
extended to him and to his party in Turkey.
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H.
E. Sİıeikh Sabah Al-Ah mad, the Minister of Foreign Affairs
of the State of Kuwait extended to H. E. Ü. Halûk Bayülken, the M i
nister of Foreign Affairs of the Republic of Turkey, an invitation to
visit the State of Kuwait, which was accepted with pleasure. The date
of 'this visit will be fixed at a later time.
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30 Haziran 1973

TÜRKİYE İLE AET ARASINDAKİ ORTAKLIĞIN
TOPLULUĞUN ÜÇ YENİ ÜYE DEVLETİNE YAYILMASINI
SAĞLAYAN TAMAMLAYICI PROTOKOL
Bir yandan,
TÜRKİYE CUMHURBAŞKANI
ö te yandan,
Majeste Belçikalılar Kralı,
Federal Almanya Cumhurbaşkanı,
Fransa Cumhurbaşkanı,
Altes Ruayal
Kraliçesi.

Lüksemburg Büyük Dükü, Majeste

Hollanda

Avrupa Ekonomik Topluluğunu kuran Andlaşma’nm Âkit Ta
rafları olan ve aşağıda «Aslî Üye ¡Devletler» diye anılan Devletler
Majeste Danimarka Kraliçesi, İrlanda Cumhurbaşkanı, Majeste
Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Kraliçesi,
Avrupa Ekonomik Topluluğunu kuran Andlaşmaya katılan Ta
raflar olan ve aşağıda «Yeni Üye Devletler» diye anılan Devletler,
Danimarka Krallığı, İrlanda, Norveç Krallığı ile Büyük Britanya
Kuzey İrlanda Birleşik Krallığının Avrupa Ekonomik Topluluğu ile
Avrupa Atom Enerjisi Topluluğuna katılmalarına ilişkin olup 22
Ocak 1972 tarihinde Brüksel'de imzalanan ve aşağıda «Katılma Andlaşması» diye anılan Andlaşmanın Âkit Tarafları,

ve

ve Avrupa Toplulukları Konseyi,
Katma Protokol ve Malî Protokol da dahil olmak üzere, Türkiye
ile Avrupa Ekonomik Topluluğu arasında bir Ortaklık yaratan ve
aşağıda «Ortaklık Anlaşması» olarak anılan Anlaşma'da, Danimarka
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Krallığı, İrlanda ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik
Krallığının Topluluğa katılmalarından dolayı yapılması gerekli dü
zenlemeleri müştereken tesbit etmeyi kararlaştırmışlardır.
Ve bunun için tam yetki ile atamışlardır.
Adı geçenler, yetki belgelerinin karşılıklı olarak verilmesinden
ve bunların usul ve şekil bakımından uygunluklarının anlaşılmasın
dan sonra aşağıdaki hükümler üzerinde uyuşmuşlardır:
MADDE 1
Danimarka Krallığı, İrlanda ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlan
da Birleşik Krallığı, Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu arasın
daki Ortaklık Anlaşmasına ve 12 Eylül 19.63’de Ankara’da imzalanan
Son Sened ile 23 Kasım 1970’de Brüksel’de imzalanan Son Sened’e
ekli bildirilere taraf olmuşlardır.
MADDE 2
Bunun ayrılmaz parçası olan Protokoller de dahil olmak üzere
Ortaklık Anlaşması’nm ve 1 inci maddede belirtilen Bildirilerin İngi
liz ve Danimarka dillerinde hazırlanan ve bu ProtokoTun Ekinde yer
alan metinleri, asıl metinlerle aynı şartlar içinde geçerlidir.
MADDE 3
Katma Protokolün 12 inci maddesi, 4 üncü fıkradan itibaren,
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
«4. Ortaklık Konseyi, 12 Yıllık bir süre içinde, 3 üncü fıkrada
Türkiye’ye tanınan hakkın, vergilerin 'yükseltilmesi veya yeniden
konması yerine, yeniden kontenjan açma olanağını kapsamasına da
karar verebilir. Tesbit edilen kontenjanın bir önceki yıl İçinde, ilgili
maddede, Topluluktan yapılan ithalâtın '% 60’mdan az olmaması şart
tır. Bu kontenjan tedbirlerinden etkilenen maddelerin 1967 yılı içinde
Topluluk çıkışlı ithalât değeri, 3 üncü fıkranın 1 inci bendinde belir
tilen toplam ithalât değerinden düşülür.
5.
4 üncü fıkra hükümlerine sapma olarak ve Türkiye’nin, 22
nci maddenin 2 ve 3 üncü fıkraları uyarınca %40 olarak tesbit edilen
konsolide liberasyon oranını uyguladığı dönem için aşağıdaki kaide
ler uygulanır:
Ortaklık Konseyi talebin yapüdığı tarihten başlayarak altı ay
içinde 4 üncü fıkraya göre hiç bir karar almadığı takdirde, Türkiye,
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Ortaklık Konseyine bilgi verdikten sonra ve 'talebin yapıldığı 'tarihten
başlayarak en erken birinci yılın bitiminde, 4 üncü fıkrada belirtilen
şartlara uygun kontenjanlar koyabilir.
Bu kontenjanların tümü, aslî haliyle Topluluktan 1967 yılında
yapılan ithalâtın %b'ini geçen bir ithalât değerini etkilememelidir.
Kontenjan tedbirlerinden etkilenen ve aslî haliyle Topluluk çıkışlı it
halât esas alınarak hesaplanan 1967 ithalât değeri, 3 üncü fıkranın
1 inci bendinde belirtilen değerden düşülm elidir. Bununla beraber,
bu kontenjanlar 22 «nci maddenin 4 üncü fıkrası uyarınca konsolide
edilen liberasyon oranının arttırımı sırasında listeye eklenen «madde
leri etkilediği takdirde, ithalât değeri, 1967 yılında aslî üye Devletler
ve yeni üye Devletler çıkışlı ithalât esas alınarak hesaplanır.
Türkiye, listede yer alan tüm maddelerin Topluluktan yapılan
ithalât değerinin azalmaması için, aynı zamanda, 22 inci maddenin
4 üncü fıkrasına göre konsolide edilen liberasyon listesine yeni mad
deler eklemelidir.
Bu fıkranın uygulanmasından «olarak Türkiye tarafından konu
lan kısıtlayıcı tedbirlerin giderek kaldırılması konusunda Ortaklık
Konseyinde «danışmalar yapılabilir.
6.
Ortaklık Konseyi 1, 3, 4 ve 5 inci fıkralar hükümlerinin dı
şına çıkabilir.»
MADDE

4

1. Katma Protokol’ün 12 nci maddesinin, 22 nci maddesinin 2
ve 5 inci fıkralarının, 25 inci ■maddesinin uygulanması için gözönüne
alınacak Topluluk çıkışlı ithalat tutarı, sözkonusu sürede Türkiye
tarafından yeni üye Devletlerden yapılan ithalât eklenerek hesap
lanır.
Bununla beraber, Katma Protokol’un 22 nci maddesinin 2 nci
fıkrasının uygulanması için, bu kaide, Türkiye tarafından 1 Ocak
1976’dan itibaren yapılacak konsolide liberasyon oranı arttırımları
için geçerlidir.
2. Türkiye, bu Protokol’ün yürürlüğe girişinde, Katma Proto
kolün 22 nci maddesinin 4 üncü fıkrası uyarınca bildirilen liberasyon
listesinde aşağıdaki şartlar içinde değişiklik yapabilir;
— Bu değişiklikler, listede yer alan maddelerin Topluluk çıkışlı
1967 ithalât değerinin % 10’undan fazlasını «etkilememelidir.
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— Liberasyon listesinde yer alan tüm maddelerin yine 1967 ra
kamlarına göre hesaplanan Topluluk çıkışlı ithalât değeri azalmamalıdır.
— Liberasyon listesinden çıkarılan maddeler için, bu maddele
rin bir yıl önceki Topluluk çıkışlı ithalatının en az % 60’ına eşit kon
tenjanlar açılmalıdır. Türkiye’nin bu maddelere Katma ProtokoTun
22 nci maddesinin 5 inci fıkrası hükümlerini uygulama hakkı sak
lıdır.
Bu değişikliklerden etkilenen Topluluk çıkışlı ithalât değeri,
Katma Protokol’un 12 nci maddesinin 3 üncü fıkrasının 1 inci bendin
de belirtilen toplam ithalât değerinden düşülmelidir.
Türkiye yukarıdaki hükümler uyarınca alman tedbirleri Ortak
lık Konseyine bildirir.
MADDE

5

Ortaklık Anlaşmasının 29 uncu maddesinin 1 inci fıkrası aşağı
daki hükümle değiştirilmiştir:
«Anlaşma, bir yandan, Türkiye Cumhuriyeti ülkesinde, öte yan
dan, Avrupa Ekonomik Topluluğunu kuran Andlaşmada öngörülen
şartlar dahilinde, Belçika Krallığı, Danimarka Krallığı, Federal A l
manya Cumhuriyeti, Fransa Cumhuriyeti, İrlanda, İtalya Cumhuriye
ti, Lüksemburg Büyük Dukalığı, Hollanda Krallığı ile Büyük Britanya
ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığının Avrupa ülkeleri ile bir üye
Devletin dış ilişkilerini üstlendiği diğer Avrupa ülkelerinde uygula
nır.»
MADDE

6

Katma Protkol’un 35 inci maddesinin 3 üncü fıkrasında öngörü
len birbirini izleyen incelemeler birer yıl öne alınmıştır.
MADDE

7

Katma Protoikol’un I sayılı Ek’inin tek maddesinin 1 inci fıkrası
ile II .sayılı Ek’inin 1 inci maddesinin 2 nci fıkrasında Türkiye yara
rına öngörülen tarife kontenjanlarının yıllık hacimleri aşağıdaki
miktarlara çıkarılmıştır:
Rafine edilmiş petrol ürünleri:
(Ortak Gümrük Tarife No. 27.10, 27.11, 27.12, 27.13 B, 27.14 C)
....................................... 340.000ton
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Perakende olarak satılacak hale .getirilmemiş pamuk iplikleri
(Ortak Gümrük Tarife No. 55.05):
......................................

390 ton

Sair pamuk mensucat
(Ortak Gümrük Tarife No. 55.09):
......................................

1.390 ton
MADDE

8

23 Kasım 1970 'tarihli Malı Protokolün 3 üncü maddesinin 2 nci
fıkrasında öngörülen 195 milyon hesap birimi tutar, 242 milyon hesap
birimlik tutarla değiştirilmiştir.
KISIM

II

GEÇİŞ TEDBİRLERİ
MADDE

9

1. Ortaklık Anlaşması uyarınca saptanan gümrük vergileri ve
eş etkili vergi veya resim indirimleri, yeni üye Devletlerde, saptanan
oranlarda ve takvimlere göre, bu Protokolün yürürlüğe girişiyle bir
likte uygulanır, ©ununla beraber, Katma Protokolün 2 sayılı Eki ile
6 sayılı Ekine ilişkin indirimlerin uygulanmasından doğan hadler,
hiç bir halde üye Devletler tarafından aslî haliyle Topluluğa uygula
nanlardan aşağı olamaz.
2. 1 inci fıkra hükümlerinden sapma olarak, Birleşik Krallık
dışındaki üye Devletlere uygulanan vergilere eşit gümrük vergileri
İrlanda’da, 2 sayılı Ek’de yer alan maddeler için 31 Aralık 1975’e ka
dar Türkiye bakımından uygulanabilir.
3. 1 inci fıkra uyarınca yeni üye devletlerin Türkiye’ye uygu
ladıkları indirimlere esas olan hadler, her an üçüncü Devletlere uy
guladıkları hadlerdir.
4. Yukarıdaki fıkralar hükümlerinden sapma olarak, bu hü
kümlerin uygulanması son hadde doğru yaklaşana yöneliminden ge
çici olarak ayrılan tarife hareketlerine sebep olabilecek ise, Dani
marka, İrlanda ve Birleşik Krallık vergilerini ilerideki bir yaklaşma
sırasında bu vergilere ulaşılmcaya kadar idame ettirebilir veya gerek
tiğinde, ilerideki bir yaklaşmadan doğan vergiyi, tarife yaklaşımı bu
seviyeye ulaştığı veya bu seviyeyi geçtiği anda uygulayabilirler.
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M ADDE

10

Yeni Üye Devletler, 3 sayılı Ek'de yer alan maddelere ilişkin ma
lî nitelikli gümrük vergilerini veya bu vergilerin malî unsurunu, Tür
kiye’ye diğer üye Devletlerle aynı uygulamayı yaparak, Ortaklık An
laşması uyarınca saptanan vergilere uydururlar.
9 uncu maddenin hükümleri bu vergilerin koruyucu unsuruna
uygulanır.
MADDE

11

1. Türkiye, yeni üye Devletler bakımından, üçüncü ülkelere uy
guladığı gümrük vergileri ve eş etkili vergi veya resimler ile Ortaklık
Anlaşması uyarınca aslî haliyle Topluluğa uyguladıkları arasında
mevcut farkı aşağıdaki sıra ve süreye göre % 20’lik dilimler halinde
irdirir:
İlk yaklaşım bu Protokolün yürürlüğe girişinde yapılır.
Bundan sonra, birbirini izleyen dört yaklaşım 1 Ocak 1974, 1
Ocak 1975, 1 Ocak 1976 ve 1 Temmuz 1977’de yapılır.
2. Bu Protokol 1 Ocak 1974’den sonra yürürlüğe girdiği takdir
de, Türkiye, yeni üye Devletler bakımından, yürürlüğe giriş sırasında
1 inci fıkrada belirtilen takvimden doğan yaklaşım seviyesini uygu
lar.
3. Yeni üye Devletler tarafından aslî haliyle Topluluğa uygula
nan gümrük vergileri ve eş etkili vergi veya resimlerin kaldırılması
için öngörülen takvim ile kaldırma sıra ve süresi değiştiği takdirde,
Ortaklık Konseyi, bu değişikliği gözönünde bulundurmak için gerekli
tedbirleri alır.
4. Ortaklık Konseyi, Türkiye tarafından yeni üye Devletlere uy
gulanacak indirimleri Katma Protokol uyarınca tesbit edilen vadeler
le denk getirmek için uygun tedbirler kabul edilebilir.
MADDE

12

Türkiye’de elde edilip, imaline Türkiye’de serbest dolaşım duru
munda bulunmayan bir üye Devlet veya bir yeni üye Devlet çıkışlı
maddelere giren mallar da Katma Protokolde öngörülen tercihli re
jimden yararlanır.
Bununla beraber, anılan malların sırasıyla bir yeni üye Devlete
veya bir aslî üye Devlete bu hükümlerden yararlanarak kabulü, Tür
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kiye ile üye Devletler arasındaki alışverişlerde aslî üye Devletler ile
yeni üye Devletler arasındaki alışverişlerde uygulanandan farklı
gümrük vergileri ve eş etkili vergi veya resimler uygulandığı sürece,
Türkiye’de bir fark giderici verginin tahsiline bağlı tutulabilir.
Katma Protokolüm 3 üncü maddesinin hükümleri mutatis mutandis uygulanır.
MADDE

13

1. İrlanda tarafından 3 sayılı Ek’de yer alan maddeler için ida
me ettirilen miktar 'kısıtlamaları, Türkiye bakımından, en geç, sıra
sıyla 1 Temmuz 1975 ve 1 Ocak 1985’de Ortaklık Konseyince saptana
cak usullere göre kaldırılır.
2. 31 Aralık 1974’e kadar, bu Protokol’un 5 sayılı Ek’inde sayı
lan Türkiye çıkışlı maddelerin 'Birleşik Krallığa ithalâtı, aşağıdaki
yıllık kontenjanlarla sınırlanabilir:
— 1973 kontenjanı: 306 Ton
— 1974 kontenjanı • 368 Ton
MADDE

14

1 Temmuz 1977’de son bulan bir dönem içinde Katma Protokol’ un II sayılı Ek’inin 1 inci maddesinin 2 nci fıkrasında öngörülen tari
fe jkıontenjaniarı aşağıdaki gibi paylaştırılır:
Perakende olarak satılacak hale getirilmemiş pamuk iplikleri:
(Ortak Gümrük Tarife No. 55.05)
— Aslî haliyle Topluluk için

300 ton

— Danimarka için

40

»

—• İrlanda için

10

»

— Birleşik Krallık için

40

»

Üye Devletler Sair Pamuk Mensucat
(Ortak Gümrük Tarife No. 55.09)
— Aslî haliyle Topluluk için

1.000 ton

— Danimarka için

20

»

— İrlanda için

10

»

360

»

— Birleşik Krallık için
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MADDE

15

1. 14 üncü ımaddede belirtilen dönem içinde, Katma Protokol’un 6 sayılı Ek’inin 4 üncü maddesinin 3 üncü fıkrasında belirtilen
asgarî fiyat, yeni üye Devletlerde, bu üye Devletlerin her an üçüncü
ülkelere uyguladıkları vergilerin in’iikâsı gözönünde tutularak hesap
lanır.

2. Aynı dönem içinde, Katma Protokolün 6 saydı Ek’inde belir
tilen fark giderici vergiler, değişken unsurlar ve sabit unsurlar, yeni
üye Devletlerde, bunların üçüncü ülkelere her an uyguladıkları had
ler gözönünde tutularak hesaplanır.

KISIM

III

SON HÜKÜMLER
MADDE

16

Bu Protokol ve Ekleri Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu
arasında bir Ortaklık yaratan Anlaşma’nm ayrılmaz parçasıdır.
MADDE

17

1. IBu Protokol, imza eden Devletlerin kendi Anayasa usulleri
ne uyularak onaylanır ve Topluluk yönünden, Avrupa Toplulukları
Konseyince, Topluluğu kuran Andlaşma hükümleri uyarınca bir ka
rar alınması ve bu kararın diğer Taraflara tebliği ile geçerli şekilde
aktedilmiş olur.
Akdin onaylama ve te'bliğ belgeleri Brüksel’de karşılıklı olarak
verilir.
2. Bu Protokol, 1 inci fıkrada belirtilen belgelerin karşılıklı ola
rak verilmesi tarihini izleyen ayın ilk günü yürürlüğe girer.
MADDE

18

Bu Protokol, her metin eşitlikle geçerli olmak üzere, Türk, Al
man, Ingiliz, Danimarka, Fransız, İtalyan ve (Hollanda dillerinde iki
şer nüsha olarak yazılmıştır.
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Türkiye’nin sanayileşmesine ilişkin
ORTAK BİLDİRİ
AKİT TARAFLAR,

Toplulukların genişlemesi sonucunda Türkiye bakımından orta
ya çıkan özel sorunları çözümlemek ARZUSUYLA,
Ankara Anlaşması’nm amacının, Türkiye ekonomisinin hızlan
dırılmış kalkınmasını ve Türk halkının çalıştırılma seviyesinin ve
yaşama şartlarının yükseltilmesini sağlama gereğini tümüyle gözönünde bulundurarak, Taraflar arasındaki ticarî ve ekonomik ilişki
leri aralıksız ve dengeli olarak güçlendirmeyi teşvik etmek olduğuna
İŞARET EDEREK,
Türk Hükümetinin, Türk halkının yaşama düzeyini yükseltmek
ve artan nüfusun yarattığı çalıştırılma sorununu çözümlemek için,
memleketin ekonomik ve sosyal yapısını çök gelişmiş ülkeler Toplu
luğuna katılmayı sağlayacak bir düzeye getirmek amacını güden
Kalkınma Plânları çerçevesinde uzun vadeli bir sanayileşme politi
kası uygulamaya azimli olduğunu KAYDEDEREK,

Bu politikanın hedeflerinin gerçekleşmesinin Ankara Anlaşması’nın amaçlarına ve bu Anlaşma’da belirtilen ortak yararlara uygun
olduğunu KABUL EDEREK,
Ortaklık Anlaşması ve Katma Protokol hükümleri ile gerekti
ğinde adı geçen Anlaşma’nın 22 inci maddesinin 3 üncü fıkrasında
öngörülen olanaklar çerçevesinde Kalkınma Plânına uygun olarak
Türkiye’nin sanayileşmesinin hızlandırılmasına en elverişli tedbirleri
araştırmaya ve almaya azimli olduklarını BEYAN EDERLER.
EK : V
13 ÜNCÜ MADDENİN 1 İNCİ FIKRASINDA
BELİRTİLEN MADDELERİN LİSTESİ

1. — Çoraplar (OGT No. y. 60.03, y. 60,04)
— Nakil vasıtaları için yaylar (OGT No. y. 73.35)
— Ateşleme bujileri ve madenî aksam ve parçalan
(OGT No. y. 85.08 D)
— Fırça cinsinden eşya ve süpürgeler
(OGT No. y. 96.01, y. 96.02)
2. — Özel arabalar
— Hizmet vasıtaları
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13 ÜNCÜ MADDENİN 2 İNCİ FIKRASINDA BELİRTİLEN
MAPDELER LİSTESİ
Birleşik Krallık Tarife Poz.

Maddelerin tanımı

y. 55.08

Ağırlık itibariyle % 50’den fazla pamuk
ihtiva eden lıavlu nev’i bukleli pamuk
mensucat

y. 55.09

Ağırlık itibariyle % 50’den fazla pamuk
ihtiva eden sair pamuk mensucat

y. 58.04

Ağırlık itibariyle % 50’den fazla pamuk
ihtiva eden kadife, pelüş, bukleli men
sucat ve halkalı mensucat

y. 59.13

Ağırlık itibariyle % 50’den fazla pamuk
ihtiva eden elâstiki mensucat (Kauçuk
ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elve
rişli maddelerden müteşekkil) (Örme
olanlar hariç)

y.

61.01

Ağırlık itibariyle % 50’den fazla pamuk
ihtiva eden erkekler ve erkek çocukları
için giyim eşyası

y.

61.02

Ağırlık itibariyle % 50’den fazla pamuk
ihtiva eden kadınlar, kız çocukları ve
bebeler için giyim eşyası

y.

61.03

Ağırlık itibariyle % 50’den fazla pamuk
ihtiva eden erkekler ve erkek çocuk
ları için iç çamaşırları

y•

61.04

Ağırlık itibariyle % 50’den fazla pamuk

ihtiva eden kadınlar, kız çocuklar
bebeler için iç çamaşırları

ve

y*

61.05

Ağırlık itibariyle % 50’den fazla pamuk
ihtiva' eden mendiller ve cep mendilleri

y*

61.06

Ağırlık itibariyle % 50’den fazla pamuk
ihtiva eden şallar, eşarplar, fularlar,
boyun atkıları, kaşkoller, başörtüleri,
peçe ve duvaklar ve benzeri eşya
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y. 62.02

Ağırlık itibariyle % 50’den fazla pamuk
ihtiva eden yatak çarşafları, masa ör
tüleri, tuvalet ve mutfak bezleri, perde
ler ve sair mefruşat eşyası

y. 62.05

Ağırlık itibariyle % 50’den fazla pamuk
ihtiva eden mensucattan ¡mamul diğer
hazır eşya
(giyim eşyası patronları
dahil.)
EK VI
AKİT TARAFLARIN TAMAMLAYICI PROTOKOL’Ü N
UYGULANM ASINA İLİŞKİN ORTAK BİDİRÎLERİ
1. Katma Protokol’ün 3 üncü madde ile değiştirilen
12 nci maddesinin yeni 5 inci fıkrasına ilişkin
Ortak Bildiri

Âkit Taraflar, Türkiye tarafından Katma Protokol’ün 12 nci
maddesinin yeni 5 inci fıkrası hükümlerinin uygulanmasından olarak
kontenjan koyma talebinin yapıldığı sırada gümrük antreposunda ve
ya ihraç edilmek üzere yolda bulunan veya kesin bir satış mukavelesi
ne konu teşkil etmiş olan malların bu kontenjanlara konu olmayaca
ğı hususunda uyuşmuşlardır.
2. Tamamlayıcı Protokol’ün 6 nci maddesine ilişkin
Ortak Bildiri
Akit Taraflar, Tamamlayıcı Protokol’ün 6 nci maddesinde öngö
rülen inceleme sırasında, bir yandan Ortaklık Anlaşmasının hedefle
rinin ve özel değerinin, öte yandan, Türkiye’nin yeni üye Devletlerle
alışverişilerinin özelliklerinin dikkate alınacağı hususunda uyuş
muşlardır.
3. 9 uncu maddenin I inci fıkrasının
uygulanmasına ilişkin
Ortak Bildiri
Akit Taraflar, Katılma Andlaşmasma eklenmiş olup, katılma
nın şartlarına ve Andlaşmalarm- uyumlarına ilişkin Sened’in 39 uncu
maddesinin 5 inci fıkrasının hükümlerine Toplulukça yapılacak uygu
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lama saklı kalmak kaydıyla, İrlanda ve Birleşik Krallığın gümrük
tarifelerinin spesifik vergileri veya karma vergilerinin spesifik kıs
mı için 9 uncu maddenin 1 inci fıkra hükümlerinin dördüncü onda
lıkta yuvarlatılarak uygulanması hususunda uyuşmuşlardır.
4. Tamamlayıcı Protokol’ün 13 üncü maddesinin 2 nci fıkrasında
öngörülen geçici tedbirlere ilişkin bildiri

B İ L D İ R İ
1974 yılı sonunda, Ortaklık Konseyi, Tamamlayıcı Protokolün
13 üncü maddesinin 2 nci fıkrasında öngörülen geçici tedbirlerin
Türk ihracatının gelişmesi üzerindeki etkilerini inceleyecektir.
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TÜRKİYE-AET TAMAMLAYICI PROTOKOL’ÜN İMZASI
DOLAYISIYLA DIŞİŞLERİ BAKANININ YAPTIĞI KONUŞMA
Dışişleri Bakanı Halûk Bayülken, Türkiye -A vrup a Ekonomik
Topluluğu ortaklığının Topluluğun 3 yeni üye devletine yayılmasını
sağlayan Tamamlayıcı Protokolün Türkiye Büyük Millet Meclisinde
yapılan törenle imzalanmasından sonra yaptığı konuşmada şunları
söylemiştir:
«Bundan 10 yıl önce dinamik ve ilerleyen bir ortaklık içerisinde
Türkiye ile AET arasında sağlam ilişkiler kurulmasını sağlayan
Ankara Anlaşmasının imzalanmış olduğu Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin bu salonunda Avrupa Toplulukları üyesi Devletlerin mümtaz
temsilcilerini ve Avrupa Komisyonunun Sayın Başkan Yardımcıla
rını selâmlamak şerefi bana müesser oluyor.
Ortaklığımızın Genişletilmiş Topluluğa uyumunu sağlayan Ta
mamlayıcı Protokolü Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti adına imza
lamış olmaktan özel bir bahtiyarlık duyuyorum.
12 Eylül 1903 yılında yine burada imzalamış olduğumuz Anka
ra Anlaşması ve Ek Protokolü tamamlayan bu belgeyi genişletilmiş
Topluluk ile imzalamak için Türk demokrasisini sembolize eden bu
çatının altında yapılmakta olan bu merasimin özel bir anlamı ve
ihtişamı vardır.
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Ankara Anlaşmasının imzasından bu yana 10 yıl geçmiştir.
6’lar Topluluğu genişlemiş 9’lar Topluluğu haline gelmiştir. Türki
ye’nin bu Toplulukla olan ortaklığı ilerlemiş, ikinci dönemine gir
miştir. Bu ortaklık zihniyeti içinde yapılan çalışmalar ve sarfedilen
gayretler ortaklığın hazırlık döneminin en belirli işaretleri olmuş
ve bugün aramızda bu mes’ut gelişmeyi başlangıcından itibaren iz
lemek fırsatını bulmuş olanlar bunun gerçek gözlemcileri olmuş
lardır.
Son 10 yıl içerisinde -Türkiye’nin ekonomik ve sosyal gelişme
sini Ankara Anlaşmasının gerçek anlayışı içerisinde etkili bir şekil
de desteklemiş olan Avrupa Topluluğuna teşekkür borcumuz vardır.
Sayın Başkan, Sayın Bayanlar Baylar, Helsinki’de yapılacak
Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansının arifesinde ve Tokyo’da
başlıyacak büyük ticaret müzakerelerine yaklaştığımız şu günlerde,
Türkiye hızlı ve ahenkli gelişmesine devam edebilmek için Toplu
luk ortaklarının kendisine gerekli destek ve işbirliğini sağlamaya
devam edecekleri ümidindedir.
Bay Başkan, bugün Tamamlayıcı Protokolü imzaladığımız ve
Ortaklık Konseyinin 19. dönem toplantısını yapacağı bu yerin ken
dine özgü büyük bir anlamı vardır.
Gerçekten, Türkiye Büyük Millet Meclisinin üyeleri Senatör ve
Millet Vekillerinin uzun bir çalışma devresinden sonra 14 Ekim 1973
tarihinde yapılacak genel seçimler için seçim kampanyasına başla
madan önce kendilerine kısa bir dinlenme süresi vermiş oldukları
bugünde, Tamamlayıcı Protokolün imzası, 12 Eylül 1963 tarihli Or
taklık Anlaşması gibi, yine bu çatının altında yapılmaktadır. O Or
taklık Anlaşması iki, yine bu çatının altında çok defa tenkitlere uğ
ramış veya alkışlanmış veya tasvip görmüş, alkışlanmış ve mesut
ve demokratik gelişmesine devam etmiştir.
Bu düşüncelerle Ortaklık Konseyinin biraz sonra yapacağımız
19. dönem toplantısının başarılı olmasını ve sîzlerin
ikametinizin hoş geçmesini gönülden temenni ederim.

Türkiye’deki

Bay ¡Başkan, Bayanlar, Baylar, bu sözlerimi bitirmeden önce
bu Protokolün hazırlanmasında emeği geçenlere ve özellikle Toplu
luğun mümtaz temsilcilerine, sarfettikleri gayretler ve göstermiş
oldukları işbirliği anlayışı için yürekten teşekkürlerimi sunmak is
terim. »
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TÜRKİYE-AET ORTAKLIĞI - ORTAKLIK KONSEYİ BASIN BİLDİRİSİ
Türkiye ile Avrupa
Topluluğun üç yeni üye
yıcı Protokol 30 Haziran
sinde yapılan bir törenle

Ekonomik Topluluğu arasındaki ortaklığın,
Devletine yayılmasını sağlayan Tamamla
1973 günü Ankara’da Büyük Millet Mecli
imzalanmıştır :

Bu Protokolü imzalayanlar şunlardır :
— Türkiye Cumhuriyeti adına .*
Sayı'n 'Ümit Halûk Bayülken. Dışişleri Bakanı,
— Belçika Krallığı adına :
M. Renaat V A N ELSLANDE, Dışişleri Bakanı,
— Danimarka Krallığı adına ’■
*
M. Niels ERSBOEL, Büyükelçi, Daimi Temsilci
— Federal Almanya Cumhuriyeti adına :
M. Otto SCHLEOHT, İktisadi İşlerle Görevli Devlet Sekreteri ve M.
LEBSANFT, Büyükelçi, Daimi Temsilci,
— Fransa Cumhuriyeti adına :
M. de LIPKOWSKİ, Dışişleri ile görevli Devlet Sekreteri,
—
M.
—•
M.

İrlanda Cumhuriyeti adına
J. KEATING, Sanayi ve Ticaret Bakanı,
İtalya Cumhuriyeti adına :
Mario PEDINI, Dışişleri ile görevli Devlet Sekreteri,

— Lüksemburg Büyük Dükalığı adına :
M. Jean DONDELINGER, Büyükelçi, Daimi Temsilci,
— Hollanda Krallığı adına :
M. L. BRINKHORST, Dışişleri ile görevli Devlet Sekreteri,
— Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik-Krallığı adına :
M. DAVIES, Lancaster Dükalığı Şansölyesi,
—

Avrupa Ekonomik Topluluğu adına :

M. Renaat V A N ELSLANDE, Konsey Başkanı ve Sir
SOAMES Komisyonunun Başkan Yardımcısı.

Ghristopher

Ayrıca, AET Tamamlayıcı Protokolünün ticari hükümlerini ön
ceden yürürlüğe koymaya olanak sağlayan bir Geçici Anlaşma im
zalanmıştır.
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Bu tören vesilesiyle, Türk Dışişleri Balkanı Sayın Ümit Halûk
BAYÜLKEN, Avrupa Toplulukları Konseyi Dönem Başkanı M. R.
V A N ELSLANDE ve Avrupa Toplulukları Komisyonu Başkan Y ar
dımcısı Sir Christopher SOAMES konuşmalar yapmışlardır. Konuş
macılar, Türkiye ile Topluluk arasındaki Ortaklığın Topluluğun üç
yeni üye Devletine yayılmasını belirleyen bu belgelerin taşıdığı
öneme işaret etmişlerdir. Türkiye ile Topluluğu on yıldan beri bir
birine bağlayan Ortaklık ilişkilerini böylece dahada güçlenmiş ve
derinleşmiş olacağı 'hususundaki inancı belirtmişlerdir. Bugün im
zalanan metinlerin başlıca hükümleri, bu bildirinin ekinde özetlen
miştir.
İmza töreninden sonra, Ortaklık Konseyi, Türkiye Dışişleri Ba
kanı ve Türk Heyeti Başkanı Sayın Ümit Halûk BAYÜLKEN’in -baş
kanlığında 19üncu dönem Toplantısını yapmıştır.
Topluluk Heyetine, Avrupa Toplulukları Konsey, Dönem Başka
nı ve Belçika Krallığı Dışişleri Bakanı M. Renaat V A N ELSLANDE
Başkanlık etmiştir.
Topluluk üyesi Devletlerin heyetleri bu bildirinin başında ad
ları belirtilen imzacılar tarafından yönetilmişlerdir.
Avrupa Komisyonuna .gelince, çalışmalara Başkan Yardımcı
ları Sir Christopher SOAMES ile M. Patrick HILLERY katılmışlardır.
Başlangıçta, Ortaklık Konseyi ve Topluluk Heyeti Başkanları,
Ankara Anlaşmasının imzalanmasının 10’uncu yıldönümünü kutla
yan bir konuşma yapmışlardır.
Her iki Heyet Başkanı, bu dönem süresince elde edilen olumlu
sonuçları işaret etmişler ve başlangıçtan beri taraflara hakim Olan
ve her fırsatta teyit edilen siyasi iradenin gelecekte, Ankara Anlaş
ması ve tamamlayıcı metinlerin verdiği tüm imkânlar kullanılarak
Ortaklığın hızlı şekilde gelişmesine olan inançlarını belirtmişlerdir.
Bilâhare, tarım ürünlerine uygulanan tercihli rejimin 1 Eylül
1971’de yürürlüğe girişinden bu yana bu ¡konuda kaydedilen sonuç
ları inceledikten sonra Ortaklık Konseyi, Türkiye’nin halen yarar
lanmakta olduğu tarım tavizlerinde en kısa sürede Topluluğun esa
sa ilişkin bir seri iyileştirme yapmasını kabul etmiştir.
Bu tavizler yirmi kadar tarife pozisyonunu ve özellikle aşağı
daki. ürünleri ilgilendirmektedir; kurutulmuş soğan ve sarımsak;
makarna, şehriye ve benzerleri; türlü; malt; altıntop ve turunç; fiğ;
fındık; v.s. Bu tavizler, devam eden inceleme çerçevesinde global
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Akdeniz politikasına giren ürünlerde yeni tavizlerle ileride tamam
lanacaktır. Gerçekten, Topluluk bu politika çerçevesinde tarzları
saptandığından Türkiye’ye derhal teklifler sunacaktır.
Bu alana giren Türkiye çıkışlı domates konsantrelerinin ithalâtı
için Toplulukça teklif olunacak rejime gelince, Topluluk, bu rejimin,
bu ürünün Türk ekonomisi bakımından taşıdığı büyük önemi gözönüne alacağını bildirmiştir. Topluluk bu ithalatın, global politika
ya dahil olup Türkiye ile benzer durumda bulunan Akdeniz ülke
leri çıkışlı aynı ürünler ithalâtına kıyasla en az 'bunlar elverişli bir
muameleye tabi tutulmasına dikkat gösterecektir.
Katma Protokolün 39’uncu maddesinin uygulamaya konması
konusunda (Türk işçileri lehine sosyal güvenlik alanında alınacak
tedbirler), Türk Heyeti, Topluluğun bu tedbirlerin 1973 sonundan
önce anılan maddeye uygun olarak uygulanması için her türlü ça
bayı harcamaya hazır olduğunu not etmiştir.
Ortaklık Konseyi, Ortaklık çerçevesinde Gümrük alanında mev
cut kararları Türkiye ile genişlemiş Topluluk arasındaki ilişkilere
uydurmak için alınacak tedbirleri esastan kararlaştırmıştır.
Genel preferanslara gelince, Türkiye, Topluluk sisteminden ya
rarlanan ülkeler listesine dahil edilmesinin önemini yeniden belirt
miş; Topluluk ise, Türk Heyetinin endişelerini gidermek ve özellikle
Türkiye’nin herhangi bir maddede Topluluk piyasasında da ayrıca
lıklı işlem görmesini önlemek amacıyla Türkiye’ye ortaklık rejimi
ne kıyasla ek avantajlar sağlayan otonom tedbirler aldığını ve bun
ları birçok kere yenilediğini hatırlatmıştır. Üç yeni üye Devletin
katılma senedi uyarınca Topluluğun genel preferanslar sistemini
1 Ocak 1974’den itibaren benimsemeleri gerektiğine göre, Topluluk,
ayrıca, mevcut ¡genel preferanslarm kapsamının iyileştirilmesi ha
linde Türkiye’ye uygulanacak rejimin benzer şekilde iyileştirilece
ğini ve ortaklık ¡hükümlerinin Türkiye’nin ayrıcalıklı işlem görmesi
ni önleyecek şekilde tamamlanması için gerekli otonom tedbirleri ala
cağını Türkiye’ye taahhüt etmiştir.
Türk Heyeti, Toplulukça alman tutumdan duyduğu memnunluğu
belirtmiştir. Bununla beraber, Topluluğun genel p referanslarından ya
rarlanan ülkeler listesine basit şekilde ve bu defa da dahil edilmemiş
olmasından duyduğu üzüntüyü de belirtmiştir. Yakında sanayileşmiş
önemli ülkelerin kendi genel preferans sistemlerinden yararlanacak
ülkelerle iligili olaraik tutum alacakları da gözönünde tutulursa, liste
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ye dahil edilmek üzere bir önem taşımaktadır. Oysa, Topluluğun vere
ceği olumlu bir cevap diğer sanayileşmiş ülkelerin de olumlu bir tu
tum 'takınmalarını teşvik edecek niteliktedir.
Türk Heyeti ülkesinin Topluluğun yararlanan ülkeler listesine
dahil edilmesini yeniden istemiş ve Toplulukça bu Ortaklık Konse
yinde sunulan tutumun, diğer preferans tanıyıcı ülkelerin ön gör
dükleri ışığı altında Türkiye’nin özel durumunun incelenmesinin saklı
tutulmasını memnunlukla not etmiştir.
Ortaklık Konseyi ayrıca Uluslararası alışverişler alanında ön
görülebilir bazı gelişmelerin (Özellikle G A TT’da yapüaoak çok ta
raflı müzakerelerin) ortaklık üzerindeki muhtemel etkileri ile ilgili
olarak görüş teatisinde bulunmuştur.
Türk Heyeti, G ATT çerçevesinde yapılacak çok taraflı ticaret
müzakerelerinin Türkiye bakımından muhtemel sonuçları hakkmdaki endişeleri ve Topluluğun bu müzakerelerde izleyeceği tutum
ile ilgili olarak görüş teatisinde bulunmak isteği konusunda bir be
yanda bulunmuştur.
Topluluk Türk Heyetinin beyanını ve endişelerini
ile kaydetmiştir.

büyük ilgi

Topluluk Heyeti, cevap olarak, çok taraflı müzakerelerle ilgili
global görüşünün saptanması sırasında Türkiye’nin endişelerini tü
mü ile karşılayacak nitelikte olduğunu zannettiğini bir beyanat tesbit ettiğini belirtmiştir.
Bu beyanatta, gelişme yolundaki ülkelerin Dünya ticaretinin
genişlemesinden haklı olarak bekledikleri yararlı etkiler konusunda,
Topluluğun, özel ilişkiler sürdürdüğü ülkelerin yararlanmak duru
munda oldukları avantajlar bir zarar görmeksizin, sanayileşmiş Dev
letlerin tümü tarafından bu amaçla harcanacak çabalara katkıda
bulunacağı belirtilmektedir.
Topluluk, Ortaklık Anlaşması hükümleri uyarınca Türk Heye
ti ile danışmalar yapmaktan geri kalmıyacağmı bildirmiştir.
Türk Heyetinin, İkinci Malî Protokolün 1 Ocak 1973’de yürür
lüğe girişinden itibaren üye devletler tarafından sağlanan malî yar
dıma ek olarak, Türkiye’nin Bankanın öz kaynaklarına a za m i, 25
milyon hesap birimliık birimlik bir sınır dahilinde normal piyasa
şartlarıyla müracaat edebilmesi olanağı ile ilgili talebi de Ortaklık
Konseyinin gündeminde yer almaktaydı. Topluluk, Topluluklar Kon125

şeyinin görüşmeleri ve AYB guvernörler konseyinin olumlu kararın
dan sonra, Türkiye tarafından sunulan talebi kabul edebileceğini
Türk Heyetine beyan etmiştir.
Topluluk, İkinci Malî Protokolün yürürlüğe girişinden bir kaç
ay sonra vuku bulan bu kabulün, anılan Protokolün müzakeresin
den bu yana Türkiye’nin gerçekleştirdiği İktisadî kalkınmanın bir
aynası ve ortaklığın canlılığının bir delili olarak görülmesi gerekti
ğini işaret etmiştir.
Ortaklılk Konseyinin görüşmelerinin sonunda, Türk ve Toplu
luk heyetleri karşılıklı anlayış havasını ve Ortaklık çerçevesindeki
devamlı ilerlemeyi işaret etmişlerdir.
Her iki Heyet, Ortaklık Konseyinin genişlemiş Topluluğun ilk
defa katıldığı bu otorumun, Türkiye ile Topluluk arasında devam
lı bir yaklaşma yolunda olumlu yeni gelişmelere başlangıç teşkil et
tiği hususundaki inancı belirtmişlerdir.
Genişlemeden sonra bir tamamlayıcı Protokol akdi umacıyla
Türkiye ile Topluluk arasında müzakereler Ocak 1972’de başlamış
ve Mayıs 1973’de bitirilmiştir.
Bu tamamlayıcı Protokolde başlıca iki çeşit hükmün yer aldı
ğının belirtilmesi yerinde olacaktır.
Önce, Türkiye ile üç yeni üye Devlet arasındaki ilişkilerde Or
taklık rejiminin giderek uygulanmasını sağlamaya dönük geçiş ted
birleri yer almaktadır. Bu tedbirler, en geç Türkiye ve üç’lerin O r
taklık rejimini tümü ile uygulayacakları 1 Temmuz 1977 de sona
ereceklerdir.
Öte yandan, Tamamlayıcı Protokol uyum tedbirlerini kapsa
maktadır. Bu tedbirlede Türkiye ile Altılar Topluluğu arasındaki Or
taklık çerçevesinde mevcut hükümler de genişlemeden dolayı yapıl
ması gerekli, devamlı nitelikteki değişiklikleri ilgilendirmektedir. Bu
tedbirlerden bazıları şeklidir: Örneğin, anlaşmanın uygulama ala
nım yeni üye devletlere yayan tedbirler, İngiliz ve Danimarka dil
lerinin Ortaklık çerçevesinde kullanılması gibi. Ancak, bu kategoriye
esasa ilişkin tedbirler de girmektedir; bu tedbirler özellikle Toplulu
ğun petrol ürünlerinde açtığı tarife kontenjanının 200.000 tondan
340.000 ¡»ona, pamuk ipliği kontenjanının 300 den 390 tona ve sair
pamuk mensucat kontenjanının 1000 den 1300 tona çıkarılmasını il
gilendirmektedir. Aynı şekilde Türkiye’ye yapılan malî yardımın
miktarı da İkinci Malî Protokol çerçevesinde 195 milyondan 242 mil
yon ¡hesap birimine yükseltilmiştir.
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Tamamlayıcı Protokole Türkiye’nin talebi üzerine,
«esneklik
tedbirleri» diye adlandırılan ve liberasyon alanına ilişkin bir seri
tedbir daha ilâve edilmiştir. Bu tedbirler Türkiye tarafından piya
sasının ileri derecede sanayileşmiş üç yeni üye (Devlet çıkışlı itha
lâta ani açılışının ülkenin sanayileşmesi için doğurabileceği sonuç
larla ilgili olarak belirtilen endişelere cevap olmak üzere kararlaş
tırılmıştır. Bu tedbirlerden bazıları 1970’de imzalanan 'Katma Pro
tokolde öngörülen tedbirlere kıyasla bir yumuşamayı bile ifade et
mektedir.
Öte yandan, Türkiye’nin sanayileşmesi konusunda ilgilerini be
lirlemek amacıyla, Tamamlayıcı Protokolün akit taraflrı bir beya
nat kaleme almışlardır. Bu beyanatta taraflar, Ortaklık Anlaşması
ve Katma Protokol çerçevesinde, Türkiye’nin kalkınma plânına gö
re sanayileşmesini teşvik etmek bakımından en uygun görülecek
tedbirleri araştırmaya ve almaya azimli olduklarını belirtmekte
dirler.
Son olarak tarım alanında, Türkiye lehine Katma Protokolde
öngörülen ilk inceleme sırasında ek tavizler - bu tavizler, yeni üye
Devletlerin Topluluk rejimini benimsemelerinden sonra tarım ürün
leri ithalâtının Türkiye’nin uğrayabileceği zararları gidermek için
Türkiye tarafından talep edilmiştir - saptanması kararlaştırılmıştır.
Normal olarak Katma Protokolün yürürlüğe girişinden bir yıl
sonra yani 1 Ocak 1974 de yapılması gereken bu inceleme tamam
layıcı Protokolün imzasından itibaren başlayacaktır. Dolayısıyla bu
ilk inceleme, genişlemeden dolayı Toplulukça verilen tavizleri de
kapsayacaktır. Gerçekten, akit taraflar, tamamlayıcı Protokole ek
lenen bir bildiride bu inceleme sırasında bir yandan Ortaklık Anlaş
masının hedeflerinin ve özel değerinin, öte yandan Türkiye’nin Top
luluğun yeni üye Devletleri ile alışverişlerinin özelliklerinin dikkate
alınması hususunda uyuşmuşlardır.
Bu ilk inceleme Ortaklık Konseyinin 19. uncu dönem toplantısı
vesilesiyle bugün başlamıştır. (Bu bildirinin 4-6 sayfasına bakınız).
AET tamamlayıcı Protokolü ile AKÇT tamamlayıcı Protokolü
Anayasa usullerine uygun olarak Türkiye’de ve genişlemiş topluluk
üyesi Devletlerde onay işlemlerine konu teşkil edecektir. Bu metin
ler danışıma için Avrupa Parlamenter Meclisine de sunulacaktır.
Çeşitli ülkelerin onaylaması beklenirken, Türkiye ve Topluluk,
Tamamlayıcı Protokolün ticarî hükümlerini yürürlüğe bir Geçici
Anlaşma yoluyla önceden yürürlüğe koyma kararı almışlardır. Bu
Anlaşmanın bugün imzalanmasıyla, Tamamlayıcı Protokolde öngö
rülen ticari rejimin en kısa sürede yürürlüğe konması mümkün ola
caktır.
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Dışişleri Bakanlığı

Dışişleri Bakanlığı
B E L L E T E N İ

Temmuz 1973

Sayı : 93

ANKARA

AYIN

OLAYLARI

SİYASİ

OLAYLAR

Dışişleri Bakanının Helsinki Konferansındaki Konuşması
Dışişleri Balkanı Halûk Bayülken, 3-7 Temmuz tarihleri arasında
Dışişleri Bakanları seviyesinde Helsinki’de toplanan Avrupa Güven
lik ve İşbirliği Konferansında, Türkiye’nin görüşünü açıklamıştır.

Avrupa Konseyi Siyasi Komisyonunun Floransa’daki Toplantısı
3-5 Temmuz tarihleri arasında Floransa’da toplanan Avrupa
Konseyi Danışma Meclisi Siyasi Komisyonunun Türkiye ile ilgili gö
rüşmeleri hakkında, Dışişleri Bakanlığı sözcüsü tarafından bir açık
lama yapılmıştır.

Dışişleri Bakanının Bulgaristan’ı Ziyareti
Dışişleri Bakanı Halûk Bayülken, 16-21 Temmuz tarihlerinde
Bulgaristan’ı resmen ziyaret etmiştir.

Suriye Dışişleri Bakanının Ziyareti
Suriye Arap Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Ba
kanı Abdul-Halim Khaddam, 26-30 Temmuz tarihlerinde Türkiye’yi
ziyaret etmiştir.

•5

KÜLTÜREL

OLAYLAR

Bağdat Tıp Fakültesi Dekanı başkanlığında bir Irak tıp heyeti,
Ankara ve İstanbul Tıp Fakültelerinde incelemelerde bulunmuştur.

oOo

Polonya Senfoni Orkestrası Ankara’da, Devlet Konser Salonun
da bir konser vermiştir.

— oOo —-

Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Öğretim Üyelerinden Prof.
İsmail Hakkı Oygar, İtalya’nın Faenza şehrinde düzenlenen Ulus
lararası Seramik San’at Yarışmasında altın madalya armağanı ka
zanmıştır.

— oOo —

Cento tarafından üye ülkeler öğrencileri için sağlanan burslar
arttırılmıştır. Çok taraflı Teknik İşbirliği Fonunun genişletilen ça
lışmaları çerçevesinde, İran hükümeti de, Türkiye ve Pakistan’dan
gelerek Şiraz’daki Pehlevi Üniversitesinde öğrenim görecek gençler
için 10 adet burs vermiştir.

6

TEMMUZ 1973’DE
TÜRKİYE’NİN DIŞ İLİŞKİLERİ
VE BAŞLICA MİLLETLERARASI OLAYLAR KRONOLOJİSİ

1 Temmuz 1973

NATO DAİMİ TEMSİLCİLERİNİN BAŞKAN
NIXON’LA YAPTIKLARI GÖRÜŞME

Nato Konseyi Daimi Temsilcileri, Birleşik
Amerika’nın başlıca üslerinde yaptıkları bir gezi
sırasında, California’da Başkan Nixon ile bir gö
rüşme yapmışlardır. Başkan Nixon, temsilcilere
bir hafta evvel Brejnev ile yaptıkları görüşme
lerde gizli bir anlaşma yapılmamış olduğu husu
sunda teminat vermiştir.

1 Temmuz 1973

KIBRIS’TAKİ GENİŞLETİÎ MİŞ
CEMAATLERARASI GÖRÜŞMELERE
A R A VERİLMESİ
Genişletilmiş cemaatlerarası görüşmelere
1 'Ağustos’a kadar ara verilmesi üzerine, Türkiye
temsilcisi Prof. Aldıkaçtı, Lefkoşe’den İstanbul'a
dönmeden önce bir demeç vererek, Yunanlı meslekdsşı Prof. Dekleris ile birlikte üzerinde anlaş
mazlık bulunan mahalli muhtariyet konusunda
tarafların görüşlerini uzlaştırmağa çalışacakla
rını ifade etmiştir. Taraflar, son oturumda, ma
halli muhtariyet konusundaki görüşlerini ortaya
koymuşlardır.
Prof. Aldıkaçtı, bu uzlaştırma süreci içinde,
yeni kurulacak statüde; bir toplumun hak ve öz
gürlüklerinin öteki toplumun hak ve özgürlük
lerini ihlâl etmemesi gerektiğini söylemiştir.

2 Tenunuz 1973

YAN İKYAN İLE İLGİLİ KARAR
Ermeni asıllı Gurgeıı Yanikyan, Santa Bar
bara mahkemesinde Los Angeles Başkonsolosu
muz Mehmet Bay dar ile Konsolosumuz Bahadır
Demir’i taammüden öldürmekten suçlu bulun9

•■muştur. Mahkeme, 21 Temmuz’da Yanikyan’a
müebbed hapis cezası vermiştir. Kaliforniya eya
leti kanunlarına göre, Yanikyan 7 yıl cezaevinde
kaldıktan sonra cezasının kalan kısmının affe
dilmesini isteyebilir

2 Temmuz 1973

TÜRKİYE-AVUSTURYA EK SOSYAL GÜVENLİK
ANLAŞMASI
Dışişleri Bakanlığından açıklandığına göre,
25-29 Haziran tarihleri arasındaki müzakerelerden
sonra Türkiye ile Avusturya delegasyonlorı tara
fında, 12 Ekim 1966 tarihli Sosyal Güvenlik Anlaş
masına ek Anlaşma metni Viyana'da parafe edil
miştir.

3-7 Temmuz 1973

HELSİNKİ KONFERANSI
Dışişleri Bakanı Halûk Bayülken, Helsinki’de
yapılan Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferan
sına katılmak üzere 2 Temmuz'da Finlandiya’ya
hareketinden önce basma bir demeç vermiştir
(Bk. Belge 1). Dışişleri Bakanı, Konferansta yap
tığı konuşmada, Türkiye'nin çeşitli konulardaki
tutumunu belirtmiş ve bu arada Akdeniz ülkele
rinin konferansta görüşlerini açıklıyabilmelerini
desteklemiştir (Bk. Belge 2).
Dışişleri Bakanı, daha sonra da Konferans
ta, «İçişlerine müdahale edilmemesi ve güvenli
ğin askeri yönü» konularında iki teklif ileri sür
müştür (Bk. Belge 3). Konferansın sonunda bir bil
diri yayınlanmış (Bk. Belge 4), ayrıca Dışişleri
Bakanı yurda dönüşünde toplantı hakkında bil
gi vermiştir (Bk. Belge 5).

10

3-5 Temmuz 1973

AV R U PA KONSEYİ SİYASİ KOM İSYONUNUN
TÜRKİYE İLE İLGİLİ FLORANSA TOPLANTISI

Avrupa Konseyi Danışma Meclisinin muh
telif komisyonları Floransa’da toplanmıştır. Bu
arada Siyasi Komisyonu gündeminde, İngiliz İşçi
milletvekili George Darling ve bazı arkadaşları
tarafından 1973 Ocak ayında Türkiye hakkında
verilmiş olan önerge de bulunuyordu. Türkiye'
deki durumu inceleyecek bir grubun kurulması
nı öngören bu karar tasarısı, Komisyonda özel
likle usul bakımından ve İngiliz Muhafazakâr
milletvekili Sir F'itzroy MacLean’in hazırladığı
bir rapor esas alınarak görüşülmüştür. Siyasi
Komisyon, çalışmaları sonunda Türkiye’deki du
rumun incelenmesi sözkonusu olmadığını belir
terek, bu arada görevi daha geniş kapsamlı olan
bir özel alt-komite kurmuştur.
Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Semih Akbil,
6 Temmuzda Siyasi Komisyonun bu görüşmeleri
hakkında bir açıklama yapmıştır (Bk. Belge 6).
Toplantıya katılan CGP Başkanı Kayseri Millet
vekili Turhan Feyzioğlu da yurda dönüşünde bu
konuda basına bir demeç vermiştir (Bk. Belge 7).

3 Temmuz 1973

ZEHİRLEYİCİ SİLÂHLARLA İLGİLİ
SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ
Hükümet tarafından 10 Nisan 1972 tarihin
de Londra, Moskova ve Washington’da imzala
nan Bakteriyolojik (biyolojik) ve Zehirleyici Si
lâhların Geliştirilmesi, Yapımı ve S’toklanmasının Yasaklanması ve Bunların İmhasına ilişkin
Sözleşme, Resmi Gazetede yayınlanarak yürür
lüğe girmiştir.
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4 Temmuz 1973

CUMHURBAŞKANININ TÜRK-SOVYET
İLİŞKİLERİ İLE İLGİLİ SÖZLERİ

Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk, ikinci yurt
gezisi sırasında Türkiye-Sovyetler Birliği sınırın
da, Akyaka Doğukapı’daki demiryolu istasyonu
nu ziyaret etmiş ve bu hatırasını nakletmiştir :
«27 Mayıs 1980 tarihini takiben SSCB hükü
met başkanı ile Türkiye Devlet Başkanı Orgene
ral Cemal Gürsel arasında bildiğiniz gibi tarihi
iıki mektup teati edilmiştir. Bu mektuplarla, TürkSovyet ilişkilerinde uzun bir fasıladan sonra iyi
komşuluk münasebetleri tesis etmek gayreti içi
ne girilmişti.
Bu çalışmalarda ben de vazifeli idim. Bu
cümleden olarak Ankara-Moskova arasında direkt
telefon irtibatı sağlanmış, ticari ve iktisadi mü
nasebetler geliştirilme yoluna gidilmiş ve daha
da önemlisi, 1981 yılında Ankara'da Türkiye ve
Sovyetler Birliği arasında bir Demiryolları İrti
batı Anlaşması imzalanmıştır.
Bu demiryolu, Türkiye tarafından Doğukapı istasyonundan başlamaktadır. Bu müzakere
lere 13 sene evvel iştirak etmiş bir kimse olarak
bizdeki istasyonun durumunu görmek istedim.
Şimdi görüyorum ki, istasyonda yapılması gere
ken bütün işler henüz tamamen ikmal 'edilmemiş
tir.
Bu münasebetle ifade edeyim ki, o zaman
olduğü gibi, Türkiye-Sovyetler Birliği arasındaki
iyi komşuluk münasebetlerinin geliştirilmesinde
bugün de her iki taraf için olduğu kadar, bölge
deki barışın geliştirilmesinde ve yerleştirilmesin
de büyük yararlar bulunduğu kanısındayım.»
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4 Temmuz 1973

SURİYE'DEKİ FIRAT BARAJI İNŞAATI
I. BÖLÜMÜNÜN AÇILIŞI
Suriye Cumhurbaşkanı General Hafız ElEsat’ın hazır bulunduğu Tabaka Barajının inşaa
tı ile ilgili bir törene Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanı Kemal Demir, ayrıca Arap devletlerin
den, Sovyetler Birliği ve Romanya’dan da heyet
ler katılmıştır.

5 Temmuz 1973

KAÇIRILAN SOVYET YOLCU UÇAĞININ GERİ
GÖTÜRÜLMESİ
Bir süre önce, Rosbov şehrinde kaçırılarak
Trabzon’a bağlı Araklı ilçesinin Kara Dere sem
tine iniş ya.pan 12 kişilik yolcu uçağı Trabzon’a
getirilmiş ve bir Sovyet teknik heyeti tarafından
geri götürülmüştür.
Öte yandan, uçağın pilotu Petro Anatoliviç
Vavsiliev’in iltica istediğinin Dışişleri Bakanlığın
ca incelemekte olduğu öğrenilmiştir.

7 Temmuz 1973

FENER PATRİKHANESİNİN KIBRIS’TAKİ KİLİSE
ANLAŞMAZLIĞI İLE İLGİLİ AÇIKLAMASI
îsbanbül Rum-Ortadoks Patriği I Dimıtros,
Kıbrıs kilisesi anlaşmazlığı konusunda şu açıkla
mayı yapmıştır-:
.
,
«Kıbrıs Müstakil Ortadoks Kilisesinde, bu
Kilisenin Ruhani Reisi Başpiskopos Makarios ile
Sen Sin od azası 3 Metropolit arasında ortaya çı
kan anlaşmazlığın çözümü maksadıyle bugünlerde
Lefkoşe’de, İskenderiye ve Antakya
Patrikleri
ile Kudüs Patrikhanesi temsilcilerinin iştirakle
riyle toplanmakta olan Ruhani Meclis vesilesiyle
dünya Ortodokslarmm başı olarak İstanbul RumOrtodoks Patriği I Dimitros’un taraflara bir çağ
rıda Dulunduğu bildirilmiştir. :
13

Patrlik Dimitrios mesajında, İstanbul Patrik
hanesinin her türlü siyasetten uzak kaldığını ha
tırlatarak, meselenin tamamen dinî bir karakter
taşıması nedeniyle ve adadaki Kilisenin bağım
sızlığına saygısını belirterek mesajının müdaha
le anlamında değil, sulh çağrısı anlamında ya
pıldığına işaret etmiştir.
Makarios’un çağrısı üzerine toplanan Büyük
Sinod, 9 Temmuz günü, Kıbns Sinodunu meyda
na getiren üç Piskoposun, Makarios’u Başpisko
posluktan azletme kararmı hükümsüz ilân et
miştir.
7 Temmuz 1973

YENİ İTALYAN HÜKÜMETİ
Hıristiyan Demokrat
Partiden
Mariano
Rumor’un başbakanlığında kurulan yeni İtalyan
hükümetine Hıristiyan Demokratlardan başka,
Sosyalistler, Sosyal Demokratlar ve Cumhuriyet
çiler katılmıştır. Sosyalistler bundan evvelki
Andreotti’nin Merkez hükümetinde
bulunma
makta idiler. Dışişleri Bakanlığına, Hıristiyan De
mokrat Aldo Moro getirilmiştir.

10 Temmuz 1973

BAHAMAS’IN BAĞIMSIZLIĞI
Eski bir İngiliz müstemlekesi olan Bahamas
adaları bağımsızlığına resmen kavuşmuştur.

11 Temmuz 1973

ABD’NİN KIBRIS BARIŞ GÜCÜ
MASRAFLARINA YARDIMI
Amerika Birleşik Devletlerinin, Kıbrıs'taki
Birleşmiş Milletler barış gücü masraflarına kat
kı olarak 5,7 milyon dolar verdiği bildirilmiştir.

13 Temmuz 1973

DEVLET BAKANI ÖZTRAK’IN IARK’I ZİYARETİ
Devlet Bakanı Prof. Dr. İlhan Öztrak,
14 Temmuz günü kutlanan Irak Cumhuriyetinin
15. yıldönümü töreninde hazır bulunmak üzer©
Bağdat’a gitmiştir.

