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Ahmet Kurtcebe ALPTEMOÇÎN
Dışişleri Baikam 

İstanbul, 1940

13 Ekim 1990 - 23 Haziran 1991





Safa GİRAY
Dışişleri Bakam 

İzmir, 1931

23 Haziran 1991 - 21 Kasım 1991





Hikmet ÇETİN 
Dışişleri Bakanı 

Lice, 1937 

21 Kasım 1991





Tugay ÖZÇEBİ
Büyükelçi 

Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı 

İstanbul, 7.12,1939

27.7.1989 - 29.6.1991





Özdeni SANBERK
Büyükelçi 

Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı 

Ankara, 1.8.1938

1.7.1991





Hüseyin E. ÇELEM
Büyükelçi

Müsteşar İkili Siyasi Îşîer Yardımcısı 

İstanbul, 28.9.1937

27.7.1989 - 31.7.1991



Bilgin UMAN
Büyükelçi

Müsteşar İkili Siyasi İşler Yardımcısı 

İsparta, 25.9.1938

3.8.1991



Ünal 13 ¿m Ah
Büyükelçi

Müsteşar Çok Taraflı Siyasi İşler Yardımcısı 

Ankara, 31.8.1939

21.10.1991



Filiz BÎNÇMEN 
Büyükelçi

Müsteşar Çok Taraflı Siyasi İşler Yardımcısı

30.6.1989

Müsteşar Yardımcısı - Bakanlık Sözcüsü 

Zonguldak, 24.7.1939

21.10.1991



Tanşuğ BLEDA
Büyükelçi 

Müsteşar Ekonomik İşler Yardımcısı 

Ankara, 16.11.1934

1.3.1988



Ömer E. LÜTEM
Büyükelçi 

Müsteşar İdari İşler Yardımcısı 

İstanbul, 17.10.1933

17.7.1939



Ö. Faruk ŞAHÎHBAŞ
Büyükelçi 

Teftiş Kurulu Başkanı 

İstanbul, 3.8.1927

2.5.1988



Erdem ERNER
Büyükelçi 

Dışişleri Eğitim Merkezi Başkam 

Büyükada, 15.ı5.1927

1.9.1989



İsmet BİRSEL
Büyükelçi 

Kültür İşleri Genel Müdürü 

İzmir, 8.2.1934

1.12.1989



Üstün DİNÇMEN 
Büyükelçi 

Protokol Genel Müdürü 

İstanbul, 11.8.1936

1,12.1989



Rıza TÜRMEN 
Büyükelçi

Çök Taraflı Siyasi İşler Genel Müdürü 

İstanbul, 17.6.1941

2410.1989



Zeki ÇELİKKOL
Büyükelçi

Konsolosluk, Hukuk ve Sosyal İşler Genel Müdürü 

İzmit, 2.1.1938

1.9.1988



Taner BAYT OK 
Büyükelçi 

Avrupa Toplulukları Genel Müdürü 

Kırşehir, -20.4J.936

21.1.1991



Bilal ŞİMŞİR 
Büyükelçi 

ikili Siyasi İşler Bakanlık Müşaviri 

Omurtak, 6.4.1933

3.12.1990



Tanju ÜLGrEN
Büyükelçi 

İkili Siyasi İşler Bakanlık Müşaviri 

Ankara, 30.8.1936

1.10.1991



Prof. Dr. Hüseyin PAZÂBCJI
Birinci Hukuk Müşaviri 

Babaeski, 17.12.1944

17.7.1989



/

Korkmaz HAKTANIR 
Elçi

İkili Siyasi İşler Genel Müdürü 

Menemen, 24.1=1943

17.7.1989

Erding ERDÜN 
Elçi

İkili Ekonomik İşler Genel Müdürü 

İstanbul, 19.4.1941

17.7.1989



Metin ÖRNEKOL
Elçi

Çok Taraflı Ekonomik İşler Genel Müdürü 

Sivas, 23.6.1940

9.3.1989

Tahsin TARLAN
E'lçi

Müşterek Güvenlik İşleri Genel Müdürü 

Kadıköy, 1940

15.2.1991



öııder ÖZAR 
Elçi

İkili Siyasi İşler 
Genel Müdür 

Yardımcısı 
İstanbul, 1937

7.9.1988

Solmaz ÜNAYDİN 
Elçi

İkili Siyasi İşler 
Genel Müdür 

Yardımcısı 
Ankara, 1943

7.9.1988

Faruk LOĞOĞLU 
Elçi

ikili Sij^asi İşler 
Genel Müdür 

Yardımcısı 
Ankara, 1941

1.8.1989

Sencar ÖZSOY
Elçi

İkili Siyasi İşler 
Genel Müdür 

Yardımcısı 
İstanbul, 1942

18.12.1989

Mehmet GöRKAY 
Elçi

İkili Siyasi İşler 
Genel Müdür 

Yardımcısı 
İstanbul, 1944

15.2.1991

Şükrü TUFAN 
Elçi

|kili Siyasi İşler 
Genel Müdür 

Yardımcısı 
Çorlu, 1942

1.12.1991



Uğur ZÎYÂL
Elçi

Çok Taraflı Siyasi İşler 
Genel Müdür Yardımcısı 

İstanbul, 1944
7.9.1988

Balkan KEZILDELİ
Elçi

.Çok Taraflı Siyasi İşler 
Genel Müdür Yardımcısı 

Sarıkamış, 1941 
1.12*1991

Fiigen OK 
Elçi

Çok Taraflı Siyasi İşler 
Genel Müdür Yardımcısı 

İstanbul, 1941
7.9.1988



Yaman BAŞKUT 

Biçil
İkili Ekonomik İşler 

Genel Miidür 
Yardımcısı 

İstanbul, 1939
9..3.1989

Süha NO YAN 

Elçi
İkili Ekonomik İşler 

Genel Müdür 
Yardımcısı 

Gaziantep, 1941
18.7.1989

İrfan SARUHAN 

Elçi
İkili Ekonomik İşler 

Genel Müdür 
Yardımcısı 

Simav, 1932
8.11.1989

Elçi1
İkili Ekonomik İşler 

Genel Müdür Yardımcısı 
Antalya, 1943

1.2.1991

'isi

A. Mithat BALKAN
** Elçi 

İkili Ekonomik İşler 
Genel Müdür Yardımcısı 

İstanbul, 1944
1.2.1991

M. Burhan ANT



Uluç ÖZÜLKER
Elçi

Avrupa Toplulukları

Genel Müdür 
Yardımcısı 

İstanbul, 1942
7.9.1988

Aydan KARAHAN 
Elçi 

Çok Taraflı 
Ekonomik îşler 

Genel Müdür 
Yardımcısı 

Ankara, 1942
7.9.1988

M. Tansu OKANBAM 
Elçi 

Çok Taraflı 
Ekonomik İşler 

Genel Müdür 
Yardımcısı 

İstanbul, 1942
7.9.1989

Mehmet Ali İRTEMÇELÎK
Elçi

Çok Taraflı Ekonomik İşler 
Genel Müdür Yardımcısı 
(Bakan özel Müşaviri) 

İstanbul, 1950
24.10.1989

Akın ALPTUNA
Elçi

Çok Taraflı Ekonomik İşler 
Genel Müdür Yardımcısı

Nazilli, 1942
13.3.1990



Ünal MARAŞ’Ll 
Elçi

Müşterek Güvenlik İşleri 
Genel Müdür Yardımcısı 

İstanbul, 1941
7.9.1988

Earlas ÖZENER
Elçi

Müşterek Güvenlik İşleri 
Genel Müdür Yardımcısı 

Ankara, 1945
1.6.1990

Sadi ÇALIŞLAR
Elçi

Müşterek Güvenlik İşleri 
Genel Müdür Yardımcısı 

İzmir, 1941
24.5.1989

Candan AZER
"'Elçi

Müşterek Güvenlik İşleri 
Genel Müdür Yardımcısı 

İstanbul, 1941
15.2.1991



Acar TÜZÜN
Elçi 

Kültür İşleri 
Genel Müdür Yardımcısı 

Ankara, 1941
7.9.1988
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Metin G-ÖKEE
Elçi 

Kültür İşleri 
Genel Müdür Yardımcısı 

(İstanbul, 1940
7.9.1988

Selçuk İNCESU

Genel Müdür Yardımcısı 
İstanbul, 1937

17.11.1989
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Sevinç DALYANO&LU
Elçi

Konsoosluk, Hukuk ve Sosyal İşler 
Genel Müdür Yardımcısı 

İstanbul, 1940
8.2.1988

Erkan G-EZER
Elçi

Konsolosluk, Hukuk ve Sosyal İşler 
Genel Müdür Yardımcısı 

İstanbul, 1940
9.3,1989

Acar GERMEN
Elçi

Konsolosluk., Hukuk ve Sosyal İşler 
Genel Müdür Yardımcısı 

İstanbul, 1937
15.2.1991



Mehmet EZEN
Elçi

Protokol Genel Müdür 
Yardımcısı 

İstanbul, 1940 
7.9.1988

îlhan YÎĞİTBAŞIOĞLU
Elçi

Protokol Genel Müdür 
Yardımcısı 

Rizaiye, 1941
7.,9.1988



Aykut BERK
Elçi

Personel Dairesi 
Başkanı 

Kilis, 1938
24.5.1989

Volkan ÇOTUR
Elçi

Arşiv ve Ulaştırma Dairesi 
Başkanı 

İstanbul, 1938
24.5.1989

Cenk DUÂTEPE
Elçi

İstihbarat ve Araştırma Dairesi 
Başkanı 

Üsküdar, 1944
1.2.1991

Ali ARSIN
"Elçi

Siyaset Planlama Dairesi 
Başkanı 

Ankara, 1944
15.2.1991



Aydemir ERMABI 
Elçi

İdari ve Mali İşler Dairesi 
Başkanı 

Üsküdar, 1944
8.8.1939

Murat SUNGAR
Elçi'

Enformasyon Dairesi Başkanı 
Bakanlık Sözcüsü 

Ankara, 1942 
1.8*1989 - 15,10.1991

Ferhat ATAMAM 
Elçi

Enformasyon Dairesi Başkanı, 
Ankara, 1946

1.11,1991



2. K R O N O L O J İ

1991 YILI KRONOLOJİSİ 

(1 Ocak - 31 Aralık 1991)





2 - 4 Ocak
Dışişleri Bakanı Ahmet Kurt’cebe Alptemoçin’in Dışişleri Bakanı Sahap- 
zade Yakup Khan’ı davetine icabetle Pakistan’ı ziyareti.

5-16 Ocak • ..."
Milli Eğitim Bakanı Avni Akyorun ABD’yi ziyareti. :

7-10 Ocak 1
Devlet Bakanı Işın Çelebi’nin Arnavutluk’u ziyareti.

7-12 Ocak ¿C - ;
Belçika Eski Başbakanı ve Dışişleri Bakanı, Avrupa. Parlamentosu AKP 
(Afrika, Karayip, Pasifik) Komisyonu Başkanı Leo Tindemaııs’ın ülke- 
m,izi ziyareti. . "
8 -9  OcaJ*
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. İmren Aykut’un Katar Çalışma, 
Sosyal İşler ve İslam Bakanı Abdurrahman Saad El Derham’m davetine 
icabetle Katar’ı ziyareti.

8 -10 Ocak
Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi Tugay özçeri’nin Suriye Bakan 
Yardımcısı Yusuf Şakkur’un davetine icabetle Suriye’yi ziyareti.

9 Ocak
Türkiye - Fransa Karma Ekonomik Komisyonu Birimci Dönem Toplantısı 
Mutabakat Zapitı’mn onaylanması. ; 2
9-14  Ocak
Romanya Sağlık Bakanı Bogdan Marinescu’nun Sağlık Bakanı Halil 
Şıvgm’m davet Misi olarak ülkemizi ziyareti.

10 Ocak
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ille Romanya Hükümeti Arasında Sağlık 
ve Tıp BaMmleri Alanında İşbirliğine İlişkin Anlaşma’mn onaylanması.

10 Ocak
Türkiye Cumhuriyeti ve Arnavutluk Sosyalist Halk Cumhuriyeti Hü
kümetleri Arasında Ekonomik ve Ticari Konularda Yapılan Görüşme
lere İlişkin Protokol’uıı onaylanması.

10 Ocak
Türkiye, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği ve Bulgaristan arasında 
Karadeniz’de FIR (Uçuş Bliligi Bölgesi) hatıtmın yeniden düzenlenmesini 
öngören protokol’un imzalanması.

10 -11 Ocak
İrlanda Dışişleri Bakanı Gerard Coliins’in Türkiye’yi ziyareti.



10-17 Ocak
Türküye - Tuııus KEK toplantısı, Ankara.

11 Ocak
1991 Yunus Emre Sevgi Yılı münasebetiyle ORF’nin Dörnbirn stüdyo
larından «YUNUS EMRE GECESİ» düzenlenmesi.

13 Ocak
ABD Dışişleri Bakanı James Baker’in Türkiye’yi ziyareti.

13 -14 Ocak
İngiltere Dışişleri Bakanı Douglas Hurd’un ülkemizi ziyareti.

14 Ocak - 8 Şubat
AGİK Uyuşmazlıkların Barışçı Çözüm Yolları Uzmanlar Toplantısı, 
Valetta.

15 Ocak
Türkiye Cumhuriyeti ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği ara
sındaki Ekonomik, Ticari, Bill'imsel ve Teknik İşbirliğinin Geliştirilme
sine Dair Uzun Vadeli Program’m uygulanmasına ilişkin 1991 - 1992 
Yılları Bilimsel ve Teknik İşbirliği Uygulama Programı’nm imzalanması, 
Ankara.

15 -18 Ocak
Dışişleri Bakanı Ahmet Kurtcebe Alptemoçin’in Danimarka ve Nor
veç’i ziyareti.
21 Ocak
Hükümetimiz ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı arasında «Be
densel özürlüler İçlin Mesleki Eğitim Merkezi Kurulması» konulu pro
jenin imzalanması.
23 Ocak
Pakistan Başbakanı Mian Nawaz Sharif in Başbakan Yıldırım Akbu- 
lut’un davetlisi olarak: ülkemizi ziyareti.
23 - 24 Ocak
Balkan İşıbirKği Ekonomi/Dış Ticaret Bakan Yardımcıları Toplantısı, 
Belgrad.
24 - 25 Ocak
Romanya Başbakanı Petre Roman’m BaşibaJkan Yıldırım Akbulut’un 
davetine icabetle ülkemizi ziyareti.
25 Ocak
21 Haziran 1990 tarihlinde Ankara’da imzalanan Türkiye - Azerbaycan
1990 - 1992 Yıllarına İlişkin Tıp ve Sağlık İşbirliği Protokolu’nun onay
lanması.
20



26 Ocak
10 Ekim 1990 tarihinde Ankara’da imzalanan Türkiye >- Gürcistan 1990-
1992 yılları Tıp ve Sağlık İşbirliği Protokolü’n un onaylanması.

27 Ocak
Çok Taraflı Yatırım Garanti Kuruluşu (MIGA) Konvansiyonu uyarınca 
ülkemizce MIGA’ya verilecek olan ve adıgeçen Kuruluş tarafından ül
kemizde yaltmm yapacak yatırımcılara sağlanacak garantilerin Türkiye 
tarafından onaylanmasına ilişkin esasları kapsayan belgenin onaylanması.

28 Ocak
7 Kasım 1990 tarihinde Aşkabat’ta  imzalanan Türkiye - Türkmenistan 
Ekonomik, Ticari, Bilimsel ve Kültürel İşbirliği Protokolü'nun onaylan
ması.

28 - 29 Ocak
Birleşmiş Milletler Uyuşturucu Maddeler Yakın ve Orta Doğu Alt* 
Komisyonu Toplantısı, Viyana.

28 Ocak -1 Şubat
Norveç Savunma Bakanı Hollst’un Milli Savunma Baltanı Hüsnü Do- 
ğan’m resmi davetlisi olarak ülkemizi ziyareti.

28 Ocak - 1 Şubat
AKPM 42/3. dönem toplantısı, Strasburg.

28 Ocak - 8 Mart
BM İnsan Hakları Komisyonu 47, dönem toplantısı, Cenevre.

29 - 30 Ocak
Başbakan Yıldırım Akbulut’un Norveç Kralı Olav V’in Cenaze törenine 
katılmak üzere İsveç’e gidişi.

29-31 Ocak
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. İmren Aykuit’uıı Danimarka’yı 
ziyareti.

30 - 31 Ocak
Devlet Bakam M. Vehbi D'inçerler 'başkanlığında bir heyetin 4. OECD 
Çevre Bakanları toplantısına iştiraki, Paris.

30 Ocak - 8 Şubat
Birleşmiş Milletler Uyuşturucu Maddeler Komisyonu toplantısı, Viyana.

31 Ocak -1  Şubat ^
Türkiye - AT Karma Parlamento Komisyonu Başkanlık Divanı toplan
tısı, Ankara.

21



3 -10 Şubat
Türkiye - Sovyetler Birliği Kara Sınır Bölgelerinde Iıariıta Yapımı ve 
Doğal Kaynakların Araştırılması ile Tarımsal İlaçlama, Doğal Afetler 
ve Kur tarma Amacıyla Yapılacak Uçuşlara İlişkin İşbirliği Protokolü’nün 
imzalanması ve «Türkiye - Sovyetler Birliği Arasında Hudut Bölgesinde 
Sınırın 10 km. Dahilinde Yapılacak Sivil ve Askeri Uçuşları Düzenleyen 
Protoko'l’un müzakereleri, Moskova.

5 - 8 Şubat
Avrupa Konseyi Kültürel İşbirliği Kurulu 59. Toplantısı, Strasburg.

8 - 7 Şubat
Dışişleri Bakanı A. Kurteebe Alptemoçin’in' İran’ı ziyareti.

7 -17  Şubat
Kazakistan Sağlık Bakanı Aksultan Amanbayev’in Sağlık- Bakanı Halil 
Şivgın’ı n . davetlisi olarak . ülkemizi ziyareti.

8 Şubat
MİSY Büyükelçi Hüseyin Çeleni ile Finlandiya Dışişleri Bakanlığı Müs
teşar Siyasi Yardımcısı' BüyüMeçi Aarno Karhilo arasında İkili Siyasi 
İstişare Toplantısı, Helsinki.

9-10 Şubat
1991 Yunus Emre Sevgi Yılı münasebetiyle Moskova’da Yunus Emre 
Oratoryosu’nun seslendiriilmesi.

10 Şubat
16 Eylül 1988 tarihinde Ankara’da imzalanan Türkiye Cumhuriyeti ve 
Avusturya Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve 
Korunması Anlaşması’nm onaylanması.

11 -15 Şubat
Devlet Bakanı Güneş Taner’in Belçika,. Lüksemburg, Hollanda, Dani
marka ve İtalya’yı ziyareti.

11 -17 Şubat
Dışişleri Bakanı A. Kurteebe Alptemoçin’in Körfez krizinin savaşa dö- 
nüşmesinfdeıı sonraki gelişmelerle ilgili görüşmelerde bulunmak üzere 
Suriye, Mısır ve Suudi Arabistan’ı ziyareti.

13 -14 Şubat
Atlantik Siyasi İstişare Gruhu’nun (APAG) Körfez Savaşı’mn seyri, 
olası sonuçları ve savaş ertesi güvenlik düzenlemeleri konulu özel top
lantısı, Brüksel.
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12 -16 Şubat
Türkiye - Arnavutluk 1. Dönem Turizm Karma Komisyonu top
lantısı, Ankara.

12 -13 Şubat
Devlet Bakanı Kâmran İıian’m Fransa, İngiltere ve Ispanya'yı ziyareti 

13-15 Şubat
Türkiye - EFTA Serbest Mübadele ve İşbirliği Anlaşması müzakerelerinin 
ikinci turu, Cenevre.

14 Şubat
Türkiye - Kazakistan Tıp ve 'Sağlık 1991 - 1995 Y ıları İşbirliği Proto
kolünün imzalanması, Ankara.

14 Şubat
23 Kasım 1990 tarihinde Bclgrad’da imzalanan Balkan ülkeleri Resmi 
Turizm Kuruluşları XXIII. Konferansına ait Protoikol’un onaylanması, 
Ankara.

15 Şubat
ABD Tems'illeiler Meclisi üyeleri Sitephen Solarz ve Gary Ackerman’m 
ülkemizi ziyareti.

15 Şubat
Avrupa Konseyi Sosyal Kalkınma Fonu Avrupa Konseyi İskân Fonun’dan 
sağlanan 40.000.000.— ECU tutarındaki kredi Anîaşması’mn imzalan
ması, Paris.

16 -17 Şubat
Türkiye - İran ve Pakistan'ın üyesi oldukları Ekonomik İşbirliği Teş
kilatı (ECO) Temsilciler Konseyi Toplantısı, Tahran.

16 -19 Şubat
Çekoslovakya Dışişleri Bakanı Dienstbier’in Dışişleri Bakanı Ahmet 
Kurfccebe Alptemoçin’in davetine icabetle Türkiye'yi ziyareti.

17-23 Şubat
Devlet Bakanı Kemal Akkaya’ıım görüşmelerde bulunmak üzere Alman
ya ve İsviçre’ye gidişi.

18-20 Şubat
Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi Tugay özçeri’nin siyasi istişa
relerde bulunmak üzere Hollanda, Belçika ve Almanya’yı ziyareti.

19 Şubat
Dışişleri Bakanlığı Müsteşara Tugay özçeri’nin AT Komisyoııu’nun Tür
kiye ile ilişkilerinden sorumlu üyesi Abel Maitutes ile görüşmesi, Brüksel.
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20-21 Şubat
Avrupa Konseyi Doğu - Batı İlişkileri Olağanüstü Bakanlar Konseyi 
Toplantısı, Madrid.

21 - 27 Şubat
Dışişleri Bakanı A. Kurtcebe Alptemoçin’in ABD ve K&nada’yı ziyareti.

21 Şubat
MİSY Büyükelçi Hüseyin Çeleni ile Hollanda Dışişleri Bakanlığı Siyasi 
İşler Genel Müdürü Büyükelçi Walsum arasında TürkiyeHollanda İkili 
Siyasi İstişare Toplantısı, Lahey.

22 Şubat
Türkiye - Sri Lanka Karma Ticaret Komitesi Birinci Dönem toplantısı 
Mutabakat Zaptının onaylanması, Ankara.

24 - 28 Şubat
Rusya Sovyet Federal Sosyalist Cumhuriyeti Başbakanı Silayev’in Baş
bakan Yıldırım Akbulut’un davetlisi olarak ülkemizi ziyareti.

25 Şubat
«Bilimsel Malzemenin Geçici İthaline Dair Gümrük Sözleşmesi» 
(UNESCO) ile «Deniz Adamları için Sosyal Yardım Malzemesine İlişkin 
Gümrük Sözleşmesi»’ne katılmamızın ve Pedagoji Malzemesinin Geçici 
İthaline Daiir Gümrük Sözlleşmesinin onaylanması, Ankara.

25 Şubat
Türkiye Cumhuriyeti die Rusya Sovyet Federatif Sosyalist Cumhuriyeti 
arasında Ticari ve Ekonomik İşbirliğine Dair Anlaşma ile Tarım Re
formu ve Kırsal Kalkınma Alanında İşb iriliği ne İlişkin Protokol'un im
zalanması, Ankara.

28 Şubat
Dışişleri Bakanı Ahmet Kurltcebe Alptemoçin’in Hollanda Dışişleri Ba
kanı Hans van den Broek ile görüşmesi, Lahey.

1 Mart
Dışişleri Balkanı Ahmet Kurtcebe Alptemoçin’in Dışişleri Bakanı Rolaııd 
Dumas ve Başbakan Mıclıel Rocard ile görüşmeleri, Paris.

3 - 9 Mart
TBMM Başkanı Kaya Erdem Başkanlığındaki Parlamento Heyetinin 
Malezya’yı ziyareti.

4 -6  Mart
Türkiye - Avusturya Kara Ulaştırma Karma Komisyonu Toplantısı, 
Viyana.



4 - 8 Mart
Turizm Bakanı İlhan Aküzüm’ün ITB Berlin Turizm Fuarına katılmak 
üzere Almanya’ya g’idişi.
4 -9  Mart
Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramirail İrfan Tınaz’m Pakistan Deniz 
Kuvvetleri Komutanı Oramirail. Yasitur H. Malık’m resmi davetlisi ola
rak Pakistan’ı ziyareti.

5 Mart
Hükümetimiz ile SSCB Hükümeti arasında «Ulaştırma İnşaatı Alanın
da İşbMiği» Protokolü’ııun imzalanması. Ankara.

5 -9  Mart
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı Lütfullah Kayalar’ın İtalya’yı ziyareti.

6 - 8 Mart
Dışişleri Bakanı A. Kurtcebe Alptemoçin’in AFC ve Lüksemburg’u zi
yareti.

8 Mart
MİSY Büyükelçi Hüseyin Çelem ile İtalya Dışişleri Bakanlığı Siyasi 
İşler Genel Müdürü Büyükelçi Enzo PerÜot arasında İkili Siyasi İstişare 
Toplantısı,. Roma.

9-11 Mart
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Dr. Hassan 
Habibi’nin Türkiye’yi ziyareti.

11 -16 Mart
Norveç Parlamentosu (Sitorting) Savunma Komitesi üyeleri ile Genel
kurmay Başkanlığı ve Savunma Bakanlığı temsilcilerinin ülkemizi 
ziyareti.

11-16 Mart
Cumhurbaşkanı Turgut özal’m beraberinde Devlet Bakanı Güneş 
Taner, Dışişleri Bakanı Ahmet Kurtcebe Alptemoçin ve Kültür Bakanı 
Namık Kemal Zeybek olduğu halde Devlet Başkanı Gorbachev’in da
vetine icabetle SSCB’ne resmi ziyareti.

Sözkonusu ziyareti sırasında :

a) Dostluk, iyi komşuluk ve İşbirliği,

b) Ticari, Ekonomik, Bilimsel ve Teknik İşbirliği "ve

c) Çifte Vergilendirmenin önlenmesi Anlaşmaları imzalanmıştır.
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Ayrıca, Kiev’de Türkiye ile Ukrayna arasında .ilişkilerin ilkeleri ve 
amaçları hakkında Bildiri ve Kültüreli İşbirliği Protokolü ile Telekomi- 
kasyon alanında işbirliğine ilişkin bir niyet protokolü ve Bakü’de Tür
kiye Cumhuriyeti ille Azerbaycan arasında Ticari ve Ekonomik işbirliği 
konusunda mutabakat Tutanağı., Turizm İşbirliği Protokolü ve Aras 
nehri üzerinde köprü yapılması ve Türk - Sovyet sanır kapısının açıl
masıyla ilgili protokol imzalanmış, bir Ortak Bildiri yayınlanmıştır.

13 Mart
Türkiye Cumhuriyeti ile Polonya Cumhuriyeti arasında «Hukuki ve 
Ticari Konularda Adli Yardımlaşma Sözleşmesinin Onay Belgelerinin 
teatisi, Ankara.

(Sözleşme 12 Nisan 1991 tarihinde yürürlüğe girmiştir.)

14 - 21 Mart
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı İmren Aykut’un İtalya ve Avus
turya’yı ziyareti.

16 Mart
ABD Dışişleri Bakanı James Baker’in Türkiye’yi ziyareti.

18 -19 Mart
Suriye Dışişleri Bakanı Faruk El Shara’nm ülkemize bir çalışma ziya
retinde bulunması.

18 - 22 Mart
Türkiye - Fransa Sosyal Güvenlik Karma Komisyonu Toplantısı, Paris.

18 - 31 Mart
Devlet Bakanı Güneş Taner’in görüşmelerde bulunmak üzere ABD’ne 
gidişi.

19 - 22 Mart
Dışişleri Bakanı Ahmet Kurtcebe Alptemoçin’in Türkiye - AT Karma 
Parlamento Komisyonu Toplantıları ve Çekoslovakya Cumhurbaşkanı 
Vaclav Havel’in NATO Konseyinde yapacağı konuşma vesilesiyle dli- 
zelenen topl'ahtıya katılması, Brüksel.

20 Mart
29 Mayıs 1990 tarihinde imzalanan Avrupa İmar ve Kalkınma Banka- 
sı’nın Kuruluş Anlaşmasının onaylanması.

20 Mart
19 Şubat 1947 tarihli ve 5016 sayılı Kanunun eki Milletlerarası Para 
Fonu Ana Sözleşmesinde değişiklik yapılmasına dair Anlaşmanın onay
lanması.
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20 Mart
Türkiye ile Çekoslovakya arasında 18 Şubat 1991 tarihinde akdedilen, 
resmi pasaportları kapsayan Vize Muafiyeti Anlaşması’nın yürürlüğe 
girmesi .

20 Mart
22 Ağustos 1966 tarihli Asya Kalkınma Bankası Kuruluş Anlaşmasına 
katılmamızın onaylanması.

21 Mart
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Almanya Federal Cumhuriyeti Hü
kümeti Arasında Marmara üniversitesi’nde Almanca «İşletme ve Bili
şim» Bölümlerinin Kurulması Hakkmdaki Anlaşma’mn imzalanması.

21-24 Mart
Kültür Bakanı Namık Kemal Zeybek’in Avrupa Kültür Bakanları gay~ 
riresmi Konferansına katılmak üzere (Ispanya’ya gidişi.

21 - 28 Mart
Bayındırlık ve İskan Bakanı Cengiz Altmkaya’mn görüşmelerde bulun
mak üzere SSCB, Federal Almanya ve Avusturya’ya gidişi.

22 -24 Mart
Dışişleri Baıkaııı Ahmelt Kurt cebe Alptemoçin’in görüşmelerde bulun
mak üzere Libya’ya gidişi.

22 Mart -1 Nisan
Cumhurbaşkanı Turgut özaTın Amerüıka Birleşik Devletleri Başkanı 
George Bush, Ameriıkan resmi makamları ve Amerikan akademik çev
releri ile temaslarda bulunmak üzere ABD’ni ziyareti.

24-27 Mart
Ulaştırma Bakanı Cengiz Tuncer’ıin Ulaştırma Bakanları Avrupa Kon
feransı (UBAK). Toplanltısı’na katılmak üzere Fransa’ya gidişi.

24 - 30 Mart
Devlet Bakana Kâmraıı İnan’m Batı Avrupa Birliği Asamblesi Komis
yonları ile Genel kurul toplantılarına katılmak üzere İtalya’ya gidişi.

28 Mart . .
Türkiye - Romanya XI. Dönem Turizm Karma Komisyon toplantısı Pro- 
tokolu’nun imzalanması, Ankara.

28 Mart
Malezya’nın 16 Kasım 1990 tarihinden itibaren Ttîrk vatandaşlarının 
Malezya’ya yapacakları seyahatlerinde vize muafiyet süresini 15 gün
den 3 aya çıkardığını bildirmesi üzerine, karşılıklılık ilkesi uyarınca., 
tarafımızdan da Malezya uyruklulara tanınan sürenim 3 aya çıkarılması.
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29-31 Mart
Ulaştırma Bakam Cengiz Tuncer’in SSCB Ulaştırma İnşaatı Bakanı 
Brejııev’iıı davetline icabetle Sovyet'ler Binliği’ni ziyaretti.

31 Mart - 5 Nisan
Devlet Bakam Cemil Çiçek’in Suudi Arabistan’ı ziyareti.
1 - 3 Nisan
Dışişleri Balkanı Ahmet Kurtcebe Alptemoçiıı’in Romanya’yı ziyareti.

1 - 3 Nisan
OECD ile İşbirliği halinde «Türkiye’nin Piyasa Ekonomisi Deneyimi ve 
Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri» konulu bir Uluslararası Senpozyum ve 
UNDP - UNCTAD - ITC işbirliği ile başlatılmış bulunan Türkiye, Orta 
ve Doğu Avrupa ülkeleri arasındaki işbirliğinin geliştirilmesine yönelik 
proje çerçevesinde düzenlenen «İş Haftas», Antalya.

2 - 3 Nisan
AGÎK Parlamenterler Toplantısı, Madrid.

2 - 5 Nisan
Türkiye - Pakistan Karma Ekonomik Komisyonu 8. dönem toplantısı, 
Ankara.

2 - 6 Nisan
Harp Akademileri Komutanı Org. İbrahim Türkgenci’nin NATO Harp 
Akademileri toplantısına katılmak üzere Lizbon’a  gidişıi.

3 Nisan
Başbakan Yıldırım Akbulut’un beraberinde Devlet Bakanı Işın Çelebi ve 
Bayındırlık ve İskân Bakanı Cengiz Altınkaya olduğu halde Kuveyt’i 
ziyaretleri.

3 - 5 Nisan
Türkiye - Norveç Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaş
ması görüşmeleri, Oslo.

3 -11 Nisan
Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarı Namıik Kemal Kıîıç’ın Haliç Köprü- 
sü’ııün Onanmı ve Genişletilmesi Projesi’ne ilişkin anlaşmanın imzalan
ması amacıyla Japonya’yı ziyareti.

4 Nisan
Türkiye - EFTA Gümrük Konularındaki Uzmanlar Toplantısı, Brüksel.

4 -6  Nisan
İsviçre Dşişleri Bakanı René Félber’in Türkiye’yi ziyareti.
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4 - 7 Nisan
Bulgaristan Sağlık Bakanı I. Chernozmes'ky’nin Türkiye’yi ziyareti.
5 Nisan
Türkiye - Romanya Kara Ulaştırması Komisyonu toplantısı Protokolün 
imzalanması, İstanbul.

5 Nisan
Dünya Bankaısı’ndan sağlanan 100 milyon Dolar tutarındaki «Teknoloji 
Geliştirme Projesıi’ne ait İkraz Anlaşması, Proje Anlaşması ile Ek Mek
tubunun imzalanması.

5 - 9 Nisan
Cumhurbaşkanı Turgut özal’m Hollanda resmi makamları ile temaslarda 
bulunmak ve Amsterdam’da düzenlenecek «Glıoıbal Panel »e iştirak et - 
mek üzere Hollanda’yı ziyareti.

6 Nisan
ABD Temsilciler Meclisi Silahlı Kuvvetler Komitesi Başkanı Demokrat 
Milletvekili Les Aspin’in Ankara’yı ziyareti.

6 Nisan
KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ııı bir çalışma ziyareti için Tür
kiye’yi ziyareti.

6 -15 Nisan
Sanayi ve Ticaret Bakanı Şükrü Yürür’ün Çin Halk Cumhuriyetini 
ziyareti.

8 - 9 Nisan
Türkiye - İsveç Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması 
görüşmeleri, Stokholm.

8 -14 Nisan
Dışişleri Bakanlığı 22. Dönem Aday Meslek Memurlarının hizmet içi 
eğitim çerçevesinde BM Viyana Ofisi ile Viyana Diplomatik Akademi
sini ziyaretleri.

9 -11 Nisan
Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi Tugay özçeri’nin NATO Avru
pa Grubu’nun düzenleyeceği «Değişilme uyum; Bir dönüşüm sürecinden

geçirilirken Avrupa Güvenlik Politikası ve Atlantik - ö t e s i  İlişkiler» ko~ 
ulu Bonn Seminerd’ne katılmak üzere AFC’ne gidişi.

9 - 13 Nisan
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Doğan Güreş’in 108. NATO Askeri 
Komite toplantısına katılması, Brüksel.
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9 - 1 6  Nisan
Kültür Bakanı Namık • Kemal Zeybek’in ABD’ni ziyareti.
10 -11 Nisan
Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti Başkanlık Kurulu Başkam 
Borisav Jovic’in Türkiye’yi ziyareti.
10 -12 Nisan
Türkiye ile EFTA ülkeleri arasında Ibir Serbest Ticaret ve İşbirliği 
Anlaşmaısı imzalanması amacıyla, başlatılmış olan müzakerelerin devamı, 
Cenevre.

11 Nisan
10 Aralık 1990 tarihinde Pekin’de imzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hü
kümeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Arasında Karşılıklı. Arsa Değişimi 
ile Türkiye Cumhuriyeti Pekin Büyükelçiliği, için Kançılarya, Büyükelçi 
ikametgâhı ve Memur Konutlarının Satınalııımasma Dair Anlaşma’nm 
onaylanması.

11 Nisan
Belçika Hükümetinden sağlanan 300.000.000 Belçika Frangı tutarındaki 
krediye ilişkin adıgeçen ülke ile 25 Ocak 1991 tarihinde Ankara’da im
zalanan Anlaşma ve eklerinin onaylanması.

11 -12 Nisan
EUREKA üs!t Düzey Temsildiler Toplantısı, Amsterdam.

12 Nisan
Türkiye Cumhuriyeti ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği ara
sında hava ulaştırmasına ilişkin Mutabakat. Muhitırası’nm imzalanması. 
(Sözkonusu belge 30.5.1991 tarihinde onaylanmıştır.)

12 Nisan
14 Aralık 1990 tarihinde Ankara’da imzalanan Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümeti 'ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Hükümeti Ara
sında Uyuşturucu ve Psükotrop Maddelerin Kaçakçılığına ve Bunların 
Kötüye Kullanımına Karşı Mücadelede İşbirliği Anlaşmasa’nm onay
lanması.

12 Nisan
13 Kasım 1990 tarihinde Ankara’da imzalanan Türkiye Cumhuriyeti 
Sağlık Bakanlığı ile Sudan Cumhuriyeti Sağlık ve 'Sosyal Yardım Ba
kanlığı Arasında Sağlık Alanında İşbirliğine İlişkin Aniaşma’nm onay
lanması.

13 Nisan
Asya Kalkınma Bankası Kuruluş Anlaşmaşı’ma Katılmamızın onaylanması.
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13 Nisan
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Hükü
meti arasında 16 Ekim 1990 tarihinde Şam’da imzalanan Düşürülen 
Türk Uçağının Tazmini Konusunda Türkiye - Suriye Protokolü’nun onay
lanması.

13 Nisan
Türkiye Cumhuriyeti üe Çin Halk Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk 
Sözleşmesinin onaylanması.

13 - 20 Nisan
Dışişleri Bakanı Ahmet Kuritcebe Alptemoain’in İtalya’yı ziyareti,

14 Nisan
Devlet Bakam Güneş Taner’in İlgiltere’yi ziyareti.

14 -17 Nisan
Devlet Bakanı Mehmet Keçeciler’in İngiltere’yi ziyareti.

14 - 21 Nisan
Harp Akademileri Komutanı Org. İbrahim Türkgençi’nin NATO Sem- 
pozyumu’na katılmak üzere Vaşington’a gidişi.

15 -17 Nisan
Başbakan Yıldırım Afcbuılurt’un Avrupa Yatırım ve Kalkınma Bankası’nın 
açılışına katılmaları ve İsveç Başbakanı İngvar Carlsson, İngiltere Baş
bakanı John Majör, Danimarka Başbakanı Paul Schlüter ve Belçika 
Başbakanı Wilfried Martens ile görüşmeleri, Londra.

18 Nisan
MİSY Büyükelçi Hüseyin Çelenim AT Troikası ile siyasi direktörler 
düzeyinde yapılacak olan siyasi ‘istişareler için Lüksemburg’a gidişi,

18 - 21 Nisan
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. İmren Aykut’un Japonya’yı 
ziyareti.
18 - 27 Nisan
Genelkurmay Başkam Org, Doğan Güreş’in Avusturalya ve Yeni Ze
landa’yı ziyareti.
19 Nisan
AFC Dışişleri Bakanı H. Dietrich Genıscher’in Kuzey Iraklı sığınma
cılar konusunda temaslarda bulunmak üzere Türkiye’ye bir çalışma 
ziyaretinde bulunması.
19 - 26 Nisan
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. İmren Aykut’un 12. Asya ve 
Pasifik Konferansı’na kaMmak üzere. Çin Halk Cumhuriyetine, gidişi.
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19 Nisan. - 2 Mayıs
Devlet Balkanı Kanıran İnan’m Avusturalya ve Yeni Zelanda’yı ziyareti.

22 Nisan
Türk - Sovyet Devlet Hudut hattının her iki tarafında kalan 10’ar Km.’lik 
bölgenin içinde yapılacak sivil ve askeri hava vasıtalarının, uçuşlarını 
düzenleyen Protokolün parafe edilmesi, Ankara.

22 Nisan
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İ le  Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri 
Birliği Hükümeti arasında yapılan ve Lenimakan Havaalanı’na zaruri 
koşullarda ve Alet Uçuş Kuralları (IFE) ile iniş-kalkış: yapacak sivil 
ve sivil amaçlı askeri hava vasıtalarının uçuşlarını düzenleyen Proto
kolün parafe edilmesi, Ankara.

22 -26 Nisan
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fahrettin Kurt’un Sovyet Sosyalist 
Cumhuriyetler Birliğini ziyareti.

22 - 27 Nisan
Asya - Afrika Hukuk Danışma Komitesi Toplantısı, Kahire.

23 - 27 Nisan
Norveç Savunma Bakanı Holst’un Mili Savunma Bakanı Mehmet 
Yazar’ın konuğu olarak Türkiye’yi ziyareti.

23 - 29 Nisan
Türk İhraç ürünleri Sergisi, Bakü.

24 - 26 Nisan
Türkiye ile EFTA ülkeleri arasında Serlbesit Ticaret ve İşbirliği An
laşması imzalanması amacıyla başlatılmış olan müzakerelerin devamı, 
İstanbul.
25 Nisan
Devlet Bakanı Mehmet Keçecilerin İran’ı ziyareti.
25 Nisan
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Danimarka Krallığı Arasında Sağ
lık Alanında İşbirliğine İlişkin Protokolün imzalanması, Ankara.
27 Nisan - 7 Mayıs
Bayındırlılık ve İskân Bakanı Cengiz Altınkaya’nm görüşmelerde bulun
mak üzere Zimbabwe ve Federal Almanya’ya gidişi.
28 Nisan - 5 Mayıs
Avrupa Parilamentosu’nun Fransız üyelerinden oluşan ¡bir grubun, Av
rupa Topluluklarına yönelik tanıtma etkinliklerimiz çerçevesinde Dış 
Politika Emsıtiltüsü’nün daVetliisSi olarak Türkiye’yi ziyareti.
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29 - 30 Nisan
Arjantin Dışişleri Bakanı di TetlM’nm ülkemizi ziyareti.

29 Nisan - 2 Mayıs
İran ¡İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Akiber Haşemi Rafsaııeani’nin 
Cumhurbaşkanı Turgut özal’ın davetine ¡icabetle Türkiye’yi ziyareti.
29 Nisan - 8 Mayıs
Baymdırlıık ve İskân Bakanı Cengiz Altmkaya başkanlığında bir heyetin 
BM İnsan Yerleşmeleri Merkezi (HABITAT) 13. İskân Komisyonu top
lantısına katılması, Harare.

30 Nisan
Türkiye - Norveç 1991 - 1994 Dönemi Kültürel Değişim Proğramınm 
imzalanması, Oslo.

1 -6  Mayıs
Devlet Balkanı İbrahim özdemir’in Kuzey Ren Vestfailya Eyaleti Eko
nomi, Orta ölçekli Sanayiler ve Teknoloji Bakanı Günther Einhert’in 
davetlisi olarak AFC’ni ziyareti.

1 - 25 Mayıs
Dünya Metoroloji örgütü XI. Kongresi, Cenevre.

2 Mayıs
Türkiye ile İran arasında Ekonomik ve Ticari İşbirliği Mutabakat Zap- 
tı’nm imzalanması, Ankara.

2 -3  Mayıs
Türkiye (ile EPTA ülkeleri arasında Serbest Ticaret ve İşbirliği Anlaş
ması müzakerelerinin dördüncü turu, Cenevre.

2 - 5 Mayıs
Devlet Bakanı Işın Çelebi’nin İtalya’yı ziyareti.

2- 12  Mayıs
Cumhurbaşkanı Turgut özaıl’ın beraberinde Dışişleri Bakanı Ahmet 
Kurtcebe Alptemoçin, Ulaştırma Bakanı Cengiz Tuncer, Tarım. Orman 
ve Köyişleri Bakanı Lültfulath Kayaüar Olduğu halde Singapur, Avus- 
turalya, Yeni Zelanda ve Malezya’yı ziyareti.

5 -11 Mayıs
Turizm Bakanı İlhan Aküzüm’ün Singapur ve ÇHC’ni ziyareti.
(9 Mayıs’ta  Türkiye - ÇHC Turizm İşbirliği Anlaşması imzalanmıştır.)"" -d»

5- 17  Mayıs
Sağlık Bakanı Halil Şıvgm’m İsviçre ve İngiltere’yi ziyareti.
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6 -7  Mayıs
Dışişleri Bafcaınlığı Müsteşarı Büyükelçi Tugay özçeri’nin siyasi istiha
relerde bulunmak üzere Mkcariistan Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Dev
le!: Sekreteri Tamas Kaitona’nm davetlisi olarak Budapeşte'yi ziyareti.

6 -11  Mayıs
Dış.şleri Bakanlığı 22 Dönem Aday Meslek memurlarının Hizmetiçi 
Eğitim çerçevesinde KKTC’ne yaptıkları inceleme ve eğitim gezisi.

6 -12  Mayıs
Türkiye - ÇHC Çifte Vergilendirmenin önlenmesi Aniiaşması 2. tur gö
rüşmeleri.

6 -7  Mayıs
44. Dünya Sağlık Asamblesi, Cenevre.

7 - 8 Mayıs
TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Adnan Tutkun başkanlığında bir 
heyetin Balkan ülkeleri Parlamerıtolararaaı Dışişleri Komisyonları Tem
silcileri 'toplantısına katılmak üzere Bükreş’e gidişi.

7 -19  Mayıs
Hava Kuvvetleri Komutanı Org. Siyamii Taştan’m NATO üyesi ülke
lerin Hava Kuvveltleri Komutanları geziısi çerçevesinde ABD’ne gidişi.
8 Mayıs
Tü.'kiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Sosyalist Halk Cumhuriyeti ara
sında 2 Şubat 1989 tarihinde imzalanan Kültür Anlaşması’nm onay
lanması.
8 Mayıs
5 Haziran 1989 tarihinde Ankara’da imzalanan Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümeti ile Macaristan Cumhuriyeti Arasında Eğitim ve Kültür Alan
larında İşbirliği Anlaşması’nm onaylanması.
8 Mayıs
21 Nisan 1981 tarihli Milletlerarası Ticari Hakemlik konusundaki Av
rupa Sözleşmesi’rıin onaylanması.
8 Mayıs
10 Haziran 1958 tarihli Yabancı Hakem Kararlarının Tanınması ve 
İcrası Hakkmdaki New York Sözleşmesinin, Sözleşmenin 1. maddesinin 
3. paragrafına uygun olarak, «sözleşmenin sadece karşılıklılık esasına 
göre bu sözleşmeye taraf olan bir devlet ülkesinde verilmiş olan hakem 
kararlarının tanınması ve tenfizi hakkında ve yalnız akdî veya akit 
dışı hukuki müııasebetlerden kaynaklanan ve kendi iç hukukuna göre 
ticari mahiyette sayılan uyuşmazlıklar hakkında uygulanacağı» beya
nıyla onaylanması.
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8 Mayıs
17 Mart 1978 tarihinde Strazburg’da imzaya açılan Suçluların ladesime 
Dair Avrupa Sözleşmesine Ek İkinci Protokolün 5, maddesinin «Tür
kiye Cumhuriyeti Hükümeti, iade taleplerinin niteliği, bunların talepte 
bulunulan ülkedeki diplomatik temsilcilikler tarafından takibi ve bu 
sırada yapılması gerekli işlemler muvacehesinde, iade taleplerinin iletil
mesinde diplomatik yolun kullanılması hakkını saklı tutar» ihtirazi 
kaydıyla onaylanması.

8 Mayıs
7 Şubat 1990 tarihinde Kopenhag’da imzalanan Türkiye Cumhuriyeti ile 
Danimarka Krallığı Arasında Yatırımilarm Karşılıklı Teşviki ve Korun
masına İlişkin Anlaşmanın onaylanması.

-8 Mayıs
19 Haziran 1986 tarihinde Ankara’da imzalanan Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümeti ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyetii arasında Kendi 
ülkeleri Arasındaki ve ötesindeki Hava Servisleri İçin Amlaşma’mıı 
onaylanması.

8 Mayıs
6 Nisan 1987 tarihinde Abu Dhabi’de imzalanan Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümeti lile Arap Emirlikleri Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma 
Anlaşmasının onaylanmam.

8 Mayıs
12 Ekim 1929 tarihinde Varşova’da imzalanan Uluslararası Hava Ta
şımalarına İlişkin Bazı Kuralların Birleştirilmesi HaMandaki Sözleş
meyi değiştiren «Guatemala City Protokolü (1971)», «3 sayılı Montreal 
ek Protokolü (1975)» ve «4 sayılı Montreal Protokolü (1975) »nün onay
lanması.