13 Temmuz 1973

T Ü R K -İT A L Y A N KREDİ A N L A Ş M A S I

Türkiye ile İtalyan arasındaki 25 milyon do
larlık kredi anlaşması Maliye Bakanlığında im
zalanmıştır. Proje ve röfinansman kredileri ola
rak sağlanan bu miktarın faizi % 5,16 dır.
13 Temmuz 1973

TÜRKİYE-PAKİSTAN SİVİL HAVACILIK
ANLAŞMASI
Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Genel Mü
dürlüğünden bildirildiğine göre, «Türkiye-Pakistan yeni Sivil Havacılık Ulaştırma Anlaşması,
Türk Hava Yollarına Karaşi ve Uzak Doğu’ya,
Pakistan Hava Yollarına da İstanbul ve Avru
pa’ya tarifeli uçuşlar yapmak hakkı tanımakta,
bu uçuşlarm kamu ihtiyaçlarına ve karşılıklı çı
karlara uygun bir şekilde yapılmasını sağlamak
için iki Havayolu arasında etkili bir işbirliği yap
ma imkânını yaratmaktadır. Eski ve yeni anlaş
ma arasında prensip bakımından bir fark olma
makla beraber, uygulamada muğlâk kalan nok
taların açığa kavuşturulması bakımından yeni
anlaşma büyük yarar sağlıyacaktır.»

13 Temmuz 1973

ABD SİYASETİ VE TÜRKİYE İLE İLİŞKİLERİ
KONUSUNDAKİ BÜYÜKELÇİNİN KONUŞMASI
Amerika Birleşik Devletlerinin Ankara Büyükençisi W illiam B. Maoomber’in, .Amerika’nın is
tiklâl günü dolayısiyle Türk - Amerikan Üniversi
teliler Derneğinde yaptığı konuşma eçıklanmıştır
(Bk Belge 8).

13 Temmuz 1973

ARJANTİN DEVLET BAŞKANININ İSTİFASI
11 Mart 1973’te yıllık bir süre için Arjantin
Cumhurbaşkanlığına seçilen Hector Campora, es
ki Başbakan Juan Peron’un iktidara yeniden gel
mesi için görevinden istifa etmiştir.
15

16-21 Temmuz 1973 DIŞİŞLERİ B A K A N I’N IN B U L G A R İS T A N !
ZİY A R E T İ

Dışişleri Balkanı Halûk Bayülken, Sofya’ya
hareketinden önce Bulgaristan’a yapacağı ziyaret
le ilgili olarak şu demeci vermiştir :
«Bulgar Dışişleri Bakanı Petar Mladenov’un
geçen yıl memleketimize yapmış olduğu ziyareti
iade maksadı ile Bulgaristan’a gidiyorum. 1969’dan bu yana iki memleket arasında yüksek sevi
yede devam ettirilen karşılıklı temaslarla, ilişki
lerimizde gelişmeler kaydedildiği bir vakıadır.
Ancak, özellikle komşu ülkeler arasındaki iyi iliş
kilerin sağlam ve devamlı temellere dayandırılabilmesi için taraflarca şikâyete sebep olan konu
ların görmemezlikten gelinmesi veya bunların
hallolunmadan sürüncemede bırakılması akıllı bir
tutum olamaz. Bilâkis, bu tür konuların gerçekçi
bir görüşle, karşılıklı iyi niyetle olumlu sonuçlara
bağlanılması, bu hususta gayret edilmesi en salim
yoldur.»

Türk - Bulgar resmi görüşmeleri 16 Temmuz
günü başlamıştır. Aynı akşam, Bulgaristan Dışiş
leri bakanı, Dışişleri Bakanı Bayülken şerefine bir
yemek vermiştir. Yemekte yaptığı konuşmada,
Mladenov, Türk - Bulgar görüşmelerinin, sekiz ay
önce yapılan görüşmeler gibi, aynı yapıcı ruh
içinde devam etmesi umudunu ifade ederek, «Ger
çi aramızda bazı görüş ayrılıkları vardır, faika t iki
ülkeyi birleştiren bir nokta da mevcuttur, ve bu
da, halklarımızın barış içinde yaşama ve daha iyi
bir gelecek sağlama arzusudur. Esasen iki taraf
da siyasi bir gerçeklilikle ve iyi niyetle davranır
larsa çözülmeyecek hiç bir sorun olamaz» demiş
tir.
lere
nov,
miz,
sine
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Bulgaristan’ın Türkiye ile arasındaki ilişki
verdiği önem üzerinde ısrarla duran Mlade
«Balkan ülkeleriyle ilişkilerimizi geliştirme
başka hiçbir ülkeyi hedef almamaktadır. A k 
bu politika, Balkanlarda barışın takviyesine

ve gerginliğin ortadan kaldırılmasına, Avrupa'da
ise işbirliği ve anlayış havası yaratılmasına yol
açacak niteliktedir.» demiştir.
Bayülken ise, cevabi konuşmasında şunları
söylemiştir :
«Türk-Bulgar ilişkilerini uzun vadeli bir pers
pektif içinde mütalâa ettiğimi belirtmek isterim.
Yapılan ziyaretler, iki ülkenin iyi komşuluk iliş
kilerini geliştirme yolunda harcanan çabaları or
taya koymaktadır.»
Avrupa’daki yeni havanın Bakanlar bölge
sinde güvenlik ve barışın sağlam temeller üzerine
kurulmasına yardım
edebileceğini
söyleyen
Bayülken, Helsinki Konferansına da değinerek,
«Doğu-Batı ilişkilerine getirilen yeni anlayış, söz
lerle nutuklara inhisar etmemelidir» demiştir.
İki Dışişleri Bakanı arasındaki resmi görüş
meler 18 Temmuzda sona ermiştir. Görüşmeler
den sonra Bulgar Radyosuna bir demeç veren
Dışişleri Bakanı Bayülken, özetle şunları söyle
miştir :
«Yaptığım ız görüşmelerden şu sonucu çıka
rıyorum: Türkiye ve Bulgaristan, iki komşu ola
rak iyi komşuluk ilişkilerini geliştirmek istiyor
lar. Bizim gibi sizin de, Türk asıllı Bulgarların,
kendilerine anayasanızca tanınan bütün haklar
dan yararlanmasını istediğiniz kanısına vardım.
Daha önce de ifade ettiğim gibi komşu ülkeler
arasında önemli olan iyi komşuluk ilişkilerinin
varlığıdır ve en önemli amaç da bazı ilişkilerin
geliştirilmesidir. Sizin devlet adamlarınız bu yol
da ellerinden geleni yapmaya kararlılar.»
Dışişleri Bakanı Sofya’da temaslarından
sonra Filibe, Varna ve Burgaz’a gitmiş, bu arada
Bulgaristan’daki soydaşlarımızla görüşmüş, ya
şayışları hakkında bilgi almıştır.
Türk-Bulgar ortak bildirisi 21 Temmuz’da
yayınlanmıştır. (Bk. Belge 9). Bakan yurda dönü
şünde de, ziyareti hakkında basma bilgi ver17

miştir (Bk. Belge 10). Dışişleri Bakanı ayrıca Bul
garistan’daki soydaşlarımızın sorunları ile ilgili
olarak 25 Temmuz’da da bir basın toplantısı yap
mıştır (Bk. Belge 12).

17 Temmuz 1973

AFGANİSTAN’DA CUMHURİYETİN İLANI
Eski Başbakanlardan General Serdar Muhammed Davut Han, ülkesinde krallığa son ve
rerek cumhuriyeti ilân etmiştir. 18 Temmuz 1973
tarihinde de yeni cumhuriyetin Başkanı ilân edil
miştir.
Yeni hükümeti tanımak konusunda ise. Dış
işleri Bakanlığı sözcüsü tarafından 22 Temmuz’
da şu açıklama yapılmıştır.:
«Türkiye ile Afganistan arasında mevcut ta
rihi ve an’anevi dostluk ilişkilerinin kesintiye uğramaksızm devam ettiği gözönünde tutularak,
yeni Afgan hükümetinin milletlerarası hukuk
bakımından bu dost ve kardeş ülkeyi temsile
yetkili olduğu sonucuna varılmış, ve bu itibarla
yeni bir tanıma işlemine lüzum görülmemiştir.»

17 Temmuz 1973

LİBYA’DAKİ BAZI BÜYÜKELÇİLİKLERİN
BOŞALTILMASI İLE İLGİLİ KARAR
Libya Haber Ajansının bildirdiğine göre, iki
gün evvel Halk Komiteleri tarafından alınan ve
Trablusgarp liman bölgesinde bulunmaları dolayısiyle bazı büyükelçiliklerin başka yere nakle
dilmeleri hususundaki kararın Dışişleri Bakanlı
ğınca incelendikten sonra ilgililere gerekli tebli
gat yapılacaktır.
Sözkonusu büyükelçilikler, Türkiye, İngilte
re ve İtalya Büyükelçilikleri ile ABD büyükelçi
lik ikametgâh binalarıdır.
Türkiye büyükelçiliğinin bu karardan muaf
tutulması ile ilgili açıklama 13 Eylül günü An
kara’da yapılmıştır.
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17 Temmuz 1973

CUMHURBAŞKANI BURGİBA’NIN ATATÜRK
HARKINDAKİ SÖZLERİ
Tunus Cumhurbaşkanı Habib Burgiba, Tu
nus’a dostluk ziyaretinde bulunan Savarona okul
gemisini gezdikten sonra, geminin şeref defte
rine şunları yazmıştır:
«35 yıl önce büyük Atatürk’ün yatı olan bu
gemiyi ziyaretten çok duygulandım.
Modern
Türkiye’nin kurtarıcısı ve kurucusu Kemal Ata
türk benim gençliğimin efsanevî şahsiyeti idi.
Tunus’ta ben onu örnek edindim.»

18 Temmuz 1973

D ÜNYA SAĞLIK TEŞKİLÂTININ
İSTANBUL ŞEHRİNE YARDIMLARI
W HO (Dünya Sağlık Teşkilâtı) teknik he
yeti ile görüşen İstanbul Belediye Başkanı Fahri
Atabey, Teşkilâtın çalışmaları ile ilgili olarak şu
bilgiyi vermiştir:
«Beş yıl önce, şehir sorunlarının başında su
ve kanalizasyon konuları vardı. WHO ile müş
terek çalışmalar sonucunda İstanbul’un su prob
leminin büyük bir kısmı halledilmiştir. Bu defa
da aynı Teşkilât, şehrin çöp meselesine eğilmiş
bulunmakta, bu amaçla görevlendirdiği teknik
heyet bu konuda bir rapor hazırlayacaktır.»

20 Temmuz 1973

DR. BORLAUG’IN ZİYARETİ
Buğday türlerini geliştirmedeki başarıların
dan dolayı 1970 yılında Nobel barış ödülünü ka
zanmış olan Dr. Borlaug, Tarım Bakanı ve Ba
kanlık ilgilileri ile görüşmelerde bulunduktan
sonra yurdumuzdan ayrılmıştır.
Dr. Borlaug'm yönetiminde Meksika Araş
tırma Programında geliştirilen Sonora buğdayı,
Çukurova sahil bölgeleri ile Akdeniz, Karadeniz
ve Marmara bölgesinde kullanılmıştır. Buğday
ekilen 8,5 milyon hektarlık alanın 1,5 milyon
19

hektarı ilkbahar buğdayı olup, bunun bir kısmı
da Sonora türüdür. AID, Oregon Üniversitesi,
Rockfeller ve daha diğer kurumlarm teknik yar
dımda bulunduğu Türkiye Buğday
Araştırma
Programı, yurdumuzun başlıca ürünü olan kış
buğdayı türlerinin geliştirilmesine önem ver
mektedir.
21 Temmuz 1973

RCD’NİN 9. YILDÖNÜMÜ
Türkiye, Pakistan ve îran arasında kurulan
Kalkınma İçin Bölgesel İşbirliği Teşkilâtının
(RCD) 9. yıldönümü dolayısiyle, RCD Genel Sek
reteri Vahap Aşiroğlu bir mesaj yayınlamıştır
(Bk. Belge 11).

21 Temmuz 1973

MİLLİ SAVUNM A BAKANININ
İNGİLTERE’Yİ ZİYARETİ
M illi Savunma Bakanı İlhami Sancar, İngil
tere Savunma Bakanının daveti üzerine, Edınburg şehrinde düzenlenen ve Nato Savunma Ba
kanları tarafından izlenen deniz ve hava ortak
tatbikatını izlemek üzere İngiltere’ye gitmiştir.

24 Temmuz 1973

SIKIYÖNETİMİN UZATILMASI
Türkiye Büyük Millet Meclisi, sıkıyönetimin,
Ankara ve İstanbul’da iki, Diyarbakır’da bir ay
uzatılması teklifini kabul etmiştir. CHP oylama
ya katılmamış, AP, CGP ve DP ise lehte oy kul
lanmışlardır.

24 Temmuz 1973

ÇALIŞMA BAKANININ YURT DIŞINDAKİ
İŞÇİLERİMİZ İLE İLGİLİ AVRUPA GEZİSİ
Çalışma Bakanı A li Naili Erdem, yurt dışın
daki işçilerimizin sorunlarını tespit etmek ama
cı ile Avusturya ve daha sonra Hollanda ve Fe
deral Almanya’yı ziyaret etmek üzere Türkiye’
den ayrılmıştır.

-20

25 Temmuz 1973

ABD’NÎN TÜRKİYE’YE ASKERİ YARDIMI
KONUSUNDA KONUŞMALAR
Birleşik Amerika Savunma Bakanı Jam es
Schlesinger ile Kurm ay Başkanları Ortak Heyeti
Başkanı Oram iral Thomas Moorer, Senato Tah
sisler Komitesinin Dışişleri Tâli Komitesinde, Tür
kiye için istenen askeri yardımın desteklenme
sini istemişlerdir (Bk. Belge 13).

25 Temmuz 1973

DIŞİŞLERİ BAKANININ BULGARİSTAN’I
ZİYARETİ İLE İLGİLİ BASIN TOPLANTISI
Dışişleri Bakanı Halûk Bayülken, Bulgaris
tan’a yaptığı ziyaret ile ilgili olarak bir basın top
lantısı düzenleyerek, oradaki soydaşlarımızın so
runları hakkında bilgi vermiştir (Bk. Belge 12).

25 Temmuz 1975

AVRUPA YATIRIM BANKASININ ÖZEL
SEKTÖRE KREDİSİ
Türkiye ile Avrupa Yatırım Bankası arasın
da kabul edilen bir protokole göre, Banka 1973
yılında Türkiye’ye, Smaî Kalkınma Bankası ara
cılığı ile 15 milyon dolar kredi verecektir. Bu kre
dinin bir kısmı, Eskişehir Çimento Fabrikasının
tevsiine tahsis edilmiştir.

26-30 Temmuz 1973SURİYE DIŞİŞLERİ BAKANININ
ZİYARETİ
Suriye Arap Cumhuriyeti Başbakan Y a r
dımcısı ve Dışişleri Bakanı Abdul-Halim Khaddam, Ankara’ya gelişinde verdiği demeçte, «Tür
kiye’ye yaptığım bu ziyaretin iki ülke arasındaki
dostluk ilişkilerinin daha da kuvvetlenmesine
katkıda bulunacağını sanıyorum. Ortak sınırları
olan komşu iki ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin
geliştirilmesi için çok imkân olduğunu görüyo
ruz. Ankara’daki görüşmelerin bu bakımdan
faydalı olacağına inanıyoruz» demiştir.
21

Suriye Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Ba
kanı ile Dışişleri Bakanı Bayülken arasındaki
resmi görüşmeler, 26-27-28 Temmuz günleri ya
pılmıştır. Görüşmelerin sonunda, iki ülke arasmda daha evvel Şam'da parafe edilen kültür an
laşması imzalanmıştır. Suriye Dışişleri Bakanı,
28 Temmuz günü, Dışişleri Bakanı Bayülken ile
beraber kara yolu ile İstanbul’a hareket etmiş
tir. Konuk Bakan, 30 Temmuz’da Cumhurbaşka
nı Fahri Korutürk tarafından kabul edilmiştir.
Türkiye - Suriye ortak bildirisi 31 Temmuz günü
yayınlanmıştır. (Bk. Belge 13).
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Temmuz 1973

KIBRIS’TAKİ CEMAATLERARASI

GÖRÜŞMELER İLE İLGİLİ DIŞİŞLERİNİN
BİR AÇIKLAMASI
Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Semih Akbil,
Kıbrıs’ta sürdürülmekte olan görüşmelerde Türk
toplumunun isteklerinin değiştiği ve Kıbrıs Rum
ları arasındaki çekişmeleri istismar ettiği yolun
da Rum basınında çıkan haberler üzerine, şun
ları söylemiştir:
«Türk cemaatinin taleplerinde herhangi bir
değişiklik sözkonusu değildir. Bunlar beş sene
evvel ne ise, bugün de aynı kalmıştır. Rumların
kendi içlerindeki anlaşmazlıkları istismar etmeyi
Türk toplumu hiç bir zaman akimdan geçirme
miş tir. Bugüne kadarki tutum da bunu göster
mektedir.
Ancak, kendi sıkıntılarını unutturmak için
cemaatlerarası görüşmelere bu şekilde atıfta bu
lunmanın menfi bir tutum olduğu kanısındayız.»
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27 Temmuz 1973

TÜRKİYE’NİN KIBRIS’A SİLÂH SEVKETTİĞİ
YOLUNDAKİ İDDİALARIN TEKZİBİ
Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Semih Akbil,
Türkiye’nin helikopterle Kıbrıs’a silâh sevkettiği
yolundaki Kıbrıs Rum yönetimi iddialarının ger
çekle bir ilgisi olmadığını söylemiş, «böyle oldu
ğu halde zaman zaman ileri sürülen bu iddiayı,
helikopterlerin Türkiye’den geldiğine dair elle
rinde kesin delil olmadan, şimdi de resmi teşeb
büs konusu yapmalarının nedeni anlaşılamamış
tır. Biz daha çok bunun üzerinde durmaktayız»
demiştir.
Semih Akbil, Kıbrıs Rum yönetimine gerek
li cevabın verileceğini bildirmiştim

27 Temmuz 1973

TÜRKİYE’NİN ULUSLARARASI TEDHİŞÇİLİK
KONUSUNDAKİ GÖRÜŞÜ
Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun Ulus
lararası Tedhişçilik Özel Komisyonunda konuşan
Türkiye Delegesi Mehmet Güney, bu gibi tedhiş
hareketlerine yol açan nedenlerin ayrı bir alt
komitede incelenebileceğini kabul etmekle bir
likte şu anda esas meselenin, tedhiş hareketle
rini önlemek olduğunu söylemiştir.
Güney, Türk hükümetinin, insan haklarını
tehdid eden ve ülkeler arasındaki ilişkileri zedeliyen tedhiş olaylarındaki son tehlikeli artışı de
rin bir endişe içinde karşıladığını söylemiş ve
suçluların iadesi ve cezalandırılması için ulus
lararası bir sözleşme imzalanmasını teklif etmiş
tir.
Türkiye Delegesi, tedhişçiliğe yol açan ne
denlerin incelenmesi sırasında, önleyici tedbirle
rin ön plana alınmasını teklif etmiş, incelemenin
ayrı bir sorun olduğunu ve önleyici tedbirleri
sekteye uğratmaması gerektiğini söylemiştir.
23

27-28 Temmuz 1973 FİLÎPİNLER’DE H A L K O Y L A M A S I

Sıkıyönetim altında yapılan bu oylamada,
halk, «Başkan Marcos’un 1973 ten sonra görevin
de kalmasını ve sıkıyönetim çerçevesinde girişti
ği reformları sonuçlandırmasını istiyor
musu
nuz» sualine yaklaşık olarak % 91 oranında evet
demiştir.
28 Temmuz 1973

DIŞİŞLERİ BAKAN~NIN TELEVİZYON’DA
NATO İLE İLGİLİ MÜLAKATI
Dışişleri Bakanı Halûk Bayülken, televizyon
da yayınlanan Nato ile ilgili programda, «değişen
şartlar karşısında, Nato’ya yeni bir şekil veril
mesi lüzumunu Türkiye duymakta mıdır?» şek
lindeki soruya şu cevabı vermiştir:
«Hayır. Bir defa Nato’nun değiştirilmesi di
ye bir şey mevzubahis değildir, olsa olsa, ortaya
çıkabilecek olan durum, belki bir deklarasyonla,
eskiden de yapılmış olduğu gibi, yeni şartlar mu
vacehesinde partnerlerin bu mesele karşısında
anlayışını, birbiriyle olan dayanışma unsurları
nın ne şekilde değerlendirdiklerini ortaya koya
caktır. Bunu, daha ziyade Nato’nun yeni gelişen
şartlar muvacehesinde canlandırılması ve onun
uyumu şeklinde mütalâa etmek lâzımdır.»

29 Temmuz 1973

YUNANİSTAN’DA REFERANDUM
Yunanistan’da yapılan referandumda hal
kın çoğunluğu, anayasa değişikliklerine ve Yorgo Papadopulos’un yedi yıl süre ile Cumhurbaş
kanı olmasına evet demiştir.
Başbakan Papadopulos, bunun üzerine 30
Temmuz’da yaptığı radyo konuşmasında, şunları
• söylemiştir: «Siyasal değişiklikler hakkında ver
diğim sözü yerine getireceğimi bir daha tekrar
lamak isterim. Verdiğiniz oylarla, krallığı redde
derek, cumhuriyeti ve ihtilâlin başarılarını onay
ladınız.»
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29 Temmuz Î973

DOKUMA S A N A Y İİN İN GELİŞMESİ
H ARKIN D AKİ A Ç IK LAM A
Ticaret Bakanı Ahmet Türkel, Gediz İplik
Fabrikasının temel atma töreninde yaptığı konuş
mada, «sanayileşme hamlemiz içinde dokuma ve
giyim sanayimizin büyük payı vardır. Zira bu
sektör büyük bir ihracat potansiyeli göstermek
tedir. Temelini attığımız fabrika ve benzeri diğer
tesisler ile dokuma sanayi sektörümüz dünya pi
yasalarında ileri ülkeler sanayileri ile rekabet
eder hale gelecektir» demiştir.

30-31 Temmuz 1973 IMF 20’LER KOMİTESİ TOPLANTISI
Uluslararası Para Fonu (IMF) 20’ler Komi
tesinin dünya para reformu üzerinde VVashington’da yaptığı görüşmelere, Türkiye’den Hazine
Genel Müdürü Ahmet Tufangül ile Merkez Ban
kası Memduh Güpgüpoğlu da katılmışlardır.
Uluslararası Para Fonu başkanlığına P.
Schweitzer’in yerine HollandalI H. J, Witteveen
seçilmiştir.

30 Temmuz 1973

DDY’N İN RASYO NALİZASYO NU
KONUSUNDA BM KALK IN M A
PROGRAMINDAN SAĞ LAN AN YARD IM
Devlet Demir Yolları İşletmesi için, Birleş
miş Milletler Kalkınma Programı çerçevesinde
sağlanan yardımlarla yürütülecek Demiryolları
Özel Etüdü Proje Anlaşması Dışişleri Bakanlı
ğında imzalanmıştır.
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, M il
letlerarası İmar ve Kalkınma Bankası aracılığıy
la uygulayacağı proje için 293 bin dolar tutarında
yardım yapacak, hükümetimiz de proje çalışma
larına 1 milyon 144 bin lira ile iştirak edecektir.
25

31 Temmuz 1973

T Ü R K İY E-B ELÇ İK A KREDİ
ANLAŞM ASI

Türkiye’ye Yardım Konsorsiyumu çerçeve
sinde Belçika hükümetinin hükümetimize açacağı
100 Milyon Belçika Frangı tutarındaki kredi ile
ilgili olarak Paris’te imzalanmış olan anlaşma
Bakanlar Kurulunca onaylanmıştır.
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BELGELER

B E L G E

1

2 Temmuz 1973

DIŞİŞLERİ BAKANININ H ELSİN Kİ’Y E HAREKETİNDEN
ÖNCE VERDİĞİ DEMEÇ

Dışişleri Bakanı Rayülken, Helsinki Konferansına katılmak
üzere Türkiye’den ayrılırken basma şu demeci vermiştir :
«3 Temmuz 1973 günü Dışişleri Bakanları seviyesinde bağlaya
cak olan Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansına memleketimizi
temsilen katılacağım.
En büyüğünden en küçüğüne kadar, Arnavutluk hariç bütün
Avrupa ülkeleri ile Amerika ve Kanada’nın katıldıkları bu Konfe
ransın gayesi, ele alacağı konular, ve Hükümetimizin bunlar kar
şısındaki tutumları hakkında sizlere kısaca bilgi vermek isterim.
Konferansın gayesini, son yıllarda büyük ilerlemeler kaydet
miş olan détente sürecine daha düzenli ve açık bir mahiyet vermek,
ikili temaslarda dağınık şekilde incelenmesi güç olan bazı konulan
çok taraflı olarak ele almak arzusu ile açıklayabiliriz.
Böyle bir Konferansın yapılabilmesi, Avrupada’da İkinci Dünya
Savaşının bir sonucu olarak ortaya çıkan bölünme ve gerginliğin
giderilmesi yolunda son yıllarda kaydedilen ilerlemeler ve Avrupa
Devletleri arasında münasebetlerin her alanda artmış olması saye
sinde mümkün olabilmiştir.
Konferansın bizce ve bizim gibi, büyük devlet olmayan ülkeler
için çok önemli iki niteliği vardır. Birincisi Konferansın bütün dev
letlerin eşitliği ilkesi üzerinden yapılacak olması, ikincisi’de, müza
kerelerin Avrupa ilkeleri arasında iktisadi, sosyal ve siyasal farkla
rın veya askeri ittifaklara dahil olmanın nazarı itibare alınmadan
yürütüleceği hususudur.
Gündeme gelince, ilk maddeyi güvenlik meselesi teşkil etmekte
ve bunda Birleşmiş Milletlerin amaç ve ilkelerine dayanan bir
«Avrupa ülkeleri arasındaki münasebetlerde geçerli olacak ilkeler
bildirisi» hazırlanması başta gelmektedir. Bütün iştirakçi devletlerce
eşit şekilde tabiki için gerekli şartları taşıması gereken böyle bir
bildirinin, ilişkilerde kuvvete başvurulması, sınırların dokunulmaz
lığı ve taahhütlere saygı gibi güvenlik açısından taşıdığı önemli unsur29

lan yanında, Avrupa’da bundan böyle bütün işbirliği, temas ve müba
dele alanlarında saygı gösterilecek çerçeveyi de tesbit edecek olması
özelliği de vardır. Bu açıdan meselâ,içişlere karışmamak, egemenlik,
devletlerarasmda işbirliği ilkeleri anlam kazanmaktadır.
Askerî konulara gelince, önemli askerî manevralardan ve kuvvet
kaydırmalardan önceden haber verilmesi gibi itimat tesis edecek ted
birlerin incelenmesinden başka, askerî konuların nasıl ve ne ölçüde
ele alınacağında bir anlaşma sağlanamamışsa da, her ülkenin bu
konularda görüşlerini açıklaması imkânı açık tutulmuştur. Bunun
çeşitli siyasi ve teknik sebepleri vardır. Biz kendi açımızdan güvenli
ğin bölünmezliği ilkesinden hareketle Avrupa Güvenliğinin sadece
siyasî unsurlarla sağlanamıyacağını, meselâ kuvvet indirimleri konu
su gibi bütün ülkelerin güvenliklerini ilgilendiren bazı askerî sorun
ların esas ilkelerinin de burada incelenmesi görüşünü savunduk. Aynı
görüş pek çok memleket tarafından da paylaşılmaktadır.
İktisadî, ticarî, kültürel, beşerî, alanlardaki işbirliği konularına
gelince, bunlar, bizatihi önemleri yanında, Avrupa’da güvenliğin,
barış ve itimadı kuvvetlenrici değerleri açısından da nazarı itibare
alınmaktadır. Gerçekten, yukarıda saydığım ilkelere saygı gösterilerek
faydaların ve yükümlerin karşılığı esası üzerinden daha geniş ölçü
de yapılacak mübadele ve temasların yaratacağı olumlu etkilerin
barış ve güvenliği güçlendireceğini tecrübeler göstermektedir. Bu
işbirliği, temas ve mübadelelerin, hangi somut çerçeveler içerisinde
yürütüleceği, Eylül ayı ortalarında başlayacağı tahmin edilen ikinci
safhada, ihtisas komisyonlarınca incelenecek ve sonuçlar ise tarihi
ileride tesbit edilecek üçrücü safhada Konferansın tasvibine sunula
caktır.
Sonuç olarak. Avrupalı bir devlet sıfatıyla Türkiye'nin gerçek
güvenliğ takviye edici bütün teşebbüslerde olduğu gibi bu teşebbüsü
de desteklediğini, buna açık ve gerçekçi bir zihniyetle katkıda bu
lunmakta olduğunu belirtmek isterim.»

B E L G E

2

5 Temmuz 1973

DIŞİŞLERİ BAKANININ AVRUPA GÜVENLİK KONFERANSINDA
YAPTIĞI KONUŞMA
Dışişleri Bakanı Halûk Bayülken’in, Helsinki’de toplanan Avrupa
Güvenlik ve İşbirliği Konferansında İngilizce yaptığı konuşmanın
özeti şöyledir :
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Dışişleri Bakanı, Konferansın ele aldığı sorunların önem ve
vüs’ati ve kararların alınmasında bütün iştirakçilere tam bir eşitlik
tanınması açılarından kendine özgü bir konferans olduğunu belirt
miş ve «milletlerimiz bu konferansı muğlak politik kararlan ile de
ğil, sağlayacağı müşahhas sonuçları ile değerlendirecektir» demiştir.
Bayülken, «Bu yıl Türkiye Cumhuriyetinin 50’nci yıldönümü
nü kutluyoruz. Dış politikamızı şekillendiren temel prensiplerin olay
larla daha ve karışık yarım asırlık dönemde göze çarpan bir şekil
de istikrar göstermiş olması bizim için kıvanç vericidir. Gerçekten
Atatürk'ün (yurtta sulh, cihanda sulh) sözlerinde ifadesini bulan
dış politikamız her zaman olduğu gibi bugün de Türkiye’nin dış iliş
kilerinde rehberlik etmektedir. Türkiye’nin her türlü engellere rağ
men barışı korumakta başarı gösteren ülkelerden biri olması vakı
ası da bu prensiplerimizin doğruluk ve sağlamlığının delilini teşkil
etmiştir» demiş ve Türkiye’nin bütün bu dönemde milletlerarası
hukuk ve nizamın hakimiyetini desteklediğini ve her türlü saldırıya
karşı olduğunu ve şartlar gerektirdiğinde bütün imkânları ile sal
dırıya karşı kendisini korumaktan geri kalmadığını söylemiştir.
Bugün Avrupa’da yeni bir yumuşama ve işbirliği ruhunun do
ğuşunu memnunlukla karşıladığımızı söyleyen Dışişleri Bakanı, bu
günkü dünyada değişen şartlar altında Avrupa ülkeleri arasındaki
ilişkilerde geçerli olacak ilkelere de değinerek, bunlardan bilhassa
(milletlerarası vecibelere saygı) ilkesinin üzerinde durulması gerek
tiğini, bu prensibin önemi kabul edilemezse düzenli, barışçı ve me
denî milletlerarası hayatın üzerine dayanacağı diğer esaslarda va
rılacak anlaşmaların pratik önemi olmayacağını söylemiştir.
Tesis edilecek prensipler listesinde, birbirine bağlı prensiplere
ve özellikle hükümranlık kuvvet tehdidi ve kuvvet kullanılmasından
kaçınılması, sınırların ihlâl edilmezliği, toprak bütünlüğü ve içişle
rine müdahale edilmemesi gibi ilkelere, lâyik oldukları yerin veril
mesi gerektiğini belirten Bayülken, kuvvet kullanılması yerine, hü
kümran devletler arasında münhasıran barışçı müzakereler yapıl
masının önemini tebarüz ettirmiş ve «bu prensipler arasında kuru
lacak denge, bu konudaki çalışmalarımızın başarı derecesini tayin
edecektir. Sadece elli yıldan beri milletlerarası ilişkileri şekillendi
ren bu ana prensiplerin şampiyonluğunu yapmakla yetinmeyen ic
raatını savunduğu bu ilkelere dayandıran bir ülkenin temsilcisi sı
fatıyla bu sonuca vardığımızı söylemek isterim» demiştir.
Bayülken, Konferansın ABD ve Kanada nm iştirakine rağmen
bölgesel bir karakter taşıdığını ancak, bu durumun milletlerarası
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ilişkileri düzenleyen ilkelerin teshilinde lüzumsuz bir bölgecilik zih
niyeti ile hareket edilmemesi gerektiğini, bu prensipleri dünyanın
diğer bölgelerindeki ilişkilerde de uygulamak sorumluluğunu yük
lenmek luzumuna inandığını söylemiştir.
Bayülken, güvenliğin sadece siyasi değil, aynı zamanda askeri
bir mefhum olduğunu, bu nedenle Viyana’da kuvvet indirimleri ile
söylemiş, Konferansın iştirakçi ülkeler arasında itimadı arttırmak
d a . karşılıklı olarak bildirilmesi şeklinde bir güvenlik tedbirlerinin
kabul edildiğini, ancak bugün Avrupa’da iki tarafın kuvvet ve si
lâhları arasında bir dengesizlik bulunduğunun da bir gerçek ol
duğunu, Avrupa’da barış, istikrar ve güvenliğin tarsini için bu du
dumu da gözönünde bulundurulması ve milletlerarası yumuşamayı
gerçek perspektifi içinde görmek ve bu hususta hayale kapılma
mak gerektiğini ifade etmiş ve milletlerarası yumuşamanın işti
rakçilerden hiçbirinin güvenliğini zedelememesi lüzumuna değine
rek, üzerinde mutabık kalınan «görev talimatları»
çerçevesinde
Türkiye’nin söz hakkını mahfuz tuttuğunu, gerek görürse teklif
getireceğini söylemiştir.
Bayülken, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı ile Akdeniz
bölgesi arasındaki ilişki ve ilgiye de değinerek, bu ilişkinin Türkiye
için büyük önem taşıdığını, bunun sadece Akdeniz’deki kıyıları
mızın uzunluğundan değil aynı zamanda tarih boyunca olduğu gi
bi, bugün de Avrupa’nın diğer kıtalarla ulaşım yolunu teşkil eden
bu bölgenin hayati önemi ha,iz anlaşmazlıklara sahne olduğunu ve
bir çatışma bölgesi haline gelmek tehlikesi ile karşı karşıya bulun
duğunu ve bu itibarla kcnferans’ta ele alınacak konularla yakın il
gisi açısından Akdeniz bölgesinin önemini hatırdan çıkarmaya imkân
olmadığını, güvenlik ve işbirliği alanlarında Avrupa kıt’asmm A k
deniz bölgesi ile ilişkilerine müsteniden hazırlık çalışmaları görüş
meler sonunda varılan uzlaşma formülünün de bu bakımdan Akdenizin arzettiği özel önemi tebarüz ettirmiş olduğunu söylemiştir.
Bakan, bu konuda ayrıca, Akdeniz bölgesi ile Avrupa arasındaki
ilişki ve ilginin vüsati muvacehesinde Avrupalı olmayan Akdeniz ül
kelerine de gündeme ilişkin konularda katkıda bulunma imkânı ve
rilmesinin yerinde olacağını ve bu ülkelerin bu vadideki talepleri
nin Türk delegasyonu tarafından kuvvetle destekleneceğini söy
lemiştir. Konferansın ilk günkü oturumunda Malta tarafından sunu
lan ve Cezayir ve Tunus Dışişleri Bakanları Konferansta konuşma
olanağının tanınmasına ilişkin teklifi destekleyen
Bayülken, bu
konudaki Türk görüşünü izah etmiştir.
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Beşeri temasların gelişmesi lüzumuna da değinen Dışişleri Ba
lkanı, seyahat, bölünmüş ailelerin daha kolaylıkla buluşmaları ve bir
leştirilmeleri, göçmen işçilerin eğitim, kültür ve sosyal sorunlarının
daha sistemli bir şekilde ele alınması ve bu konularda daha iyi ve
daha kolay koşullar yaratılması gibi hususları ve Konferansın iyi ni
yet ve açıik görüşlülükle tezekkür etmesi temennisinde bulunmuştur.
Diğer taraftan, Konferansça kabul edilen nihai tavsiyelere
üçüncü bölümündeki beşeri temaslar ve kültürel ilişkilerin geliştiril
mesi konularına ilişkin olarak Bayülken’in yukarıda belirttiği husus
lara ilâveten başka ülkelerde yaşayan soydaşlarımızın yaşadıkları
ülkeler kanunlarının teminatından tam faydalanmalarının ve bu ül
kelerin kendi vatandaşlarına tanıdığı haklardan aynen faydalanma
larını sağlamak amacı ile ileride askeri konularda da olduğu gibi ve
diğer ülkeler için de varıd olduğu üzere bazı müşahhas teklifler ileri
süreceği öğrenilmiştir.
Ekonomik alanda son on yılda Batı - Doğu Ekonomik İlişkilerin
de devamlı bir gelişme kaydedildiğine değinen Bayülken, bu gelişme
nin Avrupa’daki yumuşamaya parelel bir seyir izlediğini belirtmiş,
bu gelişmenin sadece Avrupa ülkeleri için değil aynı zamanda geliş
me yolundaki ülkeler için de büyük önem taşıdığını ve faydalı olması
gerektiğini ifade etmiş ve Konferansın göçmen işçiler sorununa at
fettiği önemden duyduğu memnuniyeti belirterek, halen Avrupa’da
bir buçuk milyon Türk vatandaşının çalışmakta olması muvacehesinhe Türk Hükümetinin bu konu üe çok yakından ilgilendiğini söyle
miştir.
Bayülken, bilâhare, milletlerin egemen iradeleri ve karşılıklı
menfaatleri esasına müsteniden barış ve güvenliğin tersini, istikra
rın sağlanması ve işbirliğinin genişletilmesiyle Türkiye Hükümeti
nin samimiyetle ilgilendiğine işaretle bu istikametteki gerçek geliş
menin ancak dikkatli ve muntazam gayretler sarfıyla olduğu kadar,
gerek açıkça gerek dıştan tahrik olunan yıkıcı faaliyetler şeklindeki
sistemler ve ideolojiler çatışmasından geçilerek meşru rekabeti sağla
yacak koşulların yaratılmasiyle mümkün olabileceğini belirtmiştir.
Bayülken bu konuda ayrıca, geçmiş bir kaç yılın olaylarının yı
kıcı faaliyetler konusuna daha önemle eğilinmesini gerekli küdığmı
ve bu faaliyetlerin sinsi ve dolaylı olmakla beraber ciddi müdahale
şekillerini teşkil ettiğini ve bir milletin vazgeçilmez egemenlik hak
larını haleldar ettiğini kayıtla, bu bakımdan Konferansça kabul edi
len prensipler beyannamesini memnunlukla karşıladığını, mezkûr
konunun Konferansın ikinci safhasında tekrar ele alınarak karşılık
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lı itimat ve güvenlik ile milletlerarası hakiki işbirliğinin sağlanması
için müşahhas teklifler yapılmasını temenni ettiğini, konunun öne
mine binaen Türkiye’nin bu istikamette faydalı mütalaa edeceği tek
lifler yapmaya hazır olduğunu da belirtmiştir.
Dışişleri Bakanı Halûk Bayülken, konuşmasının sonunda, mem
leketlerin sistemleri arasımdaki farklılıkların muasır Avrupa’nın si
yasi bir gerçeği olduğunu, ancak işbu Konferans gibi toplantılardaki
temas ve müzakerelerin değişik sistemlere sahip ülkeler arasında bir
köprü vazifesi görmesi iktiza ettiğini peşinen kabul etmenin, başarı
nın en iyi garantisi olacağını beyan ettikten sonra çatışma dönemini
geride bırakarak barış, güvenlik ve refah yolundaki çabalarımızda
iyi niyetli ve yapıcı çalışmalara kendimizi hazırlamalıyız» demiştir.
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7 Temmuz 1971

DIŞİŞLERİ B A K A N IN HELSİNKİ KONFERANSINA
SUNDUĞU TEKLİFLER
Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansında Dışişleri Bakanı
Bayülken, «içişlerine müdahale edilmemesi» ve «güvenliğin askeri
yönü» konularında iki teklif ileri sürmüştür. İşiçlerine müdahale
edilmemesi prensibinin tam manasıyla tatbiki için ve ayrıca siyasi
güvenliğin askeri güvenlikten ayrı kalamıyacağı muvacehesinde hiç
bir üye için güvenliğin azalmamasını teminen Avrupa Güvenlik ve
İşbirliği Konferansının Eylül ayında başlayacak olan ikinci safhası
çalışmalarına ışık tutmak üzere, Bakanın daha önce Konferanstaki
nutkunda belirttiği bu iki hususla ilgili olarak Konferansa getirdiği
tekliflerin özeti şöyledir:
a) Güvenliğin askeri veçhesi konusundaki teklifte, askeri ko
nuların ele almdığı diğer görüşmeler ne olursa olsun, diğer görüş
melere bakılmaksızın, bu Konferansın bütün Avrupa ülkeleri için
güvenliğin azalmaması prensibinin çok taraflı olarak teyid etmesi
öngörülmekte ve Türk heyetinin bu görüşmelerdeki gelişmelerden ve
alman kararların tatbikatından münasip şekilde Avrupa Güvenlik
Konferansına katılan bütün devletlerin haberdar edilmesi gerekece
ğine inandığı tebarüz ettirilmektedir.
b) İçişlerine müdahale edilmemesi ile ilgili teklif; arasındaki
ilişkileri islâh ve bu üyeler halklarının barış içinde ve her türlü teh
ditten uzak olarak yaşamalarını teminen bu ülkelerin meselelerini
incelemek ve bunlara riayeti sağlayacak tedbirleri almakla komis
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yon görevlendirilmiştir. Bununla beraber, bu ilkeler incelenirken her
ilkenin vüs’ati ve bunlara verilecek bütünlük ve yeknesaklığın sağ
lanmasının önemli bir mes’ele olduğu unutulmamalıdır.
İçişlerine müdahale edilmemesi prensibi, sözkonusu prensiple
rin en mühimlerinden bir tanesidir. Özellikle içişlerine açıkça veya
gizli, doğrudan doğruya veya dolaylı her çeşit müdahale bu prensip
çerçevesinde mütalaa edilmelidir.
Bu müdahaleler çeşitli safha ve şekillerlen geçerek, bugün re
jimleri yıkmak için, bir ülke halkını silâhlı isyana teşvike matuf pro
paganda yapmak, bir ülkenin veya ülkelerin diğer bir ülkeye silâh,
teçhizat ve mühimmat sokmaları, terroristleri eğitmeleri ve bunları
biuâhare o ülkeye sızdırmaları, bu nevi terrorist faaliyetlere girişen
örgütlerin kurulmalarına ve üslenmelerine müsaade ve müsamaha
göstermeleri gibi çok ince vasıta ve tekniklere bürünmüş bulunmak
tadır.
Bu nedenle, çeşitli milletlerarası vesika ve kararlarda, bütün
devletlerin diğer bir devletin rejimini şiddet yolu ile değiştirmeye
matuf yıkıcı veya tedhişçi silâhlı faaliyetleri teşkilâtlandırmaktan,
yardım etmekten, malî ve maddi yardımda bulunmaktan ve teşvik
etmekten, .bir ülke içindeki çekişmeler ve çatışmalara müdahalede
bulunmaktan kaçınmaları gerektiği hususu açıkça tasrih edilmiştir.
Bu mülâhazalar muvacehesinde, Konferansça hazırlanacak ve
kabul edilecek bildirinin içişlerine müdahale etmeme prensibinin bu
veçhesini teyid etmesi özel bir önem taşımaktadır. Bu husus milletlerarasmda işbirliği ve güvenliğin anahtarını teşkil eden itimadın
teessüsünde büyük rol oynayacaktır.

BELGE
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7 Temmuz 1973

AVRUPA GÜVENLİĞİ VE İŞBİRLİĞİ KONFERANSI BİLDİRİSİ
Avrupa Güvenliği ve İşbirliği Konferansı birinci dönemi sonun
da aşağıdaki bildiri yayınlanmıştır:
«11 Avrupa Güvenlik ve İşbirliği konusundaki Konferansın bi
rinci dönemi, 3 ile 7 Temmuz 1973 tarihleri arasında Helsinkide cere
yan etmiştir. Önceden varılan anlaşma uyarınca konferansın bu dö
nemi, Dışişleri Bakanları düzeyinde olmuştur.
2)
Konferansa şu devletler katılm ıştır: Federal Almanya Cum
huriyeti, Demokratik Almanya Cumhuriyeti, Amerika Birleşik Dev35

1etleri, Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Kanada, Kıbrıs, Danimarka,
İspanya, Finlandiya, Fransa, Yunanistan, Macaristan, İrlanda, İzlan
da, İtalya, Liechtenstein, Lüksem burg, Malta, Monako, Norveç, Hol
landa, Polonya, Portekiz, İngiltere ve Kuzey İrlanda, Sant-Marino,
Vatikan, İsveç, İsviçre, Çekoslovakya, Türkiye, Sovyet Sosyalist Cum
huriyetleri birliği, Yugoslavya.
3) Konferansın açılış oturumunda, Finlandiya Cumhurbaş
kanı Urho Kekkonen bir hoş geldiniz konuşması yapmıştır. Birleş
miş Milletler Genel Sekreteri Kurt Waldheim de bir konuşma yap
mıştır.
4) Bakanlar, Helsinki istişarelerinde —gündemi, Konferans ça
lışma organlarına verilen talimatı ve usulle ilgili kurallar ile Konfe
ransın cereyanma ilişkin öteki hükümleri içeren — nihai tavsiyeleri
kabul etmişlerdir. Bu tavsiyelerin metnini herkes görebilir.
5) Bakanlar, Avrupa’nın güvenliği ve Avrupa’da işbirliği ile il
gili başlıca sorunlar ve bu arada Konferansın daha sonraki çalışma
ları konusunda hükümetlerinin görüşlerini izah etmişlerdir.
6) Bazı devletlerin Dışişleri Bakanları, gündemde yer alan çe
şitli konular üzerinde önerilerde bulunmuştur. Bazıları da konferan
sın ikinci döneminde önerilerde bulunmak niyetinde olduklarını bil
dirmişlerdir.
7) Bakanlar, Konferansa katılmayan devletlerce gündemin çe
şitli noktaları konusunda ifade edilen görüşlerin Konferansa nasıl in
tikal ettirileceği konusunu incelemişlerdir. Bu soru, özellikle, Malta
ile Ispanya'nın Cezayir ve Tunus lehindeki istekleri dolayısıyla ele
alınmıştır. Soru, kısmen de Konferansa katılmayan öteki Akdeniz
devletleri ile ilgili olarak incelenmiştir. Bu konuda şimdiye kadar bir
mutabakata varılmış değildir.
8) Bakanlar, Konferansın ikinci döneminin, —gündemde yer
alan soruların incelenmesine devam edilmesi ve birinci dönemde su
nulan öneriler ile bundan sonra sunulacakları esas alan— bildiri ta
sarıları ile tavsiyeler ve bütün öteki nihai belgelerin hazırlanması
için — 18 Eylül 1973’te Cenevre’de toplanmaya karar vermişlerdir.
9) Konferansa katılan devletler temsilcilerinden kurulu Düzenleştirme Komitesi, Konferans ikinci dönemi hazırlığı için 29 Ağus
tos 1973’te Cenevre’de ilk toplantısını yapacaktır.
10) Bakanlar, hükümetlerinin, Konferansın bundan sonraki
çalışmalarının başarıya ulaşmasına katkıda bulunmak azminde ol
duklarını ifade etmişlerdir.
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11)
Konferansa katılanlar, bu Konferansa ev sahipliği yapma
sından ve konferansın hazırlanması ile ilk döneminin cereyanına bu
lunduğu katkılardan ötürü Finlandiya Hükümetine minnettarlıkları
nı ifade etmişlerdir.»
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DIŞİŞLERİ BAKANININ HELSİNKİ KONFERANSI
SONUNDA BASINA VERDİĞİ BİLGİ
Dışişleri Bakanı Halûk Bayülken, Yeşilköy Havaalanında Hel
sinki’de yapılmış olan konferans hakkında şu bilgiyi vermiştir:
«Avrupa Güvenlik İşbirliği Konferansı faydalı ve olumlu geç
miştir. Bu vesile ile Konferansa katılan tüm meslekdaşlarımla temas
larım oldu. Ayrıca 16 ülke Dışişleri Bakanları ile de ikili ilişkilerimiz
konusunda faydalı görüşmeler yapmak fırsatını buldum. Konferasm çalışmalarında ve özellikle Konferans gündeminin Türkiye’yi ya
kından ilgilendiren güvenlik maddesindeki, güvenliğin askeri yönü
ve içişlerine müdahele edilmemesi başlıkları altında iki teklif ileri
sürdüm. Ayrıca bu Konferans ile Akdeniz Bölgesi arasındaki ilişki
ve bu ilişkinin Türkiye için taşıdığı önemi de Konferanstaki konuş
mamda belirttim.
Tunus ve Cezayir’in Avrupalı olmıyan birer Akdeniz ülkesi sı
fatı ile Konferansa katkıda bulunma yolunda Konferanstan uzun bir
süre önce yaptıkları taleplerini desteklediğimizi de gerek yaptığım
konuşmalarda gerek genel görüşme sırasında müdahalelerimde ifade
ettim.
Konferans gündeminin güvenliğine ilişkin güvenliğin askerî yö
nü ve içişlerine müdahale edilmemesi prensibi konferansça kabul
edilen prensiplerin en önemlilerinden birihir. Bilhassa içişlerine açık
veya gizli doğrudan doğruya veya dolaylı, her türlü müdahalenin bu
prensip içinde mütalea edilmesi gerektiği kanısındayız. Güvenliğin
askerî yönüne ilişkin teklifimiz ise siyasi güvenliğin askerî güvenlik
ten ayrı mütalea edilemiyeceği yolunda ötedenberi savunduğumuz
görüş malûmdur. Bu noktadan hareketle Viyana’da cereyan eden
Orta Avrupa’da Karşılıklı Kuvvet İndirimi müzakerelerinde Helsmki
Konferansına katılan bütün ülkelerin güvenlik mülâhazalarının da
göz önünde bulundurulmasına matuf bir teklif yaptım. Güvenliğin
hiç bir devlet bakımından azalmaması ilkesi olarak ifade edebilece
ğim bu teklif Konferansın 18 Eylül’de Cenevre’de başlıyacak ikinci
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safha çalışmalarında ele alınacaktır. Sonuç olarak Konferans bizlere
zirer Avrupa ülkesi olarak katkıda, barış, güvenlik, işbirliğinin, müş
terek çıkarlarımıza uygun bir şekilde geniş fikir teatisinde bulunmak
imkânını vermiştir. Henüz başlangıcında öncü olan bu safhada beli
ren karşılıklı ve dengeli menfa a ta müstenit işbirliği ve anlayış zih
niyeti devam ettirildiği takdirde önceleri oldukça mütevazi de olsa
bu teşebbüsün giderek kuvvet kazanacağını söylemek yanlış olmaz.
Memleketimiz, Konferansın ikinci safhasına da büyük bir önem ve
rerek Cenevrede’ki çalışmalarda hem olumlu katkıları hem de yapı
cı teklifleri ile aktif bir rol oynamaya devam edecektir. Zira gerçek
bir güvenlik içerisinde barışçı bir işbirliği Türkiye’nin dış politikası
nın temel unsurlarındandır.
Biz hiç bir veçhile hayale kapılmadan, savunma gereklerimizi
biran dahi ihmal etmeden Avrupa’da ve giderek Akdeniz’de, Orta do
ğuda ve dünyada milletlerin haysiyetlerine, devletlerin eşitlik ve hü
kümranlıklarına titiz riayete dayanan gerçek bir güvenlik barış dü
zeninin hararetli taraftarıyız.»
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AVR U PA KONSEYİ SİYASİ KOM İSYONUNUN FLORANSA
TOPLANTISI H AK K IN D A AÇ IKLAM A
Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Semih Akbil, Floransa’da yapılan
Avrupa Konseyi Siyasi Komisyonu toplantısıyla ilgili olarak aşağı
daki açıklamayı yapmıştır:
«Avrupa Konseyi nezdindeki Daimî Temsilciliğimizden alman
bilgiye göre Floransa’da aktedilmekte Avrupa Konseyi Siyasî Komis
yonu toplantısında Komisyon genel olarak Konsey'e üye memleket
lerde demokrasiye ve ferdi hürriyetlere yönelmiş tehlikeleri incele
mek üzere Siyasi Komisyon’a bağlı bir Çalışma Grubu kurulmasını
teklif eden bir önergeyi müzakere ve kabul etmiştir. Bu önergede,
Konsey’in hedeflerinin, bilhassa gerçek demokrasinin, ferdî hürri
yetlerin ve insan haklarının korunması yönünden Assamblenin taşı
dığı mesuliyet gözönüne alınarak, demokrasinin hayatî problemleri
ni etüd etmek ve Siyasî İşler Komisyonuna yapılacak işlemler bakı
mından rapor vermek üzere bir Çalışma Grubu kurulması öngörül
mektedir. Kurulacak Grubun bir etüd grubu olduğu ve soruşturma
grubu olmadığı üzerinde mutabakata varılmıştır. Komisyonun Tür
kiye meselesi ile de meşgul olacağının zabıtlarda tasrihini isteyen
bir teklif reddedilmiştir. Bu şekliyle Tâlî Komite genel olarak de
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mokrasiye yönelen tehlikeleri incelemek üzere kurulmuş olmakta
dır. Siyasî Komisyon Başkanının Tâli' Komitenin kimlerden teşekkül
edeceği, hangi tarihte kurulmuş olacağı, hangi meselelere öncelik ta
nıyacağı hususları, Avrupa Konseyindeki millî delegasyonlar ve po
litik gruplar başkanları ile istişareden sonra Gruba girecek üyelere
dair tekliflerini hazırlaması ve Eylül toplantısına getirmesi kararlaş
tırılmıştır.
Ayrıca Hukuk Komisyonunun toplantısında Türkiye hakkmdaki
Darling önergesi için raportör tâyini konusu ele alınmış, Siyasî Komisyon’un aldığı karar muvacehesinde raportör tâyini tehir edilmiş
tir.
Bu durumda, Siyasî Komisyon’da Türkiye ile ilgili önerge üze
rinde bir işlem yapılmamıştır. Hukuk Komisyonunda ise önergeyi
usul yönünden incelemek üzere bir raportör tâyini sözkonusu iken
bu da tehir edilmiştir. Üye memleketlerde demokrasiyi tehdit eden
tehlikeler konusunda genel mahiyette etüdler yapmak üzere ve bü
tün âzâ memleketlere şâmil olacak bir Etüd Grubu kurulması yo
lunda Siyasî Komisyonca bir prensip kararma varılmış bulunmak
tadır.»
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AVRUPA KONSEYİ SİYASİ KOMİSYONU FLORANSA TOPLANTISI
HAKKINDA PROF. FEYZİOĞLU N U N AÇIKLAMASI
Avrupa Konseyi Siyasi Komisyonunda TMBB'ni, diğer bazı mil
letvekilleri ile birlikte temsil eden Kayseri Milletvekili Prof Turhan
Feyzioğlu, Floransa’da yapılan toplantı hakkında Anadolu Ajansına
özetle şu demeci vermiştir:
«İngiliz ve Hollanda’lı Sosyalist Parti Milletvekilleri Darling,
Dankert ve arkadaşlarının Türkiye ile ilgili bir koımsyon kurulma
sı hakkmdaki önergeleri Siyasi Komisyonda oya konmadı. Asıl ka
rar organı olan Daimi Komisyonda da bu önerge üstünde bir işlem
yapılmadı. Siyasi Komisyondan bu konuyla ilgili bir rapor ve teklif
taslağı Daimi Komisyona intikal etmediği için karar organı olan
Daimi Komisyonun gündeminin 12’incı maddesinde yer alan bu ko
nu gündemden çıkarıldı. Ayni önergenin, mütalaa için halaves olun
duğu Hukuk Komisyonu ise, önerge üzerinde bir işlem yapmadı. Tür
kiye ile ilgili önerge hakkında usulle ilgili bir rapor yazmakla görev
lendirilmiş olan İngiliz milletvekili Maclean raporunda bu teklifin
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usul bakımından sakıncalı ve Konsey statüsü ile bağdaştırılması güç
bir mahiyet taşıdığını, ayrıca, Ekim ayında seçim yapacak bir ülke
nin içişlerine karışma izlenimi uyandırabilecek bir davranıştan ka
çınmak gerektiğini belirtmiştir.
Siyasi Komisyonda alman karar bütün üye ülkelerle ilgilidir.
Bu husus açıkça ve İsrarla belirtilmiştir. Kararın Türkiye ile irtiba
tını gösteren bir cümlenin hiç değilse Komisyon tutanağında yer almasd yolunda bir kaç Sosyalist üyenin yaptıkları teklif, Komisyonda
üçte iki çoğunlukla reddedilmiştir.
İkinci önemli nokta şudur:
Kurulması söz konusu olan etüd grubunun bir tahkikat komis
yonu olmadığı ve olmayacağı açıkça belirtilmiştir.
Üye ülkelerde demokrasiyi tehdit eden ve çeşitli yönlerden gele
bilecek tehlikeleri önlemek amacıyla bir çalışma grubunun teşkili
söz konusudur. Herhangi bir ülkenin milli yetkileri içinde olan işlere
karışılması sözkonusu değildir. Komisyon Başkanı, kurulacak çalış
ma grubunun bir tahkikat komisyonu olmadığı hususunun metinden
açıkça anlaşıldığını, oylamadan önce söylemiştir.
Üçüncü önemli nokta, kararın Darling önergesindeki gibi tek
taraflı olmayıp tethişçiliğin ve yıkıcı faaliyetlerin üye ülkelerle de
mokrasi için yarattığı tehlikelere de yer vermesidir.
Böyle bir çalışma grubu henüz kurulmuş değildir. Çeşitli siyasi
eğilimleri temsil eden grup başkanları ile ve milli delegasyonlarla
temaslar yapıldıktan sonra en erken Eylül ayında çalışma grubunun
bir kısım üyelerinin belli olması mümkündür.»
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ABD SİYASETİ VE TÜRKİYE İLE İLİŞKİLERİ KONUSUNDAKİ
BÜYÜKELÇİNİN KONUŞMASI
Amerika Birleşik Devletlerinin Ankara Büyükelçisi W illiam B.
Macomber, Amerika’nın istiklâl günü dolayısiyle Türk-Amerikan
Üniversiteler Derneğinde bir konuşma yapmıştır. Konuşmasında, Bü
yükelçi, Türk - Amerikan ilişkilerinin tarihçesinden bahsederek dün
yanın en tehlikeli günlerinde Birleşik Amerika ve Türkiye’nin ortak
ideallerin savunulması için güçlü bir ittifakın örneğini gösterdiğini
belirterek şunları söylemiştir:
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«Ülkelerimiz, ilişkilerini kuvvetli dostlar ve müttefikler olarak
sürdürmüşlerdir. Her dostlukta olduğu gibi, gerginlikler sarsılma
mıştır. Ve her ikimizde kendi çıkarlarımızın en asli yollarda birbiri
nin aynı olduğunu bilmeye devam ediyoruzı Arada - sırada çıkan an
laşmazlıklar her iki ülkedeki bir çoklan tarafından olduğu gibi - ya
ni, doğruluk, adalet ve en önemlisi iyi niyete dayanan bir ortaklık
taki geçici problemler olarak - görülmüştür.
Nato ittifakında var olan karşılıklı güvenliğin, ilişkilerimizin
temeli olduğu ve görülebilir gelecekte de böyle olacağı hususundaki
inancımı burada belirtmek isterim. Hükümetimin amacı da budur.
Fakat bu temel nokta, etrafımızdaki değişen dünyanın ışığında, ülke
lerimiz arasındaki ilişkilere yeni bir bakışla bakılması gereğini gölgeiememeiidir.
Şüphe götürmez yeni bir his, bir yaklaşma hissi, barışçı çözüm
lerin bulunabileceği hususunda iyimser bir his, vardır.
Aynı zamanda, bir dünya savaşı ile bunun meydana getirdiği
karışıklık ve dehşetler hakkında kişisel tecrübesi bulunmayan yeni
yeni bir kuşak ortaya çıkmıştır. Bu kuşaktan bazdan ve daha yaşlı
olmakla beraber geçmişten alman dersleri unutmuş olan bazıları ba
rış ve istikrarı bir hak olarak görmekte ve Batı İttifakı içerisindeki
birlik ve beraberliğin şimdi gerginliklerin hafiflemesini geniş çapta
sağladığını unutarak, bu birlik ve beraberliğe olan ihtiyaçdan şüphe
etmektedirler.
Birleşik Amerika işte bu olumlu, aynı zamanda da olumsuz, ge
lişmeler karşısında yeni bir Atlantik anayasası teklif etmiştir.
Esas olarak ülkemin arzu ettiği şey, en yakın Müttefiklerimizle
birlikte,' başarılarımızın ortaya çıkardığı sorunlar ile yapıcı bir şe
kilde meşgul olmak cesaretini gösterirken, geçmişin en iyi unsurları
nı muhafaza etmek -—bize başarı sağlamış olan temel unsurlan ko
rumak— için ortak çaba gösterilmesidir. Türkiye. Birleşik Amerika ve
İttifakm diğer ülkelerinin karşı - karşıya bulunduğu görev mali yü
kü adil bir şekilde paylaşılmış rasyonel bir savunma durumunun en
emin asgari miktar ve masrafla nasıl sürdürüleceğidir. Bu çok önem
li ve düşünce, cesaret ve karşılıklı iyi niyetle karşılanması gereken
bir görevdir.
Halen karşılıklı ve dengeli kuvvet indirimleri ile ilgili çapraşık
müzakereler içindeyiz ve bundan gelecek için bir proje doğabilir. Fa
kat bu gibi indirimler için bulunacak herhangi bir formülün, Nato
İttifakının güvenliğini baltaladığı taktirde, kabul edilemiyecegini bir
kez daha belirteyim.
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Amerika’nın Japonya ile olan siyasi ve ekonomik ilişkileri, Ame
rika’nın Ortak Pazar ve Nato’daki Müttefikleri ile olan ilişkilerinin
ayrılmaz bir parçasıdır. Ticaret, savunma, para ve siyaset sorunları
arasındaki bu gittikçe artan yakın ilişki, bugün uluslararası diplo
masi için hem tehlike hem de fırsat sağlamaktadır.»
Ülkelerin tespit ettikleri siyasette daima aynı görüşte olamaya
cağına işaret eden Büyükelçi, nelerin beraberce yapılabileceğinin
tespit edilmesi konusunda bir temel anlaşmaya varılması gerektiği
ni belirtmiştir .Amerika’nın, Müttefiklerine verdiği sözlerden dön
meyeceğini ve bilerek ve isteyerek onlara zarar verecek hareketler
de bulunmayacağını belirten Büyükelçi, Türk-Amerikan ilişkilerinin
geleceği konusunda şunları söylemiştir :
«Bir defa karşılıklı savunmaya karşı ortak taahhütlerde bir
azalma görmüyorum. Detente, muhakkak ki, bu son derece önemli
alanda uyanıklığın azalması anlamına gelmektedir.
Birbirimizin kusurlarını, karşüıklı korku içinde bulunduğu
muz zamankinden daha az hoş görme eğilimi insan tabiatı ve ulu
sal ilişkilerin niteliği gereğidir.
Bazı gerginlikler kaçınılmazdır. Bunları ne şekilde ele alabile
ceğimiz belki de gelecek on yıl içinde Türk-Amerikan diplomasisi
nin en önemli görevi olacaktır. Bir tehlike, önemsiz problemlerin bi
rikme ve sayı ve ağırlık bakımından huzursuzluk yaratabilecek bir
hale gelme eğilimidir. Kanımca, bunların varlığını kabul etmek ve
samimi bir şekilde bunlarla meşgul olmamız gereklidir.
( . . . . ) Bu, Türkiye ile ilişkilerimizin dikkati çekici özelliklerin
den biri olmuştur ve bu yolda ilerliyeoeğimize eminim.
Konuşmamı bitirirken, şunu söylemek isterim : Türkiye ile ül
kemiz arasındaki dostluk dolayısiyla dünyanın daha iyi bir durum
da bulunduğuna inanarak geldim. Burada bulunduğum sürece, ha
yati önemi olan bu dostluğu devam ettirmek için elimden gelen herşeyi yapacağım.»
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21 Temmuz 1973
TÜRK — BULGAR ORTAK BİLDİRİSİ

Bulgaristan Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Peter Mladenov' un daveti üzerine, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Ümit Halûk
Bayülken, eşi ile birlikte, 16-21 Temmuz 1973 tarihlerinde Bulgaris
tan’ı resmen ziyaret etmiştir.
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Dışişleri Bakanı Bay ülken, Bulgaristan Halik Cumhuriyeti Dev
let Konseyi Başkanı Todor Jivkov tarafından kabul olunmuştur. Bay ülken, Bakanlar Konseyi Başkanı E banko Todorov tarafından da
kabul olunmuştur.
Bu ziyaret, iki Dışişleri Bakanına, aktüel uluslararası sorun
lar hakkında görüş teatisinde bulunmak ve iki tarafı ilgilendiren iki
li sorunları gözden geçirmek imkânını vermiştir.
İki Bakan arasındaki resmî görüşmelere Türkiye tarafından :
Nihat Dinç, Türkiye’nin Sofya Büyükelçisi; Büyükelçi Semih Günver,
Kültür İşleri Genel Müdürü; Büyükelçi Semih Akbil, Enformasyon
Genel Müdürü; Elçi Muammer Tunçer, Ebüd Dairesi Reisi; Elçi Necdet
Tezel Doğu Dairesi Reisi; Elçi Hikmet Özkan, İkili Ekonomik İlişkiler
Dairesi Reisi; Akil Aksan, Siyaset Planlama Dairesi Reis Vekili; Y ıl
dırım Keskin, Sofya Büyükelçiliği Müsteşarı; Verşan Şentürker, Şube
Müdürü, Bulgaristan tarafından : Neko Tchendov, Dışişleri Bakan
Yardımcısı; Marin Vatchkov, Bulgaristan’ın Ankara Büyükelçisi;
Gueorgui Petrov, Üçüncü Daire Başkanı, Büyükelçi; Assen Neykov,
Büyükelçi, Basın ve Kültürel Faaliyetler Dairesi Başkanı; Yordan
Golemanov, Elçi, Etüd, Planlama ve Siyasî Enformasyon Dairesi Baş
kanı; Christo Chiristov, Dış Ticaret Bakanlığında Daire Başkanı,
Gatcho Gatchev, Elçi, Üçüncü Daire Başkan Yardımcısı; Stoyan Verev,
Üçüncü Daire Başkan Yardımcısı; Stoyan Jelenski, Konsolosluk Da
iresi Başkan Yardımcısı; Stephane Stoev, Hukuk ve Anlaşmalar Da
iresi Başkan Yardımcısı; Athanase Guorguiev, Üçüncü Dairede Tür
kiye Şubesi Müdürü
katılmışlardır.
İki Bakan, Türk-Bulgar ilişkilerindeki gelişmeyi memnuniyetle
müşahade ettikten sonra, bu ilişkilerin devamlılığının, bunları daha
da sağlam temellere dayandırmakla sağlanması gerektiği hususun
daki kanılarını ifade etmişlerdir. İki taraf, iki ülke arasındaki iliş
kilerin, ilham ve kuvvetlerini, bağımsızlığa, egemenliğe hak eşitliğine,
toprak bütünlüğüne saygı, iç işlerine herhangi bir şekilde karışma
mak gibi dış politikalarında gözettikleri Devletler Hukukunun temel
prensiplerinden aldıklarını özellikle belirtmişlerdir.
Ülkeleri arasındaki iyi komşuluk ilişkilerinin geliştirilmesine
verdikleri önemi belirten iki Bakan, iki ülke arasındaki itimadı kuv
vetlendirecek nitelikteki alanlar üzerinde durmuşlardır.
İki Bakan, iki ülkenin Devlet adamları arasındaki temasların
önemini belirtmişler ve ikili ilişkilerdeki bütün meseleleri, karşılık
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lı dostluk ve anlayış ruhu içinde çözümlemek hususundaki kesin ka
rarlarını ifade etmişlerdir.
İki Bakan,. ikili ilişkilerin gelişmesinde kaydedilen ilerlemeleri
gözden geçirmek için, iki ülke Dışişleri Bakanlarının yüksek sevi
yedeki memurlarının, en az yılda bir kere olmak üzere, periyodik
■toplantılar yapmaları hususunda mutabık kalmışlardır.
Bakanlar, iki ülkenin birbirini karşılıklı olarak daha iyi tanıma
sına katkıda bulunmak amacıyla ve iki ülke kamu oylarının daha
iyi aydınlatılmasını samimi olarak arzu ederek, iki ülke Enformasyon
Daireleri Genel Müdürlerinin altı ayda bir toplanmaları hususunda
da mutabık kalmışlardır. Aynı amaçla, taraflar, mütekabiliyet esası
üzerinden, iki ülke gazetecilerinin mübadelesini de teşvik edecek
lerdir*.
İki Bakan, Veteriner, Bitkilerin Korunması, Karayolu Transit ve
Taşıma, Nehir Sularından istifade hususlarında İşbirliği ve Enerji
Sistemlerinin bağlanması alanlarında mevcut İktisadî mahiyetteki
anlaşmaların iki ülke arasındaki ilişkilere olumlu katkıda bulun
duğunu memnuniyetle kaydetmişlerdir. İki ülke arasında nehir su
larından faydalanma ve enerji alanlarında ilerde daha verimli bir
işbirliğinin gerçekleşebileceği hususundaki inançlarını ifade etmiş
lerdir.
İki Bakan, ekonomik işbirliğini genişletmek imkânlarını ince
lemek maksadıyla, Türk-Bulgar Karma Ekonomik Komisyonunun
en uygun zamanlarda toplanmasına karar vermişlerdir.
İki taraf, ülkeleri arasındaki ticaret hacmini arttırmak ve clea
ring sisteminden serbest döviz sistemine geçmek maksadiyle gerekli
incelemeleri yapmak hususunda mutabık kalmışlardır.
İki Bakan, ziyaretleri, gösterileri ve temasları kapsayan kültü
rel mübadele programının yeterli bir şekilde uygulandığını müşahade etmişler ve kültürel ilişkilerin, ileride, iki ülkenin yararına olarak
daha da gelişeceği hususundaki inançlarını ifade etmişlerdir.
İki Bakan, iki ülke arasında imzalanan Konsolosluk Anlaşması
nın yakında yürürlüğe girmesinden duydukları memnuniyeti belirt
mişlerdir.
İki Bakan, bir Adlî Yardımlaşma Anlaşmasının akti konusun
daki çalışmalara devam olunması ve komünikasyon ve telekomüni
kasyon mevzuunda bir anlaşma tasarısını inceleme hususunda muta
bık kalmışlardır.
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İki Bakan, ülkeleri arasında her türlü kaçakçılığın önlenmesi
hususunda bir anlaşmanın akti maksadıyla müzakerelere başlanma
sına karar vermişlerdir.
Bakanlar, ülkelerinden insanların ve malların geçişini daha da
kolaylaştırmak hususundaki azimlerini yeniden ifade etmişlerdir.
Taraflar, Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan Halk Cumhuriye
ti arasında yakın akrabaları 1952 yılma kadar Türkiye’ye göç etmiş
olan Türk asıllı Bulgar vatandaşlarının Bulgaristan Halk Cumhuri
yetinden Türkiye Cumhuriyetine göç etmeleri hakkında 22 Mart 1988
tarihli Anlaşmanın uygulanmasının tatminkâr olduğunu müşahade
etmişler ve bu uygulamanın devamı için gerekli bütün tedbirleri al
mak hususundaki kararlarını ifade etmişlerdir. Söz konusu anlaşma
nın 12. maddesinin uygulanması konusunu incelemek üzere iiki ülke
nin uzman heyetleri toplanacaklardır.
İki Bakan, Birleşmiş Milletlerin ilke ve amaçlarına bağlılıklarını
tekrarlamışlar ve Birleşmiş Milletlerin, uluslararası barış ve güven
liğin sürdürülmesiyle milletler arasındaki işbirliğinin geliştirilmesin
deki önemli rolünü belirtmişlerdir.
Bakanlar, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansının birinci
döneminin, gelecek dönemlere müşahhas bir temel teşkil edecek şe
kilde olumlu sonuçlara erişmesinden Hükümetlerinin duyduğu mem
nunluğu ifade etmişlerdir. Bakanlar, Konferansın, Avrupa’da âdil
ve devamlı bir barış ve güvenlik sağlanmasına olduğu kadar, işti
rakçi ülkeler arasında bütün alanlarda verimli bir iş birİiği sağlan
masına katkıda bulunması yolundaki arzularını da tekrarlamışlar
dır.
İki Bakan, siyasî, sosyal ve ekonomik sistemleri farklı da olsa
Devletler arasında karşılıklı güvene müstenid sıkı bir işbirliğinin A v 
rupa’da ve dünyada barışın devamına ve güvenliğin kuvvetlenmesi
ne katkıda bulunacağı görüşünü paylaşmışlardır.
Bakanlar, Avrupa’da yumuşamanın güçlenmesi yönünde kay
dedilen olumlu gelişmeleri memnunlukla müşahade etmişlerdir.
Sovyetler Birliği ile Federal Almanya, Polonya Halk Cumhuriyeti ile
Federal Almanya arasında imzalanan Anlaşmalar ve Federal A l
manya ile Demokratik Alman Cumhuriyeti arasında aktedilen Te
mel Anlaşma yanından, kısa bir süre önce parafe edilen Federal
Almanya ile Çekoslovak Sosyalist Cumhuriyetinin karşılıklı ilişki
leri konusundaki Andlaşma, bu gelişmenin önemli unsurlarını teş
kil etmektedir. İki Bakan, aynı zamanda, Federal Almanya Cumhu
riyeti ile Demokratik Alman Cumhuriyetinin Birleşmiş Milletlere
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girmeleri konusunda Hükümetlerinin arzusunu da ifade etmişler
dir.
Haziran ayında yapılan son Amerikan-Sovyet zirve görüşme
leri sırasında imzalanan anlaşmaların, dünyada barış ve güvenliğin
güçlenmesi yönünde önemli bir adım teşkil ettiği yolundaki ümitle
rini izhar etmişlerdir.
İki Bakan, Viyana Hazırlık Görüşmeleri üzerinde görüş teati
sinde bulunmuşlardır. Bu alanda varılacak bir Anlaşmanın, Taraf
lardan hiç birisinin güvenliği aleyhine olmaması gerektiği şeklinde
ki görüşü paylaştıklarını belirtmişlerdir.
İki taraf, Silâhsızlanma alanında kaydedilecek gelişmelerin,
ülkeler arasında karşılıklı itimadı güçlendireceğine olan derin inanç
larını belirtmişlerdir. Bu yolda harcanacak çabalar, milletlerarası
etkili bir kontrol altında evrensel ve topyekun bir silâhsızlanmanın
gerçekleşmesi amacına yönelmelidir. Silâhsızlanma konusunda, uy
gun bir zamanda bir dünya konferansı düzenlenmesi, bu hususta
olumlu bir rol oynayabilecektir.
Her iki Bakan, bölge ve dünya banşı için bir tehlike teşkil eden
Ortadoğu’daki durum karşısında endişelerini izhar etmişlerdir. Gü
venlik Konseyinin 22 Kasım 1987 tarihli ve 242 sayılı kararma uygun
olarak, bölgede barışı sağlamak üzere gösterilecek bütün çabaları
desteklemek konusundaki azimlerini tekrarlamışlardır.
İsrail birliklerinin işgal altındaki Arap topraklarından çekilme
si gerektiği şeklindeki tutumlarını teyit eden taraflar, toprak kazancı
ve avantaj sağlanması amacıyla kuvvete başvurulmasına ve bu tür
kazançların tek taraflı çözümleri zorla kabul ettirmek için kullanıl
masına kesinlikle karşı olduklarını tekrar belirtmişlerdir.
Bakanlar, Balkan ülkeleri arasındaki ilişkiler konusunda, bu ül
keler arasında iyi komşuluk ilişkilerinin geliştirilmesinin, bölgede
barış ve güvenliğin devamına katkıda bulunacağına olan inançlarını
tekrarlamıklardır. Bakanlar, daha ileri bir işbirliğinin özellikle, çeşitli
ülkeler arasında ikili ilişkilerin genel olarak geliştirilmesi suretiyle
gerçekleşebileceği düşüncesindedirler.
Türkiye Dışişleri Bakanı, Bulgaristan Dışişleri Bakanına, Kıbrıs’
taki durumla ilgili son gelişmeler üzerinde bilgi vermiştir. Her iki Ba
kan, Kıbrıs Cumhuriyetinin bağımsızlığı, egemenliği, güvenliği ve top
rak bütünlüğü konularına olan bağlılıklarını teyit etmişlerdir. Dışiş
leri Bakanlan, halen devam eden görüşmelerin başarıya ulaşacağı
hususundaki ümitlerini ifade etmişler ve Kıbrıs sorununa, Kıbrıs
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Türklerinin ve Kıbrıs Rumlarının hak ve menfaatlerine uygun şekil
de bir çözüm bulunması yolundaki temennilerini tekrarlamışlardır.
Asya Alfc-kıtasındaki durumu gözden geçiren iki Dışişleri Baka
nı, askıdaki sorunlara en kısa zamanda âdil ve devamlı bir çözüm yolu
bulunması amacıyla bütün çabaların harcanacağı hususundaki ümit
lerini izhar etmişlerdir. Vietnam konusunda Paris Anlaşmalarının
imzalanışını memnunlukla kaydeden Bakanlar, bu Anlaşmalara ri
ayet edilmesinin ve tam uygulanmalarının Vietnam’da ve Güney Do
ğu Asya’da barış ve güvenliği sağlayacağı hususundaki inançlarını
belirtmişlerdir.
Dışişleri Bakanı Ümit Halûk Bayülken, ve refakatindekiler, Filibe,
Varna ve Burgaz şehirlerinin ziyaret etmişler, bazı fabrikaları, tarım
sal endüstri tesisleri ve Bulgar halkının yaşantısının değişik yönleri
■hakkında bilgi edinmek imkânını bulmuşlardır.
Türkiye Dışişleri Bakanı ve Bayan Bayülken, bu ziyaret sırasında,
Bulgar Hükümeti ve halkı tarafından kendilerine gösterilen sıcak ve
dostane kabul dolayısıyla teşekkürlerini ifade etmişlerdir.
Communiqué conjoint (Esas Metin)
Sur l’invitation du Ministre des Affaires Etrangères de la Répub
lique Populaire de Bulgarie Pétar Miladénov, le Ministre des Affaires
Etrangères de la République de Turquie Ümit Halûk Bayülken, accom
pagné de son épouse, s’est rendu en visite officielle en Bulgarie du
16 au 21 juillet 1973.
Le Ministre Bayülken a été reçu en audience par le Président du
Conseil d’Etat de la République Populaire de Bulgarie Todor Jivkov.
Il a été également reçu par le Président du Conseil des ministres
Stanko Todorov.
Cette visite a parmis aux deux Ministres des Affaires Etrangères
de procéder à un échange de vues fructueux sur les problèmes inter
nationaux actuels' et d’examiner les questions bilatérales d ’intérêt
mutuel.
Aux entretiens officiels entre les deux Ministres ont pris part,
Du côté bulgare :
NENKO TCHENDOV, Vice-Ministre des Affaires Etrangères;
M ARIN VATCHKOV, Ambassadeur de Bulgarie à Ankara; GUEORGUI
PETKOV, Ambassadeur, Chef du Troisième Département; ASSEN
NEYKOV, Ambassadeur, Chef du Département de la Presse et des
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Activités culturelles; YORDAN GOLEMANOV, Ministre Plénipoten
tiaire, Chei du Département des Etudes, de la Plenificaition et des
Informations politique; CHR1STO CLIRISTOV, Chef de Division au
Ministère du Commerce Extérieur; GATCHO GATCHEV, Ministre
Plénipotentiaire, Chef-Adjoint du Troisième Département; STOYAN
VENEV, Chef-Adjoint du Troisième Département; STO YAN JELENSKÍ,
Chef-Adjoint du Département Consulaire; STEPHANE STOEV, ChefAdjoint du Département Juridique et des Accords; ATHANASE
GUEORGUIEV, Chef de la Section «Turquie» près le Troisième Dépar
tement.
Du côté turc :
NİH AT DİNÇ, Ambassadeur de Turquie à Sofia; SEMİH GÜNVER, Ambassadeur, Directeur Général des Affaires Culturelles;
SEMİH AKBİL, Ambassadeur, Directeur Général de l'Information;
MUAMMER TUNÇER, Ministre Plénipotentiaire, Directeur du Dépar
tement des Etudes; NECDET TEZEL, Ministre Plénipotentiaire, Direc
teur du Département de l ’Est; HİKMET ÖZKAN, Ministre Plénipo
tentiaire, Directeur du Département économique des Relations bila
terales; AKIL AKSAN, Directeur a.i. du Département de planification
politique; YILDIRIM KESKİN, Conseiller de l’Ambassade de Turquie
à Sofia; VERSAN ŞENTÜRKER, Chef de Section.
, Les deux Ministres, après avoir constaté avec satisfaction le
développement des relations bulgaro-turques, ont exprimé leur con
viction que la continuité de ces relations doit être assurée en les
basant sur des fondements encore plus solides. Les deux Parties ont
souligné particulièrement le fait que les relations entre les deux pays
puisent leur inspiration et leur force dans les principes fondamentaux
du Droit international tels que le respect de l ’indépendance, de la
souveraineté, de l’égalité des droits, de l’intégrité territoriale et de la
non-ingérence, sous n’importe quelle forme les affaires intérieures,
principes que les deux pays observent dans le domaine de leur politi
que extérieure.
Les deux Ministres, soulignant l’importance qu’ils attachent au
développement des relatiosn de bon voisinage entre leurs pays, se
sont penchés sur les domaines qui sont de nature à renforcer la con
fiance entre ceux-ci.
Les deux Ministres ont souligné l’importance des contacts entre
les hommes d’Etat des deux pays et ont exprimé leur ferme décision
d aplanir toutes les questions dans les relations bilatérales dans l ’esp
rit d’amitié et de compréhension mutuelles.
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Les deux Ministers sont tombés, d’accord de procéder à des ren
contres périodiques au moins une fois par an de hauts fonctionnaires
des deux Ministères des Affaires Etrangères afin de passer en revue
ies progrès enregistrés dans la développement de leurs relations.
Afin de contribuer à une meilleure connaissance mutuelle des
deux pays et sincèrement désireux d’un meilleur éclaircissement de
leur opinion publique, ils sont également tombés d ’accord pour
réunir tous les six mois les directeurs de leurs départements de
presse et de l’information. Dans le même but, ils encourageront les
échanges de journalistes des deux pays sur la base de réciprocité.
Les deux Ministers ont noté avec satisfaction la contribution
positive que constituent dans les relations entre les deux pays les
accords à caractère économique existants dans les domaines vétéri
naire, de la conservation des plantes, du transit et du transport ter
restre, de la coopération pour l ’utilisation des eaux fluviales ainsi
qu’en metière de connexion des systèmes d’énergie. Ils ont exprimé
leur conviction que dans l’avenir une coopération plus fructueuse
pourra être réalisée entre les deux pays dans les domaines de la
coopération en matière d’utilisation des eaux fluviales et de l ’énergie.
Afin d ’étudier les possibilités d’élargir la coopéraition écono
mique, les deux Ministers ont décidé de convoquer dans les meilleurs
délais la Commission économique mixte búlgaro-turque.
Les deux Parties sont tombées d’accord pour augmenter le vo
lume du commerce entre les deux pays et pour effectuer les études
nécessaires en vue de passer du système de clearing au système de
devises libres.
Les deux Ministres ont constaté que le programme d’échanges
culturels dans le cadre duquel ont été effectués des visites, manifes
tations et contacts a été d’une application satisfaisante et ils ont
exprimé leur conviction que les relations culturelles se développeront
davantage à l ’avenir, dans l ’intérêt des deux pays.
Les deux Ministers ont exprimé leur satisfaction à propos de la
prochaine entrée en vigueur de la Convention Consulaire signée
entre les deu pays.
Ils sont -tombés d'accord au sujet de la poursuite des travaux
concernant la conclusion d’un Accord d’assistance judiciaire, ainsi
qu’au sujet de l ’étude d’un projet d’Accord sur les communications
et les télécommunications.
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Les Ministres ont décidé de procéder à des négociations en vue
de la conclusion, entre les deux pays, d ’un accord relatif à la préven
tion de toute sorte de contrebande.
Les deux Parties ont réaffirmé leur volonté de faciliter davan
tage le passage de personnes et de marchandises à travers le territoire
de leurs pays.
Les deux Parties ont constaté que l’exécution de l’Accord du 22
mars 1968 entre la République Populaire de Bulgarie et la République
de Turquie pour ¡ ’émigration de la R. P. de Bulgarie en la République
de Turquie des ressortissants bulgares d’origine turque dont les proc
hes parents ont émirgé en Turquie jusqu’à 1952, s’avère satisfaisante,
et Elles ont affirmé 'leur décision de prendre toutes les mesures né
cessaires pour poursuivre son application. Des délégations de spécia
listes des deux pays se réuniront pour étudier la question de l ’appli
cation de l ’article 12 de cet Accord.
Les deux Ministres ont réaffirmé leur attachement aux buts et
aux principes de la Charte des Nations Unies, et ont souligné le rôle
important que TO.N.U. joue pour le maintien de la paix et de la
sécurité internationales et pour le développement de la coopération
entre les nations.
Ils ont exprimé la satisfaction de leurs gouvernements de voir la
première phase de la Conférence sur la Securité et la Coopération en
Europe aboutir à des résultats positifs, constituant une base concrète
pour ses phases ultérieures. Ils ont réaffirmé leur désir que la Con
férence contribue à l ’établissement de. la sécurité et d’une paix juste
et durable en Europe, ainsi qu’une coopération fructueuse dans tous
les domaines entre les pays participants.
Les deux Ministres partagent le point de vue qu’une proche
collaboration entre les Etats, fondée sur -la confiance mutuelle et sans
considération de leurs systèmes politiques, sociaux et économiques,
contribue au maintien de la paix et au renforcement de la sécurité
en Europe et dans le monde.
Les deux Ministres ont constaté avec satisfaction les dévelop
pements positifs survenus en Europe dans le sens du renforcement
de la détente. La signature.des Traités entre l’Union Soviétique et la
R.F.A., la République Populaire de Pologne et la R.F.A., de l’accord
de base sur les relations entre la R.D.A. et la R.F.A., ainsi que le
Traité sur les relations mutuelles entre la République Socialiste d-e
Tchécoslovaquie et la R.F.A., paraphé récemment,- constituent les

éléments importants de cette évolution. Les doux Ministres ont éga
lement exprimé la désir de leurs gouvernements de soutenir l ’entrée
aux Nations Unies de la R.D.A. et de la R.F.A.
Ils ont exprimé l’espoir que les accords conclus à l’issue des
récentes négociations au sommet soviéto-américaines, tenues au mois
de juin dernier, constituent un pas important dans le voie de la
consolidation de la paix et de la sécurité dans le monde.
Les deux Ministres ont procédé à un échange de vues sur les
conversations préparatoires de Vienne. Ils ont partagé le point de
vue qu’un accord qui pourrait intervenir dans ce domaine ne devrait
être au détriment de la sécurité d’aucune des Parties.
Les deux Parties ont exprimé leur profonde conviction que les
progrès qui seront enregistrés dans le domaine du désarmement
renforceront la confiance mutuelle entre les pays. Les efforts qui
seront déployés dans cette voie doivent avoir pour but de réaliser
un désarmement universel et total sous un contrôle international
efficace. La convocation à un moment opportun d’une conférence
mondiale sur le désarmement pourra jouer un rôle positif en faveur
de ce processus.
le s deux Ministoes ont manifesté leurs inquiétudes devant la
situation au Moyen-Orient qui constitue un danger pour la paix
régionale et mondiale. Ils ont réaffirmé leur volonté d’appuyer tous
les efforts en vue d’assurer la paix dans la région, conformément à
la. Réso1ution 242 du 22 novembre 1967 du Conseil de Sécurité. Ils
ont réitéré leur position sur la nécessité du retrait des troupes
israéliennes des tenritories arabes occupés. Ils ont renouvelé leur
ferme opposition à l ’utilisation de la force ou de la menace de la
force comme un moyen d’assurer des gains territoriaux et des
avantages pour imposer des solutions unilatérales.
Au sujet des relations entre les pays balkaniques, les deux
Ministres ont réaffirmé leur conviction eue le développement des
relations de bon voisinage entre ces pays contribuera au maintien
de la paix et de la sécurité dans cette région. Ils estiment ou’une
coopération plus poussée pourrait être réalisée principalement par
la voie de 'la promotion générale des relations bilatérales entre les
diffrents pays.
Le Ministre des Afafires Etrangères de Turquie a informé le
Ministre bulgare des derniers développements de la situation à
Chypre. Les deux Ministres ont réaffirmé leur attachement à
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l'intégrité territoriale de 'la République de Chypre. Les deux Ministres
ont exprimé l’espoir que les négociations qui ont actuellement lieu
aboutiront à un succès, et ils ont renouvelé le souhait que la solution
du problème de Chypre soit trouvée conformément aux droits et aux
intérêts des Chypriotes turcs et des Chypriotes grecs.
Passant en revue la situation dans le Sous-Continent asiatique,
tes deux Ministres ont exprimé l ’espoir que tous les efforts seront
déployés en vue de trouver dès que possible une solution juste et
durable aux problèmes en suspens.
Les deux Ministres ont noté avec satisfaction la conclusion des
Accords de Paris sur le Vietnam et ont exprimé leur conviction que
le respect et l ’application stricte de ces Accords assureront rétablis
sement de la paix et de la sécurité au Vietnam et dans le Sud-Est
asiatique.
Le Ministre Ümit Halûk Bay ülken et les personnalités qui accompagnient ont visité les villes de Plovdiv, Varna et Bourgas et ils
ont eu la possibilité de prendre connaissance de certains usines et
complexes agro-industriels, ainsi que des aspects différente de la
vie du peuple bulgare.
Le Ministre des Affaires Etrangère sde Turquie et Madame
Bayülken ont exprimé leur appréciation de l ’accueil chaleureux et
amical qui leur a été réservé par le peuple et le Gouvernement
bulgares au cours de cette visite.

BELGE
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21 Temmuz 1973

DIŞİŞLERİ B A K A N IN IN BULGARİSTAN DÖNÜŞÜ
VERDİĞİ DEMEÇ
Dışişleri Bakanı Halûk Bayülken, Bulgaristan’ı ziyaretinden
sonra yurda dönüşünde verdiği demeçte, Sofya’da yaptığı görüşme
lerde Bulgaristan’daki soydaşlarımızın durumlarının da ele alındı
ğını bildirmiş ve «oradaki soydaşlarımızın durumunda aksaklıklar
varsa, bunlar giderilmezse, aradaki lişkilerin arzuya şayan bir isti
kamette seyredemiyeceği de herhalde bu müzakerelerden sonra ta
raflarca gayet iyi bilinen bir gerçek haline gelmiştir» demiştir.
Dışişleri Bakanı, Bulgaristan’da karşılaştığı soydaşlarımızın
dertlerini dinlediğini söylemiş, gereken tedbirlerin en kısa zamanda
alınacağını bildirmiştir.
52

Bakan, ziyaretinin olumlu bir hava içinde geçtiğini ve Dışişleri
Bakanı Mladenov ile yaptığı görüşmelere yapıcı bir zihniyetin ha
kim olduğunu söylemiştir. Bulgaristan’a gitmeden önce iki, ülke
ülke arasında bazı sorunlar varsa, bunların
devlet adamlarınca
açık yüreklilikle ele alınmasını savunduğunu bildiren Bakan, Bul
garistan Dışişleri Bakanı ile görüşmelerinin bu şekilde geliştiğini
belirtmiştir.

B E L G E l l

21 Temmuz 1973

RCD’N İN 9. CU YILDÖNÜMÜ DOLAYISIYLA GENEL
SEKRETERİN VERDİĞİ BEYANAT
RCD Genel Sekreteri Vahap
şöyledir:

Aşiroğlu’nun verdiği

beyanat

«Bugün, RCD’nin 9. cu yıldönümünü kutlamaktayız. Bu mutlu
günde, bir yıllık gayretlerimizin muhasebesini yaparsak, bunun ce
saret verici nitelikte olduğunu görürüz.
İki yıl önce Genel Sekreterlik görevini devraldıktan sonra,
RCD’nin kuruluşundan itibaren olan faaliyetlerini gözden geçirmiş
ve bunları değerlendirmeye çalışmıştım. 1972 yılının Nisan ayında
İzm ir’de toplanan RCD memleketleri Bakanlar Konseyine, RCD Teş
kilâtı ve buna bağlı ihtisas teşekkülleri hakkında iki rapor sun
muştum. Raporlarımda, esas olarak, teşkilâtın yönetim ve icra faa
liyetlerini ele almış, bunları eleştirdikten sonra, RCD’nin, ve buna
bağlı teşekküllerin daha olumlu bir şekilde işleyebilmesi için ön
gördüğüm tavsiyeleri belirtmiştim. Üye hükümetlerin, tavsiyelerimi
tüm olarak desteklemiş olmalarını, burada memnuniyetle kaydet
mek isterim. Bunun neticesi olarak, Ocak 1973’de îslâmabad’da
toplanan RCD Bakanlar Konseyi, tekliflerimi benimsemiş ve bunla
rı Konsey kararı haline getirmiştir.
Konseye sunduğum teklifler arasında, RCD Bölgesindeki eko
nomik ilişkilerin geliştirilmesi zorunluğu üzerinde bilhassa
dur
muştum. Üye hükümetlerin bu konudaki görüşlerimi olumlu karşı
lamaları üzerine, Bakanlar Konseyi, RCD Dışişleri ve Ticaret Ba
kanlarının, bu yılın Mayıs ayında Tahran’da toplanmalarını öngö
ren bir karar kabul etmiştir. Söz konusu Konferansın amacı, tica
reti engelleyen hususları tesbit etmek ve bunların ortadan kaldırıl
ması için p’erekli gümrük indirimleri vesair imkânlar üzerinde ka

rara varmaktı.

RCD bölgesindeki ticaretin imkân nisbetinde serbestleştirilme'
si için uzun senelerden beri sarfedilmekte olan gayretler nihayet
olumlu bir sonuca yaklaşmış ve Konferansa sunulmak üzere bir
RCD Ticaret Protokolü hazırlanmıştı. Sözü edilen Konferans, üye
devletlerden birisinin talebi üzerine ertelenmiş bulunmaktadır.
Sürdürdüğüm temaslar bu toplantının ilk fırsatta yapılarak
RCD Ticaret Protokolünün imzalanacağı kanısını kuvvetlendirmek
tedir. Protokolün imzalanması, RCD memleketleri için bir dönüm
noktası ¡teşkil edecek ve bunun, şüphesiz ki olumlu etkiler olacak
tır.
Geçen bir yıl içindeki faaliyetlerimiz ve aldığımız neticeler,
RCD’ye olan inancımı daha da arttırmıştır. 10 yıla yaklaşan bir za
manın tecrübesi ve işbirliği, sorunlarımızın çözümlenmesinde Diz
lere daha realist ve daha olgun bir tutum ittihaz etmek imkânını
vermiştir. Bugün artık, RCD bir hayal değil, bölge halkına daha iyi
bir gelecek sağlayacak bir varlık haline gelmiştir.
Amaçlarımıza ulaşmak hususunda beni daima desteklemiş bu
lunan üye hükümetlere, bu vesile ile, teşekkürlerimi sunar, devlet
lerimizin ve hükümetlerimizin Sayın Başkanları ile memleketleri
mizin asil halkına derin saygılarımı arzederim.»
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DIŞİŞLERİ B A K A N IN IN BULGARİSTAN’DAKİ
SOYDAŞLARIMIZ İLE İLGİLİ BASINA DEMECİ
Dışişleri Bakanı Halûk Bayülken, basın toplantısına şöyle baş
lamıştır :
«Dışardaki azınlıklarımız konusunda daima anlaşmaların bize
verdiği haklar, milletlerarası vesikalarda umumiyetle tanınan hak
lar, ilgili memleketlerin kendi anayasaları ile kendi vatandaşlarına
tanıdığı haklar bakımından, şayet soydaşlarımıza karşı azınlıkları
mıza karşı yapılan muameleler varsa, bunları mümkün olabildiği
kadar süratle, tabiatiyle karşılıklı müzakere yoluyla ve anlayış içeri
sinde halletmeyi başlıca vazifelerimden biri saymışımdır.
Bu hususta bazı terakkiler elde edilmiştir. Meseîâ Kerkük Türkleri için göreve geldiğim zaman, çok sık şikâyetlere konu olan du
rumlar, bugün o derece şikâyet konusu olmuyor. Aramızda teessüs
etmiş bir anlayış var. Basınımız sıkıntılı bir durumu bildirdiği za
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man, Irak hükümeti, Irak Büyükelçiliği derhal basınımızın mensup
larını, parlamenterlerimizi davet ediyor ve geliniz durumu yerinde
görünüz diyor. Bu tabiatiyle havayı çok temizledi. Yerinde gördük
ten sonra şikâyetlerin mahiyeti daha iyi anlaşılmaktadır.
Dışişleri Bakanı daha sonra Bulgaristan’daki
ilgili olarak şunları söylemiştir:

soydaşlarımızla

«16-21 Temmuz tarihleri arasında Bulgaristan Dışişleri Baka
nı Mladenov’un geçen Kasım ayında memleketimize yaptığı ziya
reti iade etmek üzere ve mumaileyhin davetine uyarak bu ülkeyi
ziyaret ettim. Beraberimde Bakanlığımın ilgili servislerinin Genel
Müdür ve Daire Reislerinden müteşekkil bir heyet ile altı kişilik bir
gazeteciler heyeti de bulunmakta idi.
Bulgaristan’ı ziyaretim sırasında Sofya’dan başka Filibe, Var
na ve Burgaz şehirlerini ve bu şehirlerin dolaylarını içine alan, ka
rayolundan otomobille yaptığımız 800 km. yi bulan bu seyahat sı
rasında soydaşlarımızın yaşadıkları Yenipazar civarındaki 3000 nü
fuslu Akşehir köyünü de ziyaret ettim. Keza Devnia sanayi tesisleri
kompleksinde çalışan soydaş işçilerimizle de görüştüm. Gerek bu
köyde, gerek Başkonsolosluklarımızda soydaşlarımızla ■konuştum.
Bunlar arasında mühendis, doktor, öğretmen, öğrenci, imam, tarım,
orman sanayi ve inşaat işçileri de bulunmakta idi.
Ziyaret ettiğim yerlerdeki müşahadelerim, soydaşlarımızla
yaptığım konuşmalar, temsilciliklerimizden aldığım bilgiler,
soy
daşlarımızın yaşama şartlarından ziyade, bir azınlık olarak kültür
varlıklarını muhafaza hususunda sıkıntılı bir haleti .ruhiye içinde
bulundukları ve kendilerini tedirgin hissettikleri intibaını verdi.
Milli kültürlerini hiç değilse koruyabilmek hususundaki büyük has
sasiyetlerini ve endişelerini müşahade ettiğim soydaşlarımız, sami
mi ve açık konuşmalarımızda, kendilerinin yaşadıkları çeşitli böl
gelerin tümüne ve bütün Türklere şâmil aktif bir tazyikten ziyade,
uzun zamana yayılan ve mesela Türkçe dillerini mübfazada büyük
güçlükler yaratan tatbikattan yakındılar. Filhakika, :pürk azınlık
okullarının 1961 - 1959 yıllarında merhale merhale kapatılıp tek okul
sistemi vazedildikten bu yana, 1961 yılında okullarda Türkçe öğreti
minin haftada dört saate, 1971 yılında da iki saate indirildiğini ve
ihtiyari olan bu derslerin hem kâfi gelmediğini, hem de ihtiyari ol
duğu için etkili olmadığını anlattılar. İncelemelerimiz, bu ihtiyari
derslerin de esasen ilk okul dördüncü sınıftan sonra mevcut oldu
ğunu gösterdi. Halbuk; derslerin nisbeten hafif ve küçük yaşları iti
bariyle çocukların lisan derslerini en iyi öğrenebilecekleri yıllar 1
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ilâ 4’üncü sınıflar olduğu şüphesizdir. İlkokul sonu ve ortaokul sü
resince dersler ağırlaşmakta, binaenaleyh, bu dersleri ve iyi Bul
garca bilmeleri lüzumu yanında iki yabancı dil de mecburi olarak
okutulmakta, ondan sonra da ihtiyarî olarak iki saat Türkçe veril
mektedir. Bu durumda Türk çocuklarının çoğu Türkçe derslere git
memekte, gidenler ise Türkçelerini ilerletememekte ve evde öğrene
bildikleri ana dilleri zayıf kalmaktadır.
Durum şudur ki, hiçbir açık resmî tazyik mevcut olmasa dahi,
soydaş öğrencilerimiz millî kültürlerinin en önemli unsuru olan
ana dillerini ilerletememektedir. Bu durum, ileride, ana dillerini ko
ruma bakımından daha da büyük güçlükleri getirecektir.
Bu itibarla, evvelemirde bu dil meselesinin, Türkçe öğretimi
nin yeterli bir seviyeye yükseltilmesi lâzımdır.
Bulgaristan Dışişleri Bakanı M. Mladenov’un 18 Temmuz
Çarşamba günü beraberimdeki gazetecilerimize yaptığı beyanat ve
açıklamalar malûmunuzdur. Dışişleri Bakanı Bulgar Anayasasında
ki hakların ırk, din ve dil tefriki yapılmaksızın bütün Bulgar vatan
daşlarına eşit şekilde tanındığını ve uygulandığını, bilgileri dahilin
de hiçbir tazyik bahis konusu olmayacağını, müşahhas şikâyetleri
ise izaleye hazır olduklarını, Bulgar Hükümetinin sorumlu bir üye
si sıfatiyle beyan ettiğini ifade etmiştir.
Türkçe öğrenimi başta olmak üzere azınlığın kültür varlıkla
rını koruması için gerekli tedbirlerin yapıcı bir zihniyetle görüşülüp
tatminkâr tedbirlerin süratle ittihazı cihetine gidilmesi, zannederim
ki, son resmî ziyaretin olumlu sonuçlarından birisi olacaktır.
Üzerinde durduğum diğer bir konu da, 1968 Göç Anlaşmasının
uygulanmasından doğan aksaklıkların giderilmesi olmuştur. Mec
buri hizmete tabi tutulmadan üniversite mezunları veya öğrenci
lerinin de rahatça göç edebilmeleri, ayıca, Anlaşmanın uygulanma
sında İnsanî mülâhazaların daha fazla gözönünde tutulması husu
sunda Bulgaristan ile aramızda mutabakata varılmıştır. Türkiye’ye
gelmiş olan soydaşlarımızın sosyal güvenlik haklarına ilişkin so
runlar konusunda da iki ülke yetkili heyetleri arasında pek yakın
da müzakerelere başlanması kararlaştırılmıştır. Genellikle Bulga
ristan’daki Türklerin de Türkiye’de göç etmiş akrabalarına karşı
hissiyatları çok kuvvetlidir. Bu sebeple, Türkiye’ye gelmiş olan soy
daşlarımızın Bulgaristan’daki akrabalarını istedikleri zaman ra
hatça ve kolayca ziyaret edebilmeleri ve diğer taraftan, Bulgaris
tan’da yaşayan soydaşlarımızın da aynı şekilde Türkiye’deki yakın
larını ziyaret edebilmelerini kolaylaştırmak amacıyla gerekli ted
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birlerin alınması için çalışmalara başlanmıştır. Akrabalar arasında
kolaylıkla yapılabilecek ziyaretlerin bir bakıma, Bulgaristan’da ya
şayan soydaşlarımızın ananevi huzurlarını ve kültür temaslarını
arttıracağı ve kendilerini nispeten refahlatacağı düşüncesindeyim.
Diğer taraftan, soydaşlarımızın kültürel varlıklarını geliştir
mek yolunda Bulgaristan Hükümeti ile mutabık kalınarak alınacak
tedbirler yanında Türkiye ve Bulgaristan’ın imkânları bakımından
makûl ölçüler dahilinde olmak ve müşterek müzakereler ile kriter
leri ve yıllık miktarları tespit edilmek kaydıyle, 1968 Göç Anlaşma
sının bitmesinden sonra da, gönüllü göç imkânını kapatmamak,
mütevazi ölçülerde de olsa, bir ümit kapısını aralık tutmak üzerinde
de duracağız.
Resmî ziyaret sırasındaki çeşitli temaslarımızda, belki de daha
ziyade mahalli otoritelerin uyguladıkları açık ve kapalı bazı bas
kılardan bahsedilmiştir. Bu baskıların bazen belirli bölgelerde arttı
ğı anlatılmıştır.
Sofya’ya giderken verdiğim demeçte, hatırlayacağınız gibi,
soydaşlarımızın, dil, din, örf ve âdet, an’ane v.s. gibi millî kültürle
riyle ilgili problemlerin görmezlikten gelinemeyeceğini ve bu konu
ların sürüncemede bırakılmaması gerektiğini, komşu memleketler
devlet adamlarına bu yönde görevler düştüğünü işaret etmiştim.
Filhakika, Bulgaristan’da başta Devlet Başkanı Sayın Jivkov,
Başbakan ve Dışişleri Bakanı olmak üzere devlet adamlarıyle yap
tığımız açık görüşmeler, iki ülkenin iyi komşuluk ilişkilerini geliş
tirmek için pek çok imkânlar bulunduğunu, bunların bir kısmında
daha şimdiden olumlu sonuçlar alındığını bir kere daha teyit et
miştir. Yine bu görüşmeler, soydaşlarımızın durumlarının gereği
gibi ele alınıp haklı şikâyetlere mahal bırakılmamasmın iki ülke
nin yararına olacağını da göstermiştir, kanısındayım.
Bulgaristan’daki azınlığımızın iki komşu ülke arasında huzur
suzluk veya problem sebebi değil, güzel bir köprü o'ması esastır.
Bu yoldaki çalışmalar sürdürülecektir.
Şu hususu da belirtmek isterim ki, Bulgaristan Hükümeti, iki
komşu arasındaki bütün meseleleri dostane ve yapıcı bir zihniyet
içerisinde görüşmeye ve ele almaya hazır olduğunu beyan etmiştir.
Bu maksatla iki Hükümetin Dışişleri Bakanlıklarının yüksek me
murları senede en az 1 defa toplanacak ve ilişkilerimizin gelişme
siyle ilgili sorunları müzakere edeceklerdir. Her 6 ayda bir Enfor
masyon Genel Müdürleri buluşarak olayların gerçek veçhesi hak
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kında istişarelerde bulunacaklar ve birbirlerine bilgi vereceklerdir.
Ayrıca, karşılıklı gazeteci ziyaretleri ile kamu oyları gereği şekilde
aydınlatılacaktır. Ayrıca, Bulgaristan’ın bizde bulundurduğu gibi,
Sofya’ya da bir Basın Ataşesi atanacaktır.»
Türklerin esas itibariyle azınlık halinde yaşamaya alışmış bir
millet olduğunu da belirten Dışişleri Bakanı, azınlıkların sıkıntıla
rını, halet-i ruhiyelerini Osmanlı İmparatorluğunun yıkılışından bu
yana anladığımızı belirtmiş ve şunları söylemiştir:
«Osmanlı İmparatorluğu zamanında, bizim içimizde de ekalli
yetler vardı. Ve bizim için büyük problemler meydana getirmişler
dir. Biliyorsunuz, Osmanlı devletinin son zamanlarında bunlar si
yasi maksatlar için kullanılmıştır. Ve başımıza büyük dertler çıkar
mışlardır. Şimdi tamamiyle aksi istikamette, sınırlarımızın dışında
azınlıklarımız kalmıştır.
Bunların bir kısmı anlaşmalar mevzuudur. Bir kısmının ise an
laşmalarla bir statüsü de tesbit edilebilmiş değildir. Bizim ilgimiz,
Türkiye Cumhuriyetinin temel ilkelerine uygun bir ilgidir. Yani,
soydaşlarımızın yaşadıkları memleketlerin bütün vatandaşlarına
tanınan haklardan eşit bir şekilde istifade etmeleridir. Sözde değil,
fiiliyatta eşit şekilde faydalanmalarıdır.
Eğer aramızda anlaşmalarla tanınmış bir statü varsa, o sta
tüye riayet olunması, böyle bir durum yoksa milletlerarası vesika
larla, insan temel haklarına dayanan hükümlere uyulması esastır.
Türkiye ile o memleketler arasındaki ikili ilişkiler, iyi komşu
luk münasebetleri, hatta dostluk ilişkileri için soydaşlarımızın birer
güzel köprü olması temennisine dayanır. Onun için soydaşlarımıza
tatbik edilen muamelelerde üzücü durumlar olduğunda başkaların
dan çok daha fazla üzülüyoruz. Çünkü düşüncelerimizde bir art fi
kir yoktur. Prensiplere dayanıyor.
Bu arada biliyorsunuz, memleketler arasındaki ilişkiler, tabiatıyle, her zaman gayet pürüzsüz istikamette ve düz bir yol manza
rası arzetmez. Siyasi alanda meydana gelen değişiklikler, umumi
dünya konjonktürü de bunları etkiler. Nitekim 1945’lerden 1960 ların ortalarına kadar siyasi genel havanın ortaya koyduğu durum
elbetteki bu hususlarda bazı menfi ölçüler yapmıştır.»
Dışişleri Bakam daha sonra, basının çeşitli sorunlarını cevap
landırmış ve Bulgaristandan enerji nakli konusunda şunları söylemiştir,:
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«Görüşmeler sonunda, enerji alanında daha verimli' bir işbir
liği yapılması ve enerji sistemlerinin bağlanması konusunda karar
lara varıldı. Bulgaristan’dan enerji naklinin Ocak 1974’ten itibaren
mümkün olacağını sanıyoruz.»

BE L G E

13

31 Temmuz 1973

TÜRKİYE - SURİYE ORTAK BİLDİRİSİ
Suriye Arap Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri
Bakanı Abdul-Halim Khaddam, Türkiye Dışişleri Bakanı Ümit Ha
lûk Bayülken’in daveti üzerine, Bayan Khaddam ile birlikte, 23 •30
Temmuz 1973 tarihleri arasında Türkiye’yi resmen ziyaret etmiş
tir.
Mümtaz konuğa:
Suriye’nin Ankara Büyükelçisi Sayın Salah El Dine Tarazi;
Dışişleri Bakanlığında Batı Avrupa Dairesi Müdürü Sayın Ferid El-Lahham;
Dışişleri Bakanlığında Özel Bürolar Müdürü
Sayın Adnan Omran ve
Dışişleri Bakanlığı Özel Kalem Müdürü: Sayın Abdul Kerim
Sabbagh refakat etmişlerdir.
Sayın Abdul-Halim Khaddam Türkiye Cumhurbaşkanı Fahri
Korutürk ve Başbakan Naim Talû tarafından kabul edilmiştir.
Türkiye’deki ikametleri sırasında mümtaz konuk ve berabe
rindekiler Ankara ve İstanbul’u ziyaret etmişlerdir.
Suriye Arap Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri
Bakanı ile Türkiye Dışişleri Bakanı arasında yapılan görüşmeler î-kl
komşu ülke arasında mevcut dostluk ve anlayışa uyg m samimî bir
hava içinde geçmiştir.
Görüşmeler sırasında iki Bakan kendilerini müştereken ilgi
lendiren belli başlı milletlerarası gelişmeler hakkmda tam bir gö
rüş teatisinde bulunmuşlardır.
Her iki Taraf Birleşmiş Milletler Teşkilâtının ilke ve amaçla
rına duydukları saygıyı ifade etmişler ve evrensel barış hizmetinde
bir kurum olarak oynadığı rolü güçlendirmenin gerekli olduğunu
belirtmişlerdir.
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İki Taraf Orta - Doğu bölgesindeki durumu gözden geçirerek
toprak kazancı ve siyasî avantajlar sağlamak amacıyla kuvvete
başvurulmasına ve tek taraflı kazançları ve çözümleri zorla kabul
ettirmek için emrivaki siyasetlerin izlenmesine kesinlikle karşı ol
duklarını yeniden teyid etmişlerdir. Her iki Taraf, İsrail kuvvetleri
nin işgal altındaki Arap topraklarından çekilmesinin gereği üzerin
de durmuşlardır. Taraflar, bölgede mevcut uyuşmazlığa bir an önce
son vermek için Birleşmiş Milletler yasasına uygun olarak, Filistinli
Arap halkı da dahil olmak üzere, Arap halklarının meşru hakları
nı koruyacak bir hal çaresinin acilen bulunması için çaba sarfedilmesi gereğine işaret etmişlerdir. Bu vesile ile tek taraflı hareketle
rin geçerli olmadığı hususundaki Birleşmiş Milletler kararlarını be
lirtmişlerdir.
Kıbrıs sorunu iki Bakanın özellikle üzerinde durdukları diğer
bir konu olmuş ve Türkiye Dışişleri Bakanı, Ada’daki son gelişme
ler hakkında Suriye Arap Cumhuriyeti Dışişleri Bakanına izahat
vermiştir.
İki Taraf, Kıbrıs’ın egemenlik ve bağımsızlığının muhafazası
ve Türk ve Rum Toplumlarmm uluslararası andlaşmalar ve Kıbrıs
Cumhuriyeti Anayasası ile teminat altına alınmış bulunan meşru
hak ve menfaatlerinin korunması gereği üzerinde durmuşlardır.
İki Taraf Asya Alt-Kıtasmdaki durumu görüşmüşler ve Türki
ye Dışişleri Bakanının 18 - 23 Aralık 1972 tarihleri arasında Şam’a
yaptığı ziyaret vesilesiyle yayınlanan ortak bildiride bu konuyla il
gili olarak belirttikleri görüşlerini teyid etmişlerdir. İki Bakan Pa
kistan ile Hindistan arasında halen devam etmekte olan görüşme
lerin başarıyla sonuçlanması ümidini izhar etmişlerdir.
İki T a ra f,‘Avrupa’daki son olayları değerlendirmiş ve DoğuBatı ilişkilerinde gelişen olumlu eğilimleri memnuniyetle karşıla
mışlardır. İki Bakan, bu konuyla ilgili olarak, Akdeniz bölgesinin
güvenliğinin, Avrupa güvenliğinin önemli bir unsuru olduğuna işa
ret etmişlerdir. Suriye Arap Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı, Türkiye
tarafından Akdeniz bölgesindeki Arap ülkelerinin Avrupa Güvenli
ği ve İşbirliği Konferansına katkıda bulunmalarını sağlamak ama
cıyla sarf edilen çabaları takdirle karşıladığını ifade etmiştir.
Her iki Taraf ikili ilişkileri görüşmeleri sırasında Türkiye ile
Suriye arasındaki dostane ve karşılıklı yarara dayanan ilişkilerin
sürdürülmesi ve güçlendirilmesinde kaydedilen önemli gelişmeden
duydukların derin memnuniyeti ifade etmişlerdir.
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İki ülke arasındaki işbirliğini daha da geliştirme yollarını göz
den geçiren iki Bakan, karşılıklı yarar esasına dayanacak ilişkilere
değişmez bir temel hazırlamayı amaçlayan bazı belirli projeler üze
rinde durmuşlardır.
9 Mayıs 1972’de imzalanan Protokol ile bir Ortak Emlâk Komis
yonunun kuruluşuna atıfta bulunan Taraflar, 19 Mart 1973’ten bu
yana müracaat dosyalarının bir kısmını incelemeye başlamış bulu
nan Komisyonun sürdüregeldiği çalışmaları kaydetmişlerdir.
îki ülke arasındaki ticarî ve İktisadî bağları geliştirmek için
daha uygun koşullar yaratmakta azimli olduklarını teyid eden iki
Taraf, tasarısı üzerinde Türkiye ve Suriye makamlarında çalışma
lar yapılan bir Ticaret Anlaşmasının kısa zamanda.imzalanması için
duydukları müşterek arzuyu ifade etmişlerdir.
îki Bakan, ikili işbirliğini ilerletmek hususuyla ilgili olarak,
Transit ve Nakliye, Turizm ve Veteriner İşbirliği Anlaşmalarının
bir an önce imzalanmaları için bu konuda yapılan çalışmaların hız
landırılması gereği üzerinde mutabık kalmışlardır.
Her iki Taraf, sivil havacılık alanında karşılıklı yarar sağla
yacak işbirliğine kapıyı açmak için bu konuda bir anlaşma imzala
makta azimli olduklarını yemden tevid ederek bu yönde gerekli
adımları atmak hususunda mutabık kalmışlardır.
İki Bakan, iki ülke arasında kanunsuz mal ve insan çecmesi
sorunu ile mücadele etme kamacıyla etkili bir işbirliğini çeliştirmek
için ortak çabalar sarfetmek hususunda mutabık kalmışlardır.
Kültürel işbirliğini daha da ilerletmek ve iki ülkenin birbirini
daha yakından tanımasını sağlamak için duyulan müşterek arzu
üzerinde duran Taraflar, bu alanda ortaklaşa yapılıp Ankara’da
bir Kültür Anlaşması imzalanmasıyla sonuçlanan başarılı çalışmai OT,m tamamlanmasından duydukları memnuniyeti ifade etmişler
dir.
İki Bakan, yüksek seviyede temasları yoğunlaştırmanın yarar
larını takdir ederek birbirleriyle yılda en az bir kere buluşmaya ka
rar vermişlerdir. Taraflar, ayrıca, iki ülkenin Dışişleri memurları
arasında belirli aralarla yüksek seviyede ziyaret teatisinde bulu
nulmasına karar vermişlerdir.
îki Bakan, değişik sektörlerin
temsilcilerinin temaslarından
olumlu sonuçların doğacağı gerçeğine vakıf olarak her seviyede zi
yaretleri teşvik etmeye karar vermişlerdir.
İSİ

Taraflar, ayrıca, ülkeleri hakkında daha iyi ve doğru bilgi sağ
lamak için gazeteci teatisi bulunmak hususunda mutabık kalrnışj ardır.
İki Bakan, yapıcı bir hava içinde sürdürülen görüşmelerin,
Türkiye ve Suriye arasındaki ilişkilerin kapsamını genişletmeye
önemli bir katkıda bulunduğunu memnuniyetle kaydetmişlerdir.
Suriye Arap Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri
Bakanı, Türkiye’de bulunduğu sürece kendisine ve beraberindeki
heyete gösterilen sıcak konukseverlikten duyduğu memnuniyeti ifa
de etmiştir.
Suriye Dışişleri Bakanı Abdul-Halim Khaddam, Türkiye Dışiş
leri Bakanı Ümit Halûk Bayülken’i Suriye’yi ziyarete dâvet etmiş,
bu dâvet memnuniyetle kabul edilmiştir.
Ziyaretin tarihi ileride tespit edilecektir.

(Esas Metin)
TURKISH — SYRIAN JOINT COMMUNIQUE
In response to an invitation by His Excellency Mr. Ü. Halûk
Bayülken, Minister for Foreign Affairs of the Republic of Turkey,
His Excellency Mr. Abdul-Halim Khaddam, Vice-President of the
Council of Ministers and Minister for foreign Affairs of the Syrian
Arab Republic, accompanied by Mme. Khaddam, paid an official
visit to Turkey from July 26 to July 30, 1973. The distinguished
guest was also accompanied by His Excellency Mr. Salah El Dine
Tarazi, Ambassador of the Syrian Arab Republic to Ankara; Mr.
Ferid El-Lahham, Director of the Western European Department of
the Ministry of Foreign Affairs; Mr. Adnan Omran, Director of
the Special Departments of the Ministry of Foreign Affairs and
Mr. Abdul Kerim Sabbagh, Director of the Cabinet of the Minister
of Foreign Affairs.
His Excellency Mr. Abdul-Halim Khaddam was received in
audience by His Excellency Fahri Korutürk, President of the Republic
of Turkey. He was also received by His Excellency Mr. Naim Talû,
Prime Minister.
During their stay in Turkey, the distinguished guest and his
party visited Ankara and Istanbul.
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The discussions between the Vice-President of the Council of
Ministei s and roreign Minister of the Syrian Arab Republic and
the foreign Minister of iuikey were held in a cordial atmosphere
as befitting the friendship and understanding between the two
neighbouring countries.
During their discussions, the two Ministers exchanged fully
their views on major international developments of mutual interest.
Both sides emphasized their respect for the principles and the
purposes of the United Nations Organization and stressed the need
to further strengthen its role as an institution in the service of
universal peace.
The two sides reviewed the situation in the Middle - East and
reiterated their firm opposition to the use of force as a means of
securing territorial gains and political advantages and to the policies
of faits" accomplis to impose unilateral gains and solutions. Both
sides emphasized the need for the withdrawal of Israeli forces from
the. occupied Arab territories. They further stressed the necessity
of promoting an expeditious settlement in the region to bring an
early end to the conflict, safeguarding the legitimate rights of the
Arab people including the Arab People of Palestine in conformity
with the Charter of the United Nations. On this occasion they recalled
the United Nation’s Resolutions concerning the invalidity of unilateral
acts. The Cyprus question was another issue to which the two
teral aots.
The Cyprus question was another issue to
which the two
Ministers gave their special attention,' and the Minister of Foreign
Affairs of Turkey apprised the Foreign Minister of the Syrian Arab
Republic of the recent developments on the Island.
The two sides stressed the necessity of preserving the sovereignty
an independence of Cyprus and protecting the legitimate rights and
interests of the Turkish and Greek communities as guaranteed by
the international treaties and the Constitution of the Republic of
Cyprus.
The two sides discussed the situation in the Asian Sub - Conti
nent and confirmed their views in this respect as expressed in the
joint communique published on the occasion of the visit of the
Turkish Minister of Foreign Affairs to Damascus on December
18-23, 1972. The two Ministers gave voice to their hope of success
for the present talks between Pakistan and India.
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In appraising the recent events in Europe, both sides welcomed
the positive trends developing in the East - West relations. In this
context, the two Ministers stressed that security in the Mediterranean
region constitutes an important element of the European Security.
The Foreign Minister of the Syrian Arab Republic; expressed his
appreciation for the efforts spent by Turkey to have the Arab
countries o fthe Mediterranean region bring their contributions to
the Conference on European Security and Cooperation.
In the course of discussing bilateral relations, both sides exp
ressed their deep satisfaction with the substantial advance in the
maintenance and strengthening of friendly and mutually beneficial
relations between Syria and Turkey.
Reviewing the prospects for further developing cooperation
between the two countries, the two Ministers discussed a number
of specific projects aimed at the creation of a permanent foundation
of mutually advantageous relations.
Recalling the establishment of a Joint Committee on Unmovable
Properties by the Protocol signed on May 9, 1972, they took note of
the work accomplished by the Committee which commenced its
studies on a number of the application files since March 19, 1973.
Confirming their firm intention to create more
favourable
conditions for expanding commercial and economic ties between the
two countries, both sides expressed their mutual desire for the
speedy conclusion of a Trade Agreement ,the draft of which is
under study by Syrian and Turkish authorities.
In the context of further promoting bilateral cooperation, the
two Ministers agreed on the need for urging the pace of the studies
on the agreements on Transit and Transport, Tourism and Vetorinary
Cooperation in order to hasten their conclusion.
Both sides reaffirmed their intention to conclude a civil aviation
agreement to permit mutually beneficial cooperation in this field,
and agreed to take the necessary steps in this direction.
The two Ministers agreed to spend joint efforts to develop
an effective cooperation in combatting the
problem of illegal
passage of goods and persons between the two countries.
Stressing the mutual desire to further promote cultural coo
peration and to enhance better acquaintance of the two countries,
both sides expressed their satisfaction with the successful conclusion
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of joint studies in this field which resulted in the signing of a Cultural
Agreement in Ankara.
The two Ministers, realizing the benefits of accuring high-level
contacts, have decided to meet each other at least once a year.
They have also decided to exchange periodic visits among
the
high-level officials of the Ministries of Foreign Affairs of both
countries.
The two Ministers equally being aware of the positive results
which will accrue from contacts of representatives of
various
sectors have decided to encourage visits on all levels. .
They also agreed to exchange jornalists with a view to providing
better and more accurate information on their countries.
The two Ministers noted with satisfaction that the talks, which
were held in a conctructive spirit, made a considerable contribution
to broadening the scope of the relations between Syria and Turkey.
The Vice-President of the Council of Ministers and Foreign
Minister of the Syrian Arab Republic expressed his appreciation
for the warm hospitality extended to him and to his party during
their stay in Turkey.
His Excellency Mr. Abdul - Halim Khaddam, the Minister of
Foreign Affairs of the Syrian Arab Republic extended to
His
Excellency Mr. Ü. Halûk Bayiiiken, the Minister or roieign Affairs
of the Republic of Turkey, an invitation to visit Syria, which was
accepted with pleasure. The date of this visit will be fixed at a
later time.
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SİYA Sİ OLAYLAR

Dışişleri Bakanının Cezayir ve Tunus’u Ziyareti
Dışişleri Bakanı Halûk Bayülken 7-11 Ağustos tarihleri arasın
da Tunus’a yaptığı ziyaretten önce, Cezayir’e de bir günlük ziyarette
bulunmuştur.