8 Mayıs
30 Eylül 1977 ve 6 Ekilm 1989 tarihlerinde Montreal'de imzalanan 
«Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesinin 56 ncı Maddesinin Değiştiril
mesine İlişkin Protokol’e katılmamız.
8 Mayıs
5 Haziran 1945 tarihili ve 4749 sayılı Kanunla, onaylanan Şifcago’da
7 Aradık 1944 tarihinde âkit ve imza edilmiş olan Milletlerarası Sivil 
Havacılık Anılaşmasına 83 (BIS) maddesinin eklenmesinin onaylanması.
8 Mayıs
Avrupa Konseyi çerçevesinde hazırlanan ve Türkiye tarafından 1 Kasım 
1988 tarihinde Sıtrazburg’da imzalanan «Avrupa Yerel Yönetimler özerk
lik Şartı »mn, 2. maddesinin 1 numaralı fıkrasına göre;



a) 2 ve 5 inci maddelerinin,
b) 3, 7 ve 8 inci maddelerimin 1 ve 2 numaralı Marallarının,
c) 4 üncü maddesinin 1, 2, 3, 4 ve 5 numaralı filozlarının,
d) 6 inci maddesinin 2 numaralı fıkrasının,
e) 9 uncu mddesıinin 1, 2, 3, 5 ve 8 numaralı fıkralarının,
f) 10 uncu maddesini! 1 numaralı fıkrasının onayılanması.

8 Mayıs
14 Mayıs 1989 tarihinde Cezayir’de imzalanan Türkiye Cumhuriyeti 
ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Arasında Hukuki İşbirliğine 
ilişkin sözleşmenin onaylanması.

8 Mayıs
15 Mayıs 1989 tarihinde Rabat’ta  imzalanan Türkiye Cumhuriyeti ile 
Fas Krallığı Arasında Hukuki ve Ticari konularda Adlî Yardımlaşma
ya Dair Sözleşmenin onaylanması.

8 Mayıs
Türkiye Cumhuriyeti ile Avusturya Cumhu r  iy eti ’ııin taraf bulundukları 
1.3,1954 Hukuk Usulüne Dair Lahey Sözleşmesine ilişkin olarak yap
tıkları 16 Eyılül 1988 tarihli Ek Anılaşmanın onaylanması.

8 Mayıs
23 Mayıs 1989 tarihinde Ankara’da imzalanan Türkiye Cumhuriyeti ile 
Avusturya Cumhuriyeti Arasında Mahkeme Kararlarının Tanınması ve 
Tenfizi Hakkında Sözleşmenin onaylanması.

8 Mayıs
22 Haziran 1989 tarihinde Belgrad’da imzalanan Türkiye Cumhuriyetti 
ile Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti Arasında Hürriyeti Bağ
layıcı Cezanın infazı Amacıyla Hükümlü Şahısların Transferine Dair 
Sözleşmenin onaylanması.

8 Mayıs
Uluslararası Çalışma Teşkilatının 49 uncu Genel Konferansı tarafından
22 Haziran 1965 tarihinde kabul edilen Yeraltı Madenlerinde İşe Alın
mada Asgari Yaş Hakkında 123 sayılı Uluslararası Çalışma Sözleşme
sinin onaylanması.
9 Mayıs
Türkiye Cumhuriyeti ille Bangladeş Halk Cumhuriyeti arasında 15 Ağus
tos 1988 tarihinde Dakka’da imzalanan Askerî Eğitim ve öğretim İş
birliği Anlaşmasında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Anlaşmanın onay
lanması.
9 Mayıs
27 Temmuz 1990 tarihinde Ankara’da imzalanan Türkiye Cumhuriyeti
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ile İtalya Cumhuriyeti Arasında Gelıir üzerimden Alınan Vergilerde 
Çifte Vergilendirmeyi önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma An
laşmasının onaylanması.

9 Mayıs
Türkiye - ÇHC 1991 - 1993 Dönemi Kültürel Değişim Programının im
zalanması, Ankara.

9-10 Mayıs
Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi Tugay özçeri’nlin Polonya Dış
işleri Devlet Sekreteri Makarczyk’in davetlisi olarak siyasi istişarelerde 
bulunmak üzere Varşova’ya gidişi.

9 -12 Mayıs
Devlet Bakanı Cemil Çiçek’in Federal Almanya’yı ziyareti.

12 -17 Mayıs
Başbakan Yıldırım Akbulut’uıı beraberinde Adalet Bakanı M. Oltan 
Sungurlu olduğu halde Kore Oumhuriyeti’ni ziyareti. (14 Mayıs’ta Tür
kiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kore Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması imzalanmıştır.)

12 - 20 Mayıs
KHSG Büyükelçi Zeki Çelikkol başkanlığında bir heyetin Türkiye ile 
ÇHC arasında akdî öngörülen «Hukuki, Ticari ve Cezai Konularda Adli 
Yardımlaşma Sözleşmesi» ile ilgili görüşmelerde bulunmak üzere ÇHC’ııe 
gidişi. (Sözkonusu Sözleşme 20 Mayıs’ta parafe edilmiştir.)

12 - 21 Mayıs
AFC Bremeıı Eyaleti Meoliiisi Başkanı Dr. Dieter Kiink’in ülkemizi zi
yareti.

13-15 Mayıs
İngiltere Savunma Bakanı Tom King’in Milli Savunma Bakam Mehmet 
Yazar’m resmi davetlisi olarak Türkiye’yi ziyareti.

13 -17 Mayıs
İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu’nun 9., Avrupa Mahalli İdarelerden 
Sorumlu Bakanlar Konferansına katılması, Norveç.

14 -15 Mayıs
Merkez Bankası Başkanı Rüşdü Saraçoğlu’nun DüsseMorf Endüstri Ku- 
lübü’nün davetlisi olarak AFC’ni ziyareti.

14 -16 Mayıs
Dışişleri Bakanı Ahmet Kurtcebe Alptemoçin’in Avrupa Konseyi Par
lamenter Meelsi Ekonomik İşler ve Kalkınma Komisyonu Toplantısına 
iştiraki, Antalya.
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14-23 Mayıs
Devlet Bakanı Işın Çelebi’nln Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabis
tan, Kuveyt, Katar, Yemen ve İran’ı ziyareti.

15-17 Mayıs
Avrupa Araştırma Koordinasyon Ajansı (EUREKA) Parlamentolar 
Konferansı, Lahey.

16 Mayıs
Türkiye - Birleşik Arap Emirlikleri Karma Ekonomlik Komisyonu Dör
düncü Dönem Toplantısı, Abu Dhabi.

18 Mayıs
Mısır Arap Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek’in Türkiye’ye 
çalışma ziyareti.

19-23 Mayıs
Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi Tugay özçeri’nin ABD Dışişleri 
Bakan Yardımcısı ile İkili Siyasi İstişarelerde bulunmak üzere Vaşing- 
toıı’a  gidişi.

20 Mayıs
Türkiye - Katar Ekonomik ve Teknik İşbirliği Karma Komisyonu Birinci 
Dönem Toplantısı, Doha.

20 Mayıs
Devlet Bakanı Güneş Taner’in görüşmelerde bulanmak üzere Federal 
Almanya’yı ziyareti.

20 Mayıs
Türkiye - Nahcıvan arasında 1991 -1993 dönemi Kültürel, Eğitsel ve 
Bilimsel Değişim Programının imzalanması, Ankara.

20 - 22 Mayıs
Balkan ülkeleri Kültür Bakanları Toplantısı, Ankara.

21 Mayıs
Türkiye Cumhuriyeti ile Portekiz Cumhuriyeti Arasındaki 5 Aralık 1988 
tarihli Kültür Anlaşmasının onaylanması.

21 Mayıs
Nükleer Enerjinin Barışçı Amaçlarla Kullanılması Alanında Türkiye 
Cumhuriyeti ve Arjantin Cumhuriyeti Hükümeti Arasındaki 3 Mayıs 
1988 ta r ih i işbirliği Anlaşmasının onaylanması.

21-24 Mayıs
Ürdün Dışişleri Bakanı Taher El Masri’nin Dışişleri Bakanı Ahmet 
Kurtcebe Alptemoçin’in davetine icabetle ülkemizi ziyareti.
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22 Mayıs
AT Troika’sı ile Bakanlar düzeyinde siyasii istişare toplantısı, Ankara.

22 - 23 Mayıs
Devlet Bakanı Işın Çelebi başkanlığında bir heyetin Ekonomik İşbirliği 
Örgütü (ECO) Bakanlar Konseyi toplantısına iştiraki, Tahran,

22-31 Mayıs
Macaristan Ulaştırma ve İletişim Bakanı Csaba Siklos’un Bayındırlık 
ve ¡İskân B'akanı Cengiz Altmkaya’nm davetlisi olarak Türkiye’yi ziyareti.

23 Mayıs
MİSY Büyükelçi Hüseyin Çelem ile Siyasi Direktör Chrobog arasında 
Türkiye - AFC İkili Siyasi İstişare Görüşmeleri, Ankara.

23 Mayıs
Türkiye ile Moğolistan ve Taltaristan arasında 1991 - 1993 Dönemi Kül
türel İlişkiler Niyet Protokollerinin imzalanması, Ankara.

23 Mayıs
Devlet Bakanı Güneş Taner, Devlet Balkanı Mustafa Taşar ve Turizm 
Bakanı İlhan Aküzüm’ün Türk Amerikan Dernekleri Federasyonu’nun 
10. Kuruluş Yıldönümü münasebetiyle düzenlenen «Türk Haftası’na 
katılmak üzere ABD’ne gidişi.

23 - 25 Mayıs
Devlet Bakanı M. Vehbi Dinçerler’in Rajiv Gandi’nkı cenaze törenine 
katılmak üzere Hindistan’a gidişi.

23 - 27 Mayıs
Kuzey Aıttlıanıtik Asamblesi Türk Grubu ¡başkanlığından bir heyetin KAA 
İlkbahar toplantısına iştiraki, Rotterdam.

25 - 30 Mayıs
Milli Savunma Bakanı Mehmet Yazar’m Avrupa Grubu (EUROGROUP), 
Savunma Plânlama Komitesi (DPC) ve Nükleer Plânlama Grubu (NPG) 
İlkbahar Bakanlar Toplantılarına katılmak üzere Belçika’ya gidişi.

28 - 30 Mayıs
Çalışma ve Sosyali: Güvenlik Bakanı İmren Aykut’un Tunus’u ziyareti. 

27 - 28 Mayıs
Bulgaristan Dışişleri Bakanı Viktor Valkov’un ülkemizi ziyareti.

27 -29 Mayıs
Türkiye - SSCB Kara Ulaştırması Karma Komisyonu Toplantısı, Moskova.
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27 -29 Mayıs
Tunus Ekonomi Bakanı Sadok Rabah’m Türkiye - Tunus 6. Dönem 
KEK toplantılarına katılmak üzer e ülkemizi ziyareti. (29 Mayıs’ta  Tür
kiye - Tunus Yatırımlarım Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması 
imzalanmıştır.)

27 Mayıs - 3 Haziran
Romanya Adalet Bakanı Victor Babiue’un Türkiye’yi ziyareti. (28 
Mayısta Türkiye - Romanya «Hükümlülerin Nakli Sözleşmesi» imzalan
mıştır.

27 - 30 Mayıs
Türkiye ile EFTA ülkeleri arasında Serbest Ticaret ve İşbirliği Anlaş
ması müzakerelerinin beşindi turu, İstanbul.

28 Mayıs - 7 Haziran
AG'İ'K ülkeleri Kültürel Miras Sempozyumu, Krakow.

29 Mayıs
ABD Genelkurmay Başkanı Colin PowelPin Genelkurmay Başkanı Org. 
Doğan Güreşin davetine icabetle ülkemizi ziyareti.

29 Mayıs
Türkiye - Kırgızistan Ekonomik ve Ticari İşbirliği Protokolü’nün imza
lanması, Ankara.

29 Mayıs - 2 Haziran
Dışişleri Bakanı Ahmet Kurtcebe Alptemoçin’in Fas Dışişleri Bakanı 
AbdeMatef Filali’nin davetine icabetle Fas’ı ziyareti.

29 Mayıs - 2 Haziran
Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarı Namık Kemal Kılııçin Avrupa İmar 
ve Kalkınma Bankası yetkilileri ve diğer mali çevrelerle görüşmek üzere 
İngiltere’yi ziyareti.

30 Mayıs - 6 Haziran
Azerbaycan SSC Sağlık Bakan Yardımcısı Abbas Velibekov başkanlı
ğında bir heyetin Türkiye’yi ziyareti.

31 Mayıs
Türkiye - Bulgaristan Turizm Karma Komisyonu XIV. Dönem Toplantı 
Protokolünün imzalanması, Sofya.

1 - 3 Haziran
OEGD Kamu Yönetimi Komitesi’nin (PUMA) Türkiye özel Programı 
çerçevesinde Dışişleri Bakanlığı Koordinatörlüğünde düzenlenen «Avrupa 
Siyasal İşbirliğindeM gelişmelerin Türkiye’ye etkisi» konulu seminer.
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1 -3  Haziran
Sanayi ve Tiearett Babanı Şükrü Yürür’ün Sovyet Sosyalist Cumhuri
yetler Birliği’ni ziyareti.

2 - 4 Haziran
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Togay Gemalmaz’m Uluslararası 
Enerji Ajansı Bakanları toplantısına kaitılması, Paris.

3 - 6 Haziran
Cumhurbaşkanı Turgut özal’ın Batı Avrupa Birliği Asamblesi (B A.B.) 
Başkamnm daveti üzerine B.A.B. Asamblesinde konuşma yapmak ve 
Fransa Cumhurbaşkanı François MİTTER AND ’la görüşmek üzere Fran
sa’yı ziyareti.

3 - 7 Haziran
Türkiıye - Ürdün VI. Dönem Turizm Karma Komisyonu Toplantısı, 
Amman.

4 - 5 Haziran
Dışişleri Bakanı A. Kurtcebe Alptemoçin’in OE'CD Yıllık Bakanlar Kon
seyi toplantısına iştiraki, Pariıs.

4 - 8 Haziran
İran Sağlık Bakanı’mn Türkiye’yi ziyareti.

5 - 9 Haziran
ABD Ticaret Bakanı Ilobert Mosbacher’in Devlet Bakanı Güneş Taner’in 
davetlisi olarak ülkemizi ziyareti.

5 - 9 Haziran
Tacikistan Cumhurbaşkanı Rahman Nabıev’in Dünya Ekonomik Fo- 
rumu’na katılmak üzere Türkiye’ye gelişi.

5- 11 Haziran
Avrupa Parlamentosu Siyasi Komisyon üyesi ve Türkiye Raportörü 
Sosyalist Grup Başkan Yardımcısı Belçikalı Parlamenter Bn. Raymonde 
Dury’in Türtkiye’yi ziyareti

5- 26  Haziran
Türkiye - SSCB Devlet Hudut Hattının müşterek kontrolünü yapmak 
üzere kurulan Türkiye - Sovyetler Birliği Ortak Kontrol Komisyonu’nun 
13. Dönem Toplantısı, Ankara.

6 Haziran
Türkiye - Sudan Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Koîfıisyonu 4. Dönem 
Protokolu’nun imzalanması, Ankara,

41



6 - 7 Haziran
Dışişleri Bakanı A. Kurtcebe Alptemoçin’in NATO Bakanlar Konseyi 
İlkbahar toplantısına iştiraki, Kopenhag.

6 - 7 Haziran
Balkan Ticaret Odaları Birlikleri Toplantısı, Atina.

6 - 9 Haziran
Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi Tugay Özçeri’nin Bilderberg 
toplantısı vesilesiyle AFC’ııe gidişi.

6 -10 Haziran
Türkiye - Yeni Zelanda Birinci Dönem KEK Toplantısı, Ankara.

9 -1 4  Haziran
TBMM Başkanı Kaya Erdem’m Parlamento Başkanı Gyula Hoin’un da
vetine icabetle Macaristan’ı ziyareti.

11 Haziran
Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Devlet Plânfema Teşkilatı ile Arna
vutluk Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı Arasında Teknik Yardım ve 
Müşavirlik Protokolü’nün imzalanması, Tiran.

12 Haziran
Türkiye - Çekoslovakya Kara Ulaştırması Karma Komisyonu 11. toplan
tısına ait ProtoıkoPun imzalanması, Prag.

12 Haziran
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hü
kümeti Arasında Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlarının Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti’ne, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti V a ta n d a ş la r ın ın  
Türkiye Cumhuriyeti’ne Pasaport Yerine Kimlik Belgesi ile Seyahat E t
meleri Hakkmdaki Anlaşmanın imzalanması, Lefkoşe.

12 -13 Haziran
Irak Başbakan Yardımcısı Tarık Aziz3in Ankara’ya yaptığı çalışma zi
yareti.
12 -14 Haziran
Avrupa Konfederasyonu Toplantısı, Prag.

12-14 Haziran
MİİSY Büyükelçi Hüseyin Çetem başkanlığında Beşinci Balkan Ülkeleri 
Dışişleri Bakanlıkları Yüksek Düzeylii Memurlar toplantısı, Ankara.

12 -15 Haziran
SSCB Kültür Bakanı Nikoîai Gubanko’nun Türkiye’yi ziyareti.
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_13 Haziran
Türkiye - Tunus 1991 - 1993 dönemi Kültürel Değişim Programının im
zalanması, Tunus,

13 -14 Haziran
Türkiye - Danimarka KUK Toplantısı, Kopenhag.

15-21 Haziran
Bulgaristan Meclis Başkam Todorov ile beraberindeki heyetin TBMM 
Başkanı Kaya Erdem’in davetlisi olarak Türkiye’yi ziyareti.
17 Haziran
Türkiye *- Bulgaristan 10. Dönem KEK Toplantısı, Ankara.

17-21 Haziran
Türkiye - Musir Müşterek Emlâk Komisyonu’nun 5. Dönem Toplantısı, 
Ankara.

17 - 22 Haziran
Türkiye - Macaristan Çifte Vergilendirmenin önlenmesi Anlaşması gö
rüşmeleri, Ankara.

18 - 19 Haziran
Türkiye - Bulgaristan konsolosluk görüşmeleri, Ankara.

18-19 Haziran
Devlet Bakanı Kemal Akkaya Başkanlığında EUREKA Türkiye Milli 
Komiıtesi üyelerinin Avrupa Araştırma Koordinasyon Ajansı (EUREKA) 
Beşinci Yıl Kutlama törenleri ve Bakanlar Konferansına katılması, 
Lahey.

18 - 20 Haziran
Terörizm ve Uyuşturucu Madde Kaçakçılığı ile mücadele toplantısı, Bern.

19 - 20 Haziran
Dışişleri Bakanı A., Kurtcebe Alptemoçin’in başkanlığında bir heyetin 
AGİK Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısına katılmasa, Berlin.

24 Haziran
Portekiz Hükümetlinin pasaport türüne bakılmaksızın vatandaşlarımıza 
vize uygulamasına başlaması. (Portekiz uyruklulara pasaport türlerine 
bakılmaksızın 1 Ağustos 1991 tarihi itibariyle vize uygulamasına ge
çilmiştir.)

24- 25 Haziran
Milli Savunma Bakanı Mehmet Yazar’m Avrupa Grubu Vaşington Se- 
mineri’ne katılması, ABD.
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27 Haziran -1 Temmuz
Avrupa Parlamentosu Dış Ekonomik İlişkiler Komisyonu Başkanı Bel
çikalı Liberal Parlamenter Willy de Clerca’in ülkemizi ziyareti.

28 Haziran
Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankasından sağlanan 200 milyon ABD 
Doları tutarındaki özel Yatırım Kredisi Projesine ait İkraz Anlaşma
sının imzalanması.

1 -2  Temmuz
Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi özdem Sanberk ile ABD Sa
vunma Bakanı Kıdemli Yardımcısı Paul Wolfowitz arasında ist işar eller, 
Ankara.

1 - 3 Temmuz
Milli Savunma Bakanı Barlas Doğu’nun Avrupa Bağımsız Program Gru
bunun (IEPG) 9. Savunma Bakanları Toplantısına iştiraki, Belçika.

1 -4  Temmuz
Bulgaristan Genelkurmay Başkanı Korg. Ragniiu Mincev’in Genelkurmay 
Başkanı Org. Doğan Güreş’in davetlisi olarak ülkemizi ziyareti.

2 - 4 Temmuz
Türkiye - Belçika KUK Toplantısı, Ankara.

3 - 7 Temmuz
Romanya Genelkurmay Başkam Tuğg. Dumiıtru Cioflina’mn Genelkur
may Başikanı Org. Doğan Güreş-in resmi konuğu olarak Türkiye’yi 
ziyareti.

4 Temmuz
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Almanya Föderal Cumhuriyeti Hü
kümeti arasında Türk Firmaları işçilerinin istisna Akdi çerçevesinde 
istihdamına ilişkin Anlaşmanın imzalanması, Ankara.

4 - 5 Temmuz
Türkiye - İtalya Yatırımların Karşılıklı Teşvikli ve Korunması Anlaşması 
İkinci Tur Müzakereleri, Ankara.

5 Temmuz
27 Ekim 1989 tarihinde Ankara’da imzalanan Türkiye Cumhuriyeti ile 
Kuveyt Devleti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması 
Anlaşmasının onaylanması.

5 - 7 Temmuz
ABD Kongresi Temsilciler Meclisi üyesi Stephan Solarz'm Türkiye’yi 
ziyareti.
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6 - 9 Temmuz
Birleşmiş Milletler Geııel 'Sekreteri Perez de Cuellar’m ülkemizi ziyareti.

7-10 Temmuz
Büyük Doğal ve Teknolojik Afetlerin önlenmesi, Etkilerinin Giderilmesi, 
Yardımın Organizasyonu Anlaşması 3. Bakanlar Toplantısı, Ankara.

8- 10 Temmuz
bibya Dışişleri Bakanı İibraJhim Möhammed El Buıshari’nin ülkemizi 
ziyaretti.

8-13 Temmuz
TBMM Başkanı Kaya Erdem başkanlığındaki! parlamento heyetinin İr
landa’yı ziyareti.

8 -13 Temmuz
Genelkurmay Başkanı Org\ Doğan Güreş’in Genelkurmay Başkanı Org. 
De Chastelain’in resmi davetlisi olarak Kanada’yı ziyareti.

9 Temmuz
İslam Konferansı örgütü Genel Sekreteri Hamid Al Gabid’in Dışişleri 
Bakanı Sefa Giray’m davetlisi olaraJk ülkemizi ziyareti.

9-11 Temmuz
Makedonya Cumhurbaşkanı Kira Glilgorov’un Hükümetimizin davetlisi 
olarak Türkiye’yi ziyareti
12 Temmuz
Türkiye - Kırgızistan 1991 -1993 Dönemi Kültürel, Eğitsel ve Bilimsel 
Değişim Protokolünün imzalanması, Ankara.

13 -14 Temmuz
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Perns Saud Al Faisal’m Dışişleri Ba
kanı Safa Giray’m konuğu olarak Türkiye’yi ziyareti.

15 -16 Temmuz
Bosna-Hersek Cumhurbaşkanı Alija İzzetbegoviç’in Hükümetimizin da
vetlisi olarak Türkiye’yi ziyareti.

17-19 Temmuz
Türkiye - Avrupa Toplulukları 33. Karma Parlamento Komisyonu top
lantısı, İstanbul.

18-19 Temmuz
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı .Prof. Dr. Ekrem Pakdemirli’nin 
AT Komisyonu Başkan Yardımcıları Martin Bangemann ve Frans And- 
riessen 'te  temasları, Brüksel.
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19 - 22 Temmuz
Devlet Bakanı Cengiz Tüncer’in 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı 
Kutlama törenlerine katılmak üzere KKTC’ne gidişi. ■ -

20 - 22 Temmuz
ABD Başkanı George Buslı’un Gumh urbaşkam Turgut özal’m davetine 
icabetle Türkiye’yi ziyreti.
22 - 23 Temmuz
İngiltere Dışişleri Bakana Douglals Hurd’un Dışişleri Bakanı Safa Gi- - 
ray’m davetlisi olarak ülkemizi ziyareti.

24 - 26 Temmuz
BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs’taki özel Temsilcisi Oskar Camilion ve 
Siyasi Direktör Gusltave Feissel’in Türkiye’yi ziyareti.

30 Temmuz - 1 Ağustos
Arnavutluk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Muhamet Kaplilani’nin Dışiş
leri Bakanı Safa Giray’m konuğu olarak ülkemizi ziyareti.

30 Temmuz - 3 Ağustos
TBMM Başkanı Kaya Erdemlin İsviçre Konfederasyonu’nun kuruluşunun ■ 
700. yılım kutlama törenlerine katılmak üzere Bern’e gidişi.

1 -2  Ağustos
Pakistan Dışişleri Genel Sekreteri Büyükelçi Akram Zeiki’nin Ankara’ya 
bir çalışma ziyaretinde bulunması.

1 - 3 Ağustos
Libya Arap Halk Sosyalist Cemahiriyesi Genel Halk Komitesi Dışişleri 
ve Uluslararası Yardımlaşma Sekreteri İbrahim Mohamed el Bushari’niıı 
Dışişleri Bakanı Safa Giray’m davetine icabetle ülkemizi ziyareti.

2 Ağustos
Türk ve Küba diplomatik, hususi (resmi) ve hizmet pasaportu hâmili 
kişilerin birbiri erinin ülkesine yapacakları 90 güne kadar olan seyahat
lerde vizeden muaf tutulmalarıma ilişkin Anlaşmanın imzalanması,-Ankara. 
(Sözkonusu Anlaşma 1 Ekim 1991 tarihinden iitibaren yürürlüğe gir
miştir.)

3 - 8 Ağustos
İKÖ 20. Dışişleri Bakanları Konferansı, İstanbul.

6 -7  Ağustos
Gürcistan Başbakan Yardımcısı Guram Absandza’nm . Maliye ve Gümrük 
Bakanı Sayın Adnan Kahveci’nin davetine icabetle Türkiye’yi ziyareti.
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7 Ağustos
23 Aralık 1936 tarihimde Roma’d a. imzalanan T. G. ile İtalya Krallığı 
arasında Ticaret ve Seyrisefain Amlaşmaısı’mn 1, 2, 3, 4 ve 5 inci mad
delerinin yürüdükten kaldırılması ve mezkur Anlaşmaya ek protokol ile
24 Ocak 1952 tarihinde Ankara’da imzalanan Türkiye ile İtalya arasında 
Ticaret ve ödeme Anlaşmalarının karşılıklı olarak sona erdirilmesi.

8 -11 Ağustos
Filistin Dışişleri Bakanı Faruk Kadidumi’nin Dışişleri Bakanı İ. Safa 
Giray’ın davetine icalbetle ülkemizi ziyaretti.

9- 18  Ağustos
ABD Kongre üyeleri Henry Hyde, Toby Roth, Robert F. Smith ve 
Claud 'Harris’in ülkemizi ziyaretleri.

13 Ağustos
Ülkemiz tarafından 21 Nisan 1961 tarihinde imzalanan Milletlerarası 
Ticari Hakemlik Konusundaki Avrupa 'Sözleşmesinin onaylanması.

14 Ağustos
Türkiye - Venezüella Kültürel, Eğitsel ve Bilimsel İşbirliği Temel An- 
laşmasıı’nm imzalanması, Karakas.

14-16 Ağustos
Dışişleri Bakanı İ. Safa Giray’m KKTC’ni ziyareti.

15 Ağustos
Ülkemiz tarafından 16 Temmuz 1987 tarihinde imzalanan Suçluların 
İadesine Dair Avrupa Sözleşmesine Ek ikinci Proltokol’ün onaylanması.

15 Ağustos
Yabancı Hakem Kararlarının Tanınması ve Tenfizi Hakkında 10 Haziran 
1958 Tarihinde New York’ta  Yapılan Sözleşmenin onaylanması.

20-21 Ağustos
Dışişleri Bakanı İ. Safa Gliray’m NATO Bakanlar Konseyi’niıı olağan
üstü 'toplantısına katılmak üzere Brüksel’e gidişi.

21 Ağustos
Türkiye - Polonya Karma Ekonomik Komisyonu IX. Dönem Protoko- 
lü’nün imzalanması, Ankara

25 Ağustos -1 Eylül
Tunus Turizm ve El Sanatları Bakanı Mohammed*- Jeghan’ııı Turizm 
Bakanı Bülenit Akarcalının davetlisi olarak Türkiye’yi ziyareti.
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28 Ağustos
Devlet Bakanı Vehbi Dinçerler’in Libya’da iıışa edilmekte olan «Büyük 
Suni Nehir»in bir bölümünün açılışı nedeniyle düzenlenen törenlere 
katılması.

28 - 29 Ağustos
Dışişleri Bakanı İ. Safa Giray’m Yugoslavya Federal Dışişleri Bakam 
Budimir Lonçar’ın davetlisi olarak Yugoslavya'yı ziyareti.

1 -4  Eylül
İngiltere Ticaret ve Sanayi Bakanlığı Ticaret Bakanı Tim Sainsbury’nm 
Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarı Namık Kemal Kılıç’m davetlisi olarak 
ülkemizi ziyareiti.

2 - 6 Eylül
Türkiye - İngiltere Sosyal Güverililk Görüşmeleri, Ankara.

3 -5  Eylül
Dışişleri Bakam İ. Safa Giray’m Danimarka Dışişleri Bakanı Uffe 
Eıllemann. Jensen’in konuğu olarak Danimarka’yı ziyareti.

3 -7  Eylül
Kara Kuvvetleri Komutanı Org. Muhittin Fisunoğlu’nun «Reforger/ 
Certain Shield - 91» NATO Tatbikatını izlemek üzere Frankfurt’a gidişi.

5 Eylül
Türkiye - Fas 1991 -1993 dönemi Kültür Anlaşması Uygulama Progra- 
mı’nın imzalanması, Ankara.
5 -9  Eylül
Devlet Bakanı Kâmran İnan’ın İsviçre Dışişleri Bakanı René Felfoer’in 
davetine icabetle İsviçre Konfedeırasyonu’nun kuruluşunun 700. yıldö
nümünü 'kutlama törenleri çerçevesinde tertiplenen «Avrupa Günü»ne 
katılmak üzere İsviçre’yi ziyareti.

7-12 Eylül
ECO Eğitim, Bilim ve Kültürel İşbirliği Komitesi’nin 1. Toplantısı, 
Tahran.

8 Eylül
14 Mayıs 1989’da Cezayir’de imzaJlanan T. C. ile Cezayir Demokratik 
Halk Cumhuriyeti Arasında. Hukuki İşbirliğine İlişkin Sözleşme’nin 
onaylanması.

8 Eylül
15 Mayıs 1989’da Rabat’ta  imzalanan Türkiye Cumhuriyeti ile Fas 
Krallığı Arasında Hukuki ve Ticari Konularda Adli Yardımlaşmaya Dair 
Sözleşmenin onaylanması.
48



8 Eylül
T. C. ile Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti Arasında Hürriyeti 
Bağlayıcı Cezanın İnfazı Amacıyla Hükümlü Şahısların Transferine Dair 
Sözleşme’ııin onaylanması.
8 - 11 Eylül
AGİK İnsani Boyut Konferansı Üçüncü toplantısı, Moskova Dışişleri 
B;akanı Safa Giray 10 -11 Eylül tarihlerinde toplantının açılışına ka
tılmıştır.

8-21 Eylül
Genelkurmay Başkanı Org. Doğan Güreş’in NATO Askeri Komite top- 
l'antısma ve turuna katılmak üzere sırasıyla Belçika, Kanada ve ABD’yi 
ziyareti.

8- 13  Eylül
Turizm Bakanı Bülent Akarcalı’nm İngiltere, Fransa ve Almanya’yı 
ziyaretli.

9 Eylül
Türkiye - Kolombiya Kültür Anlaşması’ıım imzalanması, Karakas.

9 - 11 Eylül
Atlantik Siyasi İstişare Grubu’nun (APAG) yıllık olağan toplantısı, 
İrakton/Girit.

9- 13  Eylül
Papailık Adalet ve Barış Konseyi Başkanı Kardinal Roger Etchegaray’m 
İstanbul ve Ankara’da düzenlenecek olan seminerlere katılması.

9- 14  Eylül
Uluslararası Ahvali Şahsiye Komisyonu (CIEC) y ılık  Genel Kurul Top
lantısı, İstanbul.

9- 15  Eylül
İrlanda İktidar Partisi Fianııa FaiE’e mensup beş parlamenterin Türki
ye’yi' ziyareti.

11-13 Eylül
EDU Toplantısı münasebetiyle Paris’e giden Başbakan Mesut Yılmaz’m 
İngiltere Başbakanı John Major, Fransa Başbakanı Edith Cresson, Avus
turya Başbakanı Franz Vranitzky, AFC Başbakanı Helmut Kohl ve Fransız 
RPR Partisi Başkanı Jacques Chirac ile görüşmeleri.

12 -13 Eylül **
Norveç Dışişleri Bakanı Stoltenberg’in Dışişleri Bakanı İ. Safa Giray’m 
konuğu olarak Türkiye’yi ziyareti.



12-28 Eylül
Büyükelçi Bilâl Şimşir başkanlığındaki heyetin, Azerbaycan, Kırgızistan, 
Özbekistan, Kazakistan, Tacikistan ve Türkmenistan’ı ziyareti.

16-17 Eylül
Türkiye - Belçika - Lüksemburg Karma Ekonomik Komisyonu II. Dönem 
Toplantısı, Brüksel.

16 -18 Eylül
TBMM Başkanı Kaya Erdem Başkanlığındaki bir Parlamento heyetinin 
Avrupa Konseyi çerçevesinde düzenlenen Parlamenter Demokrasi II. 
Strazburg Konferansı’na kaibıknası, Stnazburg.

17-18 Eylül
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Metin Emiroğlu’nun Lüksemburg’da 
düzenlenen Avrupa Göç İşilerinden Sorumlu Bakanlar 4. Konferansına 
iştiraki.

18 Eylül
Türkiye - İtalya 1991 - 1994 dönemini kapsayan 17. Karma Kültür Ko
misyonu Toplantısı Protokolü’nün imzalanması, Ankara..

18 Eylül
1957 yılında kurulan merkezi Fransa’daki Uluslararası İpekböcekçiLiği 
Komisyonu Statüsüne katılmamız.

18 - 20 Eylül
Cumhurbaşkanı Turgut özal’m beraberinde Devlet Bakanı Birsel Sön
mez, Dışişleri Bakanı İ. Safa Giray, Enerji Bakam Müzaffer Arıcı 
olduğu halde Cumhurbaşkanı Ion Iliescu’nun davetlisi olarak Roman
ya’yı ziyareti.

18-25 Eylül
Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) 43/2. Dönem toplantısı, 
Strazburg.

19 Eylül
Dışişleri Bakanı T. Safa Giray’ın Yugoslavya’daki durumun görüşüle
ceği olağanüstü BAB toplantısına gözlemci olarak iştiraki, Lahey.

19-20 Eylül
Türkiye - Fransa Karma Ekonomik Komisyonu II. Dönem Toplantısı, 
Paris.

19-29 Eylül
Büyükelçi İsmet Birsel Başkanlığındaki heyetin, Moldavya, Gürcistan, 
Ermenistan ve Ukrayna’yı ziyareti.

50



20 - 22 Eylül
Cumhurbaşkanı Turgut özal’m beraberinde Devlet Bakanı Birsel Sönmez, 
Dışişleri Bakanı İ. Safa Giray ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Ba
kanı Muzaffer Arıcı olduğu halde Cumhurbaşkanı Vaclav HavePin da
vetine icabetle Çek ve Slovak Federal Cumhuriyeti’ni ziyareti.
22 - 26 Eylül
Bayındırlık ve jisikân Bakanı Hüsamettin örüç’ün 19. Dünya Yollar 
Kongresine katılması, Fas.
23 - 27 Eylül
9. Milletlerarası Türk Sanat Kongresi, İstanbul.
24 - 26 Eylül
Dışişleri Bakanı İ. Safa Giray’m Birleşmiş Milletler 46. Genel Kuru- 
lu’ma katılması. AFC, Avusturya, Belçika, Fransa, Hollanda, İngiltere, 
İtalya ve Portekiz Dışişleri Baklanları ile görüşmelerde bulunması.
26-27 Eylül
Türkiye - Polonya Konsolosluk görüşmeleri, Varşova.
26 Eylül
Kazak Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nur Sultan Aıbisevic 
Nazarbayev’in Cumhurbaşkanı Turgut özaFın davetine icabetle Türki
ye’yi ziyareti!.
26 - 28 Eylül
Türkiye - Japonya İş Konseyi 5. Ortak toplantısı, İstanbul-Antalya.
26 Eylül - 5 Ekim.
Turizm Bakam Bülent Akarcalı’nm Dünya Turizm örgütü’niin 9. Genel 
Kurul toplantısına iştiraki, Buenos Aires.
27 - 29 Eylül
Mili Eğitim Bakanı Avni Akyol’ım KKTC’ni ziyareti.
30 Eylül
Dışişleri Balkanı İ. Safa Girayın Türkiye - AT Ortaklık Konseyi toplan
tısına iştiraki, Brüksel.
30 Eylül - 4 Ekim
Türkiye ile Federal Almanya arasında 1972 tarihli Reentegrasyon Aıı- 
laşması’mn uygulanmasını yürüten Çalışma Grubunun Toplantısı, Ankara,
1 Ekim
İspanya Hükümeti’nin İspaııya’ya gidecek ve Ispanya'dan transit geçe
cek vatandaşlarımıza vize alma zorunluluğu getirmesi. ^Tarafımızdan da 
ülkemize gelecek veya transit geçecek İspanyol uyruklulara karşıliiklık 
ilkesi uyarıca 14 Ekim 1991 tarihinden itibaren vize uygulanmaya baş
lanmıştır.)
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1 - 2 Ekim
Balkan Kalkınma Bankası Uzmanlar Toplantısı, Ankara.

1 - 2 Ekim
Balkan Ülkeleri 24. Turizm Konferansı, Tiran.

1 - 3 Ekim
Sanayi ve Ticaret Bakanı Rüşttü Kazım Yüceten’in Tahran Uluslararası 
Fuarı’mn açılışına katılışı.

1 Ekim
Dışişleri Bakanı Safa Giray’ııı AT Komisyon üyeleri Frans AdriesBen, 
Abol Matutes ve Komisyon Başkan Yardımcısı Martin Bangemann ile 
görüşmeleri, Brüksel.

2 Ekim
Bolivya’nın 13.9.1991 tarihinde Türk vatandaşlarına 30 güne kadar tu
ristik maksatlı seyahatlerinde vize muafiyeti tanıdığım açıklaması üze
rine karşılıklılık ilkesi çerçevesinde, tarafımızdan da Bolivya uyruklulara
30 güne kadar olan seyahatlerinde vize muafiyeti tanınması.

2 Ekim
Uluslararası Çalışma Teşkilatı’nın 49’uncu Genel Konferansı tarafından 
22 Haziran 1965 tarihinde kabul edilen Yeraltı Madenlerinde İşe Alın
mada Asgari Yaş Hakkında 123 sayılı Uluslararası Çalışma Sözleşme- 
si’nin onaylanması.

2 -3  Ekim
Genelkurmay Başkam Org. Doğan Güreş’in KKTC’ni ziyareti.

3 Ekim
Türkiye - EFTA Serbest Ticaret ve İşbirliği Anlaşması müzakerelerinin 
tamamlanması ve Anlaşma metninin parafe edilmesi, Cenevre.

3 Ekim
Türkiye - Moğolistan 1991 - 1993 Dönemi Kültürel ve Bilimsel Değişim 
Programının imzalanması, Moskova.

3 - 4 Ekim
Türkiye - Fransa Karma Kültür Komisyonu Toplantısı, Paris.

4 -5  Ekim
TBMM Başkanı Kaya Erdem Başkanlığında İnsan Halklarının Uluslar
arası Korunması ve TBMM Konulu Sempozyum, Ankara.

7 Ekim
Makedonya Cumhuriyeti Dışişleri Bakam Denko Malevski’nin ülkemizi
ziyareti.
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7 Ekim
1-8 Haziran 1970 'tarihili Türkiye - Federal Almanya Teknik İşbirliği An
laşması çerçevesinde ifci ülke 'arasında mektup teatisi yoluyla aktedilen 
«Çevre ve Doğanın Korunması» Konulu Proje Anılaşmasının onaylanması.
8 Ekim
İktisadi İşbirliği Kalkınma Teşkilatı (OECD) Türkiye Konsorsiyumu 
çerçevesinde Hükümetimiz ile Almanya Federal Cumhuriyeti Hükümeti 
arasında mali işbirliğine dair 4 Haziran 1991 tarihinde Ankara’da im
zalanan 59.500.000.—, 13 Haziran 1991 tarihinde Bonn’da imzalanan 
60.500.000.— Alman Markı tutarındaki Anlaşmaların onaylanması.
8- 11 Ekim.
Akdeniz Eylem Plânı 7. Olağan Hükümetlerarası Toplantısı, Kahire.
8 -12 Ekim
Genelkurmay Başkam Org. Doğan Güreş’iıı Sovyetler Birliği’ııi ziyareti.
10 -11 Ekim
Türkiye - Finlandiya 6. Dönem Karma Ekonomik Komisyonu Toplan
tısı, Heüsinlki.
10 -11 Ekim
Türkiye -- EFTA Serbest Ticaret ve İşbirliği Anlaşması çerçevesinde Tür
kiye - Avusturya İkili Tarım Anlaşması müzakereleri, Ankara.
10-16 Ekim
Maliye ve Gümrük Bakanı Adnan Kahveci’niıı Uluslararası Para Fonu 
(İMF) ve Dünya Bankası (IBRD) Grubu’nuıı. yıllık Guvernörlir ve 
Kalkınma Komiteleri Toplantısına katılması, Tayland.
12 Ekim
Devlet ve İl Yoları Projesi’nin Finansmanı içiıı Uluslararası İmar ve 
Kalkınma Bankaısı’ndan sağlanan 300.000.000.— ABD Doları tutarındaki 
krediye dair Hükümetimizle adıgeçen Banka arasında 28 Haziran 1991 
tarihinde imzalanan ikraz Anlaşması ve ek mektubun onaylanması.
12-13 Ekim
Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi özdem Sahberfc iie Suudi Dışiş
leri Bakam’mm Siyasi İşlerden Sorumlu Yardımcısı Şeyh Abdurrahman 
Mansuri arasında siyasi istişareler, Cidde.
13 Ekim
Japonya Hükümetinin 1991. yılı için ülkemize taahhüt ettiği 
52 873.000.000.,— Japon Yerii tutarındaki krediye ilişkin 2 Nisan 1991 
tarihinde Ankara’da imzalanan mektuplar ile müzakere Nota ve Japonya 
Denizaşırı Ekonomik İşbirliği Fonu (OEjCF) ile 5 Nisan 1991 tarihle
rinde Japonya’da İmzalanan İV. program Kredisi Anlaşması ve eklerinin 
onaylanması.
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14 -13 Ekim
Türkiye - Macaristan Kanma Turizm Komisyonu S. Donem Toplantısı, 
Budapeşte.

15 Ekim - 7 Kasım
UNESCO 26. Genel Konferansı, Paris. (Konferansta Prof. Talat Halman 
Yürütme Kurulu Üyeliğine seçilmiştir. Ülkemizin önderliğinde sunulan 
bir karâr suretiyle 1995 yıllının «Hoşgörü Yılı» olarak ilanı ve yine 
bu yılın Birleşmiş Milletlerce de* Dünya Hoşgörü Yılı olarak kabulü 
hususunda tavsiye kararı alınması sağlanmıştır. Konferansta Türkiye, 
Kültürel Kalkınmanın On Yılı Komitesi, Yasaıl olmayan Yollarla El 
Değiştiren Kültürel Malların Menşe Ülkelere Geri Verilmesini Teşvik 
Komitesi ve İdari Komite üyeliklerine seçilmiştir.)
17 -18 Ekim
Milli Savunma Bakanı Mehmet Yazar’m NATO Nükleer Plânlama Grubu 
(NPG) Sonbahar Bakanlar toplantısına işltiraki, Taormina.
17-18 Ekim
Arnavutluk Cumhurbaşkanı Ramlz Alia’nm Cumhurbaşkanı Turgut 
ÖzaFın konuğu olarak ülkemizi ziyareti.
17-20 Ekim
Helsinki’de bulunan «The Paasikivi Society» üyelerinin İstanbul’u ziyareti.
17 - 22 Ekim
Kuzey Atlantik Asamıblesi’nin (KAA) yıllık toplantısı, Madrid.
21 Ekim
10 Kasım 1987 tarihinde Ankara'da imzalanan Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümeti ile Tayland Krallığı Arasında Hava Ulaştırma Anlaşması’nın 
onaylanması.
21 - 24 Ekim
Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Büyükelçi Bilgin Unan’m İran 
İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Alaaddin Bı> 
rucerdi’nin davetine icabetle İran’ı ziyareti;.
29-31 Ekim
Türkiye - İran İslam Cumhuriyeti Hudut Güvenliği Ortak Komisyonu 
Toplantısı, Tahran.
30 Ekim -1 Easm
Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı özdem ¡SanberkUn Türk Amerikan İş Kon
seyi Yıllık toplantısına davetli olarak iştiraki, New York.
2 Kasım
Fener Rum Patrikliğine 22 Ekim 1991’de seçilen Dimitrios’un görevine 
başlaması.



2 -4  Kasım
Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı özdeni Saııberk’in ABD Dışişleri Bakan
lığı Kıdemli Bakan Yardımcısı Kanter’in davetine icabetle Vaşingtoıı’u 
ziyareti.
3 Kasım
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ekrem Pakdemirli’nin Türk - 
Amerikan İş Konseyi Toplantısına katılması, A.B.D.
3 - 9 Kasım
Ulaştırma Bakam Sabahattin Yalmpaia’nm II. Haberleşme Bakanları 
Toplantısına katılması, Endonezya.
3 - 4 Kasım
Azerbaycan Başbakanı Haşan Hasanov’un Türkiye’ye ziyareti.
4 - 6 Kasım
Maliye ve Gümrük Bakanı Adnan Kahveci’nin Sovyet Sosyalist Cum
huriyetler Blrliği’ni ziyareti.

4 - 6 Kasım
Türk - Alman Konsolosluk, Hukuk ve Vize görüşmeleri, Ankara.

5 - 7 Kasım Ü
Türkiye - Macaristan Kara Ulaştırması Karma Komisyonu Toplantısı, 
Ankara.

7 - 8 Kasım
Başbakan Mesut Yılmaz’m beraberinde Dışişleri Balkanı İ. Safa Giray 
olduğu halde NATO zirve toplantısına iştiraki, Roma.

8 -1 6  Kasım
«90’larda Avrupa Topluluğu ve Balkanlar» konulu seminer, Selanik.

9 Kasım
Azerbaycan Cumhuriyeti’nhı tanınması.

9 -1 4  Kasım
Sanayi ve Ticaret Bakanı Rüştü Kazım Yüceleıı’in İslam Konferansı 
örgütü Bilimseli ve Teknolojik İşbirliği Daimi Komitesi’nıin 5., Toplan
tısına katılması, Pakistan.

10-15 Kasım
Dışişleri Bakanı İ. Safa Giray’m Merkezi ve Doğu Avrupa ülkelerine 
yardım faaliyetlerini düzenleyen 24’ler Gruibu ülkelerinin Bakanlar Top
lantısı ile NATO Konseyi Toplantısına katılması, Belçika.
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10-16  Kasını
Tarım ve Köyişleri Bakanı İlker Tuncay’ın Birleşmiş Milletler Gıda ve 
Tarım örgütü (FAO)’nun 2.6 ncı Genel Konferansı’na katılması, İtalya.
Ï3 -14 Kasım
Kuveyt E miri Şeyh Gaber Al Ahmed Al Cabar Al Sabah’m Cumhur
başkanı Turgut özal ile görüşmelerde bulunmak üzere Türkiye’yi ziyareti.
13-18 Kasım
ÇHC Dış Ekonomik İlişkiler ve Ticaret Bakan Yardımcısı Wang Wen- 
dong başkanlığındaki bir Çin heyetinin KEK 9. dönem toplantısı için 
ülkemizi ziyareti, Ankara.

14 Kasım
Türkiye - Belçika Fransız Topluluğu (Wallonie) 1992 - 1994 dönemi Kül
türel ve Bilimsel Değişim Programının imzalanması, Brüksel.

14 -16 Kasım
Devlet Bakanı Cengiz Tuncer’iıı kuruluşunun 8. yıldönümü dörenlerine 
katılmak üzere KKTC’ni ziyareti.

17-20 Kasım
Genelkurmay Başkanı Org. Doğan Güreş’in Arnavutluğ’u ziyareti.

18 - 21 Kasım
Türkiye - Arnavutluk Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması An
laşması 1. Tur Müzakereleri, Tirana.

19 - 22 Kasım
Ulaştırma Bakanı Yaşar Topcu’nun Ulaştırma Bakanları Avrupa Kon
feransı (UBAK) Bakanlar Konseyi Toplantısına katılması, Fransa.

20 - 22 Kasım
COST (Bilimsel ve Teknik Araştırına alanında. Avrupa İşbirliği) Ba
kanlar Konferansı, Viyana.

22 - 27 Kasım
Türkmenistan Dışişleri Bakanı Avdi Kuliyev’in ülkemizi ziyareti.

24 - 27 Kasım
Singapur Genelkurmay Başkana Winston W. L. Choo’nun Türkiye’yi 
ziyareti.

25 Kasım
Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin’in Avrupa Konseyi 89. Dönem Bakanlar
Komitesi Toplantısına katılması, Strazburg.



26 -28 Kasım
Türkiye - Almanya Reemtegrasyon Anlaşması 16. Çalışma Grubu Toplan
tısı, Ankara.