Dışişleri Bakanının Uzak Doğu Ziyaretleri
Dışişleri Bakam Halûk Bayülken, 13 -19 Ağustos’ta Endonez
ya’yı, 19-20 Ağustos’ta Malezya'yı 21-23 Ağustos’ta da Hindistan’ı
resmen ziyaret etmiştir.

Irak Dışişleri Bakanının Ziyareti
Irak Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Murtadha Said Abdul-Baqi,
25-28 Ağustos tarihleri arasmda Türkiye’yi ziyaret etmiştir.

KÜ LTÜ REL O LAYLAR

Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunun 50. yıldönümü kutlama
ları çerçevesinde, Türk el yazısı eserler, minyatürler ve seramikler
den müteşekkil bir sergi, altı aylık bir süre için 1 Ağustos’ta Washington’daki Freer Sanat Galerisinde açılmıştır.
O --------Ürdün başkenti Amman'ın 100 km. güneyinde OsmanlIlardan
kalan ünlü Katrana Kalesinin, Ürdün Eski Eserler Dairesi ile işbir
liği yapılarak, Türk hükümetince restore edileceği açıklanmıştır.
O --------Bordighiera Altın Palmiye Karikatür Yarışmasında, Türk karkatüristleri Semih Baicıoğlu ve Ferruh Doğan birinciliği paylaşmış
lardır.

Cumhuriyetin 50. yıldönümü nedeniyle, Çin Halk Cumhuriyeti
Devlet Akrobatları Sirk ve Dans Grubu, Türkiye Spor Yazarları
Derneğinin daveti üzerine İstanbul ve Ankara’da temsiller vermiş
tir. Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk, İstanbul’da verilen temsili iz
lemiştir.
O --------Ünlü Fransız rejisörü Claude Lelouche, Cumhuriyetin 50. yıldö
nümü dolayısiyle, «Türkiye» adlı renkli bir film çevirmiştir. Filmin
müziğini kompozitör Francis Lal yapmıştır.
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AĞUSTOS 1973’DE
TÜRKİYE’N İN DIŞ İLİŞKİLERİ VE BAŞLICA
MİLLETLERARASI OLAYLAR KRONOLOJİSİ

1 A ğustos 1973

KIBRIS FETHİNİN YILDÖNÜMÜ

Kıbrıs’ın Türkler ¡tarafından fethinin 402.
ve Kıbrıs Türk Mukavemet Teşkilâtının kurulu
şunun 15. yıldönümleri adanın Türk bölgelerinde
kutlanmıştır.
Kıbrıs Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Türk
Yönetimi Yürütme Kurulu Başkanı Rauf Denktfcaş, bu münasebetle yaptığı konuşmada, TM T’nin,
Enosis’i önlemek amacıyla kurulduğunu hatırla
tarak, bu Teşkilâtm, ileride de, Enosis kaçınılmaz
bir hale gelirse, çifte Enosis’i gerçekleştireceğini
söylemiştir.
Öte yandan Lefkoşe’de, bir ay ara verilen
oemaatlerarası görüşmelere yeniden devam edil
miş ve bölge idareleri konusu ele alınmıştır.

1- 6 Ağustos 1973 DENİZ HARB OKULUNUN 200. YILDÖNÜMÜ
Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Kemal
Kayacan, 1773 yılında Kaptanı Derya Cezayirli
Gazi Haşan Paşa tarafından Kasımpaşa’da kuru
lan Deniz Harb Okulu ve Lisesinin, dünyanın en
eski denizcilik okullarından biri olduğunu söyle
miştir. Kutlama törenine 6 yabancı savaş gemisi
katılmıştır. Bunlar: İtalyan Deniz Kuvvetlerinden
Andrea Doria güdümlü mermi kruvazörü, İspan
yol Roger de Lauria muhribi, ABD Independence
uçak taşıt gemisi ile Coontez güdümlü mermi
muhribi, İngiliz Glamorgan güdümlü mermi
muhribi, Portekiz Pero Escobar refakat muhribi
ile Yunan Panthir muhribi.
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1 A ğustos 1973

ÇALIŞM A BAKANININ Y U R D A DÖNÜŞÜ

Çalışma Baikanı Ali Naili Erdem, Türk işçi
leriyle görüşmelerde bulunmak ve ihtiyaçlarını
yerinde tespit etmek üzere Almanya’nın çeşitli
şehirlerinde düzenlediği gezisini tamamlamadan
yurda dönmüştür. Çalışma Bakanı, gezisini yarı
da kesmesi nedeninin, Stuttgart’ta Alman ma
kamlarının bütün emniyet tedbirlerini almaları
na rağmen, programı devam ettirmemesi rica
sında bulunmaları olduğunu söylemiştir. Bakan,
«Stuttgart’ta toplantı yapacağımız salona orak
ve çekiçli bayraklar asıldığı bana bildirildi. Ben
komünist bayrağı altında konuşma yapamazdım
ve yapmadım» demiş ve hadise çıkartmaya te
şebbüs edenlerin 5-10 kişiden ibaret olduğunu,
bunların arasında Türk olmayan ya da Türk va
tandaşlığından çıkarılanların da olduğunu sözle
rine eklemiştir.

1 Ağustos 1973

İTALYA'NIN KIBRIS BARIŞ GÜCÜ
MASRAFLARINA YARDIMI
İtalya, Kıbrıs’taki Birleşmiş Milletler barış
gücü masraflarının karşılanması için 179 bin do
lar katkıda bulunmuştur.

2 Ağustos 1973

A Y A GÖTÜRÜLEN TÜRK BAYRAĞININ
İADESİ
Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçisi
William Macomber, Başbakan Naim Talû’ya,
Apollo-17 uzay aracının aya gidişinde götürdüğü
ve tekrar yeryüzüne getirdiği Türk bayrağı ile
bir ay taşı parçasını takdim etmiştir.
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3 A ğustos 1973

1973’Ü N ALTI A YLIK İHRACAT BAKKAM LARI

Ticaret Bakanlığı, 1973 yılının ilk 6 aylık dö
neminde ihracatın 622,1 milyon dolara ulaştığını
açıklamıştır. 1972 yılının aynı dönemine oranla,
bu yıl sağlanan rakkamlar milyon dolar olarak
takriben şöyledir:
Hububat ve baklagiller 38 (1972: 8,4); mey
ve ve sebzeler 108 (71,6); sanayi bitkiler 242,5
(201,8); hayvancılık ürünleri 17,7 (11,8); su ürün
leri 6,5 (4,7). Ayrıca, sanayi mamulleri 192 (115,6)
madencilik ürünleri ihracatı ise 18,9 milyon do
lara yükselmiştir (17,4).
1973 ilk 6 aylık döneminde ithalât da 959,7
milyon dolara ulaşmıştır.

4 Ağustos 1973

KIBRIS’TAKİ GENİŞLETİLMİŞ
CEMAATLERARASI GÖRÜŞMELERİN BİRİNCİ
SAFHASININ SONA ERMESİ
Lefkoşe’de 8 Haziran 1972’de başlayan geniş
letilmiş cemaatlerarası görüşmelerin sona eren
birinci safhasında, taraflar karşılıklı istek ve
görüşlerini açıklamışlardır. Bundan sonraki saf
hada, Türkiye temsilcisi Prof. Aldıkaçtı ile Yu
nanistan temsilcisi Dekleris’in, şimdiye kadar ya
pılan çalışmalarda elde edilen sonuçları ilmi yön
den inceleyerek ortak bir formül bulmaya çalı
şacakları bildirilmiştir.
Birinci safhanın son toplamışından sonra
bir açıklama yapan Rauf Denk taş, görüşmelerde
ilerleme kaydedilmiş olmasına rağmen, bazı te
mel konularda görüş ayrılıklar] bulunduğunu,
Türkiye ve Yunanistan temsilcilerinin bu nokta
ları çözümlemeye çalışacaklarını söylemiştir.
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4 A ğustos 1973

İSVEÇ’İN KIBRIS BARIŞ GÜCÜ
MASRAFLARINA YARDIMI
İsveç, Kıbrıs’taki Birleşmiş M illetler barış
gücü masraflarının karşılanması için 200 bin do
lar katkıda bulunmuş, ayrıca barış gücünde gö
revli İsveç birliğinin 500 bin dolar tutarındaki
bazı ek masraflarını da yüklenmiştir.

6 -7 Ağustos 1973 DIŞİŞLERİ BAKANININ CEZAYİR’İ
ZİYARETİ
Cezayir’e bir günlük resani bir ziyarette bu
lunan Dışişleri Bakanı Halûk Bayülken, Cezayir
Dışişleri Bakanı Abdülaziz Buteflika ile yaptığı
görüşme hakkında şu demeci vermiştir:
«Dün (6 Ağustos) bütün gün ve gecenin geç
bir saatine kadar mevcut dünya sorunlarını göz
den geçirdik. İncelediğimiz bütün sorunlar üze
rinde aramızda büyük bir görüş birliği olduğunu
gördük.
Bu görüşmeden ikili lişkilerimizi incelemek
te de yararlandık ve bunları daha da geliştirmek
üzere çaba harcamağa karar verdik.
Cezayir
halkıyla ilişkilerimiz yüz yıllardan beri sürüp
gelmektedir ve ticari, kültürel ve bilimsel müba
delelerimizi yoğunlaştırmak amacıyla yakın bir
zamanda bir karma komisyon kurulacaktır.»
Bayüılken-Buteflika görüşmesi ile ilgili ola
rak bir ortak bildiri yayınlanmıştır. (Bk. Belge 1).
Dışişleri Bakanı Cezayir’den Tunus’a ha
reket etmiştir. Bakan, yurda dönüşünde Ceza
yir’e yaptığı ziyaret ile ilgili olarak yapılan gö
rüşmelerin olumlu ve dostane bir hava içerisin
de geçtiğini belirtmiş ve Türkiye’nin izlediği dış
politikanın Cezayir’de anlayış ve
samimiyetle
karşılandığını söylemiştir.
78

- 11 A ğustos 1973 DIŞİŞLERİ BAKANININ TU N U S’U ZİYARETİ

Dışişleri Balkanı Halûk Bayülken,
Tunus
Dışişleri Bakanı Mohamed Masmudi’nin 1972 yı
lında Türkiye’ye yaptığı ziyareti iade etmek üze
re Tunus-Kartaca havaalanına
muvasalatında
verdiği demeçte Tunus ile Türkiye arasında
mükemmel tarihi ilişkiler bulunduğunu söyle
miştir. Bayülken, iki ülke arasında bir dostluk
antlaşması imzalanacağını ve ikili ilişkilerin güç
lendirilmesi ve her alandaki işbirliğinin genişle
tilmesi için tutulacak yolların inceleneceğini bil
dirmiştir.
Türkiye-Tunus resmi görüşmeleri 7 Ağustos
günü başlamıştır. Tunus Dışişleri Bakanı aynı ak
şam, Dışişleri Bakanı Bayülken şerefine bir ye
mek vermiştir.
Yemekte yaptığı konuşmada Tunus Dışişle
ri Bakanı Mohamed Masmudi, Akdeniz havzası
nın ve Avrupa’nın güvenliği sorunlarında sesle
rini duyurmak için Tunus’a ve genel olarak Mağrip ülkelerine yardımda Türkiye'nin far.1 bir rol
oynamasını ve Tunus’u endişelendiren İsrail-Arap
■uyuşmazlığı ve Basra Körfezindeki enerji ve pet
rol sorunları gibi sorunların çözümünü sağlaya
bilecek katkıda bulunmasını temenni etmiştir.
Tunus Dışişleri Bakanı, öte yandan Türki
ye’nin Suriye’li, îran’lı ve Irak’lı komşuları ara
sındaki sorunları yoluna koymak için harcadığı
çabalan hatırlatarak, kardeş ülkeler arasındaki
ilişkilere de aynı zihniyetin hakim olması dile
ğinde bulunmuştur. Masmudi, daha sonra Tunus
ve Türkiye’nin, aralarındaki mevcut mükemmel
ilişkileri güçlendirmeleri gerektiğini ve bu ilişki
leri örnek düzeye çıkarmayı istediklerini söyle
miştir.
Dışişleri Bakanı Halûk Bayülken de, cevap
olarak yaptığı konuşmada, Orta Doğu konusuna
değinmiş ve «Orta Doğu'da durum şimdilik dur
gundur, fakat bu savaş mihrakı herkesin dikkati
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ni çekmelidir. Uyuşmazlığa şerefli ve âdil bir çö
züm bulunması için elden gelen herşey yapılma
lıdır» demiştir.
Bayülken, Kıbrıs sorunundan da söz ederek,
bunun Türkiye’yi en fazla meşgul eden sorunlar
dan biri olduğunu belirtmiş ve «ülkemiz Birleş
miş Milletlerin himayesi altında, adadaki Türk
ve Rum toplumlan arasında, soruna âdil ve sü
rekli bir çözüm teşkil edebilecek bir metnin üze
rinde anlaşmaya varılması için çaba harcamak
tadır» demiştir.
Bayülken, Türkiye’nin komşuları arasında
ki sorunların çözümü için harcadığı çabalara
da değinerek, bu çabaların hedefinin İslâm Arap topluluğunun üyeleri arasında mevcut
ilişkilerin güçlendirilmesine mümkün olduğu
kadar katkıda bulunmak olduğunu, bu ilişkile
rin mükemmel olması ve karşılıklı güvene da
yanması gerektiğini belirtmiştir.
Bakan, Mağrip ülkelerinin bir Mağrip top
luluğu kurmakta mükemmel bir işbirliği
ör
neği verdiklerini belirterek, «Akdeniz ülkeleri,
Akdeniz’in gerçek bir barışa ve istikrara kavuş
turulmasında bu işbirliği zihniyetinden esinlenmelidirler» demiştir. Bayülken, konuşmasını ta
mamlarken, Tunus Devlet Başkanı Burgiba’mn
ileri görüşlülüğünü ve gerçekçiliğini övmüştür.
Türkiye - Tunus görüşmeleri sonunda, 8
Ağustos günü, iki ülke arasında bir
Dostluk
Antlaşması imzalanmıştır. Dışişleri Bakanı Ba
yülken imza merasiminde yaptığı konuşmada,
bu dostluk antlaşmasının, Türkiye’nin son on
yılda yabancı bir ülkeyle imzaladığı bu cinsten
ilk belgelerden biri olduğunu belirtmiştir.
Tunus Devlet Başkanı Habib Burgiba, Dış
işleri Bakanı Bayülken’i 9 Ağustos günü Ma
nastırda kabul etmiş ve kendisine Cumhurbaş
kanlığı liyakat nişanının üst derecesini vermiş
tir.

Türkiye - Tunus ortak bildirisi 11 Ağustos’ta yayınlanmıştır. (Bk. Belge 2). Dışişleri Baka
nı, ayrıca, yurda dönüşünde ziyareti ile ilgili
olaraık şu demeci vermiştir .* .
«Tarihi bağlarla bağlı bulunduğumuz bu
kardeş ülkede bizlere gösterilen yüksek alâka
ve ihtimamdan son derece mütehassısım. Tu
nus’ta başta Devlet Başkam Sayın Habib Burgiba olmak üzere devlet adamları, aydınlar ve
her tabakadan Tunus halkından büyük Atatürk
ve onun reformlarına, aziz milletimize karşı
fevkalâde derin sevgi hisleri bütün ziyaretim
boyunca devam etmiştir. Sayın Burgiba, Tür
kiye Dışişleri Bakanını kabul ederken masası
nın jzerinde ve kabul ettiği salonda mevcut tek
resim Atatürk’ün resmi idi. Görüşmelerimizin
en büyük kısmının sayın Burgiba’nm Atatürk’e
ve milletimize karşı derin hissiyatını belirten
ifade ve düşünceler teşkil etmiştir. İki ülke de
Tunus’taki görüşmelerde, ikili münasebetlerimi
zin daha da derinleştirilmesi ve geliştirilmesi
yolunda samimi arzu ve gayret içerisinde gö
rülmüştür.»

8 - 15 Ağustos 1973 MEŞHED VALİSİNİN ZİYARETİ
İran’ın Meşhed Genel Valisi Hassan Zahedî, İçişleri Bakanı Mukadder Öztekin’in daveti
üzerine Türkiye’yi ziyareti sırasında, Ankara,
Konya, İzmir ve İstanbul’da incelemelerde bu
lunmuştur.

11 Ağustos 1973

PAKİSTAN’DA YAPTIRILAN ATATÜRK
ABİDESİ
Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi bir
süre
önce, Cumhurbaşkanı Bhutto nun,
Atatürk ün
anısı için Larnaka da bir abide yaptırmakta ol
duğunu ve anıtın 1973 Aralık ayı başında açıla
cağını bildirmiştir.
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Cumhurbaşkanı Korutürk, Zülfikar Ali
Bhutto’ya bir teşekkür mesajı göndererek, Tür
kiye Cumhuriyetinin kuruluşunun 50. yıldönü
mü dolayısiyle Larnaka’da büyük liderimiz Ata
türk’ün hatırasına bir abide yapılacağını büyük
bir memnuniyetle öğrendiğini bildirmiş, ve bu
güzel davranışı, Türkiye ile Pakistan halkları
arasındaki derin köklü kardeşçe ilişkilerin yeni
bir delili olarak gördüğünü ifade etmiştir.

12 Ağustos 1973

ULUSLARARASI TEDHİŞÇİLİK
KONUSUNDAKİ KOMİSYONUN DAĞILMASI
Birleşmiş Milletler Özel Siyasi Komisyonu,
uluslararası tehhişçilik üzerinde bir aydan beri
sürdürdüğü çalışmalarını Genel Kurula sunula
cak herhangi bir tavsiye kararı alamadan sona
erdirmiştir.
Tedhişçiliği cezalandıracak bir anlaşma
ya karşı çıkan bazı Afrika - Asya ülkeleri, bu
nun direnme faaliyetlerini sınırlandıracak nite
likte olmasından çekinmişlerdir.

12 Ağustos 1973

PAKİSTAN’IN YENİ BAŞBAKANI
Pakistan’ın eski Devlet Başkanı
Zülfikar
A li Bhutto, yeni Pakistan anayasası gereğince
yapılan oylama sonunda, aleyhte 28 oya karşı
108 oy ile Millet Meclisi tarafından Başbakan
seçilmiştir.
14 Ağustos’ta yürürlüğe giren yeni anaya
sa ile ilgili olarak bir basm toplantısı yapan
Pakistan Büyükelçisi Enver Murad, «yeni ana
yasa Pakistan’a federal parlamenter demokrasi
sistemini getirmektedir» demiş ve en önemli hu
suslarından birisinin de, merkez ile
eyaletler
(Pencap, Sind, Baluçistan ve K u zey-B atı Sınır
Eyaletleri) arasındaki ilişkilerin
düzenlenmesi
sorununa bir çözüm getirmesi olduğunu bildir
miştir.
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- 1 9 A ğustos 1973 DIŞİŞLERİ BAKANININ ENDONEZYA’Y I
ZİYARETİ

Dışişleri Bakanı Halûk Bayülken, Endonez
ya ve daha sonra Malezya ile Hindistan’a yapa
cağı ziyaretler ile ilgili odarak Cakarta'ya ha
reketinden önce özetle şu demeci vermiştir:
«Endonezya Dışişleri Bakanı Sayın Adam
Malik’in geçen yıl ülkemize yaptığı ziyareti iade
edeceğim. Aynı zamanda Endonezya'nın ûağımsızlık günü törenlerinde şeref misafiri olarak
hazır bulunacağım. Türkiye’nin, Asya’nın bu
önemli ülkeleri ile yakın ve dostane ilişkilerini
sürdürmesi ve kuvvetlendirmesi tabiidir. Bildi
ğiniz gibi, Türk dış politikası gerçekten hızlı ve
verimli bir gelişme ve faaliyet göstermektedir.
Çeşitli ülkelerle aramızdaki coğrafi mesafe ne
olursa olsun siyasal, ekonomik, ticari ve kültü
rel ilişkilerimizin geliştirilmesinin ulusal çıkar
larımız yararına olduğu muhakkaktır. Uluslar
arası ilişkilerin bugünkü düzeyinde ülkeler ara
sındaki ilişki ve temasların devamlılığı bir za
ruret haline gelmiş bulunmaktadır. Bu itibarla
ziyaret edeceğim ülkeler devlet
adamlarının
memleketimize
yaptıkları ziyaretleri
aradan
fazla zaman geçmeden iade etmemiz kendileri
ne atfettiğimiz önem ve değeri göstermesi bakı
mından da ayrı bir özellik taşımaktadır. Diğer
taraftan, ziyaret edeceğim Endonezya, Malezya
ve Hindistan devlet adamları ile Taraf Tutma
yan Devletler Konferansı ve Bir1eşmiş Milletler
Genel Kurulu arifesinde yapacağımız görüşme
lerin gerek bu ülkelerle ikili ilişkilerimiz, gerek'
çeşitli uluslararası sorunlarda fikir teatisinde
olarak sağlaması bakımından faydalı olacağına
inanıyorum.»
Cakarta’ya giderken Tayland başkenti
Bangkok’a uğrayan ve Bangkok havaalanında
Tayland Dışişleri Bakan vekili tarafından karşı
lanan Dışişleri Bakanı Halûk Bayülken, Endo
nezya’ya varışında verdiği demeçte, iki ülke
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arasındaki ticari ilişkiler konusunda, Süveyş
Kanalının kapanmasından bu yana sıfıra inen
bu ilişkilerin yeniden güçlendirilmesine çalışı
lacağını belirtmiştir Endonezya Dışişleri Bakanı
Halûk Bayülken şerefine 13 Ağustos akşamı bir
yemek vermiştir.
14 Ağustos günü, Endonezya Devlet Baş
kanı General Suharto Dışişleri Bakanı Halûk
Bayülken’i kabul etmiştir.
Bayülken ile Adam Malik arasında yapılan
resmi görüşmeler sonunda, 13 Ağustos günü,
bir kültür anlaşması imzalanmıştır. TürkiyeEndonezya ortak bildirisi 19 Ağustos'ta yayın
lanmıştır. (Bk. Belge 3).

13 Ağustos 1973

KIBRIS TÜRK YÖNETİMİNDEN BİR

HEYETİN TUNUS’U ZİYARETİ
Kıbns Türk Yönetiminde savunma konu
lan sorumlusu Osman Örek Başkanlığında bir
heyet Tunus’a gelmiştir. Daha önce Kahire ve
Trablusgarp’ı ziyaret etmiş olan heyetin
baş
kanı, Kartaca havaalanında verdiği
demeçte,
bu ziyaretlerinin, Eylül ayında Cezayir’de yapı
lacak olan Taraf Tutmayan Ülkeler Konferansı
öncesinde Arap ülkeleri yöneticilerine Kıbrıs
Türk toplumunun tutumu hakkında bilgi ver
mek üzere yapıldığını söylemiştir.

14 Ağustos 1973

İSRAİL TARAFINDAN KAÇIRILAN IRAK

UÇAĞI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA
Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Semih Akbil,
İsrail Kuvvetleri tarafından kaçırılan Irak yolcu
uçağı ile ilgili bir soru üzerine aşağıdaki açık
lamayı yapmıştır:
«Bir Irak yolcu uçağının İsrail’e zorla indi
rilip aranması olayı, özellikle bu hareketin dev
letin resmi kuvvetleri tarafından yapılmış ol
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ması doîayısiyle, yeni ve tehlikeli bir emsal ya
ratmak istidadındadır. Devletler Hukuku kural
larına aykırı olan böyle bir hareketin tecviz
edilmiyeceği açıktır.»
15 Ağustos 1973

BİR RUS YÜZBAŞISI PİLOTUN TÜRKİYE’YE
İLTİCA ETMESİ
Yanin Valeri Yargezit isminde bir Rus pilotu,
lâstik bir bot içinde Arhavi sahillerine çıkmış ve
iltica talebinde bulunmuştur. Ankara’ya getirilen
Sovyet pilotunun durumu İçişleri Bakanlığınca
incelenmiştir.

17 - 25 Ağustos 1973

RHEİNLAND - PFALZ EYALETİ İÇİŞLERİ
BAKANININ ZİYARETİ
Federal Almanya’nın Rheinland-Pfalz Eyaleti
İçişleri Bakanı Heinz Schwarz, Emniyet Genel
Müdüdrünün daveti üzerine Türkiye’yi ziyaretin
de Ankara’da temaslarda bulunmuş ve daha sonra
Ürgüp, Görme, İzmir, ve İstanbul’a gitmiştir.
Rheinland-Pfalz eyaletinde trafik eğitimleri
yapılması ve Türk polisi ile Alman polisi arasında
işbirliğinin gelişmeside İçişleri Bakanı Sohwarz’m
büyük rolu olduğu bildirmiştir. Konuk Bakan ay
rıca, 1971 yılında, kendi eyaletindeki turist Türk
işçilerine çalışma hakkı 'tanınmıştır.

17 Ağustos 1973

ABD TEMSİCİLER MECLİSİ ÜYESİNİN
ZİYARETİ
Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Mec
lisi Dış Münasebetler Komitesi üyesi ve Meclis’in
New York üyesi Benjamin A. Gilman, temaslarda
bulunmak üzere Ankara ya gelmiştir. Orta Doğu
konularıyle ilgilenen Gilman bir Orta Doğu ge
zisine çıkmıştır.
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19 - 20 A ğustos 1973 DIŞİŞLERİ BAKAN ININ M A LEZYA ’Y I
ZİYA RETİ

Dışişleri Bakanı Halûlk Bayülken, Kuala
Lumpur 'havaalanında verdiği demeçte, Malezya'
nın Güney Doğu Asya için önerdiği tarafsızlığın,
bölgede iktisadi kalkınmaya, barışa ve istikrara
hizmet edeceğini söylemiştir. Bakan, 20 Ağustos
günü, Malezya Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Tun
Haji Abdul Razak ile görüşmüştür. Bu görüşme
den sonra Türkiye - Malezya ortak bildirisi ya
yınlanmıştır. (Bk. Belge 4). Dışişleri Bakanı Ba
yülken ayrıca M alezya’dan ayrılırken verdiği de
meçte, Türkiye’nin çok yakında Malezya’da bir
büyükelçilik açacağını, M alezya’nın da aynı şe
kilde Ankara’ya bir büyükelçi göndereceğini bil
dirmiştir.

19 Ağustos 1973

YUNANİSTAN CUMHURBAŞKANININ
GÖREVE BAŞLAMASI
Yunanistan Cumhurbaşkanı Yorgo Papadopulos, görevine başlaması dolayısiyle, Atina ve
Pire’de yürürlükte olan sıkıyönetimi kaldırmış ve
genel siyasi af ilân etmiştir.
Batı Trakya’da yayınlanan gazetesinde yaz
dığı makalelerden dolayı tutuklanan Türk uyruk
lu gazeteci Selâhafcfcin Galip de, çıkarılan siyasi
aftan yararlanmıştır.

20 Ağustos 1973

İZMİR FUARININ AÇILIŞI
42. İzmir Uluslararası Fuarı, Ticaret Bakanı
Ahmet Türkel’in bir konuşmasiyle açılmıştır. Fu
ara 35 yabancı ülke ve 6 milletlerarası kuruluş
(Kıbrıs Türk Ticaret Odası, OECD, Türk - Arap
Ticaret Odaları Birliği, Fuarlar Birliği, AET ve
UNIDO) katılmış ve 20 milyon dolar kontenjan
dağıtılmıştır. Çin Halk Cumhuriyeti fuara ilk de
fa iştirak etmiştir.
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21 Ağustos 1973

DIŞİŞLERİ BAKANININ BANKOK’TAKİ
TEMASLARI
Resmi bir ziyarette bulunmak üzere Hindis
tan a giden Dışişleri Bakanı Halûk Bayülken, Bankok’ta yarım gün kalmış ve bu arada Tayland
Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Thonom Kittikachorn ile uluslararası konular ve iki memleket ara
sındaki ticari ve kültürel ilişkilerin arttırılması
üzerinde fikir teatisinde bulunmuştur.

20 Ağustos 1973

DIŞİŞLERİ BAKANININ DAKKA’DAKİ
TEMASLARI
Dışişleri Bakanı Halûk Bayülken, Malezya’yı
ziyaretinden sonra, Hindistan’ı ziyaret etmek üze
re Yeni Delhi’ye giderken, Dakka’da Bangladeş
Dışişleri Bakanı Kemal Hüseyin ile bir görüşme
yapmıştır.

21-23 Ağustos 1973 DIŞİŞLERİ BAKANININ HİNDİSTAN’I
ZİYARETİ
Dışişleri Bakanı Halûk Bayülken, Yeni Delhi
havaalanında basma verdiği demeçte, Hindistan
Dışişleri Bakanı Swaran Singh’in 1970 yılında yap
tığı ziyareti iade amacıyla Hindistan’a geldiğini,
iki ülkeyi ilgilendiren uluslararası sorunlar ve
ikili ticari ve kültürel işbirliği konularında görüş
teatisinde bulunacağını söylemiştir. Bakan, bir
soru üzerine, alt kıt’ada ahiren yürütülmekte olan
görüşmelerin başarı ile sonuçlanılasım ve bölge
de devamlı ve âdil bir barışın sağlanmasını dile
diğini ifade etmiştir.
Bayülken ile Swaran Singh arasındaki resmi
görüşmeler 21 Ağustos günü yapılmıştır. Aynı
akşam Hindistan Dışişleri Bakanı, meslekdaşı şe
refine bir yemek vermiştir. Dışişleri Bakanı
Singh, yemekte yaptığı konuşmada özetle. Türkiye-Hindistan arasında mevcut tarihi ve kültürel
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'bağlar ışığında, ikili ilişkilerin her iki ülke bal
kının çıkarına geliştirme çabasında olduklarını,
tarihte Türkiye’deki gelişmelerden faydalandık
larını ve Atatürk’ün Hindistan’ın egemenlik mü
cadelesinde kendilerine yol gösterdiğini, Türkiye Hindistan arasında birçok ortak yönler bulundu
ğunu. ve her iki ülkenin lâik demokrasiye içten
likle bağlı olduklarını ifade etmiştir. Türkiye’nin
gerek coğrafi, gerek siyasi bakımdan çok önem
li bir yeri işgal ettiğini, Türkiye’nin barış yolun
daki çabalarından memnunluk ve ¡kıvanç duydu
ğunu söyleyen Swaran Singh, Avrupa’da detente’ı memnunlukla karşıladıklarını, ancak Asya’da
halen gerginlik ve barışı tehdid eden bölgeler bu
lunduğunu, Orta Doğu’da tecavuzkâr tutumunu
devam ettiren İsrail’in Ara.p topraklarını hâlâ iş
gal altında tutmasının gerginliği arttırdığını, Gü
ney Doğu Asya’da barışın henüz kurulamadığı
nı, alt kıt’ada Hindistan’ın da bölge ülkeleri ara
sında debente ve iyi komşuluk ilişkileri kurulma
sına çalıştığını söylemiştir.
Dışişleri Bakanı Bay ülken de, yaptığı cevabi
konuşmasında özetle, büyük Atatürk’ün liderliğin
deki Kurtuluş Savaşımızda bu fcıt’a halikın göster
diği maddi ve manevi desteği Türk ulusunun her
zaman hatırladığım, Türkiye-Hindistan arasında
mevcut ilişkilerin geliştirilmesini kendisinin de
arzuladığını, her ilki ülkenin birçok milletlerarası
forumda Oluımlu İşbirliği yaptıklarını, dekolonizasyon konusunda müşterek çabalar sarf ettiklerini
belirtmiş ve dünyada barış ve güvenliğin tesisi yo
lunda Türkiye ve Hindistan’ın beraber çaba gös
terdiklerini ve göstereceklerini, Avrupa’daki detente’m düuyanm diğer bölgelerini de olumlu yön
de etkileyeceğini söylemiştir. Bayüîken, sadece
Avrupa’da «detentein» dünyanın diğer bölgele
rinde gerginlik varken yeterli olmadığını, Güney
Doğu Asya’da durumun müstakar ve kesin bir
sonuca ulaşmamasmın üzüntü verici olduğunu,
bu konuda imzalanan anlaşmaların tam ve ger
çekçi bir şekilde uygulanması lüzumunu belirt
miş, Orta Doğu’daki durumun vehameti konu

sundaki görüşü paylaştığını, Birleşmiş Milletle
rin 6 yıl önceki girişiminin -hâlâ kâğıt üzerinde
kalmakta devam ettiğini ve beklenen ve arzula
nan âdil, şerefli ve devamlı bir barışın biran ev
vel kurulmasını arzu ve ümit ettiğini ve Türki
ye’nin bu vadide elinden gelen çabayı sarfettiğini ve edeceğini ifade etmiştir.
Dışişleri Bakanı 23 Ağustos sabahı Yeni Del
hi’den ayrılmıştır. Türkiye-Hindistan ortak bildi
risi aynı gün yayınlanmıştır (Bk. BelgeS).

23 Ağustos 1973

DIŞİŞLERİ BAKANININ UZAK DOĞU
ÜLKELERİNE YAPTIĞI ZİYARETLER
HAKKINDA DEMECİ
Dışişleri Bakanı Halûk Bayülken Yeşilköy
havaalanında Uzak Doğu ülkelerine ve daha ev
vel Cezayir ve Tunus’a yaptığı ziyaretler ve bun
ların amaç ve sonuçlan hakkında bilgi vermiştir
(Bk. Belge 6).

23 Ağustos 1973

TÜRKİYE’NİN İLK GUYANA BÜYÜKELÇİSİ
Türkiye’nin ilk Guyana Büyükelçisi Veysel
Versan, Guyana Devlet Başkanı Arbhur Chung’a
itimatnamesini -takdiminde yaptığı konuşmada,
Türkiye’nin dış siyasetinin ana ilkesinin «yurtta
sulh, cihanda sulh» olduğunu söylemiştir. Guya
na Devlet Başkanı, Türkiye’nin dünya sorunları
na her zaman barışçı ve yapıcı bir açıdan yak
laştığını bildiklerini söylemiştir.

24 A ğustos 1973

Y U N A N İS TA N ’IN KIBRIS’TAKİ RUMLARARASI
İHTİLÂFA MÜDAHALESİ
Yunanistan Cumhurbaşkanı Yorgo Papadopulos, Grivas’ı adadaki silahlı faaliyetlerine son
vermeye çağırarak, Kıbrıs ile ilgili şu açıklamayı
yayınlamıştır :
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«Kıbrıs'taki durumdan derin bir endişe du
yan Yunanistan, hem iç, hem dış planda ciddi
•tehlikeler yaratan bu duruma son vermek için
birçok kez çaba harcamış ve Grivas’m, Kıbrıs
konusunda izlenen ulusal siyaseti 'tehlikeye dü
şüren eylemlerini daha önce de kınamıştır. Yu
nanistan’ın Kıbrıs siyaseti, adanın bağımsız, ege
men ve tek bir devlet olarak yönetilmesini sağ
layacak genişletilmiş •toplumlararası görüşme
ler yoluyla çözülmesi temeline dayanmaktadır.»

25 - 23 Ağustos 197-3 IRAK DIŞİŞLERİ B A K A N IN IN ZİYARETİ
Irak Dışişleri Bakanı Murtaza Sait Abdulbaki, Ankara’ya varışında verdiği demeçte özet
le şunları söylemiştir :
«İki memleketi her sahada birbirine bağla
yan bağları kuvvetlendirmek ve genişletmek için
dost yetkililerle görüşme fırsatı bulduğum için
çok memnunum. Türkiye’nin samimi ve destek
leyici tutumları, dolayısiyle, bizi daha çok se
vindirmektedir. Benim gelişim münasebetiyle di
ğer ilişkilerimiz de başarıya ulaşmaktadır. Bu
nun başında sayın Cumhurbaşkanımızın geçen
yıl dost Türkiye’yi ziyaret etmesi gelmektedir.
Aynı zamanda sayın meslektaşım Halûk Bayülken’in geçen yıl Irak’a yaptığı ziyaret iki memle
ket arasındaki münasebeti daha geniş sahalara
intikal ettirmiştir.»
Irak Dışişleri Bakanı geçen hafta Irak’ta
boru hattı konusunda Türkiye ile Irak arasında
bir anlaşma parafe edildiğini hatırlatarak, «Tür
kiye ile Irak arasındaki işbirliği yalnız petrol sa
ha,smda değildir. Petrol ekonomik sahada mühim
bir konu ise de bizim görevimiz bütün konuları
görüşmektir» demiştir.
Türkiye-Irak resmi görüşmeleri 25 Ağustos’*ta başlayarak üç gün sürmüştür. Görüşmelerin
son gününde Irak Dışişleri Bakam ile Dışişleri
Bakanı Bayülken arasında Irak-Türkiye Petrol
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Boru Hattı Anlaşması imzalanmıştır. Anlaşma
hakkında, Bakanlığın Ekonomik ve Sosyal İşler
Genel Müdürü basına bilgi vermiştir (Bk. Belge 7).
t a k Dışişleri Bakanı, Ankara’daki temas1arından sonra İstanbul’a geçerek, buradan 28
Ağustos günü Bağdad’a hareket etmiştir. Türkiye-Irak ortak bildirisi 29 Ağustos’'ta yayınlan
mıştır (Bk. Belge 8).

25 - 30 Ağustos 1973 SAĞLIK BAKANININ MISIR’I ZİYARETİ
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Dr. Vefa
Tanır, Mısır Arap Cumhuriyeti Sağlık Bakanının
daveti üzerine Kahire'ye bir ziyarette bulun
muştur.

23 Ağustos 1973

BM GENEL SEKRETERİNİN YILLIK RAPORU
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kurt
Waldheim, yıllık raporunda Kibns sorunu ile il
gili olarak, gittikçe artan malî güçlüklere rağ
men, Birleşmiş Milletlerin Kıbrıs’ta bir barış gü
cü bulundurmaya devam etmesinin icab ettiğini,
ancak toplumlararası görüşmelerin, bir çözüm
yoluna doğru ilerleme kaydedilebileceği ümidini
uyandırdığını söylemiştir.

27 Ağustos 1973

ÇALIŞMA BAKANININ ALM ANYA’DAKİ
İŞLERİNE SON VERİLEN İŞÇİLERİMİZLE
İLGİLİ AÇIKLAMASI
Çalışıma Bakanı Ali Naili Erdem, Federal
Almanya’daki Ford ve Opel fabrikalarında çalı
şan 12 bin Türk işçisinden % 43’ünün izin süre
leri sona erdiği halde işe başlamadıklarının tes
pit edildiği için işlerine son verildiğini, Çalışma
Bakanlığının olayla ilgili olarak gerekli temas
larda •bulunduğunu söylemiştir.
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28 A ğustos 1973

KURT W ALDHEiM TN KIBRIS’I ZtYA RETİ

Orta-Doğu ülkelerine bir ziyarette bulunan
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kurt Waldeim,
Lefkoşe’de kaldığı 24 saat içinde Cumhurbaşkanı
Makarios ile Cumhurbaşkan yardımcısı Rauf
Denktaş ile görüşmüştür. Waldheim, bu görüşme
lerden sonra verdiği bir demeçte, taraflar arasın
da belirli görüş ayrılıklar bulunmasına rağmen,
cemaatlerarası görüşmelerde önemli ilerlemelerin
kaydedildiğini söylemiştir.

28 Ağustos 1973

EXIMBANK’IN ÎKİ TEKSTİL FİRMASINA
AÇTIĞI KREDİ
Amerika İhraca t-İthalat Bankası (Eximbarik), Adana’daki Mensa Mensucat Şirketine
2,2 milyon dolar, Edime İplik Şirketine de 1,4
milyon dolarlık kredi açmıştır. Bu şirketlere ay
nı miktarlarda özel bankalar tarafından verilen
kredileri de Eximbank garanti etmiştir. Bu kre
diler, Amerika’dan tekstil makinesi alınması için
kullanılacaktır.
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BELGELER

İj Lr Ji

7 Ağustos 1973
TÜRK - CEZAYİR ORTAK TEBLİĞİ

Türkiye Cumhuriyeti Dışişlri Bakanı Ümit Halûk Bayülken be
raberlerinde refikaları olduğu halde 6 ve 7 Ağustos 1973 tarihlerinde
Cezayir’i ziyaret etmiştir.
Cezayir’de kaldığı süre içinde Türkiye Dışişleri Bakanı Ümit
Halûk Bayülken, Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti İhtilal Kon
seyi üyesi ve Dışişleri Bakanı Abdelaziz Bouteflıka ile görüşmelerde
bulunmuştur.
Bu görüşmelere Türk tarafından,
Faik Melek, Türkiye'nin Cezayir Büyükelçisi,
ö z e r F. Tevs, Orta Elçi, Orta Doğu ve Afrika Dairesi Reisi,
Ecmel Barutçu, Orta Elçi, Bakan Özel Müşaviri, Kıbrıs ve Yu
nanistan İşleri Dairesi Deisi,
Ömer Ersun, T.C. Cezayir Büyükelçiliğinin Müsteşarı,
Timuçin Arbak, Orta Doğu ve Afrika Dairesinde Şube Müdürü,
Faruk Loğoğlu, Bakan Özel Kaleminde İkinci Kâtip,
Cezayir Tarafından :
M. Abdeihamid Adjalı, Siyasi İşler Genel Müdürü,
M. Hocine Djoudî, Bakan Özel Kaleminde Müşavir,
M. Abdalhamid Bensid, Asya-Latin Amerika Dairesi Başkanı,
M. Mohamed Aberkane, Avrupa - Kuzey Amerika Dairesi Baş
kanı,
M. Nouradine Harbi, Afrika Dairesi Başkanı, katılmıştır.
Karşılıklı anlayış ve dostluk havası içinde geçen göı üşmeler
sırasında, iki bakan ikili ilişkileri gözden geçirm:şler ve uluslaruıası sorunlar üzerinde geniş görüş teatisinde bulunmuşlardır.
Uluslararası durumla ilgili olarak iki bakan, herşeyden önce
ülkelerinin bağımsızlık, egemenlik, ademi müdahale, ve hak eşdliğj
9,û

ilkelerine saygı esasına müstenit dünya barışına olan derin ve sa
mimi bağlılıklarını belirtmişlerdir.
İki taraf Orta Doğu’daki son gelişmeleri ayrıntılı olarak ince
lemişlerdir.
Bu konuda, taraflar, topraklarının geri alınması için Arap ül
kelerine desteklerini teyid etmişler ve Filistin halkının vazgeçilmez
meşru haklarını kazanma mücadelesini desteklediklerini tekrarlamış
lardır.
A frika’daki durumu inceleyen iki bakan, dekolonizasyon pren
sibine bağlılıklarını ve halen ırkçı ve sömürgeci tahakkuk altındaki
Afrika halkının kurtuluşunun çabuklaştırılmasına yardımcı olma
hususundaki arzularını teyid eylemişlerdir.
Çin Hindinde, Hint-Pakistan alt kıt’asmda ve körfezde hüküm
süren durumla ilgili olarak taraflar bu bölgelerde banş ve güvenli
ğin mevcut banş anlaşmalarının sadakatle uygulanması, bölgededeki bütün devletlerin egemenliğine, bağımsızlığına ve toprak bütün
lüğüne saygı gösterilmesi şartına bağlı olduğuna inandıklarını
açıklamışlardır.
İki taraf Latin Amerika’daki gelişmeleri dikkatle incelemişler
dir. Bu kıt’adaki ülkelerin ulusal bağımsızlıklarını takviye yolun
daki gayretlerinde kaydettikleri başarılan takdirle karşılamışlardır.
Avrupa Güvenliği ve İşbirliği Konferansıyla ilgili olarak iki
•taraf Avrupa ve Akdeniz güvenlikleri arasındaki bağlılığı belirt
mişlerdir. Bu konuda Türkiye Dışişleri Bakanı, Helsinki kararlarında
da görüldüğü üzere, Helsinki Bakanlar Konferansı sırasında Türk
heyetince Cezayir ve Tunusun tutumlarına gösterilmiş olan desteği
hatırlatmıştır.
İki taraf, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansının 1973 Ey
lülünde Cenevre'de başlayacak ikinci döneminde işbirliğini devam
ettirme hususunda mutabık kalmışlardır.
Türk Dışişleri Bakanının olumlu davranışı nedeniyle memnun
luğunu ifade eden Cezayir Dışişleri Bakanı Bou tef lika, Cezayir’in
görüşünü açıklamış ve Akdenizde güvenlik ve işbirliğini hakim kıl
mak için istişareler düzenleme yolunda yapılan girişimleri izah et
miştir.
Kıbrıs sorunu üzerinde iki bakan özel surette durmuşlardır.
Türkiye Dışişleri Bakanı Ümit Haluk Bay ülken, adadaki son geliş
melerle ilgili olarak hükümetinin görüşleri hakkında etraflı izahat
ta bulunmuştur.
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îki taraf, devam etmekte olan görüşmelerde her iki cemaatın
meşru hak ve menfaatlerini koruyan ve Kıbrıs devletinin bağımsız
lığına, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı esasına dayanan
adil ve sürekli bir çözüme varılması ümidini izhar- etmişlerdir.
Birleşmiş Milletler Konusunda iki taraf, uluslararası bamş ve
güvenliğin muhafazası ve uluslararası işbirliğinin geliştirilmesi yo
lundaki çabalarının etkinliğini arttırmak için bu örgütü güçlendir
mek hususundaki azimlerini teyid etmişlerdir.
Türkiye Dışişleri Bakanı, beynelmilel çerçevede yapılması do
da yısiyle özel bir önem kazanan ve yakında Cezayirde toplanacak
olan taraf tutmayan ülkelerin zirve konferansma karşı memleketi
nin duyduğu ilgiyi belirtmiştir.
İkili ilişkilerin incelenmesi, her iki ulus arasında mevcut tarihî
ve kültürel bağlar ile Türkiye ve Cezayir arasındaki işbirliği ve dost
luk ilişkilerinin değer ve öneminin iki bakan tarafından belirtilme
sine vesile olmuştur
Bu konuda iki taraf, ekonomik, kültürel ve bilimsel alandaki
mübadelelerinin arttırılması kararını almışlardır. Pek yakında bu
gelişmeyi teşvik gayesiyle bir karma komisyon kurulacaktır.
■Genel düzeyde iki bakan, Siyasî istişare ve her kademe karşı
lıklı ziyaretler ilkesinin öneminde birleşmişlerdir.
İki bakan, Türk - Cezayir dostluk ilişkilerinin geliştirilmesinde
önemli bir katkısı olan bu görüşmelerden dolayı memnunluklarını
belirtmişlerdir.
Türkiye Dışişleri Bakanı Cezayirli meslekdaşına, kendisine Ce
zayir’de kaldığı süre içinde gösterilen sıcak ve kardeşçe hüsnü ka
bul dola yısiyle derin şükranlarını sunmuştur.
Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Ümit Haluk Bayülken,
Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Abdelaziz
Bouteflika’yı Türkiye’ye resmibir ziyarette bulunmaya davet etmiş
tir. Davet memnuniyetle kabul edilmiştir. Ziyaret tarihi bilâhare tesbit edilecektir.
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(Esas Metin)
COMMUNIQUE COMMUN ALGERO-TURC
Publié à l’issue de la visite en Algérie de Son Excellence
Monsieur Ümit Halôk Bayiilken Ministre des Affaires Etrangères de
la République de Turquie
Monsieur Ümit Haiûk Bayülken, Ministre des Affaires Etrangères
de la République de Turquie, accompagné de son épouse, a effectué
une visite en Algérie les 6 et 7 août 1973, à la tête d’une importante
délégation.
Au cours de son séjour, Monsieur le Ministre Ümit Halûk Bay
ırken a eu des entretiens avec Monsieur Abdelaziz Bouteflika,
Membre du Conseil de 'la Révolution et Ministre des Affaires
Etrangères de la République Algérienne Démocratique et Populaire.
A ces entretiens ont pris part les délégations suivantes:
Du côte turc :
M. Faik Melek, Ambassadeur de la République de Turquie en
Algérie;
M. Özer Fuat Tevs, Ministre Plénipotentiaire, Directeur
Département du Moyen-Orient et de l’Afrique;

du

M. Ecmel Barutçu, Ministre Plénipotentiaire, Conseiller spécial
du Ministre, Directeur du Département des Affaires de Chypre et
de Crèce;
M. Ömer Ersun, Conseiller à l’Ambassade de Turquie en Algérie;
M. Timuçin Arbalk, Chef de Section au Département au Moyen Orient et de l’Afrique;
M. Faik Loğoğlu, Deuxième Secrétaire au Cabinet du Ministre.

Du côté algérien :
M. Abedhamid Adjali, Directeur des Affaires Politiques;
M. Hocine Djoudi, Conseiller au Cabinet du Ministre;
M. Abderahmane Bensid, Chef de la Division Asie - Amérique
latine;
M. Mohammed Aberkane, Chef de la Division Europe - Am éri
que du Nord;
M. Nouredine Harbi, Chef de la Division Afrique.
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Au cours des entretiens qui se sont déroulés dans une
atmosphère empreinte de cordialité et de compréhension mutu
elle, les deux Ministres ont procède à l ’examen des relations
bilatérales et un large échangé de vues sur les problèmes inter
nationaux d’actualité.
En ce qui concerne la situation internationale, les deux Ministres
ont tout d’abord souligné l'attachement profond et sincère des deux
pays à la cause de la paix dans le monde, sur la base du respect des
principes d’indépendance, de souveraineté, de non-ingérence. et
d’égalité en droit.
Les deux parties ont étudié d’une façon particulièrement détail
lée les derniers développements de la situation au Moyen-Orient.
A cet égard, elles ont réitéré leur appui aux pays arabes pour
la récupération de leurs territoires et renouvelé leur soutien au
peuple palestinien dans sa lutte pour le recouvrement de ses droits
légitimes inaliénables.
En examinant la situation en Afrique, les deux Ministres ont
réaffirmé leur adhésion au principe de la récolonisation et leur
volonté de contribuer à hâter la libération des peuples africains
encore sous domination coloniale et raciste.
En ce qui concerne la situation qui prévaut en Indochine, dans
le sous-continent indo-pakistanais, le Golfe, les deux parties se sont
déclarées convaincues que la paix et la sécurité dans ces régions
sont conditionnées par l’application loyale des accords de paix
conclus, le respect de la souveraineté, de l ’indépendance et de
l ’intégrité de tous les états de ces régions.
Les deux parties ont procédé à un examen attentif de
l ’évolution de la situation en Amérique latine. Elles ont salué les
succès enregistrés oar les pays de ce continent dans leurs efforts de
consolidation de l’indépendance nationale.
Concernant la Conférence sur la Sécurité et la Coopération en
Europe, les deux parties ont souligné la connexité de la sécurité en
Europe et en Méditerranée. A cet égard, le Ministre des Affaires
Etrangères de Turquie a rappelé l ’appui apporté par sa délégation
lors de la Conférence ministérielle d’Helsinki, à la position ^ de
l’Algérie et de la Tunisie, telle qu’elle ressort des recommendations
d ’Helsinki.
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Les deux parties ont convenu de poursuivre leur coopération
lors de la deuxième phase de la Conférence sur la Sécurité et la
Coopération en Europe qui doit s’ouvrir à Genève en septembre 1973.
Tout en exprimant son appréciation au. Ministre turc des
Affaires Etrangères pour cette attitude positive, M. Bouteflika a
exposé le point de vue de l’Algérie et les initiatives prises en vue
d ’organiser la concertation en Méditerranée et d’y faire prévaloir
■la sécurité et la coopération.
La question de Chypre a particulièrement retenu l’attention
des deux Ministres. Monsieur Üorndt HalCk Bayülken a fait un exposé
détaillé des vues de son gouvernement sur les récents développe
ments dans l’île.
Les deux parties ont exprimé l’espoir que les pourparlers en
cours aboutiront à une solution juste et durable, sauvegardant les
droits et intérêts légitimes des deux communautés sur la base du
respect de ¡ ’indépendance, la souveraineté et l ’intégrité 'territoriale
de l’état de Chypre.
A propos de l’ONU, les deux parties ont réaffirmé leur volonté
de renforcer cette organisation pour accroitre son efficacité dans
son action de maintien de la paix et de la sécurité internationales
ainsi que dans le développement de la coopération internationale.
l e Ministre des Affaires Etrangères de l«a République de
Turquie a fait part de l’intérêt de son pays pour la prochaine
conférence au sommet des pays non-alignés d’A lger oui se tiendra
dans un contexte international qui lui confère une dimension
particulière.
L’examen des relations biltérales a permis aux deux Ministres
de souligner l’importance et la valeur des liens historiques et
culturels qui existent entre les deux peuples ainsi que les relations
d'amitié et de coopération entre l’Algérie et la Turquie.
A cet égard, les deué parties ont décidé d’accroître leurs
échanges dans les domaines économique, culturel et scientifique.
Une commission mixte sera mise sur pied très prochainement afin
de favoriser de développement.
Sur un plan général, les deux Ministres ont retenu le principe
de la concertation politique et de l’échange de visites 6 tous niveaux.
le s deux Ministres ont exprimé leur satisfaction au suiet de
leurs entretiens qui ont constitué une contribution importante au
développement des relations amicales algéro - turques.
ÏÔO

Le Ministre turc des Affaires Etrangères a exprimé à son
collègue algérien ses remerciements et sa profonde gratitude pour
l ’accueil chaleureux et fraternel dont il a été l ’objet durant son
séjour en Algérie.
Son Excellence Monsieur Ümit Halûk Bayülken, Ministre des
Affaires Etrangères de la République de Turquie a invité Son
Excellence Monsieur Abdelaziz Bouteflika, Ministre des Affaires
Etrangères de la République Algérienne Démocratique et Populaire
à effectuer une visite officielle en Turquie. L’invitation a été
acceptée avec plaisir. La date de la visite sera fiéxe ultérieurement.
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11 Ağustos 1973
TÜRKİYE - TUNUS ORTAK BİLDİRİSİ

Türkiye Dışişleri Bakanı Bakanı Ümit Halûk Bayülken Tunus
Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mohamed Masmoudi’nin daveti üzeri
ne, Bayan Bayülken ile birlikte 7-11 Ağustos 1973 tarihleri arasında
Tunus’u resmen ziyaret etmiştir.
Türkiye Dışişleri Bakanı Ümit Halûk Bayülken Tunus Cumhur
başkanı Sayın Burgiba tarafından kabul edilmiş ve kendisine Tür
kiye Cumhurbaşkanı Sayın Fahri Korutürk’ün kardeşçe selâmlarını
iletmiştir.
,Sa ym Bayülken Tunus Millet Meclisi Başkanı Doktor
Mokaddem tarafından da kabul edilmiştir.

Sadık

Sayın Bayülken, ayrıca, Millî Ekonomi Bakanı Şadli A yari ve
Millî Eğitim Bakanı Driss Guiga ile temaslarda bulunmuştur.
Ziyaret sırasında, Türkiye Dışişleri Bakanı Tunus ta bazı eko
nomik kurumlan ve Manastır, Mahdis ve Hammam et şehirlerindeki
bazı turistik merkezleri ziyaret etmiştir.
Sayın Bayülken ve Sayın Masmoudi arasında, ikili ilişkilerin
ve özellikle O rta-D oğu sorunu, Akdeniz’deki durum ve Helsinki
Konferansının çalışmaları olmak üzere uluslararası aktüel mesele
lerin incelenmesine hasredilmiş birkaç görüşme yapılmıştır.
İki Taraf, görüşmelerine hakim olan derin dostluk ve karşılıklı
anlayış havasından dolayı memnuniyetlerini izhar etmişlerdir.
Taraflar, değinilen

konularla ilgili görüşlerinin

benzerliğini

memnunlukla kaydetmişlerdir.
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îki Taraf, Orta-Doğu’daki durumu gözden geçirmiş ve bu duru
mun kötüleşmesi karşısındaki derin endişelerini ifade etmişlerdir.
Tunus Tarafı, ayrıca, Başkan Burgiba’nın son demeçleri
kında tamamlayıcı bilgi vermiştir.

hak

Her iki Taraf, Arap memleketlerinin işgal edilmiş topraklarını
geriye almalarını desteklediklerini yeniden ifade etmişler ve Filistin
Halkını, meşru ve vazgeçilmez haklarını yeniden elde etme yolun
daki mücadelesinde desteklediklerini tekrar belirtmişlerdir.
îki Bakan, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı çerçevesin
de Helsinki’de yapılan son Dışişleri Bakanları toplantısı hakkında
görüş teatisinde bulunmuşlardır.
İki Bakan, bu konuda, Avrupa’da yumuşamanın ve güvenliğin
Akdeniz’deki yumuşama ve güvenlik ile yakından ilgili bulunduğunu
beyan etmişler ve aynı Konferansın Eylül 1973 aymda Cenevre’de
yapılacak ikinci safhası sırasında, aralarındaki istişarelere devam
etmeyi kararlaştırmışlardır.
Tunus Tarafı, gerek hazırlık çalışmaları gerek Konferansa katı
lan üye devletler Dışişleri Bakanlan Konferansı sırasında, Tunus ve
Cezayir’in görüşlerini ifade edebilmeleri için kabul edilen ve konfe
rans Tavsiyelerinde yer alan prensibi temin yolunda bu devletlerin
tutumlanna Türkiye’nin sağlamış olduğu desteği takdir etmiştir.
Kıbrıs sorunu iki Bakanın özellikle dikkatini çekmiştir. Sayın
Bavulken, Ada'da meydana gelen son gelişmeler ile ilgıili olarak Hü
kümetinin görüşleri hakkında ayrıntılı bilgi vermiştir.
İki Bakan, genişletilmiş Toplumlararası müzakerelerin, sorunun
yakın bir gelecekte, Türk ve Rum toplumlarmm meşru hak ve men
faatlerini koruyacak şekilde ve mevcut uluslararası andlaşmalar ta
rafından öngörülmüş ortaklık statüsüne uygun olarak Kıbrıs Devle
tinin bağımsızlık ve egemenliğine riayet eden âdil ve devamlı bir
çözüm yoluna varabilmesini sağlaması ümidini izhar etmişlerdir.
Hint-Pakistan Alt-Kıtasındaki duruma değinen Taraflar, esasen
başlamış bulunan görüşmelerin, yakında, bölgenin ilgili Devletleri
arasındaki ilişkilerin normalleşmesine imkân verecek sonuçlara va
rabilmesi ümidini izhar etmişlerdir. Taraflar, bu konuda, savaş esir
lerinin memleketlerine dönmelerinin en kısa zamanda gerçekleşmesi
hususundaki temennilerini teyid etmişlerdir.
Körfez bölgesi 'konusunda, iki Taraf, bu bölgenin istikrar ve gü
venliğinin, ancak, bölgedeki Devletlerin egemenlik, bağımsızlık,
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toprak bütünlüklerine saygı gösterilmek ve içişlere karışmamak su
retiyle, herhangi bir dış müdahale olmaksızın, sağlanabileceği husu
sundaki kanaatlerini ifade etmişlerdir.
İki Bakan, sömürgecilik ve ırk ayırımını kınadıklarını ve Afrika
halklarına, millî kurtuluş mücadelelerinde destek olma azimlerini ye
niden teyid etmişlerdir.
İki Bakan, ülkelerinin Birleşmiş Milletler Teşkilâtına ve Birleş
miş Milletler ilkelerine olan bağlılığını yeniden ifade etmişlerdir.