27 Kasım
MİSY Büyükelçi Bilgin Unan’m AT Troikası Siyasi Direktörleri ile si
yasi istişarelerde bulunması, Lahey.

28 Kasım
Hükümetimiz -tarafından 23 Eylül 1991 tarihinde imzalanan «İslam Kon
feransı Teşkilatına üye ülkeler arasında Ticaret Tercihleri Sistemi Çer
çeve Anlaşması» nın onaylanması.

==.— 28 Kasım
Türkiye - Ürdün 1992 - 1994 Dönemi Kültürel ve Bilimsel Değişim Uy
gulama Programının imzalanması, Ankara.

29 - 30 Kasım
Libya Arab Halk Kongresi Sekreterli Abdulrrezaık El-Susa’mn ziyareti.

2 - 5 Aralık
Türk Parlamenterlerinin Batı Avrupa Birliği (BAB) Asamblesi 37. Dö
nem 2. Kısım Toplantısına gözlemci olarak katılması, Paris.

2 -5  Aralık
Türkiye - Ürdün Kara Ulaştırma Karma Komisyon Toplantısı, Ankara.

2 -5  Aralık
OECD Çevre ve Kalkınma Bakanları Konferansı, Paris.

2 - 6 Aralık
Türkmenistan Cumhurbaşkanı Saparmurat Atayeviç Nıyazov’un Cum
hurbaşkanı Turgut özal’m konuğu olarak ülkemizi ziyareti.

4 Aralık
İç Pazar ve Topluluklar Mevzuatına uyum çalışmakları için AT Komisyonu 
ile toplantı, Brüksel.

5 Aralık
Bulgaristan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ganev’in ülkemizi 
ziyareti.

—4"— 6 Aralık
/  10 Ekim 1991 .tarihinde imzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile

Lübnan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticari, Ekorfomik, Sınai, Tek
nik ve Bilimsel İşbirliği Anlaşmasının onaylanması.

6 Aralık
Türkiye - AT Orlfcakhk Komitesi Toplantısı, Brüksel.
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6 Aralık
Türkiye - Tayland Kültür Anlaşmasının. imzalanması, Bangkok.
6 Aralık
26 Ağustos 1991 tarihinde imzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
ile Yemen Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticaret, Ekonomik ve Tek
nik İşbirliği Anlaşmasının onaylanması.

7 -16  Aralık
Avrupa Konseyi Kültürel İşbirliği Kurulu Toplantısı, Strazburg.

9 Aralık
Devlet Bakanı Tansu Çiller’in Sanayi Bakanının davetlisi olarak Fran
sa’yı ziyaretti.
9 - 11 Aralık
Maliye ve Gümrük Bakanı Sümer Oral ile Bayındırlık ve İskân Bakam 
Dr. Onur Kumbaracıbaşı’nın Türk - Sovyet İş Konseyi Toplantılarına 
iştirakleri, Moskova. '

9 -1 2  Aralık
Cumhurbaşkanı Turgut özaPın beraberinde Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin 
olduğu hailde İslam Konferansı örgütü 6. Zirve toplantısına iştirakleri, 
Dakar.

10-11 Aralık
Genelkurmay Başkanı Org. Doğan Güreş’in 110. NATO Askeri Komite 
Genelkurmay Balkanları Mutad Toplantısına katılması, Brüksel.

10 -11 Aralık
Devlet Bakanı Tansu Çiller’in Türkiye - EFTA Serbest Ticaret ve İşbir
liği ile Türkiye - EFTA İkili Serbest Tarım Ticareti Anlaşmalarını im
zalaması, Cenevre.

10 -15 Aralık
Malezya Kara Kuvvetleri Komutanı General Tan Sri Yacoob Bin Mohd 
Zain’in Kara Kuvvetleri Komutanı Org. Muhittin Fisunoğlu’nun da
vetlisi olarak ülkemizi ziyareti.

11-12 Aralık
Devlet Bakanı Tansu Çiller’in Türkiye - Fransa İş Konseyi Toplantısına 
iştiraki, Paris.

11 -13 Aralık
Milli Savunma Bakanı Nevzat Ayaz’m Eurogroup Toplantısı ile NATO 
Savunma Planlama Komiltesi’nin (İDiPC) Sonbahar Toplantısına katılması, 
Brüksel.
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13 Aralık
Türkiye - Romanya Narkotik ve Psikotrop Maddelerin Kaçakçılığı ve 
Yasadışı Kullanımında Mücadeleye İlişkin İşbirliği Anlaşmasının Parafe 
edilmesi, Ankara.

16 -17 Aralık
Avrupa Enerji Şartının imzalanması, Lahey.

16-19 Aralık
•Özbekistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İslam Kerimov’un Cumhurbaş
kanı Turgut özail’m konuğu olarak ülkemizi ziyareti.

16-20 Aralık
Genelkurmay Başkanı Org. Doğan Güreş’in Genelkurmay Başkanı Korg. 
Luben Petrov’ün davetlisi olarak Bulgaristan'ı ziyareti.

17 -18 Aralık
Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin’in Avrupa Parlamentosu Siyasi Komis- 
yonu’na davetli olarak katılması. Avrupa Parlamentosu Başkanı, AT 
Dönem Başkanı ve Başkan Yardımcısı ile temasları.

18 Aralık
Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin’in Türkiye - AT Karma Parlamento Ko
misyonu. 34. toplantısına iştiraki, Brüksel.

18 Aralık
Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin’in AFC Başbakanı ve Dışişleri Bakanı 
ile temasları, Bonn.

19 Aralık
Türkiye - özbelki'stan Ekonomik ve Ticari İşbirliği Anlaşmasının imza
lanması, Ankara.

19 Aralık
Türkiye - Özbekistan Kültür, Bilim, Eğitim, Sağlık, Spor ve Turizm 
Alanında İşbirliği Anlaşması ile 1992 --1993 Dönemi Kültürel, Eğitsel ve 
Bilimsel Değişim Protoikoıiünün imzalanması, Ankara.

19-20 Aralık
Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin’in NATO Bakanlar Konseyi ile Kuzey 
Atlantik İşbirliği toplantılarına katılması, Brüksel.

20 Aralık
18 Kasım 1991 tarihinde Ankara’da imzalanan Türküye Cumhuriyeti Hü
kümeti ile Almanya Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Türk 
Firmaları İşçilerinin İstıi-sna Akdi Çerçevesinde İsltihdamı’na ilişkin An
laşmanın onaylanması.
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22 - 26 Aralık
Kırgızistan Cumhurbaşkanı Asker Akayev'in Cumhurbaşkanı Turgut 
Özal’m resmi davetlisi olarak Türkiye’yi ziyareti.

23 Aralık
Türkiye - Kırgızistan arasında Ekonomik ve Ticari İşbirliğine Dair An
laşmanın imzalanması, Ankara.

24-27 Aralık
Kültür Bakanı Fikri Sağlar’m «Türk Haftası» na katılmak üzere Türk
menistan’ı ziyaretti.



3. RESMİ VE DİĞER ÖNEMLİ ZİYARETLER
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CUMHURBAŞKANI TURGUT ÖZAL’IN ZİYARETLERİ

11 -16 Mart
Cumhurbaşkanı Turgut özal’m Devlet Başkanı Gorbachev’in davetine 
icabetle SSCB’ne resmi ziyareti.

22 Mart -1 Nisan
Cumhurbaşkanı Turgut özal’m AB D’yi ziyareti.

5 -9  Nisan
Cumhurbaşkanı Turgut özal’m Hollanda resmî makamları ile temaslarda 
bulunmak ve Amsterdam’da düzenlenen «Global Panel» Toplantısına ko
nuşmacı olarak katılmaları.

2 -12 Mayıs
Cumhurbaşkanı Turgut özaffim Singapur, Avusturalya, Yeni Zelanda ve 
Malezya’yı ziyaretleri. .

3 - 6 Haziran
Cumhurbaşkanı Turgut özaJl’m Batı Avrupa Birliği Asamblesi (B.A.B.) 
Başlkanı’nm davetine katılmak ve (B.AB.) Asamlesinde konuşma yap
mak ve Fransa. Cumhurbaşkanı Franço:is Mitterand’la görüşmek üzere 
Fransa’yı ziyareti.

18-20 Eylül
Cumhurbaşkanı Turgut özaİ’ın Cumhurbaşkanı lon Iliescu’nun davet
lisi Olarak Romanya’yı ziyareti.

20 - 22 Eylül
Cumhurbaşkanı Turgut özal’m Cumhurbaşkanı Vaciav Havel’in dave
tine icabetle Çek ve Slovak Federal Cumhuriyeti’ııi ziyareti.

9-12 Aralık
Cumhurbaşkanı Turgut özaTın İslam Konferansı örgütü 6. Zirve Top
lantısına iştirak ötmek üzere Senegal’e gidişleri.
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BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT’UN ZİYARETLERİ

29 - 30 Ocak
Başbakan Yıldırım Akbulut’ım Norveç Kralı Olav V’in cenaze törenine 
katılmak üzere İsveç’e gidişi.

3 Nisan
Başbakan AkbuTııt’un Kuveyt’i ziyareti.

15 -17 Nisan
Başbakan Yıldırım Akbulut’un Avrupa Yatırım ve Kalkınma Bankası’nm 
Londra’da yapılan açılışına katılmaları ve bu vesileyle İsveç Başbakanı 
İngvar Carlsson, İngiltere Başbakanı John Major, Danimarka Başbakanı 
PoUİ Schlüter ve Belçika Başbakanı Wilfried Martens ile görüşmeleri.

12 -17 Mayıs
Başbakan Yıldırım Akbulut’un Kore Cumhuriyetini ziyareti.

64



BAŞBAKAN MESUT - YILMAZ’IN ZİYARETLERİ

7 -8  Kasım
Başbakan Mesut Yrknaz’m NATO Zirve Toplantısına katılmak üzere 
İtalya’ya gidişi.

11 - 13 Eylül
EDU Toplantısı münasebetiyle Paris’e giden Başbakan Mesut Yılmaz’m 
İngiltere Başbakanı John Major, Fransa Başbakanı Edith Cresson, Avus
turya Başbakanı Franz Vranitzky, AFC Başbakanı Helmut Kohl ve Fransız 
RPR Partisi Başkanı Jacques Chirac ile görüşmeleri.



DIŞİŞLERİ BAKANI AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN’İN

ZİYARETLERİ

2 -4  Ocak
Dışişleri Bakam Sahapzade Yakup Khan’ın davetline icabetle Pakistan’ı 
ziyareti.

15 -18 Ocak
Danimarka ve Norveç’i ziyareti.

6 -7  Şubat
İran’ı ziyareti.

11 -17 Şubat
Körfez Krizinin savaşa dönüşmesinden sonraki gelişmelerle ilgili görüş 
alışverişinde bulunmak üzere Suriye, Mısır ve Suudi Arabistan’ı ziyareti.

19 Şubat - 2 Mart
ABD, Kanada, Hollanda ve Fransa’yı ziyareti,

6 - 8 Mart
Göıiişmelerde bulunmak üzere AFC ve Lüksemburg’u ziyareti.

19-22 Mart
Türkiye - AT Karma Parlamento Komisyonu ve Çekoslovakya Cumhur
başkanı Vadiav Haverin NATO Koniseyi’nde yapacağı konuşma vesile
siyle NATO Karargahında düzenlenecek toplantıya katılması, Brüksel.

22-24 Mart 
Libya’yı ziyareti.

1 - 3 Nisan
Romanya’yı ziyareti.

13 - 20 Nisan
İtalya’ya gidişi.

29 Mayıs - 2 Haziran
Fas Dışişleri Bakanı Adellataf FMaiI’nin davetine icabetle Fas’ı ziyareti.

4 - 5 Haziran
OECD Yıllık Bakanlar Konseyi toplantısına iştiraki, Paris.

6 - 7 Haziran
NATO Bakanlar Konseyi İlkbahar toplantısına iştiraki, Kopenhag.

19 - 20 Haziran
AGİK Dışişleri Bakanlar’'! Konseyi toplantısına katılması, Berlin.
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DIŞİŞLERİ BAKANI İ. SAFA GİRAY’IN ZİYARETLERİ

14-16 Ağustos
KKTC’riıi ziyareti. - ■ •

20 - 21 Ağustos
NATO Bakanlar Konseyi’nin olağanüstü toplantısına katılması, Brüksel.

28 - 29 Ağustos
Yugoslavya Federal Dışişleri Bakanı Budimir Lonçar’m davetlisi olarak 
Yugoslavya’yı ziyareti.
3 - 5 Eylül
Danimarka Dışişleri Bakanı Uffe Eleemann - Jenısen’in konuğu olarak 
Danimarka’yı ziyareti.
8 -11 Eylül
AGİK İnsani Boyut Konferansı üçüncü toplantısına iştiraki, Moskova.

19 Eylül
Yugoslavya’daki durumun görüşüleceği olağanüstü BAB toplantısına 
gözlemci olarak iştiraki, Lahey.

24 Eylül - 2 Ekim
ABD ve Belçika’yı ziyareti.

30 Eylül
Türkiye - AT Ortaklık Konseyi Toplantısına katılması, Brüksel.

1 Ekim
AT Komisyon üyeleri Frans Andriessen, Abel Matultes ve Komisyon 
Başkan Yardımcısı Martin. Bangemann ile görüşmeleri, Brüksel.

7 - 8 Kasım
NATO Zirve Toplantısı’na katılması, İtalya.

10-15 Kasım
Merkezi ve Doğu Avrupa ülkelerine Yardım faaliyetlerini düzenleyen 
24’ler Grubu Ülkelerinin Bakanlar Toplantısı ile NATO Konseyi top
lantısı için Belçika’ya gidişi.



DIŞİŞLERİ BAKANI HİKMET ÇETİNİN ZİYARETLERİ

25 Kasım
Avrupa Konseyi 89. Dönem Bakanlar Komitesi Toplantısı, Strasburg.

9-12  Aralık
İslam Konferansı örgütü 6. Zirve Toplantısına iştiraki, Dakar.

17-18 Aralık
Avrupa Parlamentosu Siyasi Komisyonuna davetli olarak katılması. 
Avrupa Parlamentosu Başkam, AT Dönem Başkanı ve Başkan Yardım
cısı ile temasları ve Türkiye - AT Karma Parlamento Komisyonu 34. 
Toplantısına iştiraki, Brüksel.

18 Aralık
AFC Başbakanı H. Kolıl ve Dışişleri Bakanı D. Gencher ile temasları, 
Bonn.

19 - 20 Aralık
NATO Bakanlar Konseyi ile Kuzey Atlantik İşbirliği Konseyi toplantı
ları, Brüksel.
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DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI MÜSTEŞARI

BÜYÜKELÇİ TUGAY öZÇERfNİN RESMİ ZİYARETLERİ

8 -10 Ocak
Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Yusuf Şakkur'un davetine icabetle 
Suriye’yi ziyareti.

18-20 Şubat
Siyasi istişarelerde bulunmak üzere Hollanda, Belçika ve Almanya’yı 
ziyareti.

9 -11  Nisan
NATO Avrupa Grubu’nun düzenleyeceği «Değişime uyum; Bir dönüşüm 
sürecinden geçirilirken Avrupa Güvenlik Politikası ve Atlantik ötesi 
İlişkiler» konulu Bonn Semineri’ne katılmak üzere AFC’ne gidişi.

6 - 7 Mayıs
Siyasi istişarelerde bulunmak üzere Macaristan Dışişleri Bakanlığı Si
yasi İşler Devlet Sekreteri Tamas Katonaiun davetlisi olarak Buda
peşte’yi ziyareti.

9 -1 0  ¡Mayıs
Polonya Dışişleri Devlet Sekreteri Makarczykin davetlisi olarak siyasi 
istişarelerde bulunmak üzere Varşova’ya gidişi.

19-23 Mayıs
ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı ile ikili siyasi istişarelerde bulunmak 
üzere Vaşington’a gidişi.

6 -9  Haziran
Bilderberg toplantısı vesilesiyle AFC’ne gidişi.
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DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI MÜSTEŞARI

BÜYÜKELÇİ ÖZDEM SANBERK’İN RESMİ ZİYARETLERİ

1 - 2 Temmuz -
ABD Savunma Bakanı Kıdemli Yardımcısı-Paul Wolf o wit z ile siyasi/as
keri istişareler, Ankara.

12 -14 Ekim
Dışişleri Bakan Yardımcısı Abdurrahman Mansouri ile siyasi istişare
lerde bulunmak üzere Suudi Arabistan'ı ziyareti.

30 Ekim -1 Kasım
Türk - Amerikan İş Konseyi Toplantısı, New York.

2 - 4 Kasım
ABD Dışişleri Bakanlığı Kıdemli Bakan Yardımcısı Kaııter ile görüş
meler, Vaşington.



TÜRKİYE’YE YAPILAN DEVLET BAŞKANI HÜKÜMET BAŞKANI, 

DIŞİŞLERİ BAKANI, DIŞİŞLERİ BAKAN YARDIMCISI VE 

YABANCI ÜST DÜZEY YÖNETİCİ ZİYARETLERİ

7- 12  Ocak
Belçika esld Barbakanı ve DışCşleîi Bakanı Avrupa Parlamentosu AKP 
(Afrika, Karayıp, Pasifik) Komisyonu Başkanı Leo Tmdemans.

10 -11 Ocak
İrlanda Dışişleri Bakanı Gerard Collins.

13-14 Ocak
İngiltere Dışişleri Bakanı Douglas Hurd.

13 Ocak
ABD Dışişleri Bakanı James Baker.

23 Ocak
Pakistan Başbakanı Mian Nawaz Sharif.

24-25 Ocak
Romanya Başbakanı Petre Roman.

15 Şubat
ABD Temsilciler Meclisi üyeleri Stephen Soiarz ve Gary Ackerman.

16 -19 Şubat
Çekoslovakya Dışişleri Bakanı Dienstbier,

24 -28 Şubat
Rusya Sovyet Federal Sosyalist Cumhuriyeti Başbakanı Silayev.

9-11 Mart
Iran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Dr. Hassan 
Habitoi.

■
16 Mart
ABD Dışişleri Bakanı James Baker.

18 -19 Mart
Suriye Dışişleri Bakanı Faruk El Shara.

4 - 6 Nisan
İsviçre Dışişleri Bakanı René Felber.

6 Nisan
KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş.
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19 Nisan
AFC Dışişleri Bakanı Hans Dietrich Genscher.

29 - SO Nisan
Arjantin Dışişleri Bakanı di Telia.

29 Nisan - 2 Mayıs
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Akber Haşemi Rafsancaııi.

18 Mayıs
Mısır Arap Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek.

21 - 24 Mayıs
Ürdün Dışişleri Bakanı Taher El Masri.

27 - 28 Mayıs
Bulgaristan Dışişleri Bakanı Viktor Vallkov.

5 - 9 Haziran
Tacikistan Cumhurbaşkanı Rahman Nabiev’m «Dünya Ekonomik Foru- 
mu’na katılması.

5-11  Haziran
Avrupa Parlamenitosu Siyasi Komisyonu üyesi ve Türkiye Raportörü 
Sosyalist Grup Başkan Yardımcısı Belçikalı Parlamenter Bayan Ray
monde Dury.

12-13 Haziran
Irak Başbakan Yardımcısı Tarık Aziz.

15-21 Haziran
Bulgaristan Meclis Başkanı Todorov.

27 Haziran - 1 Temmuz
Avrupa Parlamentosu Dış Ekonomik İlişkiler Komisyonu Başkanı Bel
çikalı Liberal Parlmeniter Willy de Clerca.

1 - 2 Temmuz
ABD Savunma Bakan Kıdemili Yrd. Paul Wolfowitz.

5 - 7 Temmuz
ABD Kongresi Temsilciler Meclisi üyesi ¡Stephen Solarz.

6 - 9 Temmuz
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Perez De Cuel'lıar.

8 -10 Temmuz
Libya Dışişleri Bakanı İbrhim Mohammed El BusharL

72



9 Temmuz
İslam Konferansa örgütü Genel Sekreteri Hamid A'l Gabid.
9-11 Temmuz
Makedonya Cumhurbaşkanı Kira Gligorov.

13-14 Temmuz
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Saud Al Faisal.

15-16 Temmuz
Bosna - Hersek Cumhurbaşkanı Alija İzzeitbegoviç.

20 - 22 Temmuz
ABD Başkanı George Bush.

22 - 23 Temmuz
İngiltere Dışişleri Bakanı Douglas Hurd.

30 Temmuz -1 Ağustos
Arnavutluk Dışişleri Bakanı Muhamet Kapllani.

1 - 2 Ağustos
Pakistan Dışişleri Genel Sekreteri Büyükelçi Akram Zeki.

1 -3  Ağustos
Libya Arap Halk Sosyalist Cemahiriyesi Genel Halk Komitesi Dışişleri 
ve Uluslararası Yardımlaşma Sekreteri İbrahim Mohamed El Bushari.

6 - 7 Ağustos
Gürcistan Başbakan Yardımcısı Guram Absandza,

8-11 Ağustos
Filistin Dışişleri Bakanı Faruk Kaddumi.

12-13 Eylül
Norveç Dışişİeri Bakanı Sıfcoltenberg.

28 Eylül
Kazak Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nur Sultan Abi- 
sevic Nozarbayer.

3 - 5 Ekim
ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Bakan Yardımcısı Vekili Mary Ryan.

7 Ekim
Makedonya Da şişleri Bakam Denko Malevski.

17 -18 Ekim
Arnavutluk Cumhurbaşkanı Ram iz Alla.
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3 - 4 Kasım
Azerbaycan Başbakanı Haşan Hasanov.

13 -14 Kasım
Kuveyt Eimiri Şeyh Gaber Aî-Ahmet Al-Sabah.

22 - 27 Kasım
Türkmenistan Dışişleri Bakanı Audi Kuliyev.

29 - 30 Kasım
Libya Arab Halk Kongresi Sekreteri Abdulrrezak el-Susa.

2 -6  Aralık
Türkmenistan Cumhurbaşkanı Saparmuraıt Atayeviç Niyazov.

4 -5  Aralık
Bulgaristan Başbakan Yrd. ve Dışişleri Bakanı Stoyan Ganev.

16-19 Aralık
Özbekistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İslam Kerimov.

22-16 Aralık
Kırgızistan Cumhurbaşkanı Asker Akayev.



DIŞİŞLERİ BAKANININ KONUŞMALARI, AÇIKLAMALARI, 

MEKTUPLARI, BASIN TOPLANTILARI



•- *

......



STATEMENT BY THE MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS
OF TURKEY 

(19 January 1991)

The invasion and annexiation of Kuwait is unnacceptable and 
inadmissajble. The attitude of the Iraqi regime which is contrary to all 
principles and rules of conduct of international law has provoked con
cern and outrage since alt has further aggravated the already tense 
situation in the Middle East which has been yearning for peace and 
stability for decades.

For these reasons. Iraqi aggression against Kuwait has met with 
the massive reaction of the international community. This reaction was 
reflected in the resolutions adopted by the United Nations Security 
Council since August 6, 1990, in reaction to the persistent unlawful 
deeds perpetrated by the Saddam Hussein regime.

Turkey has set and pursued with the determination a policy aimed 
at the solution of the crisis by peaceful means through the restoration 
of Kuwait’s independence, sovereignty anld territorial integrity, as well 
as return to power of the legitimate goverment of Kuwait.

Within this framework Turkey has taken the essential defensive 
measures with a view to reducing the impact of developments to which 
this dangerous crisis next to her borders might lead, while pursuing 
with care the principled positions in line with UNSC resolutions, despite 
the considerable economical burden involved. As is known, the Saddam 
Hussein regime has rendered efforts for a peaceful solution fruitless 
by failing to assess correctly or in the event it did so, by ignoring- the 
Wide dimensions of the international solidarity against it and of the 
reactions to the unacceptable fait accompli he perpetrated. Thus, he 
carried the crisis to a point where military measures emerged as the 
only option. We deeply deplore this circumstance, the responsibility for 
which rests solely on the Saddam Hussein regime, and which further 
deepens existing anxieties.

The intransigence of the Saddam Hussein regime which rendered 
military measures unavoidable has led all concerned to the judgement 
that his objectives and policies constituted a grave threat to peace, se
curity and stability. In reaching this judgement, the -expasnsaipnist as
pirations demonstrated by Iraq under the direction of Saddam Hussein 
through its aggression against two neighbouring countries in the last 
ten years cannot be overlooked.
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At this critical juncture it is the pressing need of Turkey, the 
region and world; as well as the Iraqi people, that the crisis should 
be overcome without further shedding of blood and without triggering 
unforeseeable complications.

It is on the basis of these assessments tha t the Government of 
Turkey has decided, pursuant to the authority obtained from the 
Turkish Grand National Assembly on January 17, 1991, and the operative 
paragraph 3 of UNSC resolution 678, to extend additional support to 
those nations who are contributing forces to the campaign against 
Iraq with a view to ensuring the full implementation of the relevant 
resolutions of the UNSC. In this connection, the Council of Ministers 
has approved a wider use of common defence facilities in Turkey, and 
has issued the necessary instructions for this purpose.

Ais will be recalled, Turkey has declared on numerous occasions 
and a t the highest level that Turkish Armed Forces would not undertake 
any operations against Iraq unless attacked by that country. This de
cision of Turkey continues to remain in force today.

Turkey desires both at home and in the region the restoration 
of cooperation, peace, security and tranquility as soon as possible. I t is 
the earnest wish and desire of Turkey tha t the present crisis be rapidly 
overcome before 'it assumes it more dangerous dimensions, with the 
least possible suffering and destruction, and the establishment on solid 
foundations of calm and stability in the region. In this regard, the 
preservation of the unity of Iraq, with its people, its state and its 
frontiers, and the return of Iraq into the .international community 
as a respected and responsible member in peace and prosperity are 
amongst the considerations to which Turkey attaches greatest importance.
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DIŞİŞLERİ BAKANI A. KURTCEBE ALPTEMOÇİN’İN 

KUVEYT KRİZİ KONUSUNDA IRAK BAŞBAKAN YARDIMCISI VE 

DIŞİŞLERİ BAKANI TARIK AZİZ’E GÖNDERDİĞİ MEKTUP

(26 Ocak 1991)

«Ekselans,

Türkiye’nin, sdya.si bir çözüm bulunabilmesi yolunda harcadığı sa
mimi çabalara rağmen, bugünkü fevkalade müessif noktaya varan Kör
fez bunalımı karşısındaki tultumunun -¡dikkat edilmediği takdirde, özel
likle Irak açısından daha istenmeyen durumlara neden olabileceğini dü
şündüğüm- hatalı bir tahlili mahiyetindeki 21 Ocak 1991 tarihli mek
tubunuzla iliıgli olarak, aşağıdaki hususları belirtmekte yarar gördüm.

Hiç şüphesiz, sîzinde çok iyi bildiğiniz gibi, Türkiye Cumhuriyeti, 
kurulduğu günden beri, ülkesinde ve bölgede barış ve istikrarın sürdü
rülmesi arzu ve kararlılığında olan; -bunu temin ¡için iyi komşuluk iliş
kilerine özen gösteren; bu çerçevede fedakarlıklardan kaçınmamış bir 
ülkedir.

«Yurtta sulh, cihanda sulh» ilkesini kendisine rehber edinmiş olan 
Türkiye, 2 Ağustos 1990 tarihinde, ülkenizin Kuveyt’i işgali ve bilahare 
ilhakı ile başlayan gelişmelere de aynı anlayışla ve Birleşmiş Milletler 
Teşkilâtı’nm kurucu üyelerinden biri olmanın getirdiği sorumlulukların 
idrakıyla tavır almış; aynı zamanda, ebediyete kadar komşu yaşayacağını 
bildiği Irak halkına karşı her zaman dostça davranmıştır.

Bu nedenledir ki, Türk Hükümeti, Körfez krizi ile ilgili politika
sını Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin belirlediği esaslar çerçe
vesinde oluşturup kararlılıkla yürütmüştür.

5 Ağustos 1990 günü Ankara’yı ziyaret eden Irak Başbakan Bi
rinci Yardımcısı Taha Yasin Ramazan’m Sayın Cumhurbaşkanımız ta 
raf nidan kabulü sırasında yapılan görüşmelerde, Hükümetinizin, ulus
lararası camianın topyekün tepkisiyle karşılaşan hukuk'dışı tasarrufun
da ısrarlı olmasının yol açabileceği tehlikelere işaret edilmesi ve henüz 
çok yeni olaıı buhranın geri dönülmez noktaya varılmadan aşılabilmesini 
sağlayacak gerçekçi ve sağduyulu bir tutuma yönelmesinin kuvvetle 
telkin edilmesi de, tarafımızdan, uluslararası barış ve güvenliğin korun
masına olduğu kadar, komşumuz Irak’m esenliğine atfedilen önemin 
tabii bir gereği addedilmiştir.

79



Bu iyi niyetli ve dostane teşebbüsümüz gibi, buhranın, Kuveyt’in 
bağımsızlık, egemenlik ve toprak bütünlüğünün ılıyası ve meşru Kuveyt 
Hükümcti’nin görevine dönmesi suretiyle ve barışçı yoldan çözümlen
mesini arzu eden pek çok ülke, uluslararası seçkin şahsiyet ve kuru
luşun nezdinizde yaptıkları girişimlerin de maalesef sonuçsuz kaldığı 
kuşkusuz malumunuzdur.

Gelişmelerin Irak ve uluslararası barış için fevkalade vahim bir 
istikamete yönelmesine engel olabilmek için, Ankara’ya yeni atanmış bu
lunan Büyükelçinizin itimatname tevdii töreni öngörülenden daha erken 
bir tarihe (11 Ooak 1991)’e alınarak, Sayın Cumhurbaşkanımızın ağ
zından, Devlet Başkanınız Saddam Hüseyin’e, Türkiye’nin yapıcı tutumu 
ve Irak halkına beslediği dostluk duyguları tekraren ifade edilmiş ve 
Hükümetinizin meselenin ilgili Güvenlik Konseyi kararlarında öngörül
düğü şekilde haili için gerekli adımları atması halinde, buhranın çözümü 
yolunda tarafımızdan her türlü ilave çabanın gösterileceği vurgulan
mıştır. Bu girişimimizin de bir sonuç vermediği malumunuzdur.

Ekselans,
Türkiye’nin, halkının hür iradesiyle seçilen temsilcileri nezdinde so

rumlu, m iletinden başka hiçbir merciin emri veya tesiri alitında olmayan 
bir Hükümeti mevcuttur. Türkiye’nin krizle illgiili olarak izleyegeldiği 
politikaların «hasmane bir davranış» olarak (tarif ve tavs'if edilmesine 
ilişkin iddialarınızı bütünüyle reddederim.

Hükümetinizin Türkiye’ye karşı izlediğini ifade ettiğiniz politikası 
hakkında ise, bir yorumda bulunmak istemiyorum. Kesin ve tartışılmaz 
olan husus, komşuluğun değerini ve bölgede istikrarın önemini ve bun
ların gereklerini iyi bilen, tecrübeli ve barışsever Türkiye Cumhuriye- 
ti’nin en samimi dileeğinin, Irak’m halkı ve ülkesiyle bütünlüğünü ko
ruması ve Hükümetinizin tek sorumlusu olduğu bu büyük buhran aşıl
dıktan sonra uluslararası camiada hakeitltiği yeri yeniden kazanması ol
duğudur.

Türkiye, bölgede sükun ve istikramı sağlam temeller üzerinde te
sisi için kendisinden beklenebilecek katkıları yapmaya bugün de hazır
dır. Ancak, ülkemizin, bölgede barış ve güvenliğin tehdit edildiği buhran 
süresince, ülke güvenliği içiaı aldığı ilave önlemlerden ve buhranın, Irak 
daha fazla acı ve tahribata maruz bırakılmadan ve bölgede şimdiden 
öngörülemeyecek daha büyük ihtilaflara yol açılmadan açılabilmesi içiıı, 
ilgili Güvenlik Konseyi kararlarının öngördüğü, şekilde davranmaktan 
vazgeçmesi beklenilmeme'lid ir.
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BULGARİSTAN BAŞBAKANI POPOV’UN

ATİNA’DAKİ BASIN TOPLANTISINDA BULGARİSTAN’DA 

ETNİK AZINLIK BULUNMADIĞI YOLUNDAKİ İFADESİNE İLİŞKİN 

SORULAN SORUYA SAYIN BAKAN TARAFINDAN YERİLEN CEVAP

(12 Şubat 1991)

Bulgaristan Başbakanı Popov’un bu beyanından bilgimiz 
olmuştur. Bulgaristan’daki alınlıkların etnik, dini veya, kültürel azın
lıklar olup olmadığı hususunda bir tartışmayı tahrik etmekte yarar gör
mediğimi hemen belirtmek isterim. Sadece bilinen gerçeklerin altom çiz
mekte de yarar vardır. Bulgaristan'da azınlıklar mevcuttur. Bu azınlık
ların sjtaitüısü ikili ve uluslararası anlaşmalara dayalı olarak tanzim edil
miş bulunmaktadır. Bulgaristan'daki azınlıklara müslüman azınlıklar ola- 
raıkş atıfta  bulunulmuş olması, bu azınlıkların etnik kökeni olmadığı 
anlamına da kuşkusuz gelmez. Nitekim Bulgaristan'ın yeni yöneticileri 
Bulgaristan’da Türklerin veya Türk kökenli Bulgar vatandaşlarının var
lığını kalbul etmiştir. Şuııu bilhassa belirtmek isterim ki Bulgaristan’da 
sayıları 1.5 milyona yaklaşan Türklerin, bir Türk azınlığın bulunduğuna 
kuşku olmadığı açıktır. Bundan önceki Bulgar rejiminin 1984 yılları 
sonlarımda başlatmış olduğu ve yıkılmasına değin sürdürdüğü politika
ların tahrik ettiği tartışmailar Bulgaristan’daki Türk azınlığının varlı
ğını tarih ve dünya kamuoyu önünde yeniden tescil etmiş bulunmak
tadır. Aksini iddia etmek güneşi balçıkla sıvamak istemelere eşdeğerdir.

Komşumuz Bulgaristan’ın Başbakanının bu hususu gözden kaçıra
cağına ihtimal vermem. Geride bıraktığımız dönemde yaşanan olaylar 
bu türden anlamsız tartışmaların yarattığı rahatsızlıkların kimsenin 
menfaatine hizmet etmediğini ortaya koymuştur. Zaman, azınlık konu
larını özellikle Balkanlar gibi bir bölgede gündeme getirmek değil bu 
azınlıklara mensup insanların, insan ve azınlık haklarına riayetkar dav
ranarak bunların gündeme getirilmesine mahal bırakmamak ve Balkan
larda arbfiikirsiz, sağlıklı, ileriye dönük, yapıcı bir işbirliğine yönelme 
zamanıdır. Bulgaristan’ın yeni yöneticilerinin değindiğim gerçeklerin bi
lincinde olarak davranacaklarından ve Balkan ülkeleri arasında işbirli
ğine somut katkılar yapacaklarından kuşku duymuyorum. Ayrıca bu 
türden beyanların geçmişteki sıkıntıları aşarak olumlu bir gelişme yo
luna girmekte olan Türk - Bulgar ilişkilerini teşvik ediği olmayacağı da. 
açıktır.
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DIŞİŞLERİ BAKANI AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN’İN

KUZEY IRAKTAKİ ÇATIŞMALARLA İLGİLİ AÇIKLAMASI

(4 NİSAN 199i)

Kuzey Irak’ta bir süredir devam eden çatışmaların, Irak Hükümeti 
yönünden, son günlerde, ülkede asayiş ve düzenin sağlanması amacını 
aşarak, bölgedeki sivil halka yönelik bir cezalandırma ve ülkeyi terke 
zorlama harekatına dönüşmüş olduğu anlaşılmaktadır. Bağdat yönetimi
nin bu tutumunun gerek hukuk, gerek insan ve vatandaş hakları açı
sından hoşgörülmesi veya kabul edilmesi mümkün değildir.

Irak Hükümet güçlerinin sürdürdükleri ısözkonusu harekat sonu
cunda bölgenin sivil halkının içine düşürüldüğü elim durum, uluslararası 
camianın insan haklarına saygı hususunda gerçekten samimi diğer üye
leri gibi, Türkiye’yi de derinden yaralamaktadır.

Ayrıca, ‘sınırlarımızın hemen ötesinde ve sınırlarımız yönünde sür
dürülen bu askeri harekat ülkemizin fiziki güvenliğini; bu harekatın 
yar. ttığı kitlesel göç potansiyeli de ekonomik ve sosyal güvenliğimizi 
tehdit eder bir nitelik taşımaktadır.

Egemenlik ve toprak bütünlüğünün idamesine önem atfettiğimiz 
Irak’m iç huzur ve istikrarının bir kısım Irak vatandaşının kitlesel bi
çimde cezalandırılmaları ve ülkeyi terke zorlanmalarıyla sağlaııamayacı 
kanaatindeyiz. Sorumlusu olduğu Körfez savaşının tahribatını yaşayan 
Irak’ın yüzyüze bulunduğu güçlükleri daha da arttıran; gerek Irak’m, 
gerek bölgenin şiddetle ihtiyaç duyduğu istikrar, uzlaşı ve güven orta
mının tesisi çabalarını sekteye uğratan bu durumun derhaıl sona erdi
rilmesi Bağdat yönetiminin sorumluluğunda ve iktidarındadır.

Hükümetimiz, bu anlayış ve yaklaşımını Irak yetkili makamlarına 
gereken açıklıkla duyurmuştur.

Türkiye, Irak Hükümeiti’nin ülkenin sivil halkına yönelik askeri 
harekatını sürdürmesinin, hem bölgenin barış ve güvenliği açısından 
doğurduğu tehlikelerin, hem de bu harekatın insani ve sosyal açıdan 
yol açtığı ve açabileceği kabul edilmez sonuçların süratle giderilmesi 
için, uluslararası camianın bir bütün olarak Bağdat yönetimi nezdinde 
gerekli uyanları, gereken etkinlikle yapmasının insanlık aleminin ka
çınamayacağı münferit ve ortak bir sorumluluk olduğu inancındadır.
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Bu mülahazalarla, konuyu Birleşmiş Milletler Güvenlik Eonseyiiıin 
diîdcatine getirmiş bulunmaktayız. BM Yasasına ve insan haklarına 
saygılı tüm ülkelerin ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nm, acil 
çözüm bekleyen bu vahim duruma, sorumluluklarının gerektirdiği cid
diyet ve süratle eğilmelerini beklemekteyiz.

Türkiye, Körfez krizi ve izleyen savaşın, Irak halkını bütünüyle 
fevkalade acılara duçar ettiğinin, Irak halkının bütünüyle insani yardıma 
muhtaç bulunduğunun idraki içindedir, ülkemizin imkanlarının elverdiği 
ölçüde, bu alanda esasen yaptığımız yardımı arttırarak sürdürmeye 
hazırız.

Irak liderliğinin, Kuzey Irak'ta yaşayan vatandaşlarına yönelik tu 
tumunun bir sonucu olarak bugün sınırlarımızın hemen ötesinde birik
miş bulunan yüzbinlerce insanın durumu ve ihtiyaçları ise bu genel 
çerçevenin dışına taşan bir özelik ve öncelik arzetmektedir. Hüküme
timiz, bu insanların, kendi vatanlarında hayatlarını idame ettirebilmek 
için acilen ihtiyaç duydukları insani yardımı kendilerine sağlamak için 
gerekli önlemleri almış ve yörenin fiziki koşullarının elverdiği ölçüde, 
yürürlüğe koymuş bulunmaktadır. Sözkonüsu Irak vatandaşlarına, aynı 
anlayışla, münhasıran insani yardım yapmak isteyebilecek diğer ülke 
ve kuruluşlarla da işbirliği yapılacak ve kendilerine gereken her türlü 
kolaylık gösterilecektir.

Üçüncü ülkeler, bu tür yardımların ötesinde, sınırlarımızda biri
ken Irak vatandaşlarından bu ülkeyi terketmeye kararlı olanları göçmen 
olarak kendi ülkelerine kabul ötmek istedikleri takdirde, mahdut imkan
larını zorlayan bir alicenaplıkla, 1988 yılından bu yana onbinlerce Irak 
vatandaşını geçici olarak barındıkmak durumunda kalan Türkiye’den 
gerekli işbirliğini göreceklerdir.

T .  C H '
DIŞİŞLERİ BAK A. I 'L IĞ I  ' gg: 

K Ü TÜ PH A N ESİ



(8 NİSAN 1991)

TÜRK-ABD DIŞİŞLERİ BAKANLARININ ORTAK AÇIKLAMASI

Evlerinden ve yurtlarından zorla kopartılmış, çoğunluğu kadın ve 
çocuk Irak halanın büyük bir trajedi yaşadığına şahit olduğumuz böl
geye yaptığımız ziyaretten az önce dönmüş bulunuyoruz. Bu trajedinin 
boyutları uluslararası toplumun cömert ve acil merhamet duygularına 
ve katkısına ihtiyaç göstermektedir. Bu durumu dünyanın dikkatine ge 
tirmek amacıyla bu ‘Mdiriyi yayınlamaya karar verdik.

Irak rejiminin gaddarlığı ve dar gör ü ş lülüğü bir kere daha yeni bir 
korkunç trajedi yaratmış bulunmaktadır. Sadece demokratik hakların] 
talep etmiş otan Irak vatandaşlarından yüzbiııilerce sığınmacı ve birçok 
ölü... S ad dam rej'rni sadece daha fazla baskı ile yetinmemiş, ölçüsüz 
güç kullanımına başvurarak kendi öz vatandaşlarını anavatanlarının dı
şına sürmüştür.

Dünya, bir kere daha Saddam’m kaba kuvvet kullanımına karşı 
çıkmak için süratle ve kararlılıkla davranmaktadır. Cuma günü Gü
vendik Konseyi, Türkiye ve Fransa’nın talebi üzerine 688 sayılı Karar 
ile Irak’ı takbih etmiş ve geniş çaplı bir uluslararası yardım programı 
oluşturulması çağrısında bulunmuştur. Irak’ın baskısını sona erdirmesi 
ve uluslararası örgütlerin ihtıiyaç sahiplerine ülke çapında derhal ve 
hiçbir engel olmaksızın ulaşabilmeleri için ısrarlı davranmakla uluslar
arası toplum bir kez daha saflarını sıklaştırmıştır.

Türkiye ve ABD bu Karar’a etkinlik kazandırmak için yakın işbir
liğinde bulunacaklardır. Bir iç savaşa silahlı müdahalede bulunmayı 
öngörmüyoruz. Ancak insani yardım çabalarına herhangi bir müdaha
leye de müsamaha etmeyeceğiz.

Soğuktan donmuş ve aç kadın, erkek ve çocukların Türk - Irak sı
nırının iki yanma yığılmaya başlamasından itibaren Türkiye, olanakları 
çerçevesinde bu insanlara yiyecek, barınma olanakları, sağlık hizmetleri 
şeklinde cömert insancıl yardımda bulunmuştur. Türkiye’nin olanakla
rının sorunun muazzam boyutlarını ve gereklerini karşılamaktan uzak 
kaldığı açıktır. Yardım için gerekli meblağı karşılamak için ABD, AT 
ve diğer ülkeler ve BM Genel Sekreteriyle yakın işbirliği yapmaktadır. 
Bu amaçla son birkaç günde Türkiye ve öteki bölge ülkelerindeki yardım 
çalışmalarını desteklemek üzere £7 Milyon dolar tahsis edilmiştir. Bun
lara ek olarak ABD, Türkiye ile işbirliği halinde, Irak’daki gruplara 
çadır, gıda, ilaç ve diğer malzemeleri paraşütle ulaştırmak amacıyla
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geniş çaplı bfir faaliyeti başılatmışitır. TürMye ayrıca, Irak ile sınırları 
boyundaki ve sınırın diğer tarafında bulunan, en fazla tehlikeye maruz 
yerlerinden edilmiş çok sayıdaki insana yardım sağlama çabalarında 
uluslararası kuruluşlarla da işbirliği yapmaktadır.

Türkiye ve ABD bu yardım çabalarımn amacının bu insanların ev
lerine dönmelerini sağlamak olduğu hususunda hemfikirdirler. Güven
lik Konseyi K arirı’nda da belirtildiği gtlıbi, sığınmacıların acıklı durumu 
uluslararası barış ve güvenlik için bir tehdit oluşturmakta ve bu nite
liğiyle de Güvenlik Komseyi’nin aıteş-keıs kararının tümüyle uygulan
ması bakımından bir başka önemli mesele ortaya çıkarmaktadır.
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BîgİŞLERİ BAKANI AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN’İN 

BİR SORUYA VERDİĞİ CEVAP

(10 NİSAN 1991)

SORU : Türkiye, 688 sayılı Güvenlik Konseyi kararının oluşma
sında çok önemli rol oynadı. Bu kez, Irak toprakları üzerinde bir 
«tampon bölge» kurulmasını öngören bir karar üzerinde durulduğu, bu 
amada temaslar yapıldığı biiiidiriliyor. Türkiye, bu çabalan da aktif 
sekide desteklemekte midir?

CEVAP : Burada bir kavram kargaşası yaratıldığı izlenimindeyim.

Yerlerinden, yurtlarından edilmiş Irak vatandaşlarının güvenllik için
de ve korkusuzca kendi evlerine dönebilmelerinin temini esastır. Bu 
meşru amaç gerçekleşmeden bu insani meselenin çözümlenemeyeceği; 
uluslararası camianın, Körfez krizi sırasında olduğu gibi, bu konuda da 
Bağdat'a taviz veremeyeceği açıktır. İlk aşamada ise, mesele, bu insan
lara hemen şimdi ihtiyaç duydukları hizmetlerin düzenli bir şekilde ve 
güvenlik içinde veıileiKlmesini mümkün kılacak etUdin tertiplerin alın
ması ve uygulanabilmesi meselesidir. Bunlar için, Irak topraklarında 
bir «tampon bölge» değil, geçici yerleşim alanları kurulması fikri üze
rinde işte bu çerçevede ve bu anlayışla duruluyor. Biz de, mevcut 
fevkalade şartlar muvacehesinde, geçici yerleşim alanları kurulması fik
rinin akılcı bir yaklaşım olduğu görüşündeyiz.

Irak Hükümeti’nın uygar ilke ve değerlere karşı yürüttüğü müca
deleden vazgeçmenin erdemini kavraması; bu çerçevede, Güvenlik Kon- 
seyi’nin 2 Ağustos’ıı izleyen dönemde kabul ettiği kararlara uymamak
tan ötürü çok zarar gördüğünü hatırda tutarak, 688 sayılı kararın ken
disine yönelik unsurlarına titizlikle riayet etmesi, hem meselenin daha 
büyük rahatsızlıklar doğurmadan halline, hem de Lrak’ııı uluslararası 
camiada daha fazla itibar kaybına uğramamasına kuşkusuz yardımcı 
olacaktır.



TO VİMA’NÎN SORULARINA 
DIŞİŞLERİ BAKANI AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN 

TARAFINDAN YERİLEN CEVAPLAR

(31 MAYIS 1991)

SORU : «Geçtiğimiz Eylül ayın Ankara’da iki ülke Dışişleri Ba
kanlık heyetleri arasında yapılan görüşmelerden bu yana Türk - Yunan 
ilişkilerin'de bir soğukluk yaşanmaktadır. Atina, yeni bir toplantımn 
tarihi için, tarafınızın cevabını beklemektedir. Türk tarafı cevap ver
memekte neden direnmektedir?»

CEVAP : Türk - Yunan diyalogu bakımından dikkat ©dilmesi gere
ken en önemli gerçek, Türk tarafının bu hususta her zaman olumlu 
bir tutum içinde ciddi ve hazırliifciı olması, buna mukabil Yunan tara
fının değişıik nedenler ileri sürerek anlamlı müzakerelere bir türlü ya
naşmaması, masaya nadiren oturduğu zaman da verimli tavır sergile- 
y enlemesidir. Yunanistan, diyalog için bugün de Kıbrıs meselesini bir 
önşart olarak koşmakta, süreci peşin olarak muhtevadan yoksun bırak
makta ve dolaylısıyla büyük ölçüde hareketsizliğe mahkum etmektedir.