İki Bakan, bahis konusu Teşkilâtın kuvvetlenmesine katkıda
bulunmak ve bu Teşkilâtın dünyada harış ve güvenliğin korunması
ve uluslararası işbirliğinin gelişmesi yolunda giriştiği faaliyete des
tek olmak hususunda Hükümetlerinin müşterek arzusuna işaret et
mişlerdir.
İkili ilişkileri dikkatle inceleyen iki Bakan, iki ülke arasında
her seviyede yapılan periyodik istişarelerin sonucunu ve ekonomi,
kültür ve sanat alanlarındaki mübadelelerinin olumlu gelişmesini
memnunlukla kaydetmişlerdir.
Bakanlar bu sahalardaki ilişkilerinin durumundan memnunluk
larını ifade etmişler ve iki ülke arasındaki işbirliğini daha da geliş
tirmek hususunda mutabık kalmışlardır. Bu konuda, Türk-Tunus
Ticaret anlaşmasının öngördüğü Karma Komisyonun yakında top
lanmasına karar verilmiştir.
Türkiye Dışişleri Bakanının resmî ziyareti, iki halk arasındaki
tarih ve kardeşlik bağlarını teyid eden bir Tunus-Türk Dostluk And1aşma sının resmî bir merasimle imzalanmasına fırsat vermiştir.
Türkiye Dışişleri Bakanı, Tunuslu meslekdaşına, Tunus ta bu
lunduğu sürece kendisine gösterilen sıcak ve kardeşçe kabulden do
layı teşekkürlerini ifade etmiştir.
Savın Ümit Halûk Bayülken, Tunus Dışişleri Bakanı ve eşini
Türkiye’ye resmi bir ziyarette bulunmaya davet etmiştir.

Bu dâvet memnuniyetle kabul edilmiştir. Ziyaretin tarihi ileride
tespit edi'leoektir.
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(Esas Metin)
COMMUNIQUE COMMUN TUNISO — TURC

Répondant à l'invitation de Son Excellence Monsieur Mohamed
Masmoudi, Ministre des Affaires Etrangères de la République
Tunisienne, Son Excellence Monsieur Ümit Halûik Bayùlken, Ministre
des Affaires Etrangères de Turquie, accompagné de son épouse et
d’une importante délégation a effectué une visite officielle en Tunisie
du 7 au 11 août 1973.
Monsieur Ümit Halûk Bayültken, a été reçu en audience par Son
Excellence Monsieur Habib Bourguiba, Président de la République
Tunisienne, auquel il a transmis les salutations fraternelles de Son
Excellence le Président Fahri S. Korutürk.
Il a été également reçu par le Docteur Sadok Mokaddem,
Président de l ’Assemblée Nationale. Monsieur Bayülken a par ailleurs
eu des entretiens avec Monsieur Chadli Ayari, Ministre de l’Economie
Nationale iet Monsieur Driss Guiga, Ministre de l ’Education
Nationale.
Au cours de son séjour, Monsieur le Ministre des Affaires
Etrangères de Turquie a visité des Etablissements économiques à
Tunis et des centres touristiques à Monastir, Mahdis et Hammamet.
MM. Bayülken et Masmoudi ont eu plusireurs entretiens
consacrés à l'examen des relations bilatérales et aux problèmes
internationaux d’actualité notamment le problème du Moyen-Orient,
la situation en Méditerranée et les travaux de la Conférence
d’Helsinki.
Les deux Parties se sont félicitées de l’atmosphere empreinte
de profonde amitié et de compréhension mutuelle qui a présidé à
leurs entretiens.
Elles ont noté avec satisfaction la concordance de leurs points
de vues sur les questions évoquées.
Passant en revue la situation au Proche-Orient, les deux Parties
ont exprimé leur profonde inquiétude devant la détérioration de
cette situation.
En ou'tre, la Partie tunisienne a fourni des précisions sur les
récentes déclarations du Président Bourguiba.
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Les dieux Parties ont réitéré leur appui aux pays arabes pour
la récupération de leurs 'territoires occupés et réaffirmé leur soutien
au peuple palestinien dans sa lutte pour recouvrer ses droits légi
times et inaliénables.
Les deux Ministres ont procédé à un échange de vues sur la
récente réunion des Ministres des Affaires Btrrangères qui s’est
déroulée à Helsinki dans le cadre de la Conférence de la Sécurité et
la, Coopération en Europe.
A cet égard, dis ont affirmé que la détente et la sécurité en
Europe sont étroitement liées à la détente et la sécurité en Méditer
ranée et sont convenus de poursuivre leurs consultations lors de
la dexième phase de cette Conférence qui doit se ¡tenir à Genève au
mois de septembre 1973.
La Partie Tunisienne a hautement apprécié l’appui apporté par
la Turquie - tant au cours des préliminaires, que lors de la Confé
rence des Ministres des Affaires Etrangères des pays membres de
cette Conférence - aux positions de la Tunisie et de l’Algérie tendant
à leur permettre d’exprimer leurs points de vues, principe qui a été
admis et qui figure dans les recommandations de la Conférence.
La question de Chypre a particulièrement retenu l’attention des
deux Ministres. Monsieur Bayülken a fait un exposé détaillé des vues
de son Gouvernement sur les récents développements survenus dans
l'île.
Les deux Ministres ont formulé l’espoir ques les pourparlers
inter-commumautaires élargis puissent aboutir dans un proche avenir
à une solution juste et durable du problème, sauvegardant les droits
et les intérêts légitimes des deux communautés turque et grecque,
dans le respect de l'indépendance et de la souveraineté de l ’Etat de
Chypre conformément- au statut d’association prévu par les traités
internationaux existants.
Evoquant 'la situation dans les sous - combinen ", indo - patkis tanais, les deux Parties ont exprimé l’espoir que les pourparlers déjà
engagés puissent aboutir bientôt à des résultats permettant la
normalisation des relations entre les Etats intéressés dans la région.
Elles ont réaffirmé à ce sujet leur souhait de voir le rapatriement
des prisonniers de guerre s’accomplir dans les meilleurs délais.
En ce qui concerne la région du Golfe les deux Parties ont
exprimé leur conviction que la stabilité et la sécurité de cette zone
ne ©auraient être assurées que *le respect, la souveraineté, 1indépen105

dance, l ’intégrité territoriale et la non-ingérence dans les affaires
intérieures des Etats de la région, en dehors de (toute ingérence
extérieure.
Les deux Ministres ont réaffirm é leur condamnation du
colonialisme et de la discrimination raciale et leur volonté d’accorder
leur appui aux peuples africains dans leur lutte de libération
nationale.
Les deux Ministres ont réitéré rattachement de leurs pays à
l’Organisation des Nations - Unies et aux principes de la Charte.
Ils ont souligné la volonté commune de leurs Gouvernements
de contribuer au renforcement de cette Organisation, de soutenir
les actions qu’elle entreprend pour la sauvegarde de la paix et de
la. sécurité dans le monde et le développement de la coopération
internationale.
Ayant procédé à un examen attentif de leurs relations bilatérales,
deux Ministres ont noté avec satisfaction le résultat des consultations
périodiques entre les deux pays à tous les niveaux ainsi que révo
lution favoura'ble de .leurs échanges économiques, culturels et
artistiques. Ils se sont félicités de leurs relations dans ces domaines
et sont convenus de développer encore davantage la coopération
entre les deux pays. A cet égard, il a été décidé de réunir
prochainement la Commission Mixte prévue par l’accord commercial
Tuniso-Turc.
La visite officielle de Monsieur le Ministre des Affaires
Etrangères a fourni l ’heureuse occasion aux deux parties de signer
au cours d’une cérémonie solernelle le traité d’amitié Tuniso - Turc
oui consacre les liens historiques et de fraternité entre les deux
peuples.
Le Ministre Turc des Affaires Etrangères a exprimé à son collègue
tunisien ses vifs remerciements pour l’accueil chaleureux et fraternel
dont il a été l ’objet durant tout au long de son séjour en Tunisie.
Monsieur Ümit Haiti'k Bayülken a invité le Ministre des Affaires
Etrangères de Tunisie ainsi que son épouse à se rendre en visite
officielle en Turquie. Cette invitation a été acceptée avec plaisir. La
date en sera fixée ultérieurement.
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Ax
19 Ağustos
1973

TüRKİYE-ENDCNEZYA ORTAK BİLDİRİSİ
Endonezya Cumhuriyeti Dışişleri Baıkanı Adam Malik’in daveti
üzerine i m m ye uumnu^yecı D iş le r i .oaka.ni umıt Haiuk -bayınken
13-19 Ağustos 19/3 tammen aıasıııaa Enaonezyaya iesmı oir ziyaret
te Dmunmuştur.
Ümit Halûk Bayülken’e: Orta Doğu ve Afrika Dairesi Başkanı.
Ortaeıçı, üzer r.Tevs, ızogu Dairesi Başmanı, ortaelçi, ıvecdet lezel,
Baltanın Ozeı Müşaviri, Ortaeıçı, Eemeı barutçu, ıiauer ve bozcuıum
Damesı ivers Yemnı, Kaya lo^eA, nogu ıvrıı esi başkan Yardımcısı,
Cmtay Evin, Banan Özel Kaıem Muaur Yaıaımcısı rarum Eogogıu
refakat etmışıerdir.
Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı, Cumhurbaşkanı Soeharto,
Cumhuroaşmanı iaraımcısı bunan numengmu ou Vvono ıA ve bncıonezya nın temsilciler Meclisi Başmanı taralından kaoui edilmiştir.
Tüık Dışişleri Bakanı ve beraberindeki Heyet Endonezya’nın
bağımsızlık .gunu töıenuerıne katlamak ımkaımni buruunıannaan
etmeyi memn anı ye tierını ifade etmışıerair.
Ziyaret sırasında Türk ve Endonezya Dışişleri Bakanları iki ül
ke arasındaki geıeneksel bağiaıı yansıtan üostıuk, karşıııkiı arnayış
ve samimiyet havası içinde ayrıntılı görüşmelerde bulunmuşlardır.
İmi Baman ikili ilişkileri ilgilendiren konmana birlikte onemıı ulus
lararası sorunlar hakkında da gen.ş görüş teatismde bulunmuş!'tidir.
Görüşmelerde Türk Dışişleri Bakanına beraberindeki Heyet ve
Tüıkiye'nm Endonezya Büyükelçisi Semih Baran refakat etmişıerdir.
Endonezya Dışişleri Bakanı Adaıın Malik görüşmelere Siyası
İşler oenel Müdürü ti. B. ı. N. Djajadınrngrat, Afrika ve Orta-Doğu
Başkanı, S. Z. Arifin Coşman, Bakanlık Özel Kalem Müdürü, A.
Aiatas, Siyasî işıer Genel Müdürlüğü Sekreteri, E. f i. WırjosajoetaxM
1-aurens .Enformasyon ve Küleür işleri Dairesi Başkanı, Bambang
S. Saptodevvo, Uluslararası rficarî İlişkiler Dairesi Başkanı Soedarmo
Martonegoro, ve Endonezya Dışişleri Bakanlığı Orta-Doğu Bölümü
Şefi, Mamowo KadrTaen müteşekkil bir he ye ne katılmıştır.
Her iki taraf uluslararası durumu gözden geçirirken Birlenmiş
Milletler yasası prensip ve amaçlarına bağ.ılık ve saygılarını teyid
©emişlerdir. İki Bakan Birleşmiş Milletler in uiuslaraı ası barış ve
güvenliğin hizmetinde bir organ olarak güçlendirilmesi ihiyacını
önemle belirtmişlerdir.
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İki Bakan dünyada barış ve güvenliğin güçlendirilmesinin bü
tün ülkeler tarafından, bağımsızlık, egemenlik, hak eşitliği, toprak
bütünlüğü ve içişlerine karışmamak ilkelerine titizlikle riayetiyle
temin edil ebileceğine dair derin inançlarını ifade etmişlerdir.
Büyük devletler arasında son zamanlarda artan uzlaşma ve
yakınlaşma temayülünü değerlendiren iki Bakan bilhassa Avrupa’da
olmak üzere, bu vadide atılan önemli adımları memnuniyetle karşı
lamışlardır. İki Bakan Avrupa’da gelişen Detente’m dünyanın di
ğer bölgelerinde de gerginliğin azalmasına yol açması hususunda
ümitlerini teyid etmişlerdir.
Orta-Doğuda’ki durum hakkında her iki Bakan bölgede uzun
süredir devam eden ihtilâf ve gerginliğin dünya barışına ağır bir
tehdit teşkil etmeye devam ettiğini ve kuvvet veya kuvvet tehdidiy
le toprak ilhakı ve siyasi avantaj teminine ve bu avantajların tek ta
raflı bir çözüme varmasına muhalefetlerini 'tekrarlamışlardır. îki
Bakan Orta-Doğu sorununun Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 22 Kasım 1957 tarih ve 22 sayılı kararma uygun olarak barışçı
bir yolla çözümlenmesi için desteklerini teyid etmişlerdir. îki Bakan
İsrail kuvvetlerinin işgal edilmiş Arap topraklarından çekilmesi za
ruretini de ifade etmişlerdir. -

İki Bakan Alt Kıtadaki gelişmeleri gözden geçirmişler ve bü
tün ilgili tarafların meşrû hak ve menfaatlerini gözönünde bulun
duracak şerefli ve daimî barışçı bir çözüm yoluna ulaşılması ümit
lerini izhar eylemişlerdir. İki Bakan sorunun beşerî veçhelerine de
gerekli ilginin gösterilmesi ümidini de ifade etmişler ve bu bölgede
ilişkilerin normalleştirilmesine yönelik çabalan destekleyecekleini
belirtmişleridir.
îki Bakan Vietnam hakkında barış anlaşmalarını memnuniyetle
karşılamışlar ve bütün tarafların anlaşma şartlarına sadakatla
riayet etmelerinin Vietnam ve Hindi-Çlni Yarımadasında, âdil ve
ve devamlı bir banşm tesisi imkânını yaratacağı ümidini ifade
etmişlerdir.
Türk Dışişleri Bakanı Endonezya'nın Uluslararası Kontrol ve
Gözetim
Komisyonüna iştirak etmek suretiyle oynadığı olumlu
rolle Vietnam’da banşm tesisine bulunduğu katkıyı takdirle karşı
lamıştır.
Güney-Doğu Asya’daki gelişmeleri gözden geçiren Endonezya
Dışişleri Bakanı komşularıyla işbirliği halinde ve Güney-Doğu Asya
milletleri topluluğu vasıtasıyla bölgedeki işbirliği ve istikrarın inki
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şafı için Endonezya’nın sarfettiği çabalan Türk Dışişleri Bakanına izah
etmiştir. Bakan bu gayretlerin, bölge ülkelerinin millî yeteneklerini
gemş ölçüde arttıracağını ve böylelikle Güney-Doğu Asya bölgesinin
barış, istikrar ve gelişmesine katkıda bulunacağı kanısında olduğu
nu ifade etmiştir. Bu konuda, Bakan, takım ada prensiplerinin milli
yeteneklik ilkesi bakmmdan, özellikle birlik ve istikrarı, ekonomik
gelişmeyi ve millî güvenliği muhafaza etme yönündeki önemi üzerin
de durmuştur.
Türk Dıişleri Bakanı Endonezya’nın millî yeteneklilik ve bölgede
ki dayanışmayı arttırmak yolundaki gayretlerini desteklediğini ifa
de etmiştir. Bakan takım ada prensiplerinin Endonezya’nın özel
menfaatleri ve coğrafî gerçekleri açısından hayatî önemini idrak et
tiğini ifade etmiştir. Türk Dışişleri Bakanı aynı zamanda dünyanın
çeşitli bölgelerinde değişik coğrafî gerçeklerin ve menfaatlerin de
lâyiki veçhile gözönünde bulundurulması ve riayet edilmesi nokta
sına dikkat çekmiştir.
Türk Dışişleri Bakanı Kıbrıs’da devam etmekte olan genişletil
miş toplumlar arası görüşmeler hakkında Hükümetinin görüşlerini
ayrıntılı bir şekilde izah etmiş ve Ada’da hüküm süren durumdan
duyduğu derin endişeyi ifade etmiştir. Bakan bu görüşmelerin Kıbrıs
sorununa barışçı ve erken bir çözüm getirmesi ümidini izhar eyle
miştir.
Endonezya Dışişleri Bakanı Türk Hükümetinin tutumunun ve
carî meselelerin bütün alâkalı taraflarca barışçı görüşmeler yoluy
la ve mevcut anlaşmaların geçerliliği temeline dayanarak çözüm
lenmesi çabalarının anlayışla karşılandığını ifade etmiştir.
İlki Bakan Kıbrıs Cumhuriyetinin bağımsızlık, egemenlik ve
toprak bütünlüğünün muhafazası ihtiyacı üzerindeki inançlarını teyid etmişler ve bu meyanda devletin iki yapıcı unsuru olan Türk ve
Rum Cemaatlerinin meşrû hak ve menfaatlerinin garanti altına alın
ması hususunda görüş birliğine varmışlardır.
Görüşmeler sırasında iki Bakan ikili ilişkilerin bütün veçhele
rini de gözden geçirmişlerdir. Ziyaret sırasında Türkiye ile Endonez
ya arasındaki kültürel ilişkileri geliştirebilmek amacıyla bir Kültür
Anlaşma-sı imzalanmıştır. İki Bakan bu Anlaşmanın etkili bir şekil
de uygulanmasının Türk ve Endonezya ulusları arasındaki karşı
lıklı anlayışı büyük ölçüde geliştireceği hususunda görüşlerini pay
laşmışlardır.
İki ülke arasındaki esasen mevcut yakın ilişkilerin bir diğer
tezahürü de iki Bakanın bir Dostluk ve İşbirliği Anlaşması imzalan109

ması hususunda mutabakata varması olmuştur. Bu cümleden olmak
üzere, Türlk tarafı Endonezya Hükümetince incelenmek üzere bir
Anlaşma tasarısı tevdi etmiştir.
İki Bakan,- İktisadî ve ticarî sahalardaki ilişkilerin iki 'tarafın
da yararına olarak geliştirilmesinden dolayı elde edilecek menfa
atleri gözönünde bulundurarak, iki ülke arasında işbirliği alanını
geliştirmek üzere gerekli tedbirleri almaya karar vermişlerdir.
İki Bakan bir Sivil Havacılık Anlaşması imzalanması imkân
larını araştırmak üzere mutabakata varmışlardır.
îki Bakan, her iki ülke yararına olmak üzere haber 'teatisini
arttırmak üzere millî baher ajanlarına, yakın işbirliği kurulması im
kânları üzerinde çalışmalar yapmak üzere, 'tavsiyelerde bulunmaya
karar vermişlerdir.

îki Bakan bir Sivil Havacılık Anlaşması imzalanması imkân
larını araştırmak üzere mutabakata varmışlardır.
İki Bakan, her iki ülke yararma olmak üzere haber 'teatisini
arttırmak üzere millî haber ajanslarına, yakın İşbirliği kurulması
imkânları üzerinde çalışmalar yapmak üzere, tavsiyelerde bulun
maya karar vermişlerdir.
İki Bakan, yapılmış olan görüşmelerin iki ülke arasında m ev
cut olan yakın münasebetlerin daha da kuvvetlendirilmesine katkı
da bulunduğunu memnuniyetle müşahade etmişlerdir.
Dışişleri Bakanı Ümit Halûk Bayülken Endonezya'yı yaptığı zi
yaret boyunca kendisine gösterilen hüsnükabul ve sıcak misafirper
verlik dolayısiyle duyduğu derin memnuniyeti ifade etmiş ve Endo
nezya Dışişleri Bakanı Adam Maiik’i Türkiye’yi ziyarete dâvet et
miştir. Davet memnuniyetle kabul edilmiştir. Ziyaret tarihi daha
sonra ¡tesbit edilecektir.
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(Esas Metin)
TURKISH-INDONESIAN JOINT COMMUNIQUE
In response to the invitation extended by H.E. Mr. Adam Malik,
the M inster for Foreign Affairs of the Republic of Indonesia, H.E.
Mr. Ü. Halûk Bayülken, the Minister for Foreign Affairs of the
Republic of Turkey paid an official visit to Indonesia from August
13 to August 19, 1973.
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H.E. Mr. Ü. Halûk Bayülken was accompanied by Mr. Özer F.
Tevs, Minister Plenipotentiary, Director of Middle East and African
Affairs Department; Mr. Necdet Tezel, Minister Plenipotentiary,
Director of Eastern Department; Mr. Ecmel Barutçu, Minister
Plenipotentiary, Special Adviser to the Minister; Mr. Kaya Toperi,
Acting Director of Press and Information Department; Mr. Oktay
Evin, Deputy Director of Eastern Department; Mr. Faruk Loğoğlu,
Deputy Director o f the Private Cabinet of the Minister.
The Minister of Foreign Affairs of Turkey was received by H.E.
President Soeharto, H.E. Vice President Sultan Hamengku Ruwono
IX and the leadership of the Indonesian House of Represemtaitives.
The Turkish Foreign Minister and his Delegation were
particularly pleased to have had the opportunity to participate in the
ceremonies commemorating 'the Independence Day of Indonesia.
During the visit, the Ministers of Foreign Affairs of Turkey
and Indonesia held wide ranging discussions in an atmosphere of
friendship, mutual understanding and cordiality, which traditionally
marks the relations between the two countr.es. They exchanged
views on major international questions of mutual interest, as well
as on matters of bilateral concern.
A t these discussions -the Turkish Foreign Minister was assisted
by his Delegation and by H.E. Semih Bar an, Ambassador of Turkey
to Indonesia.
Foreign Minister Adam Malik was assisted by Mr. R.B.I.N.
Djajadiningrat, Director General for Political Affairs, Mr. H.Z. Arifin
Oesman, Director o f the African and Middle East Directorate, Mr.
A. Alaitas, Director o f the Cabinet of the Foreign Minister, Mrs. E.H.
Wirjosapoe trodaurens, Secretary of the Directorate-General for Po
litical Affairs, Mr. Bambang S. Saprodewo, Director of the Informa
tion and Cultural Relations Directorate, Mr. Soedar-mo Martonegore,
Director of the International Trade Relations Directorate ana Mr.
Martono Kadri, Head of the Middle East Division of the Department
of Foreign Affairs of the Republic ol Indonesia.
In reviewing the international situation both sides reaffirmed
their respect and attachment to the principles and the purposes of
the Charter of the United Nations. They stressed the need to streng
then further the role o f the U.N. as an instrument in the service of
universal peace and security.
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The two Ministers expressed their firm conviction that to streng
then peace and security throughout the world, principles of indepen
dence, sovereignty, equality of rights, territorial integrity, non-inter
ference, in any form, in the internal affairs of the states should be
fully respected by all.
In appraising the recent trend towards rapproachment and
greater mutual accomodation among major powers, the two Minis
ters welcomed with satisfaction the positive steps taiken in this res
pect, aspecially in Europe. They reaffirmed their hope that the détente
attained in Europe will lead to a relaxation of tensions in other regions
of the world.
W ith regard to the situation in the Middle East, the two Minis
ters agreed that the prolonged conflict and tension in the area con
tinued to constitute a grave threat to world peace and reiterated
their opposition to the use of force or threat o f force as a means of
securing territarial gains or political advantages and the use of such
advantages to impose unilateral solutions. The two Ministers reaf
firmed their support for a peaceful settlement of this problem in
conformity U N Security Council Resolution 242 of November 22,
1967. They also reiterated the necessity for the withdrawal of Israeli
forces from the occupied Arab territories.

In discussing the developments in the Asian Subcontinent the
Ministers expressed their hope that an honourable, durable and pe
aceful solution would be found in the near future taking into account
the legitimate rights and interests of all the parties concerned. They
also expressed the hope that due regard be given to humanitarian
aspects of the cuestión and stated their support to all efforts leading
towards normalization of relations in this region.
The two Ministers welcomed the peace agreements on Vietnam
expressed their hope that the sincere compliance with the terms of
these agreements by all sides will make it possible to establish a just
and durable peace in Vietnam and in Indochina.
The Foreign Minister of Turkey expressed his appreciation for
the Indonesian contribution to the attainment of peace in Vietnam
through its participation in the International Commission of Control
and Supervision.
In the context of reviewing developments in South East Asia the
Foreign Minister of Indonesia explained to the Foreign Minister of
Turkey, Indonesia’s efforts, in cooperation with its neighbours, to
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promote regional cooperation and harmony, i.a. through the Associ
ation of South East Asian Nations. He expressed the conviction that
these efforts would greatly enhance the national resilience of the
countries of the area which in turn would contribute to the peace,
stability and progress of the South East Asian region. In this con
text, he emphasized the importance of the archipelago principles
to the concept of national resilience, particularly in order to main
tain national unity and stability, economic progress and national
security.
The Turkish Foreign Minister expressed his support for Indo
nesia’s efforts to strengthen its national resilience and to promote
regional cohesion. He appreciated the vital importance of the archi
pelago principles to the particular interests and geographical realities
of Indonesia. In appraising these principles he pointed out that the
different geographical realities and interests in other parts of the
world should also be duly taken into consideration and respected.
The Foreign Minister of Turkey explained in detail his Govern
ment’s views on recent developments relating to the continuing en
larged inter-communal talks in Cyprus and expressed his deep con
cern over these talks would pave the way to a peaceful and early
solution of the birth to the Cyprus Republic.
The Foreign Minister of Indonesia reiterated his understanding
of the Turkish Government’s stand and the view that efforts towards
a solution of current problems will continue to be based on the validity
of existing treaties and be conducted through peaceful dialogue bet
ween all Interested parties.
The two Ministers reaffirmed their belief in the need to safe
guard the independence, sovereignty and territorial integrity of the
Cyprus Republic, while guaranteeing the legitimate rights and inte
rests of the Turkish and Greek communities as the two component
parts of the state.
During the talks, the two Ministers also reviewed all aspects
of bilateral relations between the two countries. In the course of
the visit a cultural agreement was concluded designed to promote
the cultural relations between Turkey and Indonesia. They shared
the view that the effective implementation of the agreement would
greatly enhance mutual understanding between the Turkish and
Indonesian peoples.
As a further manifestation of the already existing close relations
between the two countries, they agreed on signing an agreement on
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friendship and cooperation, upon which, the Turkish side presented
a draft agreement to be examined by the Indonesian Government.
The two Ministers, considering the benefits that could be gained
from the strengthening of mutual beneficial ties in the economic and
commercial fields, decided to take the necessary steps to enlarge
the scope of cooperation in this respect.
They agreed to study possibility of concluding a civil aviation
agreement.
To increase the flow of information about their respective count
ries for 'the benefit of the two nations, they also decided to recom
mend to their national news agancies to work on the possibility of
establishing close cooperation between them.
The two Foreign Ministers were convinced that 'the talks had
contributed further towards strengthening the existing close relations
between the two countries.
His Excellency Mr. Ü. Hrlûk Bayiilken expressed his deep appre
ciation for the cordial reception and warm hospitality extended to
him throughout his visit to Indonesia and invited His Excellency
Mi'. Adam Malik to visit Turkey. The invitation was accepted with
pleasure and the date of the visit will be fixed at a later 'time.
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20 Ağustos 1973

TÜRKİYE- MALEZYA ORTAK BİLDİRİSİ
Tüıkiye Dışişleri Bakanı Ümit Halûk Bay ülken, Malezya Baş
bakanı ve Dışişleri Bakanı Tun Haji Abdul Razak Bin Datuk Hussein’in
davetlisi olarak, 19-20 Ağustos 1973 tarihleri aarsında Malezya’ya
resmî bir ziyarette bulunmuştur.
Türkiye Dışişleri Bakanı’na aşağıdaki zevat eşlik etmiştir:
Turgut İlkan, Türkiye'nin Malezya Büyükelçisi; Özer F. Tevs,
Ortaelçi - Orta Doğu ve Afrika İşleri Dairesi Reisi; Necdet Tezel,
Ortaelçi - Doğu Dairesi Reisi; Ecmel Barutçu, Ortaelçi - Bakan Özel
Müşaviri; Kaya G. Toperi, Haberler ve Sözcülük Dairesi Reis Vekili;
Oktay Evin, Doğu Dairesi Reis Yardımcısı; Faruk Loğoğlu, Bakanlık
özel Kalem Müdür Yardımcısı.
Ziyaret sırasında, Malezya Başbakanı ile Türkiye Dışişleri Ba
kanı, iki ülkeyi ilgilendiren uluslararası meseleler ve ikili ilişkiler
üzerinde görüş teatisinde bulunmuşlardır.
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Başbakan ile Dışişleri Bakanı arasındaki görüşmeler, iki ülke
arasındaki gerçek ve manevî bağlan yansıtan dürüst ve .samimi bir
hava içinde cereyan etmiş ve aralarındaki dostluk bağlarını ve bü
tün alanlardaki işbirliğini sağlamlaştırmak ve geliştirmek hususun
daki azimlerini teyid etmiştir.
İki, Bakan Birleşmiş Milletler Teşkilâtının ilke ve amaçlarına
saygı hususundaki azimlerini teyid etmiş ve Teşkilâtın insanlığa hiz
metteki rolünün kuvetledirilmesi gereğini önemle belirtmişlerdir.
Bakanlar, Avrupa’da Doğu-Batı ilişkilerindeki son gelişmeleri
memnunlukla karşılamışlar ve Avrupa’da sağlanan detantın dünyanını diğer bölgelerindeki gerginliğin azalmasına yol açması ümi
dini izhar etmişlerdir.
Orta Doğudaki durumu gözden geçiren Bakanlar, anlaşmazlı
ğın ve bölgedeki gerginliğin uzamasının dünya barışı için ciddi bir
tehdit olmağa devam ettiği konusunda mutabık kalmışlar ve kuvvet
kullanılması ve tehdidi suretile siyasî avantaj ve toprak kazancı sağ
lanmasına ve bu avantajların bek taraflı çözüm için kullanılmasma
karşı olduklarını teyid etmişlerdir. Bakanlar, bu anlaşmazlığın Bir
leşmiş M illetler Güvenlik Konseyinin 22 Kasım 1987 tarihli karan
uyarınca barışçı yollarla çözümlenmesini desteklediklerini te yi den
belirtmişlerdir.
Alt Krta’daki gelişmeleri görüşen Bakanlar, barış yolunda atı
lan olumlu adımları memnunlukla karşıladıklarını belirtmişler ve
Alt K ıtadaki meşru hak ve menfaatlerini ve millî haysiyetlerini gözönü-nde bulundurarak, ilgili taraflarca çözümlenmesi ümidini izhar
etmişlerdir.
Bakanlar, A lt Kıtada kısa bir süre önce vuku bulan sel felaketi
dolayısile üzüntülerini beyan etmişlerdir.
Bakanlar, Vietnam'da adil ve devamlı barış sağlanması için
önemli bir temel teşkil eden ve Güney Doğu Asya da barış ve refa
hın tesisine katkısı olan Paris Anlaşmalarının imzalanmasından duy
dukları memnunluk ve tatmikârlığı belirtmişlerdir.
Başbakan, Güney Doğu Asya bölkesinde bir barış, hürriyet ve
tarafsızlık alanı yaratmağa matuf olan tarafsızlaştırma teklifinin
esaslarını Türkiye Dışişleri Bakanı’na izah etmiştir.
Türkiye Dışişleri Bakanı, Hükümetinin Kıbrıs'taki gelişmelere
ilişkin görüşlerini izah ve Adadaki son durum hakkmdaki endişe
lerini izhar etmiştir.
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Bakanlar, devam etmekte olan genişletilmiş toplumlararası gö
rüşmelerin, Kıbrıs Cumhuriyeti’ni kuran milletlerarası anlaşmalara
uygun şekilde barışçı yoldan bir çözüm şekline ulaşması hususun
daki ümitlerini izhar etmişlerdir. Bakanlar, Ada’daki Türk \ e Rum
ulusal toplumlarmm güvenlik ve refahlarının sağlanması için, her
iki toplumun meşru hak ve menfaatlerinin, Kıbrıs Cumhuriyetinin
bağımsızlık, hükümranlık ve toprak bütünlüğünün temelini teşkil
eden milletlerarası anlaşmalar hükümlerine uygun şekilde uzlaş
tırılması gerektiği hususundaki inançlarını teyid etmişlerdir.
Bakanlar, çeşitli karşılıklı menfaat ve işbirliği alanlarında ikili
ilişkilerin geliştirilmesinin önemini belirtmişlerdir.
Bakanlar, Türkiye ve Malezya halkları arasındaki karşjbklı an
layışın, daha yakm kültürel ilişkiler sayesinde geniş ölçüde gelişti
rilebileceği hususunda mutabık kalmışlar ve bir kültür anlaşması
imzalanması için çalışmalar yapılmasına karar vermişlerdir.
Bakanlar, aynca, ticari ilişkilerin geliştirilmesi imkânlarının
araştırılması hususunda mutabık kalmışlar ve bir ticaret anlaşmasL
ile bir sivil havacılık anlaşması imzalanması olanaklarının incelen
mesini kararlaştırmışlardır.
Ziyaret, Türkiye ve Malezya halkları arasında mevcut dostça
ilişkileri kuvvetlendirmek hususunda faydalı olmuştur.
Türkiye Dışişleri Bakanı, ziyareti sırasında kendisine ve berabe
rindeki heyete gösterilen içten konukseverlik için derin teşekkürlerini
ifade etmiştir.
Dışişleri Bakanı, Başbakanı, resmî bir ziyarette bulunmak üze
re Türkiye’ye davet etmiştir. Davet büyük bir memnunlukla kabûl
olunmuştur. Ziyaret tarihi diplomatik yoldan tes bit edilecektir.
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(Esas Metin)
TURKİSH - M ALAYSI A N JOINT COMMUNIQUE
A t 'the invitation of the Honorable Tun Haji Abdul Razak Bin
Da tuk Hussein, S.M.N., Prime Minister and Minister of Foreign Affairs
of Malaysia H.E. Mr. Ümit Halûk Bayülken, Minister of Foreign Affairs
of Turkey paid an official visit to Malaysia frorn the 19th to 20th of
August.
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The Minister of Foreign Affairs of T uthe y was accompanied
by : H. E. Turgut İlhan, Turkish Ambassador to Malaysia, Mr. Özer
F. Tevs; Minister Plenipotentiary, Direotor of Middle East and African
A il airs Department; Mr. Necdet Tezel, Minister Plenipotentiary,
Director of Eastern Department; Mr. Eomel Barutçu, Minister
Plenipotentiary, Special Adviser to the Minister; Mr. Kaya Toperi,
Director of Press and Information Department; Mr. Oktay Evin,
Deputy Director of Eastern Department; Mr. Faruk Loğoğlu, Deputy
Director of the Private Cabinet of 'the Minister.
During the visit the Prime Minister of Malaysia and the Foreign
Minister of Turkey had an exchange of views on international
matters o f interest bo both countries as well as their bilateral
relations.
The discussions between 'the Prime Minister and the Foreign
Minister were held in a cordial and frank atmosphere which reflected
the genuine and spiritual ties binding the two countries and affirmed
their resolution to further consolidate and develop their ties of
friendship and cooperation in all fields.
The two Ministers reiterated their firm resolution for the
respect of the principles and the purposes of the United Nations
Organization and stressed the necessity of strengthening its role in
the service of mankind.
The two Ministers welcomed the recent progress in East-West
relations in Europe and expressed the hope that the détente attained
in Europe will lead 'to a relaxation of 'tension in other regions of the
world.
Having reviewed the situation in the Middle East, the two
Ministers agreed that the prolonged conflict and tension in the area,
continue to constitute a grave threat to world peace and reiterated
their opposition to the use of force or threat of force as a means of
securing territorial gains or political advantages ajne. the use of such
advantages to impose unilateral solutions. The two Ministers reaff
irmed their support for a peaceful settlement of this problemi in
conformity with the UN Security Council Resolution of November
22, 1967.
In discussing developments in the Asian sub-continent, both
Ministers welcomed the positive steps taken towards peace ^and
expressed the hope that all the problems facing 'the sub-continent
including the humanitarian aspects would be resolved by the parties
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concerned taking into account ifcheir legitimate riguhts, interests and
national dignity.
They expressed their sympathy for the recent devastating flood
which occurred in the sub-continent.
The two Ministers welcomed with satisfaction the conclusion
of Paris agreements which they considedred as substantial basis
for a just and durable peace in Vietnam and thus, contributing to
the establishment of peace and prosperity in South East Asia.
The Prime Minister explained to the Turkish Foreign Minister
the substance of the proposal on neutralisation which is aimed at
securing a zone o f peace, freedom and neutrality in the whole region
of South East Asia, The Foreign Minister of Turkey explained his
government’s views on recent developments in Cyprus and expres
sed concern over the prevailing situation there.
The two Ministers reiterated their hopes ¡that 'the continuing
enlarged inter-communal talks would pave the way to a peaceful
and -early solution of the problem in conformity with the international
treaties which gave birth to the Cyprus Republic. They reaffirmed
their belief that the legitimate rights and interests of the distinct
Turkish and Greek national communities must be reconciled in order
■to safeguard their prosperity -and security in accordance with the
international treaties which provided for the fundamental basis of
the independence, sovereignty and territorial integrity o f Cyprus
Republic.
The two Ministers stressed the importance of developing
bilateral relations in various fields o f cooperation o f mutual interest.
Both Ministers agreed that the mutual understanding between
Turkish and Malaysian peoples can be greatly promoted by closer
cultural ties and decided to work towards the conclusion o f a cultural
agreement.
The two Ministers also agreed to explore all the possibilities to
develop their trade relations and decided to study 'the possibility
of concluding a trade agreement as well as a civil aviation agree
ment.
The visit served to reinforoe existing friendly relations between
the peoples of Turkey and Malaysia.
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The Minister of Foreign Affairs of Turkey expressed his pro
found thanks for the generous hospitality rendered to him and to
the accompanying delegation.
The Foreign Minister extended an invitation to the
Prime
Minister to pay an official visit to Turkey. The invitation has been
accepted with great pleasure. The date of 'the visit will be 'arranged
through diplomatic channels.
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23 Ağustos 1973

Tİ)RKİYE-HİNDİSTAN ORTAK BİLDİRİSİ
Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Ümit Halûk Bayülken,
Hindistan Dışişleri Bakanı Sardar Swaran Singh’in daveti üzerine,
21-23 Ağustos 1973 tarihleri arasında Hindistan’ı resmen ziyaret et
miştir.
Dışişleri Bakanı Bayülken, Hindistan Cumhurbaşkanı V. V. Giri
ve Başbakan Indira Gandhi tarafından kabul olunmuştur.
Dışişleri Bakanı, Bayülken, ikameti sırasında Agra'yı ziyaret et
miştir.
İki Dışişleri Bakanı, ülkelerini ilgilendiren konularda fikir teatisrnde bulunmuşlar, aynca, uluslararası durumu gözden geçirmişler
dir. Görüşmelerde Türkiye Tarafından:
Türkiye Cumhuriyeti Büykelçisi Gündoğdu Üstün, Orta Doğu ve
Afrika İşleri Dairesi Reisi Ortaelçi Özer Fua.t Tevs, Doğu Dairesi
Reisi Ortaelçi Necdet Tezel, Bakan Özel Müşaviri Ortaelçi Ecmel
Barutçu, Haberler ve Sözcülük Dairesi Reis Vekili Kaya Toperi;
Hindistan Tarafından :
Genel Sekreter Yardımcısı V.C. Trivedi, Genel Müdür S. Smha,
Hindistan’ın Türkiye Büyükelçisi KR. Narayanan ve Genel Müdür
Yardımcısı O.N. Sheopuri kakılmışlardır.
Görüşmeler, dostane bir çerçevede ve karşılıklı anlayış ve iyi
niyet havası içinde cereyan etmiştir.
Hindistan Dışişleri Bakanı, Türkiye Dışişleri Bakanına, Ait-i
KıtVdaki son gelişmeler ve Aralık 1971 s a v a şmı müteakip Alt-Kıtrüdaki üç ülke arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi yolun a
Hindistan tarafından yapılan girişimler konusunda bilgi vermiştir.
Hindistan Dışişleri Bakanı, şimdiye kadar kaydedilen gelişmeleri ve
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başta insan! konular olmak üzere, henüz çözümlenmemiş sorunlar
la ilgili olarak halen harcanmakta olan çabaları takdirle karşılamış
ve Hindistan ile Pakistan arasında, Simla Anlaşmasına uygun normal
ve iyi komşuluk ilişkilerinin yeniden sür'atle kurulmasını dilemiştir.
Türkiye Dışişleri Bakanı, Kıbrıs’taki durum ve toplumlararası
görüşmelerdeki -son gelişmeleri konusunda bilgi vermiştir. Dışişleri
Bakanlan, Kıbrıs sorununa, Kıbrıs’ın bağımsızlık, egemenlik ve top
rak bütünlüğü çerçevesinde, Türk ve Rum Toplamlarının meşrû
hak ve menfaatlerini tümüyle 'teminat altına alan barışçı bir çözüm
bulunması gerektiği hususunda mutabık kalmışlardır.
îki Dışişleri Bekam, uluslararası ilişkilerdeki genel detantı
memnunlukla karşılamışlar ve halihazır dünya durumunun, banşm takviyesi ve uluslararası işbirliğinin gelişmesine imkân verdiği
inancım ifade etmişlerdir.
Türkiye Dışişleri Bakanı, başta Avrupa Güvenlik ve işbirliği
Konferansı olmak üzere, Avrupa’daki gelişmeleri izah etmiştir. İki
Dışişleri Bakam, Konferansın gelecek safhalarının, Avrupa'da ger
çek barış ve güvenliğin kurulmasını sağlayacak başarılı bir sonuca
ulaşması ümidini izhar etmişlerdir.
Türkiye Dışişleri Bakam, son Güney Doğu Asya gezisinden edin
diği intibaları anlatmıştır. îki Dışişleri Bakanı, bölgede barış ve is
tikrarın, bütün ülkelerin, bölge ülkelerinin bağımsızlık ve egemen
liğine saygı göstermelerine bağlı bulunduğu konusunda mutabık
kalmışlardır.
Dışişleri Bakanlan, Orta Doğu’da süregelmekte olan duruma
değinmişler ve anlaşmazlığın devamının bölge ve dünya barışı için
ciddi bir tehdit teşkil etmesinden duydukları endişeyi teyit etmişler
dir. Bakanlar, İsrail kuvvetlerinin, Güvenlik Konseyinin 22 Kasım
1976 tarih ve 242 sayılı Kararı uyarınca, işgal edilmiş Arap toprak
larından çekilmesi gereğini tekrarlamışlar ve âdil ve devamlı bir ba
rışın kurulması amacıyla siyasal bir çözüme ulaşılmasının âcilen
gerektiğini ifade etmişlerdir.

İki Dışişleri Bakam, ülkeleri arasındaki ikili ilişkileri gözden
geçirmişler ve bu ilişkilerin çeşitli alanlarda gelişmekte olmasından
duydukları memnunluğu ifade etmişlerdir. Bakanlar, 1951 yılında
imzalanan Türkiye - Hindistan Dostluk Anlaşması ile Kültür An
laşmasının ruhuna uygun olarak bu ilişkilerde geniş kapsamlı ge
lişmeler kaydedilmesi hususundaki arzularım tekrarlamışlardır.
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Türkiye Dışişleri Bakanı, Hindistan Dışişleri Bakanına, iki ül
ke arasındaki Ticaret. Anlaşmasını imzalamak üzere Türkiye Tica
ret Bakanının Eylül ayında Hindistan’ı ziyaret edeceğini bildirmiş
tir. İki Bakan, bu Anlaşmanın, iki ülke arasındaki ticarî ve ekono
mik işbirliğinin gelişmesini hızlandıracağı ümidini izhar etmişlerdir.
Türkye ile Hindistan’ın, kültür mirası yönünden pek çok ortak
tarafları bulunduğunu gözönünde tutan iki Dışişleri Bakanı, iki ül
ke arasında kültürel mübadelenin arttırılması arzusunu izhar et
mişlerdir. îki ülke yetkililerinin, bir kültür mübadele programı ha
zırlanması ve bunun en iyi şekilde uygulanması konularım incele
mek üzere toplanmaları hususunda mutabık kalınmıştır.
îki Dışişleri Bakanı, bu ziyaretin, Tarafların birbirinin siyaset
lerini ve amaçlarım anlama ve değerlendirmeleri yönünden son de
rece faydalı olduğu hususunda mutabık kalmışlardır. Bakanlar, iki
Hükümet arasında bu kabil yüksek seviyedeki ¡temasların taşıdığı
büyük önemi belirtmişler ve bu temasların, ülkeleri arasındaki dost
luk ve anlayışı geliştirmek amacıyla, düzenli şekilde devam etmesi
ümidini izhar etmişlerdir.
Türkiye Dışişleri Bakanı Ümit Haluk Bayülken, kendisine ve
beraberindeki heyet mensuplarına gösterilen sıcak ve dostane kabul
ve misafirperverlik için Hindistan Dışişleri Bakanma içten teşekkür
lerini ifade etmiştir.
Ümit Halûk Bayülken, Hindistan Dışişleri Bakanı Serdar Swaran
Singh'i, resmî bir ziyarette bulunmak üzere Türkiye’ye davet etmiş
tir. Davet memnunlukla kabul olunmuştur. Ziyaret tarihi, ileride
diplomatik yoldan saptanacaktır.

(Esas Metin)
At the invitation of the Minister of External Affairs of India,
Sardar Swaran Singh, His Excellency Mr. Ümit Halûk Bayülken,
Foreign Minister of the Republic of Turkey, paid a visit to India from
21 to 23 August, 1973.
His Excellency Mr. Bayülken was received by the President of
India, Shri V.V. Giri, and the Prime Minister of India, Shrimati
Indira Gandhi.

During his stay, 'the Minister of Foreign Affairs paid a visit
to Agra.
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The two Foreign Ministers exchanged views on matters of
mutual interest and also reviewed the international situation. On the
Turkish Sine the talks were attended by :
H. E. Mr. Gündoğdu Üstün, Ambassador of the Republic of
Turkey; Mr. Özer Fuat Tevs, Minister Plenipotentiary, Director of
the Department of Middle-East and Africa; Mr. Necdet Tezel, Minister
Plenipotentiary, Director of the Department of East; Mr. Ecmel Ba
rutçu, Minister Plenipotentiary,- Special Advisor to the Minister; Mr.
Kaya Toperi, Acting Director of the Department of Information.
On the Indian Side the talks were attended by :
Shri V.C. Trivedi, Secretary, Shri S. Sinha, Joint Secretary,
Shri K.R. Narayanan, Ambassador of India in Turkey, and Shri O.N.
Sheopuri, Deputy Secretary.
The talks were held in a friendly a:tmosphere and in the spirit
of mutual understanding and goodwill.
The Minister of External Affairs of India informed the Foreign
Minister of Turkey of recent developments in the Sub-Continent
and the initiatives -taken by India in bringing about normalisation
of relations among the three countries of the Sub-Continent foll
owing the war of December, 1971. He recounted the progress already
made and the efforts currently underway to resolve the remaining
issues, specially the humanitarian issues. The Foreign Minister of
Turkey appreciated the steps taken by India and wished a,speedy
restoration of normal and good-neighbourly relations between India
and aPki-stan on the basis of the Simla Agreement.
The Foreign Minister of Turkey reviewed the situation in
Cyprus and the recent developments in the intercommunal talks.
The two Foreign Ministers agreed that a solution for the Cyprus
question must be found peacefully within the framework of the
independence, sovereignty and territorial integrity of Cyprus
safeguarding fully the legitimate rights and interests of the Turkish
and Greek Communities.
The two Foreign Ministers welcomed the general détente in
international relations and expressed the belief that the world
situation presented opportunities for the consolidation of peace and
the enlargement of international cooperation.
The Turkish Foreign Minister explained the developments in
Europe, specially with reference to 'the Conference on European
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Security and Cooperation. The two Foreign Ministers hoped for a
success!ul conclusion of the further stages of the Conference,
leading to toe establishment of genuine peace and security in Europe.
The Turkish Foreign Minister conveyed the impressions he
gathered from 'his recent tour of South-East Asian countries. The
two Foreign Ministers agreed that the peace and stability of toe
region is dependent on all countries’ respecting toe independence
and sovereignty of the countries of the region.
The Foreign Ministers referred to the continuing stalemate in
the Middle-East and reiterated their concern over the serious threat
that the continuation of toe crisis constitutes to peace in ¡that region
and in the world. They reiterated the need for toe withdrawal of
Israeli forces from toe occupied Arab territories in accordance with
the Security Council Resolution 242 of November 22, 1967, and
expressed toe urgency of reaching a political solution for the purpose
of establishing a just and lasting peace.
The two Foreign Ministers reviewed the bilateral relations
between their two countries and expressed satisfaction that these
relations have been developing in various fields of activity. They
reiterated their' desire to see an all-round growth in ¡these relations
in to'e spirit of the Indo-Tuiikish Treaty of Friendship and the Cultural
Agreement signed in 1951.
The Foreign Minister of Turkey informed 'the Minister of
External Affairs of India 'that the Minister of Commerce of Turkey
will visit India in September to sign the Trade Agreement between
¡the two countries. The two Ministers hoped that the signing of toe
Agreement will promote expansion of trade and economic cooperation
between the two countries.
The two Foreign Ministers, recognising that boh India and
Turkey had much in common in their cultural heritage expressed
toe desire to expand cultural exchanges between ti e two countires.
It was agreed that officials of the two countries should meet to
consider a programme of cultural exchanges and its proper
implementation
The two Foreign Ministers agreed that this visit had proved to
be extremely useful in understanding and appreciating each others
policies and objectives. They highly valued such high level contacts
between the two Governments and hoped that these contacts will
continue on a regular basis in the interests of promoting friendship
and understanding between their two countries.
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The Foreign Minister of Turkey, H.E, Mr, Bayülken, expressed
to the Minister of External Affairs of India his sincere gratitude for
the warm and friendiy welcome and hospitahty extended to.him and
to 'the members of his party.
His Exoehency M r..Ümit Halûk Bayülken extended an invitation
to His Exoellency the Minister of External Affirs of India Sardar
Swaran Singh, to pay an official visit to Turkey, The invitation was
accepied with pleasure and the date of the visit wiil be fixed later
on t’hroug'h diplomatie ohannels.
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30 Ağustos 1973

DIŞİŞLERİ BAKANININ UZAK DOĞU ÜLKELERİNE
YAPTIĞI ZİYARETLER HAKKINDA DEMECİ

Dışişleri Bakanı Halûk Bayülken, Bazı Uzak Dağu ülkelerine ve
daha evvel Cezayir ve Tunus’a yaptığı ziyaretler hakkında gazeteci
lere şunları söylemiştir :
«Cezayir ve Tunus’a yaptığım resmi ziyaretlerden sonra geçen
10 gün zarfında 3 dost memlekete daha resmi ziyaretlerde bulundum
ve ayrıca diğer 3 ülkenin (Tayland, Bengladeş ve Lübnan) liderleri
ile görüşmeler yaptım. 8 memlekette yaptığım konuşmalardan edin
diğim ilk kanaat şudur ki, hepsinde ülkemize ve memleketimize kar
şı dostluk, takdir ve yakınlık hisleri mevcuttur.

Keza Türkiye’nin objektif kıstaslara ve prensiplere dayanan
milli dış politikası takdir edim ektedir. Bu ziyaretlerim sırasında Tunus’da bir dostluk anlaşması, Endonezya’da bir kültür anlaşması im
zaladık. Cezayir, Endonezya, Malezya ve Hindistan ile sivil havacı
lık anlaşmalan imzalanması için çalışmalara başlanmıştır. Hindis
tan ile Eylül ayının sonuna doğru yeni bir ticaret anlaşması imza
lanacaktır.
Bu ziyaretlerimde adı geçen memleketlerle Türkiye arasındaki
ticaret ve ekonomi hacminin genişletilmesi, başlıca üzerinde durdu
ğumuz meselelerden birini teşkil etmiştir. Gelişen endüstri malları
mız için ihraç imkânlarını arttırmayı ve bunları araştırmayı başlı
ca vazife sayıyoruz. Yaptığımız görüşmelerde, bu ülkelerden pek
çoğuna bazı endüstri mallarımız ve bu arada çimento fabrikası,
şekerfabrikası gibi komple «tesisieri ihraç etm-enin mümkün olacağı
anlaşılmış ye ticari heyet teatisi suretiyle bu konular üzerinde du
rulması kararlaştırılmıştır.
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Temaslarımızda Qrta-Doğu sorunu, ait kıt’a sorunu, Çin Hindi’ndeki durum gibi gayet aktüel meseleler üzerinde, en sorumlu lider
lerle geniş fiıkir (teatisi imkânları hasıl olmuştur.
Bildiğiniz gibi, resmi ziyaret yapmış olduğum Tunus, Endonez
ya, Malezya ve Hindistan’da Dışişleri Bakanları ve diğer sorumlu
Bakanlardan başka ve Devlet Başkanları tarafından kabul edilerek
ikili ve çok taraflı konuları teferruatlı bir şekilde görüşmek imkânı
nı budum. Bu arada Birleşmiş Milletlerin önümüzdeki Genel Kurul
toplantısı münasebetiyle görüşler -teati edildi ve keza Cezayir’de -top
lanacak olan Tarafsız Devletler Konferansı -hakkında da karşılıklı
görüşlerimizi açıklamak fırsatını bulduk.
Ortak tebliğlerde de görüldüğü üzere resmi veya iş ziyareti
şeklindeki bu müzakerelerin hepsinde ilgili memleketler Kıbrıs me
selesi üzerinde bize müzahir olan tutumlarını teyid etmişleridir.
Çok kısa bir süreye sığdırılmasına rağmen bu temasların siyasi, ikti
sadi, ticari çeşitli yönlerden memleketimiz için faydalar sağlamış
olduğunu 'tesbit edebilmekten dolayı bahtiyarım.
Hindistan’daki ziyaretim sırasında Dışişleri Bakanı Svaraıı
Singh ile yaptığım görüşmeler, keza Başbakan Bayan İndira Gandi
ile mülakatımdan aldığım intibalar, PakistanlI harp esirlerinin ve
Pakistan’daki Bengladeş’liler ile, Bengladeş’deki Pakistan asıllı Biharilerin durumlarının tamamiyle insani cepheden ve diğer siyasi
konulardan ayrı olarak ele alındığını memnuniyetle gördüm. O sı
rada Yeni Delhi’de bulunan Pakistan’ın Savunma ve Dışişleri ile
görevli Devlet Bakanı Aziz Ahmed ile yaptığım görüşme ve Yeni
Delhi’ye gelirken uçağımızın uğradığı Dakka h-ava alanında bizi
karşılayan Bengladeş Dışişleri Bakanı Kemal Hüseyin ile yaptığım
görüşmeler bu intlbaımı kuvvetlendirmiştir.
Bütün tarafları alt krt’ada ilişkilerini normale götürmek ve
aralarında barışçı ve işbirliğini kuvvetlenidirici bir safhaya ulaş
mak için is-tekli, hatta azimli diyebileceğim bir tutum içinde buldum.
Bu itibarla teknik teferruattaki zorluk ve hatta bazı gecikmeler
çoksa dahi, alt kıfadaki durumun kısa bir süre de normalleşeceği
ümidini taşıyorum»
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27 A ğustos 1973

IRAK - TÜRKİYE PETROL BORU HATTI
ANLAŞMASI HAKKINDA BİLGİ
Dışişleri Bakanlığı Ekonomik ve Sosyal İşler Genel Müdürii
Oğuz Gökmen, düzenlediği basın 'toplantısında, Anlaşmanın esasları
üzerinde bilgi vermiştir. Tarafların üzerinde tam anlaşmaya vardık
ları proje ile Türkiye’nin uzun vadeli ham petrol ihtiyacı karşılana
cak, bu arada, Irak’m arta kalan petrolleri, Akdeniz’de bir terminal
den ihraç imkânı bulacaktır.
Projenin başlıca özellikleri şöyledir.1 — Petrol boru hattı yaklaşık olarak bin kilometre uzunluğun
da olacaktır. Bunun 625 kilometresi Türkiye, 375 kilometresi de Irak
sınırları içinde bulunacaktır.
2 —* Petrol boru hattı, Kerkük - Dörtyol arasında inşa edilecek
tir. Petrol, Kerkük’ten, Irak - Tür »ki ye sınırındaki k - 2 noktasına ge
lecek, oradan da doğrudan doğruya Türkiye’ye girecektir. Boru hat
tının Türkiye’deki güzergâhı Cizre - Mardin - Bozova - Osmaniye Dörtyol olarak tesbit edilmiştir.
3 — Boru hattı 40 inç’lik (1 metre çapında) olacaktır. Nakle
deceği petrol kapasitesi devreler itibariyle şöyledir:
1977 - 79 devresinde
1980 - 82

»

1983’den sonra

yılda 25 milyon ton
»

30 »

»

»3 5 »

»

Boru hattının Irak topraklarında kalan kısmı Irak’m, Türkiye
topraklarında kalan kısmı ise Türkiye’nin mülkiyetinde olacak, boru
hattının inşaası için gerekli finansman ve sorumluluklar her ülke
nin kendisine düşen kısımlarda »kendileri tarafından sağlanacaktır.
Anlaşmanın getirdiği hükümler arasında, Iraktan gelecek ham
petrolün Türkiye üzerinden nakliyesi ve bu petrollerin terminalde
fob olarak tankerlere yüklenmesine ilişkin olarak yapılacak mas
raflar Irak tarafından ödenecektir. Bu masrafların tutarı, varil ba
şına 0.35 dolar olarak tesbit etdiimiştir. Ancak, bu 0.35 dolar birimi,
doların devalüasyonundan önceki değeri olarak saptanmıştır.
Irak, Türkiye’ye belirli miktarlarda ham petrol satmak taah
hüdüne girmiştir. Türkiye de bu petrolleri alacaktır. Irak’dan ala
cağımız ham petrol, devreler itibariyle şöyle tesbit edilm iştir;
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1977 - 79 devresinde her yıl 10 milyon ton
1980 - 82

»

»

»

12

»

»

1983’den sonra

»

»

14

»

»

Irak’la yapılan anlaşma 20 yıllık olduğundan, bu süre içinde
Türkiye takriben 262 milyon ton ham petrol alacaktır. Ham petrolle
rin satış ve mübayaası için ayrı sözleşmeler imzası gerekecektir. Bu
sözleşmelerde, satın alacağımız petrollerin fiatı, Doğu Akdeniz li
manlarında satılan Irak ve benzeri ham petrollerin o günkü piyasa
değeri üzerinden olacaktır.
Boru hattı projesinin kendini 6 - 8 yıl içinde amorti edebileceği,
tam kapasite ile çalışması halinde Türkiye’ye yılda 100 milyon do
lar civarında gelir sağlanacağı ifade edilmiştir. Türkiye’nin petrol
■tüketimi, bütün dünyada olduğu gibi her geçen yıl süratle arttığın
dan, Irak’la yapılan anlaşmanın gerek petrol ihtiyacımız ve gerekse
istihdam sorunu bakımından büyük yararlar sağlıyacağı ifade edil
miştir.
Tabii gaz nakli projesinin, petrol boru hattı projesinin anlaşma
ile sonuçlanmasından sonra daha çabuk gerçekleşebileceğini kayde
den ilgililer, petrol boru hattı anlaşmasını «İrakla başladığımız ik
tisadi yakınlaşmanın bir başlangıcı» olarak nitelemişlerdir. Oğuz
Gökmen, Irak’ın, şeker kamışından şeker çıkartacak fabrika ile di
ğer sınai yatırımlar yapmamızı istediğini, esasen kendilerine çok
sayıda buzdolabı ile elektrikli mutbak malzemeleri ihraç ettiğimizi
sözlerine eklemiştir.
Irak petrollerinin döşenecek olan boru hattı ile Akdeniz'e akı
tılması ile Türkiye ilk iki yılda 75’er, ondan sonraki yıllarda da 105’er
milyon dolar bir gelir sağlayacaktır.
400 milyon dolara malolacağı hesaplanan boru hattının 300
milyon dolarlık kısmı Türkiye, 100 milyon dolarlık kısmı da Irak
tarafından yaptırılacaktır.
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29 Ağustos 1973
TÜRKİYE - IRAK ORTAK BİLDİRİSİ

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Sayın Ü. Halûk Bayülken ^
in daveti üzerine, Irak Cumhuriyeti İhtilâl Komuta Konseyi üyesi
ve Dışişleri Bakanı Sayın Murtadha Said Abdul-Baqı, 25-28 Agus127

■tos 1973 tarihleri arasında Türkiye’ye resmî bir ziyarette bulunmuş
tur. Bu ziyaret sırasında 'kendisine Petrol Bakanlığı Teknik İşler
Müsteşarı Dr. Fadhıl El-Ghelebi; Irak’m Ankara Büyükelçisi Sayın
Dr. M. Ali Al-Daud; Büyükelçi, Dışişleri Bakanlığı Hukukî İşler Da
iresi Genel Müdürü Sayın Dr. Aziz El-Qadi; Petrol İşlerini Takip ve
Anlaşmaları Yürütme Komitesi Genel Sekreteri Sayın Adnan ElHamdani; Irak Millî Petrol Şirketi Mühendislik İşleri Genel Müdürü
Sayın İbrahim El-Waikil; Dışişleri Bakanlığı Siyasî İşler Dairesi’nde
Müşavir Sayın Nazar Adib ve Dışişleri Bakanlığında Başkâtip Sayın
Mahdi E'l-Shalan refakat etmişlerdir.