Hatırlanacağı üzere, geçen Aralık ayında Atina’da yapılması karar
laştırılmış oılaıı Dışişleri Müsteşarları seviyesindeki toplantı son anda 
Yunan tarafınca iptal edilmiş ve gerekçe olarak da «hazırlıkların ta
mamlanamamış olması» gösterilmişti. Oysa kısa bir süre önce Yuna
nistan Dışişleri Bakanı Sayın Samaras, iptal kararınım o sırada benim 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetıi’ne j^apmakta olduğum ziyaret nedeniyle 
alındığını açıklayarak hakikatli geç de olsa ifade etmiş bulunmaktadır. 
Bizim bütün bunlara rağmen diyalog sürecini canlı tutmak için gereken 
katkıyı yapmaya hazır olduğumuzu kaydetmek isterim. Burada tarih 
konusu fazla önemli değildir, önemiü olan diyalog için gerekli arzu ve 
iradenin mevcut olup olmadığı ve masaya oturulduğu zaman meselelerin 
kapsamlı bar şekilde ele alınıp alınmayacağıdır. Biz, Yunanistan’dan 
bu husustaki, yani diyalog çerçevesinde aramızdalki sorunların nasıl gö
rüşüleceği konusundaki sorumuza henüz cevap alabilmiş değiliz. Yuna
nistan’ın diyalog sürecine esnek, yapıcı, önyargısız ve önkoşulsuz bir 
yaklaşım geliştirebilmesi ve iki tarafın da var olduğunu ileri sürdüğü 
bütün sorunların ele alınmasına olumlu yaklaşması diyaloğun başarısının

*¡5

en büyük teminatı olacaktır.
SORU : «Kısa bir süre önce ABD Kongresi Dışişleri Alt Komite- 

Jj’uin de tavsiye ettiği gfita.i, Türkiye Yunanistan ile bir saldırmazlık 
antlaşması imzalamaya hazır mıdır?
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CEVAP : Türkiye, Yunan&tan’la dostluk, iyi komşuluk ve işbir
liği ilişkiüeni geliştirmek ve aralarındaki bütün sorunları diyalog ve mü
zakere yoluyla çözüme kavuşturmak istemektedir. Daha öııce de ifade 
ettiğim üzere, Türkiye’nin kimsenin toprağında gözü yoktur ve bütün 
komşularıyla ilişkilerini çıkarlara karşılıklı saygı ilkesine dayalı olarak 
geliştirmekten yanadır. İki ülke, 'yıllardır ayııı ittifakın üyesidirler. 
Türkiye, işte bu ilke ve gerçeklerden hareketle, iki ülke arasında bir 
dostluk ve işbirliği anlaşması aktedilmesi fikrimi gündeme getirmiş ve 
bu öneri en son 8 Nisan 1985 tarihinde zamanın Başbakanı Sayın özal 
tarafından tekrarlanmıştır. Konu, 1990 Eylül ayında Ankara’da ya
pılan görüşmelerde de Türk 'tarafınca hatırlatılmıştır. Saldırmazlık paktı 
düşüncesinin de ayııı çerçevede değerlendirilmesi gerekmektedir. İki müt
tefik ülke arasında saldırmazlık paktı akti fikrinin ¡mantığa aykırı do
layısıyla yadırganacak bir yönü olduğunu da teslim etmek gerekir. An
cak, adı ister saldırmazlık paktı, ister dostluk ve işbirliği antlaşması 
cisim, imzalanacak belgenin iki ülke arasındaki sorunların giderilmesine 
vo çözüme kavuşturulmasına katkıda bulunacak nitelikte olması esastır. 
Diğer bir deyişle, Ege sorunları ile azınlık meselelerini arka plana itecek 
ve bunların kapsamlı olarak görüşülmesini ve çözüme bağlanmasını 'sağ
lamayacak bir anlaşmanın ilişkilerimize yardımcı olabileceği kanaatinde 
değilim. Böyle bir anlaşma geleceğe dönük olduğu kadar ilişkilerin mev
cut durumunu da yansıtan bir ilke ve veriler manzumesi olduğu ölçüde 
fayda sağlayabilecektir.

SOHU : «Yunanistan Dışişleri Bakanı Adonis Samaras Cumhur
başkanı Sayın özal’ııı soıı açıklamalarını Türkiye’nin Yunanistan üze
rindeki yayılmacı amaçları şeklinde yorumlamıştı. Sanırım siz bu suç
lamayı kabul etmemektesiniz. Fakat, Hükümetiniz Türkiye’nin böyle 
br niyeti olmadığım Meclis kürsüsünden resmi olarak beyan edebilir mi ?

CEVAP : Bu konuda Bakanlığım Sözcüsü vasıtasıyla yapılan açık
lamalara, sorunuz münasebetiyle şunu ilave edeyim : Türkiye’nin Yu
nanistan üzerinde hiçbir yayılmacı emeli bulunmadığı ve Yunanistan 
için bir tehdit oluşturmadığı Türk yetkililerince defalarca, eıı yüksek 
seviyede ve TBMM dahil her planda tekrar edilegelen bir gerçektir. 
Bu ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin bize göre en temel ilke ve veri
lerinden biridir. Bunu burada ve şimdi bir kez daha, teyid ediyorum. 
Buna rağmen, Yunanistan’la ilişkilerimiz konusunda ne zaman bir 
açıklama yapsak ve bunlar sadece geçmişe dönük bir tarih  değerlen
dirmesinden de ibaret olsa, bu Yunanistan’da liderleriyle, basınıyla he
men aşırı tepki ve yorumlara yol açmakta ve bu -suretle bir gerginlik 
ortamının yaratılmasına sebebiyet verilmektedir. Ben bu olayın her
hangi başka iki ülkenin ilişkilerinde örneği olduğunu sanmıyorum. De
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mek ki biz Türkiye’nin niyetlerini ne kadar ve nerede tekrarlarsak 
tekrarlayalım, Yunan lild eri erini tatmin etmek mümkün değildir. Bu 
itibarla, sorunun kaynağı Türkiye’de deği1!, Yunan yetkifflerMn Tür
kiye’ye bakış açılarında ve Türkiye’yle ilgili yargılarında yatmaktadır. 
Dolayısıyla, bunların zaman içerisinde daha gerçegci ve olumlu bir yönde 
değişmesini sabırla beklemeye devam edeceğimizi ifadeyle yetineceğim.

SORU : Türkiye, Yunanistan ile olan ve turizm mevsimi boyunca 
Ege'de bâr askeri tatbikat yapmama konusundaki anlaşmaya bu yıl uya
cak mıdır ?

CEVAP : Türkiye ile Yunanistan Dışişleri Bakanları 27 Mayıs
1988 tarihinde Atina’da imzaladıkları Mutabakat Muhtırası ile, diğer 
bazı koşullara ilâveten, karşılıklı olarak, Ege’de, birbirlerinin başlıca 
milli ve dini bayramları ile 1 Temmuz -1  Eylül tarihleri arasındaki 
turizm mevsimlinde NOTAM veya diğer bildirimleri gerektiren milli as
keri tatbikatlarda bulunmamayı taahhüt etmişlerdir. Türkiye bu taah
hüdüne titizlikle uymaktadır. Bu yıl da uyması son derece tabiidir. Yu
nanistan’ın da aynı şekilde muhtıra hükümlerine uyması gerekir. Ay
lıca, Yunanistan'ın sadece bu muhtıranın gereğine değil, tüm uluslar
arası yükümlülüklerine uymasını beklediğimizi bu vesileyle belirtmek 
isterim.

SORU : «Kıbrıs Rum tarafı, Türk tarafının kendi topraklarının
% 25’inden vazgeçmediği sürece Kıbrıs konusunda herhangi bir çözüm 
önerisini kabul etmeyeceğini açıklamıştı. Bu açıklama halikındaki yo
rumunuz nedir ?

CEVAP : Bu açıklama hakkında yorumda bulunma hakkı mün
hasıran Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti makamlarına aittir. Zira Kıbrıs 
meselesinin çözümünde Kıbrıs Rum tarafının muhatabı Kıbrıs Türk 
tarafıdır. Toprak konusunda ilk ve son söz, o topraklar üzerinde ege
menlik hakkına sahip olan Kıbrıs Türkleri ile onun devleti olan Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne aittir.

Türkiye’nin Kıbrıs konusundaki politikası ise fevkalade sarihtir. 
Biz, Kılbnıs’ta  iki tarafın siyasi eşitliğine dayalı ve Türkiye’nin etkin 
garantisinde, çerçevesi ve yöntemi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konse- 
yi’nin 649 (1990) sayılı kararında belirlenmiş bulunan iki toplumlu, iki 
kesimli federal bir çözümden yanayız. Bu yönde yardımcı olmaya ça
lışıyoruz. Yunanistan’ın ve Kıbrıs Rum tarafının da aynı iyi niyeti gös
terip, Kıbrıs meselesini istismar etmekten vazgeçerek adil bir çözüm 
için gayret göstermesi, Kıbrıs’ta anlaşma ihtimalini önemli şekilde kuv
vetlendirecektir. Bugünkü olumsuz çizgilerinde İsrar etmeleri ve olma
yacak ön şartları empoze etmeye çalışmaları ise çözümü daha da güçleş
tirecektir. »
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DIŞİŞLERİ BAKANI SAFA GÎRÂYTN 

YUGOSLAVYA’DAKİ GELİŞMELERE İLİŞKİN OLARAK 

SORULAN BİR SUALE VERDİĞİ CEVAP

(28 HAZİRAN 1991)

Bir Balkan ülkesi olan ve ortak hudutlarımız bulunmamasına rağ
men komşu telakki ettiğimiz dostumuz Yu gosİavya’daki son gelişmeleri 
yakından ve endişe ile izliyoruz.

Yugoslavya’daki bu gelişmeler dost Yugoslav halklarının geleceği 
için oiduğu kadar Balkanlar’da ve Avrupa’da barışın, huzurun ve istik
rarın korunması açısından da önem taşımaktadır.

AGIK üyesi ülkeler Dışişleri Bakanları Berlin’deki toplantılarında 
Yugoslavya'daki durum ile ilgili olarak yayınladıkları orta/k beyanatta 
Yugoslavya’nın birliğini, toprak bütünlüğünü ve sorunlarının barışçı yol
lardan çözümünü desteklediklerini açıklamışlardı. Hükümetlimiz bu açık
lamada da ifadesini bulduğu şekilde Yugoslavya’nın birliğini ve toprak 
bütünlüğünü desteklemekte, bunu tehlikeye aitacak tek yanlı adımların 
ülkenin karşı karşıya bulunduğu sorunların çözümünü daha da güçleş
tireceğine inanmaktadır.

Hükümetimiz Yugoslavya’nın sorunlarına en yi çözümün bizzat Yu
goslav halkları tarafından bulunacağına içtenlikle inanmakta olup bu
nun da ancak diyalog yoluyla sağlanabileceği görüşündedir. Bu nedenle 
de kuvvete başvurulduğu yolundaki haberler karşısında kaygı duyuyor, 
bu yöntemlerin terkediılerek tarafların mevcut sorunları görüşmeler yo
luyla çözümlemek için çabalarını arttırmalarını diliyoruz. İnancımız, or
taya çıkan duruma görüşmeler yoluyla çözüm bulma yollarının tüken
memiş olduğundur.

Yugoslavya’daki gelişmeleri Batı Avrupa’da ikamet eden ve çalışan 
vafcandaşlarımızıin Yugoslavya üzerinden Türkiye’ye geliş ve gidişlerinde 
karşılaşabilecekleri sorunlar ve Avrupa ülkelerine yapılan eşya ve toplu 
yolcu taşımacılığının devamı açısından da dikkatle izliyoruz. Temenni
miz vatandaşlarımızın traıısiıt geçişlerinin büyük güçlükler çıkmadan 
devam etmesidir. Bir kolaylık sağlamak bakımından, Macaristan makam
larınca vatandaşlarımıza hudutta vize verilmesi yolundaki girişimimizin 
Macar Hükümetince olumlu karşılanmış olduğunu da bu vesile ile açık
lamak istiyorum.
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DIŞİŞLERİ' BAKANI SAFA GİRAY’IN 'AÇIKLAMASI

(12 TEMMUZ 1991)

Körfez savaşını takiben Kuzey Irak’da meydana gelen gelişmeler 
sonucu sınırlarımıza yığılan Irak vatandaşlarına insani yardım yapmak 
vo 'bu kişiieıân güvenlıiık içinde evlerine dörıebilm el erini sağlamak ama- 
cıyja geçen Nisan aynıda başlatılmış bulunan çokuluslu harekat başlan
gıçta hedeflerine ulaşmış ve başarıyla sonuçlanmıştır.

Harekatın Kuzey Irak’daki bölümünü yürüten uluslararası güce 
bağlı birlikler bugünden itibaren geri çekilmeğe başlamaktadırlar. Çe
kilmenin 15 Temmuz gününe kadar tamamlanması beklenmektedir.

Bölgede sağlanan sükunetin ıbu tarihten sonra da devamı uluslar
arası koalisyonun olduğu kadar Türkiye’nin de büyük önem atfettiği 
bir husustur. Bu çerçevede yapılan istişareler sonucunda Türkiye’nin 
Irak’a bitişik bölgesinde caydırıcı rol oynayacak uluslararası bir kuv
vetin geçici olarak konuşilamdıırılması fikri üzerinde durulduğu daha önce 
kamuoyumuza duyurulmuştu. Hükümetimiz konuyu incelemiş ve sözko- 
ııusu kuvvetin ülkemlizde geçüci olarak konuşlandırılmasını ilke olarak 
uygun bulmuştur. Türkiye’nin de münasip düzeyde bir birlikle katıla
cağı kuvvetin yapısı ve görev kurallarıyla ilgili ayrıntılar askeri ma
kamlar arasında yapılan temaslarla saptanmaktadır.
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DIŞİŞLERİ BAKANI SAFA GİRAY’IN 
TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNİN GÜNEYDOĞUDAKİ HAREKÂTI 

KONUSUNDA SORULAN BİR SUALE VERDİĞİ CEVAP

(8 AĞUSTOS 1991)

Dün Başbakanımız tarafından yapılan açıklamada da belirtildiği 
üzere, Körfez Savaşının bir neticesi olarak Kuzey Irak’ta  meydana gelen 
otoriıte boşluğundan yararlanan eşkiyanın, sınırlarımızın hemen bitişi
ğindeki bir yörede yerleşme ve örgütlenme imkanına izin vermeyeceği
mizi ifade etmiştik.

Halkımızın güvenliğine mutuf bu harekat amacına ulaştığında ni
hayete erecek ve bu bölgede huzur ve istikrar sağlanmış olacaktır.

Bu vesile ile vurgulamak istediğim bir nokta, bundan önce de her 
vesile ile belirtmiş olduğum gibi, Türkiye’nin Irak’m toprak bütünlüğüne 
verdiği önemdir. Türk Silahlı Kuvvetlerince yürütülen bu harekatın 
Irak’ııı toprak bütünlüğüne yönelik hiçbir yanı yoktur. Yapmak istedi
ğimiz, demin de belirtmiş olduğum gibi, halkımızın can ve mal güvenli
ğine karşı eşkiyanın yürüttüğü terör eylemlerine son vermektir. Bunu 
sağlamak için gereken herşey yapılacaktır.

Türkiye’nin bu konuda BM Güvenlik Konseyi’ne bilgi vereceğine 
dair bazı basında yer alan haberler doğru değildir.



SOVYETLER BİRLİĞİ’NDEKİ GELİŞMELERE İLİŞKİN OLARAK 

YÖNELTİLEN BİR SORUYA 

DIŞİŞLERİ BAKANI SAFA GİRAY’IN VERDİĞİ CEVAP

(19 AĞUSTOS 1991)

Sovyetler Birliği Büyükelçisi bugün ziyaretime gelerek gelişmeler 
hakkında bilgi verdi ve Türkiye ile Sovyetler Birliği arasındaki ilişkilerin 
ve işbirliğinin bağımsızlık, egemenlik, içişlerine karışmama, toprak bü
tünlüğüne saygı ve karşılııklı yarar ilkeleri temelinde geliştirilmesine 
atfettikleri önemli dile getirdi.

Temennimiz, bu gelişmenin SSCB halklarının demokrasi ve ekono
mik reform alanındaki özlemlerine ters sonuçlar doğurmaması ve ulus
lararası barış ve güvenlik alanında SSCB yönetiminin de katkılarıyla 
son yıllarda kaydedilen olumlu gelişmeleri sekteye uğratmamışıdır. Bu 
açıdan, alınmakta olan tedbirlerin geçioi olduğunun reform sürecinden 
sapma anlamına gelmediğinin ve Sovyetler Bdrliği’nin üstlenmiş olduğu 
uluslararası taahhütleri hiçbir şekilde ikilemeyeceğinin belirtilmiş ol
masını önemle not ettik.

Kuzey komşumuz Sovyetler Birliği ile özellikle son yıllarda büyük 
gelişme kaydeden dostluk ve işbirliği ilişkilerimizin aynı düzeyde deva
mını temenni etmekteyiz.



BATİ TRAKYA’DAKİ OLAYLARLA İLGİLİ OLARAK 

DIŞİgLERİ BAKANI SAFA GİRAY TARAFINDAN 

AT DÖNEM BAŞKANI HOLLANDA DIŞİŞLERİ BAKANI 

HANS YAN DEN BROEK’A HİTABEN GÖNDERİLEN MEKTUP

(26 AĞUSTOS 1991)

Dear Collegue,

I wish to bring to your attention a deplorable development con
cerning the rights, well-being and security of ¡the Muslim Turkish 
minority of 'Western Thrace whose status is protected by international 
treaties. During the last few days, the systematic and massive violation 
of the rights and freedoms of the minority 'by the Greek authorities 
and fanatic elements have reached new heights whidh cannot and should 
not be permitted to 'Continue.. The mlinority members today live in 
fear of their lives and under the constant threat of fresh attacks 
against their persons and property.

On the morning of the 23rd August, in Xanthi about 500 members 
of the minority who . were engaged in a peaceful sit-in demonstration 
in protest against the arbitrary appointment of a mufti (religious leader) 
were assaulted by armed gangs who had gathered there despite the 
presence of even a larger number of policemen. The police did not 
prevent or stop these attacks and failed to perform its duties in 
protection of the demonstrators. More than 10 minority members were 
wounded and some shops belonging to them were damaged. The next 
day there was a t least one additional incident Involving another attack 
on members of the minority. Ail this ¡is very reminiscent of a similar 
assault against the Turkish minority in January 1990 ¡in Komotini where 
the events were even on a larger scale, when dozens of people were 
wounded and hundreds of business places and other property destroyed 
and looted. The perpetrators of those events have gone unpunished.

The situation in Western Thrace where there is comprehensive 
discrimination against the minority and a persistent drive to erode its 
status, remains tense and there is a possibility tha t further deplorable 
events can occur unless the Greek Government takes a clear stand 
and resolute steps to protect the Turkish minority. It is clearly her 
obligation to do so.
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The Greek authorities have informed us that the chain of events 
were started by «4 or 5 youngsters» and that 2 of them have been 
taken under custody. The version and understanding of the events 
in the region by the Greek Government is certainly far from an 
adequate and healthy appreciation of what is taking place there and 
why. We iseen no good will in their approach.

llhe specific event tha t triggered the reaction of the Turkish 
minority has been the 'appointment by the official authorities of the 
mufti in Xanthi in accordance with Decree 182 of 25 December 1990. 
That Decree had replaced Law No. 1920/2345 on the same subject 
which had been in force ever since 1920, a law promulgated in accor
dance with the relevant provisions of the 1913 Treaty of Athens. Law 
No. 1920/2345 was based on the principle of election of the muftis by 
members of the Muslim Turkish minority. The minority now wants 
to preserve its right elect its own religious leaders and retain those 
already elected, while the Greek Government with the new legislation 
is trying to take away this basic right from them and replace the 
elected muftis with appointed ones. The minority has expressed its 
unequivocal opposition and its non-acceptance of the appointed muftis. 
The Greek Government has argued thaJt in Muslim countries, muftis 
and others of a similar office are always appointed by the state autho
rities, but the Greek Government conveniently forgets tha t it is not 
a Muslim country.

This iblatant usurpation of a basic right of the minority is but 
one link in a long chain of violations of the rights and fundamental 
freedoms of the Muslim Turkish minority of Western Thrace, both 
at the collective as well as at the individual level. The long list of 
these violations have been documented in Helsinki Watch Reports as 
well as the reports of such official bodies as the US State Department. 
These constitute violations not only of the ¡rights of the Muslim mino
rity recognized to them in the 1923 Lausanne Peace Treaty and other 
international treaties to which Greece is a party, but also of the prin
ciples and values tha t have inspired the European Communities, the 
principles of the Helsinki Final Fact and of the Paris Charter and 
other CSCE documents and declarations on the  question of minorities. 
That these massive and persistent violations can take place in Greece, 
an EC member and a GSCE participating state is impermissible and 
should no longer be allowed.

The Turkish public opinion has always been sensitive on the issue 
of the Turkish minority in ¥ /estern Thrace. The latest events there 
have created deep indignation and concern about the fate of the mi-
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noriity in Greece. They have resorted to the lawfut expression of their 
sentiments on the assault against the minority members and the ar
bitrary appointment of a müftli in Xanthi. The peaceful and orderly 
action at the Patriarchate quarters in İstanbul where Turkish authorities 
have taken every measure to assure its protection aims, we have been 
informed, only to elicit the good offices of the Patriarch, himself an 
elected leader, in favor of the rights of the Muslims in Western Thrace.

I kindly request you as the current President to bring the above 
Thrace to ascertain the situation on behalf of the EC. I call on the 
information to the attention of the Council of Ministers at the earliest 
possible opportunity and to inform other EC bodies as appropriate. 
I also ask for your kind intervention to arrange with a view to take 
action as required for an EC fact-finding mission to be sent to Western 
EC to do whatever it can to urge Greece to respect the human and 
minority rights of the Turkish Muslim Minority in Western Thrace.

With warm regards.
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DIŞİŞLERİ BAKANI SAFA GİRAY’IN 

BATI TRAKYA’DAKİ TÜRK AZINLIĞI KONUSUNDA 

TBMM’DE YAPTIĞI KONUŞMA

(27 AĞUSTOS 1991)

Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri,

Yüksek huzurunuza Baltı Trakya’daki Müslüman Türk azınlığın ma
ruz kaldığı son saldırılar ile bu konuda Hükümetimiz tarafından yapılan 
ve yapılagelmekte olan teşebbüsler hakkında Yüce Meclise bilgi veımek 
üzere gelmiş bulunuyorum.

Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri,

Başta 1923 Lozan Barış Antlaşması olmak üzere uluslararası ant
laşmaların teminatı altında bulunan Batı Trakya’daki Türk azınlığının 
birçok alanda ciddi sorun ve güçlüklerle karşı karşıya kalmaya devam 
etmektedir. Yunan Hükümetinin ise azınlığa karşı olan mükellefiyetle
rine riayet etmemekte ısrarlı davrandığını görmekteyiz. Günümüzda 
özellikle Avrupa’da insan hakları rüzgarları eserken, demokrasinin be
şiği olduğunu ileri süren Yunanistan’da Türk azınlığın insan hak ve 
özgürlüklerinin ihlal edilmesi gerçekten düşündürücü bir olaydır.

Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri,

Son günlerde İskeçe’de ciddi olaylar meydana gelmiştir. Olayların 
sebebi, azınlığın kendi müftülerini seçme hakkının ellinden alınması ve 
seçilmiş müftülerin yerine azınlığın hiçbir surette benimsediği kişilerin 
tayin yoluyla müftü yapılmalarıdır. Yunan Hükümetinin bu tavrı bizce

97



hatalıdır. Yunanistan nüfusunun çoğunluğu Müslüman bir ülke değildir 
ki müftüler tayin yoluyla belirlensin. Azınlık, fevkalade önemli olan ve 
hassasiyet arzeden doğum, ölüm, evlendirme, vesayet, veraset gibi kişi 
halleriyle 'ilgili işleri de ifa eden müftülüklere benimsediği ve güvendiği 
ehliyetli kişileri seçmek istemektedir. Bunu tabii karşılamak lazımdır. 
Kaldı ki Yunanistan'ın ¡bağlı bulunduğu uluslararası antlaşmalar gereği 
70 yıl yürürlükte kalan yasa da seçim ilkesini esas almaktaydı. Şimdi 
yasa değiştirilmiş, seçim esası yerine tayin esası getirilmiş, azınlığın 
seçtiği müftüler bir kenara itilerek resmi makamların tayin ettiği kişi
ler bu makamlara getirilmişlerdir.

îskeçe’de seçilmiş müftü Mehmet Emin Aga’nm yerine Yunan ma
kamlarınca birinin atanması üzerine Türk azınlığı tepki göstermiştir. 
23 Ağustos günü başlayan yasalara uygun ve barışçı bir düzen içinde 
gerçekleştirilen oturma eylemi devam ederken, soydaşlarımız silahlı ve 
sopalı kişilerin saldırısına uğramışlardır. Çok büyük sayılarda eylem 
mahallinde bulunan polis ve güvenlik güçleri ise ne saldırganların top
lanmalarına, ne de saldırıya geçmelerine engel olmamışlar ve bir yıl 
önce Gümülcine’de de daha vahim boyutlarda cereyan eden benzeri 
toplu saldırı olaylarında olduğu gibi gelişmelerle seyirci kalmışlardır. 
Saldırganlar, azınlık mensuplarına saldırmışlar, dövmüşler ve soydaş
larımıza ait işyeri ve binalara zarar vermişlerdir. Bize ulaşan bilgilere 
göre, biri nispeten ciddi olmak üzere 36 soydaşımız yaralanmış, bazı 
işyerleri tahrib edilmiştir. İskeçe’de ve Batı Trakya’da durum şu anda 
yatışmış gözükmekle beraber, gerginlik ortamının devam ettiği anlaşıl
maktadır.

Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri,

Olayların haber alındığı gecenin ilik saatlerinden itibaren Ankara, 
Atina ve Gümüloine’de Yunan makamları nezdinde gerekli teşebbüsler 
tarafımızdan aralıksız olarak yapılmıştır. Yunan makamlarına olayları 
şiddetle kınadığımız bildirilmiş ve Yunanistan’dan olayların önlenmesi, 
azınlık mensuplarının can ve mal güvenliklerinin teminat altına alın
ması, hak ve özgürlüklerine saygı gösterilmesi, saldırganların yakalan
maları ve cezalandırılmaları talep edilmiştir. Yunan Büyükelçisi 24 
Ağustos Cumartesi sabahı Bakanlığımıza tekrar davet edilerek istekle
rimiz kendisine iletilmiş ve girişimlerimiz daha sonraki saatlerde de 
devam etmiştir.

Yunan makamları, olaylar hakkında kendi açılarından tahlil ve veri
ler getirerek bize bilgi vermişlerdir. Bu çerçevede önemli olan, Batı Trak
ya’da yaşayanların can ve mal güvenliğinin sağlanması ve hak ve ^  
gürlüklere saygı gösterilmesi için Yunan Hükümetinin gerekli biibr."
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tedbirleri alacağı yolunda Yunanistan tarafından bize teminat verilmiş 
bulunmasıdır. Bu teminatın takipçisi olacağız zira bölgede olay potan- 
■ ] yel inin hala yüksek olduğu endişesini taşımaktayız.

Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri,

Yunanistan nezdinde yaptığımız teşebbüslerin yanısıra İskeçe’deki 
bu son olayları esas alarak Batı Trakya’daki Müslüman Türk azınlığın 
durumunu, uluslararası p'landa da şikayet konusu yapmaktayız. Bu mak
satla Avrupa Toplulukları Dönem Başkanı Hollanda Dışişleri Bakanına 
dün akşam bir mesaj yollamış bulunuyorum. Kendisinden Batı Trak
ya’daki kapsamlı ve sürekli insan hakları ihla'lferini Topluluk üye ülke 
ve organlarının dikkatine getirmesini istedim ve Topluluğun Batı Trak
ya’ya bir inceleme heyeti göndermesmiin uygun olacağını belirttim. 
Konuyu ayrıca, Birleşmiş Milletler, Avrupa Konseyi, AGİK ve İslam 
Konferansı yetkililerinin dikkatine getirmekteyiz. Aynı şekilde, insan 
haklarıyla iştigal eden uluslararası kuruluşlar da aynı amaçla tarafı
mızdan devreye sokulacaklardır. Kısacası, Batı Trakya’daki Türk azın
lığın maruz kalmakta olduğu haksızlıkları götürebileceğimiz her yere 
götürerek bu ihlal ve ayırımcı muamelelere dikkat çekmeye devam ede
ceğiz.

Burada hedefimiz Yunanistan’ı müşkül mevkide bırakmak değildir. 
Yegane amacımız Baltı Trakya’daki Türk azınlığının güven ve huzur 
içinde yaşayan, eşit vatandaşlar olarak hak ve özgürlüklerine saygı 
duyulan, yasa önünde eşliit, geleceğinden emin, iyi eğitim imkanı olan, 
işini gücünü rahatlıkla yerine getirebilen bir duruma gelmesini sağla
maktır., Bunları sağlamak zaten Yunanistan için bir görevdir. Ancak, 
Türkiye bu sağlanıncaya kadar da konunun peşini bırakmayacaktır.

Hepinizi saygıyla selamlarım.
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DIŞİŞLERİ BAKANI SAFA GİRAY’IN 

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER 46. GENEL KURULU’NDA 

YAPTIĞI KONUŞMA

(26 EYLÜL 1991)

Mr. President,

It gives me great pleasure to congratulate you on your election to 
the high office of President of the General Assembly. Your attributes 
as a distinguished diplomat are well known to us in Turkey where 
you represented Saudi Arabia with great distinction for many years. 
Your country has made a great contribution to peace and stability in 
our part of the world, and I am confident tha t under your wise
guidance the General Assembly will do likewise on a global scale.

I would also like to pay tribute to Mr. Guido de Marco, the
distinguished President of the 45th session, for his outstanding per
formance in guiding the work of the General Assembly during an 
eventful year.

Mr. President,

This General Assembly represents a historic step in further con
solidating the universality of the United Nations through the admis
sion of Latvia, Lithuania, Estonia, the Marshal! Islands, the Federated 
States of Micronesia, the Republic of Korea and the Democratic People’s 
Republic of Korea to membership. My delegation takes joyful pride in 
welcoming them to the world family and ve believe that this commu
nity will be enriched and strengthened by their contribution to the 
realization of the ideals of the United Nations.

Mr. President,

Since the autumn of 1990, when the previous Générai Assembly 
session started its deliberations, change in Europe has continued at the 
rapid pace set during the momentous period highlighted by the 1989 
revolutions in Central and Eastern Europe and the developments leading 
to the peaceful unification of Germany. All over the eastern half of 
the Continent, advances towards democracy and economic reform, alt
hough uneven, have been encouraging. The OSCE process has broken 
new ground when, in November 1990, participating states met and 
signed the Charter of Paris for a New Europe,marking the end of the
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Cold War and committing1 themselves to a new European architecture. 
The successful international action under United Nations auspices to 
repel aggression and restore the sovereignty of Kuwait has shown that, 
this world organization has evolved to assume its functions as the 
prime vehicle for resolving disputes and reinforcing global peace and 
stability. In carrying out these functions, our organization has had 
the good fortune to have, as its Secretary General, Mr. Javier Perez 
de Cuellar, an eminent statesman of great integrity and total commit
ment to the ideals of The United Nations. After many years of distin
guished service as the highest international civil servant, he can look 
back to his ten years of performance with justified pride and satis
faction. In Turkey, we shall always remember him for his dedication 
to the principles of the Charter and for his impartiality.

Mr. President,
With the ending of the Cold War in Europe and the conclusion of the 
CFE and START treaties, the world has entered a promising era of 
transition. These are times of great opportunities. The threat of nuclear 
destruction now weighs less heavily upon humankind. The numerous 
local conflicts tha t were so difficult to settle because of Cold War 
rivalries are gradually becoming susceptible to solutions in which the 
United Nations will play an increasingly key role. An enhanced United 
Nations living up to our expectations in this new era of change calls 
for a more streamlined and more effective organization. To achieve 
this, we must purse our efforts aimed at restructuring the United 
Nations in line with the demands of operational efficiency. Such restruc
turing should of course include the reform of the General Assembly. 
In this respect, I would like to note the singular contribution of Mr. 
de Marco during his Presidency of the General Assembly I am confi
dent that the reform of the General and its main committees will 
continue under your Presidency and tha t this universal forum will 
emerge as a more faithful mirror of the community of nations and 
its collective aspirations.

Mr. President,
The era of transition through which our world is passing, albeit 

promising, is not free of risks and uncertainties tha t pose challenges 
which have to be successfully addressed if our vision for a better 
international order is to be attained. The Gulf crisis has provided the 
clear evidence of the new resolve on the part of the -world community 
that aggression and violation of international lav/ shall not be tolerated. 
This new resolve should be maintained and buttressed. Arms control 
and disarmament is a major field where the current momentum should 
be sustained and accelerated.
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As the new spirit of cooperation strikes deeper and firmer roots, 
the effectiveness off the United Nations will also increase. The settle
ment of the existing- conflicts through dialogue and negotiations, rather 
than by resorting to force, will be facilitated. Thus we can expect an 
acceleration of the global process of arms control and reduction to which 
we should all make our full contribution!,

By this, I mean the extension into the conventional sphere of the 
arms control and reduction processes, particularly in those regional and 
interccmmunal conflict areas where the conventional arms race is an 
important factor in building up tensions and deepening mutual suspi
cions.

Another area where we expect to see the United Nations more 
active is the protection of the environment. The consciousness is growing 
all around tha t the quality of life of future generations and perhaps, 
their very survival is dependent on our doing the right things now to 
protect and preserve our common environment. Turkey is preparing 
for the United Nations Conference on Environment and Development 
in this spirit and 20 years after Stockholm, we expect this Conference 
to be a new milestone in the United Nations’ growing concerns for 
the environment.

Mr. President,
To promote world-wide respect for human rights and the funda

mental freedoms of the individual is a priority task deserving greater 
UN interest in a  changing international environment. There exists a 
direct relationship between the degree of the protection of human rights 
and the degree of democratization in societies. Since democracies are 
less prone to aggressive adventurism, world peace 'and international 
stability may rest on stronger foundations only if due observance of 
human rights on a nondiscriminating basis is ensured on a universal 
scale. The many risks and uncertainties Ithat cast their shadow on the 
promises of the current era of transition are often intertwined with 
various aspects of the question of human rights. Indeed, ethnic rivalries, 
chauvinistic tendencies, xenophobic treatment of migrant communities, 
racist practices, religious fanaticism and .intolerance may only be over
come through a strict observance of human rights. We must all accept 
that respect for human rights is an area of legitimate concern for the 
United Nations and it is in this universal forum that we must strive 
to establish standards which are applicable everywhere.

I am proud to say that since the establishment of our Republic 
almost 70 years ago, Turkey has made steady progress in ensuring that 
Turkish citizens enjoy their human rights to the fullest extent. Turkey
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has become a party to all of the European instruments designed to 
protect human rights. Turkish legislation is being constantly reyiewed 
and amended to prevent abuses from taking place.

Mr. President,

The spread of drug addiction and illicit trafficking in narcotics 
continue to be a global menace affecting all countries. Often linked 
to arms smuggling and to international terrorism, this scourge has 
acquired alarming dimensions. Turkey believes th a t the response to 
this menace should be concerted, forceful and global. We are fully com
mitted to making our contribution to its eradication. We welcome the 
creation of the United Nations International Drug Control Programme. 
We are confident that this new ‘structure will play a fundamental role 
in the international campaign against drugs and in the enhancement 
of regional and international cooperation.

Mr. President,

The fate of the peoples of the Balkans and of the Middle East,
including the Gulf Area, are of particular interest to Turkey.

In this context, we attribute importance to the future of Yugos
lavia, since peace and stability in the Balkan region depends in large 
measure on what happens in that country. We are profoundly concerned 
with the ongoing violence among the peoples of the Yugoslav federa
tion. We hope for an early solution to the conflict through dialogue 
and in accordance with the will of all the Yugoslav peoples who should 
be the only ones to determine the future of their country. A speedy 
settlement of the Yugoslav crisis is crucial to the maintenance of 
stability not only in the Balkans, but also in the rest of Europe. 
Hence, we support the peace initiatives of the CSCE countries .and 
sincerely wish that these may yield positive results. We also welcome 
the resolution on Yugoslavia adopted by the Security Council yester
day.

In the Middle East, two separate issues are of fundamental im
portance : The finding of a just and lasting solution to the question 
of Palestine and to the Arab - Israelii dispute, while also maintaining 
and consolidating peace and security in the Gulf area.

On many occasions, we had the opportunity to express our firm
stand on the question of Palestine which lies at the heart of the Middle 
East dispute. Turkey is convinced tha t a solution to this problem has 
to be based on negotiations among all the parties, conducted 011 the 
basis of Security Council resolutions 242 and 338.
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We are happy to see that the efforts of the United States, coupled 
with the constructive and realistic stand of the Arab countries and of 
the Soviet Union have brought about the conditions for holding a 
regional conference. We earnestly hope that all parties in the peace 
process will make an effort in order to prevent this opportunity from 
slipping away.

Mr. President,

Before moving on to explain our views regarding the post-War 
stituation in the Gulf zone and on the need for substantially increasing 
multilateral economic cooperation as part of future confidence^building 
in the whole of the Middle East, I wish to underline how pleased we 
are to witness the gradual normalization of the situation in Lebanon 
and the return of peace to this ravaged country. We believe that 
national reconciliation in Lebanon requires sustained peace and the full 
implementation of the Taif Agreement. This peace can only be built 
on the preservation of Lebanon’s independence, sovereignty and terri
torial integrity. Hence, we consider the efforts by the National Recon
ciliation Government toward extending its sovereignty over the entire 
country as a step in the right direction.

Mr. President,

The post-War politico-military landscape in the Gulf zone features 
a brightening horizon partially clouded by incertitude. Kuwait has been 
liberated and we welcome the restoration of its independence, sovereignty 
and territorial integrity, as well as the restoration of its legitimate 
government. Efforts deployed by the Kuwaiti Government and people 
to overcome the devastating effects of invasion and occupation are 
commendable. We are confident that these endeavors, which have 
already started yielding tangible results, will soon lead to the recovery 
of Kuwait’s pre-War prosperity.

The post-war policies of the Iraqi 'leadership have been a source 
of major concern for us. These policies have led to a refugee crisis 
of colossal proportions in the aftermath of the cease fire. Iraqi policies 
have also been ambivalent vis-a-vis the implementation of pertinent 
Security Council resolutions. The biggest sufferers from these policies 
have been the Iraqi people themselves who are facing serious shortages 
and great hardship as the winter approaches. Consequently, Iraq’s full 
compliance with Security Council resolution 687 and subsequent resolu
tions relevant to various aspects of the post-War settlement, is not 
only the rightful expectation of the international community, but also 
a prerequisite for the resumption by this country of its place in the
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family of nations. It is our sincere hope that the Iraqi leadership will 
act accordingly and the sufferings of the Iraqi people will thus be 
brought to an end.

Mr. President,

Turkey believes that genuine multilateral economic cooperation on 
a region-wide scale could contribute to strengthen peace and stability 
in the Middle East by bringing about an increased communality of 
interests. With each country having a stake in the presarvation of re
gional peace, economic interdependence could pave the way for intro
ducing more advanced confidence-building' measures asproposed by Tur
key within the framework of the Organization of the Islamic Confe
rence which held its 20th ministerial session in Istanbul last August. 
This first meeting of Islamic foreign ministers since the ending of the 
Gulf War, has resolved to continue deploying efforts in this direction 
as a means of guaranteeing and contributing to the supremacy of in
ternational law, justice and legitimacy in the longer run. It is a source 
of particular satisfaction to us tha t the Istanbul ministerial of the OIC 
has thus underscored its dedication to a «just and durable peace 
through dialogue and cooperation and respect for international legiti
macy.»

Mr. President,

The spirit of the new times manifesting itself in moves toward 
reconciliation and peaceful change, is beginning to prevail over the 
entire African continent from the Western Sahara to southern Africa.

Regarding the situation in Western Sahara, we fully support the 
Secretary-General in his mission of good offices, jointly pursued with 
the currenit chairman of the Organization of African Unity, in search 
of an early settlement of the question. In line with this policy, Turkey 
is glad to make available military observers to take part in the moni
toring of the cease-fire that came into force on September 6th last. 
We hope that the parties involved in the dispute would continue to 
cooperate with the Secretary General in the implementation of the plan 
for a referendum in this territory.

After the independence of Namibia, the process of political change 
set in motion in South Africa constitutes a source of happiness for my 
country. Turkey has always adopted a firm position £or the complete 
elimination of apartheid, We welcome the repeal of the land acts, the 
Group Areas Act and the Population Registration Act, the pillars of 
this detestable system, as historical steps in this direction. Turkey
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would like to seea speeding' up of the process of negotiation on the 
new constitution leading to the establishment of a democratic and non- 
racial South Africa which will give this country the opportunity of 
regaining its rightful place in the community of nations.

Mr. President,

The continuation of the domestic -.strife which has brought untold 
suffering to the Afghan people looms prominently among the problems 
disturbing peace in Asia and is a source of serious preoccupation for 
Turkey.

We welcome the Baker-Pankin accord announced on September 
13th which provides for the halting of the delivery of military supplies 
to the parties as from next January. We hope that this measure will 
facilitate the quest for a political solution along the lines of the 
Secretary-General’s latest peace initiative launched 011 May 21st this 
year. Such a solution calls for the setting up of a government repre
senting all segments of Afghan society which, in turn, requires an 
inter-Afghan dialogue. Hence, emphasis at this stage should be put 
on the promotion of a sustained dialogue between the Afghan parties 
that must be conducted alongside the ongoing consultations among the 
countries concerned.

As a friend of the Afghan people, Turkey is prepared to further 
contribute to the search for a political settlement in Afghanistan.

The situation in Jammu and Kashmir also continues to be a source 
of concern for us. It is our sincere hope that the mutual resolve mani
festing itself in the ongoing dialogue between Pakistan and India would 
also find its positive reflection in Kashmir and a peaceful settlement 
to the dispute would be found in accordance with the relevant United 
Nations resolutions and the provisions of the Simla Agreement.

Mr. President,

Throughout the past year, the Turkish Republic of Northern 
Cyprus and Turkey have worked intensively for a fair solution in 
Cyprus hased on the political equality of the two sides in the island.

We are seking a comprehensive and lasting solution to a very 
complicated and delicate problem between two national communities 
with identities of their own. The reality in Cyprus for the past 28 years 
has been the lack of a joint political authority competent to represent 
and speak for both peoples of the island. This is the core of the prob
lem. Both the partnership state and its joint government that existed
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in 19/30 came to a violent end within 3 years. In the 28 years that 
followed since then, there has been neither a joint state nor a joint 
government. A solution in Cyprus will enable the two parties who have 
been governing themselves separately to come together to share power 
under new circumstances and within a new partnership. This solution 
should fully take into account the legitimate rights and interests of 
both sides and should in no way be the source of future conflicts in 
the island and beyond.

During the present process under the Seeret a ry-Generai?s mission 
of good offices, extensive ground was covered towards developing a 
draft overall framework agreement. But serious differences have re- 
mained between the two sides on vital issues. A settlement depends on 
an agreement on these issues between the two parties in the island.

Four months ago, Turkey proposed a quadripartite meeting on 
Cyprus to be attended by the Turkish Cypriot and Greek Cypriot 
leaders a!s equal parties, and by Turkey and Greece at a high political 
level. This proposal, intended to give a  strong impetus to the mission 
of the Secretary-General, was rejected at the time by Greece and the 
Greek Cypriot side. Despite this rejection, the idea of a highlevel meeting 
on Cyprus has continued to enjoy wide support. The general understan
ding which has emerged, is that such a meeting can take place only 
after the two sides in the island have reached full agreement on all 
aspects of the problem.

•We hope this point can be reached in the near future. We hold 
the view that the lack of direct contacts between the parties in Cyprus 
and the deep lack of confidence between the two communities continue 
to profoundly complicate the process. We are convinced that, should 
the two leaders in Cyprus resume direct contacts, the likelihood of 
narrowing existing differences would be greatly enhanced. We believe 
this to be both necessary and natural between two parties who will 
be called on to cooperate and share power under a settlement.

At the same time, there is an urgent need for the parties to 
move towards establishing a new and constructive relationship based 
on mutual respect. Recently, the Turkish Cypriot parliament unani
mously adopted a resolution which calls for the implementation without 
delay of confidence building and goodwill measures in order to create a 
constructive atmosphere between the two sides and to establish a 
peaceful basis for their relationship.

As a result of these efforts by the Turkish side to lead the way 
to a freely negotiated and mutually acceptable settlement, the problem 
now stands on a new plane. This new stage calls for an evenhanded
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approach by the international community in support of an agreement 
based on the consent of two equal parties-the Turkish Cypriots and 
the Greek Cypriots. What is required at the moment is not recrimina
tions and the pursuit of unrelenting confrontation, but a new mentality 
which will bring about positive change. We know the Turkish Cypriot 
side is ready to pursue this constructive path.

Mr. President,

Let me now turn to international economic issues. The profound 
political changes we have witnessed in recent years are also having 
their effect on the economic front. The greater integration of the 
countries of Central and Eastern Europe and of the Soviet Union in 
the global economy should bring opportunities to the developing countries. 
The highlevel debate held during the second regular session of the 
Economic and Social Council has been helpful in providing a better 
understanding of these developments. At present, we are witnessing 
a great convergence of economic policies, unlike anything seen in the 
past. Even though there is a greater tendency towards global integ
ration, the difficult problems of the last decade remain essentially 
unchanged. The developing countries still suffer from poverty, unfavo
rable terms of trade, excessive foreign debt and serious environmental 
problems. Despite these difficulties and even though economic growth 
in many developing countries continues to be unsatisfactory, there are 
reasons to be hopeful.

The prospects for growth in the developing countries v/ould appear 
to be based primarily on three factors : The policies tha t they will 
adopt themselves, the economic performance of the industrialized countries 
and the capability of the international economic system to back up 
the implementation of effective policies by the developing countries.

The progress achieved on the debt issue, compared to the overall 
volume of foreign debt, remains modest. Debt reduction agreements 
for certain countries have given rise to some anticipation. The case 
by case approach should encompass all debtor nations, with special 
emphasis 011 the least developed countries.

A major vehicle for the developing countries to break the burden 
of foreign debt and pursue their development is trade. Trade provides 
a very important opportunity for developing countries to promote eco
nomic growth and to narrow the gap between themselves and the 
industrialized countries. However, the persistence of trade protectio
nism diminishes the possibilities offered by expanded trade. Many
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important decisions hang on the success of the Uruguay Round of 
trade negotiations. In this respect, we welcome the G-7 declaration 
to conclude these negotiations successfully before the end of 1992.

Mr. President,

In concluding, I wish to reiterate our hope-that this 46th session 
of the General Assembly Will be fruitful and will contribute to the 
security and well - being of all nations. My delegation pledges to contri
bute fully to the attainment of our common objective.

Thank you, Mr. President.
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DIŞİŞLERİ BAKANI SAFA GİRAY’IN 

ÇETİN GÖRGÜ’NÜN ATİNA’DA UĞRADIĞI SALDIRIYA İLİŞKİN

AÇIKLAMASI

(7 EKİM 1991)

Atina Büyükelçiliğimiz Basın Müşavirliği Müşavir Yardımcısı Çetin 
GÖRGÜ’ııün bu sabah evinin önünde uğradığı menfur silahlı saldırı 
sonucu şehid olduğu öğrenilmiştir.

Yunanistan’da terörizme verdiğimiz ilk şehid GÖRGÜ değildir. 
1980 yılında Büyükelçiliğimiz İdari Ataşesi Galip ÖZMEN ile kızı da 
terörist bir saldırı neticesinde hayatlarını kaybetmişlerdi. 1988 Mayıs 
ayında Büyükelçilik mensuplarına ait otomobiller bombayla tahrip edil
miş, 1989 Nisan ayında Selanik Başkonsolosluğumuz, 1989 Aralık ayında 
Atina Büyükelçiliğimiz binalarına saldırılar olmuştur. En son Temmuz 
ayında Büyükelçiliğimiz Maslahatgüzarı Deniz BÖLÜKBAŞI, İdari Ataşe 
Nilgün KEÇECİ ve Şoför Adil YILDIRIM bir bombalı saldırı sonucu 
yaralanmışlardır. Bütün bu olayların failleri hala meçhuldür.

Yunan makamları her olaydan sonra tarafımızdan kuvvetle uya
rılmış ve bu saldırıların önlenmesi ve ülkede görev yapan temsilcileri
mizin korunmaları için gerekli bütün tedbirlerin alınması her defasında 
talep edilmişti. Olayların devanı etmesinden, bu uyarılarımızın Yunan 
makamlarınca dikkate alınmadığı sonucunu çıkarmaktayız.

Yunan resmi çevrelerince Türkiye ve Türk milletine karşı yıllardır 
ısrarla yaratılmasına çalışılan ve eğitim sistemine kadar yerleştirilen 
husumet ortamının bu tü r saldırıların kolaylaştırdığını, hatta teşvik et
tiğini esefle müşahade etmekteyiz. Herşeyden önce Yunan yetkililerinin 
terörizm ve terörist örgütler karşısında ittihaz ettiği müsamahakar tu
tumun kökten değişmesi gerekmektedir. Aynı doğrultuda Yunan ba
sınına da önemli bir görev düştüğünü değerlendirmekteyiz.

Çetin GÖRGÜ’nün ölümüne yol açan bu saldırıyı kınıyoruz, Yunan 
Hükümetinden, bu kerre ciddi davranarak katilleri biran önce bulmasını 
ve yargılanmalarının sağlanmasını bekliyoruz.
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DIŞİŞLERİ BAKANI SAFA GİRAY’IN 

TERÖRİST PKK KAMPLARINA YÖNELİK 

HAREKÂT KONUSUNDAKİ AÇIKLAMASI

(15 EKİM 1991)

Herkesin bildiği veya bilmesi gerektiği gibi 7 Ekim günü Irak'tan 
Türkiye’ye geçen bir grup PKK terörist bir Türk Jandarma birliğine 
saldırıp 11 eri öldürdükten sonra Kuzey Irak’ta otorite boşluğu olan 
sınıra mücavir bölgedeki kamplarına dönmüşlerdir. TSK Türkiye’ye mü
teveccih bu terörist saldırıları, önlemek amacıyla sadece sözkonusu kamp
lara dönük sınırlı bir harekat yapmıştır.