Sayın Murbadha Said Abdul-Baqi, Türkiye Cumhurbaşkanı Sa
yın Fahri Korutürk ve Başbakan Saym Naim Talû tarafından kabul
edilmiştir.
Türkiye’de kaldığı zaman zarfında refakatindeki heyetle bir
likte Ankara ve İstanbul’u ziyaret eden mümtaz konuk, Türkiye’de
ekonomik ve sosyal alanlarda kaydedilen gelişmeleri takdirle karşı
lamıştır.
Toplantılar sırasında son uluslararası olaylar hakkında kap
samlı görüşmelerde bulunan Bakanlar, iki ülke arasında daha yakın
bağlar kurulmasında kaydedilen gelişmeleri de gözden geçirmişler
dir. Görüşmeler, Türkiye ve Irak arasındaki sıcak ve içten ilişkilerin
şümulünü aksettiren samimî ve güven dolu bir hava içinde geçmiştir.
Avrupa güvenliğini ve işbirliğini geliştirmek için harcanan ça
baları gözden geçiren Taraflar, bu yönde atılan ve dünya barış ve
güvenliğinin güçlendirilmesine katkıda bulunacak adımlardan duy
dukları memnuniyeti ifade etmişlerdir.
Taraflar, bölgelerindeki durumu gözden geçirirken, tek taraflı
kazanç ve avantajlar sağlamak için kuvvete başvurmaya veya 'teh
didine dayanan emrivakilere karşı olduklarını yeniden teyid etmiş
lerdir. İki Taraf, Arap ülkelerinin işgal altındaki topraklarmı geriye
almalarını desteklediklerini yeniden ifade etmişlerdir, ve Filistin
Halkının meşru ve vazgeçilmez haklarını geri almak için yaptığı
mücadeleyi destekleyeceklerini yeniden teyid etmişlerdir.
îki Bakan, Körfez bölgesindeki güvenlik ve barışın, herhangi
bir dış müdahale olmaksızın ve devletlerin bağımsızlıkları ve ege
menlikleri ilkeleri gözönünde tutularak korunmasının hayatî önem
taşıdığı konusunda mutabakata varmışlardır.
İki Bakan, Pakistan ve Hindistan arasında Rawalpindi/İslâmabad’da yapılan ve halen Yeni Delhi’de temsilci seviyesinde sürdü
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rülen görüşmeleri memnuniyetle karşılamışlardır. Taraflar, mevcut
sorunlara devamlı ve şerefli hir çözüm bulunması ümidini ifade
etmişlerdir.
Bakanlar, Kıbrıs sorununu görüşmüşlerdir. Tüıik Tarafı bu ko
nudaki son gelişmeler hakkında izahat vermiştir. Her iki taraf, Kıb
rıs’ın egemenlik ve bağımsızlığının korunması ve Türk ve Rum toplumlannın Uluslararası Andlaşmalarla teminat altına alınmış meşru
hak ve menfaatlerine saygı duyulması gereği üzerinde durmuşlardır.
İkili ilişkileri gözden geçiren Bakanlar, iki komşu ve kardeş ül
ke arasında çeşitli işbirliği alanlarındaki mükemmel gelişmeyi mem
nuniyetle kaydetmişler ve bu işbirliğini genişletecek ve derinleşti
recek politikalar izlemeyi taahhüt etmişleıd-ir.
Türkiye ile Irak arasındaki ticarette kaydedilen önemli artısı
gözönünde tutan Taraflar, gelecek yıllarda mal değişiminde sürekli
bir artış sağlayacak olumlu şartları geliştirmekte karşılıklı olarak
kararlı bulunduklarını belirtmişlerdir.
İki Bakan, petrol alanındaki işbirliğinin kapsamını önemli öl
çüde arttıran Türk-Irak Petrol Boru Haıbtı Anlaşması’nın başarıyla
imzalanmasını büyük bir memnuniyetle kaydetmişlerdir. Taraflar,
daha ileri seviyede ekonomik işbirliğini sağlamak için müştereken
kararlı olduklarını ifade etmişler ve Türk-Irak tabiî gaz boru hattı
projesinin kısa bir sürede yapılmakta olan ekonomik etüdler esas
tutularak gerçekleştirilmesi için en güçlü çabaların sarfedi'lmesinde mutabık kalmışlardır.
Her iki Taraf, Türkiye ve Irak heyetleri arasında, Keban ve
Habbaniye rezervuarlarının doldurulması ile ilgili faktörler konu
sunda etüdler yapmak için yürütülen olumlu çalışmaları memnuni
yetle kaydetmişlerdir. 1973 Şubat’ı başlarında Ankara da yapılacak
yüksek seviyedeki teknik toplantı konusu gözden geçirilirken, Tür
kiye Dışişleri Bakanı, Keban rezervuarının doldurulması sırasında
İraklın su ihtiyacının, her iki ülkenin teknik heyetlerince üzerinde
mutabakata varılacak hesap ve etüdler esas tutularak sağlanaca
ğını yeniden teyid etmiştir.
Her iki Taraf, kültürel işbirliğinin genişletilmesi arzusunu iz
har etmişlerdir. Taraflar, kültürel ilişkilerin arttırılması çabaları
nın iki milletin birbirini daha iyi .tanımasını sağlayacağı hususun
da mutabık kalmışlardır. Bakanlar, bu konuda önümüzdeki aylarda
iki dost ülke arasında Bakanlar seviyesinde yapılacak ziyaretlerden
duydukları müşterek memnuniyeti ifade etmişlerdir.
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Bu ziyaretten ©İde edilen olumlu ve somut sonuçları gözönünde
tutan iıki Bakan, kendilerini müştereken ilgilendiren . konularda
muntazaman istişarelerde bulunmaya kararlı olduklarını yeniden
teyid etmişlerdir-.
Irak Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı, Türkiye
Cumhurbaşkanı
Sayın Fahri Korutürk’e Irak Cumhurbaşkanı Sayın Ahmad Hassan
Al-Keikr-’m bir dostluk mesajını iletmiştir.
Irak Cumhuriyeti İhtilâl Komuta Konseyi Üyesi ve Dışişleri
Bakanı Sayın Murtadha Said Abdul-Baqi, ziyareti sırasında kendi
sine ve beraberindeki heyete gösterilen kardeşçe konukseverlikten
duyduğu memnuniyeti ifade etmiş ve Sayın Bayülken’i Irak'a res
mî bir ziyarette bulunmaya davet etmiştir. Bu davet memnuniyetle
kabul edilmiştir. .
Ziyaretin tarihi ileride tespit edilecektir.
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(Esas Metin)
TURKISH - IRAQI JOINT COMMUNIQUE
In response 'to an in visitation extended by His Excellency Mr.
Ü. Halûk Bay ülken, Minister of Foreign Affairs o f the Turkish
Republic, His Excellency Mi'. Murtadha Said Abdul-Baqi, Member
of the Revolutionary Command Council and Minister o f Foreign
Affairs of the Republic o f Iraq, paid an official visit to Turkey from
August 25 to August 28, 1973. He was accompanied by Dr. Fadhjl
El-Chefebi, Under Secretary o f the Ministry o f Oil for Technical
Affairs; H E. Dr. M. Ali A1 Daoud, Ambassador of Iraq in Ankara,
Dr. Aziz El-Qadi, Ambassador, Director General o f the Legal
Department o f 'the Ministry of Foreign Affairs; Mr. Adnan ElHamdani, Secretary General of the Committee to follow Oil Affairs
end the Execution of Agreements; Mr. Ibrahim El-Wakil, Director
General of Engineering Affairs o f the Iraqi National Oil Company;
M r Nazar Adib, Counselor at the Political Department of the
Ministry of Foreign Affairs and Mr. Mahdi El-Shalan, First Secretary
at the Ministry of Foreign Affairs.
His Excellency Mr. Murtadha Said Abdul-Baqi was received
by His Excellency Fahri Korutürk, President of 'the Republic of Turkey,
He was also received by His Excellency Mr. Naim Talû, Prime Minister.
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During his stay in Turkey, trie distinguished guest and his
party visited Ankara and Istanbul, and expressed riis appreciation
for the progress and developments achieved in Turkey in trie econo
mic and social fields.
In the course of -their meetings, the two Ministers held through
discussions on recent international events of mutual interest as well
as on the progress achieved in the development of closer bilaterals
ties. An atmosphere of cordiality and -trust prevailed throughout the
talks, reflecting the extent of the warm and genuine relations between
Iraq and Turkey.
Regarding the efforts which have been deployed to promote
European security and co-operation, -the two sides expressed their
satisfaction for the steps undertaken to this end which will contri
bute to the reinforcement of world peace and security.
Reviewing the situation in their region, both sides reaffirmed
their opposition to faits accomplis based in the use or threat of forco
to secure unilateral gains and advantages. In this respect they reite
rated their support to 'the Arab countries for -the recovery of their
territories and reaffirmed their support to the Palastin-iaıı people in
their struggle for the restoration of their legitimate and inalienable
rights.
The two Ministers agreed on the vital importance of safeguar
ding security and peace in the Gulf area, without any foreign inter
vention and with due regard to the principles of -sovereignty and
independanoe of states.
The two Ministers welcomed the recent talks held Rawalpindi/
Islamabad and currently being held in New Delhi between aPkis-ten
and India at emissary level. They expressed their hope for a durable
and honorable settlement of the present problems.
The two sides also discussed, the Cyprus question. The Turkish
side explained the latest developments in this regard. Both sides
emphasized the necessity of safeguarding the sovereignty and inde
pendence of Cyprus and the respect of the legitimate rights and
interests of the Turkish and Greek communities as guaranteed by
International Treaties.
In the course of reviewing bilateral relations, the two Ministers
noted with satisfaction the excellent progress in various fields^ of
oo-operatlon between the two neighbourly and bro'theriy countries,
and pledged to pursue policies designed to enlarge and deepen t is
co-operation.
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In view of .'the substantial increase in the trade between Turkey
and Iraq, both sides expressed 'their mutual intention »to promote
favourable prospects for a continued rise in the exchange of goods
over the coming years.
The two Ministers recalled with great satisfaction the successful
conclusion of the Tuitkey-Iraq Pipeline Agreement which greatly
expanded the scope of bilateral co-operation in 'the field of petroleum.
They expressed their common intention to pursue further economic
co-operation and agreed 'to exert their best efforts to an early realiz
ation of the Turtkish-Iraqi natural gas pipeline project, on the basis
of economic studies undertaken.
Both sides noted with pleasure the positive meetings that have
been taking place between Turkish and Iraqi technical parties to
conduct studies of factors involved in the process of storing water
at the Keban and Habbaniye reservoirs. While reviewing ‘the question
of the high level technical meeting which will be held in Ankara in
early September 1973, ithe Turkish Foreign Minister reaffirmed that
the water needs of Iraq during the filling of Keban reservoir will be
insured on the basis of calculations and studies agreed upon by the
technical delegations of both countries.

Both sides emphasized the desirability of expanding cultural co
operation. They agreed that further commitment to the enchancement
of cultural relations would ensure better acquaintance between the
two nations. In this respect, they expressed their mutual satisfaction
that Ministerial visits between the two friendly countries will take
place during the oncoming months.
In view of the positive and concrete results of the present visit,
the two Ministers reaffirmed their intention .to maintain regular
consultations on matters of mutual concern.
The Ministers of Foreign Affairs of 'the Republic of Iraq has
conveyed 'bo H. E. F. Korutürk, President of the Turkish Republic a
cordial message from H. E. Ahmed Hassan al Bakr, President of the
Republic of Iraq.
His Excellency Mr. Murtadha Said Abdul-Baqi, Member of the
Revolutionary Command Council and Foreign Minister of the Repub
lic of Iraq expressed his appreciation for the brotherly hospitality
extended to him and bo his party during his visit and extended and
invitation to Mr. Rayülken to pay an official visit to Iraq. The invita
tion was accepted with pleasure. The date of the visit will be fixed at
a later date.
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SİYASİ OLAYLAR

Türkiye-AET Karma Parlamento Komisyonu Toplantısı
Türkiye - Avrupa Ekonomik Topluluğu Karma Parlamento Ko
misyonu 7-10 Eylül (tarihlerinde İstanbul'da (toplanmıştır.
Avrupa Yatırım Bankası Başkanımn Türkiye’deki Temasları

Avrupa Yatınım (Bankası Başkanı Yves Le Portz, 8 -15 Eylül
arasında Türkiye’de incelemelerde bulunmuştur.
Malta Başbakanının Özel Ziyareti
Malta Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Dom Mintoff, Türkiye’ye
yaptığı özel ziyaret sırasında, 9-11 Eylül tarihleri arasında İstan
bul’da, Dışişleri Bakanı Halûk Bayülken ile görüşmüştür.
Dışişleri Bakanının Mısır Arap Cumhuriyetini Ziyareti

Dışişleri Bakanı Halûk Bayülken, 15 -19 Eylül tarihlerinde Mı
sır Arap Cumhuriyetini resmen ziyaret etmiştir.
Dışişleri Bakanının Birleşmiş Milletlerdeki Konuşması
Dışişleri Bakanı Halûk Bayülken, 28 Eylül tarihinde Birleşmiş
Milletler Genel Kurul (toplantısında bir konuşma yapmıştır.

5

KÜLTÜREL OLAYLAR

Cumhuriyetin 50. yıldönümü dolayısiyle Türkiye’ye bir iyi ni
yet ziyaretinde bulunan Çin Halk Cumhuriyeti akrobasi grubu İs
tanbul’da temsiller, verdikten sonra Ankara’da da gösteriler yapmış
tır. Çin akrobasi /grubu Dışişleri Bakanı Bayüiken tarafından kabul
edilmiştir.

— 0O0 —
10. Uluslararası Klasik Arkeoloji Kongresi, 24 Eylül’de Cumhur
başkanı Fahri Korutürk’ün bir konuşması ile Ankara’da açılmıştır.
Cumhurbaşkanı konuşması sırasında şu hususları da belirtmiştir:
«Anadolu’nun gelişmiş büyük medeniyetlerinin bugün ayakta
duran kalıntıları Türklerin yurtsal ¡mirası /olduğu gibi, bütün insan
lığın müşterek kültür hâzineleridir. Bu nedenledir ki, eski eserleri
mizi hem kendimiz hem de bütün dünya adına korumaktayız. Yine
bu nedenledir ki, bugün Türkiye’de, Türklerin yanı başında sayıları
30’u bulan diğer memleketlerin bilim heyetlerinin kazı yapmaları
na büyük önem vermekteyiz.

Bu vesile ile, eski eserlerin Türkiye’den kaçırılması konusunda
Amerika’lı ve Avrupa’lı arkeolog ve tarihçilerin gösterdikleri ilmi
hassasiyeti şükranla anmayı bir borç bilirim.»
Kongrede açıklanan mühim keşifler arasında, Xanthos şeh
rinde Likya dilinin okunmasını mümkün kıldıracak bir kitabenin
bulunması olmuştur.

7

¡i

EYLÜL 1973’DE
TÜRKİYE’NİN DIŞ İLİŞKİLERİ
VE BAŞLICA MİLLETLERARASI OLAYLAR KRONOLOJİSİ

5 Eylül 1973

CEZAYİR’DEKİ BLOKSUZ ÜLKELER
KONFERANSINA DENKTAŞ’IN MESAJI
Hiç bir bloka bağlı olmayan ülkelerin dev
let veya hükümet •başkahlarmın katıldıkları zir
ve konferansı, Başkan Rumedyen’in bir konuş
ması ile Cezayir’de açılmıştır.
Kıbrıs Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Türk
Yönetimi Yürütme Kurulu Başkanı Rauf Denktaş, Konferansa bir mesaj göndererek Makari
os’un Enosis’e ilişkin sözlerini protesto etmiştir.
Makarios, Konferansa katılmak üzere Atina’ya
hareketinde verdiği bir demeçte, bütün Rumlar gibi kendisinin emelinin de Enosis olduğu
nu» söylemiştir.
Makarios Konferansta yaptığı konuşmada,
Kıbrıslı Türklerle Rumlar arasındaki düşmanlı
ğın, «Orta Doğu’ya
yabancı müdahalesinden»
doğmuş olduğunu, Birleşmiş Milletler yasasına
uyulması hafinde, Kıbrıs’la ilgili sorunların çö
zümü güç olmayacağını, belirli bir ülkenin adı
nı vermeden, Kıbrıs’ın bir müdahale tehdidi al
tında olduğunu söylemiştir.

5 Eylül 1973

UNIDO UZMANLARININ TEMASLARI
Birleşmiş Milletler Sınaî K a lın m a Teşki
lâtına (UNIDO) mensup bir iş adamı heyeti Ege
Bölgesinde özel sektör temsilcileri ile 15 günlük
temaslarda bulunmak üzere İzmir’e gelmiştir.
UNIDO incelemelerinin sonunda, 5 yıl için
de Türkiye’ye 50 milyon dolarlık teknik ve eği
tim şeklinde bir yardımın planlandığı Ortak Pa
zar koşulları karşısında Türk sanayicisinin tek
nik ve maddî sorunlarına ışık tutacak çalışma
ların hızlandırılacağı bildirilmiştir.
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6 Eylül 1973

TÜ R K İYE-A ET ORTAKLIĞI 10. YILDÖNÜMÜ
TOPLANTISI
Avrupa Ekonomik Topluluğuna ¡katılışımı
zın 10. yıldönümü nedeniyle İzmir Ticaret ve
Sanayi Odasının düzenlediği (toplantıda bir ko
nuşma yapan ¡Dışişleri Bakanı Halûk Bayülken,
Tamamlayıcı Protokol konusunda özetle şunla
rı söylem iştir:
«Yeni üyeler, protokol yürürlüğe girince,
sanayi alanında Türkiye’ye karşı gümrüklerini
sıfıra indirecekler, ona karşılık Türkiye
yeni
üyelere Altılarla eşit indirimleri 4 yıllık bir dö
nem sonunda uygulayacaktır. Protokolda
yer
alan ikinci önemli unsur, Türkiye’nin ihızlı sa
nayileşme politikasını Katma Protokolda mü
kellefiyetleri ile ahenkli bir biçimde yürütmesi
amacı ile kabul edilen yeni ve ilâve himaye ted
birleridir. 24 üründe yararlandığımız tavizler
arttırılmıştır. Tarım sektörüne ait bu kararlar
Geçici Anlaşma ile birlikte yürürlüğe girecek
tir. Tamamlayıcı Protokol ile Topluluğun, A vru 
pa Yatırım Bankası kanalı ile, ülkemize sağla
dığı proje kredilerine yeni üyelerin katkısı ile 47
milyon dolarlık bir ilâve yapılmıştır. Tamamla
yıcı Protokolün ticarî hükümlerinin bir geçici
anlaşma ile meclislerce pnaylanmasmdan evvel
uygulanmağa konması kararlaştırılmıştır.
Avrupa Komisyonu İkinci ¡Başkanı
Cario
Scrascia Mugnozza da ¡toplantıda yaptığı konuş
mada,
AET-Türkiye
Ortaklık
Anlaşmasının,
Topluluğun Akdeniz politikası amaçlarının öte
sine gittiğini söylemiştir. Mugnozza, Türkiye’nin
AET nezdinde imtiyazlı bir durumu olduğunu,
nitekim üye olmak olanağının, Akdeniz’in diğer
memleketleri ile yapılan anlaşmalarda öngörül
mediğini hatırlatmıştır.
Daha so’nra, Türkiye - AET Karm a Parla
mento Komisyonu Eş - Başkanı Sosyal Demokrat
Ludwig Fellermaier de yaptığı konuşmada, «Ya-

12

kında Türkiye’de yapılacak genel seçimlerde,
hürriyetçi kuruluşların <ve demokratik gelenek
lerin güçlenmesi ve gelişmesi arzumuzdur» de
miştir.

6 Eylül 1973

AEK’N İN BİR UZMAN GRUBU TOPLANTISI
Avrupa Ekonomik Komisyonu (AEK) Kuru
ve Kurutulmuş Meyvelerin Standardizasyona
Uzmanlar Grubu Ankara’da toplanmıştır.

6 Eylül 1973

FİNLAND İYA TÜRK CEMAATİ HEYETİNİN
ZİYARETİ
Finlandiya’daki İslam ve Türk cemaatleri
ni temsil eden üç kişilik bir heyet, Ankara’da
Başbakan tarafından kabul edilmiş, Dışişleri
Bakanlığında temaslarda bulunmuş ve daha
sonra Diyanet İşlerinin konuğu olarak İzmir ve
İstanbul’a gitmiştir. . .

9 - 10 Eylül 1973

TÜRKİYE - AET KARM A PARLAMENTO
KOMİSYONU TOPLANTISI
Dışişleri Bakanı Halûk Bayülken, İstan
bul’da yapılan Türkiye-Avrupa Ekonomik Top
luluğu 16. dönem toplantısında yaptığı konuş
mada, Tamamlayıcı
Protokol hakkında bilgi
vermiş, alman sonuçları değervendirerek, sana
yi alanındaki ilâve koruma tedbirleriyle 3. Plan
uygulamasının gerektirdiği esnekliğin
sağlan
mış olduğunu, tarım alanında müzakerelerin
yıl sohuna kadar devam ederek yeni tavizlerin
kararlaştırılacağını bildirmiştir.
Karma Parlamento Komisyonunun
çalış
maları sonunda yayınlanan ortak bildiride
şu tavsiye kararlan yer almıştır:
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«1 — Ortaklık Anlaşmasını Topluluğun g e 
nişletilmesine intibak ettiren Tamamlayıcı Pro
tokolün 30 Haziran 1973’de imzalanmasından ve
bu Protokolün ticari hükümlerinin önceden yü
rürlüğe konulmasını öngören bu geçici anlaş
manın aynı tarihte akdedilmesinden memnun
luk duyar.
2 — Tamamlayıcı Protokolün süratle onay
lanması ve geçici anlaşmanın en kısa sürede yü
rürlüğe konulmasında ısrar 'eder.
3 — Türkiye ile Topluluk arasındaki ticari
ilişkinin gerçek ve hızlı şekilde güçlendirilmesi
yolunda ilk aşamayı teşkil ettiği görüşündedir.
4 — Türkiye’nin AET ile ilişkilerinde artan
ticaret dengesi açığından duyduğu endişeyi be
lirtir.
5 — Türkiye’nin en geç Ocak j974’den itiba
ren Topluluğun genel preferanslar sisteminden
yararlanan ülkeler arasına alınmasının taşıdığı
önemi bir kere daha ısrarla belirtir.
6 — Ayrıca, Türkiye’nin sanayileşme tempo
sunun hızlandırılması zorunluluğunu kabul eder.
7 — Ortaklık Konseyinin Katma Protokolün
bazı hükümlerinin uygulanmasına, Türkiye’nin
kalkınma, plânları gereklerine uygun bir esnek
lik getiren Tamamlayıcı Protokoldeki yeni im
kânları da dikkate alarak bu alanda müşahhas
girişimlerde bulunmaya davet eder.
8 — Topluluk ülkelerinde çalışan Türk işçi
lerinin artan sorunlarına çözüm getirecek bütün
tedbirlerin alınmasını bir kere daha ısrarla talep
eder.
9 — Türkiye ve Topluluğun faaliyetlerinin
özellikle, Türk işçilerinin mesleki eğitiminin iyi
leştirilmesini, sendika hayatına daha çok katıl
malarını, ailelerin birleştirilmesini, çocukların
eğitim şartlarının iyileştirilmesini, çocuklar için
kreşler ve çocuk bahçeleri açmak imkânlarının
incelenmesini teşvik etmesi gerektiği kanısındadır.

10 — İki taraf arasındaki ilişkilerin kuvvet
lendirilme sine yararlı bir şekilde katkıda bulu
nacak olan Toplulukların Türkiye’deki Basın ve
Enformasyon Bürosunun yıl sonundan önce açıl
ması konusunda verilen garantiden memnunluk
duyar.»
8 Eylül 1973

TİCARET BAKANININ GATT
TOPLANTISINA KATILIŞI
Ticaret Bakanı Ahmet Türkel Başkanlığın
da bir heyet 12-14 Eylül tarihlerinde Tokyo’da
yapılan GATT (Ticaret ve Gümrük Tarifeleri Ge
nel Anlaşması) toplantısına katılmak üzere Ja
ponya’ya hareket etmiştir. Ticaret Bakam Türkel,
toplantıda bir konuşma yapmıştır (Bk. Belge 1).
Bakan daha sonra Hindistan’a gitmiştir.

8 - 15 Eylül 1973

AVRUPA YATIRIM BANKASININ
TÜRKİYE’DEKİ ÇALIŞMALARI
Türk Hükümetinin daveti üzerine İstanbul’
da toplanan Avrupa Yatırım Bankası İdare Kon
seyi, bu münasebetle Bankanın finanse ettiği ba
zı yatırım projelerini de gezmiştir. Bu arada AYB
Başkanı Yy es Le Portz da, Ankara’da Maliye Ba
kanı ile görüşmelerde bulunmuştur.

9 -21 Eylül 1973

M ALTA BAŞBAKANININ ÖZEL ZİYARETİ
Yaz tatilini geçirmek üzeri Türkiye’ye ge
len Malta Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Dom
Mintoff, 9-11 Eylül tarihleri arasında Dışişleri
Bakanı Halûk Bayülken’in davetlisi olarak İstan
bul’u ziyaret etmiştir.
İstanbul’a varışında havaalanında bir de 
meç veren Malta Başbakanı, Türkiye’ye gelmek
ten büyük memnunluk duyduğunu, Türkiye ile
olan ilişkilerinin daha da arttırılmasının kendi
lerini çok memnun edeceğini söylemiştir.
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Malta 'Başbakanı il-e Dışişleri Bakanı Bayülfcen arasında (yapılan görüşmeler hakkında şu
basın bildirisi yayınlanm ıştır:
«M alta Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Dom
Mintoff ve Türkiye Dışişleri Bakanı Ümit ¡Halûk
Bayülken, Dom M intoffun Türkiye’ye özel ziya
retinden yararlanarak, 10 Eylül 1973 Pazartesi
günü İstanbul’da buluşmuşlar ve her iki memle
ketin karşılıklı menfaatlerini ilgilendiren konu
larda geniş bir görüş teatisinde bulunmuşlardır.
Türkiye ve M alta’nın Helsinki Konferansın
da gösterdikleri aktif işbirliği ruhu çerçevesinde
iki taraf Akdeniz ve Ortadoğu meseleleri ile böl
geyi ilgilendiren diğer konulan gözden geçirmiş
lerdir.
Taraflar Ortadoğu’da devam etmekte olan
durum hakkında derin endişelerini ‘belirtmişler
ve bu anlaşmazlığın adil ve erken bir çözüm şek
line kavuşturulması yolunda sarfedilen çabalan
destekl ediklerini belirtmişlerdir.
İkili ilişkiler alanında taraflar, Türkiye ve
Malta arasında tioaret ve ekonomi alanlarında
işbirliğini geliştirme olanaklarını ■incelemişler
dir.
Taraflar Iher iki ülkeye genişleyen ilişkiler
sağlayacak uzun vadeli bir temelin bulunması
yolunda bilim ve iş adamlarından veya resmi şa
baslardan oluşan heyetler teatisinin faydası hu
susunda mutabık kalmışlardır.
Görüşmeler dostluk ve tam bir anlayış ha
vası içerisinde geçmiştir. M alta Başbakanı ve
Dışişleri Bakanı, Türkiye Dışişleri Bakanına, ken
disine ve Parlâmento İşleri Bakanı Wıston Abela’ya ve refakatindeki heyete gösterilen sıcak ka
bul ve konukseverlik için teşekkür etmiştir.»
Malta Başbakanı, 12 Eylülde İzm ir'e ve ora
dan da Marmaris’e gitmiştir.

9 - 15 Eylül 1973

DE NİZ K UVVETLERİ K O M U T A N IN IN
N O R V E Ç ’İ ZİYARETİ

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Kayaoa*n, Norveç Deniz Kuvvetleri Komutanının dave
ti üzerine yaptığı resmi ziyaret sırasında Nor•veç’te Deniz Kuvvetlerine ait tesisleri gezmiş ve
Kuzey Norveç’te yapılan bir tatbikatı izlemiş
tir.

9 Eylül 1973

BÖLÜKBAŞI’NIN İSTİFASI
Ankara Milletvekili ve Millet Partisi Kuru
cusu ve eski Genel Başkanı Osman BölüJkbaşı,
partisinden ve milletvekilliğinden istifa etmiştir.

10-11 Eylül 1973

TÜRKİYE-AET ORTAKLIĞININ 10, YILI
SEMİNERİ
İktisadi Kalkınma Vakfınca düzenlenen
Türkiye-AET Ortaklığının 10. Yılı Semineri, İs
tanbul’da Dışişleri ©akanı Halûk Bayülken’in bir
konuşması ile açılmıştır. Bakan konuşmasında,
stratejik ve politik alanlarda önemi belli olan
Türkiye’siz bir Avrupa düşünülmeyeceğini, poli
tik açıdan Avrupa içerisinde olan, bundan yarar
gören Türkiye’nin, ekonomik açıdan da aynı ya
rar birliğini duymasının zorunlu olduğunu be
lirtmiş, özetle şöyle konuşmuştun
«Bugünün Türkiye’si artık klâsik anlamda
borç şeklinde dış yardım aramayan, ihracatında
hamle yapmayı arayan bir ülke olmuştur. Ülke
mizin politik önemini her zaman teslim eden
AET’nin, üyelik yolundaki ilerlememizi, gelişme
stratejimize uygun tedbirlerle desteklemesi za
ruridir. Genişleme dolayısiyle yapılan son müza
kereler sırasında, Topluluk, sanayileşmenin Tür
kiye için tek kalkınma yolu olduğunu, Türkiye
ile birlikte resmen beyan etmiştir.»
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Bayülken’den sonra konuşan AET Komisyo
nu (Başkan Yardımcısı Carlo Scrascia-Mugnozza,
AET’nin Akdeniz politikasının, Türkiye ile ortak
lık ilişkileri üzerinde İliç bir etkisi olmadığın',
Türkiye’nin imtiyazlı durumda olduğunu zira
Türkiye’nin tam üyeliğinin öngörüldüğünü söy
lemiştir. Türkiye’nin son 8 yılda AET ülkelerine
olan ihracatının 150’den 350 milyon dolara yük
seldiğini, buna karşılık ithalâtının % 300 oranın
da bir artışla 150’den 650 milyon dolara vardığı
nı belirten Komisyon Başkan Yardımcısı, bu açı
ğı azaltan bir unsurun da, görünmeyen kalem
lerdeki gelişmenin olduğunu söylemiştir. 1962’de
13 milyon dolar olan görünmeyen kalemler den
gesi, 1972’de 640 milyon doları bulmuştur. Bu
nun başlıca nedenleri, 1972’nin 740 milyon dolar
lık işçi dövizleri ile 1969’a kadar devamlı açık
vermekte iken, 1972’de 44 milyon dolar sağlayan
turizm gelirleri olmuştur. Scrascia-Mugnozza ay
rıca, Avrupa Yatırım Bankasının 1976 yılına ka
dar Türkiye’ye 400 milyon dolar kredi vermesinin
de söz konusu olduğunu söylemiştir.

10 - 15 Eylül 1973

İK A N GENELKURMAY B AŞK AN IN IN
ZİYARETİ
İran Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gulam Rıza Azharî, Türkiye’ye yaptığı resmi ziyaret;
sırasında, Ankara’da Genelkurmay Başkanı Or
general Semih Sancar ile görüşmüş, Cumhurbaş
kanı ve Başbakan tarafından kabul edilmiştir.
Kırıkkale’ye de giden Orgeneral Azharî, daha
sonra İzmir ve İstanbul’u ziyaret etmiştir.

10 Eylül 1973

BULGARİSTAN SINIRLARINDA ŞAP İLE İLGİLİ
OLARAK A LIN A N TEDBİRLER
Dışişleri Bakanlığı sözcü vekili Kaya Topen,
Bulgaristan Halk Cumhuriyetinin, komşu ülke
lerden Türkiye’ye girmiş olup alınan ciddi tedbir
ler ve yapılmakta olan mücadele sonunda kont-
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rol ¡altına alınan Asya -1 tipi şap (hastalığının
kendi ülkelerindeki hayvanlara da bulaşmasını
önlemek gayesiyle bazı ¡tedbirler aldığı, bu cüm
leden olarak Dere ¡Köyü kapışımdan girişlerin ge
çici olarak durdurulduğu, Kapıkuleden girişlerin
ise bazı kayıtlara bağlandığımın öğrenildiğini bil
dirmiş ve şunları söylemiştir :
«¡Bulgar hükümetince, 9 Eylülden itibaren
uygulamasına geçilen yukarıdaki önleyici ve ge
çici tedbirlerin, Bulgaristan ile aramızda mevcut
iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde, turizm ha
reketlerini, vatandaşlarımızın dış seyahatlarımı
ve dış ticaretimizi sekteye uğratmayacak şekilde
tatbikini temin gayesiyle, iki ülke arasında te 
maslara başlanmış ve Bulgaristan hükümeti nezdimde gerekli teşebbüse geçilmiştir.»

11 Eylül 1973

NORVEÇ’TE GENEL SEÇİM
Norveç’teki seçimleri az bir çoğunluk ile
sosyalist partileri kazanmıştır. 1969 seçimlerinde
155 üyeli mecliste 74 milletvekilliği kazanmış
olan İşçi Partisi bu sefer 63 ¡sandalye elde etmiş
tir. .

11 Eylül 1973

KIBRIS’TAKİ GENİŞLETİLMİŞ
CEMAATLERARASI GÖRÜŞMENİN DEVAMI
Kıbrıs’taki genişletilmiş cemaatlerararsı gö
rüşmeler, 38 günlük bir aradan sonra yeniden baş
lamıştır.
Cemaatlerarası görüşmelerde,
tarafların
karşılıklı istek ve görüşlerini açıklamaları safha
sı 3 Ağustos’ta sona ermiş ve konu Türkiye ve
Yunanistan temsilcilerine havale edilmişti. Prof.
Aldıkaçtı ve Dekleris, 6 Ağustos’tam itibaren haf
tada iki ¡defa biraraya gelerek sorunu incelemişler,
toplantılarda beliren görüşlerin ışığında ortak bir
çözüm yolu konusunda bir rapor hazırlamışlar
dır.
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Toplantıdan sonra bir açıklama yapan
Denktaş, .görüşmelerin çıkmaza girdiği yolunda
ki 'haberlerin doğru olmadığını, Türkiye ve Yuna
nistan temsilcilerinin çalışmalarında bazı güçlük
lerle karşılaştıklarını ve duruma görüşme masa
sına getirdiklerini söylemiştir.

12 - 16 Eylül 1973

ŞİLEDE ASKERİ DARBE
Silâhlı Kuvvetler Komutanları namına ha
reket eden Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral
Augusto Pinocıhet, Cumhurbaşkanı Salvador Allendehin istifasını istemiştir.
Cumhurbaşkanı Ailende h in intiharı ile so 
nuçlanan çarpışmalardan sonra Silâhlı Kuvvetler
iktidarı devralmışlardır.

12 -17 Eylül 1973

}A P H ASTALIĞ IN A KARŞI A L IN A N TEDBİRLER
KONUSUNDA TÜRK - Y U N A N TEMASLARI
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Semih Akbil, 12
Eylül basın toplantısında, ko'nu ile ilgili olarak şu
açıklamayı yapm ıştır:
«İran’dan memleketimize gelen ve ittihaz edi
len ciddi tedbirler sonucunda kontrol altına alı
nan Asya-1 tipi şap hastalığı nedeniyle Yunanis
tan’ın bazı tedbirler aldığı ve bu cümleden olarak
her türlü büyük ve küçük baş hayvan ve işlenme
miş hayvan mamulleri ile her itürlü hayvan yem i
nin Yunanistan’a girmesini bu sabahtan itibaren
yasakladığı haberi alınmıştır. Ayrıca, yolcuların
kara, deniz ve hava yolu ile Türkiye’den Yunanis
tan’a gitmelerinin, Yunanistan’dan memleketi
mize gelmelerinin ve transit olarak Türkiye’den
geçtikten sonra Yunanistan’a gitmelerinin de 11
EylüLü 12 Eylül’e bağlayan geceden geçerli olarak
yasaklandığı öğrenilmiştir.
Türkiye, şap hastalığını önlemek için gerekli
her türlü tedbirleri ciddi bir şekilde uygu-lamak-
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tadır. Geçici olarak ittihaz edildiği belirtilen sözkonusu aşırı tedbirler üzerine dün gece derhal
Yunanistan hükümeti nezdinde gerekli teşebbüs
lere girişilmiş ve dış ticaretimizin, turizm hare
ketlerinin zarar görmemesini teminen, bu kabil
halde mutaden alman tedbirlerin dışında ve çok
aşırı 'bulunan ve gerçeğe uymayan tedbirlerin
kaldırılması istenmiştir.
Aynı şekilde, bu konularda uluslararası
alanlarda yakın işbirliği yaptığımız dünya Gıda
ve Tarım Teşkilâtı nezdinde de gerekli teşebbüs
te bulunmuştur.»
Bir gün sonra ise sözcü Semih Ak'bil şu
açıklamayı yapmıştır : «Dışişleri ¡Bakanı Halûk
Bayülben, Nisan 1973’de ‘İran’da ortaya çıkıp
Ağustos 1973’ün başında bazı Doğu illerimizin
köylerine sıçramış bulunan Asya - 1 tipi şap has ■
italiğinin Yunanistan’a da geçmesini önlemek
iddiasiyle Yunan hükümeti tarafından Türk - Yu
nan hududunun kapatılması üzerine dün akşam
Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisini çağırarak
alman tedbirlerin mutad ve makul şekillerinden
çök aşırı ¡olduğunu bildirmiş ve bu aşırı tedbirle
rin en kısa zamanda kaldırılmasını istemiştir.
Durumu derhal hükümetine intikal (ettirece
ğini bildiren Yunan Büyükelçisi bu sabah Dışiş
leri Bakanlığına gelerek konunun bizzat Yunan
Dışişleri Bakanı Kavalyeratos tarafından diğer
bakanlıklarla işbirliği halinde ele alındığını bildir
miş ve bu arada Yunanistan’ın iki ülke veteriner
eksperlerinin Edirne’de buluşmaları hakkmdaki
Türk teklifini uygun gördüğünü ifade etmiştir.
Bu arada dün akşam İpsala kapısı Yunan
makamları tarafından kısa bir süre için açılmış
ve 150 kadar özel vasıtanın geçmesine müsaade
edilmiştir.»
14 Eylül’de ise Bakanlık Sözcüsü Akbil
şu açıklamayı yapmıştır :
«Dışişleri Bakanı Halûk Bayülken’i bu sabah
ziyaret eden Yunanistan’ın Ankara Büyükelçisi,
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Asya - 1 tipi şap ¡hastalığı nedeniyle Yunanistan’ın
almış olduğu bu ülkeye giriş ve geçişleri yasakla
yan tedbirlerin iki hükümet arasında devam edeıı
görüşmeler üzerine kaldırıldığını ve önemli de
ğişikliklerin yapıldığını bildirmiştir. Bu değişik
liklere göre, bu sabahtan itibaren kara taşıt
araçlarıyla Yunanistan’a giden yolcuların kon
voylar halinde transit geçişine, deniz ve kara
yoluyla yolcu ulaşımının yeniden başlamasına
izin verilmiştir.»
Akbil, ayrıca şu bilgiyi de vermiştir :
«Yunanistan’a girişlerde şap hastalığına
karşı koruyucu dezenfeksiyon tedbirleri uygula
nacaktır. Bu arada, Türk-Yunan veteriner uzman
ları arasındaki görüşmelere bugün başlanacaktır.
Öte yandan, bu konuda Bulgaristan ve Yu
nanistan tarafından alınan tedbirlerin daha
önceki benzer vakalarda olduğu gibi her iki ülke
de de olağan korunma tedbirlerine indirilmesi
konusunda temas ve teşebbüslere devam olun
maktadır.»

- 17 Eylül 1973 RAUF DENKTAŞ’IN A N K A R A ’DAKİ TEMASLARI
Kıbrıs Cumhurbaşkanı yardımcısı ve Türk
Yönetimi Yürütme Kurulu Başkanı (Rauf Denktaş,
Dışişleri Bakanı Halûk Bayülken’e Birleşmiş M il
letler toplantısından evvel adadaki son durum
hakkında bilgi vermek nedeniyle Ankara’ya gel
miştir. Denktaş bu arada, Dışişleri yetkilileriyle ça
lışmalar yapmış, Cumhurbaşkanı tarafından ka
bul edilmiş, Başbakanı ziyaret etmiş ve Dışişleri
Bakanı ile görüşmüştür. Kıbrıs'taki cemaatlerarası görüşmeler ile ilgili olarak bir basm top
lantısı yapan Rauf Denktaş (B'k. Belge 2), ayrı
ca bu konuda gazetecilere özetle şunları söyle
miştir :
«İki taraf arasındaki görüş ayrılığı çetin
bir şekilde devam etmektedir. Rum liderleri hâlâ

ortaklık statümüzü kabul etmiyorlar ve bizi
iç garantiler konusunda tatmin eıtmek istemiyor
lar. Onlar Enosis’e açık, yani Türkiye’nin garan
tilemediği ve Türk toplumunun da bağımsızlığını
korumak yetkisi olmayan geçici bir bağımsızlık
istiyorlar. ıMüşkilât buradadır.»
Rauf Denktaş, Lefkoşe’ye dönüşünde de An
kara ziyareti ile ilgili olarak verdiği demeçte,
«gitmeden önce de dediğim gibi, Rum tarafı, Türk
toplumun statüsü ve garantiler konularında gö
rüşlerini değiştirmediği takdirde, bir anlaşmaya
varmak güç olacaktır» demiştir.

13 Eylül 1973

BELÇİKA GAZETELERİNDE TÜRKİYE’NİN
NATO ’DAN ÇIKMASI KONUSUNDA ÇIKAN
HABERLERLE İLGİLİ AÇIKLAMA
Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Semih A'kbil, Hol
landa ve Belçika gazetelerine atfen, Türk basının
da yayınlanan, «Belçika’nın Türkiye’nin Nato’dan
ihracını isteyeceği yolundaki haberle ilgili bir so
ruya cevaben, böyle bir haberin bir Belçika gaze •
•besinde yayınlandığını doğrulamış, «ancak bu ha
ber üzerine kendisiyle görüşen Brüksel Büyükel
çimize, Belçika Dışişleri (Bakanı, sözlerinin gazete
ye yanlış bir şekilde intikal etmesinden duyduğu
üzüntüyü belirtmiş ve gazeteci ile yapmış olduğu
görüşmede Türkiye’nin ismini bir tek defa dahi
zikretmemiş olduğunu temin em iştir» demiştir.
Diğer taraftan, Belçika’nın Ankara Büyükel
çiliği de bir bildiri yayınlayarak, bu yoldaki haber
leri yalanlamış, Belçika Dışişleri Bakanının, Tür
kiye’nin Brüksel Büyükelçisine Dışişleri Bakanı
Bayüfken’e iletilmek üzere bir açıklamada buluna
rak, Belçika hükümetinin Atlantik İttifakının yapı
sında herhangi bir değişikliği amaçlayan bir teşeb
büse asla girişmek niyetinde olmadığı konusunda
teminat verdiğini belirtmiştir.
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13 Eylül 1973

TÜRKİYE İLE AVRUPA YATIRIM BANKASI
ARASINDA AN LAŞM A
Maliye Bakanlığı ile Avrupa Yatırım Bankası
arasında Türk Hava Yollarunııi Hollanda’dan aldı
ğı 5 F-28 uçağından son 2’sinin finansmanı ile ilgili
olarak 8,65 milyon hesap ¡birimi tutarında bir an
laşma imzalanmıştır. 2. Malî Protokol çerçevesinde
açılan kredi ¡toplamı böylelikle 52,90 milyon H.B.’ne
ulaşmıştır.
Maliye Bakanının daveti üzerine yıllık toplan
tısını İstanbul’da yapan Avrupa Yatırım Bankası
İdare Konseyi, bu arada Boğaz Köprüsü ile haliç
Köprüsünü gezmişler, Eskişehir DDY atölyeleri ve
Gökçekaya barajında incelemeler yapmışlardır.
AYB Başkanı Yves Le Portz, Ankara’yı ziyareti sı
rasında Cumhurbaşkanı ve Başbakan tarafından
kabul edilmiştir.

13 Eylül 1973

rİ B Y A HÜKÜMETİNİN TÜRKİYE BÜYÜKELÇİ
LİĞİ İLE İLGİLİ BİR KARARI
Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Semih Akbil, konu
ile ilgili olarak şu açıklamayı yapm ıştır:
«Bilindiği 'üzere Temmuz ayında Libya Halk
Komitelerinin aldıkları bir karar uyarınca Trablus
limanına bakan El Fatah caddesi üzerinde bulu
nan büyükelçilik ve konsolosluk binalarının gü
venlik mülâhazaları ile şehrin başka bir tarafına
nakledilmesi istenmiş ve bu karar İhtilâl Komuta
Konseyince onaylanmıştır.
Adı geçen yerde Türkiye Büyükelçiliği de bu
lunduğundan karar kapsamına mülkiyeti devleti
mize ait olan büyükelçiliğimiz binası ¡da girmek
teydi. Ancak son olarak Libya İhtilâl Komuta Kon
seyi ve Devlet Başkanı Muammer Kaddafî, Türki
ye Büyükelçiliği binasını mezkûr Halk Komiteleri
kararından muaf ¡tutmuş ve keyfiyet Libya Arap
Cumhuriyeti Dışişleri B'âkanlığınea Libya Büyük
elçiliğimize bir nota ile tebliğ edilmiştir.
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Libya Devlet Başkanı Muammer Kaddafi’nin
büyükelçilik binamız için almış olduğu istisna ka
rarı memleketimize ve milletimize karşı özel bir
dostluk jesti olarak hükümetimizce memnuniyetle
karşılanmıştır. Hükümetimizin bu karardan duy
duğu memnuniyet ve teşekkürleri yüksek seviyede
Libya hükümetine iletilmiş bulunmaktadır.»

13 Eylül 1973

YENİ ÜRDÜN VE MISIR BÜYÜKELÇİLERİ
Ürdünlün yeni Ankara Büyükelçisi Mutasım
Bilbeysî ve Mısır Arap Cumhuriyetinin yeni Anka
ra Büyükelçisi Yusuf Kalmazade itimatnamelerini
Cumhurbaşkanına sunmuşlardır.

14 Eylül 1973

KIBRIS CUMHURİYETÇİ TÜRK PARTİSİ
BAŞKANI BERBEROĞLU İLE İLGİLİ AÇIKLAM A
Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Semih Akbil,
Kıbrıs Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı
Mithat Berberoğlu’nun öne sürdüğü iddialar ile
ilgili bir açıklama yaparak bunların asılsız oldu
ğunu ve başarıyla yürütülen Kıbrıs davasına
zarar vermek istemekten başka bir anlamı bulun
madığını söylemiştir, (Bk. Belge 3)
Öte yandan, Türkiye’nin Lefkoşe Maslahat
güzarı Asaf İnhan da bu konuda 13 Eylül’de bir
açıklama yapmıştır. Ayrıca Dışişleri Bakanı da
18 Eylül’de mesele hakkında konuşmuştur.

15 - 19 Eylül 1973

DIŞİŞLERİ BAKANININ MISIR ARAP
CUMHURİYETİNİ ZİYARETİ
Dışişleri Bakanı Halûk Bayülken, Kahire’ye
hareketinden önce Türkiye - Mısır ilişkileri ve
Dışişleri Bakanı El - Zeyyad ile yapacağı görüş
meler hakkında bir demeç vermiştir. (Bk. Belge 4).
Bakan, Kahire havalanma varışında verdi
ği demeçte de, bir ülkenin topraklarının başka
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bir ülkenin silâhlı kuvvetleri tarafından zorla
işgal edilmesini kınamış, Kudüs’ün statüsü de
dahil olmak üzere Birleşmiş Milletlerin bütün
kararlarını desteklediklerini söylemiştir.
Halûk Bayülken ile Haşan El - Zeyyad ara
sındaki resmi görüşmeler 16-17 Eylül’de yapılmış
tır. Mısır Dışişleri Bakanı 16 Eylül akşamı Bayül
ken şerefine bir yemek vermiş ve yemekte yaptığı
konuşmada Orta-Doğu bölgesindeki durumun sa
dece Mısır ve öteki Arap ülkeleri için değil, bütün
bölge için bir tehlike olmaya devam
ettiğini
söylemiştir. Barışın sağlanması için büyük bir
çaba gösterdiklerini belirten Bakan, bu konuda
Türkiye’den anlayış ve destek görmekte olduk
larını söylemiş, «bu desteğe güveniyoruz» de
miştir.
Dışişleri Bakanı Bayülken cevabî konuşma
sında, bölgede ve dünyada barış ve istikrarın
sağlanmasının Türkiye dış politikasının esas
prensibi olduğunu söylemiştir. Bakan, Orta-Doğu’da süratle adil ve şerefli bir barış tesisi husu
sunda Mısır Arap Cumhuriyeti tarafından gös
terilen çabaları ilgi ve takdirle karşıladığımızı
ve desteklediğimizi bildirmiş, barış yolundaki bu
sebatkâr çalışmaların olumlu sonuçlar verece
ğine kani olduğunu söylemiştir. Bayülken, kuv
vet kullanarak toprak ilhakına «politik avantaj
sağlanmasına ve olup-bittilere karşıyız» demiş
tir. Bakan, özellikle 1966’dan sonra önemli geliş
meler gösteren iki ülke ilişkilerinin çok daha
fazla geliştirilmesi imkânları bulunduğunu da
söylemiş, bu ziyaretinden çok olumlu izlenimler
le döneceğini bildirmiştir.
Halûk Bayülken, 17 Eylül'de bir basın top
lantısı düzenlemiştir. Bakan meslekdaşı Zeyyad
ile yaptığı «çok dostane, samimi ve verim li» gö
rüşmelerden duyduğu memnuniyeti belirterek,
Türkiye’nin 242 sayılı Güvenlik Konseyi kararını
desteklediğini, İsrail kuvvetlerinin, Orta-Doğu’da
şerefli bir çözüme ulaşılabilmesi için, işgal ettik
leri topraklardan çekilmesi gerektiğini belirtmiş-

tir. Bayülken, Avrupa güvenliğinin Akdeniz yö
resinin güvenliğine sıkı sıkıya bağlı olduğunu,
Türkiye’nin Avrupa güvenlik konferansında Tu
nus ve Cezayir’in tutumunu desteklediğini hatır
latmıştır. Bakan, Kıbrıs’taki toplumlararası mü
zakerelerin geleceği hakkında iyimser fakat ih
tiyatlı şekilde konuşmuştur.
Ziyaretini bir gün uzatarak, 18 Eylül’de Mı
sır Cumhurbaşkanı tarafından kabul edilen Dı
şişleri Bakanı, yurda dönüşünde temasları hakkın
da bir demeç vermiştir (Bk. Belge 5). TürkiyeMısır Arap Cumhuriyeti ortak bildirisi de aynı
gün yayınlanmıştır (Bk. Belge 6).

15 Eylül 1973

İSVEÇ KRALININ ÖLÜMÜ
İsveç Kralı Gustav VI Adolf ölmüştür. Mü
teveffa Kralın torunu Prens Cari Gustav ülkesi
nin yeni kralı olmuştur.

16 Eylül 1973

TÜRK-ARAP MÜŞTEREK TİCARET
ODASI TOPLANTISI
Türk-Arap Müşterek Ticaret Odası Yönetim
Kurulunun 6. toplantısı İzmir’de yapılmıştır. Mı
sır, Ürdün, Lübnan, Irak, Suriye, Kuveyt ve Suu
di Arabistan temsilcilerinin katıldığı bu toplan
tıya başkanlık eden Türkiye Odalar Birliği Baş
kanı Sezai Dıblan, Türkiye’nin Arap ülkeleriyle
ticareti hakkında şu bilgiyi vermiştir : 1971 yılın
da Türkiye’nin Arap ülkelerinden ithalâtı 1 mil
yar 79 milyon TL, bu ülkelere ihracatı ise 915
milyon TL olmuştur. 1972 ithalâtı ise 21 milyar
564 milyon TL, ihracatı da 11 milyar 875 milyon
TL. olmuştur. Dıblan, bu rakkamlarm Türk-Arap
ticaret hacminin, henüz istenilen seviyeye ulaş
madığını gösterdiğini söylemiştir.
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16 Eylül 1973

İS V E Ç ’TE G E NE L SEÇİM

İsveç’te yapılan genel seçimlerin sonucunda,
parlamentodaki 350 sandalyeden 175’ini Sosyal
Demokrat-Komünist iktidar koalisyonu, 175’ini de
Muhafazakâr ve Liberal Partilerden oluşan Merfc-'T Muhalefet Cephesi sağlamış+m. Sosyal De
mokratların lideri Başbakan Olaf Palme yeni
hükümeti kurmuştur.

17 Eylül 1973

D Ü N YA BANKASI KREDİLERİ H A K K IN D A
A Ç IK LA M A
Dünya Bankası tarafından yapılan açıkla
maya göre, 1972 - 73 döneminde, gelişme yolun
daki ülkelere açılan kredilerden yararlanan ül
keler arasında Türkiye, 185,6 milyon dolar ile
beşinci gelmiştir. Türkiye’den evvel gelenler sırasiyla Hindistan, Brezilya, Güney Kore ve Meksika
olmuştur.

18 Eylül 1973

DIŞİŞLERİ B A K A N IN IN KIBRIS’T A LİDERLİK
VE TÜRKİYE’N İN YARD IM I KONUSUNDA
AÇ IK LAM ASI
Dışişleri Bakanı Halûk Bayülken, Barış gaze
tesine Kıbrıs konusunda verdiği bir demeçte
özetle şunları söylemiştir :
«Kıbrıs’ta Türk toplumu 1963’ten bu yana
bir var olma mücadelesi içindedir. Bu mücadele,
Kıbrıs Türk toplumunun inandığı, seçtiği liderler
eliyle yürütülmektedir. Bu yürütme yakın zama
na kadar saym Dr. Fazıl Küçük un, ondan sonra
Rauf Denktaş’ın liderliğinde devam edegelmiştir.
Seçimler konusunda, ben seçimlere girmedim,
yahut girmeme mani olundu gibi ve bunu vaha
met haline getiren bir takım sözler olduğunu gö
rüyorum. Seçimler konusunda şu husus gayet
açıktır : herkes seçime girebilir. Ama toplumun
böyle bir mücadele verdiği sırada birliği parça
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layıcı anlama gelebilecek durumların ortaya
çıkmasının doğru olmadığı ortadadır. Elbette Bü
yükelçi bu seçimler konusunda birliğin muha
faza edilmesini isteyebilir.»
Bayülken Türkiye’nin Kıbrıs Türk toplumuna yardımları konusunda da şöyle konuşmuştur:
«Türkiye’nin Kıbrıs’a yapmış olduğu yardım
lar Türkiye tarafından meteliğine kadar dikkat
le incelenir ve bununla ilgili kuruluşlar tarafın
dan tetkik edildikten sonra, Kıbrıs’ta da yine
anavatanın temsilcileri tarafından kontrol edil
mek üzere sarfedilir. Eğer orada herhangi bir
aksaklık olabiliyorsa, bu ancak bizdeki kuruluş
larda meydana gelen aksaklıklardır.»
Kıbrıs Türk toplumunun meyve ve sebze
ihtiyacını Rumlardan sağlaması ile ilgili bir so
ruya da Bayülken şu karşılığı vermiştir:
«Siyasi bir gerilim olduğu zaman Rumların
yolları kapattığı doğrudur. Böyle bir durumda
Lefkoşe bölgesine mal giremez. Bunun dışında
şimdi köylere normal gidiliyor. İstihsal yapılıyor.»
Bayülken, Kıbrıs Türk kesimine yapılmakta olan
yatırımlar hakkında da şu bilgileri vermiştir.«Yatırım konusunda her imkân kullanılmıştır.
Belki içinde 1 - 2 tane başarısızlık olmuştur. Şim
di hazırlanmış olan 5 yıllık bir plan yakında tat
bikata konulacaktır.»

18 Eylül 1973

ENOSİS ÜZERİNE GÖRÜŞME
İDDİASININ TEKZİBİ
Türkiye’de yayınlanan bir gazetede çıkan
bir habere göre, Atina ve Lefkoşe’de dağıtılan ve
Grivas’m imzasını taşıyan bir bildiride, 1966 yı
lında Türkiye ile Yunanistan arasında yer alan
diyalogun Enosis üzerine yürütüldüğü öne sürül
müştür. Zamanın Dışişleri Bakanı İhsan Sabi i
Çağlayangil bu haber üzerine şu açıklamayı yap
mıştır :
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«Yunanistan ile Enosis esası üzerinden hiç
bir müzakereye girişilmemiş ve hiç bir anlaşma
imz alanm amıştır.
Zamanın Yunan Dışişleri Bakanı Tumbas ile
Londra’da herhangi bir görüşme yapılmadı. Pa
ris’te vaki görüşmeler, riyasetim altında, sayın
Büyükelçi İlter Türkmen ve diğer ilgililerden mü
rekkep heyetimiz ile Tumbas riyasetindeki Yunan
heyeti arasmda cereyan etmiştir. Zabıtları Ba
kanlıktadır.
Enosis üzerine görüşme ve anlaşma iddiası
baştan aşağı uydurmadır.»
Öte yandan Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı
Başpiskopos Makarios da bir açıklama yaparak,
Türklerin Enosis’e yanaştığının doğru olmadığı
nı söylemiş ve 17 Aralık 1966 tarihli Çağlayangil-Tumbas protokolünü ifşa etmiştir.
18 Eylül

1973

A V R U PA GÜVENLİK VE İŞBİRLİĞİ
KO NFERANSININ 2. AŞAM ASI
Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansının
ikinci aşaması Cenevre’de başlamıştır. Konferan
sın çalışmalarına, üç komisyon ve oniki alt-komisyonun işbölümü şeklinde devam edilmiştir.

18 Eylül

1973

BM GENEL KURULUNUN 28. ÇALIŞM A DÖNEMİ
Birleşmiş Milletlerin 28. Genel Kurulu,
Ekvatordu Leopoldo Benites başkanlığında ça
lışmalarına başlamış ve Doğu ile Batı Alm anya’yı
Teşkilâta üye olarak kabul etmiştir.

19 Eylül

1973

TÜRKİYE-HİNDİSTAN

TİCARET

ANLAŞM ASI

Yeni Delhi’de bulunan Ticaret Bakanı Ahmet
Türkel ile Hindistan Ticaret Bakanı Şattopadyaya
arasında Türk-Hint ticaret ilişkilerini düzenleyen
bir anlaşma imzalanmıştır. Anlaşmada bir kar30

ma kornisyc-nun kurulması öngörülmüştür. Tür
kiye ile Hindistan arasındaki ticaret, 1972’de
yaklaşık olarak 6 milyon dolara tekabül etmiş
tir.
20 Eylül 1973

İRLANDA CUMHURİYETİNDE
BÜYÜKELÇİLİĞİN AÇILMASI
İrlanda Cumhuriyeti ile memleketimiz ara
sındaki diplomatik ilişkilerin daha da geliştirilme
sini sağlamak amacıyla Dublin’de bir büyükelçi
lik açılmasına ilişkin Bakanlar Kurulu karan
Resmi Gazetede yayınlanmıştır.

20 - 29 Eylül 1973

NATO'NUN DEEP-FURROW 73 TATBİKATI
Nato Askeri Komitesi üyeleri, Roma ve
Atina’daki toplantılarından sonra Genelkurmay
Başkanı Orgeneral Semih Sancar ile birlikte
Türkiye’ye dönerek, Nato’nun yıllık Deep-Furrow
tatbikatının bir bölümünü izlemişlerdir. Nato
Genel Sekreteri Joseph Luns da tatbikatı izleme*
üzere Türkiye’ye daha sonra gelmiştir.

21 Eylül 1973

AKDENİZ ÇAĞRI KUVVETİNİN TATBİKATI
Türkiye, İtalya, İngiltere, Amerika Birleşik
Devletleri ve Yunanistan Deniz Kuvvetlerine bağ
lı gemilerden oluşan Akdeniz Çağrı Kuvvetinin
Dikkatli Görev tatbikatına bir ay süre ile başlan
mıştır.

23 Eylül 1973

ARJANTİN’DE BAŞKANLIK SEÇİMİ
Eski Cumhurbaşkanı Juan Peron, oylann,
% 61’ini alarak 18 yıllık bir sürgünlük devresin
den sonra ülkesinin yeniden Başkanı seçilmiştir.
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24 Eylül 1973

DIŞİŞLERİ BAKANININ NEW YORK’A
HAREKETİNDEN ÖNCE VERDİĞİ DEMEÇ
Dışişleri Bakanı Halûk Bayülken, Birleşmiş
Milletler toplantısına katılmak üzere New York'a
hareketinden önce verdiği demeçte özetle şun
ları söylem iştir:
«Türkiye, Orta Doğüda biran önce şerefli,
adil ve devamlı bir barışa varılmasını arzulamak
la, sömürgecilik ve ırk ayrımı sorunlarının Ge
nel Kurul kararlarına uygun şeklide hallini is
lemekledir. Ayrıca Türkiye olarak, bütün ihtilâf
ların ’barışçı yollarla hallini ve her 'türlü tehdit
ve tazyikten uzak bir dünya siyasi atmosferi için
de her ülkenin, özellikle gelişme yolundaki ülke
lerin enerji kaynaklarının en önemli kısmını m il
letlerinin kalkınmalarına
hasretmek imkânını
bulmalarını arzuluyoruz. Geçen yıl, Genel Ku
rula 'hitap ettiğimde bu görüşlerimizi belirterek,
önümüzdeki 10 yıl için bir siyasi uzlaşma Onyılı
ilânı imkânlarını araştırma zamanının gelip
gelmediğini hep beraber düşünmemizi istemiştim.
Bu kere de bu düşüncelerimizi daha müşahhas
bir şekilde takdim etmek imkânmı bulmamız da
mümkündür.
Cumhuriyetimizin 50. yılında, kanımca BM
şartının en veciz bir şekilde ifadesini teşkil eden
büyük Atatürk’ün '«Yurtta sulh, cihanda sulh»
ilkesini benimsemiş ve başan ile uygulamış olan
memleketimiz için böyle bir fikre öncülük etmek
ten dâha ¡tabii ne olabilir.
Genel Kurulda, 10 (gün kadar sürecek te
maslarım sırasında mümkün olduğu kadar çok
sayıda meslektaşım ile ikili temaslar yapaca
ğım. Ayrıca Kıbrıs davamızı izah etmeye çalışa
cağım. Bildiğiniz gihi Cezayir’deki son Tarafsız
Ülkeler Konferansına katılan 74 ülkenin bu ko
nudaki tutumu Kıbrıs davasındaki haklı ve meş
ru görüşlerimizi gittikçe daha iyi anladıklarının
delilidir.»
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24 Eylül 1973

TÜRKİYE - A V U S T U R Y A A R A S IN D A ÇİFTE

VERGİLENDİRMENİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN
ANLAŞM A
Türk hükümeti ile Avusturya hükümeti -ara
sında daha önce Viyana’da imzalanmış bulunan,
Gelir ve Servet Vergilerinde Çifte Vergilendir
menin Önlenmesine ilişkin Anlaşmanın -onay bel
geleri Dışişleri Bakanlığında (teati (edilmiştir.

24 - 28 Eylül 1973

IMF ve IBRD’N İN NAİROBİ’DEKİ TOPLANTISI
Uluslararası Para Fonu ve Dünya Bankası
Guvernörlerinin Nairobi’deki toplantısına, Mali
ye Bakanlığı Müsteşarı Adnan Ertaş, Hazine Ge
nel Müdürü Ahmet Tufan Gül ve Merkez Ban
kası Başkanı Memduh Güpgüpoğlünun bulun
duğu bir heyet katılmıştır. Heyet Şaşkanı Ertaş,
yurda dönüşünde toplantı hakkında verdiği de
meçte, 31 Temmuz 1974 tarihine kadar para re
formunun hatlarının 20’ler Komitesi tarafından
hazırlanıp ortaya konacağını söylemiştir.

24 Eylül 1973

ŞİLİ BÜYÜKELÇİLİĞİNİN AÇIKLAMASI
Şili’nin Ankara Büyükelçiliği, bir açıklama
yaparak yeni Şili hükümetinin, Şili’de siyasi mül
teci olarak bulunan BolivyalIları Bolivya’ya iade
-ettiğine 'dair haberin asılsız olduğunu, Şili’de bu
lunan siyasi mültecilerin ülkelerine iade edilme
lerinin sözkonusu olmayacağın söylemiştir.

25 Eylül 1973

SIKIYÖNETİMİN KALDIRILMASI
Bakanlar Kurulunun, Milli Güvenlik Kuru
lunun ¡tavsiye kararını dikkate alarak, 13 Eylül
1973 (tarihinde almış olduğu bir karara göre, An
kara ve İstanbul illerinde devam etmekte olan
sıkıyönetim kaldırılmış-tır.
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Ankara bölgesindeki sıkıyönetim yetkilileri
nin bildirdiklerine göre, halen askeri mahkeme
ler elinde 1123 sanıklı 35 dava bulunmakta sıkı
yönetim askeri savcılığınca da halen 25 dava dos
yası ile ilgili hazırlık soruşturması yapılmakta
dır.
İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığının adlı
çalışmaları hakkında verilen bilgiye göre de, ha
len askeri ceza ve tutukevlerinde 547 tutuklu sa
nık bulunmaktadır.
25 Eylül 1973

RAUF DENKTAŞTN ENOSİS’E K APALI BİR
AN LAŞM A H ARKIN D AKİ DEMECİ
Kıbrıs Cumhurbaşkanı yardımcısı, Bayrak
radyosuna verdiği bir demeçte, Kıbrıs sorununa,
nesiller boyunca Enosis’e kapalı bir çözüm şekli
bulunması gerektiğini söylemiştir. Rum temsilci
si K'lerides’in de,. Türk tarafının mahalli idare
makamlarının yetkileriyle ilgili olarak bazı yeni
konular ortaya attığı yolundaki iddialarını y a 
lanlayan Denfctaş, «Rum tarafı bu tutumundan
vazgeçmezse, görüş birliğine varmak zor olacak
tır» demiştir.

25 Eylül 1973

TÜRK DEĞİŞTİRME BİRLİĞİNİN GÖREVİ

DEVRALMASI
Kıbrıs Türk Kuvvetleri alayı değiştirme bir
liği Lefkoşe’de görev süresini tamamlayan birlik
ten görevi devralmıştır.
26 Eylül 1973

NATO GENEL SEKRETERİNİN İSTANBUL’DAKİ
BASIN TOPLANTISI
Nato’nun Deep Furrow-73 tatbikatını izle
mek ‘üzere İstanbul’a gelen Nato Genel Sekrete
ri doseph Luns, karşılıklı kuvvet indirimleri ko
nusunda, Tüıkiye, İtalya ve Yunanistan’ın kuv
vet indirimine gitmeyeceklerini ve kendi kuvvet
lerini azaltma eğiliminde olmadıklarını ve bu
eğilimlerini ilk kez yapılan görüşmelere katılma-
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makla gösterdiklerini söylemiştir. Luns, '«Türk
ordusunun mevcudunun indirilmesi görüşünün
tamamen karşısındayım» demiştir.
27 Eylül 1973

YENİ ŞİLİ HÜKÜMETİNİ TA N IM A K
KONUSUNDA BİR AÇ IKLAM A
Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Semih Akbil, ko
nu ile ilgili olarak şu açıklamayı yapmıştır :
«Şiii’de vuku bulan hükümet değişikliği üze
rine, bu olayın tarafımızdan Şiii’nin bir iç soru
nu telâkkied ildiği zamanında açıklanmıştı.
Türkiye ile Şili arasında mevcut ilişkilerin
kesintiye uğramaksızın devam ettiği gözönünde
tutularak, yeni Şili hükümetinin milletlerarası
hukuk bakımından bu ülkeyi temsile yetkili ol
duğu sonucuna varılmış ve bu itibarla iyeni bir
tanıma işlemine lüzum görülmemiştir.»

27 Eylül 1973

GENELKURMAY BAŞKAN IN ÎN UZAK DOĞU
ZİYARETLERİ
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Semih Sancar Kore, Japonya ve Tayland’ı, bu ülkelerin Ge
nelkurmay Başfcanlannm resmi davetlisi olarak
ziyaret etmiştir.

29 Eylül 1973

M AKARİOS’UN BASIN TOPLANTISI
Başpiskopos Makarios, aylık basın toplan
tısında Dışişleri Bakanı Bayülfcen’in Birleşmiş
Milletler Genel Kurulunda yaptığı konuşma ile
ilgili olarak şunları söylemiştir :
«Türkiye
Dışişleri Bakanının konuşması
Türk görüşlerinin bir ifadesidir. Bu görüşlerin
yapıcı olduğunu sanmıyorum. Belirtmiş olduğum
gibi, Türk hükümetinin ve dolayısiyle Kıbrıs Türk
lerinin bugünkü tutumlarında direnmeleri, top
lumlararası görüşlerin ¡sonucu bakımından ¡olum
lu bir perspektif çizmem ektedir.»
Garantiler konusundaki bir soruyu da M a
karios şöyle cevaplamıştır :
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«Bilindiği ıgi'bi Kıbrıs hükümeti İttifak ve Ga
ranti Anıtlaşmalarını feshetmiştir. Esasen bu konu
toplumlararası görüşmeler çerçevesinin dışında
dır. Toplumlararası görüşmelerin bir sonuca bağ
lanmasından sonra bu konu üzerinde daha büyük
bir toplantıda görüşme yapılacaktır. Bu cihetle.,
Kıbrıs hükümeti barış ve aynı zamanda görüşme
lerin ilerleme kaydetmesi uğruna Türk alayının
değiştirilmesine göz yummaktadır.»
29 Eylül 1973

PROF. ALDIKAÇTI’N IN DEMECİ
Genişletilmiş toplumlararası görüşmelerdeki
Türkiye temsilcisi Prof. Orhan Aldıkaçtı, Bayrak
radyosuna bir demeç vererek, son zamanlarda
aşın teklifler öne sürdüğü ve yetkilerinin dışına
çıktığı yolundaki Rum iddialarını kesinlikle ya
lanlamıştır. Aldıkaçtı, demecinde bu konuda özet
le şunları söylemiştir :
«¡Dekleris ile yapılmakta olan ikili görüşme
lerde daha fazla bir ıtalep ileri sürülmemiştir. Bi
lâkis taleplerin muhtevası sınırlandırılmıştır.
Beşli görüşmelerde Denktaş, her cemaatin
topraklarını Islâh etmek hakkını talep etmiştir.
Buna dayanarak, ormancılık faaliyetlerinin de
Kıbrıs cumhuriyet idaresine paralel olarak ce
maati erce yerine getirilmesini taleb ettim. O r
mancılık diye bir konunun beşli görüşmelerde
ele alınmadığı iddia edildi.
Yine Denktaş, Rum yönetiminin klasik ayırt
edici politikasının can alıcı noktalarından biri
olan su meselesini ortaya atmıştı. Ben çözüm yo
lu olarak su kaynaklarının araştırılmasını ve ku
yu açmak hakkımızı muhafaza ütmek istediği
mizi söyledim. Bu talep de ikinci ihtilâf konusu
oldu.
Görüldüğü gibi bunlar basit ve halli mümkün
sorunlardır. Bizim düşüncemiz, Türk cemaatinin
varlığını ve geleceğini teminat altına almaktır.
Bu konuda verilecek' taviz yoktur.»
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12 Eylül 1973

TİCARET B A K A N IN IN GATT TOPLANTISINDAKİ KONUŞMASI
Ticaret Balkanı Ahmet Türkel Tokyo’daki Ticaret ve Gümrük Ta
rifeleri Genel Anlaşması (GATT) ¡toplantısında yaptığı konuşmada
özetle şunları söylemiştir :
«Önümüzdeki müzakerelerin, gelişme yolundaki memleketlerin
dış ticaret düzeyinde karşılaştıkları çeşitli güçlükleri yenebilmele
rine ve mevcut -ticaret düzeyinin iyileştirilmesine yardımcı olacağı
na inanıyoruz.
Bu gerçeği gözönünde tutmak suretiyle, gelişmiş ülkelerin ba
his konusu müzakereler sırasında gelişme yolundaki ülkelerin dış
ticaretlerine ek avantajlar temin edilmesi (hususunu müzakerelerin
amaçlarından biri olarak kabul etmelerini memnuniyetle karşılıyo
ruz.
Bu açıdan, Türk hükümeti, gelişme yolundaki ülkelerin uluslar
arası ticarette karşılaştıkları güçlüklerin nazarî olarak benzerlik
göstermesine rağmen, Gatt çerçevesinde ve Gatt ilke ve gelenekle
rine göre yürütülecek ticaret müzakerelerinde, bu ülkelerin herbirinin özel meselelerini dikkate almayan genel bir yaklaşımın yetersiz
olabileceğini düşünmektedir.
Bir ticaret müzakeresi sırasında, ulusal ticari çıkarların değer
lendirilmesinde ve korunmasında, hiç şüphesiz, en yetkili -durumda
olanın, ilgili ülkenin bizzat kendisi -olduğu inancındayız, bu ge'nel
mülahazanın ışığı altında, müstakbel müzakerelerin kapsamına da
ir görüşlerimizi ifade etmek isterim : biz, hiç bir sektörün peşin ola
rak müzakere kapsamı dışında bırakılmasını arzu etmiyoruz. Bu
nunla beraber, bazı sektörlerde, özellikle tarım sektöründe, kendine
özgü meselelerin nazarî itibare alınmamasının da uygun olmaya
cağı kanısındayız.
Müzakerelerin yürütüleceği ilkelere gelince: Akit tarafların,
müzakereler için Gatt’ın geleneksel ilkelerini benimsemiş olmaları
nı kabul ediyoruz, ancak, gelişme yolundaki ülkelerin, bazı meşru
isteklerini karşılamak amacıyla akit tarafların, bu ilkeleri genel
anlaşma çerçevesinde gerekli esneklikle uygulayacaklarına özel
likle inanıyoruz. Bu vesile ile Gatt’ın geleneksel ilkelerinden her
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sapmanın, bu ülkenin çıkarlarının genel anlaşma müv/icebesinde
gereği gibi korunabilmesi için genel anlaşma ilkelerine uygun bir
usul mekanizmasına göre yetkili organlarında hukuki bir karara ko
nu teşkil etmesinin münasip olacağını belirtmek isterim.
Türkiye’nin müzakereler muvacehesindeki politikası üzerinde
bazı bilgiler vermek isterim.
Türk hükümeti, takip ettiği liberasyon politikası çerçevesinde
gerek tarife, gerek tarife dışı engeller sahasında son yıllarda önem
li serbestleştirme tedbirleri almıştır. Türkiye, kendi ödemeler denge
si iyileştiği nisbette ticarî engelleri peyderpey kaldırmakta ve böylece uluslararası ticaretin genişlemesine ve gitgide serbestleştirilme
sine katkıda bulunmaktadır. Türkiye tarafından yürütülmekte olan
bu serbestleştirme hareketlerinden, prensip itibariyle, istisnasız bü
tün akit taraflar yarar sağlamaktadırlar.
Diğer taraftan, akit tarafların da bildikleri gibi, Türkiye’nin
AET ile yaptığı gümrük birliği anlaşması çerçevesinde, ulusal tarife
si muhtelif devreler sonunda ortak gümrük tarifesine uydurulacak
tır. Gümrük birliğine gidişin sonucu olan bu uyum sebebiyle gerçek
leşecek önemli gümrük indirimlerinden, bütün akit tarafların büyük
ölçüde yararlanacakları da tabiidir.
Bu noktadan hareketle, üzerinde durmak istediğim bir diğer hu
sus, Türkiye’nin son yıllardaki uyguladığı sanayi teşvik politikasının
bir neticesi olarak, tek taraflı ve karşılıksız bir şekilde uygulamakta
olduğu geçici gümrük indirimi ve muafiyetlerinden en çdk kayrılan
ülke kuralına uygun olarak bütün akit tarafların faydalanmakta o l
duğudur. Bu tek taraflı tedbirlerden yararlanan ithalâtın, Türkiye’
nin ithalâtının önemli bir yüzdesine bağlı olduğunu belirtmek iste
rim,
Türk hükümeti, yukarıda değindiğim hususların kendi kalkınma,
finansman ve ticari ihtiyaçları, Türkiye’nin bir gelişme yolunda ülke
oluşu açısından dünya ticaretinin serbestleştirilmesi yönünde katkı
ları olarak kıymetlendirilmesi suretiyle önümüzdeki müzakerelerde
dikkate alınması gerektiğine inanmaktadır.
Türk hükümeti, bildiri tasarısında, genel preferanslar sisteminin
muhafazası ve İslahı gereğine yer verilmiş olmasını memnuniyetle
kaydetmiştir. Gelişme yolundaki ülkelerin ihracat gelirlerinin arttı
rılması ve dünya ticaretinin gelişmesine katkıda bulunma imkânla
rının genişletilmesi 'amacıyla uygulamaya konulan genel preferans
lar sisteminin, ayırım yapmama ilkesi nazari itibare alınmak sure
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tiyle, sırf objektif sosyo-eko'nomik kıstaslara ¡göre bu vasfı taşıyan tu
tum gelişme ¡yolundaki memleketlerin bu sistemden istifade etmele
rini. ¡sağlayacak şekilde muhafaza ve islâh edilmesi gerektiği kanaa
tindedir.
Son bir husus olarak, Türk hükümetinin, bildiri tasarısını ve bu
tasarının en az gelişmiş ülkelere ilişkin 6 no’iu paragrafındaki paran
tezin kaldırılmasını olumlu karşıladığını beyan ederim.
Bu vesile ile, Türk hük ¡metinin önümüzdeki müzakereler sıra
sında gelişme yolundaki ülkelerarası ticaret protokolünün gerek coğ
rafi kapsamı, gerek ihtiva ettiği maddeler listesi bakımlarından ge
nişletilmesi yolundaki hararetli arzusunu da ifade etmek istiyorum.

B E L G E
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15 E y lü l 1973

RAUF DENKTAŞ’IN BASIN TOPLANTISI
Kıbrıs Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Türk Yönetimi Yürütme
Kurulu Başkanı Rauf Denktaş, Ankara’yı ziyareti sırasında bir basın
toplantısı düzenleyerek Kıbrıs meselesinin geçmiş ve halihazırdaki
durumu hakkında geniş bilgi vermiş, özetle şöyle konuşmuştur:
«Türk toplumunun, Kıbrıs’ın bağımsızlığında,
egemenliğinde
ve toprak bütünlüğünde 1960 andlaşmalarıyla tescil edilmiş ortaklık
hakları vardır. Bu haklar ve bunların öngörüp getirmiş olduğu ga
rantiler adanın yunanlılaştırılmasına aşılmaz bir engel teşkil etmek
te d. rl er
Rumların EOKA teşkilâtını ve bu teşkilâtın 1955-58 yıllarındaki
mücadelesini bağımsızlık ve kurtuluş savaşı ¡olarak değerlendirme
ler vardır. Bu tamamen yanlıştır. Klerides’in geçenlerde Akropolis
gazetesine verdiği demeçte de görüleceği gibi, 1955 - 58 mücadelesi
Enosis içindir. Türk toplumunun, Rumların bu mücadelesindeki yeri
EOKA’nın karşısındaydı, yanında olamazdı.
1963 olaylarının, yani Rum saldırılarının Kıbrıs'ın bağımsızlığını
yıkıp Enosis’i gerçekleştirmek için başlatıldığı da artık hiç şüpheye
yer bırakmıyacak şekilde ortaya çıkmıştır. ¡Makarios’la Grivas m kar
şılıklı suçlamaları ve ifşa edilen belgelerle yayınlanmış olan Akritas
planı, bu gerçeğin reddedilmez delillerini teşkil etmektedir.
Silâhlı bir saldırı ile bizi ortadan kaldıramıyacaklarmı anla
mışlardır, fakat ekonomik baskı ve haksızlıklar dizisi vardır. Türk
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toplumu, Türkiye’nin mali yardımı olmasa baskılara dayanamaz, erir
gider görüşü hakimdir. Türkiye’nin yardımları arttırılamazsa, Türk
toplumu olduğu yerde sayarsa, ekonomik gelişmesi engellenirse, ne
tice alınabilir görüşünü muhafaza ediyorlar.
1968’den bu yana Türk toplumu gerilememiş, her alanda ilerle
miştir. Arzu edilen ölçüde gelişme sağlanamamışsa, buhun nedeni or
tadadır. Harp içindeyiz. Mütareke olmuşsa da barış olmamıştır. Har
bin harabiye ti ve karşı tarafın kasıtlı kısıtlama ve engellemeleri var
dır. Bunları kaldırmak için, bizden siyasi haklarımızı talepten v a z 
geçmemizi istiyorlar. «Ölürüz de vazgeçmeyiz» dediğimiz -haklarımızı
iktisadi savaş açtılar diye teslim etmiyoruz,».

B E L G E 3

14 Eylül 1973

KIBRIS CUMHURİYETÇİ TÜRK PARTİSİ BAŞKANI
BERBEROĞLU İLE İLGİLİ AÇIKLAMA
Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Semih Akbil, Kıbrıs CTP Genel Baş
kanı Mithat Berberoğlu’nun bazı gazetelerde yer alan demeçlerinde
ileri sürdüğü iddialariyle ilgili olarak şu açıklamayı yapmıştır:
«Kıbrıs’taki Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Ahmet
Mithat Berberoğlu, Kıbrıs konusunda bir kısım basınımızda yer alan
beyanatlarında Türkiye ve Türk cemaati olarak 10 yıldan beri mad
dî ve manevî fedakârlıklarla ve başarı ile yürütülmekte olan bu ulu
sal ve toplumsal davaya büyük zarar vermek istemekten başka bir
anlamı olmayan asılsız bir takım iddialarda bulunmaktadır. Bu iddia
ların bir kısmına gerekli cevap Kıbrıs’taki Türkiye Büyükelçiliği Mas
lahatgüzarının yaptığı açıklama ile verilmiştir. Bunun dışında, birlik
ve beraberlik içinde, maddî ve manevî büyük sıkıntı ve fedakârlıkla
ra katlanmak suretiyle özgürlük davalarını yürütmüş ve yürütmek
te olan Türk cemaatine anavatan hükümetleri tarafından şimdiye
ka dar yapılan yardımların hiçbir denetime tâbi olmaksızın harcandığinı söyleyen Berberoğlu’nun bu ifadeleri de tamamen asılsızdır.
Adı geçen, bu ifadeleriyle 1963 yılımdan zamanımıza kadar geçen
devrede görev görmüş anavatan hükümetlerini töhmet altına sok
maktadır ki sadece 'bu ifadeleri dahi ıBerberoğlu’nun iddialarının
ciddiyetle bağdaşır bir tarafı olmadığını göstermeye kâfidir. Türk
cemaatinin bütçesi her yıl Türkiye’nin tetkik ve onayından geçmek
te olup her türlü harcamalar da son santimine kadar Türk yöneti
minin kendi ilgili iç organlarından başka anavatan ilgililerinin de
denetimi altında yapılmaktadır.
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Berberoğlu’nun, Grivas’m ada hakkmdaki planları ile Türki
ye’nin ilişkisi olduğu anlamını vermek istediği görülen tarzdaki id
diaları da tamamen yersiz ve asılsızdır. Grivas’m ada hakkında ne
şekilde planları olduğu kendisini ilgilendirir. Türkiye’nin bunlarla
hiçbir alâkası yoktur. Türkiye’nin Kıbrıs meselesi hakkında millî
bir siyaseti vardır. Bu siyaset, ayrmtılariyle tesbit edilmiştir ve mü
him olanı da budur.
Berberoğlu’nun Kıbrıs’taki Türk cemaatinin iç durumu hak
kında ileri sürdüğü maksatlı iddiaları karşısında muhterem basını
mızın kendilerine tek taraflı olarak intikal ettirilen bilgilerle iktifa
etmeyerek, adadaki durum hakkında doğrudan doğruya müşahadeye istinad eden bilgilere göre hareket etmelerinin, yapacakları
değerlendirmelerin daha sıhhatli olmalarını sağlayacağına şüp
he yoktur. Bu itibarla, muhterem basınımız mensuplarının adadaki
durumu bizzat görmeleri arzu ve temenniye şayandır. Bunun için
Dışişleri Bakanlığı olarak bu konuda kendilerine her türlü müzahareti göstermeye amadeyiz.»
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15 Eylül 1973

DIŞİŞLERİ BAKANININ MISIR’A YAPACAĞI ZİYARET İLE
İLGİLİ DEMEÇ
Dışişleri Bakanı Halûk Bayülken Mısır’a yapacağı ziyaret ile
ilgili olarak Esenboğa Havaalanında şu demeci vermiştir:
«Mısır Arap Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı dostum Sayın Muhammed Haşan El-Zeyyad’m davetine icabetle Kahire’ye resmî bir
ziyarette bulunmak üzere biraz sonra hareket edeceğim.
Zamanın Dışişleri Bakanı Sayın Mahmud Riyad 1968 yılında
ülkemizi resmen ziyaret etmişlerdi. O tarihten bu yana Türkiye
Dışişleri Bakanının iade mahiyetindeki ziyareti birkaç defa ertelen
mişti. Son olarak geçen Mart ayı için tesbit edilmiş olan ziyaretimi,
o devirde zuhur eden bazı mücbir sebeplerle geri bırakmak zorun
da kalmıştım. Nihayet bu ziyaretin gerçekleştirilmiş
olmasından
memnunum.
Türkiye ile Mısır Arap Cumhuriyeti arasındaki tarihî ve kül
türel bağları burada tekrarlamama gerek yok. Asırlardan beri sü
regelen ilişkilerimizin son durumuna temas ederek diyebilirim ki,
bunlar özellikle 1966 yılından beri daha da kuvvet ve muhteva ka
zanmağa başlamıştır. O tarihten beri iki ülke arasında Cumhurbaş
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kanı Yardımcısı, Başbakan Yardımcısı, Bakan, Bakan Yardımcısı,
Dışişleri Genel Sekreteri seviyesinde karşılıklı birçok ziyaret yapıl
mıştır.
Ülkelerimiz arasında ticaret, turizm anlaşmaları mevcuttur.
Kültür sahasında yıllık mübadele programları yapılmaktadır. Ba
kanlığımız Kültür İşleri Genel Müdürü Büyükelçi Sayın Semih Günver’in başkanlığında bir kültür heyetimiz iki yıllık bir mübadele
programı hazırlamak üzere halen Kahire’de bulunmaktadır. Ziya
retim sırasında bu program bir protokol halinde imzalanacaktır.
Böylece pratik ilişkilerimize daha da muhteva
imkânlarını arıyoruz.

kazandırmak

Meslekdaşım ve şahsi dostum sayın El-Zeyyad ile yapacağı
mız görüşmelerde, ikili ilişkilerimiz dışında, önemli dünya ve bölge
meseleleri üzerinde de görüş teatisinde bulunacağız. Burada bil
hassa Orta-Doğu meselesini zikretmek isterim. Anlaşmazlıkta doğ
rudan doğruya taraf olan dost Mısır Arap Cumhuriyetinin, OrtaDoğu sorununa barışçı bir çözüm yolu bulunması için sarf ettiği de
vamlı gayretleri takdirle karşılamaktayız. Türkiye olarak bu an
laşmazlığın bir an önce barışçı, adil ve şerefli bir çözüme bağlan
masını arzu ediyoruz. Biz, devletlerin hükümranlık haklarına ve
toprak bütünlüklerine saygı gösterilmesini istiyoruz. Kuvvet yolu
ile toprak ve politik avantaj kazancını reddediyoruz. Olup-bittiler
politikasının karşısındayız. Meşru müdafaa hariç, anlaşmazlıklara
barışçı yollarla çözüm yolu bulunmasına taraftarız. Filistin
lilerin meşru haklarına saygı gösterilmesini istiyoruz. Bu görüşler
çerçevesinde kendi ölçümüzde elden gelen gayreti sarfetmekten hâli
kalmayacağız.
Bu ziyaretimin, her bakımdan çok faydalı olacağına inanmak
tayım. Ziyaretimin Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantıları
arefesinde yapılması, bu Teşkilâtta görüşülecek konular üzerinde
Sayın El-Zeyyad ile fikir teatisinde bulunmak bakımından da benim
için ayn bir mazhariyet olacaktır.»
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19 Eylül 1973

DIŞİŞLERİ B AK A N IN IN MISIR ZİYARETİ İLE İLGİLİ DEMECİ
Dışişleri Balkanı Halûk Bayülken, Yeşilköy havaalanında Mı
sır’a yaptığı ziyaret ile ilgili olarak şu demeci vermiştir :
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«Mısır Arap Cumhuriyetine yaptığım resmî ziyaretten memnun
olarak yurda döndük. Dostum ve meslektaşım El-Zeyyad ve öteki
Mısır devlet adamları ile görüşmelerimiz dostane ve yapıcı oldu.
Dün Mısır Arap Cumhuriyeti ¡Başkanı sayın Enver Sedad tarafın
dan kabul edildim. 'Bu görüşme de çok dostane ve faydalı oldu.
Resmî müzakerelerde özellikle Orta-Doğu, Kıbrıs, Avrupa Gü
venlik Konferansı, Akdeniz ve alt kıta sorunları üzerinde duruldu.
Resmî tebliğde de belirtileceği 'üzere gerekli konulardaki görüş te
atileri ve 'ikili ilişkilerimizin geliştirilmesine dair konulardaki görüş
meler çok samimi ve yapıcı bir şekilde cereyan etmiş ve sonuçlan
mıştır.
Bu arada dost Mısır Hükümetinin Kıbrıs konusunda göstermiş
olduğu yakın ilgi ve anlayışı özellikle belirtmek isterim. Tebliğde
bu konuya dair ortak görüşlerin ifadesini bulacaksınız; Bulundu
ğumuz bölgede sürekli bir barış ve istikrar sağlanabilmesi ve vaha
meti aşikâr olan halihazır duruma adil ve şerefli bir çözüm yolu
bulunabilmesi biliyorsunuz ki politikamızın çok önem verdiği bir hu
sustur.
Avrupa Güvenlik Konferansının ikinci safhasında Akdenize
sahildar bir devlet olarak Cenevre’de görüşlerini izah etmek isteyen
Mısır’ın bu talebini memnuniyetle konferansta destekliyeceğimizi
ifade ettik, t e l i ilişkilerimizde, kültür alanında esasen. verimli olan
mübadeleleri düzenli yen iki yıllık bir programı Kahire’de imzaladık.
Türkiye ile Mısır arasındaki emlâk meselesini görüşmek, hava
ulaşımında esasen hazır bulunan anlaşmayı tamamlayarak hava
yollarımızın karşılıklı seferlerini sağlamak, iki memleket arasındaki
ticaret hacmini ortak yararlara uygun bir şekilde arttırmak hususla
rında mutabık kaldığımız görüşleri hükümetlerimize tavsiyeye karar
verdik.
Ayrıca iıki memleket arasında yüksek seviyedeki temasların art
tırılmasının faydasını gözünün e alarak bu hususta daha fazla gayret
sarfı için mutabık kaldık. Dostum ve meslektaşım El-Zeyyad memle
ketimizi ziyaret için vaki davetimi memnuniyetle kabul etti.
Sonuç olarak şunu Özetlemek isterim ki, Mısır devlet ricalinde
ve halkında milletimize ve devletimize karşı samimi dostluk hisleri
mevcuttur ve iki ülke arasındaki ilişkilerin ortak yararlarımıza uy
gun bir şekilde gelişmesini onlar da bizim gibi arzu etmektedirler.
Bu itibarla ziyaretimin iki ülke arasındaki dostluğun teyidi ve iş
birliği imkânlarının arttırılması yönünden çok faydalı ve verimli o l
duğu inancındayım».
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19 Eylül 1973

TÜRKİYE - MISIR ARAP CUMHURİYETİ ORTAK BİLDİRİSİ
Türkiye Dışişleri Bakanı Ümit Halûk Bayülken, Mısır Arap
Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Dr. Mohammed Hassan El Zeyyat’ın
davetlisi olarak, 15 -19 Eylül 1973 tarihleri arasında M AC’ne resmi
bir ziyarette bulunmuştur. Seçkin konuğa, Türkiye’nin Kahire Bü
yükelçisi Nejat Ertüzün, Dışişleri Bakanlığı Ekonomik ve Sosyal
İşler Genel Müdürü Büyükelçi Oğuz Gökmen, Dışişleri Bakanlığı
Kültür İşleri Genel Müdürü Büyükelçi Semih Günver; Dışişleri Ba
kanlığı Emlâk Dairesi Reisi Elçi Osman Başman; Dışişleri Bakanlığı
Ortadoğu ve Afrika Dairesi Reisi Elçi Özer Tevs refakat etmişler- ,
dir.
Ümit Halûk Bayülken,
tarafından kabul edilmiştir.

MAC Cumhurbaşkanı

Anwar Sadat

Bu ziyaret sırasında iki Dışişleri Bakanı, ülkelerini ilgilendiren
son uluslararası gelişmeler konusunda yapıcı görüşmelerde bulun
muşlar ve Türkiye ile Mısır arasındaki faydalı ilişkilerin daha da
kuvvetlendirilmesi olanaklarını incelemişlerdir. Görüşmeler, iki dost
ülke arasında mevcut ilişkileri yansıtan dostluk ve güven havası
içinde geçmiştir.
Her iki taraf, BM Yasasının prensip ve amaçlarına olan bağlı
lıklarını belirtmişlerdir.
Bakanlar, Avrupa ülkeleri arasında ortak güvenlik konusun
da kaydedilen gelişmeyi memnunlukla karşılamışlardır. Bu çerçeve
içinde Bakanlar, Akdeniz bölgesinin güvenliğinin, Avrupa güvenli
ğinin önemli bir parçası olduğu yolundaki inançlarını ifade etmiş
lerdir.
îki Bakan, Orta Doğu’daki durumu gözden geçirmişler ve top
rak kazancı ve siyasî avantaj sağlanması amacıyla kuvvet kullanıl
masına kesinlikle karşı olduklarını belirtmişlerdir. îki taraf, İsrail
kuvvetlerinin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 242 sayılı ka
rarı uyarınca işgal altındaki Arap Topraklarından
çekilmesinin,
bölgede devamlı, barışçı ve âdil bir çözüme ulaşılabilmesi için ge
rekli olduğu yolundaki kesin inançlarını ifade etmişlerdir. Her iki
Bakan, bu çözümün Filistinlilerin meşrû menfaatlerinin gözönünde
bulundurması gerektiği hususunda mutabık kalmışlardır.
İki Bakan, Kıbrıs sorununa özel bir dikkat atfetmişler ve Tür
kiye Dışişleri Bakanı, Ada’daki son gelişmeleri ayrıntılı bir şekilde
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izah etmiştir. Her iki taraf, halen yürütülmekte olan genişletilmiş
toplumlararası görüşmelerin Ada’daki Cemaatlerin meşrû hak ve
menfaatlerini gereği gibi nazarı itibare alacak barışçı bir çözüme
ulaşması ümidini izhar etmişlerdir. Bakanlar, bu çözümün uluslar
arası anlaşmalara uygun olarak Ada’nın egemenlik, hükümranlık
ve toprak bütünlüğünü koruması gerektiği hususunu belirtmişler
dir.
Asya Alt-kıtasmdaki hali hazır durumu inceleyen Bakanlar,
Pakistan ile Hindistan arasındaki varılan anlaşma dolayısiyle mem
nuniyetlerini belirtmişlerdir. Bakanlar, bu anlaşmanın 1971 sava
şından bu yana Asya Alt-kıtasmda karşılaşılagelen derin jzdıraplara son verecek tarihî bir adım teşkil ettiği kanısmdadırlar.
İkili ilişkiler konusunda taraflar, iki ülke arasındaki karşılıklı
faydalı ilişkilerin daha da gelişmesinden duydukları memnunluğu
belirtmişlerdir.
Taraflar, ülkeleri arasındaki ekonomik ve ticarî ilişkileri göz
den geçirmişler ve bu ilişkileri daha fazla geliştirmek hususunda
ki arzularını ifade etmişlerdir.
İki Bakan, 1968 yılında imzalanan Turizm İşbirliği Anlaşma
sından duydukları memnunluğu ifade etmişlerdir. Taraflar, bu An
laşma uyarınca kurulmuş olan Karma Komisyonun iki ülke arasında
düzenli havayolu ve feri seferleri başlatılması konusunda muntaza
man toplanması ve çalışmalar yapması gereğine olan inançlarını ifade
etmişlerdir.
Yıllık mübadele programlarının başarıyle uygulanması sonu
cunda kültürel mübadele ve temasların giderek arttığını kaydeden
taraflar, ulusları arasındaki geleneksel ve manevî bağların daha
fazla kuvvetlenmesini temin amacıyla kültürel işbirliğini daha da
geliştirmek hususunda mutabık kalmışlardır. Bu amaçla iki Bakan,
iki yıl süreli bir Kültürel Mübadele Programı imzalamışlardır.
İki Bakan, emlâk konusunda yakın bir gelecekte müzakerele
re başlanması ve bu görüşmelere ilişkin usul meselelerini müzakere
etmek üzere uzmanların toplanmasının sağlanmasını Hükümetle
rine tavsiyeye karar vermişlerdir.
İki Bakan, görüşmelerinin, Türkiye ile Mısır Arap Cumhuri
yeti arasındaki işbirliği ve anlayışın kuvvetlenmesine değerli kat
kılarda bulunduğu inancını belirtmişler ve yüksek seviyede devamlı
istişarelerin devamı konusundaki arzularını teyit etmişlerdir.
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Türkiye Dışişleri Bakanı Ümit Halûk Bayülken, ziyareti sıra
sında kendisine ve beraberindeki heyete gösterilen dostane konuk
severlikten duyduğu memnunluğu belirtmiş ve Mısır Arap Cum
huriyeti Dışişleri Bakanı Dr. Mohammed Hassan El Zeyyat’ı Türki
ye’ye resmî bir ziyarette bulunmaya davet etmiştir. Davet mem
nunlukla kabul edilmiştir. Ziyaret, bu yıl içinde gerçekleştirilecek
tir.

(Esas Metin)
A t the invitation of H. E. Dr. Mohammed Hassan El Zeyyat,
Minister of Foreign Affairs of the Arab Republic of Egypt, H. E.
Mr. Ümit Halûk Bayülken, Minister of Foreign Affairs of the Re
public of Turkey, paid an official visit to the Arab Republic of Egypt
from September 15 to September 19, 1973. The distinguished guest
was accompanied by H. E. Mr. Nejat Ertüzün, Turkish Ambassador
in Cairo; H. E. Ambassador Oğuz Gökmen, Director-General of the
Economic and Social Affairs Department, Ministry of Foreign A ffa 
irs; H. E. Ambassador Semih Günver, Director-General of the Cul
tural Affairs Department, Ministry of Foreign Affairs; Minister
Osman Başman, Director of the Properties Department, Ministry of
Foreign Affairs; Minister Özer Tevs, Director of the Middle-East
and Africa Department, Ministry of Foreign Affairs.
H. E. Ümit Halûk Bayülken was received by H. E. Anwar Sa
dat, President of the Arab Republic of Egypt.
During the visit, the two Foreign Ministers held thorough and
constructive discussions on recent international developments of
mutual interest and reviewed intensively the prospects of strengthe
ning further the mutually beneficial ties between Turkey and
Egypt. The talks reflected in their tone the spirit of trust and cor
diality that characterizes the relations between the two friendly
countries.
Both sides reiterated their adherence to the principles
purposes of the United Nations Charter.

and

They welcomed the process of enhancing mutual security
amongst the European countries. In this context, they expressed
their deep conviction that the security of the Mediterranean region
constitutes an important element of the European security.
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The two Ministers reviewed the situation in the Middle-East
and they reiterated their firm opposition to the use of force as a
means of securing territorial gains and political advantages. Both
sides expressed their deep conviction that the withdrawal of Israeli
forces from the occupied Arab territories in conformity with the
Security Council Resolution 242 of November 1967 is necessary for
reaching a just, peaceful and durable settlement in the region. The
two Ministers agreed that this settlement should take into due
account the legitimate interests of the Palestinians.
The two Ministers gave special attention to the Cyprus issue
and the Turkish Foreign Minister gave a detailed account of the
recent developments in the Island. Both sides expressed the hope
that the currently held enlarged intermommunal talks would lead
to a peaceful settlement that takes into due account the legitimate
rights and interests of the Communities of the Island. They empha
sized the point that this settlement should safeguard the sovereignty,
independence and territorial integrity of the Island in accordance
with the international treaties.
In reviewing the current situation in the Asian Sub-continent
both sides expressed their satisfaction with the Agreement conclu
ded between Pakistan and India. They are of the opinion that this
agreement constitutes a historical landmark in bringing an end to
the deep sufferings experienced in the Asian Sub-continent since
the 1971 war.
W ith regard to bilateral relations, both sides expressed their
mutual satisfaction with the further development of mutually be
neficial ties between the two countries.
Both sides reviewed their economic and commercial relations
and expressed their willingness to further promote them between
their two countries.
The two Ministers recalled with satisfaction the Tourism Coo
peration Agreement signed in 1968. Both sides expressed their
conviction for regular meetings and activities of the Mixed Com
mission, established on the basis of this Agreement, with regard to
starting regular airline and ferryboat operations between the two
countries.
Recognising the increasing number of exchanges and contacts
in the fields of cultural activities as a result of the successful imp
lementation of annual exchange programs, both sides agreed to
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promote further the growth of cultural cooperation to ensure the
strengthening of traditional and spiritual ties between their nations.
For this purpose, the two Ministers signed a Cultural Executive
Program for a period of two years.
The two Ministers agreed to recommend to their Governments
that talks on unmovable properties be undertaken and meetings
between experts to discuss procedural matters relating to these
talks be arranged in the near future.
The two Ministers expressed the belief that their discussions
made a valuable contribution to strengthening the understanding
and cooperation between Turkey and the Arab Republic of Egpyt
and reaffirmed their intention to maintain regularly high-level
consultations.
H. E. Mr. Ümit Halûk Bay ülken, Minister of Foreign Affairs
of Turkey, expressed his appreciation for the friendly hospitality
extended to him and to his party during the visit and extended an
invitation to H. E. Dr. Mohammed Hassan el Zayyat, Minister of
Foreign Affairs of the Arab Republic of Egypt, to pay an offical
visit to Turkey. The invitation was accepted with pleasure and will
be effected this year.
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(Esas Metin)
Mr. President,
Let me first express by warmest congratulations to you Sir, on
your election to the high office of President of the General
Assembly.
I am certain that your outstanding personal qualities as scho
lar, journalist and diplomat which we, as your friends and long
time collaborators, have come to appreciate, your long experience
in the service of our Organization and your dedication to the ideals
of the United Nations, will ensure the success of our deliberations
and decisions. This is the second time that this high office is assu
med by the Latin American countries with which Turkey has excel
lent and most cordial relations.
I wish also to express my appreciation to our former President,
Mr. President, Mr. Stanislaw Trepczynski, Deputy Minister for Fo
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reign Affairs of the Polish People’s Republic, for the excellent work
he has done throughout his tenure.
Equally, it is with a distict pleasure that I wish to pay here a
warm tribute to my good friend, Secretary General Dr. Kurt W ald
heim for his unceasing efforts for the promotion of the cause of
peace, concord, cooperation and security in these challenging and
fast changing times.
Another source of satisfaction for us is to see the growing
membership of our Organization. I join, therefore, my colleagues
who preceded in this rostrum in welcoming the representatives of
the three new member countries, the Federal Republic of Germany,
the German Democratic Republic and the Commonwealth of the
Bahamas with all our good wishes. There is no doubt that, with
each addition to its membership our W orld organization approaches
a step further towards its goal of universality. W e hope that this
process will continue in the future.
Mr. President,
In my long years of association with the United Nations, I had
a great number of times, the privilege of taking this rostrum to
expound our views on the state of affairs, prevailing in ou~ ever shrinking planet, and I expressed our fervent hope that forthcoming
developments fall in line with the aspirations and expectations of
mankind as a whole. In my addresses I have always tried to be as
objective as it is possible for a responsible representative of a
country, both in the choice of subjects I touched upon, and in my
evaluations and analyses in so doing. Among the problems which
I took up, there were a few with such a long duration that I had to
come back to them time and again, year after year. There were also
those which were serious enough to warrant urgent and close exa
mination, but proved to be more menageable with the passage of
time. And, lastly and most happily, events about which elation had
to be voiced were not inexistent.
In so far as the present situation in the world as a whole is
concerned, it would be over-optimistic if not too naive to say that
the overall pattern has undergone a very fundamental change
compared to previous years. W e still have a checkered one complete
with problems of all kinds ts well as promising prospects. But,
just the same, there is a difference and, in my opinion, it is an
important one.
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I arrive at this conclusion proceeding from the logical rule
which demands that a bottle be called half-empty or half-full accor
ding to the gradual decrease or increase of its contents. In other
words, nothing being static, everything being subject to constant
change in one direction or another, the main yardstick with which
to appreciate a given situation ought to be the development which
has led to it and the trend which it represents.
Looking from this angle at our world of today, I shall submit,
Sir, that we can detect, through conflicting elements, an unmista
kable and continuous trend of progress for the better. It is this,
inded too slow and too erratic, but nevertheless new trend that
makes me feel optimistic despite all caution which the vicissitudes
in international relations of the post-war decades teach us.
In point of fact, let us cast a cursory look at the developments
that took place since the last session of our Assembly. Since their
history is too recent for a clear judgement of their respective impor
tance, let us consider these developments on a geographical basis,
heading from the East towards the West.
In the Far-East, the happiest event is, no doubt, the agreement
reached in the Viet Nam conflict. This long-drawn armed confron
tation harmed all the participants and caused great human suffering.
Now that it is over, we hope that the atmosphere of reconciliation,
which has been created by the Vietnamese cease- fire, will spread
to the other neighbouring countries and the whole region will soon
have peace, calm and stability.
Some more good news came to us from the Asian Subcontinent.
Repatriation for thousands of prisoners of war held in captivity since
J971 is at last on the way of realization.
The Subcontinent is one of the birthplaces of civilization. With
its population reaching hundreds of millions, with its great natural
resources and with its time-tested wisdom, the nations of the Subcon
tinent are destined to have a promising future. W e wish that this
event mark the beginning of a new era in which all remaining points
of dissension can be eliminated and the foundations of a lasting
cooperation with full respect to independence, sovereignty, terri
torial integrity and equality for all can be laid down.
Agreements in Vietnam and in the Subcontinent show us that
given good will, no conflict is too hard or too complicated to defy
peaceful and honourable solutions.

Coming to Europe, we have again cause for hope. As it might
be guessed, I am alluding mainly to the Helsinki Conference on
European Security and Cooperation. This Conference which was
held with the participation of 32 European countries plus the USA
and Canada, has already completed its first stage successfully and
its second one is on the way.
On the other hand, preparatory work for the Conference on
Mutual Force Reductions in Central Europe is now completed and
the Conference itself is expected to start at its appointed time and
place. Although it is too soon for expressing a firm opinion, we can
already say that it will constitute a landmark in the examination
of security problems.
In this context I wish to underline the fact that security in
the world in general and in Europe in particular is based on a very
delicate balance. Therefore, our efforts should be directed at strengt
hening and stabilizing the security as whole, and not diminishing
it for one or another group of countries.
Of all the remnants of the Second W orld War, the so-called
German question proved to be perhaps the hardest one to solve. W e
are happy that a formula has been reached in this connection and
that we can greet in our midst both the Federal Republic of Germany
end the German Democratic Republic.
In the attainment of this result, efforts deployed by all parties
are of course worthy of praise. But doubtlessly, realistic policies
pursued by the present distinguished leadership of the Federal
Republic o f Germany played the major role.
I shall repeat what I said a few minutes ago and point cut that
even the most difficulties can be overcome when good-will
and mutual understanding prevail.
■ It is precisely with this observation in mind that we do not fall
into undue pessimism as regards the Cyprus question, a question
which is of paramount importance for both the Turkish nation as a
whole, and the Turkish Community on the Island.
Although we view with deep concern some developments that are
taking place on the Greek Cypriot side, we still hope that the enlarged
intercommunal talks which are held between the representatives of
the two Communities with the participation of experts on
constitutional law from Greece and Turkey and the Special
Representative of the UN Secretary General will soon yield results
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acceptable to all interested parties, and defuse once and for all a
potentially explosive situation.
W e have always favoured a peaceful and lasting solution for
the Cyprus question, safeguarding the partnership status of the
two Communities in the independence, sovereignty, territorial
integrity and security of this bi-communal State, and based on local
autonomy, in accordance with the justified aspiration of the Turkish
population of the Island.
Here I would like to repeat our appreciation of all those Govern
ments which contribute to the peacekeeping activities in Cyprus
and the Special Representative of the Secretary General and the
members of the UNFCYP.
Mr. President,
The Fourth Non-Aligned Conference in Algeria which more
than 70 countries attended has once more demonstrated the importan
ce of the role, the Third W orld can play in international relations. We
believe that the conclusions of this conference will give impetus and
add a new dimension to the prospects of peace and development.
So much, Sir, for the relatively bright side of the present-day
world scene.
As to the darker sides, they are numerous.
First of all, the phenomenon which has come to be known as
the arms race, and which is not only the reflection of the uneasiness
and insecurity felt by all nations, but also, in its turn, one of the
reasons of this same uneasiness and insecurity, go on unchecked
and unabated. In spite of the favourable atmosphere created by
strategic arms limitation talks for new endeavours in the field of
disarmament, no relaxation is observed in the upward swing of arms
production. It is really sad that at this tenth anniversary of the
Partial Test Ban Treaty both the quality and the quantity of nuclear
as well as the conventional weapons should be in constant progress
swallowing up huge riches and energy most needed for the bett
erment of the human condition, and forcing mankind to live under
the threat of unprecedented disaster.
If this most serious problem is not tackled courageously and
realistically, and if, as a beginning, at least a partial solution cannot
be arrived at, arrangements to be achieved in the mere political
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field are bound to be rootless and the
created will be fragile accordingly.

climate of détente to

be

A no less dark image seen in the international kaleidoscope is
indeed the survival of this most heinous practice called colonialism.
Colonialism, as implemented nowadays, takes its roots from
slavery and bases itself on man’s exploitation by man. Therefore,
it cannot be justified by any measure of historical distortion. In
this year of 1973, when we celebrate the 25th anniversary of the
Universal Declaration of Human Rights and when the United Nations
counts among its members scores of former colonial countries, the
most lenient judgement to be passed on the fact that, some 28 million
people still live under the colonial voke and some more suffer from
racial discrimination this clearly denotes a mentality cruelly behind
the times. The Turkish Republic, whish emerged from a struggle for
liberation, will always be on the side of those who fight for their
freedom.
It is a good omen for the future that efforts in the international
field against colonialism never cease to be deployed as witnessed
at the Oslo Conference for Support of Victims of Colonialism and
Apartheid in Southern Africa, sponsored jointly by the United
Nations and the Organization of African Unity.
Mr. President,
Another source of deep anxiety in the present world panorama
is the continuation of the Middle-East question with no solution in
sight as yet.
This unhappy and stagnant situation of «no war, no peace»
should not be viewed only for its negative effects in the search of
a solution, but should also be considered carefully as it carries
in itself the seeds of violence and thus maintains its highly explo
sive character.
It must be recalled that peace means a lot more than a nega
tive definition such as the lack of war suggests.
It must equally be recalled that no amount of rhetoric should
be able to supply with a cloak of legitimacy any attempt of gaining
territory or political prestige by the use of force or by means of
forceful faits-accomplis, on the one hand, and the delaying of the
evacuation of territories thus gained, on the other.
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W e believe that the W orld Community is duty-bound to do
whatever it can in order to break this deadlock of stagnancy.
Turkey, being in the region involved and having traditionally
close and friendly ties with the Arab countries, wishes to see this
problem solved as soon as possible in conformity with the princip
les of justice and equity. W e continue to believe that the Security
Council Resolution 242 contains the necessary elements for
the
attainment of a just peace which should safeguard the legitimate
rights and interests of all concerned, including naturally those of
the Palestinians. W e hold the view that the status of Jerusalem, a
Holy City for three major religions of mankind should not be
changed by unilateral actions.
Mr. President,
I now wish to dwell briefly on a different subject which should
retain the attention of our Organization. I want to refer to acts
of violence and terrorism. It must be more than a truism to un
derline the fact that recourse to violence, whether in its overt form
of warfare or in its underhanded methods such as terrorism, sabo
tage, hijacking of aircraft and so on, far from solving problems,
complicate them still more and engender new ones.
Here I want to make a point absolutely clear. Terrorism can
in no way be condoned. I should even add that out of all acts of
violence the terroristic acts must be condemned with particular
emphasise because of the cowardliness which is inherent in them.
The justness of the cause which they are supposed to serve must
never be considered as an excuse. But we should never lose sight
of the very important fact that the reverse is valid too. That is, we
should never be unduly influenced in our judgement on a given
cause by our abhorrence towards the means used for its furtherence.
W e must earnestly hope that the present Assembly through
its concurrent efforts would be able to prepare a draft convention
for the prevention and the suppression of international terrorism.
W e think that it falls equally on us to consider seriously and adopt
«The Convention on the Prevention and Punishment of Crime
against Diplomats» at this session. It is also important that a lar
ge number of countries should be party to the Tokyo, The Hague
and the Montreal Conventions.
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Here I note with regret that the extraordinary session of
ICAO Assembly and the International Conference on A ir Law,
closed recently in Rome without any positive results.
Mr. President,
W e are looking forward to the forthcoming Conference
on
the Law of the Sea with great expectations. The outcome o f the
Conference is of extreme importance for the International Com
munity. W e shall either open a new era of international cooperati
on or lead to a possible chaos in this field. The main question on
our efforts in the preparation of new international norms for the
law of the sea, is the determination of the limits of national juris
diction of sovereign States. In our opinion, a solution of this prob
lem does not infringe upon the sovereign rights of States or relate
to the division of these rights. The creation of a new order must
be based on justice and equality, taking into account the peculiari
ties and realities of different regions of the world which have par
ticular problems that can be solved only through mutual agree
ment.
If I dwelt so far mostly on the political questions and pros
pects for the future, it should not be construed that we attribute
less importance to the economic problems. On the Contrary, we
believe that the roots of many political problems encountered with
are of economic nature. The need for international cooperation is
an absolute must when we look forward for the improvement of
the well-being of the masses.
A preliminary assessment of the progress achieved so far
during the Second Development Decade does not give rise to much
optimism. Especially for countries like my own, which are in the
process of development. Yet, the forthcoming multilateral
trade
negotiations lead us away from falling into complete pessimism.
The prolongation o f the uncertainities in the world monetary sys
tem, seriously endanger the world trade as a whole and particu
larly that of the developing countries. Therefore, we urge the
completion of the work being carried out for the improvement of
the international monetary system without delay. The international
economic relations need to be salvaged from its present insecure
atmosphere. Much remains to be done in the sharing of the bene
fits accrued through technological progress.
Recent droughts and natural disasters in many parts of the
world have led us to think more seriously on the alarming situati
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on of the world food problems. A t this age of great technological
advancement ,it is paradoxical still to witness men dying of hunger
and men being overwhelmed by forces of nature. Assistance o f the
International Community especially to Central African Republic,
Chad, Mali, Mauritania, Niger and Upper Volta of the Sudana - Saharian region is urgent. Furthermore, the heavy floods which de
vastated life and property in Pakistan, with which we have frater
nal ties of friendship, have left this great country in need of im
mediate assistance.
While we are sure that all possible aid will continue to flow
expeditiously to these fellow member countries, the timely reali
zation of this vital assistance should not relieve our minds from
the long term problems of poor agricultural production. W e find,
therefore, the convening of a world food conference, proposed by
the distinguished Secretary of State of the United States timely and
appropriate.
Moreover, serious consideration should be given to the prob
lems of environment and to the immediate and long term problems
of energy which are inseparable from the future of mankind.
Mr. President,
Almost day for day, a month from now, on the 29th of October
Turkey will be celebrating the 50th anniversary of the proclama
tion of the Republic. This means, above all, the beginning of a new
era for our nation.
The political philosophy of this era has been characterized mo
re than anything by the justly renowned motto of the founder of
the New Turkey, the great Kemal Atatürk, which demandse: «Peace
at Home, and Peace in the W orld.»
The latter part of this motto which Atatürk bequeathed to his
nation is clear enough not to need any comment. Throughout his
tory many great thinkers perceived and expressed the necessity of
peace for human happiness.
Whereas, the first part which takes up peace as an element
of progress in the internal life of a nation contains a, truly original
and far sighted thought. When Atatürk insisted that peace at ho
me should flourish together with peace in the world, Turkey was
emerging from a long series of wars. On the other hand, she was
preparing herself to the complete eradication of the remnants of
the exploitation in economic and other fields which had for such a
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long time distorted both her relations with the outside world and
her day-to-day life.
Atatiirk, who was the first to take up the sword when the na
tion had to right a life and death struggle, taught his people that
although any undue foreign influence was not to be tolerated, the
orderly social and economic development of the national life depen
ded nevertheless on the achievement of a climate of peace both in
the internal and external relations. Foreign interference should be
supplanted by cooperation, hostility should give way to friendship
and peace should prevail both at home and in the world. These prin
ciples are enshrined in the Charter of our Organization.
These same principles led Turkey to establish and maintain
throughout this half century a policy of good neighbourliness and
friendship with all the countries of the region. This policy is also
at the basis of the fraternal ties existing among Turkey, Iran and
Pakistan.
Having espoused sincerely as we did the principle of our great
leader, it ought to be no accident that Turkey during the course of
five past decades full of turbulent events in international life,
withstood the vicissitudes of the era and remained a loyal member
of the W orld Community in the promotion of peace, security and
cooperation in her region as well as in the world at large.
My country is determined to remain faithful to its traditional
policy of peace and cooperation.
Mr. President,
Inspired from this experience of ours, I shall now try to think
aloud on what can be done about the positive and the negative
elements which form the present international political fabric, with
a view to fostering the former and weeding out the latter.
W hat do we have at our disposal for our guidance?
First of all, we have fundamental purposes and principles of
our Charter, the Universal Declaration of Human Rights as well as
the Declaration on Principles of International Law Concerning
Friendly Relations and Cooperation Among States.
Then, there are international agreements which are valid un
der the generally recognized principles and rules of international
59

law and which stipulate obligations to be fulfilled in good faith by
every nation.
A ll these documents are inspired by the fact that peace and
security represent the fundamental aspirations of mankind. And
as such their maintenance and strengthening acquire paramount
importance.
W e can be guided also by the solemn
made during the July 1973 Helsinki session
Security and Cooperation in Europe to strive
of the conditions of détente and cooperation
world.

declarations of intent
of the Conference on
for the establishment
in that region of the

W e can gear in mind that genuine détente can only be achieved
by eliminating the causes of international conflicts, armed conf
rontations and open hostility.
Again we can bear in mind mankind’s impressive achieve
ments in science and technology on the one hand, and the conse
quent problems of political, economic, environmental and social
nature on the other.
And last but not least, we can bear in mind the United Nati
ons’ laudable efforts through the Declaration of the Decades in
the fields of Disarmament, Development, as well as prospective
Decade of Action to Combat Racism and Racial Discrimination
Mr. President,
W ith all these in mind, I ventured to suggest last year the
possibility of declaring a «Decade of Political Conciliation».
The basis this year for such a declaration, which I still consi
der as useful, could be a text where the relevant principles of the
Charter should be emphasized, giving due consideration to
the
inalienable rights of colonial peoples to self-determination and
independence and strongly
condemning colonialism,
apartheid
and racial discrimination. In this context, after having unequivo
cally underlined the inadmissibility of acquisition of territorial or
political advantages through the use or threat of force in interna
tional relations, we might for the promotion of the purposes of this
«Decade of Political Conciliation» ask the Secretary General
to
cooperate with interested specialized agencies, intergovernmental
organizations and institutions renowned for their impartial ex
pertise on the subject and to take into consideration the valuable
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work already accomplished in this field in order to prepare a
study on the implications of such a decade and to propose appropriate machinery within the United Nations system for the imple
mentation of its exigencies.
I think, Sir, that if these ideas meet the support of my colle
agues, our Secretary General and his able staff may be trusted to
produce a document on the subject and present it for the conside
ration of the next General Assembly.
Thank you, Mr. President.
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Arap İsrail Savaşı
6-23 Ekim tarihleri arasında vuku bulan Arap-îsraii savaşı
konusunda Türk ¡hükümetinin tu tumu 9 Ekim’de açıklanmış ve bu
savaş süresince Dışişleri 'Bakanlığında yoğun temaslar yapılmıştır.
Genel Seçimler
Genel Milletvekili ve kısmî Senato seçimleri 14 Ekim’de yapıl
mıştır.
Pakistan Başbakanının Ziyareti
Pakistan Başbakanı Zülfikar Ali Bhutto, Orta Doğu konusun
da .görüşmelerde bulunmak üzere 17-18 Ekim tarihlerinde Ankara’ya
gelmiştir.
Kuzey Atlantik Asamblesi Toplantısı
Kuzey Atlantik Asamblesi 21-27 Ekim tarihlerinde Türkiye Bü
yük Millet Meclisinde toplanmıştır.
Talû Hükümetinin İstifası
Başbakan Naim Talû, Bakanlar Kurulunun istifasını 23 Ekim’
de Cumhurbaşkanına sunmuştur. CHP Genel Başkanı, 27 Ekim’de
hükümeti kurmakla görevlendirilmiştir.
Cumhuriyetin 50. Yıldönümü
Cumhuriyetin 50. Yıldönümü münasebetiyle Ankara’da bir tö
ren düzenlenmiş, İstanbul’da Boğaz Köprüsü açılmıştır.
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KÜLTÜREL

OLAYLAR

Cumhuriyetin 50. Yılı dolayısiyle Ekim ayında düzenlenen baş
lıca kültürel olaylar şunlar olmuştur :
Amerika’lı Kompozitör Aaron Copland’ıh İstanbul ve Ankara’
da yönettiği konserler.
— 0 O0 —
—■Türk - İtalyan İlişkileri ve Atatürk İnkılâpları konularında
Venedik’te yapılan uluslararası konferans.
—■ İstanbul Üniversitesinde düzenlenen Uluslararası Türkoloji
Kongresi.
Kültürünü Araştırma Enstitüsü 'tarafından Ankara’da
Tertiplenen Daimi Milletlerarası Altaistler Konferansı.
— • T ü rk

—• Konusu «16-19 Yüzyıllarda Akdeniz, Balkan, Slav ve Doğu
Kültürleri Kavşağı İstanbul» olan Güney Doğu Avrupa İncelemeleri
Derneğinin 10. Kongresi
—■ Kore Cumhuriyeti Kültür Misyonu tarafından Türkiye’ye
gönderilen Kore Milli Eolk Balesi gösterileri.
— Tüük Tarih Kurum unun düzenlediği Seminer.
— Yaptıkları çalışmalariyle Türkiye’ye hizmette bulunan ya
bancı bilim adamlarına Türk hükümetinin şeref belgeleri verilmiştir.

— oOo —
Bunların dışında da, Dışişleri Bakanlığınca 'tertiplenen Türk
Sanat Topluluğu Avrupa ülkelerinde gösterilen yapmıştır.