PKK terörizmi bölge halkının en temel hakkı olan hayat hakkını 
sürekli olarak ihlal etniktedir. PKK terörüne kurban giden bölgedeki 
çocuk, kadın ve ihtiyar insanların sayısı 800’ü geçmiştir. Türk güvenlik 
güçleri hayatları pahasına bölge halkının hayat hakkını korumak için 
bu suçu işleyenlere karşı mücadele vermektedir. Bu görevi yapanları 
insan hakları ihlaliyle suçlamak sağduyu ve gerçeklerden çok uzaktır.

Bu konuda beyanat verecek olanların bir yandan olayları çok iyi 
incelemeleri, öte yandan da BM Genel Kurulu’nun 40/61 sayılı kararı ile, 
28 - 25 (XXV) sayılı devletler Hukuku İhlali Deklerasyonu, Helsinki 
Nihai Senedi IV. bölümü, AG'İK Viyana Belgesi 8-10 paragrafları, Ko
penhag Belgesi 6. paragrafı ve Paris Şartı Güvelik Bölümü çerçevesinde 
doğru değerlendirme yapmaları gerekmektedir. Aksi takdirde yukarıda 
sayılan belgelere imza koymuş ve kesin taahhüt altına girmiş bulunan 
dost ve müttefik ülkelerin bir çok başka ortak değer ve tahhütleri de 
içeren bu belgelere bağlılıkları konusunda tereddütler ortaya çıkabile
cektir.

Orta Doğu’da barış ve istikrarın tesisi herkesten fazla Türkiye’nin 
ihtiyacıdır ve Türkiye buna katkıda bulunmaya gayret etmektedir. Aynı 
katkıyı göstermek isteyen müttefiklerimizin Irak rejiminin bize dönük 
eleştirileriyle benzer çizgiye gelmemeye itina etmeleri barışın tesisine 
yardımcı olabilecektir.

Ayrıca Türkiye’nin Kuzey Iralk’ta  yaşayan tüm sivil halka her
kesten daha fazla insani yardım yapmış ve yapmakta olduğu da gözden 
uzak tutulmaması gerekir.
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GÜVENLİK KONSEYİNİN KIBRIS KONUSUNDAKİ 

716 (1991) SAYILI KARARI HAKKINDA

SAYIN DIŞİŞLERİ BAKANI SAFA GİRAY TARAFINDAN 

BM GENEL SEKRETERİNE GÖNDERİLEN 18 EKİM 1991 TARİHLİ

MEKTUP

(18 OCTOBER 1991)

Excellency,

Following- the adoption of Security Council resolution 716 (1991), 
I wish to reaffirm the Turkish Government’s position on Cyprus and 
to clarify in this light our understanding of the various elements in 
that resolution.

Concerning resolution 716 (1991) you will understand that we 
have certain well-founded reservations and objections emanating from 
our long-standing views on Cyprus and our status as a guarantor po
wer. Similarly, we also find elements in resolution 716 (1991) that are 
positive. I wish to put these on record with a view to bringing into 
proper perspective the dimensions of the solution being sought under 
the good offices mission of the Secretary-General. It is on this basis 
that our contributions are made to the search for a freely negotiated 
and mutually acceptable settlement between the two parties in the 
island.

First of all, we wish to believe that in adopting a new resolution 
on Cyprus at this stage, ilt was not the intention of the Council to 
drift back from the basis it had established in resolution 649 (1990), 
and tha t resolution 716 (1991), in general, is a  reiteration, and cer
tainly not a contradiction, of the basic principles and concepts, inclu
ding bicommunality, bizonality and political equality, on which an 
agreement should be built.

We take note of the fact that the political equality of the two 
communities has for the first time been unequivocally recognized and 
affirmed in a Security Council resolution, not only at the negotiating 
table, but also as a founding principle of an new partnership in Cyprus.

We also note that the Security Council has reaffirmed tha t the 
good offices mission of the Secretary-General is with the two com
munities. This is a point of paramount importance. The two leaders
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are negotiating from a status of equality on behalf of their respective 
communities over and above whom there is no joint political authority. 
It is, therefore, misleading and a serious contradiction to attempt to 
introduce titles which have no place in these efforts. We wish to un
derline that a process with the two communities signals the heighte
ned need for direct contracts between the two parties in the island. 
There can be no justification to evade this need.

We further note that the Security Council has pronounced itself 
favorably on the Turkish proposal for a quadripartite high-level meeting 
by considering it as an effective mechanism for concluding an overall 
framework agreement on Cyprus. As clarified by the Secretary-General’s 
report, the parties have agreed tha t the preparation of an agreement 
should be essentially completed to the satisfaction of both sides before 
such a high-level meeting can be convened. Therefore, what really 
matters is not arbitrary deadlines, but a  voluntary agreement between 
the two parties in Cyprus which the two leaders can sincerely adhere 
to and present in good conscience to their respective communities for 
approval through separate referenda.

The refence to the wellbeing and security of the two communities 
is also significant.

Resolution 716 (1991) contains, 011 the other hand, elements which 
require clarification to preclude any misinterpretation of its provisions.

Turkey has given consistent and sincere support to the Secretary- 
General’s mission of good offices, as acknowledged in his reports to the 
Security Council, including the latest report dated 8 October 1991. 
This being the clear fact, we cannot but take exception to certain 
characterizations and portrayals in this report which are not compatible 
with the mission of good offices and which do not reflect the factual 
situation. We have, therefore, already indicated our reaction to such 
elements in the report through an official statement on 9 October 1991. 
To recapitulate, our objections center around the following three main 
points :

First, the Turkish Cypriot and the Greek Cypriot leaders have 
been attributed different and discriminatory titles contrary to the 
accepted and established basis that they are negotiating on an equal 
footing. This is inconsistent and in contradiction with the terms of 
the mission of good offices.
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Second, sovereignty, independence and territorial integrity of 
Cyprus are attributed to a «republic» which does not exist as a bicom
munally joint political authority for the past 23 years, but denotes 
the Greek Cyproit administration in south Cyprus which has been 
unlawfully usurping titles that do not belong it. Such an approach is 
in deep conflict with the bicommunal basis of the independence of the 
island emanating from the 1960 agreements, as well as with the ob
jective of a new joint, bicommunal, bizonal federal state. Turkey and 
the Turkish Cypriot side have never accepted illegitimate claims of 
Greek sovereignty over Cyprus or one state under Greek domination 
in the island. This is not how a new joint state and a joint adminis
tration can be created in Cyprus.

Third, the authors of the report claim that,
a) a new concept has been introduced,
b) which alters the nature of the envisaged solution.

This claim is not factual on both accounts. The concepts and 
principles defended by the Turkish Cypriot side are precisely the same 
as those when Cyprus became a bicommunally independent state and 
the same as those they have stood for in the past 28 years. In Cyprus, 
neither community has or can legitimately claim sovereignty over the 
other. That is, in Cyprus sovereignty emanates equally from the two 
communities. It is not under the monopoly of one side or the other 
and there is no joint political authority competent to exercise sove
reignty over the entire island. The legal basis on which the two sides 
must approach the negotiations Is tha t of equality of status and in 
particular the possession of sovereignty in equal degree. This will not 
alter the nature of the envisaged solution. On the contrary, it has 
long been agreed that the eventual division of powers between the 
federal government and the governments of the two federated republics 
will not represent a grant of powers by the federal government to the 
federated republics, nor Will it involve any grant of powers by the 
Greek Cypriot community to the Turkish Cypriot community. The 
agreed basis is a federal solution which rests upon and acknowledges 
that the delegation of powers is by the two communities and their 
federated republics to the federal government and that any and all 
residual powers shall rest with the two federated republics.

With respect to operative paragraph 2 of resolution 716 (1931), 
we wish to draw attention to our positions as already expressed on 
each previous Security Council resolution on Cyprus. There is an ob
jective distinction between resolution 649 (1990) and others in terms 
of their relevance to a fair and frely negotiated settlement.
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The reference to the «Republic of Cyprus» in operative paragraph 
3 is out of context in terms of a Cyprus settlement for which no 
benefit can be derived from the use of such contentious nomenclature. 
We understand that the intention In this paragraph is to look forward 
and not to describe a fictional status quo, but the fact that the Greek 
Cypriot community in South Cyprus has continued to claim to be ope
rating under this usurped title precludes its use to describe the 
features of a federal state to be established in the future. The Govern
ment of Turkey has never recognized exclusive Greek Cypriot sove
reignty over Cyprus nor the existence of one state under such sove
reignty. Our position on sovereignty and its sources in Cyprus are 
on record.

A brief comment is caled for on «the establishment of a new 
constitutional arrangement for Cyprus» in view of certain misleading 
interpretations originating from the Greek Cypriot side purporting that 
a solution wild emerge through the «amendment of the constitution». 
This misrepresentation debilitates all efforts for a settlement. Because 
the Greek Cypriot side has so completely destroyed the 1960 constitu
tional order, the world knows that the present 'situation is beyond 
repair and the objective is to negotiate a new partnership and a new 
joint constitutional order along federal lines with safeguards that will 
not transform the political dispute between the two sides into an active 
conflict once again.

The term «one state of Cyprus» in operative paragraph 4 is a 
reference to the federal solution being sought and pertains to the 
future when the two constituent entities will create a joint state and 
a joint government in federal form. It should be clear that this ter
minology cannot be abused to claim, the existence of one state at pre
sent or to distort the nature of the settlement as anything but a federal 
solution.

We understand operative paragraph 5 as an expression of the 
need for the two sides to adhere to the established parameters of a 
settlement in Cyprus, which is a constant concern of the Turkish 
Cypriot side in view of the arbitrary Greek Cypriot claims designed 
to distort both the nature of the problem in Cyprus and the political 
solution required to resolve this problem. The Turkish Cypriot side 
is striving to protect and preserve its legitimate rights and interests 
that date back eo he birth of an independent state on, the bicommunal 
island of Cyprus through international and bicommunal agreements. 
These rights and interests, despite the tribulations of the past 28 
years, remain sacrosanct and. outside the realm of arbitrary interpre
tations or restrictions.
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The Security Council has noted with satisfaction the progress 
made in preparing a set of ideas as a basis for arriving a t an agreed 
overall framework agreement on Cyprus, Clearly we owe this progress 
to the constructive inputs of the Turkish Cypriots as only they have 
been engaged in substantial contacts and discussions with the UN 
Secretairat over the past year. But in the present circumstances and 
in view of the deep differences which persist, if any further progress 
is to be made, we consider it essential that the Turkish Cypriot and 
Greek Cypriot sides begin direct discussions with the purpose of ascer
taining for themselves the points of coincidence as well as narrowing 
down the differences that remain.

We intend to maintain our constructive stand. It goes without 
saying, however, that following the elections in Turkey, the new Go
vernment will review the situation and chart its on course 011 Cyprus. 
I am sure that the outcome of direct talks between the two peoples 
of the island will to a large extent determine what further contribu
tions Turkey can make toward a settlement in Cyprus.

Past experience invariably tells us that imposing artificial deadli
nes in Cyprus is counter-productive. While we agree that we must 
set certain goals, imposed calenders cannot and should not be allowed 
to take precendence over the vital necessity to permit the negotiating 
parties to do so freely and in an atmosphere of confidence, untainted 
by outside pressures and interventions. Otherwise, the outcome would 
be unhealthy and invite more problems than it solves.

Our understanding of operative paragraph 10 is based on our 
perception of the Seeretary-GeneraFs mission of good offices. That 
mission is the only procedure accepted by the two parties. The reason 
for this is that it is the sole method that is based on respect for the 
principle of equality and one tha t gives the two parties the opportu
nity to search for a solution with their own free will which no one 
can override or disregard. The Government of Turkey can therefore 
only concur with any action that is consistent with and supportive of 
the mission of good offices.

Our principal concern at this stage is that the new Security 
Council resolution will be abused by the Greek Cypriot side as a pretext 
for presisting in their intransigent claims and for making attempts 
to distort the essence of the solution being sought in Cyprus. The 
period ahead requires utmost fairness and impartiality from all con
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cerned. To the extent these essentials are restored in the search for 
a fair and durable settlement in Cyprus, Turkey w-il do its share and 
continue to support the Turkish Cypriot side in its quest for the same 
objective. The constructive stand of Turkey is on record.

Please accept, Excellency, the assurances of my highest conside
ration.
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DIŞİŞLERİ BAKANI İ. SAFA GİRAY’IN 

AVRUPA’NIN GÜVENLİK VE SAVUNMA KİMLİĞİNİN 

OLUŞTURULMASI GAYRETLERİNE / İLİŞKİN AÇIKLAMASI

(23 EKİM 1991)

Avrupa Topluluğu’mm Siyasi Birlik hedefine varma çabaları çer
çevesinde, bu Birliğe bir güvenlik boyutu da getirilmesi yolundaki ta r
tışmalar son haftalarda yoğunluk kazanmış, Topluluk üyesi ülkelerin 
bazıları bu yönde geniş kapsamlı somut önerilerde bulunmuşlardır.

Türkiye, Topluluk içindeki bu yönelişi başından beri anlayışla kar
şılamış, ancak, bu çerçevede atılacak adımların Avrupa’da barış ve is
tikrarı Transatlantik bağ çerçevesine oturtan NATO ve özellikle AGİK 
gibi Türkiye’nin de üyesi bulunduğu geniş katılımlı kuramların Yeni 
Avrupa Mimarisine getirmek istediği katkı ile uyumlu olması gerektiği 
yolundaki inancını ve Avrupa güvenliği ve savunmasında rol almış ül
keler arasında mevcut dengeleri zedeleyici öncelikler yaratılmaması hu
susunu sürekli olarak vurgulayagelmiştir.

Avrupa Birliğine güvenlik ve savunma boyutu da verilmesi yolunda 
yapılan son önerilerde, diğer bazı Müttefik ülkelerle birlikte Türkiye’nin 
de bu konudaki anlayışının ötesinde öğeler bulunduğunu görmekteyiz.

Türkiye’nin bidayetten beri desteklediği ve AT’na tam üyelik pers
pektifinde gerçeikleştirmeyA hedeflediği Avrupa Birliği istikametinde 
özlü adımların atılmasının sözkonusu olduğu bu dönemde, Siyasi Bir
liğin güvenlik ve savunma boyutu da içermesi yolundaki AT yaklaşımı 
kurulmısal mülahazalarla izaha çalışılabilir. Ancak, bu çerçevede Avrupa 
savunmasının etkinliğine ollumsuz yönde tesir edebilecek gelişmelere 
yo'laçılmamasıda, gerek varılmak istenen kolektif amaca ters düşülme
mesi, gerek Avrupa'daki egemen ülkelerin güvenlik çıkarlarının zede
lenmemesi açısından önem taşımaktadır.

Türkiye, dış politika önceliklerini olduğu kadar ülkenin güvenlik 
ve savunma politikalarını da çok yakından ilgilendiren bu konuda, baş
kalarınca da paylaşıldığım bildiği görüşlerini ve haklı ikazlarını, Müt
tefikleri nezdinde ik lı planda olduğu gibi üyesi bulunduğu İttifak çer
çevesinde de dile getirmeğe devam edecektir.
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DIŞİŞLERİ BAKANI İ. SAFA GİRAYIN

AZERBAYCAN’IN TANINMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMASI

(10 KASIM 1991)

Bilindiği gibi, dostumuz ve büyük kuzey komşumuz Sovyet'ler Bir
liği, Başkan Gorbachev’in göreve geddiği 1985 yılından bu yaııa, çağdaş 
değerler doğrultusunda köklü bir değişim sürecine girmiştir. Geçtiğimiz 
yıllar içinde, bu sürecin olumlu etkileri, küresel düzeyde olduğu gibi, 
Türkiye Sovyet'ler Birliği ilişkilerinde de her iki tarafın yararına ola
cak şekilde kendini göstermiştir.

Türkiye, karşılıklı hak ve çıkarlara saygı esasına dayanan sağlam 
dostluk ve verimli işbirliği ilişkileri içinde olmaya özel önem atfettiği 
büyük komşusundaki demokratikleşme ve yeniden yapılanma sürecinin 
hassasiyetini her zaman müdrik olmuş ve evrimini dikkatle izlediği ve 
samimiyetle desteklediği bu sürecin istikrar ve barış içinde devamını 
dilediğini vurgulayagelmiştir.

Sovyetler Birliği Olağanüstü lîalk Temsilcileri KongTesi’niıiı geçti
ğimiz Eylül ayı başında yapılan toplantısı bu süreç çerçevesinde tarihi 
bir adım teşkil etmiştir. Hatırlanacağı üzere, Sovyet'ler Birliği’niıı 
bünyesinde yer alıp da bağımsızlık ve egemenliklerini ilan etmiş olan 
tüm Cumhuriyetlerin bu yöndeki kararlarına saygı gösterileceği ve bu 
Cumhuriyetlerin uluslararası hukukun eşit süreleri olma çabalarının des
tekleneceği, sözkoııusu toplantı sonunda yayınlanan bildiride ifade olu
nan başlıca hususlar arasında idi.

Bağımsızlığını daha önce ilan etmiş olan Azerbaycan Cumhuriyeti, 
bu kez, parlamentosunun 29 Ekim 1991 tarihli oturumunda aldığı bir 
kararla, uluslararası camianın eşit haklara sahip bir üyesi olma yönünde 
irade beyanında bulunmuş ve tanınmak için bütün dünya devletlerine bir 
çağrı yapmıştır. Azerbaycan Parlamentosu tarafından görevlendirilen 
bir özel temsilci eliyle Türkiye Büyük M.'.İlet Medisi’ııe de duyurulan 
bu tanınma talebi, ayrıca, Azerbaycan Dışişleri Bakanlığınca Bakû 
Başkonsolosluğumuz nezdinde yapılan resmi bir girişimle teyid edilmiştir.

özel tarihi ve kültürel bağlarımız bulunan Azerbaycan halkının öz
gür iradesinin ifadesi olan bu çağrının, Sovyetler Birliği Olağanüstü 
Halk Temsilcileri Kongresi’nin yukarıda değinilen karartan çerçevesinde 
kaldığı değerlendirilmiş ve kardeş Azerbaycan’ın tanınması kararlaştı
rılmıştır.
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Hükümetimiz, bu kararın Türk Milretiiıin ortak iradesine tercü
man olduğundan emin bulunmaktadır.

Türkiye, Sovyetler Birliği’nin Olağanüstü Halk Temsilcileri Kong
resinde açıkladığı üzere Egemen Cumhuriyetlerin gönüllü birliğine dö
nüşmeyi maçlayan yeniden yapılanma sürecini, iyi komşuluk, dostluk ve 
işbirliği anlayışıyla izlemeye devam edecektir.

Bu gelişmelerin AGİK ilkeleri çerçevesinde, barış ve istikrar için
de arzu edilen sonuca ulaşması Türkiye’nin içten dileğidir.



DIŞİŞLERİ BAKANI İ. SAFA Gi'RAY’IN 

24’LER GRUBU TOPLANTISINA KATILMAK ÜZERE 

BRÜKSEL’E HAREKETİNDEN EVVEL 

ESENBOĞA HAVAALANINDA YAPTIĞI BASIN TOPLANTISI

(10 KASIM 1991)

24’ler Grubu’nam Bakanlar düzeyinde gerçekleştirilecek üçüncü toplan
tısı ile Bulgaristan Cumhurbaşkanı Jelev’in katılacağı NATO Bakanlar 
Konseyi münasebetiyle Brüksel’e gidiyorum.

Hatırlanacağı üzere 24’ler Grubu ilk aşamada Polonya ve Maca.- 
ristan’a ivedi yardım sağlanması amacıyla sanayileşmiş yedi ülke ta
rafından 1989 yıilında ohıştıırulmuştu. Yediler zirvesinde anılan ülkeler
deki Demokratikleşme ve Piyasa Ekonomisine geçiş sürecini destekle
mek amacıyla mevcut uluslararası kuruluşlar dışımda geçici bir forum 
kurulması ve yardımın yürütülmesi görevinin AT Komisyonu’ııa veril
mesi uygun görülmüştü. Aralarında Türkiye’nin de bulunduğu OECD 
ülkelerinden oluşan 24’ler Grubu ilk toplantısını 1989 Ağustos ayında 
yapmıştır. 1990’da faaliyet alanına Çekoslovakya, Bulgaristan, Yugos
lavya ve Doğu Almanya’yı almıştır. 1991 Ocak ayında Romanya, Ey- 
lül’de ise Arnavutluk Grubun yardım kapsamına alınmıştır.

Türkiye'nin anılan ülkelere bugüne kadar gerek 24’ler Grubu çer
çevesinde, gerek ikili düzeyde yaptığı yardımlar 338 Milyon Dolar’a 
Baliğ olmuştur.

Grubun bu defaki toplantısında sözkonusu ülkelere bugüne kadar 
yapılmış olan yardımlar ve sonuçlan gözden geçirilecek, ayrıca bu ül
kelerdeki siyasi durum ile ekonomik reformlar hakkında da görüş alış
verişi yapılacaktır.

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Jelev’in katılacağı NATO Bakanlar 
Konseyi Toplantısı’na gelince; bildiğiniz gibi geçen yıl Temmuz ayında 
Londra’da yapılan NATO zirvesinde bazı tarihi kararlar alınmış ve 
bu çerçevede, SSCB Devlet Başkanı ile diğer Merkezi ve Dogu Avrupa 
ülkeleri liderleri birer konuşm yapmak üzere NATO Konseyi’ne davet 
olunmuşlardı. Bu davet muvacehesinde bugüne kadar Çek ve Slovak 
Federal Cumhuriyeti Devlet Başkanı, Polonya Devlet Başkanı ve Ma
caristan Başbakanı NATO’ya hitap ettiler. Bu kere de Bulgaristan Cum
hurbaşkanı Konsey’e iştirak edecek. -------- ------——^ ----------------  
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Komşumuz Bulgaristan'la ikili ve çok taraflı ilişkilerimizi her 
alanda geliştirmeye büyük önem atfediyoruz. Bulgaristan'ın içinde bu
lunduğu değişim sürecinin başarılı olmasını da gönülden diliyoruz. Bu 
alanda 13 Ekim’de yapılan genel seçimleri önemli bir aşama olarak 
değerlendiriyoruz.

Bulgaristan’daki bu gelişmelerin ikiıli ilişkilerimize olduğu kadar 
Balkanların istikrarı üzerinde de olumlu bir şekilde yansıyacağı 
ve işbirliği potansiyelinin kuvveden fiile çıkmasına yardımcı olacağı 
görüşündeyiz.

Bulgaristan Cumhurbaşkam’nm hitap edeceği Konsey Toplantısı’na 
içinde bulunduğumuz koşullara rağmen Bakan düzeyinde katılmamız, 
komşumuza ve ilişkilerimize atfettiğimiz önemin bir diğer göstergesidir.



DEMOKRATİK SOL PARTİ LİDERİ BÜLENT ECEVİT’İN 

KIBRIS KONUSUNDA DÖRTLÜ ZİRVE TOPLANTISIYLA İLGİLİ 

OLARAK YÖNELTTİĞİ ELEŞTİRİ HAKKINDA 

BİR GAZETEDE ÇIKAN HABER ÜZERİNE 

DIŞİŞLERİ BAKANI HİKMET ÇETİNİN AÇIKLAMASI

(30 Kasım 1991)

Türkiye'nin Kıbrıs politikasının esasları öteden beri devamlılık ar- 
zeder. Bunlarda bir değişiklik yoktur.

Yeııi Türk Hükümet'i’nin Kıbrıs politikası Türkiye Büyük Millet 
Meolisi’nde güven oyuyla onaylanan programında yer almaktadır. Buna 
göre, Türkiye için esas olan, Kıbrıs sorununun yalnızca BM Genel Sek
reterinin iyi niyet görevi çerçevesinde iki toplum arasında siyasi eşit
lik ilkesine uygun olarak yapılacak görüşmelerle çözüme kavuşabileceği 
ilkesidir. Türkiye, bu sürece her zamanki gibi yardımcı olmaya devam 
edecek, fakat bu temel çerçevenin yozlaştırılmasına i‘zin vermeyecektir. 
Zira, Türkiye, Kıbrıs meselesinin uluslararası düzeye taşınmasına ve 
dış baskılar denenmesine karşıdır.

Zamanında günü şartları içinde Türkiye'nin önerdiği yüksek siyasi 
seviyedeki dörtlü toplantı konusunun da işte bu anlayış ve yaklaşım 
içerisinde değerlendirilmesi gerekmektedir. Dörtlü toplantının Ada’nm 
iki toplum arasındaki görüş ayrılıklarının giderilmesinden sonra yapı
labileceği herkesçe kaıbul edilmiş bulunduğuna göre, geçerli temel ilke 
yine iki tarfm  serbest iradeleriyle bir anlşmaya varmaları olmaktadır. 
Çünkü neticede, Kıbrıs’ta  nasıl bir çözüm olacağına Kıbrıs Türk halkı 
kendisi karar verecektir.
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DIŞ POLİTİKA KONUSUNDA 

AÇILAN GENEL GÖRÜŞMEDE YAPTIKLARI KONUŞMA

(25 ARALIK 1991)

Sayın Başkan,

Sayın Milletvekilleri,

Yüce Meclis 5in Dış Politika kousuııda açılmasını uygun gördüğü 
bu genel görüşmeden yararlanarak, Hükümetimizin uluslararası sorun
lar ve İkili ilişkilerimizle bağlantılı olarak dile getirilen konular karşı
sındaki görüş ve yaklaşımlarımı sunmak için huzurunuza gelmiş bulu
nuyorum. Hepinizi Hükümet 'adına saygıyla selamlıyorum.

Değerli Arkadaşlarım,

'Bildiğiniz gibi, bu genel görüşmenin açılması isteği, Hükümeti oluş
turan siyasi partilerin gruplarından gelmiştir ve Hükümetimiz, böyle 
bir görüşmeyi uygun gördüğü için, istediği için, bugün saatlerdir bu 
konuyu burada konuşma olanağını bulunuyoruz. Amacımız, dış politika
mızın ana hedefleri ve ilkeleri üzerinde Parlamento’nun düşüncesini al
maktır. Ayrıca sizlerin görüş, uyarı ve önerileriniz çerçevesinde dış po
litikamızda uzlaşma konuları aramaktır. Böylesine tartışma ve görüş
melerle üzerinde uzlaşabileceğimiz konular arttıkça, dış politikanın 
ulusal politika haline dönüşme olanağı da artmış olacaktır. Bunu, Hü
kümet politikamızı okurken, sunarken de vurguladığımız gibi, demok
rasiye olan bağlılığımızın ve her konuyu Yüce Meclis’te açıklıkla tartışma 
ilkemizin bir gereği sayıyoruz. Bu nedenle gruplar adına yapılan tüm 
konuşmalara içtenlikle teşekkür ediyorum. Ayrıca sözcülere de tek tek 
teşekkürlerimi sunmak istiyorum.

Konuların geneline girmeden, grup sözcüleri tarafından dile geti
rilen bazı konular üzerindeki görüşmelerimi belirteceğim. Katılmasam 
da bu konudaki ayrı görüşlerimi dile getirmek istiyorum.

Değerli Arkadaşlarım,

Sayın Erbakan, konuşmasında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’ndan 
bir süre önce Siyonizm'ini ırkçılık olmadığı konusundaki karara çekimser 
kalmamızı eleştirdi ve bu karan da başka ülkelere uyarak aldığımızı 
söyledi. Şimdi ben Sayın Erbakaıra sormak istiyorum : Hangi ülkeye

DIŞİŞLERİ BAKANI HİKMET ÇETİNİN
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uyarak bunu yaptık? Çünkü 111 ülke bu karara kabul oyu kullandı. 
Şimdi beıı daha ilginç bir şey söyleyeceğim. Sayın Erbakan konuşma
sında, bizim Müslüman ülkelerden ayrılarak bu kararı verdiğimizi söy
ledi. 7 tane İslam ülkesi toplantıya bile gelmedi, 6 tanesi kararın lehinde 
oy kullandı ama Türkiye, hiç kimseye bakmayarak, kendi ulusal ya
rarını ön planda tutarak, bulunduğu bölgenin özelliğini dikkate alarak 
ve bir Müslüman ülkesi olduğunu da düşünerek kendi ulusunun, kendi 
toplumunun, kendi ülkesinin yararına göre oy kullanmıştır. O nedenle, 
Sayın Erbakan’m o konudaki düşünceleri yanlıştır, gerçeğe de dayan
mıyor.

Değerli Arkadaşlarım,

Gene Sayın Erbakan konuşmasında benim televizyondaki bir açık 
oturumda İslam birliğine karşı çıktığımı söylediler. Böyle bir şey söz 
konusu değil ve zaten böyle bir birlik yok. Eğer varsa Sayın Erbakan 
söylesin, biz de ona göre katılalım. Sayın Erbakan, hayali bir birlikten 
bahsediyor ve öyle birlikte niçin olmadığımızı dile getirerek bizi eleş
tiriyor. Evvela şunu açıklıkla belirteyim, böyle birliğin olmasını mem
nuniyetle karşılayacak olan kişilerin başında gelirim ama böyle bir birlik 
yok. Olmayan bir birliği «Türkiye niçin üye olmuyor?» diye sürekli 
eleştiriyor.

Kendileri, «Biz Hükümette olsaydık kurardık» diyor, Sayın Erba
kan üç defa Hükümette bulundu, Hükümetin üyesi oldu, Başbakan Yar
dımcısı oldu ama böyle bir birliği kurmayı başaramadı. Bir gün kurarsa 
kendisini kutlarım.

Sayın Erbakan’ın, Avrupa Topluluğu konusundaki görüşlerine ka
tılmıyorum ama saygı duyuyorum. Çoğulcu demokrasilerde her zaman, 
herkesin aynı konuda, aynı şeyi düşünmesi de gerekmez ama kendi gö
rüşüne saygı duyduğumu belirterek katılmadığımı söylüyor ve bu ko
nuya daha fazla girmek istemiyorum.

Gene Sayın Erbakan konuşmasında -gelişmeleri ya izlemedi ya da 
ben yanlış anladım- dedi ki, «Sovyet Cumhuriyetlerini derhal tanıyalım.»

Sayın Milletvekilleri,
Başında Sayın DemirİTm bulunduğu bu Hükümet, dünyada Cum

huriyetleri ilk önce tanıyan tek Hükümet, hem de bunları daha kimse 
tanımazken, çoğu bunlarla ilgili tartışmaları sürdürürün, hiçbir ayırım 
yapmadan tümünü tanımıştır. Bütün bunlara rağmen Sayın Erbakan 
konuşmasında «Bunları tanıyalım» dedi.
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Değerli Arkadaşlarım,

Bunlar sadece tanımakla kalınmadı. Bir kısmı ile anlaşmalar ya
pıldı. Uygulamalar yapılıyor. İnsani ihtiyaçlarını karşılamak için uçak
larla gıda maddeleri, ilaç gönderiliyor, özellikle Orta Asya’daki tariki 
ilişkiler İçinde bulunduğumuz, kültürel ilişkide bulunduğumuz bütün bu 
ülkelerle bu ilişkiler sürerken, halen «niçin tanımıyoruz?» şeklindeki bir 
eleştiriyi, gerçeğin saptırılması olarak gördüğüm için, üzerinde durmayı 
uygun gördüm.

Değerli Arkadaşlarım,

Sayın Cem ve Sayın Demiralp’in konuşmalarında ortaya koydukları 
uyarı ve önerileri ciddi bir şekilde not ettik. Bunları önümüzdeki çalış
malarda dikkate alacağız.

Sayın İnan’m konuşmasında değindiği bir-iki konuya değinerek esas 
görüşlerimi belirtmeye geçeceğim. «Sovyet Cumhuriyetlerinde konsolos
luk kurmak kafi değildir» dediler. Katılıyoruz. Biz Hükümet olarak bu
nu söyledik. Sayın Başbakanımız, bundan birkaç gün önce Kırgızistan 
Cumhurbaşkanına bunu açıklıkla söyledi. «Bize binayı bulun, en kısa 
zamanda bunu Büyükelçilik şeklinde açacağız» dedi. Olaylar çok hızlı 
gelişiyor, bundan bir hafta önce Hükümet bu kararı aldığı zaman, yani 
tüm Cumhuriyetleri tanımak ve hepsinde Konsolosluk açmak karan al
dığı zaman bambaşka bir eski Sovyetler vardı. O zaman Alma-Ata’daki 
toplantı yapılmamıştı. 11 Cumhuriyetin Birliğe katılma kararı alınma
mıştı. Fakat olaylar öyle hızla gelişiyor ki, bu nedenle Dışişleri Bakan- 
lığiııda yaptığımız değerlendirmede, en kısa zamanda bunların bir kıs
mını artık Konsolosluk değil, doğrudan doğruya Büyükelçilik düzeyine 
çıkarmanın gerekli olduğu görüşüne vardık ve bunu en kısa zamanda 
gerçekleştireceğiz.

Değerli Arkadaşlarım,

Karadeniz İşbirliği konusunda da Hükümetimiz son derece kararlı 
davranmıştır. Karadeniz’de, yeni Cumhuriyetler oluşmasından sonra or
taya çıkan yeni durumu da dikkate alarak, Karadeniz’e sahili olan 
-Sovyefcler’in yeni cumhuriyetleri dahil- tüm ülke ve cumhuriyetlerin 
Dışişleri Bakanları’nı 3 Şubat’ta İstanbul’da toplantıya çağırdık. Kara
deniz İşıbirliği’ne son şekli vererek, bunlarla anlaşma yapılmasını sağ
lamayı amaç ediniyoruz.

Batı Avrupa Birliği konusunda, Sayın İnan «elde edilen en iyi for
mül budur denildi» şeklinde bir ifade kullandı. Ne ben, ne de bildiğim 
kadarıyla Hükümetin hiçbir üyesi, Batı Avrupa Biriliği konusunda, Hol
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landa’da alman kararın en iyi formül olduğu şeklinde bir ifade kullan
madık. Hükümet olarak «en iyi formül budur» denilmedi. Bu konudaki 
görüşlerimi ayrıntılarıyla, biraz sonra ortaya koyacağım.

Değerli Arkadaşlarım,

Sayın İnan «kimseye hesap vermeyelim» şeklindeki sözleri niçin 
söyledi bilemiyorum. Bu Hükümet ve bu Hükümetin hiçbir üyesi dışa
rıda hiç kimseye hesap vermek zorunda değildir. Biz Avrupa Toplulu- 
ğu’na, o Topluluğun eteğine yapışarak, onun peşinde koşarak üye ol
mak istemiyoruz, O Topluluğun eşit haklı, onurlu bir üyesi olmak is
tiyoruz. Bunu açıklıkla, Yüce Meclisin ve milletin huzurunda, altını bir 
kere daha çizerek belirtmek istiyorum.

Değerli Arkadaşlarım,

Sayın İnaıı’ın söylediği bazı hususları, kendilerinin içinde bulun
dukları Hükümetin gerçekleştirmiş olmasını da çok isterdim.

Sayın İnan’ın konuşmasında çok önemli bulduğum bir konuya da 
değinmek istiyorum.

Değerli Arkadaşlarım,

Dış politika, Hükümetin dış politikasıdır, hiçbir şekilde teknokrat
ların ya da başka kuruluşların dış politikası olamaz. Benim yürüttüğüm 
politika Hükümetin dış politikasıdır. Ben, Dışişleri Bakanı olarak Hü
kümet adına bu politikayı yürütüyorum ama, Dışişleri Bakanlığı’nm ye
tenekli insanlarının bu politikanın oluşmasında ve uygulamasında görev 
yapmaları gayet doğaldır ve bu görevleri en iyi şekilde yaptıklarım da 
bir kere daha Yüce Meclisin huzurunda belirtmek istiyorum.

Değerli Arkadaşlarım,

Hükümetlerin dış politikada güçlü olabilmelerinde, dış politikayı et
kin bir biçimde uygulayabilmelerinde, Parlamento’dan bu alanda sağla
yacakları katkı ve desteğin büyük önemi olduğuna inanıyoruz. Bunun 
içindir ki, dış politika konularında Parlamento’yu düzenli ve ayrıntılı 
bir biçimde bilgilendirmeye ve uluslararası çıkarlarımızın izleniş ve kul
lanışında sizlerin görüş ve önerilerinizden yararlanmaya her zaman özen 
göstereceğiz.

Burada, dış politikamızın ana ilkelerini, bu alandaki tutum ve yak
laşımlarımızı açıklıkla ve sürenin elverdiği ölçüde siziere sunmaya ça
lışacağım. Hiç kuşkusuz, benden önce konuşan grup sözcüleri tarafından 
ortaya konulmuş olan değerli görüş ve önerilerle bunlar olgunlaşacak 
ve zenginleşecektir. Böylelikle, dış politikamız bakımından olabildiğince 
kapsamlı bir konsensüse yaklaşabileceğimize içtenlikle inanıyorum.
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Dış politikamızın temeli, barışçı bir politikadır. Bu politika, sa
vunma politikamızla, ekonomik politikamızla birlikte yürümesi gereken 
bir politikadır.

Bu politikanın yürütülmesinde, ülkemizin ve halkımızın yararla
rını korumayı temel hedef olarak alıyoruz. Bunun da akılcı bir politika 
olduğuna inanıyoruz.

Dış politikada, olayların gerisinde kalmamayı, çevremizde ve dün
yadaki gelişmeleri yakından izleyerek bunları değerlendirmeyi ve bun
ların ışığında, ülke yararının gerektirdiği kararları zamanında almayı, 
Hükümet politikamızın vazgeçilmez bir ilkesi olarak uygulamaktayız. 
Bundan sonra da böyle uygulamaya devam edeceğiz.

Değerli Arkadaşlarım,

İçinde bulunduğumuz uluslararası orbam, son yıllarda giderek hız
lanan bir değişim geçirmektedir. Bu değişim, 1989’dan sonra başdöıı- 
dürücü bir ivme kazanmıştır. Yirminci yüzyılın ilk yarısı ırkçı sağ 
totaliter rejimlerin yıkılmasına tanık olduğu gibi, ikinci yarısının son
larında da sol totaliter rejimlerin yıkıldığına tanık olmuştur. Yaklaşık 
yarım yüzyıl arayla gerçekleşen bu iki olgunun tarihsel sonucu, demok
rasinin, insan haklarına saygının, çoğulcu siyasal yapılanmanın, bireyin 
girişim ve yaratma gücüne tam özgürlük tanıyan ekonomik düzenlerin 
barış içerisinde zafere ulaşmış bulunmaları olarak da tanımlanabilir. Ar
tık insana en yüce değeri veren, hukukun üstünlüğüne inanan bir ya
şama biçimi ve onun uluslararası ilişkiler üzerindeki yansıması evren
sel bir geçerlik kazanmakta ve giderek ortak bir değerler sistemi ha
linde yerleşmektedir.

Avrupa - Atlantik bağlamında insan haklarına saygının gözetimi ko
nusunun, bundan böyle, ülkelerin iç işi sayılamayacağı, bu alanda ege
menlik savının ardına sığmılamayacağı anlayışı kökleşmekte, bu anla
yış ışığında yeııi denetim ve zorlama yöntemleri giderek geliştirilmek
tedir.

Sayın Başkan,

Sayın Milletvekilleri,

Soğuk Savaş’ııı sona ermesi, eski Varşova Paktı’mn dağılarak Mer
kezi ve Doğu Avrupa ülkelerinde yeni demokrasilerin kurulmaya baş
laması, eski Sovyetler Birliğim oluşturan ve geniş coğrafi alanda da 
bir Bağımsız Devletler Topluluğu’nun ortaya çıkması, yepyeni bir ulus
lararası ilişkiler düzenimi ortaya çıkarmaktadır.



Bu süreç içerisinde Türkiye, artık soğuk savaş yıllarının «kanat 
ülkesi» olmaktan çıkmıştır ve yeni uluslararası güçler dengesini belir
leyen geniş ölçekli haritada daha merkezi bir konum kazanmıştır. Ger
çekten, Atlantik’in batı kıyılarından Çin ısınırına, kadar uzanan alanda 
Türkiye, en duyarlı dengelerin odak noktasında yer almaktadır. Bu du
rum ülkemize, eskisine oranla çok daha geniş bir alanda barış ve gü
venliğin kökleşıtirilmesiyl'e uluslararası işbirliğinin yaygınlaştırılmasına 
katkıda bulunma olanağım sağlamaktadır. Türkiye bu geniş alanda, 
uluslararası istikrar arayışlarının kalıcı ve güçlü bir noktası olma iş
levini sürdürecektir.

Yeni oluşumlar çok yönlüdür. Bu çerçevede, Atlantik-Avrupa bağ
lamındaki tüm uluslararası örgüt, kurum ve ittifaklar, bir arayış ve 
değişim süreci içiine girmişlerdir. Dünya, özellikle de Avrupa, yeniden 
şekillenmektedir. Eski Sovyebler Birliği parçalanmış ve şimdi bu par
çalardan bir ülkeler topluluğu oluşturma arayışı başlamıştır. Balkanlar, 
özellikle Yugoslavya ciddi sorunlarla karşı karşıyadır. Ortadoğu, tüm 
dünyayı ilgilendiren önemli bir sorunlu bölge olma özelliğini korumak
tadır. Bu değişim ve gelişmeler karşısında Türkiye’nin yeni bir tehdit 
değerlendirmesini yapması gerekmektedir, Hükümet olarak bu gelişme
leri zamanında izleyerek değerlendirmeler yaparak gerekli kararları al
maktayız.

Dış politikamızı, ulusal savunmamız ve kalkınmamızla da. birlikte 
değerlendirip götürmek zorundayız. Güvenoyu almamızdan bu yana 25 
gün, Hükümeti kurmamızdan bu yana da 35 gün geçmiş olmasına rağ
men, bunları yapan ve bunları yerine getiren bir Hükümet olarak hu
zurunuzdayız ve bunların tartışmasını da kendi isteğiyle, kendi irade
siyle yapmak suretiyle huzurunuza gelmenin onurunu taşıyoruz.

Sayın Başkan,

Sayın Milletvekilleri,

Dünyada böyle gelişmeler olurken, bir arada olunmaz denen ülke
lerin bir masaya oturmaları gerçekleşirken, barış ve özgürlük, uluslar
arası ilişkileri belirleyen temel ilke 'olurken, tüm komşularımızla iyi 
ilişkiler içerisinde olmak, Hükümetimizin temel hedefidir. Ancak, bazı 
komşularımızla ihtilaflarımız olduğunu da bilmek zorundayız. Komşu
larımızla olan ihtilaflarımızı, anlaşmadıklarımızı, barışçı yollardan çöz
meye ve ön koşulsuz diyalog kurmaya açığız.

Komşumuz Yunanistan ile aramızdaki anlaşmazlık"* ve görüş ayrı
lıklarının çözümü bakımından tek gerçekçi yol ve yöntem görüşmedir, 
dialogdur. Batı Trakya’daki Türk azınlığı mensuplarının insan ve azm-
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lık haklarına saygı gösterilmesinin sağlanması da, ikili ilişkilerimizin 
iyileştirilmesine yönelik çabaların en önemli bir boyutudur. Balkanlar 
ve Avrupa, kcktü değişiMiMere sahne olurken ve bütün bu değişiklikler 
çerçevesinde Türkiye ite Yunanistan’ın ortak çıkarları bulunurken, iki 
ülke arasındaki ilişkilerin, bugünkü düzeyi mantığa ve sağduyuya ters 
düşmektedir. Dolayısıyla Yunanistan ile aramızdaki sorunları lıer iki 
ülkenin yararına, karşılıklı olarak kabul edilebilir çözümlere kavuştur
mak ve her alanda işbirliği olanaklarını geliştirmek için yapıcı bir dialog 
ve görüşme süreci başlatılmasını gerekli görüyoruz. Yunanistan Baş
bakanı Sayın Mitsotakis’in, Sayın Başbakanımızın davetine uyarak, ül
kemizi ziyaretinin, böy’le bir sürecin başlatılabilmesine büyük katkısı 
olacağı inancındayız.

Sayın Başkan,

Değerli Milletvekilleri,

Hükümet Programımızda belirtmiş olduğumuz gibi Kıbrıs davamı
zın çözümüne ulaştırılabilmesi içten dileğimizdir. Hükümetimiz Adada
ki gerçekleri ve tarihin acı olaylarını gözönünde tutarak, Kıbrıs Türk 
halkının tüm haklarını somut güvencelere bağlayan, her iki toplumun 
kendi kesimlerinde güvenlik ve esenlik içinde yaşayabilecekleri, tam bir 
siyasal eşitliğe dayalı federal bir ortaklık kurulmasını dilemektedir. Böy
le bir siyasal çözüme toplumlararası görüşmeler yoluyla ulaşılabilece
ğine dair umudumuzu ve inancımızı korumaktayız. Türkiye, Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin bu alandaki çabalarına daima destek ola
cak ve Kıbrıs Türk halkının kalkınma ve refahı için her türlü yardımı 
yapmaya devam edecektir.

Sayın Başkan,

Sayın Milletvekilleri,

Komşumuz Bulgaristan’da demokrasi alanında son zamanlarda kay
dedilen gelişmelerin ikili ilişkilerimize çok olumlu yansımaları o«muş
tur. Son Bulgaristan seçimleri sonrasında bu komşu ülkeden soydaşla
rımızın da, siyasi kısıtlamalara maruz kalmadan temsiline olanak tanı
yan, böylelikle hak ve özgürlüklerin korunmasını, demokratik yöntem
lerle güvenceye bağlayan bir parlamenter düzene geçilmiştir. Bulga
ristan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin, normalleşmesini geride bıraka
rak, her alanda yeni bir gelişme aşamasına ulaştığını söyleyebiliriz. 
Bu anlayış Bulgar Dışişleri Bakanı Sayın Ganev ile gerek ülkemizi zi
yareti sırasında, gerek kendisiyle Brüksel’de yaptığım temaslarda açık
lık kazanmıştır. Bu arada Genelkurmay Başkanımızm kısa süre önce 
sona eren Bulgaristan ziyareti ile eıı üst düzeyde ilişkilerimiz yüksel*
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iniştir. Ziyaret sırasında imzalanan ve iki ülke arasında karşılıklı giiven 
ve güvenlik artırıcı önlemler ile askeri temaslar konularını kapsayan 
Sofya Belgesi, askeri ilişkiler ve işbirliği alanında kaydettiğimiz önemli 
mesafeyi açıkça ortaya koymaktadır.

Romanya ile ilişkilerimiz de, olumlu bir çizgide gelişmektedir. Geç
tiğimiz Eylül ayında iki ülke arasında imzalanan Dostluk, İyi Komşu
luk ve İşbirliği Anıtlaşması ile bu gelişmenin hızlandırılması yönünde 
büyük bir adım atılmıştır. Bu adımı izleyecek somut uygulamaların, 
1992 yılında gerçekleştirilmesi öngörülen yüksek düzeyli ziyaretlerden 
de yararlanarak, özenli takipçisi olacağız.

Sayın Başkan,
Sayın Milletvekilleri,
Balkanlar Yeni Avrupa’nın kuruluş ve dönüşüm sancılarının ve 

sorunlarının en çok yaşanmakta olduğu bölgeyi oluşturmaktadır. To
taliter rejimlerin uzun bir soğuk savaş dönemlinde bastırdıkları ve 
doğal çizgisini izleyerek barışçı bir 'evrim geçirmesini engelledikleri 
aşırı milliyetçilik akımları ile etnik çatışmalar Yugoslavya’da bir iç 
savaş bunalımı doğurmuştur. Türkiye, dost Yugoslav halklarını karşı 
karşıya getiren kanlı çatışmalardan derin üzüntü duymaktadr.

Hükümetimiz, bir yandan Yugoslav tarafları arasında barışçı bir 
dialoğun alt yapısının yaratılmasına yönelik uluslararası çabaları des
teklemekte, diğer yandan bu kanlı ,serüvenin getirdiği acıların hafif- 
letilmesine yönelik insancıl yardımları sürdürmekte kararlı bulunmak
tadır. Yugoslav halklarının hür iradeleriyle ve barışçı yollardan yeniden 
yapılanacak bir Yugoslavya içerisinde manevi ve kültürel yakınlığımız 
bulunan Makedon ve Bosna-Hersek halklarının insan hakları ve demok
rasinin gereklerine uyumlu bir yaşam sürdürmelerine önem veriyoruz. 
Yugoslavya’daki gelişmelerin bu ülke gerçeklerini değiştirdiğinin bilin
cinde olarak, hergüıı ortaya çıkan yenii koşulara göre durum değer
lendirmesi yapmaya devam edeceğiz. Bu çerçevede, kısa zaman içinde 
tüm Cumhuriyetleri tanıma konusu da eibetteki gündeme gelecek.

Sayın Başkan,
Değeri Milletvekilleri,
Arnavutluk’la aramızda herhangi bir sorun bulunmayışı ve ülke

lerimiz arasında tarihten kaynaklanan ortak değerler, ikili ilişkilerimizin 
geliştirilmesini kolaylaştırmaktadır. -

Kardeş Arnavutluk’# ı  demokratikleşme yolunda attığı adımları iç
tenlikle desteklemekteyiz. Bu çabaların Arnavutluk halkının özlemlerini 
karşılayacak bir biçimde sonuçlanmasını da dilemekteyiz. Arnavutluk’un
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ekonomik alanda karşı karşıya bulunduğu sorunların üstesinden en kısa 
zamanda gelebilmesi için, bu zor günlerinde Arnavut halkına yardım
larımızı sürdüreceğiz. AGİK sürecine katılışına etkin destek vermiş 
okluğumuz Arnavu&uk’un, İslam Koııferansı’nda gözlemci üye olmasını 
destekledik ve bunu memnuniyetle karşıladık. Yine Arnavutluk’un Ku
zey Atlantik İşbirliği Konseyi’ne de daveti gerektiğine inanıyoruz. Bu 
konudaki isteğimizi ve dileğimizi, son katıldığım NATO toplantısında 
da dile getirme olanağı buldum.

Sayın Başkan,

Sayın Milletvekilleri,

Orta Doğu Bölgesinde kalıcı bir barış ve işbirliği düzeninin ku
rulmasına yönelik görüşmeler sürecinin hedefine ulaşması içten dileği
mizdir. Bu amaçla, Madrid’de toplanan Konferans, yeni uluslararası or
tamın genel gelişme doğrultusu ile uyumlu tarihsel bir önem taşımak- 
tadır. Hükümet olarak, bu sürecin başarısı için her türlü desteği ver
meye kararlıyız. Sürece yapıcı bir katkı getirebileceği inancıyla, buna 
katılan tüm taraflar ile aramızda mevcut diplomatik ilişkileri eşdüzeye 
çıkarmış bulunuyoruz. Filistinlilerin, devlet kurma hakkı dahil, meşru 
özlemlerine yanıt getirecek ve İsrail’in güvenlikli sınırlar içerisinde 
varlığını sürdürmesini sağlayacak bir barışa ulaşılması için desteğimizi 
devam ettireceğiz. >

Değerli Arkadaşlarım,

üyesi bulunduğumuz İslam Konferansı örgütü’nün, bünyesindeki 
kuramların etkilerini artırmak amacındayız. Dakar’daki Altıncı İslam 
Zirvesi sırasında olumlu ve yapıcı bir rol oynadık. Bu rolü özenle sür
dürmeye devam edeceğiz. İslam Konferansina Azerbaycan’ın da tüm 
üye olarak katılımını memnunlukla karşılıyoruz. Türkiye olarak bu ko
nuda gerekli tüm desteği yerdik ve katkı sağladık. Bu durum, Orta 
Asya’daki diğer Cumhuriyetlerin de katılımları için gerekli ortamı ha
zırlamış olmaktadır, öte yandan, Dakar Zirvesinde Kıbrıs konusunda 
alınmış bulunan kararın da, bugüne kadar, İslam zirvelerinde Kıbrıs 
Türk halkı lehinde alınmış en ileri karar olduğunu da vurgulamak is
terim.

Komşumuz İran ile Suudi Arabistan, Mısır ve Körfez ülkeleriyle 
aramızdaki işbirliği ve dayanışmanın artırılmasını, İslam alemi gene
lindeki dostluk, işbirliği ve dayanışmanın pekiştirilmesi açısından önemli 
görüyoruz. Bunun yanısıra güney komşularımızla olan ilişkilerimiz de 
özel bir önem taşımaktadır. Suriye ile ilişkilerimizin, her iki tarafça 
da beyan edilen siyasi irade doğrultusunda gelişme sağlaması, kuşku
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suz, iki ülkenin de yararına olacaktır. Bu konuda komşumuz Suriye’nin, 
Türkiye’nin duyarlık gösterdiği konuları özellikle gözönünde tutması 
ilişkilerimizin geliş-tir İlmesi çabalarına büyük bir katkı sağlayacaktır.

Irak halkına karşı dostça duygular beslediğimizi bir kere dalıa 
belirtmek istiyorum. Irak’ın uluslararası toplumun beklentilerini yerine 
getirerek, aramızdaki ilişkilerin normalleştirilmesi için gerekli koşulla
rın yaratılmasına katkıda bulunmasını içtenlikle ddiyoruz. Bu çerçe
vede, Irak halkının besin ve diğer temel ihtiyaçlarını karşılayabilmek 
üzere, ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Kararı çerçevesinde, 
Kerkük - Yumurtalık boru hattından petrol ihraç etmesi için taşımacılık 
yönünden kolaylık sağlamaya da hazır olduğumuzu özellikle belirtmek 
istiyorum.

Sayın Başkan,

Sayın Milletvekilleri,

Irak olayları sırasında güneyde konuşlandırılmış olan «Çekiç Güç»üıı 
durumu konusuna, burada konuşma yapan bazı sözcü arkadaşlarımız 
da değindiler.

Değerli Arkadaşlarım,

Hükümetimiz, mevcut durumun tasfiyesi için, altı aylık bir süre 
Meclis onayı ile verilen: yetkiyi de iade etme kararını vermiştir.

Değerli Arkadaşlarım,

Olay, Sayın İnan’m belirttiği gibi değildir, 126 sayılı Meclis ka
rarında, bu yetkinin ne ile sınırlı olduğu, ne zaman biteceği ve ne kadar 
süreceği belirtilmemiştir. Eğer o karara bağlı kalınırsa, yani o karar 
ve o yetki Parlamento’ya iade edilmezse, sonsuza kadar kalabilecek 
bir ifadeyi taşımaktadır. Onun için Hükümetimiz, bu kararla birlikte, 
bu yetkiyi de iade etmeye karar vermiştir ve bu kararın sunulmasından 
sonra Yüce Meclis bu yetkiyi geri almış olacaktır.

Sayın Milletvekilleri,

Türkiye, laik, demokratik, çoğulcu ve çağdaş değerler doğrultu
sunda kendi iradesiyle yapmış olduğu tercih çerçevesinde Avrupa bü
tünleşme hareketinin içerisinde yer almak istemiştir. Yine Türkiye, Av
rupa Konseyfniıı, OECD’niıı kurucu üyeleri arasındadır. Avrupa Top
luluğu ile tam üye olma amacına dönük ortaklık ilişkjjeri kurmuştur. 
Biz, Hükümet programımızda öngördüğümüz ve ülkemizin demokrasi 
ile ekonomik alanda çağı yakalamasına ve güçlenmesine dönük reform 
atılmalarıyla uygar dünyadaki konumumuzu pekiştirmeye kararlıyız. Av
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rupa Topİuluğu’nun İ993’ü izleyen dönemde genişlemesi gündeme gel
diğinde, Türkiye’nin de Yeni Avrupa BirHği’inde yerini almasına yönelik 
sürecin başlaması doğal isteğimizdir. Ancak Avrupa Topluluğu’na üye
liğimiz konusunun önemi, Türkiye’nin, demokratik, laik, çoğulcu ve eko- 
konomik açıdan güçlü bir Türkiye yaratma ana hedefinin yanında, ikinci 
derecede önem taşımaktadır. Bizi ilgilendiren, Topluluk üyeliğimizin 
biçimsel olarak ne zaman gerçekleşeceğinden çok, bu Topluluğu oluştu
ran ülkelerdeki ekonomik, toplumsal ve siyasal standartlara bir an önce 
ulaşmaktır. Bunlara ulaşmayı, kendimizi başkalarına beğendirmek için 
değil, halikımızın ve ülkemizin buna hakkı olduğu ve bunlara layık olduğu 
için istiyoruz. İnancımız odur M, bu düzeye çıkmış bir Türkiye için, 
Topluluk üyeliği, yalnızca bir 'biçtim sorununa indirgenmiş olacağından, 
ülkemiz Avrupa Topluluğu dışında da tutulamayacaktır.

Değerli Arkadaşlarım,

Bu nedenle bizim için temel hedef, temel amaç, ülkemizi çağın de
mokratik, laik ve refah toplumu haline dönüştürmektir.

Avrupa bütünleşme süreci içerisinde, Topluluk üyelerinin Hollanda 
Zirvesinde aldıkları kararlar önemli bir aşamaya gelmiştir. Bu karar
larla, Avrupa Topluluğu’nu oluşturan Onikiier, ekonomik ve parasal bir
lik yanında bir takvim üzerinde anlaştıkları gibi, Avrupa Toplulüğu’nun 
oluşumu için zorunlu bulunan ortak dış politika yanında güvenlik ve 
savunma kimliğinin geliştirilmesi hususunda bir görüş birliğine var
mışlardır. Avrupa Birliği’nin, yani yeni oluşacak Avrupa Birliği’nin gü
venlik ve savunma boyutunun geliştirilmesinde, savunma rolünün plan
lanması ve eşgüdümü görevi Batı Avrupa Birliği’ne verilmektedir. Ay
rıca, Batı Avrupa Birliği’ne tam üyelik, Avrupa Topluluğu’na tam üye
lik koşuluna bağlanmaktadır. Bu nedenle, henüz Batı Avrupa Birliği 
üyesi olmayan Topluluk üyelerine, yani İrlanda, Danimarka ve Yuna
nistan’a, Batı Avrupa Birliği’ne tam üye olmaları için çağrıda bulunul
maktadır. Topluluk üyesi olmayan Avrupalı NATO üyelerine de, yani 
İzlanda, Norveç ve Türkiye’ye ise Batı Avrupa Birliği’ne ortak üye ol
maları yolunda davet yapılmıştır. Bu ortak üyeliğin, Batı Avrupa Bir
liği’nin tüm çalışma ve etkinliklerine tam katılım ilkesine dayanmasının 
öngörüleceği belirtilmektedir.

Değerli Arkadaşlarım,
Bu kararlar uygulamaya konulduğu takdirde, Türkiye’nin ancak 

ortak üye olması söz konusu olmaktadır. Ben, bu konudaki görüşümüzü 
tekrar açıklıkla belirtmek istiyorum. Biz, Türkiye’nin Batı Avrupa Bir
liği’ne tam üye olmamasını uygun bulmuyoruz. Avrupa Topluluğumun 
bir güvenlik ve savunma boyutu kazanması gereksinimi, kurumsal ge
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r-ökçelerie de olsa, bu zorunluluğu ortadan kaldıramaz. Bu nedenle, Tür
kiye’nin ortak üye statüsü, yalnızca tam üye adı ve ünvanı dışında 
içerik, hak ve yetki yönlerinden bir tam üyeninkinden farklı olmaması 
gerekir. Dolayısıyla, Türkiye eğer önümüzdeki dönemde Avrupa Toplu
luğu’ıra tam üyelik hedefine ulaşamayacaksa, böyle ¡bor ortak üyeliğin 
yarar sağlayacağına inanmamaktayız. Böyle bir ortak üyelik, ancak bir 
ara dönem için söz konusu olabilir, ama bunun sürekli bir ilişkiye dö
nüşmesinin, Türkiye’nin uzun dönemde yararına olacağına inanmıyoruz.

Sayın Başkan,

Değeri Milletvekilleri,

Türkiye’nin Avrupa bütünleşmesi süreci içindeki konumundan söze- 
derken, Batılı ülkelerle ikili ilişkilerimize de kısaca değinmek istiyorum. 
Dost ve müttefik Amerika Birleşik Devletleriyle ilişkilerimiz özel bir 
önem taşımaktadır. Amerika Birleşik DeVletelriyle karşılıklı çıkar ve 
yarar ilkelerine dayanan ilişkilerimizi her alanda daha da iieriye gö
türmek, Hükümetlimizin dış politika önceliklerinden biridir. Sayın Baş
bakanımızın 11 Aralık tarihinde yaptığı basın toplantısında da açıkça 
vurguladıkları gibi, «...Her iki ülkenin yüksek çıkarları, ilişkilerin, kişi
sel çerçevenin ötesinde, kalıcı ve kurumsal bir yapı içerisinde yürütül
mesini gerekli kılmaktadır.» Hükümetimiz, önümüzdeki dönemde Tür
kiye - Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerini bu çerçeveye uygun olarak 
sürdürecektir. Amerika Birleşik Develtleri ile Soğuk Savaş koşullarında 
biçimlenen ve gelişen ilişkilerimiz, her iki ülkenin savundukları ortak 
değerler yönünden, günümüz koşullarını da karşılar bir niteliğe kavuş
turulacaktır.

Almanya ile tarihi dostluk ilişkilerimiz son dönemde sıkıntılı gö
rünüm kazanmıştır. Bunun nedenleri arasında, yer alan karşılıklı yanlış 
aniamalar ve algılamalar üzerinde durmakta yarar görüyorum. Ancak, 
sözkoııusu nedenlerin başlıcası olarak nitelendirilebilecek dialog ve üst 
düzey temas eksikliğini gidermek ve iki ülke arasındaki ilişkileri olması 
gereken düzeye yeniden getirmek için, Sayın Genscher’in davetini kabul 
ederek geçen hafta Almanya’ya bir - ziyaret yaptım ve Alman Şansöl
yesi Sayın Kohl ve Sayın Genscher ile konuşma olanağını buldum. 
Bu görüşmelerde, iki ülke ilişkilerini içinde bulunduğu durgunluktan 
çıkarmak amacıyla Almanya’nın da kararlı olduğunu ve mevcut duru
mun sürmesinin iki tarafın da yararına olmadığına inandıklarını mem
nunlukla gördüm. İlişkilerimizi geliştirmek için her güzeyde ikili te
masları artırmayı kararlaştırdık. Alman Şansölyesi Kohl, ülkemize yö
nelik Alman askeri yardımma getirilen kısıtlama konusunun Parla men- 
to’nun gündeminde olduğunu söyleyerek, ancak kendisinin, bunun kal-
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dırıİması için kişisel girişimde bulunacağı konusunda söz verdi, önü
müzdeki yıl içerisinde, yani 1392 yılında Sayın Genseher’in ve Sayın 
Kohl’ün Türkiye’ye yapacakları ziyaretler ve iki ülke Dışişleri Bakan
lıkları arasında teknik düzeyde gerçekleştirilecek temaslarla birlikte, 
ilişkilerimizin geliştirilmesi yönünde yeni adımlar atılacaktır. Almanya 
ile ilişkilerimizin gelişmesi, bu ülkede yaşayan ve 1,5 milyonu aşkın 
yurttaşımızın çeşitli alanlardaki sorunlarının çözümüne de önemli katkı 
yapacaktır.

İngiltere ve Hollanda ile ilişkilerimizin iyi durumunda olduğunu 
söyleyebilirim. Here iki ülke de, yakın geçmişte, Türkiye’yi ilgilendiren 
konularda yapıcı ve yardımcı politikalar izlemişlerdir. Türkiye’nin Av
rupa bütünleşmesindeki rolü ile bağlantılı konularda içtenlikle çaba har
camışlardır. Fransa ile ilişkilerimiz de doyurucu bir çizgiye yönelmiştir. 
Cumhurbaşkanı Mitterand’m önümüzdeki yıl ülkemize yapması beklenen 
ziyaret, iki ülke ilişkilerine yeni bir ivme kazandıracaktır..

Saym Başkan,

Sayın Milletvekilleri,

Son aylarda ve günlerde Uluslararası toplumun dikkatleri, eski 
Sovyetler Biıiiği’ııdeki gelişmelerde odaklaşmıştır. Bu hızlı gelişmenin, 
bu hızlı değişmenin tamamlandığı ve sonuçlandığı söylenemez. Oysa, 
yeni Avrupa güvenlik mimarisinin Paris Yasası’nda öngörülen modele 
uygun olarak yapılanması ve AGİK süreci kapsamında biraraya gelen 
ülkeler topluluğunun yeni Avrupa için hedeflenen değerler çevresinde 
gerçek ve kalıcı bir işbirliği düzeni kurup yaşatabilmeleri, eski Sovyet
ler Birllği’m oluşturan coğrafi alandaki gelişmelerin izleyeceği çizgiyle 
yakından bağlantılıdır. Bilindiği gibi, bu coğrafi alanda yeni bağımsız 
Cumhuriyetler ortaya çıkmıştır. Minsk’de 8 Araîık’da çekirdeği oluştu
rulan Bağımsız Devletler Topluluğu, 21 Aralık günü Atma-Ata’da va
rılan anlaşma iie onbirli Cumhuriyet çerçevesinde bir örgütlenme içe
risine girmiştir. Bu ay sonunda yapılacak diğer bir toplantıda, bu 
çerçevenin içeriği daha da netleşebilecektir.

Hükümetimiz, eski Sovyetler Birlıiği’ni oluşturan coğrafi alandaki 
gelişmelerin olası çizgisine zamanında ve doğru teşhis koymuştur. Bunu 
yapan tek Hükümet olmuştur. Bu alanda benimsediğimiz yaklaşımın 
diğer Batılı ülkeler açısından da Örnek alındığım, son yaptığım gezide 
yakından görme olanağını buldum. Biraz önce de değindiğim gibi Tür
kiye, bağımsızlıklarını ilan eden Cumhuriyetlerin tümünü tanıma kara
rını alan ilk ülke olmuştur. Hükümetimizin bu kararı alırken gerçekçi 
bir biçimde gözettiği aııa hedef, tüm bu Devletlerle ve Cumhuriyetlerle 
en erken bir tarihte olumlu ve yapıcı bir işbirliğinin alt-yapısmı kur-
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inaktır. Bu alt-yapının kuruluş aşamasını tüm Cumhuriyetlerde aça
cağımız Başkonsolosluk ya da Büyükelçiliklerle tamamlayacağız. Bu ko
nuda gerekli hazırlıklar Dışişleri Bakanlığında başlamıştır. En kısa 
zamanda bunun uygulamasına geçilecektir.

Bu diplomatik ilişki kurulurken, yani Büyükelçilik açılırken belirli 
bazı ilkelere uyulması elbetteki dikkate alınacaktır. Bu ilkelerin baş- 
lıcaları demokrasiye, insan haklarına ve hukukun üstünlüğüne saygıyı, 
uluslararası sınırların zorla değiştirilemeyeceğinin kabulünü ve eski 
Sovyetler BirMği’nlin silahsızlanma ve silahların kontrolü ile kuvvet in
dirimi alanındaki yüklenimleri de dahil olmak üzere, tüm uluslararası 
yüklenimlerine saygı gösterilmesini elbetıteki kapsayacaktır. Elbetteki 
bu Cumhuriyetlerin toprak bütünlüğünün gözetilmesi bu ilkeler ara
sında önemli bir yer tutacaktır.

Bu çerçevede tüm Cumhuriyetleri tanırken, elbetteki yakın ilişkiler 
içerisinde bulunduğumuz Orta Asya Cumhuriyetleriyle özel ilişkiler içinde 
olmamız gayet doğaldır. Bu nedenledir ki, bu Cumhuriyetlerle olan 
ilişkiler hızla geliştirilmekte, ziyaretler yapılmakta ve özellikle bu Cum
huriyetlerin çok büyük ihtiyaç içinde olduğu gıda maddeleri ve sağlık 
malzemelerimin gönderilmesi için Hükümetimiz gerekli her türlü çabayı 
göstermektedir.

Sayın Başkan,

D eğerli Milletvekilleri,

Asya ve Uzak Doğu ile ilişkilerimizde, geleneksel dostumuz Ja
ponya ile aramızda mevcuît işbirliği bağlarının pekiştirilmesi öncelikli 
bir yer tutmaktadır. Japonya, Türkiye’nin uluslararası jeo-stratejik 
denklemindeki konumunu en iyi değerlendirebilen ülkeler arasında yer 
almaktadır, önümüzdeki dönemde gerçekleştirilmesi planlanan üst düzey 
ziyaretlerle Türk - Japon ilişkilerine daha yoğüıı bir nitelik kazandır
maya ve bunları içerik yönünden çeşitlendirmeye Hükümet olarak ka
rarlıyız.

Çin ile aramızdaki ilişkilerin 1991 yılında yirminci yılını kutladık. 
Bu yirmi yıl süresince iki ülke arasında dostluk ve işbirliği bağlarının 
sürekli bir biçimde geliştiğine tanık olmaktan mutluluk duyuyoruz. Ara
mızdaki ilişkileri her alanda daha da geliştirmek niyet ve kararındayız.

Pakistan ile aramızdaki iki ülke halklarına mal olmuş dostluk ve 
işbirliği ilişkilerini aynı yoğunlukla sürdürmek Hükümetimizin de önem 
verdiği geleneksel bir dış politika özelliğimizdir. Asya’da barış ve is
tikrarın büyük öğesi durumundaki Hindistan ile ilişkilerimizi de ge
liştirmek ve içerik kazandırmak içten amacımızdır.
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Sayın Başkan,

Sayın Milletvekilleri,

Yabancı ülkelerde 2.600.000 yurttaşımız yaşamaktadır. Bunlardan 
yaklaşık 1.7 milyonu Almanya’da bulunmaktadır. Avustralya, Suudi Ara
bistan ve diğer Arap ülkelerinde yaklaşık 150 bin yurttaşımız çalış
maktadır. Firmalarımızın eski Sovyetler Biriliğinden almış bulunduk
ları müteahhitlik hizmetleri nedeniyle, 6 bin kadar işçimiz de bu ülkede 
bulunmaktadır. Hükümetimiz, yabancı ülkelerdeki yurttaşlarımıza eği
tim, kültür, din ve diğer alanlarda götürülen hizmetleri yeterli görme
mektedir. Hizmetin düzeyini yükseltmek, niteliğini olanaklar ölçüsünde 
geliştirmek ve etkinliğini artırmak amacıyla, ilgıi'li Bakanlıklar arasında 
daha verimli bir işbirliği sağlanmasında zorunluluk vardır.

Yurttaşlarımızın bir yandan Avrupa Topluluğu’nun toplumsal, kül
türel, ekonomik ve siyasal ortamına daha rahat bir biçimde uyumlarını 
sağlamak, öte yandan, Türkiye ile bağlarını güçlü bir biçimde yaşata
bilmelerini kolaylaştırmak için ihtiyaç duyulan tüm hizmetleri, kendi
lerine dahi iyi bir şekilde sunmaya çalışmak başlıca görevimiz olacak
tır. Bu konuya büyük önem verdiğimizi Özellikle vurgulamak istiyorum.

Bazı ülkelerde, son zamanlarda vatandaşlarımıza artarak yönelen 
saldırılar üzerinde önemle durmaya devam edeceğiz.

Sayın Başkan,

Değerli Milletvekilleri,

Sayın Başbakanımızın 11 Aralık tarihli basın konferansında be
lirttiği şu hususları bir kere daha vurgulamakta yarar görüyorum : 
«Türkiye, yeni dünya düzeninin onurlu ve çağdaş bir üyesi ola
caktır. Meşruiyet içinde ve güvenlıi bir ortamda refahın sağlanması in
sanlığın temel hedefidir. Bu hedef doğrultusunda, büyük bir şevk, he
yecan ve kararlılıkla çalışacağız. Dış politikamız, önümüzdeki yıllarda, 
Türkiye için ortaya çıkmakta olan siyasi ve ekonomik açılım olanak
larının, halkımızın haklı istekleri doğrultusunda ve bunun gerektirdiği 
biçimde değerlendirilmesi amacıyla seferber edilecektir.»

Değerli Arkadaşlarım,
Dünyadaki hızlı değişimin büyük beklentiler yarattığı bu tarihsel 

dönemde, dış politikanın belirlenmesine katkıda bulunacak bütün öğe
lerden gereğince yararlanılması zorunludur. Siyasal, ekonomik, toplum
sal, kültürel ve insancıl tüm sorunlarımızı çözerek, uygar dünyadaki ro
lümüzü pekiştirmeliyiz. Hükümetimiz, demokrasi ve insan hakları re
formunu, en kısa zamanda yaşama aktararak, çoğulcu ve çağdaş bir
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siyasal ve hukuki yapıya ulaşmanın önündeki engelleri kaldırmak ka
rarındadır. Bu düzenleme ve uygulamalar, dış politikamızda zaman za
man karşımıza çıkarılan engelleri de ortadan kaldıracaktır. Bu konuda, 
Koalisyon Protokolü ve Hükümet Programimda yer alan politikalar, 
daha bugünden, olumlu bir ortam yaratmıştır. Gerek Avrupa Konseyi 
Bakanlar Komitesi Toplantıları, gerek NATO ve Kuzey Atlantik İşbir
liği Konseyi Toplantıları sırasında çok sayıda Dışişleri Bakanlarıyla 
yaptığım temaslarda, bunu doğrudan gözleme olanrğı buldum.

Biz, ülkemizdeki demokrasi ayıplarını, kendi halkımızın mutluluğu 
için ortadan kaldırmaya kararlıyız. Bu, bizim demokrasi anlayışımızın 
ve halka durduğumuz saygının gereğidir. Düşünce ve inanç özgürlüğü 
önündeki amelleri, tüm uygulamalarıyla, ortadan kaldırdığımız, demok
ratik kuramlarımızı güçlendirdiğimiz ölçüde, dış politikadaki saygınlık 
ve etkinliğimizin artacağından kimsenin kuşkusu olmamalıdır. Bunların 
gerçekleşmesi için hangi partiye mensup olursak olalım, hangi grubun 
üyesi olursak olalım, hepimizin, hepinizin katkısına ve desteğine ihti
yaç vardır. Hükümetimiz, dış politika konularında, Yüce Heyetinize ve 
ve onun Komisyonlarına her zaman bilgi vermeyi, sîzlerin görüş, öneri, 
uyarı ve eleştirilerinizden yararlanmayı sürekli bir görev bilecektir.

Bu dış politikanın yürütülmesinde, Dışişleri Bakanlığinın içeride 
vo dışarıdaki tüm kadrosu, büyük bir çaba ile görevini yapmaktadır ve 
bundan sonra da yapmaya devam edecektir.

Sîzlerin, denetim, uyarı ve desteği ile yürütülecek dış politikanın, 
uluslararası ilişkilerimize ülke yararı doğrultusunda güç katacağına 
inanmaktayız.

Bu inançla ve bu düşüncelerle Yüce Meclise saygılar sunuyorum.



BAKANLIK TEŞKİLATINA MUHATAP YENİ YIL MESAJI

(30 ARALIK 1991)

Değerli Çalışma Arkadaşlarım,

Dışişleri Ailesinin tüm mensuplarının yeni yılını içtenlikle kutlar, 
1992 yılının ülkemize, ulusumuza ve sîzlere huzur, barış, mutluluk ve 
her alanda başarı getirmesini dilerim. Siyasi sorumluluğunu yüklen
mekten kıvanç ve onur duyduğum Dışişleri Bakanlığı’nı yönetirken gö
zeteceğim ilkeler ve bana ışık tutacak bazı temel ölçütler hakkında bu 
vesileyle sizlere kısaca düşüncelerimi aktarmayı, saydamlığa, dürüst ve 
demokratik yönetime olan içten inancımın doğal bir gereği sayıyorum.

Geçmişte, gerek kamuda,, gerek politikada, devlet yapısının ye Dıs-? 
işleri Bakanlığı’nı, çalışmalarını yakından izleyerek tanıma olanağı bul
dum. Bu nedenle, meslek yaşamınızın her aşamasında karşılaştığınız 
güçlükleri, halen içinde bulunduğunuz durumları ve yıllardır biriken so
runlarınızı temel çizgileriyle biliyorum. Bu güdükleri ve sorunları siz
den alacağım destekle ve el birliğiye aşamalı olarak çözüme kavuştur
makta kararlı olduğumu özellikle vurgulamak isterim.

Dünya çok hızlı bir değişim süreci içindedir, önümüzdeki dönemde 
de bu değişim artan bir yoğunlukla yaşanacağından, Türk dış politi
kasını zorlu sınavlar beklemektedir.. Bu sınavları birlikte aşacağımıza 
inanıyorum. Ancak bütün bu konularda siyasal karar organlarının sağ
lıklı karar alabilmesi, öngörülebilecek bütün seçeneklerin kendisine su
nulmasına bağlıdır. Bu nedenle, politikaları oluşturma aşamasında her- 
şeyi açıklıkla tartışmayı gerekli ve yararlı görmekteyim. Bütün bun
ları hiyerarşik yapı içinde, düzenli ve disiplinli olarak sağlamalıyız. Si
yasal tercih kesinleştikten sonra da, dış dünyaya karşı birlik içinde, 
inançlı, güvenli ve kararlı bir tutumun sergilenmesi gerekir.

Dış politikamızın Atatürk tarafından belirlenen ana doğrultusu, 
amaçları ve temel ilkeleri açıklıkla bilinmektedir. Sîzler, barışçı, çağ
daş, çoğulcu demokrasilerle aynı değerleri paylaşan, hukukun üstünlü
ğünü hedeflemiş, ancak ulusal yarar ve çıkarlara öncelik tanıyan, ger
çekçi bir dış politikanın ve oııur verici bir geleneğin temsilcilerisiniz. 
Yeni dönemde sîzler, artık çağdışı uygulamaların yükünü sırtınızda his
setmeyecek, hukuk ve demokrasi dışı keyfiliklerin hesabını vermek zo
runda bırakılmayacaksınız.

DIŞİŞLERİ,.;BAKANI H îp I^ T , .Ç^TİN’İK /.
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Bu düşüncelerle 1992 yılı içinde sîzlerden, yeni bir ruh ve heye
canla, büyük bir özveri ve göreve bağlılık duygusuyla bana yardımcı 
olmanızı, birbirine sevgi ile, güvenle kenetlenmiş bir ailenin üyeleri ola
rak şevkle çalışmanızı istiyorum, özlük hakları, terfiler, atamalar gibi 
konularda adaletli, açık, yeteneğe öncelik veren, ancak kıdem ve dene
yimi de gözeten bir yaklaşım içinde olacağım. Dışişleri BakarJığinda 
herkesin önü açık ve ilerleme şansı eşit olmalıdır. Yetişmiş kadroların 
bilgi ve deneylerinden de en üst düzeyde yararlanmak gerekmektedir. 
Gençlerin birden fazla yabancı dili öğrenmeleri ve çeşitli konularda uz
manlaşmaları belli bir plan ve programa bağlanmalıdır. Bütün bunları 
sîzlerle görüşerek ve sîzlerle birlikte gerçekleştirmek kararındayım.

Günümüz dünyasında her türlü dış ilişki ve etkinliğin siyasal bir 
boyut ve anlam taşıdığı açıktır. Bu nedenle, Dışişleri alanındaki çeşitli 
girişimlerin, dış politika uygulamalarından bağımsız ve kendi başına yü
rütülmesi olanaklı değildir. Ancak, Dışişleri Bakanlığı’na yasalarla ver- 
rilen dış ilişkilerde eşgüdüm görevi ve temsilde birilik ilkesi Hükümeti
miz döneminde özenle uygulanacaktır.

Hükümetimiz, barışçı, bağımsız, onurlu, çok yönlü, kararlı ve ulus
lararası yükümlülüklerine saygılı bir dış politika izleyecektir. Bu ka
dar hızla değişen ve yeniden şekillenen bir dünyada, olayları doğru de
ğerlendirmenin, Türkiye’nin kısa ve uzun vadeli çıkarları ile yararlarını 
koruyacak kararlan gecikmeden alabilmenin kolay olmadığını biliyorum. 
Güçlüklerle karşılaştığım aşamalarda ve dönemlerde en bÜ3âik desteğim, 
yaşamını yitirme noktasına varabilen bir özveriyle çalışan sîzler ola
caksınız. Böylesine yüksek kişisel niteliklere sahip seçkin elemanlarla 
çalışmayı bir şans sayıyor ve sîzlere her bakımdan güveniyonım.

Bu duygu ve düşüncelerle hepinizi içtenlikle selamlıyor, yeni yılı
nızı tekrar kutluyor ve 1992’nin Dışişleri Ailesine mutluluk ve başarılar 
getirmesini diliyorum.
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AÇIKLAMALAR, ANLAŞMALAR VE BİLDİRİLER





ÖNEMLİ KOMULADAKİ 

AÇIKLAMALAR, BİLDİRİLER YE ANLAŞMALAR

2 Ocak
Avrupa Müttefik Komutanlığı Çevik Kuvveti Hava Unsurunun Tür«» 
kiye’de Konuşlandırılmasına İlişkin Basın Açıklaması

3 Ocak
1990 yılının son haftası Yunanistan’da yapılan müftülük seçimiyle 
ilgili bir soruya Bakanlık Sözcüsünce verilen cevap

7 Ocak
Norveç’in Türkiye’ye mühimmat yardımı yapmasının gerekçesine 
ilişkin bir soruya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Elçi Murat Sungar’m 
cevabı

8-10 Ocak
Karadeniz FIR sınırlarının yeniden düzenlenmesi vesilesiyle yapı
lan açıklama

10 Ocak
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Hükümeti arasında 
Sağlık ve Tıp Bilimleri Alanında İşbirliğine İlişkin Açıklama

10 Ocak
Türkiye Cumhuriyeti ve Arnavutluk Sos3ralist Halk Cumhuriyeti 
Hükümetleri Arasında Ekonomik ve Ticari Konularda Yapılan Gö
rüşmelere İlişkin Protokol

10 Ocak
Protocol on FIR Boundaries concerııing the Southern Region of 
the Black Sea

10 Ocak
Körfez Krizine- İlişkin Cenevre görüşmeleri hakkmdaki bir soruya 
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Elçi Murat Sungar’m cevabı

11 Ocak
PATRİOT füze sistemlerine ilişkin basın açıklaması

14 Ocak
Litvanya’daki son olaylara ilişkin sorulara Dışişleri Bakanlığı Söz
cüsü Elçi Murat Sungar’m cevabı
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18 Ocak
İsviçre Hükümefci’nin Türkiye’yi «Çatışma Bölgesine» uyguladığı 
silah ihracatı ambargosu kapsamına dahil etmesi yolundaki kara
rma ilişkin bir soruya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Elçi Murat 
Sungar’m verdiği cevap

18 Ocak
Türkiye’nin Körfez Kriziyle ilgili politikası hakkında açıklama

23 Ocak
İncirlik üssü’nün Amerikan uçaklarınca kullanımı konusunda Arap 
ülkelerinin endişelerine ilişkin bir soruya Bakanlık sözcüsünce ve
rilen. cevap

23 Ocak
Irak Dışişleri Bakanı Tarık Aziz’in mektubu hakkında Dışişleri 
Bakanlığı Sözcüsü Elçi Murat Sungar’ın açıklaması

25 Ocak
Milliyet Muhabirine GKRY’ee yapılan kötü muameleye ilişkin açık
lama

28 Ocak
Libya Devlet Başkanı Kaddafi’nin bazı Türk gazetelerine vermiş 
olduğu beyanatla ilgili olarak Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Elçi Murat 
Sungar’m yaptığı açıklama

30 Ocak
Bağdat Radyosu’mm İsrail uçaklarının Türkiye’de konuşlandırıl
dığı yolundaki iddiası hakkında açıklama

30 Ocak
Suudi Arabistan’daki vatandaşlarımızın Türkiye’ye dönüşlerine iliş
kin açıklama

6 Şubat
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyet
leri Birliği Hükümeti Arasında Harita Yapımı için Hava Fotoğraf
larının Alımı ve Doğal Kaynakların Araştırılması ile Tarımsal İlaç
lama, Doğal Afetler ve Kurtarma Amacıyla Sınır Bölgelerinde Ya
pılacak Uçuşlara İlişkin İşbirliği Protokolü.

8 Şubat
Atatürk Baraj ı’ndan bırakılan su miktarının azaltıldığı yolundaki 
bir habere ilişkin sorulara Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Elçi Murat 
Sungar’m cevabı
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12 Şubat
İşgal altındaki Filistin Topraklarında yaşayan mültecilere yardıma 
ilişkin açıklama

13 Şubat
AKKA’nm onaylanması vesilesiyle yapılan açıklama

25 Şubat
Cumhurbaşkanı Turgut özaPm Harp Akademilerinde yaptığı ko
nuşmasının bir bölümü ile ilgili olarak Yunanistan'ın BM’de yayın
ladığı belge konudunda AA muhabirinin sorusuna Cumhurbaşkan
lığı Sözcüsü Büyükelçi Kaya Toperinin cevabı

26 Şubat
Irak Liderliğinin bir açıklamasına ilişkin olarak görüşü sorulan 
Dışişleri Bakanlığı Sözcü Vekili Ferhat Atamaıim cevabı

28 Şubat
Cumhurbaşkanı Turgut özaim  yazılı bir mesajını sunmak üzere 
Kuveyit Büyükelçisi Güner öztek’in Suudi Arabistan’a gidişi hak- 
kmdaki açıklama

28 Şubat
Körfez Savaşında geçici ateşkes sağlanması konusunda Dışişleri 
Sözcü Vekili Ferhat Ataman tarafından yapılan açıklama

1 Mart
Yunanistan’ın Birleşmiş Milletler Güvenlik Belgesi olarak yayınlat
tığı 19 Şubat 1991 tarihli mektuba cevaben Konsey Belgesi olarak 
yayınlattırmak üzere Birleşmiş Milletler Nezdinde Türkiye Daimi 
Temsilcimiz Büyükelçi Mustafa Akşin tarafından Birleşmiş Milletler 
Genel Sekreterine gönderilen 1 Mart 1991 tarihli mektubun metni

6 Mart
Yunan Hükümet Sözcüsü Polldoras’m 4 Mart günü yaptığı açıkla
maya cevap

8 Mart
NATO Çev'iik Kuvvetinin Türkiye’den ayrılmasına ilişkin bir suale 
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Elçi Murat Sunıgar’ın cevabı

12 Mart
Türkiye Cumhuriyeti ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği 
arasında Dostluk, İyi Komşuluk ve İşbirliği Anlaşması



12 Mart
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyet
leri Birliği Hükümeti arasında Ticari, Ekonomik, Bilimsel ve Tek
nik İşbirliği Anlaşması

13 Mart
Türkiye Cumhuriyeti ile Ukrayna Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti 
arasındaki ilişkilerin İlkeleri ve Amaçları hakkında Bildiri

13 Mart
Kürt lider ve temsilcisiyle yapılan görüşme ile ilgili bir soruya cevap 

13 Mart
Ege Ada! ar i  ıun Silahlandırılmasıyla ilgili bir suale verilen cevap

13 Mart
Kuveyt'in imarına ilişkin açıklama

14 Mart
Avrupa İnsan Hakları Komisyonu’na başvuran üç Kıbrıslı Rum’un 
bu başvurularının kabul edilebilir bulunması hususundaki suale 
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Elçi Murat Sungar’m cevabı

15 Mart
Avrupa Parlamentosunun Kıbrıs konusunda almış olduğu son ka
rarla ilgili bir suale Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Elçi Murat Sungar’n 
cevabı

15 Mart
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Azerbaycan Cumhuriyeti Hü
kümeti Arasında Turizm İşbirliği Protokolü

16 Mart
Cumhurbaşkanı Turgut özal’m Azerbaycan Cumhuriyetini ziyaret 
sonuçları Ortak Bildirisi

18 Mart
Belçika Parlamemtcsu’nda 14 Mart 1991 tarihinde kabul edilen Tür
kiye’ye ilişkin kararla ilgili sorulara Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü 
Elçi Murat Sungar’m cevabı

18 Mart
Kuveyt Büyükelçiliğimizin yeniden faaliyete geçmesine ilişkin açık
lama

27 Mart
BAB ile ilgili bir soruya cevap
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28 Mart
BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Raporuna ilişkin açıklama 

28 Mart
Ankara’daki Irak Büyükelçiliği görevlisine yönelik terör eylemiyle 
ilgili olarak Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Elçi Murat Sunlar tara
fından yapılan açıklama

28 Mart
Statement eoncerning tlıe UN Secrdtary - General’s Report on 
Cyprus.

28 Mart
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Murat Sungar’m İsrail’in işgali altın
daki topraklardan dört Filistinliyi sınırdışı etme kararma ilişimi 
sorulara cevabı.

1 N;.san
«The Washington Post» gazetesinin bir haberi üzerine yapılan açık
lama

4 Nisan
Kuveyt’te mal varlığı, sosyal hakkı ve banka hesaplarında para
ları bulunanlarla ilgili açıklama.

5 Nisan
İstanbul’daki Irak Başkonsolosluğu önünde yapılan gösteriye iliş
kin açıklama

6 Nisan
Kuzey Irak’taki halka insani yardım yapılmasına ilişkin açıklama 

9 Nisan
İstanbul’da yanan Yuııaıı otobüsüyle ilgili ilk açıklama.

10 Nisan
İstanbul’da yanan Yunan otobüsüne ilişkin açıklama

12 Nisan
Irak Başbakan Yardımcısı Tarık Aziz’in beyanıyla ilgili bir soruya 
verilen cevap

18 Nisan
Bazı Batı basııı ve yayın organlarında Türk - Irak sınırındaki İrak
lılara ilişkin olarak yer alan haberlerin Türkiye aleyhine ve adeta 
meydana gelen olaylardan Türkiye’yi sorumlu tutan kasıtlı bir 
kampanya şeklini almış olduğu yolundaki bir soruya Dışişleri Ba
kanlığı Sözcüsü Elci Murat Sungar’ııı verdiği cevap
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20 Nisan
Türkiye ile ilgili olarak Avrupa Par km  e ııtt osu ’ n d a alman son ka
rarlara ilişkin bir suale Dışişleri Bakanlığı Sözeü'sü Elçi Murat 
Suııgar’ın verdiği cevap

25 Nisan
İstanbul'daki Irak Başkonsolosluğu önünde cereyan eden olaya iliş
kin açıklama

25 Nisan
Kıbrıs Rum tarafından kaynaklanan bazı haberlerde Türk tarafı
nın önümüzdeki iki ay içinde somut ve yapıcı öneriler sunmasının 
istendiğinin öne sürüldüğü yolundaki sorulara Dışişleri Bakanlığı 
Sözcüsü Murat Sungur tarafından verilen cevap

26 Nisan
Irak Lideri Saddam Hüseyin ile muhalefet liderlerinden Celâl Tala- 
bani arasında varılan mutabakat konusundaki bir soruya Dışişleri 
Bakanlığı Sözcüsü Elçi Murat Sungar’ın cevabı

26 Nisan
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Elçi Murat Sungar’m Serbest Dolaşımla 
ilgili sorulara verdiği cevaplar

2 Mayıs
Türkiye - İran Ekonomik İşbirliği Mutabakat Zaptı 

2 Mayıs
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Akhar Hashemi Rafsan- 
ca’nin Türkiye’ye yaptığı ziyaret sonunda yayınlanan basın bildirisi

2 Mayıs
Şemdinli Kaymakamının bazı İngiliz askerleri tarafından tartak
lanmasına ilişkin açıklama

8 Mayıs
İraklılara yardım operasyonu ile ilgili soruya cevap.

9 Mayıs
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cin Halk Cumhuriyeti Hükü
meti Arasında Turizm Alanında İşbirliği Anlaşması

9 Mayıs
Iraklı sığınmacılar için gönderilen bazı gıda maddelerinin kullanıl
madığı, bazılarının ise kullanım tarihinin geçmiş olduğu yolunda
ki bir soruya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Elçi Murat Sungar’m 
cevabı



12

14

15

20

22

22

23

25

29

29

1

1

Mayıs
Demokratik Alman Cumhuriyetinin Almanya Federal Cumhııriye- 
ti’ne iltihakı doiayısiyle Türkiye Cumhuriyeti ile Demokratik Al
man Cumhuriyeti arasındaki sona erdirilen Anlaşmalar

Mayıs
Yunanistan Dışişleri Bakanı Samaras ile diğer Yunan yetkililerin 
Kiibrus konusunda ve Türk - Yunan ilişkileri hakkında yaptıkları son 
açıklamalara Bakanlık Sözcüsü’nün cevabı

Mayıs
Türk - Yunan ilişkileriyle ilgili bir soruya cevap 

Mayıs
Türkiye - Katar Ekonomik ve Teknik İşbirliği Karma Komisyonu 
Birinci Dönem Toplantı Tutanağı

Mayıs
Ponltmsların soykırıma uğramış oldukları konusunda Yunan bası
nındaki bazı haberle ilgili soruya cevap

Mayıs
Balkan ülkeleri Külitür Bakanları Toplantı Bildirisi 

Mayıs
Birleşmiş Milletler Irak-Kuveyt Gözlemci Gücüne Türkiye’nin ka
tılması konusunda açıklama

Mayıs
Ege uluslararası hava sahasında taciz konusundaki Yunan iddiala
rına karşılık olarak Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Elçi Murat Sungar’m 
açıklaması

Mayıs
Türkiye Cumhuriyeti ile Kırgızistan Cumhuriyeti Arasında Eko
nomik ve Ticaret İşbirliğine Dair Protokol

Mayıs
Yunan basınında Türkiye ile Yunanistan arasında saldırmazlık paktı 
imzalanacağı yolundaki haberlere ilişkin soruya cevap

Haziran
Türkiye - SSCB Kara Ulaştırması Karma Komisyonu Toplantısı 
Protokolü

Haziran
Marmara Denizcilik Şirketine ait M/V Arzu adlı Türk genişinin 
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi tarafından alıkonulmasına ilişkin bir
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soruya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Elçi Murat Sungar’m verdiği 
cevap

4 Haziran
Kuzey Irak’ta  kaybolan İngiliz gazeteci Rosanne Della Casa’nm 
Türklerin kontrolündeki bir kürt kampında Türk askerlerince öl
dürülmüş olabileceği yolunda «The Guardian» gazetesinde yer alan 
iddiaya ilişkin bir soruya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vekili Ferhat 
Ataman’m verdiği cevap

9 Haziran
Yunanistan Başbakanı Mitsotakis’in Kıbrıs Rum Kesimini ziyareti 
sırasında yapılan Rum - Yunan ortak açıklaması ile ilgili sorulara 
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Elçi Murat Sungar’m verdiği cevaplar

10 Haziran
Türkiye Cumhuriyeti ile Yeni Zelanda Arasında Ekonomik ve Tek
nik İşbirliği Karma Komisyonu Birinci Dönem Toplantısı Protokolü

12 Haziran
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 
Hükümeti arasında Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlarının Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyetine, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti va
tandaşlarının da Türkiye Cumhuriyetine pasaport yerine kimlik 
belgesi ile seyahat etmeleri hakkında anlaşma

12 Haziran
Yunanistan Başbakanı MitsotaMs’in 5 Haziran 1991 günü devlet 
televizyonu ET-2’ye verdiği demeçte Türkiye’yle ilişkiler konusun
daki ifadeleriyle ilgili bir soruya Bakanlık Sözcüsü Elçi Murat 
Suııgar’m cevabı

13 Haziran
Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral İrfan Tınaz’a atfedilen be
yanla ilgili olarak Yunan Hükümet Sözcüsü Polydoras tarafından
11 Haziran’da yapılan açıklama hakkındaki bir soruya Dışişleri 
Bakanlığı Sözcüsü Elçi Murat Sungar’m cevabı

13 Haziran
Irak Başbakan Yardımcısı Tarık Aziz’in Türkiye’yi ziyareti konu
sunda Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Elçi Murat Sungar’ın basın açık
laması.

18 Haziran
ABD Dışişleri Bakaninm Kıbrıs konusundaki mektubu hakkındaki 
haberlerle ilgili sorulara Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Elçi Murat 
Sungar’m cevabı
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20 Haziran
Türkiye - Mısır Müşterek Komisyonu’nun V. Dönem Toplantı Pro
tokolü

27 Haziran
Yugoslavya’daki son gelişmeler konusunda somlan bir suale Dışiş
leri Bakanlığı Sözcüsü Elçi Murat Sungar’m cevabı

30 Haziran
Hükümet Programının dış politikaya ilişkin bölümü

2 Temmuz
Sloveııya’daki olaylar dolayısıyla Avrupa ülkelerindeki vatandaşla
rımızın yurda gelişleri konusunda yapılan ilk açıklama

4 Temmuz
Slovenya’daki olaylar dolayısıyla Avrupa ülkelerindeki vatandaşla
rımızın yurda gelişleri konusunda yapılan ikinci açıklama

4 Temmuz
Türk Topraklarında Konuşlandırılması Mutasavver Koalisyon Gü
cü ile ilgili olarak yöneltilen bir soruya Dışişleri Bakanlığı Söz
cüsü Elçi Murat Sungar’ın cevabı

12 Temmuz
Londra Büyükelçiliğimizin işgaline ilişkin açıklama

13 Temmuz
Ayrılıkçıların dış temsilciliklerimiz ve THY bürolarına yönelik sal
dırılarına ilişkin açıklama

15 Temmuz
Romanya’ya girişlerde 1000 Dolar veya muadili dövizi aşan mik
tarların beyanına ilişkin açıklama.

16 Temmuz
Atina Büyükelçiliğimiz Servis Aracına yapılan bombalı saldırıya 
ilişkin açıklama

17 Temmuz
Yunanistan Başbakanı Mitsotakis’in 12 Temmuz tarihli önerisine 
Bakanlık Sözcüsü’nün cevabı

17 Temmuz
Bern Büyükelçiliğimiz ve Zürih Başkonsolosluğumuza karşı girişi
len saldırı konusunda İsviçre Büyükelçisinin Dışişleri Bakanlığı 
Müsteşarı özdem Saııberk’e yaptığı ziyarete ilişkin açıklama
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23 Temmuz
Topraklarım]zda konuşlandı rılacak uluslararası grüç konusunda ilgili 
devletlere gönderilen Notta hakkında açılklamal

24 Temmuz
Çok Uluslu Gücün nerede konuşlandırılacağı ve kaç kişiden oluşa
cağı haikkmdaki bir soruya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsünce verilen 
cevap

31 Temmuz
Bulgaristan Tarımsal Toprak Mülkiyeti ve Kullanım Yasasının yü
rürlüğe girmesi dolayısile yapılan açıklama

31 Temmuz
KKTC’nin İKö’ııe üyeliği konusundaki soruya Dışişleri Sözcü Ve
kilince verilen cevap

4-8 Ağustos
Final öommunique of the Twenitiöth Islamic Conference of Foreign 
Ministers, İstanbul

13 Ağustos
Yunanistan Başbakani’nm ortak sınırlardan kuvvet çekilmesine iliş
kin önerisi konusundaki açıklama

13 Ağustos
Başbakan Mesut Yılmaz’m Yunanistan Başbakanı’na gönderdikleri 
mektuba ilişkin olarak Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Murat Sungar’m 
açıklaması

15 Ağustos
Irak Büyükelçisi’nin Dışişleri Bakanlığı nezdinde yapmış olduğu te
şebbüsle ilgili olarak sorulan bir suale Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü 
Elçi Murat Sungar’m cevabı

15 Ağustos
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Elçi Murat Sungar’m Kıbrıs konusunda 
sorulan bir suale verdiği cevap

16 Ağustos
Turkish-TRNC Joint Declaraftion

16 Ağustos
İsviçre’nin ülkemize silah satış yasağı koyması ile ilgili bir suale 
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Murat Sungar’m verdiği cevap

16 Ağustos
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Elçi Murat Sungar’m BMGK’nin Irak’m 
petrol ihraç edebilmesine imkân sağlayan 706 sayılı kararma ilişkin 
bir suale verdiği cevap.
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20 Ağustos
Kıbrıs Konusunda Yunan Hükümet Sözeüsü’nün son günlerde yap
tığı beyanlarla ilgili olarak sorulan bir soruya Dışişleri Bakanlığı 
Sözcüsü Murat Sungar’m cevabı

21 Ağustos
Bir Türk - İngiliz ortak şirketi yetkilisinin terörist bir eylemde ha
yatını kaybetmesi konusunda Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Elçi Mu
rat Sungar’m açıklaması

22 Ağustos
Yunanistan’ın İskeçe Müftülüğüne yaptığı atama konusunda 

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Elçi Murat Sungar’m açıklaması.