— oOo —
Ayrıca Çalışma Bakanlığının Dışişleri Bakanlığı ile müştere
ken tertiplediği bir müzik kervanı yurt dışına gönderilmiştir. Tu
rizm ve Tanıtma Bakanlığının da iki Tanıtma Kervanı Avrupa’da,
gösteriler yapmıştır.
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EKİM 1973’DE
TÜRKİYE’NİN DIŞ İLİŞKİLERİ
VE BAŞLICA MİLLETLERARASI OLAYLAR
KRONOLOJİSİ

1 Ekim

1973

AR PA Ç A Y BARAJI KONUSUNDA
TÜRK-SOVYET GÖRÜŞMELERİ
Türkiye-Sovye-tler Birliği -hududunda inşa
edilecek Arpaçay barajı konusunda müzakereler
de bulunmak -üzere Ankara’ya gelmiş olan Sov
yetler Birliği Bakanlar Konseyi Dış İktisadi İliş
kiler Devlet Komitesi Başkan Yardımcısı Vasili
Sergeyev başkanlığındaki Sovyetler Birliği he
yeti ile Dışişleri Bakanlığı Ekonomik ve Sosyal
İşleri Genel Müdürü Oğuz Gökmen başkanlığın
daki Türk (heyeti arasında görüşmelere başlan
mıştır.
Konu ile (ilgili olarak Dışişleri Bakanlığın
dan 4 Ekim’d e şu açıklama yapılmıştır :
«8 Ocak 1927 tarihinde Türkiye ile Sovyetler
Birliği arasında Kars’ta imzalanan Hudut Sula
rından İstifadeye dair Mukavelenamede hudut
sularından yarı-yarıya istifade edileceği ve lüzu
mu halinde her iki tarafça da hudut suları üze
rinde regülatör veya baraj yapılabileceği -hükme
bağlanmıştı.
Arpaçay üzerinde Sovyetlerle müşterek bir
baraj kurulması fikri ilk defa olarak 1961 yılında
ortaya atılmış, bilâhare 1966-68 yıllarında temas
ve çalışmalara başlanmıştır.»

3 Ekim 1973

BAYÜLKEN-KAVALİERATOS GÖRÜŞMESİ
H AKKIN D A AÇIKLAM A
Dışişleri Bakanı Halûk Bayülken, Yunanlı
meslekdaşı Kavalieratos ile görüşmesi neticesin
de şu açıklamayı yapmıştır :
^Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun 28.
dönemi vesilesi ile 2 Ekim 1973 -tarihinde New
York’ta Yunanlı meslekdaşıtm M. Kavalieratos
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ile tekrar (görüşerek Atlantik İttifakı ile ilgili ye
ni fikirlerin alabileceği istikametleri, ikili ilişki
lerimizi ve Kıbrıs meselesin gözden geçirdik.
Atlantik İttifakı konusunda son zamanlar
da ileri sürülen fikirler, siyasî, askerî ve diğer ha
yatî menfaatlerimiz çerçevesi dahilinde tetkik
edilmiştir.
İkili ilişkilerimiz konusunda, ayrı bir usule
tâbi olan Kıbrıs meselesine muvazi olarak, iki
memleket arasındaki ikili ilişkilerin sıklaştırıl
masına mani diğer bütün engelleri ortadan kal
dırmak için Kopenhag’daki buluşmamız sırasın
da vâki prensip mutabakatımızın devamı sade
dinde, iki memleket arasındaki ilişkilerin dosta
ne bir hava içinde gelişmesi amacıyla taraflardan
her birinin kendi bakımından halledilmiş g ö r
meyi arzu edecekleri meseleleri ihtiva eden lis
teler iteatisini kararlaştırdık.
Taraflarca ayrıca incelenecek olan bu lis
telerde belirtilen meselelerin bir sonuca bağlan
masının tabî olacağı usul ve şartların dâha ileri
bir tarihte tespiti hususunda da mutabık kaldık.
Bahsefco'mı listelerin teati edilecek
olması, ne
özellikle her iki memlekette yaşayan azınlıklara
müteallik meseleler ile genellikle carî sorunları
çözümüne ve ne de Kopenhag’da avdetimizde ya
pılan açıklamalarda yer almış olan prensiplerin
tatbikine bir engel teşkil etmeyecektir.
Kıbrıs meselesi bakımından ise, bu soruna
bütün taraflaraca kabule şayan bir çözüm şekli
bulmak için Anayasa uzmanları ile
[Birleşmiş
Milletler Genel Sekreterinin Özel Temsilcisinin
katıldıkları toplumlararası genişletilmiş görüşme
lerin devam etmesinin gerektiği hususunda mu
tabık kaldık.»

3 Ekim 1973

ÇİN - TÜRK İLİŞKİLERİ

Yeni Çin Haber Ajansı, son 25 ay içinde iki
ülke arasındaki ticari temasların arttığını, Çin’in
bu yıl Türkiye’den 500 bin ton pamuk, Türkiye’
nin de Çin’den 20 bin ¡ton pirinç aldıklarını bil
dirmiştir. Yeni Çin Haber Ajansı, Türkiye ile Çin
Halk Cumhuriyetinin emperyalizm ve derebeyli
ğe karşı benzer mücadeleler verdiklerini, bugün
her iki ülkenin de kalkınma yolunda olduğunu
ve yabancı saldırısına karşı tetikte durduklarını
ilâve etmiştir.

4 Ekim 1973

DENKTAŞ’IN M A K A R İO S A CEVABI
Mâkariosün İttifak ve Garanti Anlaşmala
rını geçerli saymadığını ¡söylemesi üzerine bir de
meç veren Kıbrıs Cumhurbaşkanı yardımcısı ve
Türk Yönetimi Yürütme ¡Kurulu Başkanı Rauf
Denktaş şunlan söylemiştir :
«Meşru Kıbrıs hükümetinin bu anlaşmaları
fesh etmediğini biliyoruz. Bu kesindir. Meşru Kıb
rıs hükümetinin Rum kanadı, anlaşmaları feshet
mek ve Enosis yolunu açmak için 1963’ten bu ya
na çaba harcamaktadır. Bize, yani Kıbrıs hükü
metinin Türk kanadına saldırısının nedeni de bu
idi. Görüşmelerin bugüne kadar olumlu bir so
nuç vermemesinin de nedeni budur. Anlaşmala
rın fesh edilmediği ortadadır.»

5 Ekim 1973

FİNLANDİYA-AET SERBEST TİCARET
ANLAŞM ASI
Finlandiya’nın, Avrupa Ekonomik Toplulu
ğu ile bir serbest ticaret anlaşması imzalaması,
ile taraflar ¡arasında uzun bir müddettir devam
eden müzakereler sona ermiştir. Finlandiya’dan
evvel AET ile anlaşma imzalayan ülkeler, Avus
turya, İzlanda, Bor tekiz, İsveç, İsviçre ve Norveçtir.
77

6 Ekim

1973

ARAP-İSRAİL SAVAŞI
Mısır Arap Cumhuriyeti kuvvetleri ile İs
rail kuvvetleri arasında Süveyş kanalı bölgesin
de, diğer yandan da Suriye kuvvetleri ile İsrail
kuvvetleri arasında Golan tepelerinde çarpışma
lar başlamıştır. Mısır kuvvetleri kanalın doğu
yakasına geçerek, büyük ilerlemeler kaydetmiştir.
Orta Doğudaki durum ile ilgili olarak An
kara’da yoğun temaslar başlamış ve Dışişleri Ba
kanı Halûk Bayülken, 8 Ekim günü Mısır Arap
Cumhuriyeti ve Suriye büyükelçileriyle müştere
ken görüşerek, kendilerinden son durum hakkın
da bilgi almıştır. Bayülken daha sonra İsrail Mas
lahatgüzarı Slhaoül Bar-Haim’i, ABD Büyükel
çisi William Macomber’i, Irak Büyükelçisi Mahmud A li Al-Daoud’u ve Tunus [Büyükelçisi Muhammed Slim Benghazi’yi ayrı ayrı kabul et
miştir.
Dış işleri Bakanı, temaslarına 9 Ekim’de d e
devam ederek, sırasıyla Sovyetler Birliği, Fran
sa ve İngiltere Büyükelçileri ile görüşmüştür. Öte
yandan, Bakanlık sözcüsü Semih Akbil bir açık
lama yaparak, Türkiye’nin Birleşmiş Milletler
Güvenlik Konseyinin 242 sayılı Kararında öngö
rüldüğü üzere, Arap ülkelerinin meşru 'taleplerini
desteklemekte olduğunu bildinmiştir (Bk. Bel
ge 1).
Diğer yandan, Mısır ve Suriye’nin Ankara’
daki Büyükelçileri bir basın toplantısı düzenle
yerek, savaş konusunda bilgi vermişlerdir.
Bayülken, 10 Ekim’de Kuveyt Büyükelçisi
ile görüşmüştür. Büyükelçi Türkiye’nin tutumun
dan dolayı bütün Arap ülkeleri adına teşekkürle
rini bildirmiştir. Öte yandan, Arap-îsrail savaşı
nın yeniden başlaması, ülkemizdeki ortak savun
ma tesisleri ile ilgili olarak basında bazı yorum ve
haberlere yol açmış, bu ortak savunma tesislerinin
Orta-Doğu olaylarına müdahale etmek için kul
lanılması ihtimalinden bahsedilmiştir. Hükûıme-
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tin bu konudaki görüş ve tutumu hususunda ba
sın mensuplarının bir sorusunu cevaplayan Ba
kanlık sözcüsü Semih Akbil şunları söylemiştir :
«Bu tesisler, Kuzey Atlantik Andlaşması
bölgesinin güvenlik ve savunması ile ilgilidir ve
münhasıran Türkiye’nin savunma işbirliği mak
satları için kurulmuştur. Bu amaçlara aykırı ola
rak kullanılmaları sözkonusu olamaz.»
İsrail’in Ankara Maslahatgüzarı da 10 Ekim
günü bir basın toplantısı düzenleyerek, Orta Do
ğu da süren savaşın başlangıç ve gelişmesi konu
sunda bilgi vermiştir.
11 Ekim günü, Cumhurbaşkanı Fahri Korutürfc Suriye’nin Ankara Büyükelçisini kabul et
miş ve Büyükelçi bu kabul sırasında, Suriye Dev
let Başkanmm bir mesaimi şifahi olarak Cumhur
başkanına sunmuştur.
Dışişleri Bakanı ise Birleşmiş Milletler Ge
nel Sekreterine bir mesaj göndererek, Genel Sek
reterin bölgede âdil ve devamlı bir barışın sağ
lanması yolundaki gayretlerinde her zaman Tür
kiye’nin olumlu katkısına güvenebileceğini bil
dirmiştir. iBay ülken temasları sırasında da İran,
Pakistan, Yunanistan ve İtalya Büyükelçileri ile
görüşmüştür.
Bakan, 12 Ekim’de de sırasıyla Yugoslavya,
Irak, İspanya, Çin, Ürdün, Lübnan Büyükelçileri
ile görüşmüş, daha sonra Mısır Arap Cumhuri
yeti ve Suriye Büyükelçilerini birlikte kabul et
miştir.
13 Ekim günü Sovyet Büyükelçisi talebi üze
rine, Cumhurbaşkanı tarafından kabul edilmiş
tir. Dışişleri Balkanı da sırasiyle Hindistan, En
donezya, Avustralya Büyükelçileri, Suudî Ara
bistan ile Libya Maslahatgüzarı ile görüşmüştür.
Dışişleri Bakanı, 15 Ekim günü Yunanistan
Büyükelçisi ile görüşmüştür. Öte yandan, îstanbul’dâki Arap ülkeleri temsilcileri Amerika’nın
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İsrail’le silâh yardımı yapması konusundaki gö
rüşlerini bir bildiri ile açıklamışlardır.
Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Semih Akbil,
16 Ekim günü, İncirlik üssünün kullanılması ko
nusunda bir açıklama yapmıştır. Sözcü, yaban
cı bazı radyo ve ajansların 20 Phantom uçağının
İncirlik’t en kalkarak bilinmeyen bir yöne uçtuk
ları yolunda verdikleri bir haberle ilgili bir soru
üzerine şunları söylemiştir :
«Bu tesisler Kuzey Atlantik Antlaşması böl
gesinin güvenlik ve savunması ile ilgilidir ve
münhasıran Türkiye’nin savunma işbirliği amaç
ları için kurulmuştur. Bu bakımdan încirlik’in
de bu amaçlara aykırı olarak kullanılması sözkonusu olamaz.»
Bu arada toplanan M illî Güvenlik Kurulu
da 17 Ekim’de Cumhurbaşkanının başkanlığın
da yaptığı çalışmalar hakkında şu açıklamayı ya
yınlamıştır :
«M illi Güvenlik Kurulu, geçen toplantıdan
bu yana iç ve dış durumlarda vuku bulan geliş
meleri gözden geçirmiş, özellikle Orta Doğu sava
şının doğurduğu buhran ve muhtemel gelişmeler
üzerinde ilgililerden bilgi almış ve bu hususta iz
lenen politikanın Birleşmiş Milletler kararlan,
uluslararası antlaşmalar ve Devletler Hukuku ka
idelerine uygun, açık ve dürüst bir politika oldu
ğunu müşahade etmiştir.»
17-18 Ekim tarihlerinde, Pakistan Başbakanı
Züifikar A li Bhutto, Orta Doğu konusunda görüş
melerde bulunmak üzere Ankara’ya gelmiştir. Pa
kistan Başbakanı daha evvel Tahran’da görüşme
ler yapmış ve Türkiye’den sonra Suudi Arabistan’ı
ziyaret etmiştir.
Yine 17 Ekim günü, Türkiye'nin Cezayir Bü
yükelçisi Faik Melek, Cezayir Dışişleri Bakanlığı
na aşağıdaki açıklamayı iletmiştir :
«Türk hükümeti, kısa süre önce resmî söz
cüsü tarafından yapılmış olan ve Türkiye’de mev-

cut ortak savunma (tesislerinin Kuzey Atlantik
Antlaşması ile tayin edilmiş belli bir bölgenin
savunması amacıyla kullanılabileceği ve sadece
Türkiye’nin -savunması
amacıyla inşa edilmiş
olduklarını açıklayan demecini t-eyid eder. Bu üs
lerin, belirtilen amaç dışında kullanılmasının
sözkonusu olmadığını açıklar.»
Bakanlar Kurulu, 26 Ekim günü, Kıbrıs ba
rış gücünden birliklerin Orta Doğuya gönderil
mesi konusunu da görüşmek (için toplanmıştır.
Toplantıdan sonra şu açıklama yapılmıştır .«Orta Doğu’daki ateşkes kararının gözet
lenmesi amacıyla Güvenlik Konseyince bölgeye
gönderilmesine dün akşam karar verilen Birleş
miş Milletler barış gücünün teşkilinin zaman ala
cak olması dolayısiyle Birleşmiş Milletler Genel
Sekreteri, Türkiye, Yunanistan ve Kıbrıs hükü
metlerine müracaat ederek, Kıbrıs’taki barış gü
cündeki Avusturya, İsveç ve Finlandiya birlik
lerinin Orta Doğu’ya intikaline karar verildiğini
bildirmiş ve her ülkenin muvafakatim istemiştir.
Durumu tetkik eden 'hükümetimiz, Yunanis
tan ve Kıbrıs’ın muvafakatini bildirmiş olduğu
bu talebe olumlu cevap verilmesini kararlaştır
mıştır..»

6 Ekim 1973

DIŞİŞLERİ B AK AN IN IN BİRLEŞMİŞ MİLLETLER
TOPLANTISI DÖNÜŞÜNDE VERDİĞİ DEMEÇ
Dışişleri Bakanı Haluk Bavulken Birleşmiş
Milletler toplantısına katıldıktan sonra yurda
dönüşünde, Yeşilköy havaalanında New Yorik’taki temasları hakkında şu demeci vermiştir :
«New-York’ta bulunduğum kısa -süre içinde
başta Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri W ald
heim, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Baka
nı Kissinger, İngiltere Dışişleri Bakanı Home,
Fransa Dışişleri Bakanı Jobert, Federal Alman
ya Dışişleri Bakanı Scsheel, Sovyet'ler Birliği Dış81

işleri Balkanı Gromiko ve Çin Dışişleri Bakanı ol
mak üzere Batı, Doğu ve öteki dünya ülkelerin
den elliden fazla meslektaşım ile dünya, bölge
ve Birleşmiş Milletler sorunları gözden geçirdik.
Ayrıca bu toplantılardan yararlanarak 25’den fazla Dışişleri Bakanları İle ikili ilişkilerimizi
görüşmek fırsatını buldum. Meslektaşlarım ile
yaptığım görüşmelerden memnunum. Birleşmiş
Milletlerde memleketimizin yeri ve prestiji kuv
vetlidir. Batılı meslektaşlarımla bu kere vaki gö
rüş teatilerimde Amerika Birleşik Devletleri ta
rafından geçen Nisan ayında ileri sürülen A t
lantik İttifaklarının gelişen yeni dünya şartları
na daha iyi intibak ettirilmesine dair görüşlerin
geçen süre zarfında daha ziyade huzur kazandı
ğı ve karşılıklı görüşmelerde Nato İttifakı içeri
sinde yapılan çalışmaların İttifakın caydırıcı kud
ret ve dayanışmasını koruyarak başan ile so
nuçlanacağı 'hususundaki kanaatini kuvvetlen
dirmiştir.
Avrupa Ekonomik Topluluğu ile ABD ara
sındaki başlıca ekonomik, ticari, mali ve para
meselelerinde de tatminkâr bir sonuca varılaca
ğı kanısındayım. ABD yeni Dışişleri Bakam ile
yaptığım görüşmeler, ülkelerimiz arasındaki dost
luk ve ittifak bağlarına uygun olarak çok dosta
ne bir şekilde geçmiş ve ABD’nin müttefiki Tür
kiye’ye atfettiği büyük önemi teyid etmiştir.
Türk-Yunan ilişkileri Nato İttifakı ve Kıbrıs
konusunda Yunanlı meslektaşımla yaptığım gö
rüşme olumlu geçmiştir. Bunu aksettiren ve her
iki Bakan tarafından aynı mealde yapılmış bu
lunan beyanat önceki gün yayınlanmıştır.
Bütün meslektaşlarımdan aldığım genel in
tiba, Cumhuriyetin ilânının 50. yılını kutlamakta
olan memleketimizin demokratik rejimi korumak
ve geliştirmek için gösterdiği büyüik çabaların dik
katle takibedilerek takdir edildiği ve 14 Ekim’de
yapılacak genel seçimlere güvenle bakıldığı ka
nısındayım..

6 Ekim

1973

KIBRIS LİM AN LARIN IN TÜRK GEMİLERİNE
KAPATILM ASI
Kıbrıs Cumhurbaşkanı yardımcısı Rauf
Denktaş, yaptığı bir konuşmada, Kıbrıs limanları
nın, şap hastalığı öne sürülerek, Türkiye’den ge
len gemilere kapatılmasının, Türkiye’den gönde
rilmesi beklenen buğday ile hayvan yemi yardı
mını ertelediğini söylemiş, Rum idaresinin iktisa
di ve siyasi baskısından bahisle Türk toplum unun geleceğini gerekli şekilde garantilenmesi
zorunluğunu belirtmiştir.
Kıbrıs Rum Dışişleri Bakanı Hristofides'm
Birleşmiş Milletlerdeki konuşmasına değinen
Denktaş, Rum idaresinin, Türklere verilecek oto
nominin sınırlarını çizmek yetkisine haiz olma
dığını söylemiştir.

6 Ekim 1973

TÜRKİYE İR AN TRANSİT AN LAŞM ASININ
YENİDEN DÜZENLENMESİ
Türkiye ile İran arasındaki transit anlaşma
sının iptal edildiği yolunda çıkan bir haberle il
gili olarak Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Semih
Akbil şunları söylemiştir:
«Türkiye-İran transit anlaşması taraflara son
altı ay içinde haber verilmek şar tiyle, anlaşmayı
uzatma yetkisi vermektedir. Anlaşmanın günün
şartlarına göre yeniden düzenlenmesi gerekmek
tedir. Onun için bu konuda karşı tarafa bir haber
vermedik. Anlaşmanın günün
şartlarına göre
yeniden düzenlenmesini öneriyoruz. Altı aylık sü
re henüz dolmamıştır. İlkbaharda süre dolduktan
sonra iki ülke heyetleri arasında yapılacak görüş
meler sonunda anlaşma yeniden düzenlenecektir.
Bu bakımdan Türkiye-İran transit anlaşmasının
iptal edildiği doğru değildir.»
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6 Ekim 1973

Y E N İ Y U N A N HÜKÛM Eİ

Yeni kurulan Spiro Markezinis hükümetin
de, Cumhurbaşkanı Papadopulos’un daha önce
den belirttiği gibi asker bulunmamıştır. Yeni hü
kümetin bir görevi de seçimleri hazırlamak oldu
ğu bilinmektedir. Hükümetin yeni Dışişleri Ba
kanı Hristo Ksantopulos Palamas,Eylül 1972 de
bulunduğu Dışişleri Bakan yardımcılığı görevin
den sağlık nedeni ile istifa etmiştir.

8 Ekim 1973

TÜRKİYE-YUGOSLAV Y A ADLİ YARDIM
SÖZLEŞMESİ
Türkiye Cumhuriyeti ile Yugoslavya Fede
ratif Sosyalist Cumhuriyeti arasında Ceza İşle
rinde Karşılıklı Adlî Yardım Sözleşmesi Dışişleri
Bakanlığında imzalanmıştır.
Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Genel Müdürlü
ğünden belirtildiği üzere, son yıllarda yabancı
memleketlere giden vatandaşlarımızın çoğunluğu
nun Yugoslavya üzerinden transit geçme duru
munda bulunmaları, bu ülke ile vatandaşları
mızın çıkarlarının gereği gibi korunmasını temin
edecek bir anlaşmanın lüzumunu haklı çıkar
maktadır.

9 Ekim 1973

ŞAP NEDENİ İLE KOMŞU ÜLKELERDE A LIN A N
TEDBİRLER KONUSUNDAKİ TEŞEBBÜSLER
Dışişleri Bakanlığı sözcüsü 'Semih Akbil ko
nu ile ilgili olarak aşağıdaki açıklamayı yap
mıştır :
«Memleketimizin Doğusunda bazı yerlerde
görülen ve hâlen kontrol altına alınmış bulunan
şap hastalığının kendi ülkelerine sirayetini ön
lemek maksadiyle, bazı komşu ımemleketlerce
alınan tedbirlerin aşırı görülmesi üzerine, bu
memleketler nezdinde yapılan teşebbüsler sonu
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cunda bahse konu tedbirler ¡makûl bir seviyeye
indirilmiş olmakla beraber, 'Rodos Adası ile Ak
deniz kıyılarındaki Kuşadası ve Marmaris gibi
turistik bölgeler arasındaki deniz ulaşımının Yu
nanistan ¡tarafından konulmuş olan yasaklarının
elân yürütülmekte olması 'yüzünden Rodos’taki
yabancı turistler Yunan bandıralı gemilerle yur
dumuza gelemomektedirler.
Son defa diğer bir komşu memleketin de
kendi ülkesi ile Türkiye arasında aynı şekilde bir
yasaklamayı yürürlüğe koymuş olması karşısın
da, bu ülkelerden yurdumuza 'gelmek isteyecek
yabancı turistlerin başka bandıralı yabancı ge
milerle yurdumuza gelmeleri mümkündür. Bu
arada İtalyan bandıralı gemilerin bu seferlere
talip oldukları öğrenilmiştir.»
Türk menşeli mallarına yasak koymuş olan
bazı Avrupa ülkeleri ile ilgili olarak da Bakanlık
sözoüsü şu bilgiyi vermiştir :
«Bulgaristan konusunda 'herhangi bir şikâ
yet vâki olmamıştır. Bulgaristan üzerinden tran
sit nakliyat devam etmektedir.
Yunanistan ve Kıbrıs Rum yönetimi her çe
şit Türk menşeli mallara ambargo koymuştur.
Yunanistan transit nakliyata müsade etmektedir.
Yugoslavya, İtalya ve Federal Almanya ma
kûl tedbirler almıştır. Bunlar, uluslararası ölçüde
standart tedbirlerdir. Buna göre şap hastalığı gö
rülen çift tırnâklı hayvanlar ile mamûlleri bu ül
kelere sokulmam aktadır.
Macaristan, Türkiye menşeli tarımsal mamul
lere yasak koymuştur.»

10 Ekim 1973

KIBRIS’TAK İ CEMAATLERARASI
GÖRÜŞMELERİN DEVAMI
Kıbrıs’taki genişletilmiş 'toplumlararası gö
rüşmeler, bir aylık aradan sonra yeniden başla
mıştır. Görüşmelerden önce bir demeç veren Bir85

leşmiş M illetler Özel Temsilcisi Dr. Osorio Tafall,
Dışişleri Bakanı Halûk Bay ülken’in New York’ta
Genel Sekreter Waldheim’e yeni bir Türk-Yunan
diyalogu açılması teklifinde bulunduğu yolunda
ki haberle ilgili bir soruya, 7 Ekim günü yaptığı
bir konuşmada böyle bir iddiayı ileri sürmüştü.
Öte yandan Kıbrıs Cumhurbaşkanı yardım
cısı Rauf Denktaş, 11 Ekim günü, BM Genel Sekreterine bir süre önce gönderdiği mektubun met
nini açıklamış tır. Denktaş bu mektubunda, Makariosün Enosis lehine çıkan basın demeçlerine
Genel Sekreter ve dünya teşkilâtı üyelerinin dik
katini çekmiş, bu arada BM,deki Rum Delegesi
Rossides’in «üniter devlet» deyimi hakkında öne
sürdüğü iddiaları da cevaplandırmıştır.
Mahalli özerkliğin, Kıbrıs Türk toplumunun
varlığı için arzettiği önemi belirten Denktaş, Rossides tarafından BM’de yapılan teşebbüsün, Türk
toplumunu zorla bir Rum formülünün kapsamı
na sokma siyasetinin parçası olduğunu söyle
miştir.
12 Ekim-de ise Yunanistan Başbakanı Markezinis, Londra «Times» gazetesine verdiği bir
demeçte, Kıbrıs sorununda Türkiye ile Yunanis
tan arasında uyuşulmuş bir çözüm şekline va
rılmasını desteklediğini söylemiştir. Markezinis,
bununla beraber, Türkiye ile Yunanistan arasın
da varılacak böyle bir çözüm şeklinin Kıbrıs’iılara empoze edilmeyeceğini de belirtmiştir.
Görüşmeler 22 Ekim’e kadar devam etmiş
ve bu tarihten sonra bir müddet için aralanmıştır.

10 Ekim 1973

YENİ NORVEÇ, M ACARİSTAN VE
BREZİLYA BÜYÜKELÇİLERİ
Norveç Büyükelçisi Mutlef Knudseü, Maca
ristan Büyükeliçisi Karoly Kaposos ve Brezilya
Büyükelçisi Buenno, Cumhurbaşkanına itimat
namelerini sunmuşlardır.
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13 Ekim 1973

N O R V E Ç ’TE Y E N İ H Ü K Ü M E T

Lars Korvald ¡başkanlığındaki koalisyon 'hü
küm etinin istifasından sonra İşçi Partisi lideri
Trygve Brateili azınlık bir hükümet kurmuştur.
Korvald’m koalisyon hülkmeti bir ay önce yapı
lan seçimde çoğunluğu sağlayamamış, Îşçi-Sosyalist koalisyonu 155 sandalyadan 78’ini kazan
mıştı.

14 Ekim 1973

GENEL MİLLETVEKİLİ VE KISMÎ SENATO
SEÇİMİ
Milletvekili genel seçimlerinde Cumhuriyet
Halk Partisi 185, Adalet Partisi 149, Milli Selâmet
Partisi 48, Demokratik Parti 45, Cumhuriyetçi Gü
ven Partisi 13, Milliyetçi Hareket Partisi 3, Türkiye
Birlik Partisi 1 ve bağımsızlar 6 üyelik kazanmış
lardır. Bu partilerin genel milletvekili seçimlerin
de aldıkları oy oranı da şöyledir : CHP : % 33,30;
AP : % 29,82; MSP : % 11,80; DP ■: % 11,89; CGP :
% 5,27; MHP : % 3,38; TBP : % 1,14; Bağımsız
lar : % 2,82. Milletvekili seçimlerine 16,8 milyon
kadar seçmenden % 66,82’si katılmıştır. Senato
seçimleri 27 ilde yapılmıştır.

17 - 18 Ekim 1973

PAKİSTAN BAŞBAKANININ ZİYARETİ
Orta Doğu konusunda görüşmelerde bulun
mak üzere Ankara’ya gelen Pakistan Başbakanı
Zülfikar A li Bhutto, Esenboğa havaalanında ver
diği demeçte özetle şunları söylemiştir;
«Bildiğiniz gibi bölgede bir savaş devam et
mektedir ve bu savaşın yarattığı âcil durumla
dostlarm ve müttefiklerin aralarında istişareler
yapmaları gayet tabiidir.
Bu ziyaret sırasında bizim amacımız, ara
mızda yapacağımız istişareler ile durumun daha
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da aydınlığa kavuşması ve ortak bir hattı hare
ket tesbiti için bazı araştırmalarda bulunmak
tır.»
Başbakan Naim Talû ile Pakistan Başbakanı
arasındaki resmi görüşmeler 18 Ekim sabahı ya
yınlanmıştır (Bk. Belge 2). Daha evvel İran baş
kenti Tahran’ı ziyaret eden Başbakan Bhutto,
Ankara’dan sonra Suudî Arabistan'ı da ziyaret
etmiştir. Pakistan Başbakanı, Ankara’da bulun
duğu sırada, Arap ülkelerinin büyükelçilerini de
kabul etmiş ve büyükelçiler, Orta-Doğu konu
sundaki tutumundan dolayı Pakistan’a teşekkür
etmişlerdir.

17 Ekim 1973

YU N AN İSTAN ’IN ŞAP İLE İLGİLİ
KISITLAMALARI KALDIRILMASI
Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Semih Akbil,
bu konuda aşağıdaki açıklamayı yapm ıştır:
«Şap hastalığı dolayısıyle Yunanistan hü
kümeti tarafından memleketimize karşı konulan
kara, hava ve deniz ulaşım ile turistik seyaıhatları kısıtlayıcı tedbirlerin kaldırılması yolunda iki
ülke arasındaki yapılan müzakereler sonunda
canlı hayvan, et ve et mamulleri nakliyatı hariç,
diğer bütün kısıtlamalar Yunanistan tarafından
kaldırılmıştır.
Buna göre, Ege’deki Yunan adaları ile sahil
lerimiz arasındaki turistik seferler de tekrar
normal hale gelecektir. »

17 Ekim 1973

1972’DE TÜRKİYE’DE H AYAT PAHALILIĞI
ARTIŞI
İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilâtı
(OECD) tarafından hazırlanan bir rapora göre,
1972 yılında Türkiye’de hayat pahalılığı bir yıl
öncesine nazaran %15,5 artmıştır. 1971’deki ar
tış oranı ise %19 olmuştur.
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KIBRIS TÜRK GÖÇMENLERİNİN KÖYLERİNE
DÖNEMEMESİNİN PROTESTO EDİLİŞİ
Kıbrıs Türk Yönetimi Yürütme Kurulu, Dereliköy’e dönmek isteyen Türk göçmenlerine çe
şitli güçlükler çıkaran Kıbrıs Rum yönetimini
Birleşmiş Milletlere ve Avrupa Konseyi İnsan
Hakları Komisyonuna şikâyet etmiştir,

YENİ AFGANİSTAN VE BELÇİKA
BÜYÜKELÇİLERİ
Afganistan Büyükelçisi Korgeneral Muhammed Said ve Belçika Büyükelçisi Jean de
Bassompierre Cumhurbaşkanına itimatnameleri
ni sunmuştur.

PARİS BÜYÜKELÇİMİZİN FR AN SA’DAN
AYRILIŞI
Genel seçimlerde Bursa Milletvekili seçilen
Türkiye’nin
Paris
Büyükelçisi Haşan Esat
Işık, Fransa Cumhurbaşkanı Pompidou’yu ziyaret
ederek kendisine veda etmiştir.
Büyükelçinin, görevinden ayrılışında, Türkiye
ile Fransa arasındaki ilişkilerin durumunun bir
rolü bulunmadığını Türkiye Büyükelçiliğince
açıklanmıştır.

YENİ LAOS, N İJER YA VE SUUDÎ ARABİSTAN
BÜYÜKELÇİLERİ
Yeni Laos Büyükelçisi Phagna Khampan
Panya, Nijerya Büyükelçisi Olak Akporode
Blessing ve Suudî Arabistan Büyükelçisi Şeyh,
Anas Yassin, Cumhurbaşkanına itimatnameleri
ni sunmuşlardır.

2 1 - 3 0 Ekim 1973

K U ZEY

ATLANTİK

ASA M BLESİ

TOPLANTISI

Üye ülkelerin parlementerlerinden oluşan
Kuzey Atlantik Asamblesi, 19. toplantısını Türki
ye Büyük Millet Meclisinde yapmıştır. Toplantı
nın ilk dört günü komisyon çalışmaları halinde
geçmiş ve bu arada Nato’nun geleceği ile ilgili
Dokuzlar Komitesinin raporu görüşülerek Genel
Kurul toplantısına sunulmuştur.
Kuzey Atlantik Asamblesi Genel Kurulu 25
Ekim’de «toplanmıştır. Başbakan Naim Talû, Ge
nel Kuruda bir açış konuşması yaparak, Asamble
nin Türkiye,deki ilk toplantısının, Türk ulusunun
cumhuriyetinin kuruluşunun 50. yıldönümünü
kutladığı sırada yapılmasının büyük bir mem
nunluk vesilesi olduğunu söylemiştir.
Asamble Başkanı İngiliz Muhafazakâr Mil
letvekili Sir John Peel ise, yaptığı konuşmada şu
hususu belirtm iştir:
«Toplantımız, Türkiye’de seçimlerden sonra
manâlı bir zamana rastlamaktadır. Biz, Türk M il
letini demokrasiye bağlı olduklarını bir defa daha
ispat ettikleri için tebrik ederiz. Ayrıca toplantımız
Türk tarihi için önemli bir döneme rastlamıştır.
Hep beraber kutlayacağımız bu mutlu yıldönümü
için Türkiye Cumhuriyetini tebrik ederim.»
Kuzey Atlantik Asamblesi Genel Kuruluna,
Siyasi Komitenin raporunu takdim eden Hollan
dalI sosyalist Milletvekili Beter ıDanfoert de Tür
kiye konusuna değinerek, son iki yıl içinde, Tür
kiye’de insan haklarının kısıtlanmasını sık sık
tenkit ettiğini hatırlattıktan sonra, «ancak bugün
bu ülkenin parlamento binasında, Nato Asamble
sine hitab etmekten» büyük bir mutluluk duydu
ğunu söylemiştir.
Kuzey Atlantik Asamblesi, 30 Ekim’de İstan
bul’da düzenlenen bir törenle so'na ermiştir. Tö
rende konuşan Asamblenin yeni Bakanı, Dani
markalI Sosyal Demokrat Milletvekili Damgaard,
insan haysiyetine yaraşır ve sosyal güvenliği olan
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bir toplum yaratmanla Türk parlamenterlerin baş
lıca görevi olduğunu gördüğünü, son seçimlerin
İttifakın bütün üyelerine Türkiye’de demokrasinin
var olduğunu gösterdiğini söylemiştir.

TAJLÛ HÜKÜMETİNİN İSTİFASI
Başbakan Na-im Talünun, hükümetinin isti
fasını Cumhurbaşkanına sunması üzerine, Cum
hurbaşkanı Fahri Korutürk, yeni hükümetin ku
rulması için istişarelerine başlamıştır. Y e
ni hükümet kuruluncaya kadar Taiû hükümeti gö
revde kalmıştır.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER YILDÖNÜMÜ
MÜNASEBETİYLE YAYIN LAN AN DEMEÇLER
Birleşmiş Milletler Teşkilatının 28. kuruluş
yıldönümü münasebetiyle, Cumhurbaşkanı, Başbaban ve Dışişleri Bakanı birer demeç yayınlamış
lardır. Bu demeçlerde, Teşkilâtın çalışmaları
övülmüş, görevlerinin giderek çoğaldığı belirtil
miş ve uluslararası ilişkilerde yeni bir anlayışın
egemen olması temenni edilmiştir.

BUĞDAY İTHALİ
Amerika’dan 500 bin ton buğday ithâli ka
rara bağlanmıştır. Ayrıca 100 bin ton arpa itha
lâtı yapılacağı da bildirilmiştir.

ARPAÇAY BARAJI ANLAŞM ASI
Türkiye Cumhuriyeti ile Sovyet Sosyalist
Cumhuriyetler Birliği tarafından ortaklaşa inşa
edilecek olan Arpaçay Sulama Barajı hakkındaki
anlaşma, Dışişleri Bakanlığı Ekonomik ve Sosyal
İşler Dairesi Başkanı Oğuz Gökmen ile Sovyetler

Birliği Bakanlar Kurulu Dış Memleketler Ekonomik İlişkiler Komitesi Başkan Yardımcısı Vasili
Sergiyev tarafından imzalanmıştır
Daha sonra bir basın toplantısı yapan Büyü
kelçi Gökmen, anlaşma hakkında şu bilgiyi ver
miştir :
« Arpaçay nehri üzerinde bu nehrin Aras neh
rine kavuştuğu bölgede bir baraj yapılması fik
ri çok eskiden mevcuttu. Bu fikir ilk Cumhur
başkanımız Fahri Korutürk’ün Moskova Büyü
kelçiliği sırasında 1961’de ciddi ele almdı. Bugün
imzaladığımız anlaşma hükümetler arasındaki
nihaî anlaşmadır. Anlaşma, her iki tarafın teşrii
organlarınca onaylandıktan sonra yürürlüğe gi
recektir.
Her iki taraf da baraj için proje hazırladı.
Biz, Sovyetler Birliğinin hazırladığı projeyi ka
bul ettik. Bu projeye göre, bir kısım işler onlar
ca, bir kısım da Türkler tarafından yapılacak
tır. Barajın detay mukaveleleri bugünden baş
lamak üzere üç ay içerisinde hazırlanıp, imza
lanacaktır.
Türkiye baraj inşaatine yarı yanya katılı
yor. Mal ortak, katılma ortak, yararlanma or
taktır. Anahtarın biri Sovyetleri, biri bizim eli
mizde olacaktır.»
Baraj ile ilgili olarak, bunun ayrıca
16,6
milyon rubleye '(250 milyon TL) mal olacağı, top
lanan su ile İğdır ovasında 660 bin dönüm ara
zinin sulanabileceği bildirilmiştir.

26 Ekim 1973

AM ERİKA’N IN NATO MÜTTEFİKLERİNDEN
ŞİKAYETİ
Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri
Ba
kanlığı sözcüsü McCloskey, bir basın toplantısı
düzenleyerek, Amerika’nın Avrupa’lı Müttefik
lerinin son Orta Doğu buhranındaki tutumları
ile ilgili olarak şunları söylemiştir;
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«Batı Avrupa’lı müttefiklerimiz dahil
ol
mak üzere, hepimizi etkileyen çok kritik bir
devre geçiriyoruz. Kendimizi bir gerginlik dev
resi içinde bulduk ve böyle bir durumda Nato
Müttefiklerimizin desteği çok makbule
geçer
di.»

27 Ekim 1973

CHP GENEL BAŞKANININ HÜKÜMETİ
KURM AKLA GÖREVLENDİRİLMESİ
Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk, yeni hü
kümeti kurmakla Cumhuriyet Halk Partisi Ge
nel Başkanı Zonguldak Milletvekili Bülent Ecev it’i görevlendirmiştir.

28 Ekim 1973

RAUF DENKTAŞ IN ZİYARETİ
Cumhuriyetin 50. yıldönümü törenlerine
katılmak üzere Ankara’ya gelen Kıbrıs Cum
hurbaşkanı Yardımcısı ve Türk Yönetimi Yürüt
me Kurulu Başkanı Rauf Denktaş, barış gücünün
Kıbrıs’ta kalmasını gerekli gördüğünü, bu arada
güçten bir miktar askerin acilen Mısır’a gönde
rilmesini de olumlu karşıladıklarını söylemiştir.
Kıbrıs’taki toplumlararası görüşmelere 22
Ekim’den 13 Kasım’a kadar ara verilmiştir.

29 Ekim 1973

PORTEKİZ’DE GENEL SEÇİM
Muhalefet partilerinin katılmadığı Portekiz
Millet Meclisi seçimlerinde, iktidardaki Ulusal
Halk Hareketi Partisi Meclisteki 150 sandalyenin
hepsini kazanmıştır.

CUMHURİYETİN 50. YILDÖNÜMÜ
Türkiye Cumhuriyetinin 50. yıldönümü tö
reninde bulunmak üzere Ankara’ya 78 devletin
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heyetleri gelmiştir (Bk. Belge 3). Törende ayrıca
Kıbrıs Türk cemaati ve çeşitli uluslararası kuru
luşlar temsil edilmiştir. Ayrıca, Cumhuriyetin 50.
yıldönümü, çeşitli ülkelerde özel programlarla
kutlanmıştır. Bu arada Pakistan’ın Lamaka şeh
rinde, Atatürk için bir anıt yaptırılmış, Pakis
tan’ın folklor ve ordu toplulukları Türkiye’ye
gelmiş, ülkenin okullarında 50. yıldönümü anıl
mış ve hatıra pullar çıkartılmıştır. İran’da ise,
Tahran’m bir caddesine Mustafa Kemal Atatürk
adı verilmiş, özel pullar bastırılmış ve Îran-Türk
yazarlarının şiirleri yayınlanmıştır. Hindistan’da
da New Delhi’nin bir caddesinde Atatürk adı
verileceği bildirilmiş, okullarda özel programlar
hazırlanmıştır.

30 Ekim 1973

BOĞAZ KÖPRÜSÜNÜN AÇILIŞI
Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk İstanbul
Boğaz Köprüsünü hizmete açmıştır.
Boğaziçi Köprüsü 516 milyon liraya mal ol
muştur. Müteahhit firmaya 22 milyon dolar ve
110 milyon lira ödenmiştir. Köprünün maliyeti
dahil olmak üzere, çevre yolu projesinin toplam
keşif bedeli 2 milyar 150 milyon lira olarak tah
min edilmiştir.

31 Ekim 1973

TÜRKİYE-FEDERAL A LM A N YA ASKERİ
YARDIM ANLAŞM ASI
Federal Almanya’nın 1964’ten beri Nato çer
çevesinde Türkiye’ye yapmakta olduğu askeri
yardımın 7. kısmıyla ilgili anlaşma Bonn’da im
zalanmıştır. Anlaşma, Federal Almanya’nın Tür
kiye’ye 100 milyon mark tutarında askeri gereç
vermesini öngörmektedir.
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9 Ekim 1973

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞININ ORTA DOĞU SA V A ŞI İLE İLGİLİ
AÇIKLAMASI
Dışişleri Bakanlığısı sözcüsü Semih Akbil, Orta Doğu’daki son
durumla ilgili olarak şu açıklamayı yapm ıştır:
«Türkiye, çeşitli vesilelerle, «ne savaş, ne barış» tâbirinde
desini bulan olumsuz ve âtıl durumun, yalnız bir çözüm yolu
lunmasını menfi şekilde etkilemekle kalmayıp aynı zamanda
det tohumlarını ihtiva ettiğini ve böylece bölgede patlamaya
derece müsait bir ortam meydana getirdiğini ifade etmiştir.

ifa
bu
şid
son

Gene çeşitli vesilelerle ifade edilmiştir ki, banş sadece harbin
ademi mevcudiyeti olmayıp böyle menfi bir tariften çok daha ge
niş ve olumlu bir anlam taşır ve binnetice milletlerarası camia bu
çıkmaza bir son vermek için elinde bulunan bütün imkânları kul
lanmakla yükümlüdür.
Son zamanlarda giderek artan şiddet olaylarına sebebiyet ve
ren bu durumun neticede geniş çaplı bir silâhlı mücadeleye ve kah
dökülmesine müncer olmasını Türkiye teessür ve endişe ile karşı
lanmıştır. Çatışmanın bir an önce durdurulmasını ve âdil bir barı
şa yol açılmasını diliyoruz.
Türkiye öteden beri Orta Doğu anlaşmazlığına âdil, şerefli vc
barışçı bir çözüm yolu getirilmesi görüşünü savunmuş ve bu amaç
lara, mevcut şartlar içinde, en uygun düştüğüne inandığı Güvenlik
Konseyinin 242 sayılı Kararını desteklemiştir. Türkiye bu görüşünü
el’an da muhafaza etmektedir ve mezkûr Kararda öngörüldüğü,
üzere, kuvvet kullanılarak işgal edilen Arap ülkelerinin toprakları
nın tahliye edilmesini âdil, devamlı ve barışçı bir çözümün en
önemli unsurlarından biri olarak görmektedir ve bu ülkelerin bu
konudaki meşrû taleplerini desteklemeğe devam edecektir.»
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18 Ekim 1973
TÜRKİYE-PAKİSTAN BASIN BİLDİRİSİ

Pakistan İslâm Cumhuriyeti Başbakanı ve Dışişleri Bakam
Sayın Zülfifcâr Ali Butto 17 -18 Ekim 1973 tarihlerinde Türkiye’ye
kısa bir ziyarette bulunmuştur.
Pakistan Başbakam’na, Savunma ve Dışişleri ile görevli Dev
let Bakanı Sayın Aziz Ahmed, Başbakanlık Enformasyon İşleri
Özel Yardımcısı Saym Yusuf Buch, Pakistan Hükümeti Dışişleri Ba
kanlığı Sekreteri Saym Agha Shahi ve Pakistan’ın Ankara Büyük
elçisi Saym Enver Murad refakat etmişlerdir.
Başbakan Butto, Türkiye Cumhurbaşkanı Saym Fahri
türk tarafından kabul edilmiştir.

Koru-

Ziyaret sırasında Başbakan Butto ile Türkiye Başbakanı Saym
Naim Talû ve Türkiye Dışişleri Bakanı Saym Ümit Halûk Bayülken
arasında cereyan eden geniş kapsamlı ve verimli görüşmelerde iki
tarafı ilgilendiren konular ve uluslararası sorunlar üzerinde durul
muş ve son gelişmelere özel bir önem atfedilmiştir. Görüşmeler,
iki dost ülke arasındaki ilişkileri yansıtan samimiyet ve tam bir
anlayış havası içinde geçmiştir.
Taraflar Orta-Doğu’daki vahim durumdan duydukları endişe
yi paylaştıklarını belirtmişlerdir. İki taraf, kuvvet kullanmak yolu
ile toprak kazanılmasına karşı olduklarını ve bu meyanda, Güven
lik Konseyi’nin 22 Kasım 1967 tarihli ve 242 sayılı Kararını destek
lediklerini teyid etmişlerdir. Taraflar, İsrail kuvvetlerinin bu Ka
rara uygun olarak işgal altındaki Arap topraklarından çekilmele
rinin, Orta-Doğu sorununa âdil, sürekli ve şerefli bir çözüm bulun
masında temel bir unsur olduğu hususundaki inançlarını teyid e t 
mişlerdir.
Kısa bir süre önce patlak veren çarpışmaların tam bir savaş
haline dönüştüğünü kaydeden ve halihazırdaki silâhlı çatışmanın,
yalnız Orta-Doğu bölgesinin değil, bütün dünyanın zarar görebile
ceği daha tehliketi durumlara yol açacak şekilde merdivenleşebileceğini gözönüne alan Taraflar, çarpışmaların sona ermesini sağla
mak için faal çaba sarfedilmesinin gereğini tebarüz ettirmişlerdir.
Geçmişte iki ülke arasında yapılan işbirliği ve danışmaların
her bakımdan faydalı olduğunu gözönünde tutan Taraflar,
bir
ateş-kesin gerçekleştirilmesinin yanısıra, Orta-Doğu
sorunlarına
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adalet ve hakkaniyet ilkelerine uygun, sürekli, şerefli ve barışçı bir
çözüme doğru atılacak adımlara katkıda bulunmak için ellerinden
gelen çabayı göstermek hususunda mutabık kalmışlardır. Bu h e
defe ulaşmak için, Taraflar birbirleriyle teması sürdürmek ve böl
gede sürekli barışı sağlamak yollarını ve olanaklarını araştırmam
konusunda mutabakata varmışlardır.

(Esas Metin)
TURKISH — PAKISTANI PRESS RELEASE
H. E. Mr. Zulfikar Ali Bhutto, the Prime Minister and the
Minister of Foreign Affairs of the Islamic 'Republic o f Pakistan paid
a short visit to Turkay on 17 - 18 October, 1973.
Prime Minister was accompanied by H. E. Mr. Aziz Ahmed,
Minister of State for Defence and Foreign Affairs; FL E. Mr. Yusuf
Buch, Special Assistant to Prime Minister for Information; H. E. Mr.
Agha Shahi, Secretary to the Governement of Pakistan, Ministry of
Foreign Affairs; H. E. Mr. Enver Murad, Ambassador of Pakistan,
Ankara, H. E. Fahri Korutürk, President of the Republic o f Turkey.
During the visit, Prime Minister Bhutto and H. E. Mr. Naim
Talû, the Turkish Prime Minister and H. E. Mr. Ümit Halûk Balülfcen,
the Turkish Foreign Minister held wide - ranging and fruitful
discussions on matters of mutual interest and on international ques
tions with particular reference to recent developments. The talks were
held in an atmosphere of cordiality and complete understanding
which charac terizes the relations between the two friendly countries.
The two sides shared a common concern about ¡the grave situati
on in the Middle East. They reaffirmed their opposition to 'the acquisi
tion o f territory by the use of force. In this respect, they reiterated
their support of the Security Council Resolution 242 of November 22,
1967. They reaffirmed their belief that ¡the vithdrawal of the Israeli
forces from the occupied Arab territories in conformity with this
Resolution is a fundamental element in attaining a just, durable and
honourable solution of the Middle East question.
Noting that the hostilities which broke out recently have reached
the dimes!ons of a full-scale war, and taking into consider ation that
the present armed conflict may further escalate into more dangerous
situations, from which not only the Middle East region but the whole
99

world may suffer, the two sides stressed the necessity of
efforts to bring about the cessation of hostilities.

active

Recalling their cooperation and consultations carried out in the
past, which were beneficial in all* respects, the two sides agreed to
devote their best efforts ¡to contributing to the bringing about of a
cease-fire accompanied by steps towards a permanent, honourable
and peaceful solution of the Middle East questions in conformity
with the principles of justice and equity. Eor the attainment of this
end, the two sides agreed to keep in ¡touch with each other and
explore ways and means of securing lasting peace in the region.
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29 Ekim 1973

CUMHURİYETİN 50. YILDÖNÜMÜNE K ATILAN
YAB AN C I HEYETLER
Çeşitli ülkelerin heyetleri, Cumhuriyetin 50. yıldönümü törenine
katılmışlardır. Törende Kıbrıs Türk Cemaatini, Cumhurbaşkanı yar
dımcısı ve Türk Yönetimi Yürütme Kurulu Başkanı Rauf Denktaş
temsil etmiştir. Ayrıca, Nato Genel Sekreteri Joseph Luns, Avrupa
Konseyi Danışma Meclisi Başkanı Guiseppe Ve deva to, Avrupa Kon
seyi Genel Sekreteri Lujo Toneic - Sorinj, Avrupa Toplulukları Ko
misyonunun bakan seviyesindeki üyesi Rauf Dahrendorf da hazır
bulunmuşlardır. Yabancı heyet üyeleri, Ankara’dan sonra İstanbul’a
giderek Boğaziçi Köprüsünün açılış töreninde hazır bulunmuşlardır.
Cumhuriyetin 50. yıl töreninde temsil edilen ülkeler heyetleri
şunlar olmuştur :
Afganistan
: Millî Eğitim Bakanı Dr. Himetullah Dazwak,
Büyükelçi General Esadullah Seraj ve Ankara
Büyükelçisi Korgeneral Muhammed Said.
Amerika Birleşik
Devletleri

: Ulaştırma Bakanı Clauda S. Brimegar, Büyükelçi
W illiam Macomber.

Arjantin

: Büyükelçi G. Blanco Villalta, Ankara Büyükelçisi
J. E. T. Sanchez - Santamaria.

Arnavutluk

: H afif Sanayi Bayanı Mükerrem Fuga, Ankara
Büyükelçisi bekir isufi, Ankara Büyükelçisi Ulvi
Lulo.
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Avustralya

: Büyükelçi J. M. McMillan.

Avusturya

: İmar ve Teknik İşler Bakanı Josef Moser, Büyü
kelçi Dr. Franz Herbatschek.

Bahreyn

: Kalkınma ve Bayındırlık 'Bakanı Yusuf Ahmed
El-Şirvanî.

Belçika

: Başbakan yardımcısı ve Maliye Bakanı W ill de
Clerg, Bayındırlık Bakanı Altered Calif ice, Bü
yükelçi Jean de Bassompierre.

Brezilya

: Cumhuriyet Başsavcısı Prof. Dr. Jose Carlos Moreira Alves, Elçi Carlos Alberto Peraira Pinto.

Bulgaristan

: Bayındırlık ve Yapı İşleri Bakanı Grigor Stoickov,
Dışişleri Balkan yardımcısı Nenko Cevkov, Büyü
kelçi Marin Vatchkov.

Ç a d

: Orman Bakanı Toğbe Bess ande, Eğitim Müfetti
şi Nober Um, Maslahatgüzar Charles Tatala.

Çekoslovakya

: Ulaştırma Bakanı Vlastimil Chalupa, Metalürji
ve Endüstri Bakanı Milos S'tur, Büyükelçi Dr. Petr
Brudnak.

Çin Halk
Cumhuriyeti

: Tarım ve Orman Bakanı Sha Fang, Dışişleri Ba
kanlığı Batı Asya ve Kuzey Afrika Dairesi Genel
Müdürü Tsmao Ke Chiang, Büyükelçi Liu Chun.

Danimarka

: Ulaştırma Bakanı Jens
Sandager Jeppesen.

Kampmann,

Büyükelçi

Dominik

: Büyükelçi Anselmo Paulino Alvares

Ekvator

: Beyrut Büyükelçiliği Müsteşarı Fileteo Samauiego.

El Salvador

: Dışişleri Bakanı Mauricio Borgonovo Pohl, Proto
kol Şefi Ricardo Maohon Diaz.

Endonezya

: Büyükelçi Muhammed
Ali Murşid,
Me er sahi d Wonsgsodirdj o.

Etyiopiya

: İmparatorluk Meclisi üyesi Bitwoded Asfaha, Bü
yükelçi Belaohew Jemaneh.

Fas

: Millî Eğitim Bakanı Dey Ould Sidi Baba, Genç
lik ve Spor Bakanı Münir Doukkali, Kraliyet Ka
binesi üyesi Muhammed Chfiq, Kraliyet Subayı
Abbeltah Ben Othman.

Müsteşar
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Fildişi Sahili

: Devlet 'Bakanı Lova İomande.

Filipinler

: Büyükelçi Jose M. Alejandrino, Paris Büyükelçisi
Luis Moreno Saloedo.

Finlandiya

: Büyükelçi Ake Fray.

Fransa

: Kamu İşleri Bakanı Phillippe 'Malaud, Büyükelçi
Roger Vaurs.

Gana

: Mahallî İdare Bakanı Tümgeneral A. Aferi, Bü
yükelçi J. Edward Barnor Özel Kalem Müdürü
Amudzi.

Hindistan

: Turizm ve Sivil Havacılık Bakanı Dr. Karan
Sing'h, Dışişleri Bakanlığında Genel Müdür Dr.
Sinha, Büyükelçi K. Raman Harayanan.

Hollanda

: Dışişleri Bakanlığında Devlet Sekreteri Laureny
Brinikhorst, Büyükelçi O. Tih. van Baarda.

Honduras

: Büyükelçi Oscar Acosta.

I r a k

: Yüksek Eğitim ve İlmî İncelemeler Bakanı
Husham El-Şavî, Protokol Şefi El-Şeyhli, Büyük
elçi Dr. Muhammed A li ELDavud.

İngiltere

: Çevre İşleri Bakanı Feoffrey Rip'pon, Parlâmento
üyesi Lord St.
Phillips.

İ ran

Oswald, Büyükelçi

Sir Horace

: Millî Petrol Şirketi Müdürü (eski Başbakan) Dr.
Manucber Eghbal, Türk-İran Dostluk Demeği
asbaşkanı Dr. Habib Dadfer, Büyükelçi Cemşid
Gharib.

İrlanda

: Adalet Bakanı Patrick Cooney, Büyükelçi Denis
Mcd'onald.

İspanya

: Bayındırlık Bakanı Gonzalo Fernandez de la Mora
Prof. Martin Almagro Basoh. Büyükelçi Emilio
Garrigues.

İsrail

: Ankara Maslahatgüzarı Shaul Bar-Waim.

İsveç

: Büyükelçi Östen Matheus Lundborg(

İsviçre

: Büyükelçi Jean-Denis Grandjean.
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İtalya

: Senato Dışişleri Komisyonu Başkanı (eski Başba
kan) Mario S'celba, Dışişleri (Bakanlığında Genel
Müdür Mario
Mondello,
Büyükelçi Giorgio
Smoquina.

İzlanda

: Büyükelçi Sigurdur Bjarnason.

Japonya

: Eski Bakanlardan Eiichi Nishumura,
Tatsuo Hirose.

Kamerun

: Büyükelçi Jean-Claude
Ngoh,
Francois N ’dine Ebakisse.

Kanada

: Kabine üyesi ve Senato Hükümet Lideri Paul M ar
tin, Büyükelçi Gerald F. G. 'Hughes.

Katar

: Bağdat Büyükelçisi Ahmed El-Arfia.

Güney Kore

: Millî Savunma Bakanı Jae Hung Yu, General
Byung Hyuen Lee, Büyükelçi Oban Htun Pak.

Kuveyt

: Büyükelçi Abdul Aziz El-Ruşid.

L a os

: Büyükelçi Phanga Kamphan Panya, Protokol Şefi
Phanga Oudong Sananikone.

Lübnan

: Tarım Bakanı Sabri Hamade, Sosyal İşler Bakanı
Emil Ruh ana, Büyükelçi Faysal Sultan.

Lüksemburg

: Ulaştırma ve Enerji Bakanı Marcel Mart, Hükü

Büyükelçi

Maslahatgüzar

met Yüksek Müşaviri Rene Logelin.
Macaristan

: Makina ve Metalürji Bakanı Gyula Horges, Dışiş
leri Bakan yardımcısı Yanos Nagy, Büyükelçi
Karoly Papcsos.

Malaysia

: Kültür Gençlik ve Spor Bakanı Ali bin Hacı Ah
med, Büyükelçi Yusuf ZainaL Dışişleri Bakanlı
ğından Haşini Taib.

Meksika
Mısır Arap

: Büyükelçi Alfonso Castro Valle.

Cumhuriyeti

: Ankara Büyükelçisi Yusuf Kamalzade.

Moğalistan

: Adalet Bakanı Purev Donoyn.

N e pa1

: Genel İdare ve

Orman Bakanı Hanri

Bahadur

Bashet.
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Nijerya

: Sağlık Bakanı Alhaji Aminu Kano,
Blessing Akporode.

Norveç

: Dışişleri Bakanlığı Genel sekreteri
Gjellum, Büyükelçi Ditlef Knudson.

Pakistan

: Eğitim ve Eyâietlerarası Koordinasyon Bakanı
Abdul Hafız Pirzada, Ulusal Meclis üyesi Mian
Hamid Yasihnhan, Büyükelçi Enver Murad.

Peru

: Büyükelçi Jorge P. Fernandini.

Polonya

: H afif Sanayi Bakanı Tadeusz Runicki, Dışişleri
Balkan yardımcısı Josef Czyerek, Büyükelçi Ignacy
Loga-Sowinski.

Portekiz

: Ticaret Bakanı Dr. A. de Azeredo vaz Pinto Proto
kol Şefi Helder de Mendonça E. Cünha, Büyükelçi
A. P. de Mesquita.

Romanya

: Hafif Sanayi
Feorge Marin.

Senegal

: Büyükelçi Massamba ıSarre.

Somali

: Hükûımet üyesi Ömer Arteh Galip.

Sovyetler Birliği

: Adalet Bakanı Terebilov Viladimir İvanoviç, Dış
Ekonomik İlişkiler Komitesi Başkan yardımcısı,
Kulev İkador Anatolieviç, Büyükelçi Vassiiiy F.
Groubyakov.

Sudan

: Dışişleri Bakanı Dr. Mansur Halid, Dışişleri Ba
kanlığında Müsteşar Faruk Abdelrahman.

Suriye

: Büyükelçi Salah El-Dinc Terazi.

Büyükelçi
Sverra

Bakanı Ion Oraciun, Büyükelçi

Suudî Arabistan : Büyükelçi Şeyh Yusuf Anas Yassin.
Ş i 1i

Büyükelçi Alejanoro Jara.

Tayland

: Büyükelçi Dej Tabdhat,
Tongohan Jotikesthira.

Tunus

: Dışişleri eski Bakanı Habib Burgiba Jr. Gençlik
ve Spor Bakanı Muhammed Sayah, Büyükelçi
Slim Benghazi.

U gan d a

: Kooperatif ve Pazarlama Bakanı Mustafa Ramathan, Teknaloji ve Sanayi B'akanlığı Müsteşarı
Kobel.
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Büyükelçilik

Başkâtibi

Ürdün

: Büyükelçi Mutasın El-Bilbeysî.

Vatikan

: Devlet Sekreterliği Delege Domenico Enrici, Tem
silcisi Salvatore Asta, İkinci Kâtip V. Vittorio del
Giorno.

Venezüella

: Geliştirme Bakanı Dr. Haotor Hernandez Carabono, Büyükençi Luis Alberto Olovaria.

Güney Vietnam

: Dışişleri Bakanı Nguyen Dhu Due, Büyükelçi
Dang Ngoc Tran, Maslahatgüzar Trinh Tich Loan.

Yémen

: Başbakan yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed Numan, Büyükelçi Ahımed Hüseyin El-Maroni.

Yugoslavya

: Federal İcra Konseyi üyesi Milerad Birovljev Fe
deral Adalet Bakanı Mukbil Beyzat, Büyükelçi
Edvard Klujn.

Yunanistan

: Ulaştırma Bakanı
İoannis İzounis.

Orestis Yakas,

Büyükelçi

105