24 Ağustos
Yunan Makamları tarafından İskeçe’de Müftülüğe yapılan atama 
üzerine meydana gelen olaylar hakkmdaki bir soruya Dışişleri Ba
kanlığı Sözcüsü Elçi Murat Sungar’m verdiği cevap

26 Ağustos
İısikeçe’de meydana gelen olaylarla ilgili son gelişmeler konusunda 

yöneltilen bir soruya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Elçi Murat Sun- 
gar’ııı cevabı

26 Ağustos
Viyana Senedi çerçevesinde Türkiye’nin zırhlı bir Yunan tugayına 
değerlendirme ziyareti yapma istemine ilişkin açıklama

26 Ağustos
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yemen Cumhuriyeti Hükümeti 
arasında Ticaret, Ekonomik ve Teknik İşbirliği Anlaşması

27 Ağustos
İskeçe Müftülüğü’ne yapılan atama ile ilgili olarak Dışişleri Bakan
lığı Sözcüsü Elçi Murat Sungar’a yöneltilen bir soruya verilen cevap

27 Ağustos
3 -9  Kasım 1991 tarihleri arasında İstanlbul’da yapılması öngörü
len «Ortadoğu Su Konferansı’»na ilişkin bir soruya Dışişleri Ba
kanlığı Sözcüsü Elçi Murat Sungar’ın cevabı

29 Ağustos
Bulgaristan’da demokrasiye geçiş çabaları konusunda Dışişleri Baş
kanlığı Sözcü Vekilinin açıklaması

30 Ağustos
BaUtık Cumhuriyetlerinin bağımsızlık kararları ile ilgili bir suale 
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Elçi Murat Sungar’m cevabı
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30 Ağustos
Azerbaycan’ın bağımsızlık kararı ile ilgili olarak sorulan bir suale 
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Elci Murat Sungar’m cevabı

3 Eylül
Baîtık Cumhuriyetlerinin bağımsızlık statülerinin yeniden tesisi ko
nusundaki açıklama

4 Eylül
Azerbaycan konusundaki bir soruya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsünee 
verilen cevap!

8 Eylül
Nikos Sampson’un serbest bırakılması halikındaki bir suale Dışişleri 
Bakanlığı Sözcüsü Elçi Murat Sungar’m cevabı

11 Eylül
Mesut Yılmaz - Konstantin Mütsotakis görüşmesine ilişkin açıklama

12 Eylül
Kuzey Irak’a insani yardım konusunda bir gazetede yayınlanan ha
bere ilişkin soruya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Elçi Murat Sungar’m 
cevabı

12 Eylül
Çobaııpıııar Jandarma Sınır Karakoluna yapılan baskın konusunda 
İran Büyükelçisi nezdinde yapılan girişime ilişkin açıklama

13 Eylül
İKDP heyetinin temaslarına ilişkin açıklama

17 Eylül
SEİA Anlaşmasinm yürürlük süresinin uzatılmasına ilişkin açıklama

13 Eylül
PKK tarafından rehin alman Türk erleri konusunda bir suale ce
vaben Dışişleri Bakanlığı Sözcüsünün yaptığı açıklama

18 Eylül
Kıbrıs’taki son gelişmelere ilişkin olarak sorulan bir soruya Sözcü 
Vekili Ferhat Ataman’ııı yanıtı.

19 Eylül
Türkiye Cumhuriyeti ile Romanya arasında Dostluk, İyi Komşuluk 
ve İşbirliği Anlaşması

20 Eylül
Bulgaristan’da hak ve özgürlükler hareketinin seçimlere katılması 
konusundaki suale Dışişleri Bakanlığı Sözcü Vekili Ferhat Ataman’ııı 
cevabı
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20 Eylül
TSK’nın İran’a sınır ötesi harekat düzenlediği iddialarına ilişkin 
bir soruya Dışişleri Bakanlığı Sözcü Vekili Ferhat Ataman’m 
cevabı

23 Eylül
Çokuluslu gücün süresinin uzatılmasına ilişkin açıklama

24 Eylül
Batı Trakya’da Dedeağaç kentinde soydaşlarımızın evlerinin yıkıl
ması hakkmdaki bir soruya Dışişleri Bakanlığı Sözcü Vekili Ferhat 
Ataman tarafından verilen cevap

25 Eylül
Yabancı Hakem Kararlarının Tanınması ve İcrası Hakkında 10 Ha
ziran 1958 tarihinde New York’ta  yapılan sözleşmenin onaylanması

25 Eylül
Provide Comfort konusundaki bir soruya Bakanlık Sözcü Vekilince 
verilen cevap

26 Eylül
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazak Sovyet Sosyalist Cum
huriyeti Hükümet Arasında Ticari, Ekonomik, Bilimsel ve Teknik 
İşbirliğine Dair Anlaşma

26 Eylül
Türkiye Cumhuriyeti ile Kazak Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti Ara
sında Ulaştırma ve Haberleşme Alanında İşbirliği Anlaşması

28 Eylül
Türkiye - Kazak S.S.C. Mutabakat Zaptı

26 Eylül
Türkiye - Kazak S.S.C. Ortak Basın Bildirisi

29 Eylül
Dışişleri Bakanlığı Sözcü Vekili Ferhat Ataman’ın ABD Başkanı 
George Bush’un Nükleer Silahların kaldırılması yolundaki beyanına 
ilişkin açıklaması

1 Ekim
Türkiye - AT Ortaklık Konseyinin 32. Dönem Toplantısına ilişkin 
açıklama

2 Ekim
Almanya’daki Kürt Konferansı ile ilgili soruya verilen cevap
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2 Ekim
Kerkük - Yumurtalık Petrol Boru Hattı konusunda Dışişleri Ba
kanlığı Sözcü Vekili Ferhat Ataman’m açıklaması

3 Ekim
Uluslararası Af örgütü Bildirisine ilişkin açıklama

3 Ekim
Fener Rum Ortodoks Patriği’nin vefatına ilişkin açıklama

4 Ekim
AKKA çerçevesindeki denetlemeler konusundaki açıklama

7 Ekim
Ortadoğu Su Konferansinm ertelenmesine ilişkin açıklama 

9 Ekim
Yunan Dışişleri Sözcüsünün Yunan resmi çevrelerinin husumet or
tamı yarattığı görüşünü reddetmesi ve bu anlayışın İstanbul’da bir 
Yunan turist otobüsünün yakılmasına yol açan anlayış olduğu iddia
sına ilişkin soruya cevap

9 Ekim
BM Genel Sekreterinin Kıbrııs Raporuna İlişkin açıklama

9 Ekim
Yunanistan'daki Müftü atanması ile Türkiye’deki Patrik seçimi ko
nularında Türkiye’nin görüşüyle ilgili soruya cevap

10 Ekim
Agreement on Commercial Economic, Industrial, Technical and Sci- 
entific Cooperation Be§ween the Government of the Republdc of 
Turkey an the Government of the Republic of Lebanon

14 Ekim
Irak’ın Kuzey Irak’taki harekâtımızı protesto ettiği yolunda çıkan 
haberlere ilişkin bir suale Dışişileri Bakanlığı Sözcü Vekili Ferhat 
Ataman’m cevabı

14 Ekim
Bölücü teröristlere yönelik harekât konusunda FAC Savunma Ba
kanlığı Parlamenter Müısteşarı’nm verdiği demece ilişkin açıklama

14 Ekim
Güvenlik Konseyinin 716 sayılı Kararına ilişkin açıklama

17 Ekim
Kuzey Irak’tak’i terörist odaklarına yönelik harekâta ilişkin açıklama
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22 Ekim
Bulgaristan’daki seçimlerle ilgili açıklama

23 Ekim
Türkiye Ortadoğu Barış Konferansı’na çağrılmamasıyla ilgili soruya 
cevap

23 Ekim
Patrik seçimi ile ilgili soruya cevap

28 Ekim
Yabancılara yönelik bombalı saldırılara ilişkin açıklama

28 Ekim
Sınır ötesi Operasyonla ilgili açıklama 

1 Kasım
«Güneydoğu Anadolu’ya gidecek turistlerin PKK’dan izin almaları» 
yolundaki haberlere ilişkin açıklama

1 Kasım
Albay Kaddafi’nin PKK’ya ilişkin mesajı konusundaki açıklama 

1 Kasım
Kerkük - Yumurtalık: Petrol boru hatitmm yeniden işletmeye açıl
masına ilişkin açıklama

1 Kasım
PKK teröristlerine yönelik sınır ötesi operasyonuna ilişkin açıklama

1 Kasım
Türkiye - Almanya Askeri İşbirliğine ilişkin açıklama

1 Kasım
Türkiye - İran Ortak Hudut Komisyonu toplantısına ilişkin açıklama

6 Kasım
Azerbaycan’ın tanınmasının Türk - Sovyet ilişkilerine etkisi konu
sundaki bir suale cevap

7 Kasım
Türkiye - F. Almanya Konsolosluk, Hukuk ve Vize görüşmelerine 
ilişkin açıklama

8 Kasım
Rome Declaration on Peace and Cooperation

18 Kasım
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Almanya Federal Cumhuriyeti 
Hükümeti arasında Türk Firmaları işçilerinin İstisna Akdi çerçe
vesinde istihdamına ilişkin açıklama
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22 Kasım
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’niıı Boutros Galiyi Genel Sek
reterlik makamı için Birleşmiş Milletler Genel Kuruluna tavsiye 
etme kararının nasıl karşılandığına ilişkin soruya Dışişleri Bakan
lığı Sözcüsü Büyükelçi Filiz Dirilmen tarafından verilen cevap

25 Kasım
Hükümet Programının Dış Politikaya ilişkin bölümü

27 Kasım
Başbakan Süleyman Demireiin Azerbaycan - Ermenistan gerginliği 
üzerine Azerbaycan Başbakanına gönderdiği mesajla ilgili açıklama

28 Kasım
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyet
leri Birliği arasında yapılan ve Leninakan Havaalanina zaruri ko
şullarda ve Alet Uçuş Kuralları (IFR) ile iniş-kalkış yapacak sivil 
ve sivil amaçlı askeri hava vasıtalarının uçuşlarını düzenleyen 
Protokol

28 Kasım
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri 
Birliği Hükümeti arasında Türk - Sovyet sınır hattının her iki tara
fında kalan onar kilometrelik bölgenin içinde yapılacak sivil ve 
askeri hava vasıtalarının uçuşlarını düzenleyen Protokol

29 Kasım
SSCB’niıı «Admiral Flota Sovetskogo Soyuza Kuznetsov» adlı ge
misinin Boğazlardan geçişi hakkında basında çıkan haberlerle ilgili 
bir soruya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Filiz Diııçmen’in 
verdiği cevap

3 Aralık
Türkiye Cumhuriyeti ile Türkmenistan arasında Dostluk ve İşbirliği 
Anlaşması, Ekonomik ve Ticari İşbirliğine Dair Anlaşma ve Muta
bakat Zaptı

10 Aralık
Türkiye - EFTA Serbest Ticaret İşbirliği Anlaşması 
(Sözkonusu Anlaşmaya ilişkin Not)

12 Aralık
Cumhurbaşkanımızın «Dış Politika ve Ekonomi açılarından Türki
ye’nin Stratejik öncelikleri» Seminerindeki beyanlarını çarpıtan Yu
nanistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsünün ifadelerine ilişkin açıklama
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12 Aralık
Final Communique of the Six'th İslam i.c. Summüt Conference, Dakar

13 Aralık
Agreemenit Between The Government of the Kcpublic of Turkey 
and t'he Government of Romania on Coopération in combating 
againıslt IlMcit Traffioking and abuse of narcotic drugs and psychot- 
ropic substances

18 Aralık
Yunanistan Başbakanı Mitsotaklıs’in BAB Parlamento Asamhlesi’nde
12 adanın silahlandırılmasına ilişkin beyanları hakkmdaki suale ce
vaben Dışişleri Bakanlığı Sözcüsünce yapılan açıklama

18 Aralık
Türkiye’nin BAB’d an güvence isteyip istemediği ve Maastrich Ka- 
rarı’nı nasıl yorumladığı yolundaki soruya Bakanlık Sözcüsü Bü
yükelçi Filiz Dinçmen’in cevabı

19 Aralık
Türkiye - Özbekistan arasında Ekonomik ve Ticari İşbirliğine Dair 
Anlaşma

19 Aralık
Türkiye -Özbekistan arasında Ulaştırma ve Haberleşme Alanında 
İşbirliği konusunda anlaşma

20 Aralık
Filistin ve İsrail ile ilişkilerimizin Büyükelçilik düzeyine yükseltil
mesiyle ilgili açıklama

20 Aralık
Budapeşte Büyükelçiliğimize karşı girişilen suikast teşebbüsüne 
ilişkin açıklama

20 Aralık
Türk ve Bulgar Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlarmm Sofya 
Görüşmesi Ortak Basın Bildirisi

23 Aralık
Türkiye - Kırgızistan arasında Ekonomik ve Ticari İşbirliği’ne Dair 
Anlaşma

24 Aralık -
BM Genel Sekreteri’nin Güvenlik Konseyi’ne Kıbrıs konusunda sun
duğu son rapora ilişkin açıklama
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AVRUPA MÜTTEFİK KOMUTANLIĞI 

ÇEVİK KUVVETİ HAVA UNSURUNUN 

TÜRKİYE’DE KONUŞLANDIRILMASINA İLİŞKİN 

BASIN AÇIKLAMASI

(2 OCAK 1991)

NATO Savunma Planlama Komitesi bugün toplanarak, İttifak top
raklarına herhangi bir potansiyel tehdit karşısında İttifakın topyekün 
dayanışma ve kararlılığını göstermek ve böylece caydırıcılık ve savun
maya katkıda bulunmak amacıyla, Belçika, Almanya ve İtalya Hava 
Kuvvetleri uçaklarından oluşan NATO Çevik Kuvveti Hava Unsurunu 
Türkiye’nin Güneydoğu Bölgesinde konuşlandırmayı kararlaştırmıştır.

Sözkonusu konuşlandırma, Savunma Planlama Komitesi tarafından 
yakından ve sürekli olarak izlenecektir. Konuşlandırma 6 -10 Ocak 1991 
tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.
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1990 YILFNIN SON HAFTASI İÇİNDE YUNANİSTAN’DA YAPILAN 

MÜFTÜLÜK SEÇİMİYLE İLGİLİ BİR SORUYA 

BAKANLIK SÖZCÜSÜNCE YERİLEN CEVAP

(3 OCAK 1991)

Bildiğiniz gibi, Yunanistan 24 Aralık 1990 günü müftülüklerle ilgili 
bir kararname yayınladı. Bu Noel tatilinde çıikarılan resmi gazetede de 
yayınlandı. Biz de bunu ilk defa Yunan Televizyonundan öğrendik. Böyle 
bir yöntemin ancak acil ve olağanüstü durumlarda başvuruMuğunu an
laşılmakta. Batı Trakya Müslüman Türk azınlığı Gümülcine’de bir müftü 
seçimi kararı almış bulunmaktaydı. Bu 'karar esas itibariyle 1920’de 
çıkan bir Yunan yasasına, uygun bir biçimde almdı ve bu yasa müftü
nün azınlıklar tarafından seçilmesini öngörmekteydi. Sözkonusu bu 1920 
tarihli Yunan yasası da, yine temellimi 1913 tarihli Alfcıinıa antlaşmasın
dan almaktaydı. Daha doğrusu Atina Anlaşmasinm Yunan iç huku
kuna yansımasıydı. Görünen o ki Yunan Makamları Türk azınlığın 28 
Arahk’ta  Gümülcine’de seçim yapacağını ilan etmesli üzerine alacele ya
sal zemini değiştirme ve müftüleri seçme hakikini Müslüman Türk azın
lığın elinden alma teşebbüsü içine girmiş bulunmaktadır. Bu amaçla 
bu çıkan kararnameyle 1920 tarihli kanun ortadan kaldırılmış bulun
maktadır. Gaye budıır. Fakat 1913 Atina Anlaşmasinm getirdiği seçim 
esası tabiatıyla ortadan kalkmış değildir. Milletlerarası bir anlaşma söz>- 
konusudur. Venizelos’un Lozan Konferansinda 1913 Anlaşmasinm azın
lığın himayesine ilişkin hükümlerine aitıfta bulunmuş olduğu da tutanak
larda kayıtlıdır ve bunu da bu vesileyle belirtmek isterim.. Bu yeni 
Yunan düzenlemesi bir seçim esasına değil, tayin esasına dayanmaktadır. 
Dolayısıyla 1913 Anlaşmasına aykırı bir durum sözkonusudur ve Yuna
nistan ahdi yükümlülüklerini ihlal etmiş olmaktadır. Azınlığın en üst 
dini, hukuki ve idari makamı olan müftülük müessesine, azınlık dı
şından ve azınlığın arzusu hilafına bir müdahale sözkonusu olmakta
dır. öngörülen bu yeni düzenlemenin bir seçim şeklinde takdim edil
mesi mümkün değildir. Zira adayları inceleyecek bir komisyonu Vali ken
di başına oluşturmakta, buna kimse katılmazsa yine kendi başına aday
ların uygunlukları hakkındakanaat belirtmekte ve nihai tercihi de M illi 
Eğitim ve Din İşleri Bakanı yapmaktadır. Hepsi bu yeni kararnameye 
göre. Ayrıca müftünün valinin huzurunda devlet yemini etmesi öngö
rülmektedir. üstelik bu şekilde atanan müftü çeşitli gerekçelerle de 
azledilebilecekltlir. Müfütlük makamı boşaldığımda vali kendi uygun bul
duğu kişiyi de naibliğe getirebilmekte ve azledebilmektedir. Yunanistan
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Dışişleri Bakanı ve muhtelif seviyedeki sorumlular «azınlık politikamızı 
Türkiye tayin etmeyecektir» gibi beyanlarda bulunmaktadırlar. Keza 
Yunan basını da Türkiye’nin Batı Trakya’ya müdahale ettiği id
diasını öne sürmektedir. Batı Trakya’daki sorunların hiçbiri bizden değil 
azınlığa karşı ısrarla işlenen baskıcı ve ayrımcı politikadan kaynaklanmak
tadır. Diğer deyimle içişleri müdahale değil, bir milletlerarası anlaşma
nın ihlali sözkonusudur. Kısacası Müslüman Türk azınlığına dini temsil
cilerini kendilerinin belirlemesi olanağı sağlanmalıdır. Azınlığın benim
semediği bir kişinin dini lider olarak empoze edilmesi de yine bizce 
hatalı bir tutumdur. Yunanistan’ın Batı Trakya Müslüman Türk Azın
lığının korunması konusunda Lozan Anlaşması çerçevesinde ve gerek
o anlaşmadan önce ve gerekse sonra pekçok uluslararası anlaşmalar ve 
belgeler çerçevesinde üstlendiği yükümlülükler mevcuttur. Lozan antlaş
ması azınlığın din kurumlanın tam bir koruma altına almakta, 
azınlığa her türlü dini ve eğitim kurumlan kurmak, yönetmek 
ve denetlemek hakkını vermektedir. İşte Yunanistan’ın getirdiği bu yeni 
düzenleme behemahal Lozan Anıtlaşması’nm ruhuna aykırıdır. Keza 
1913’e tekrar dönmek gerekiyorsa, orada şöyle bir madde var, gayet 
açık «müftülerden herbiri kendi dairesi dahilinde müslüman müntehit- 
ler tarafından intihap olunacaktır.» (Seçmenler tarafından seçilecektir) 
hükmünü içeriyor 1913’de. Bu nedenledir ki 1920 tarihli Yunan kanu
nunda da her müftülük bölgesinde, azınlık tarafından, gizli oyla ve 
oy çokluğu esasına göre müftü seçimi öngörülmüştür. İşte bütün bun
ların ihlali sözkonusudur ve henüz parlamentonun onayına sunulması 
gereken bu teşebbüsün yol açacağı huzursuzluğun ve sorunların idrak 
edileceği ve bunların yeniden gözden geçirileceği ümidini muhafaza edi
yoruz.
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NORVEÇ’İN TÜRKİYE’YE MÜHİMMAT YARDIMI YAPMASININ 

GEREKÇESİNE İLİŞKİN BİR SORUYA 

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZCÜSÜ ELÇİ MURAT SUNGAR’IN CEVABI

(7 OCAK 1991)

Müttefik ülkeler arasında bu tü r işbirliği ilk defa vuku bulmamak
tadır. Ülkelerin stok durumlarına göre gerektiğinde karşılıklı yarcİp 
talepleri yapılması olağandır, ülkemiz de bu çeşit taleplere muhatap 
olduğunda, elimizdeki imkanlar elverdiği ölçüde, bu istekler karşılan
maktadır. Bu vesileyle, vaki talebimize olumlu cevap veren Norveç ma
kamlarına teşekkür ederiz.
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KARADENİZ FIR SINIRLARININ 

YENİDEN DÜZENLENMESİ VESİLESİYLE YAPILAN AÇIKLAMA

(10 OCAK 1991)

8-1 0  Ocak 1991 tarihlerinde Ankara’da Türkiye, SSCB ve Bul
garistan Heyetleri arasında Karadeniz’de FIR (Uçuş Bilgi Bölgesi) sı
nırlarının yeniden düzenlenmesi amacıyla yapılan toplantı sonucunda im
zalanan bir Protokol ile yeni düzenlemenin esasları belirlenmiştir. Bu 
sonuç teknik bir sorumluluğu içeren FIR bölgelerini belirleyen hatların 
teknik ihtiyaçlar gerektirdikçe ilgili devletlerce gözden geçirilebileceğini 
ve değiştirilebileceğini göstermektedir.

Bu müzakerelerde Türkiye ile SSCB arasında 24 Mart 1988 tari
hinde Ankara’da imzalanan Protokol ile Doğu bölgesi sınırı yeniden 
belirlenen Karadeniz FIR hattının Batı sınırları da çizilmiş bulunmak
tadır. Yeni düzenlemeye göre, Türkiye’nin Karadeniz’deki FIR hattı 
yaklaşık 61 kilometre kadar Kuzeye kaydırılmış ve FIR bölgesi 22.000 
km2 genişletilmiştir.

Taraflar, toplantıda FIR sınırlan ile deniz yetki alanlarının sınır
landırılması arasında herhangi bir bağlantı bulunmadığını da teyid et
mişlerdir.

Tarafların Mill'i makamlarının onayları kaydıyla imzalanan Proto
kolün onay işlemlerinin tamamlanmasını talkiıben yeni hava koridorları 
açılması, uçak kontrol transfer noktalarının belirlenmesi gibi teknik hu
susların ele alınacağı bir toplantı daha yapılacaktır.
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TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE 

ROMANYA HÜKÜMETİ ARASINDA 

SAĞLIK VE TIP BİLİMLERİ ALANINDA İŞBİRLİĞİNE İLİŞKİN

ANLAŞMA

(10 OCAK 1991)

Türkiye Cumhuriyetti Hükümeti ile Romanya Hükümeti (¡bundan 
böyle «Taraflar» diye anılacaktır.) Sağlık alanında ilişkilerini geliştir
meye istekli olup, bu işbirliğinin her iki ülke halikının sağlık düzeylerinin 
geliştirilmesine katkıda bulunulacağına inanarak, aşağıdaki konularda 
anlaşmaya varmışlardır.

MADDE 1

Taraflar, sağlık ve tıp bilimleri alanında işbirliğini geliştirip ge
nişletecekler ve karşılıklı deneyim alışverişini artıracaklardır.

İki Taraf, karşılıklı olarak Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması, 
Neonatoloji, Stomatoloji, Management v,h. konularında her uzman için 
2 -4  haftalık sürelerle her yıl için 10’a kadar uzman değişimini teşvik 
edeceklerdir. (Bakınız : EK 2)

İki Taraf, Tarafların her uygulama için ayrı ayrı mutabakatı ile, 
tecrübe, dokümantasyon veya uzmanlaşma ve olgunlaşma stajları ama
cıyla uzmanlar göndermeyi teşvik edecektir.

İki Taraf, Tıp Bilimleri Kurumlan arasındaki işbirliğini geliştire
ceklerdir.

İki Taraf, her yılın 31 Aralık gününe kadar, gelecek yılın tıbbi 
bilimsel olaylarının takvimini karşılıklı olarak göndereceklerdir.

MADDE 2

Taraflar, karşılıklı ilgi alanlarında bilimsel ve teknik işbirliğini ge
liştireceklerdir. Bakınız : EK 1) ek yeniden gözden geçirilerek tamam»- 
lanacaktır.)

MADDE 3

Taraflar, bu anlaşma ile öngörülen bilimsel ve teknik işbirliğini 
aşağıdaki şekilde gerçekleştirebileceklerdir :

— Müşterek bilimsel araştırma programlarının uygulanması,
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— Sağlık alanında her iki ülkenin bilimsel ve tubbi kuruluşları ara
sında doğrudan tema® kurularak yardımlaşma sağlanması, (Bakınız 
EK : 2)

— Taraflar, her iki Sağlık Bakanlığınca organize edilecek faali
yetlere katılım ücretlerimi azaltma konusunda- anlaşacaklardır.

— Müştereken Romanya ve Türkiye’de Tıp Konferansı düzenlen
mesi.

MADDE 4

İki Taraf, kamu sağlığı alanındaki en önemli kurallar hakkında, 
istek üzerine, bu kuralların yayınlandığı bültenleri karşılıklı olarak gön
dermek suretiyle, bilgi vereceklerdir. Bu bültenler;

Türk Tarafı içiıiı :

Sağlık Bakanlığı - Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı.

Romen Tarafı içiıı :

Sağlık Bakanlığı - Uluslararası İşbirliği Bölümü - Str. Mimis'terklui,
2 BÜKREŞ adresine gönderilecektir.

İki Taraf, birbirlerine aylık epidemiyolojik bültenleri göndererek 
epidermiyolojifc durum hakkında bilgi vereceklerdir.

MADDE 5

Karşılıklılık esasına göre yapılacak uzman mübadeleleriyle illgili 
olarak;

a) Gönderen taraf, diğer ülkenin başkentine kadar uluslararası ula
şım masraflarını karşılayacaktır.

b) Kabul eden Taraf ise, birinci sınıf otelde, konaklama, ziyaret 
programına göre ülke içinde ulaşım, kültürel programla ilgili masraf
ları, gerekli olduğunda bir çevirmen sağlanması ve her gün yemek ve 
standart günlük harcırah.

İki Taraf, bu protokolde öngörülen şahısların gönderilmesinden en 
az 45 gün önce bu kişilerin adını ve soyadını, özgeçmişlerini ikamet 
süresini, etüd konusunu, konferansların konularını ve bildikleri uluslar
arası alanda geçerli yabancı dilleri birbirlerine bildireceklerdir.

Kabul eden Tarafın muvafakati alındıktan sonra, gönderen Taraf, 
en az 15 gün önce, delegenin hareket tarihini, ulaşım aracını ve varış 
saatini bildirecektir.
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MADDE 6
Taraflar bu anlaşma çerçevesinde topraklarında bulunan karşı ta

raf uzmanîiarımn ani hastalanmaları durumunda (Diş Protezi Hariç) 
ücretsiz yardımda bulunacaklardır.

MADDE 7
Taraflar, her M  ülkenin sağlık koruma ve tıp alanındaki imkan

larından istifade ötmek amacıyla, mevcut imkanları ve ihtiyaçları ile 
Milli Mevzuatları çerçevesinde, bu alandaki ticari ve ekonomik işbir
liğini uzun vadeli olarak sürekli ve dengeli bir biçimde geliştirecek
lerdir.

MADDE 8
Taraflar, Türkiye’de ve Romanya’da tıbbi teçhizat ve ilaç sanayi 

ile ilgili olarak orltak yatırım da dahil olmak üzere tesisler kurulmasını 
teşvik edecekler ve işbirliği imkanlarını araştıracaklardır.

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, talebi halinde Romanya’nın 
ilaç ihtiyacının karşılanmasına imkanlar niissbetinde yardım edebilecektir.

MADDE 9 
Tıbbi Yardım

iki Taraf, karşılıklı ve parasız olarak, diğer Tarafın ülkesinde ge
çici olarak bulunan hükümet görevlilerine (kendilerine eşlik eden bi
rinci derecede yakınlarım kapsayacak şekilde), ayakta tedavi ünitele
rinde, tııbbi yardım, sağlık malzemeleri ve bu merkezlerde bulunan ilaç
ları ve hastaneye kaldırıldıkları takdirde, devamlı bakım dahil, bula
şıcı hastalıklarda, acil mediko-şirurjikal durumlarda»- da ve kazalarda 
hastalık süresince gerekli bakımı sağlayacaklardır.

Bulaşıcı hastalık şüphesi olan ya da teşhisi konan her iki ülke 
vatandaşlarına, bulundukları ülkede gerekli acil tedavi hizmetleri, kendi 
ülkelerine dönme hazırlıkları tamamlanıncaya kadar ücretsiz olarak 
verilir.

Hastaların kendi ülkelerine taşıma giderleri hasta tarafından kar
şılanır. İsteyen taraf bu masrafları Ödeyebilir, «ölüm olaylarında, iki 
Taraf karşılıklı olarak parasız tahnit işlemi dahil tıbbi-yasal yardımı 
sağlayacak, uluslararası ulşım masrafları ise ölünün asıl olduğu ülke 
tarafından verilecektir.»

MADDE 10
Taraflar, hastaları çeşitli sağlık alanlarında teşhis ve tedavi için 

ticari esasa dayalı dövizli olarak, tarafların mutabakatı üzerine ve mü
tekabiliyetleri esasına uygun olarak gönderebileceklerdir.
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MADDE 11
Taraflar, bu anlaşmada belirtilen konularda işbirliği detaylarını 

belirlemek üzere bir «Koordinasyon Komliıtesi» kurulmasını kabul et
mişlerdir.

Koordinasyon Komitesi iki taraf arasında imzalanan bu Anlaşma
nın pratik hayaita uygulanması için gerekli şartları hazırlar, ortaya 
çıkabilecek güldüklerin halledilmesi yollarını araştırır, yeni gelişmelere 
göre Anlaşmaya yön verir’ bursların hangi alanlarda kaç adet ve hangi 
tarihlerde geçerli olacağını belirler, her altı ayda bir her iki Bakanlığa 
rapor verir.

Koordinasyon Komitesi Müsteşar veya. Müsteşar Yardımcısı Baş
kanlığında üç (3) kişiden oluşur.

MADDE 12
Bu anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, 8 Nisan 1982 

tarihinde Bükreş’te imzalanan iki ülke Sağlık Bakanlıkları arasında 
«Sağlık ve Tıp Bilimleri Alanlarında Teknik İşbirliğiyle İlgili Protokol» 
yürürlükten kalkacaktır.

MADDE 13

Anlaşmayı imzalayan taraflar, bu anlaşma dahilindeki konuların 
yürütülmesinde ilgili sorumlu Bakanlıklarını yetkili kılmaktır.

MADDE 14

Bu Anlaşma, imzalandığı tarihte yürürlüğe girecek ve 3 yıl süreyle 
geçerli olacaktır. Anlaşmanın sona eriş tarihinden 6 ay önce, taraflar
dan biri geçerlilik süresinin sona erdirilmesi arzusunu diğerine bildir
memesi halinde Anlaşmanın geçerlilik süresi 3 (üç) yıllık bir süre için 
kendiliğinden uzayacaktır.

Bu Anlaşma 10 Ocak 1991 tarihinde Ankara’da herbiri Türkçe, 
Romence ve İngilizce dillerinde iki asıl örnek olarak yazılıp imza edilmiş 
olup, her üç meıtin aynı derecede geçerlidir. İngilizce metin referanstır.



EK : 1

1 — Aile Sağlığı ve Aile Planlaması konusunda doktor ve diğer 
sağlık personelinin eğitimi, çocuk yaşatma programları dahilinde isalii 
hastalıkların kontrolü, beslenme ve akut solunum yolu enfeksiyonlarının 
kontrolü, yeni doğan takibi ve kontrolü programları ile ilgili eğitim ve 
uygulamalardan elde edilen bilgi ve deneyimlerin aktarılmasında işbirliği,

2 — İlaç ve kozmetiklerin kalite kontrolünün araştırılması ve ruh- 
satlandırılma sistemlerimin geliştirilmesi,

3 — Uyuşturucu ve psikotrop ilaçların kontrolü ve etkilerinin in
celenmesi,

4 — Aşı ve serum üretiminin kontrolü ve eğitimi,
5 — Farmakolojik ve toksiıkolojik araştırma ve danışma merkezi 

kurulması ve eğitimi,
6 — Kan ve Kan ürünlerinin üretimi ve kontrolü,
7 — Gıda katkı maddeleri, ruhsatlandırma ve kontrolünde işbirliği,
8 — Salgın hastalıklar, Tüberküloz, Sıtma, ve HIV hastalıkları ko

nusunda işbirliği,
9 — Kan hastalıkları ve hemotoloji,

10 — Onkoloji,
11 — Kardiyoloji ve kalp cerrahisi,
12 — Organ Nakli (Transplantasyon),
13 — Çevre Sağlığı alanında işbirliği ve araştırma,
14 — Hastane idareciliği? hastane biyomedikal mühendisliği, acil yar

dım servisleri organizasyonu ve haslta nakli,
15 — Sağlık örgün eğitimi ve eğitim materyalleri konularında im

kanlar nispetinde işbirliği,
16 — Kaplıca tedavisi ve Sağlık Turizmi alanında işbirliği,
17 — Karşılıklı olarak mutabık kalınacak diğer sağlık alanlarında 

işbirliği,

EK : 2

Bilimsel Araştırma Alanında İşbirliği
Taraflar, Romen taraflarından Anne ve Çocuk Koruma Enstitüsü, 

Bükreş Onkoloji Enstitüsü, «Panait Sırbu» Obstre-tife-Ginekolo ji Has
tanesi, Tırgu Mureş Kardiyovasküier Sirurji Kliniği ile Bükreş Hıfzıs- 
sıhha ve Sosyal Sağlık enstitüsü ile Türkiye'deki benzer müesseseler 
arasındaki işbirliğini teşvik edeceklerdir.
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TÜRKİYE CUMHURİYETİ YE 

ARNAVUTLUK SOSYALİST HALK CUMHURİYETİ 

HÜKÜMETLERİ ARASINDA EKONOMİK VE TİCARİ KONULARDA 

YAPILAN GÖRÜŞMELERE İLİŞKİN PROTOKOL

(10 OCAK 1991)

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Turgut (jml ile Arna
vutluk Sosyalist Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Sayın Ramiz Alia 
arasında 27 Eylül 1990 tarihinde New York’ta  yapılan görüşmelerde 
varılan mutabakat çerçevesinde, iki ülke arasımdaki ekonomik ve ticari 
ilişkilerin geliştirilmesi ve ortak proje imkanlarının araştırılması ama
cıyla, kamu ve özel sektör temsilcilerinden oluşan Türk Heyeti 7 -1 0  
Ocak 1991 tarihleri arasında Arnavutluk Sosyalist Halk Cumhuriyeti’ne 
resmi b'rr ziyarette bulunmuştur.

Türk heyetine Devlet Bakanı Sayın Işın Çelebi, Arnavutluk Heye
tine ise Devlet Bakanı Sayın Farudin Hoxha başkanlık etmişlerdir.

Sayın Işın Çelebi ziyareti sırasında, Arnavutluk Sosyalist Halk 
Cumhuriyeti Devlet Başkanı Sayın Ramiz Al'ia ve Arnavutluk Sosyalist 
Halk Cumhuriyeti Başbakanı Sayın Adil Carçani tarafından kabul edil
miş ve Dışişleri Bakanı Sayın Rei;s Malile ve Dıştiicaret Bakanı Sayın 
Slıane Korbeci ile görüşmelerde bulunmuştur.

Karşılıklı anlayış ve geleneksel dostluk havası içinde geçen toplan
tılarda, Arnavutluk tarafı, ülkesindeki son ekonomik gelişmeler hakkında 
etraflı bilgi vermiş ve taraflar, iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik 
işbirliğinin somut projeler bazında görüşülmesinin önemline işaret ederek, 
bu ilişkilerin karşılıklı yarar esasına göre geliştirilmesi ve derinleştiril
mesi hususundaki istek ve kararlılıklarını ifade etmişlerdir.

Heyetler arasındaki görüşmeler sonucunda taraflar aşağıda belir
tilen hususlarda mutabık kalmışlardır.

1 — Taraflar, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin son yıllarda bir 
artış seyri içinde olduğunu kaydetmişler, ancak, ulaşılan hacmin iki 
ülkenin gerçek potansiyellerini yansıtmaktan çok uzak olduğunu belir
terek, ticaret hacminin artırılması açısından ikiîi ticarete konu olan 
malların çeşitlendiirilmesinin gerektiği hususunda görüşbirliğine varmış
lardır.



2 — Bu çerçevede, Türk Eximbank tarafından Arnavutlukla, baş
langıçta toplam 30 Milyon ABD Dolar olmak üzere, Türk ihraç mallarının 
ithalatında kullanılmak amacıyla 15 veya. 20 Milyon ABD Dolarlık ticari 
kredi, ayrıca, Arnavuit'luk’tıa gerçekleştirilecek projelerin Türk girişim
cilerince üstlenilecek kusanınım desteklenmesi amacıyla 10 veya 15 milyon 
ABD Dolarlık yatırım kredisi verilmesi konusunda tam anlaşma sağ
lanmıştır.

Bu konulara yönelik kredi, garanti ve sigorta sistemlerinin oluş
turulmasına ilişkin çalışmalar 1991 Ocak ayı içıinde başlayacak ve bu 
konuların teknik ayrıntıları, Türk Eximbank ile Arnavutluk Dış İlişkiler 
Devlet Bankası arasında 1991 Ocak ayı içinde tamamlanacaktır.

Arnavutluk Dış ilişkiler Devlet Bankası’nııı Türk Ticari Bankaları 
ile yapacağı kredi anlaşmaları ve/veya Türk Firmalarından satın ala
cağı mal ve hizmetlere sözkonuısu bankanın vereceği garanti ve kontr- 
gamnıtiler Arnavutluk Devletinin garantisi altındadır.

Taraflar, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin geliş
mesine yardımcı olmak üzere, bankalarının daha yakın ilişki içinde ol
masını teşvik etme hususunda mutabık kalmışlardır. Türk tarafı, Ar
navutluk Bankacılık Uzmanlarına Türkiye’de eğitim programları düzen
leyecek ve burs verecektir. Bu konularla ilgili olarak Türk tarafı, en 
geç 1991 Mart ayı sonuna kadar Arnavutluk tarafına bilgi verecektir.

3 — Taraflar, kamu ve özel sektör heyetlerinin karşılıklı ziyaret
lerinin, her iki ülke imkanlarının tanıtımına önemli katkılarda bulun
duğu hususunda görüsbirliğine varmışlardır.

4 — Taraflar, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Arnavutluk Sos
yalist Halk Cumhuriyeti Hükümeti arasındaki 2 Ağustos 1988 tarihli 
«Ekonomik, Ticari ve Teknik İşbirliği Anlaşması»nm 6. maddesi uyarınca 
oluşturulan ortak komisyonun üçüncü dönem toplantısının, 1991 yılının 
ilk yarısı içerisinde gerçekleşıtirilmesi konusunda anlaşmışlardır.

5 — Taraflar, 1991 yılında sürdürülecek faaliyetlere ilişkin olarak, 
Türkiye Odalar Birliği ile Arnavutluk Ticaret Odası arasında 9 Ocak
1991 tarihinde bir protokol imzalanmış olmasından duydukları memnu
niyeti İfade etmişlerdir.

6 — Taraflar, her iki ülke planlama teşkilatları arasında ekonomik
reformların uygulanması ile ilgili, görüşmeleri değerlendirmişler, isti
şarelerin sürdürülmesi ve deneyimlerin mübadelesi amacıyla her iki ül
kenin ekonomi ve maliye uzmanlarından oluşan bir Türk - Arnavut Ortak 
Komisyonunun 1991 yılının ilk çeyreğinde kurulması hususunda anlaş
mışlardır. z z rT. C .
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Bu amaçla, iki ülkenin ilgili planlama kuruluşları en kısa sürede 
bir özel faaliyet programı hazırlayacaklardır.

7 — Taraflar, iki ülke üniversiteleri arasında çeşitli alanlarda öğ
renci ve öğretim üyesi değişim programları hazırlamayı ve ortak proje 
çalışmaları yapmayı kararlaştırmışlardır.

8 — Taraflar, ticari ve ekonomik İşbirliğinin kolaylaştırılması açı
sından önem arz etmesi nedeniyle, iki ülke arasında «çifte vergilendir
medin önlenmesi anlaşması» ile «yatırımların karşılıklı teşviki ve ko
runması anlaşması» görüşmelerinin en kısa sürede tamamlanmasını ve 
anlaşmaların imzalanmasını kararlaştırmışlardır.

9 — Taraflar, iki ülke başbakanları tarafından 2.6 Haziran 1990 ta 
rihinde imzalanmış bulunan sınai ve tekııik işbirliği anlaşmasinda be
lirtilen çeşitli işbirliği alanları ile Arnavutluk tarafınca tevdi edilen lis
tede yeralan somut projelerde ortak girişimlerde bulunmak konusunda 
anlaşmışlardır.

Taraflar, iki ülke kuruluş ve firmaları arasında aşağıdaki alanlarda 
işbirliği yapılması hususunda varılan mutabakatlardan duydukları rnem- 
nuniyeti belirtmişlerdir.

— Tiran’daki tekstil ve konfeksiyon fabrikasının modernizasyonu 
ve yenii bir konfeksiyon fabrikası kurulması,

— Berat'ta dokuma tezgahı ve konfeksiyon fabrikası kurulması,
— Vlore’de iplik ve trikotaj fabrikası kurulması,
— Vlore ve Gjirokaster’de mevcut örme tesislerinin yenilenmesi,
— Vlore, Gjirokaster, Elbasan ve diğer şehirlerdeki konfeksiyon 

fabrikalarının yenilenmesi,
— 'Gıda ve hafif sanayi ürünleri içiıı çeşitli ambalaj malzemesi üre

tim tesisi,
— Şekerpancarı tarımı teknolojisi, yeni şeker fabrkiası mevcut şe

ker fabrikasının modernizasyonu ve şekerleme fabrikası inşaası,

— Fırın ve un fabrikaları inşaası,

— Yeni bir çimento fabrikası inşaası (500 - 600 bin Tün/Yıl) ve 
Fushe-Kruje, Elbasan ve Vlore’deki mevcuit çimento fabrikalarının mo
dernizasyonu,

— Kalimaj ’daki maden ve kromit tesisinin modernizasyonu ve ge
nişletilmesi ve Elbasaıidaki Ferro-Krom tesisinde sınıflandırma için 
yeni üretim hattının yapımı,
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— EEbasan metalürji tesisinin pik demir ve çelik dökümhanesinin 
modernizasyonu, ortak üretim ve mamullerinin ortak pazarlanması ve 
atıl kapasitenin değerlendirilmesi,

— Balsh’ta  benzoik asit üreltim tesisi inşaası,
— Orman ürünlerinin kesimi ve ağaç işlenmesi, aynı zamanda kağıt 

üretim teknolojisinde işbirliği,
— Telekomünikasyon alanında işbirliği,

10 — Taraflar, T. C. Sağlık Baikanı’nm 21 - 23 Kasım 1990 tarih
lerinde Arnavultluk’u ziyareti sırasında mutabık kalındığı üzere, tıbbi 
müstahzar ve ilaç üretiminde işbirliğine hazır olduklarını belirtmiş
lerdir.

11 — Taraflar, turizmi gelişmeye müsait diğer bir işbirliği alanı 
olarak değerlendirmişler ve bu alandaki muhtemel işbirliği imkanlarının
1991 Şubat ayında Türkiye’de yapılacak Türkiye - Arnavutluk Karma 
Turizm Komisyonu toplantısında ele alınmasını kararlaştırmışlardır.

12 — Taraflar, tarım alanında, özellikle çekirdeksiz kuru üzüm bağ
cılığı ile pamuk, tütün ve sebze tarımı gibi konularda işbirliği imkan
larının mevcudiyetini moit etmişlerdir.

13 — Taraflar, karayolu, demiryolu ve liman yapımı da dahil ol
mak üzere ulaştırma ve ayrıca müteahhitlik alanlarındaki altyapı pro
jelerinin müstakbel önemli işbirliği alanları olarak belirlemişlerdir.

Taraflar, iki ülke demiryolları idareleri arasında Ankara’da yapılan 
görüşmeleri memnuniyetle kaydetmişler ve bu konudaki işbirliğinin ge- 
Mştirilmesini, iki ülke ilgili kuruşlarına tavsiye etmeyi kararlaştışmış- 
lardır.

14 —• Taraflar, sınai ve ticari faaliyetlerin geliştirilmesi, ticaret
teki teknik engellerin ortadan kaldırılması, ucuz ve hızlı teknoloji trans
ferinin sağlanması için iki ülke standardizasyon kuruluşlarının işbirliği 
yapmasını kararlaştırmışlardır.

15 — Taraflar, iki ülke arasında 1989 tarihinde imzalanan kültür 
anlaşması çerçevesinde sürdürülen çalışmaların boyutlarını genişletmek 
konusunda anlaşmışlardır.

İşbu Protokol, Tiran’da 10 Ocak 1991 tarihinde, her ikisi de aynı 
derecede geçerli olmak üzere- Türkçe ve Arnavutça ikişer nüsha olarak 
düzenlenmiş ve imzalanmıştır.



PROTOCOL ON FIR

BOUNDARIES CONCERNING THE SOUTHERN REGION 

OF THE BLACK SEA

(10 JANUARY 1991)

1. The Delegations of the Republic of Bulgaria, the Republic of 
Turkey and the Union of Soviet Socialist Republics met in Ankara 
during 8-10  January 1991 to discuss the FIR boundaries concerning 
the Southern region of the Bladk Sea and Other matters relating to 
Air Traffic Services.

2. The Consulations were conducted in an atmosphere of mutual 
good will and friendship. The Participants agreed as follows :

a) The Parties taking into consideration the main points of the 
Protocol signed between the Republic of Turkey and the Union 
of Soviet Socialist Republics on 24 March 1988, agree that the 
FIR line between Bulgaria, Turkey and USSR in the Black 
Sea be determined by the line connecting the below points as 
indicated by the following coordinates :

41°31*18”39” ’N - 041°32’55”06” ’E ;
41°35’43”41” ’N - 041°16’40”88” ’E ;.
42°00,00”N - 040°00’00”E ;
42°41W ’N - 037*43W ’E;
42°43’00”N - 036o3 0 W ’E;
42°47’00”N - 034°00’00”E ;
42°48W ’N - 032W 0 0 ”E ;
42°48’00”N - 030°45’00”E ;
42°07W ’N - 029°00’00”E;

Accordingly, the Parties determine that point 42°48’00”N - 
030D45’00”E be the intersedting point of the Bulgarian, Tur
kish and USSR FIR’s.

b) Bulgaria and Turkey agree that the portion of the existing 
Turkish - Bulgarian FIR line West of point 42°07’00”N - 
029°00’00”E remains unchanged for the time being, but shall 
be subject to future bilateral negotiations.
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c) The Parties confirm that FIR boundaries have no relationship 
or effect on the future delimitation of the exclusive economic 
zone and the continental shelf a-s well as other maritime juris
diction areas beyond the limits of territorial waters.

3. This Protocol signed «Ad - Referendum» shall enter into force 
if within 45 days from the day of signature it is finalized by an 
exchange of Notes.

4. This Protocol was done in Ankara on January 10, 1991 in 
English.
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KÖRFEZ KRİZİNE İLİŞKİN 

CENEVRE GÖRÜŞMELERİ HAKKINBAKİ BİR SORUYA, 

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZCÜSÜ ELÇİ MURAT SUNGAR’IN CEVABİ

(10 OCAK 1991)

¡Dünya Barışını ve özellikle bölgemizde barış ve güvenliği çok ciddi 
bir şekilde tehdilt eden Körfez Krizine barışçı bir çözüm yolu buluna
bilmesi için bu son iyi niyetli girişimi teşkil eden Baker - Aziz görüş
mesinin de başarısızlıkla sonuçlanmasını ve Irak’m tuitumunda en ufak 
bir değişiklik ümidi vermediğinin anlaşılmasını büyük üzüntü ve endi
şeyle karşılıyoruz.

Çok kritik bir dönemden geçtiğimiz bugünlerde her§eye rağmen 
soruna barışçı bir çözüm bulunması yolundaki ümidimizi ve arzumuzu 
muhafaza ediyoruz.

Bu dönemde, tüm barışçı ülkelerin arzusunun gerçekleşebilmesi için 
krizin başından bu yana istila karşısında birleşenlerin aralarındaki da
yanışma ve koordinasyonun devamının çözüm için en etkin yol olduğu 
konusundaki kanaatimiz geçerliliğini korumaktadır.

Temennimiz aklı şelfimin galebe çalarak Irak’ın tüm dünyanın ka
rarlılığının idraki içinde kendisinden beklendiği şekilde BMGK Karar
larına uygun olarak Kuveyt’ten çekilmek sureltıiyle Irak halkı için son 
derece vahim sonuçları olabilecek bir silahlı çatışmaya meydan verme
mesidir.
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PATRIOT FÜZE SİSTEMLERİNE İLİŞKİN 

BASIN AÇIKLAMASI

(11 OCAK 1991)

-Silahlı Kuvvetlerimizin modernizasyonu projeleri kapsamında, hava 
savunmamızın güçlendirilmesi amacıyla PATRIOT füze sistemlerinin te
dariki programı da yer almakta olup, bu konuda bir süredir çalışmalar 
yapılmaktadır.

Ancak, bölgemizde son dönemde meydana gelen hızlı gelişmeler 
sözkonusu sistemlerin sağlanması çalışmalarının süraitlendirilmesme yol 
açmıştır. Bu çerçevede PATRIOT füzelerinin NATO müttefiklerimizden 
talep olunması kararlaştırılmıştır.

Bu sabahki NATO Savunma Planlama Komitesi toplantısında, ül
kemizin hava savunmasının güçlendirilmesi amacıyla müttefiklerden 
Türkiye’ye PATRIOT füze sistemlerini en kısa zamanda göndermeleri 
talebinde bulunulmuştur. Bu talebimize ABD ve Hollanda, Kuzey At
lantik Andlaşması’nm 5. maddesi çerçevesinde ülkemizin savunmasına 
katkıda bulunmak üzere olumlu yanılt vermişler ve Türkiye’ye ikişer 
batarya göndermeyi kabul etmişlerdir. Sözkonusu modern sistemlerin 
ülkemizde ilk kez konuşlandırılacak olması nedeniyle, bu sistemleri kul
lanacak olan Silahlı Kuvvetlerimiz personelinin eğitimine yardımcı ol
mak üzere, PATRIOT bataryaları Amerikalı ve HollandalI personeli ile 
birlikte geçici bir süre için ülkemize gelecektir. Bu bataryalar NATO 
entegre komuıta yapısına uygun olarak faaliyet gösterecektir.



LİTYANYA’BAKİ SON OLAYLARA İLİŞKİN SORULARA 

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZCÜSÜ ELÇİ MURAT SUNGARTN CEVABI

(14 OCAK 1991)

Sovyet ler Birliği Silahlı Kuvvetlerinin, askerlik çağma gelmiş genç
lerin celbini sağlamak gerekçesiyle Litvaııya’da kuvvet kullanmasını ve 
olayların can kaybına yol açmış olmasını kaygı ile karşıladık. Bu olay
ların Doğu - Batı ilişkilerinde ve Avrupa’da gözlenen olumlu gelişme
lere ters düşer nitelikte olduğu görüşündeyiz.

Geçtiğimiz yıl, yine bu dönemde, Azerbaycan’da meydana gelen acı 
olaylar zihinlerimizde halâ tazeliğini korumaktadır. Benzer olayların 
artık tekerrür etmemesi beklentisiyle, Türkiye, her zaman olduğu gibi, 
tarafları itidale ve sorunlarım diyalog yoluyla çözüme kavuşturmaya 
ve şiddetten ve kuvvet kullanımından kaçınmaya davet etmektedir.
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BAKANLIĞIMIZ SÖZCÜSÜ ELÇİ MURAT SUNGAR’IN 

İSVİÇRE HÜKÜMETİNİN, TÜRKİYE’Yİ «ÇATIŞMA BÖLGESİNE» 

UYGULADIĞI SİLAH AMBARGOSU KAPSAMINA DAHİL ETMESİ 

YOLUNDAKİ KARARINA İLİŞKİN OLARAK 

SORULAN BİR SORUYA VERDİĞİ CEVAP

(18 OCAK 1991)

İsviçre’nin Türkiye’yi «çatışma bölgesine» uyguladığı silah ihracatı 
ambargosu kapsamam dahil etmesi kendi kararıdır. Yalnız şu da bir 
gerçektir M, Türkiye BM Yasa ve İlkelerine bağlı bir ülke olarak, sa
dece 678 sayılı BM Güvenlik Konseyi kararının uygulanması çarçeve- 
sinde alabileceği en tabii güvenlik önlemlerini, Parlamenter demokra
sisinin gereklerine uygun olarak yürürlüğe koymuştur. Türkiye’nin ba
rışın korunması amacına bağlılığı da şüphe götürmez.

İsviçre’nin esasen geçtiğimiz aylarda, Türkiye’ye karşı kasıtlı si
yasi sa'iklerle hareket eden bir meııiaat grubununetkisinde kalarak, ara
mızdaki savunma sanayii projelerini haksız ve mantıksız koşullara bağ
lamak sarotüyle sekteye uğratan uygulamalarına şahit olunmuştur. Bu 
nedenle de İsviçre’nin savunma sanayii alanında işbirliği hususunda gü
venilir bir ülke olma vasfını yitirdiği kanaatine varılarak, bir süre önce, 
bu alandaki ilişkilerimize tedricen son verilmesi, yeni projelere ise da
hil edilmemesi yönünde bir çalışma başlatılmıştır. Dolayısıyla, İsviç
re’nin son kararı bizi pek etkilememektedir.
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A Ç I K L A M A  

(18 OCAK 1991)

Irak’m Kuveyt'i işgali ile ortaya çıkan Körfez Krizi sonucu, Tür
kiye Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarını destekleyen ve 
bütün dünya tarafından takdir edilen bir politika uygulamıştır.

Bu politika gereği Türkiye Ambargo uygulamasını başlatmış ve 
krizin barışçı bir şekilde çözülmesi için en büyük fedakârlığı yapmış
tır. Herkesin çok yakından bildiği gibi krizin çözülmesinde hemen 
hemen birçok taraftan barışçı yaklaşımlarda bulunulmasına rağmen 
Irak yönetimi katı tutumunu devam ettirmiştir. Bunun sonucunda Kör
fez’de 17 Ocak 1991 gece yarısından sonra bilinen harekât başlamıştır. 
Krizin başlamasından iltilbaren soıı beçbuçuk aylık dönemde ülkemizin 
güvenliğinin en iyi şekilde sağlanmasını temin edecek her türlü tedbir 
alınmıştır. Krizin tırmanması ve BMGK’min arka arkaya kararlar al
ması üzerine ülkemizin bu krizden zarar görmemesi için baştan itibaren 
sürdürülegeien politikaya devam edilmiş ve aşağıdaki ek tedbirler alın
mıştır :

678 sayılı karardan sonra ve TBMM’den alman 108 sayılı yetki 
ile Bakanlar Kurulu tarafından Genelkurmay Başkanlığına direktif ve
rilmiş ve Türkiye’de mevcut üslerdeki eğitim, lojistik destek ve insani 
amaçlı hizmetler genişletilmiş, NATO Anlaşmasına uygun olarak AMF 
(Müttefik Çevik Kuvvet’in) hava unsuru Türkiye’ye çağrılmıştır.

Bu direktifte özellikle Irak’tan Türkiye’ye bir tecavüz olmadıkça 
Türkiye’nin Irak’a herhangi bir müdahalede bulunmayacağı açıkça ifade 
edilmiştir. Aynı direktifte ayrıca, memleketimizin savunması için gev
rekli tedbirlerin en iyi şekilde alınması istenmiştir.

Irak’m verilen süre içinde BMGK kararlarına uymayarak geri çe
kilmemesi sonucu Körfez’de 17 Ocak gününün ilk saatlerinde harekât 
başlamıştır.

Harekâtın kısa zamanda bitmesi ve her iki tarafta  insan kaybının 
asgariye indirilmesi için BMGK’nin 678 sayılı kararının 3. neü bendi ge
reğince harekâta iştirak eden ülkelere uygun desteğin arttırılması Hü
kümetçe kararlaştırılmıştır. Bunun temini için TBMM’den yetki isten
miş ve 126 sayılı karar istihsal edilmiştir.
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Türkiye, Körfez harekâtına iştirak edecek hiçbir kuvvet gönder
memiştir. Türkiye’nin harekâta kuvvet göndererek iştirak eden devlet
lere daha fazla destek vermesi tabii karşılanmalıdır. Bu cümleden olarak 
Bakanlar Kurulu, ülkemizde bulunan üslerin daha kapsamlı kullanılma
sına karar almış olup gerekli talimatları vermiştir.

Krizin başından beri uyguladığımız politikaya uygun olarak, Irak’tan 
ülkemize herhangi bir saldırı olmadığı sürece Türk Silahlı Kuvvetleri’nin 
kullanılması sözkonusu değildir.
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İNCİRLİK ÜSSÜ’NÜN 

AMERİKAN UÇAKLARINCA KULLANIMI ¡KONUSUNDA 

ARAP ÜLKELERİNİN ,ENDİŞE VEYA PROTESTOLARINA İLİŞKİN 

BİR SORUYA BAKANLIK SÖZCÜSÜ’NCE YERİLEN CEVAP

(23 OCAK 1991)

Protesto diye birşey sözkonusu değlil. Yalnız belirtmek istediğim 
bir husus var. Basınımızda ve bazı dış basında «Arap dünyası» gibi 
ifadelerle sanki bütün Arap memleketlerinin Türkiye’ye karşı belli bir 
tavır almış oldukları yolunda bir görüş yer alıyor. Bunlar kesinlikle 
doğru değilidir. Bazı Arap ülkelerinin endişelerini ifade ettikleri doğ
rudur. Şunu unutmamak gerekir ki, ortada bir olay vardır. Bir Arap 
memleketinin, başka bir Arap memleketini yutmak istemesinden or
taya çıkmış bir buhrandır, bütün dünyanın istememesine rağmen maa
lesef savaşa dönüşmüştür. Bu sonuçlanmadan, yani Irak Kuveyt’ten 
çekilmeden bu ihtilafın da sona ermeyeceği anlaşılmaktadır. Keza yine 
unutulmaması gereken bir husus, koalisyon denilen ülkelerin neredeyse 
yarısını Arap ülkeleri meydana getirmektedir. Mısır, Suriye, Suudi Ara
bistan, Fas, hatta Cezayir belli bir noktada aynı BM Kararlarının uy
gulanması gerektiğini savunan ülkelerdir. Körfez ülkelerinin ismini bile 
saymıyorum. Çünkü onlar koalisyonun bir parçasıdırlar. Dolayısıyla 
Arap ülkelerinden endişe vs. gibi hususları büyütmemek, abartmamak 
gerektiği görüşündeyiz. Libya bir teşebbüste bulunmuştur. Biraz önce 
belirttiğim genel çerçeve içerisinde gerekli cevaplar verilmiştir. Cezayir 
keza buna benzer bir teşebbüste bulunmuştur. Grek Ankara’da, gerek 
bu ülkelerde, kendilerine düşüncelerimiz ifade edilmiştir. Ürdün’den resmi 
bir teşebbüs dahi gelmeden, Ürdün basınında Türkiye’nin oldukça eleş- 
tirilidiiğini müşahade ediyoruz. Fakat dediğim gibi, bizim tutumuz sa
rihtir. Türkiye’nin, dünyadaki BM üyelerinin çok büyük bir çoğunlu
ğuyla birlikte hareket etmekten başka bir tavrı yoktur.



IRAK DIŞİŞLERİ BAKANI [TARIK AZİZİN MEKTUBU HAKKINDA 

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZCÜSÜ ELÇİ MURAT SUNGAR’IN

AÇIKLAMASI

(23 OCAK 1991)

Irak Dışişleri Balkanı Tarık Aziz’n Dışişleri Bakanımız Ahmet Kurt- 
ceıbe Alptemoçin’e muhatap mektubu, Irak’ın Amman Büyükelçiliği ta 
rafından, Amman’daki Büyükelçiliğimiz kanalıyla Bakanlığımıza ulaş
mıştır.

Bağdat Radyosu’n da da açıklandığı anlaşılan mektupta özetle, Tür
kiye’deki bir hava üssünden kalkan ABD uçaklarının Irak’a karşı ta a r
ruzlarda bulunmasına izin vermesinden dolayı Türkiye gereksiz bir sal
dırganlıkla itham edilmekte ve düşman kuvvetlere üslerini kullanma 
izni veren Türkiye’nin, böylesi bir tavrın sonuçlarını bilmesi gerekir», 
denilmektedir.



A Ç I K L A M A

(25 OCAK 1991)

Körfez savaşı nedeniyle Ürdün’ün başkenti Amman’ı tahliye eden 
ve çeşitli ülkelere mensup diğer meslektaşlarıyla birlikte yegane tahliye 
yeri ¡Jamaika’ya gütmek zorunda, kalan Milliyet Gazetesi muhabiri Bü
lent Hiçyılmaz’m sırf Türk vatandaşı olması nedeniyle Güney Kıbrıs 
Rum yetkililerinin kötü muamelesine maruz kaldığı öğrenilmiştir.

Güney Kubrıs Rum Yönetimince sırf Türkiye Cumhuriyeti vatan
daşı olması nedeniyle muhabrimize yöneltilen, her türlü insani mülaha
zadan yoksun bu muamele infialle karşılanmıştır.

Kıbrıs Rumlarının artık çağdışı kalan zihniyet ve davranışlarının 
yeni bir tezahürünü oluşturan tutumlarının uluslararası basın ve ka
muoyu tarafından gerektiği şekilde değerlendirileceğinden kuşkumuz 
yoktur.
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LİBYA DEVLET BAŞKANI KADDAFİ’NİN 

BAZI TÜRK GAZETELERİNE VERMİŞ OLDUĞU 

BEYANATLA İLGİLİ OLARAK 

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZCÜSÜ ELÇİ MURAT SUNGAR’IN

YAPTIĞI AÇIKLAMA

(28 OCAK 1991)

Sayın Kaddafi’nin Türk gazetecileri ile yaptığı söyleşinin ayrıntı
larını basından izledik.

Aynen basın haberlerine yansıdığı gibi ilse bu beyanları hayret ve 
esefle karşılamamak mümkün. değildir.

Türk hükümetinin Körfez buhranı konusundaki görüşleri ve aldığı 
tutumun nedenleri şimdiye kadar defaaitle açıklanmıştır. Bunların Saym 
Kaddafi’nin dikkatinden kaçmış olduğu sonucuna varmaktayız.

Libya Merinin meseleye daha objektif olarak yaklaşması gerekirdi. 
Buhranı tahrik eden hiç kuşku yoktur ki bir devletin, komşusunu, Bir
leşmiş M ..İletier Yasası’nm ve Devletler Hükuku’nun temel ilkelerini 
ağır şekilde ihlâl ederek ve kuvvet kullanarak işgal ve ilhak etmesidir. 
Bu vahim olayın Araplar arası bir anlaşmazlık olarak kabulü mümkün 
değildir.

•Türkiye’nin tutumunun Saym Kaddafi tarafından yorumlanışı da 
gerçeklere ters düşmektedir. Türküye Irak’a karşı bir cephe açmamıştır 
ve açmak niyeti ve tasavvurunda da değildir., Türkiye’nin bir saldırıya 
uğramadıkça Irak’a karşı bir askeri operasyona yönelmesi sözkonusu 
olmayacaktır.

Türkiye baştan itibaren Körfez buhranının barışçı yöntemlerle aşı
labilmesi için olumlu, fakatt maalesef neticesiz kalan çabalar harcamıştır. 
Türkiye komşularıyla ilişkilerinde bugüne kadar daima sorumlu, yapıcı 
ve barışçı yaklaşım ve tutumlar içerisinde olmuştur. Irak ile İran arar 
smda maalesef 8 yıl süren savaş boyunca da bölgede barısın ihyası ve 
dengelerin korunması içlin bir müsbett tarafsızlık siyaseti benimsemiş 
ve uygulamıştır. Aynı politikanın ortak dostumuz olan birçok ülke ta 
rafından izlendiğini söylemek herhalde mümkün değildir.

Türkiye ile ilişkilerinin düzey ve içeriğini tayin kuşkusuz her ül
kenin münhasır yetki ve sorumluluğuna kalan bir husustur.
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Bu Libya için de böyledir. Ancak, hliçbir ülkenin Türkye ile kurmuş 
olduğu her iki tarafa yararlı ilişkileri, Türkiye Cumhuryeti’nm dış po
litikası üzerinde bir tü r potek tesıis edebileceği ve ikili ilişkilerimizi ger
çek amaç ve muhtevası dışına taşırmak suretiyle Türkiye üzerinde bir 
baskı aracı olarak kullanabileceği zehabına kapılmamalında her şeyden 
önce o ülkenin kendi çıkarları açısından yarar olacaktır. Türkiye’nin 
değer verdiği ve yıllardan beri her alanda özenle geliştirilmesine içten 
çaba harcadığı Libya ile ilişkilerinin olumlu şekilde devamı ve geleceği, 
Libya’nın tutumuna bağlı olacaktır.

Nihayet bir hususu dalha önemle vurgulamak isterim. Sayın Kad- 
dafi’nin Türk halkını tahrik etmeye yönelik ifadeleri cidd'i bir rahat
sızlık konusu olmuştur. Bu beyanların Devlet adamlarından beklenen 
ciddiyet ve sorumlulukla bağdaştırılabilmesi güçtür. Temennim bazı söz
lerin basında maksadını aşan şekilde ifade edilmiş olmasıdır.



A Ç I K L A M A

(30 OCAK 1991)

Bağdat Radyosu’ndan bu sabah yayınlanan bir askerî bildiride, 24 
İsrail Savaş uçağının Türkiye’de konuşlandırıldığı sekilinde bir iddia 
ileri sürülmüştür.

Bağdat Radyosıinun bu iddiası gerçek dışıdır. Belirli amaçlarla ya
pıldığı tahmin edilen bu türden asılsız yayınlar daha önce de Türk 
yetkililerince tekzip edilmiştir.

Türkiye’de Türk ve NATO müttefiklerimize ait olanların dışında 
konuşlandırılan herhangi bir askeri güç mevcut değildir.



SUUDİ ARABİSTAN’DAKİ VATANDAŞLARIMIZIN 

TÜRKİYE’YE DÖNÜŞLERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

(30 OCAK 1991)

Körfez bunalımının sıcak bir çatışmaya dönüşmesinden önce Suudi 
Arabistan’daki vatandaşlarımızın güvenliklerini temin etmek için zama
nında muhtelif tedbirler alınmış ve vatandaşlarımız muhtemel tehlike
lere karşı uyarılmıştı. Vatandaşlarımızın tehlikeli olabilecek bölgelerden 
daha güvenli bölgelere nakledilmeleri düşünülmüş ve bu amaçla Diyanet 
İşleri Başkanlığınca hacılarımıza hizmet vermek içlin kiralanmış konut
ların vatandaşlarımızın ikametine tahsisi sağlanmıştır. Ayrıca Suudi 
Arabistan’daki bazı inşaat şirketlerimizin iaşe ve ibate kolaylıklarından 
istifade imkanı da temin edilmiştir.

Suudi Arabistan’daki mevzuata göre bu ülkede çalışan yabancıların 
bir kefili bulunmaktadır. Ancak kefilin müsaadesi ve Suudi makamların 
çıkış vizesi vermeleri ile yabancılar bu ülkeyi terk edebilmektedir. Sa
vaşın başlaması ile Suudi kefillerin bir kısmının savaşa yakın bölgeler
den ayrılmaları sebebiyle Suudi Arabistan’ı terk etmek isteyen vatan
daşlarımızın çıkış işlemleri zorlaşmış bulunmaktadır. Savaş dolayısıyla 
ortaya çıkan bu olağanüstü durumdan vatandaşlarımızın zarara uğrama
maları ve Suudi Arabistan’ı terk etmek isteyenlerin gerekli izinlerinin 
sağlanabilmesi için Suudi Makamları nezdinde, gerek Ankara’da, gerek 
Riyad’da esasen en yüksek düzeyde girişimler yapılmış bulunmaktadır. 
Bu girişimler sonucu vatandaşlarımızın bir kısmının Suudi Arabis
tan’dan çıkış vizesi almaları sağlanmıştır. Bu vatandaşlarımızın bir 
bölümü Ürdün - Suriye güzergâhını takiben halen otobüslerle Suudi Ara
bistan’ı terk etmiş bulunmaktadır. Ayrıca isteyen vatandaşlarımızın 
hava yolu ile Türkiye’ye dönmelerini sağlamak için THY’nın bir uçağı 
30.1 1991 tarihinde Cidde'ye hareket edecektir. Gerektiği takdirde bu 
uçuşların devamı sağlanacaktır.
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TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE SOVYET SOSYALİST 

CUMHURİYETLERİ BİRLİĞİ HÜKÜMETİ ARASINDA HARİTA 

YAPIMI İÇİN HAVA FOTOĞRAFLARININ ALIMI VE DOĞAL 

KAYNAKLARIN ARAŞTIRILMASI İLE TARIMSAL İLAÇLAMA, 

DOĞAL AFETLER VE KURTARMA AMACIYLA SINIR 

BÖLGELERİNDE YAPILACAK UÇUŞLARA İLİŞKİN İŞBİRLİĞİ

PROTOKOLÜ 

(2 Şubat 1991)

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri 
Birliği Hükümeti,

15 Temmuz 1937 tarihinde Moskova’da imzalanan Türkiye Cumhuri
yeti ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği arasında «Hudut Hadise 
ve İhtilaflarının Sureti Tetkik ve Halline Müteallik Mukavelename»yi 
dikkate alarak,

Harita yapımı için hava fotoğraflarının alımı ve doğal kaynakların 
araştırılması ile tarımsal ilaçlama, doğal afetler ve kurtarma amacıyla 
sınır bölgelerinde yapılacak uçuşların esaslarını düzenlemek arzu ve ga
yesiyle,

aşağıdaki hususlarda mutabakata varmışlardır.

BÖLÜM I 

Tanımlar

MADDE 1

a) Sınır bölgeleri : Türkiye - SSCB kara sınırı boyunca, sı
nır hattından itibaren her iki Tarafta 
onar kilometrelik hava sahasıdır.

b) Boyca Bindirme : Bir uçuş kolonu içerisinde birbirini ta 
kip eden hava fotogjaf negatiflerinin 
ortak alanlarıdır.

c) Yanca Bindirme : Komşu uçuş kolonları içerisinde birbiri
ne yakın hava fotoğraf negatiflerinin 
ortak alanlarıdır.
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d) Hava fotoğraf negatif
lerinin kazınması : Hava fotoğraf negatifleri üzerindeki

detayların görünmemesi için emülsiyon
larının kazınması veya herhangi bir 
madde ile kapatılmasıdır.

e) liöper Noktası : Hava fotoğraf negatiflerinden elde edi
lecek stereo modellerin yönetilmelerin
de kullanılmak üzere hava fotoğraf ne
gatifleri üzerinde kazman bölgelerde 
küçük açıklıkların bırakılması ve niren
gi noktası bulunan yerlerde de aynı 
amaçla küçük açıklıkların bırakılması
dır.

BÖLÜM II 

İzne Bağlı Uçuşlar

MADDE 2

Akit Taraflar, sınır bölgeleri haritalarının yapımı için gerekli hava 
fotoğraflarını almak maksadıyla, işbu Protokoldaki hükümlere uymak 
şartıyla, bu bölgeler üzerinde gündüz saatlerinde uçuş yapabileceklerdir.

MADDE 3

Uçuştan önce yapılacak işlemler :

Yukarıda ikinci maddede yazılı maksatla uçuş yapmak isteyen Akit 
Taraf, uçuşların başlangıç tarihinden en az bir ay önce işbu Protokoldaki 
EK-A belgeyi vermek suretiyle diplomatik yoldan müracaat ederek diğer 
Akit Taraftan izin alacaktır.

Bu müracaatın cevabı, uçuşun başlangıç tarihinden en geç onbeş 
gün evvel verilmiş olacaktır.

Uçuşu yapacak Akit Taraf, emniyet bakımından, uçuştan önce kendi 
hudut ve hava trafik koııtr'ol makamlarına ve onların kanalıyla diğer Akit 
Taraf hudut ve hava trafik kontrol makamlarına, uçuşların başlangıcı 
hakkında önceden bilgi verecektir.

MADDE 4

Akit Taraflar, yukarıda ikinci maddede belirtilen amaçla yapılacak 
uçuşlar esnasında aşağıdaki kaidelere uymayı kabul ederler :



1 — Akit Taraflardan her b iri; diğer Akit Tarafın hava vasıtasında 
bir seyrüseferci-hüşahit ve Foto Laboratuarında da bir görevliyi Müşahit, 
olarak bulundurabilir.

2 — Hava fotoğraflarının alımmda sadece, nitelikleri önceden bildi
rilmiş olan tek bir hava kamerası kullanılacak; havadan araştırma yapan 
başka bir cihazın kullanılmasına müsaade edilmeyecektir. Akit Tarafların 
müşahitleri bu hususun yerine getirildiğini kontrol etme yetkisine sahip 
olacaklardır.

3 — Bu suretle çekilmiş hava fotoğraf negatifleri, bunları çeken. 
Akit Tarafın laboratuarında banyo edilecek ve diğer Akit Tarafın top
raklarını kapsayan kısımlar, Müşahitler tarafından hava fotoğraf negatif 
filmleri üzerinden kazmacaktır.

Bir hava fotoğraf negatifinin yarısından fazlasının kazınması gere
ken durumlarda, fotoğrafın uçuş istikametindeki ekseninin alt ve üstüne 
ayar yapmaya imkân verecek miktarda röper noktası bırakılacaktır.

MADDE 5
Akit Taraflar, doğal kaynakların araştırılması amacıyla kendi sınır 

bölgeleri üzerinde, gündüz saatlerinde arazinin hava fotoğraflarının alımı, 
uzaktan algılama aygıtlarıyla taranması veya jeofizik amaçlı uçuşları bu 
Protokol’daki şartlara uymak suretiyle yapabilirler.

Uçuştan önce yapılacak işlemler :
Yukarıdaki paragrafta yazılı maksatla uçuş yapmak isteyen Akit 

Taraf, uçuşların başlangıç tarihinden en az bir ay önce, işbu Protokol’- 
daki EK-A belgeyi vermek suretiyle diplomatik yoldan müracaat ederek 
diğer Akit Taraftan izin alacaktır.

Bu müracaatın cevabı, uçuşun başlangıç tarihinden en geç oııbes 
gün evvel verilmiş olacaktır.

Uçuşu yapacak Akit Taraf, emniyet bakımından, uçuştan önce ken
di hudut ve hava trafik kontrol makamlarına ve onların kanalıyla diğer 
Akit Taraf hudut ve hava trafik  kontrol makamlarına uçuşların başlan
gıcı hakkında önceden bilgi verecektir.

MADDE 6

Akit Taraflar, yukarıda beşinci maddede belirtilen amaçlarla yapı
lacak uçuşları esnasında, aşağıdaki kaidelere uymayı kabul ederler.

1 — Akit Traflardan her b iri; diğer Akit Tarafın hava vasıtasında 
bir seyrüsefercimüşahit ve Foto Laboratuarında da bir görevliyi Müşahit 
olarak bulundurabilirler.
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2 — Doğal kaynakların araştırılması için hava fotoğraflarının alı- 
mmda, taramaların yapılmasında ve jeofizik ölçümlerde sadece, nitelik
leri önceden bildirilmiş olan tek bir hava kamerası ve/veya yine nitelik
leri önceden bildirilmiş olan algılama aygıtları kullanılacak, bunların dı
şında havadan araştırma yapan bir cihaz veya cihazların kullanılmasına 
müsaade edilmeyecektir. Akit Tarafların müşahitleri bu hususların ye-< 
rine getirildiğini kontrol etme yetkisine sahip olacaklardır.

3 — Bu suretle alınmış hava fotoğraf negatifleri, yapılan taram a
lar ve elde edilen diğer veriler, bunları elde eden Akit Tarafın labora
tuarında banyo edilecek, değerlendirilecek ve diğer Akit Tarafın toprak
larını kapsayan kısımlar, Müşahitler tarafından film veya kayıtlar üze
rinden çıkarılacak veya kazmacaktır.

Bir hava fotoğraf negatifinin yarısından fazlasının kazınması gere
ken durumlarda, fotoğrafın uçuş istikametindeki ekseninin alt veya üs
tüne ayar yapmaya imkân verecek miktarda röper noktası bırakılacaktır,

MADDE 7

Yukarıda ikinci bölümde yazılı maksatla yapılacak uçuşlar sırasında, 
hudut hattı, ancak emercensi durumlarda ve teknik zaruretlerin gerek
tirdiği ııisbette aşılabilecektir.

Hududun aşılması sırasında fotoğraf çekilmeyecek ve uzaktan algı
lama yapılmayacaktır.

Görevli Müşahit-seyrüseferci hava vasıtası kalktıktan sonra kendi 
hava trafik kontrol makamlarına kalkışın gerçek zamanı ve uçuş plani| 
hakkında bilgi verecek ve hududun aşılması durumunda uçuşun bölge ve 
yüksekliğini bildirecektir.

MADDE 8

Uçuşu yapacak Akit Taraf, Akit Taraflarca işbu Protokolün 2 nci 
bölümüne göre yapılması gerekli işlemlerin tam olarak yerine getirilme
sinden sonra uçuş programını uygulayabilir. Uçuşların tamamlandığı, İşbu 
Protokoldaki EK-B Uçuş S!onuç Tutanağı ile diplomatik yoldan ve azami 
üç gün içinde diğer Akit Tarafın yetkili makamlarına bildirilecek ve böy-̂  
lece görev sona erecektir.

MADDE 9

Uçuşların, teknik veya meteorolojik sebeplerle, zamanında bitirile
memesi halinde, uçuşu yapacak Akit Taraf, durumu, en kısa zamanda dip-.
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lomatik yoldan diğer Akit Tarafa bildirerek, işbu Protokol ekindeki EK-A. 
belgeyi vermek suretiyle ilâve uçuş müsaadesi isteyecektir. Bu talebe, en 
geç iki gün içinde cevap verilecektir. Diğer Akit Tarafça verilecek müsaa
deyi müteakip görev tamamlanacaktır.

MADDE 10

izne bağlı uçuşlardan önce, Akit Taraflardan birinin Müşahitlerinin, 
diğer Akit Tarafın ülkesine girişleri, ikametleri ve çıkışları, kabul eden 
Tarafın milli mevzuatına uygun olarak yapılacaktır. Uçuş müsaadesini 
takiben Akit Taraflar, müşahitlerin kimliklerini, ülkeye giriş ve çıkış yer
lerini ve diğer gerekli bilgileri, diğer Akit Tarafa, uçuşlardan en az on 
gün önceden bildireceklerdir. Akit Taraflar, müşahitlerin görevlerini ye
rine getirmeleri için kendi mevzuatlarının müsaadesi ııisbetinde ve mü
tekabiliyet esasına göre gerekli kolaylıkları sağla3racaklardıı\

BÖLÜM III 

Bildirime Bağlı Uçuşlar

MADDE 11

Tarımsal ilâçlama amacıyla, hududa 5 km. den daha yakın mesafede 
uçuş yapmak isteyen Akit Taraf, uçuşların başlangıç tarihinden onbeş gün 
Önce aşağıdaki bilgileri diplomatik kanaldan diğer Akit Tarafa bildire
cektir.

1) Uçuşların başlangıç ve bitiş tarihleri, uçuş yapılacak bölge veya 
bölgelerin coğrafi koordinatlarının ve o bölgedeki sınır taşlarının belir
tilmesi, günlük uçuş süreleri ve günlük uçuş programı,

2) Uçuş yapacak hava vasıtalarının tip, sürat, renk, numara, çağrı 
işareti ve diğer tanıtıcı işaretleri,

3) İlaçlama sırasındaki uçuş yüksekliği.
Sözkonusu uçuşlar aşağıdaki Şartlara uygun şekilde yapılacaktır.
1) İlâçlama yapacak hava vasıtaları, hudut hattına 200 metreden 

daha fazla yaklaşmayacak ve ilâçlama için bildirilmiş olan yeterli yük
sekliğin üstünde uçmayacaklardır.

2) Hava vasıtalarının günlük uçuşları ile ilgili bilgiler, uçuşu ya
pacak Akit Tarafın yetkili hudut ve hava trafik kontrol makamlarınca, 
diğer Akit Tarafın hudut ve hava trafik kontrol makamlarına uçuşların 
başlangıcından önce bildirilecektir.

3) Uçuş yapılacak bölgede ayın anda birden fazla hava vasıtası 
uçmayacaktır.

4) Uçuşlar, sadece gündüz saatlerinde yapılacaktır.
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MADDE 12
Sınır bölgelerinde deprem, su baskını, toprak kayması, orman yan

gınları ve diğer doğal afetlerin meydana gelmesi halinde, kurtarma, per
sonel, araç, gereç ve malzeme nakli gibi amaçlarla ivedi olarak yapılması 
gereken uçuşlar, zamanında gerçekleştirilir ve bunlar hakkında olanak
ların elverdiği en kısa zamanda, diğer Akit Taraf hudut ve hava trafik 
kontrol makamlarına bilgi verilir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, ivedi olarak yapılması gereken uçuş
lar konusunda Akit Tarafların yetkili hudut ve hava trafik kontrol ma
kamları karşılıklı yardım ve işbirliğinde bulunurlar.

Uçuşlar hakkında verilecek bilgiler; uçuş araçlarının tip, sürat, nu
mara, çağrı işareti, uçuş yüksekliği, zamanı ve diğer tanıtıcı işaretleri ile 
gidiş ve dönüş rotaları konularını içerir.

BÖLÜM IV 
Genel Hükümler

MADDE 13

Akit Taraflar, işbu Protokol uyarınca yapılacak tüm uçuşlarda, uçuş 
emniyetini sağlayacak ve diğer gerekli güvenlik önlemlerini alacaklardır.

Herhangi bir sebepten dolayı diğer Akit araf bölgesine geçerek zor 
durumda kalan, mecburi iniş yapan veya kazaya uğrayan hava vasıtası 
ile paraşütle atlayan ve kazaya uğrayan personele ülkelerine dönmeleri 
için her türlü yardım yapılacak ve kolaylıklar gösterilecektir.

Sınır bölgesine bilinmeyen bir hava vasıtası girdiği zaman Akit Ta
raflar bu hava vasıtasının kimliğinin belirlenmesi ve uçuşların emniyeti
nin sağlanması için sınır ve hava trafik  kontrol makamları vasıtasıyla 
işbirliğinde bulunacaklardır.

MADDE 14
İşbu Protokolün süresi, yürürlüğe girdiği tarihten itibaren beş yıl-* 

dır. Akit Taraflardan biri, bu sürenin bitiminden en az altı ay önce feshi 
ihbarda bulunmadığı takdirde, Protokol birer yıllık süreler için kendili
ğinden yenilenecektir.

MADDE 15
Akit Taraflardan herbiri, gerekli gördüğü takdirde, Protokolün de

ğiştirilmesini veya gözden geçirilmesini yazılı olarak önerebilecektir. Bu 
durumda, yazılı bildirimin yapıldığı tarihten itibaren en geç altmış gün 
içinde görüşmelere başlanacaktır.
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MADDE 16

Akit Taraflardan herbiri, istediği zaman yazılı bir bildirimle Proto
kolü sona erdirebilecektir. Yazılı bildirimden sonra Protokol otuz gün 
daha yürürlükte kalacaktır. Ancak, daha önce başlamış olan uçuşlar sona 
erinceye kadar, bu Protokol yürürlükte kalmaya devam edecektir.

MADDE 17

İşbu Protokol, Akit Tarafların kendi yasal mevzuatlarına göre onay
lanacak ve onay belgelerinin diplomatik yoldan teati edilmesini müteakip 
yürürlüğe girecektir.

MADDE 18

İşbu Protokol, 6 Şubat 1991 tarihinde Moskova’da Rusça ve Türkçe 
olarak ikişer nüsha halinde düzenlenmiştir. Rusça ve Türkçe metinler 
eşdeğerde geçerlidir.
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ATATÜRK BARAJINDAN BIRAKILAN SU MİKTARININ 

AZALTILDIĞI YOLUNDAKİ BÎR HABERE İLİŞKİN SORULARA 

.DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZCÜSÜ MURAT SUNGAR’IN CEVABI

Atatürk Barajı’rid'an Fırat Nehri yatağına bırakılan su miktarının 
500 metreküpten 300 metreküpe indirildiği, yolunda bir haberin bazı ajans
lara intikal ettiği müşahede edilmiştir.

İlgili makamlarımızca bu yönde herhangi bir karar alınmış olmayıp, 
sadece Atatürk Barajı santralının çıkışındaki nehir yatağının tanzim edil
mesi gereği muvacehesinde zaman zaman suyun azaltılması mecburiyeti 
hasıl olmaktadır. Geçtiğimiz 5 - 6 gün içinde bu işlem kısmen yapılmış 
ve bilahare bırakılan su miktarı tekrar normal seviyeye çıkarılmıştır. Bu, 
konudaki teknik bilgilere göre, nehir yatak düzenlemesi tamamlanıncaya 
kadar belirli kısa sürelerle zaman zaman bu işleme başvurulması gereke
bilecektir.

Türk Hüükmeti işgal altındaki Arap topraklarında yaşayan Filistin
lilerin içinde bulundukları zor koşullarda acil ihtiyaçlarını karşılamak ama
cıyla Türk Kızılay Derneği aracılığıyla 100 ton şeker yardımında bulun
mayı kararlaştırmıştır. Sözkoııusu yardımın Batı Yakası ve Gazze Şeri
dindeki mülteci kamplarında yaşayan Filistinlilere, Yakın Doğu’daki Fi
listin Mültecileri için Birleşmiş Milletler Bayındırlık ve Yardım Ajansı 
(UNRIWA) yetkilileri tarafından dağıtılmak üzere önümüzdeki günlerde 
bölgeye ulaşması beklenmektedir.

Bilindiği üzere bu, son üç yıl içerisinde Türkiye’nin bölgeye yaptığı 
dördüncü yardımı teşkil etmektedir.

Türkiye güvenliği açısından somut kazançlar getiren AKKA’nm 
onaylanarak yürürlüğe girmesine önem vermektedir.

Bununla birlikte, Sovyetler Birliği’nin AKKA uyarınca 18 Kasım’da 
Viyana’da dağıttığı verilerde ortaya çıkan silah ve malzeme sayısındaki 
eksikliklerin ve Antlaşma’yı yanlış yorumlamak suretiyle bazı silah ve
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malzemeyi de sahil koruma birliklerine ve deniz piyadelerine devretmek 
istemelerinin yarattığı kaygı ve endişeleri de gözardı etmek mümkün 
değildir.

Herşeyden önce böyle bir davranış Antlaşmanın iyi niyetle uygula
nacağı konusunda ciddi kuşkular yaratacak ve oluşturulmasına çaba har
canan güven ortamını daha Antlaşma yürürlüğe girmeden zedeleyebile
cektir.

Tabiatıyla bu durumun Antlaşma’nm onay sürecini olumsuz yönde 
etkilemeyeceğini ve dolayısıyla duraksama yaratmadığını söylemek müm
kün değildir.

18 Şubat’ta, tüm taraf ülkelerin verilerini gözden geçirerek eksik
likleri tamamlayıp yanlışlıkları düzelttikten sonra, yeniden dağıtmaları 
gerekmektedir.

Sovyetler Birliğinin bu fırsatı değerlendirerek, tutumunu değiştire
ceğini ve böylece kurulması amaçlanan güven ve güvenlik ortamına kendi 
payına düşen katkıyı yapmayı hazır olduğunu somut bir biçimde ortaya 
koyacağını umuyoruz.



CUMHURBAŞKANI TURGUT ÖZAL’IN HARP AKADEMİLERİNDE
YAPTIĞI KONUŞMASININ BİR BÖLÜMÜ İLE .İLGİLİ OLARAK 

YUNANİSTAN’IN BM?BE YAYINLADIĞI BELGE KONUSUNDA AA 
MUHABİRİNİN SORUSUNA, CUMHURBAŞKANLIĞI SÖZCÜSÜ 

BÜYÜKELÇİ KAYA TOPERİ’NİN CEVABI

(25 Şubai 1991)

«Yunanistan’ın Birleşmiş Milletler’de Türk-Yunan konularında uzun 
bir aradan sonra şu sırada böyle bir belgeyi yayınlatmış bulunmasını, 
herşeyden öııee Türkiye'nin Körfez bunalımı karşısında takip etmekte 
olduğu istikrarlı, açık ve dürüst politikayla kazandığı itibar nedeniyle 
Yunanistan’ın kendisini kaptırdığı panik havasının bir ürünü olarak gör
mek gerekir. Hatırlanacağı üzere bir süre önce bazı bölge ülkelerini ziya
ret eden Yunanistan Dışişleri Bakanı Samaras da Türkiye aleyhinde bazı 
isnatlarda bulunmuştu. Yunan Hükümeti sağduyuyu terketmiş gözük
mekte ve her fırsatta Türkiye’nin çıkarlarını baltalamaya çalışmak gibi, 
tehlikeli bir eğilim içine girmiş bulunmaktadır. BM belgesi de bu eğilimin 
yeni bir göstergesidir ve gereken şekilde cevaplandırılacaktır.

Belgede yer verilen iddialara gelince, Yunanistan, her zaman yaptığı 
gibi çarpıtma yolunu seçmiş ve Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı çok 
uzun konuşmanın sadece bir bölümünü, çerçevesinden çıkartarak, saptır
mıştır. Oysa, Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadelerinin bütününden Tür
kiye’nin barışsever politikasının ve komşularıyla iyi ilişkiler içinde olma 
arzusunun ve Türkiye’nin kendisine yöneltilebilecek tehditlere karşı koy
ma azim ve gücünün teyidinden başka bir anlam çıkartılması mümkün 
değildir.

Yunanistan’ın böyle bir belge yayınlatmakla sağlamayı umduğu bir 
başka hususun da Ege’ye ilişkin tek taraflı ve haksız iddialarına zemin 
kazandırmak amacını taşıdığı görülmektedir. Ege denizinin özellikleri ne
deniyle karasularının mevcut 6 mil sınırının ötesine genişletilmesine ve 
bu denizin bir Yunan gölü haline getirilmesine Türkiye müsaade etmeye
cektir. Yunanistan bu emrivakiye kalkıştığı takdirde, bunun son derece 
ciddi sonuçlara yol açacağı ve Türkiye’nin hak ve çıkarlarını korumak 
için gerekli göreceği her türlü önlemi almakta tereddüt göstermeyeceği 
Türkiye tarafından müteaddit defalar açıklanmıştır. Nitekim, Sayın Cum
hurbaşkanımızın atıf yapılan ifadeleri, Yunanistan’ın da gayet iyi bildiği 
milli güvenlik politikamızın tekrarından ibarettir. Bu itibarla, Yunanis
tan’ın konuya kendi iddiaları yönünde ve fevkalade yadırgadığımız bir 
yöntemle avdet etmesi, iyi niyet ve taraflar arasında bir diyalog başla
tılması yolundaki çabalarla bağdaşmamaktadır.
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Türkiye’nin Önerdiği, Ege’de karasuları, kıta sahanlığı, hava sahası 
ve antlaşmalara aykırı olarak silahlandırılmış bulunan adalara ilişkin bü
tün sorunların iki ülke arasında yapılacak müzakerelerde ele alınması ve 
karşılıklı olarak kabul edilebilir çözümler bulunmasına çalışılmasıdır. 
Türkiye’nin istediği, Ege’nin bir gerilim ve çatışma alanı değil, bir dost
luk denizi olmasıdır.

Savın Cumhurbaşkanımızın da çeşitli vesilelerle bahsettiği gibi 
Türk - Yunan ilişkilerinin yeni bunalımlara değil, karşılıklı güveni a rt
tırıcı adımlara ihtiyacı bulunmaktadır ve Türkiye bu bakımdan kendine 
düşeni yapmaya her zaman hazırdır.»

Türkiye’nin Kuveyt Büyükelçisi Gün er öztek, Sayın Cumhurbaşkanı
mızın yazılı bir mesajını Ku veyt Emiri Şeyh Jaber Al-Ahmed Al-Jaber 
Al-Sabah’a sunmak üzere yarın (1 Mart) Suudi Arabistan’a gidecektir.

Büyükelçi öztek dost ve kardeş Kuveyt halkının acil ihtiyaçlarının 
karşılanması ve yaralarının ivedilikle sarılması için Türkiye’nin yapabi
leceği katkıları belirlemek üzere Kuveyt yetkilileriyle görüşmelerde de 
bulunacaktır.

Kuveyt’teki Büyükelçiliğimiz binasının durumu ile ilgili bilgi der
lenmeye çalışılmakta olup, bu bilgilerin göstereceği koşulların elvereceği 
süratle, Büyükelçiliğimiz 26 Ağustos’ta ara vermiş olduğu faaliyetlerine 
yeniden başlayacaktır.

Irak Liderliğinin, Kuveyt’i işgal etmiş elan birliklerine çekilmeleri 
yolunda talimat verildiğine ilişkin bugünkü (26 Şubat) açıklaması, ge
cikmiş olsa da alınması esasen zaruri ancak yetersiz bir kararı yansıt
maktadır. Bölgemizi sıcak savaş ortamına iten Irak Liderliğinin uzlaş
maz tutumunun bundan sonra olumlu yönde değişeceğini ümit etmek 
istiyoruz.

Barış sürecinin açılabilmesi için, BM Güvenlik Konseyinin sorunla 
ilgili olarak kabul etmiş olduğu 12 kararın gereklerinin tümüyle yerine, 
getirilmesi ve bu bağlamda Kuveyt’in bağımsız ve egemen bir devlet 
olarak toprak bütünlüğüne ve meğru yönetimine saygı gösterileceği hu
suslarının Irak Yönetimince açıkça ortaya konulması gerektiğini düşü-

A Ç I K L A M A  

(28 Şubajt 1991)

A Ç I K L A M A  

(26 Şub# 1991)
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nüyöruz. Zira, mevcut krizin ileride yeni ilıtilatlara yol açmayacak kalıcx 
ve kapsamlı bir çözümle aşılması, Irak dahil bütün bölge ülkelerinin men
faatine olacaktır.

Savaşın biran önce sona ermesi ve ızdıraplarm dinmesi ve kadar 
önemli ise, bölgenin huzur ve barışa kavuşması şartlarının en sağlıklı 
biçimde yaratılması da o derece önem taşımaktadır.
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A Ç I K L A M A

(28 Şubat 1991)

Kuveyt’in yedi ay süren yabancı işgalinden kurtarılarak, bağımsızlık, 
egemenlik ve toprak bütünlüğünün ihyası, meşru Kuveyt Hükümetinin 
ülkesine dönmesi ve Kuveyt halkının normal yaşantısını yeniden sürdü
rebilmesi şartlarının j'aratılmış bulunmasından büyük memnuniyet duy
maktayız.

Irak Liderliğinin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin konuyla 
ilgili oniki kararının tümünü nihayet kabul etmesi ile sağlanan geçici 
ateşkesin devamlı ve kalıcı bir barışın başlangıcı olmasını temenni et
mekteyiz.

Bugün ulaşılmış bulunan nokta, herşeyden önce, hak ve adalete 
:or.r.3in vo kr.rarhhğm bir zaferidir. Kanımızca en önemli sonuç, uluslar
arası hukukun gereklerinin yerine getirilmiş olması ve meşruiyetin ulus
lararası ilişkilerin temelini teşkil ettiği gerçeğinin teyid edilmiş olması
dır. Bu sonuç Türkye’niıı krizin başlangıcından itibaren izlediği hak ve 
adaletten yana, prensiplere dayalı net ve tutarlı politikasının amacına 
ulaştığını da açıkça ortaya koymuştur.

Türkiye, dost ve kardeş Kuveyt halkının ve Kuveyt Hükümetinin 
haklı sevincini paylaşmaktadır. Kuveyt’in geçirdiği felaketin yaralarının 
en kısa zamanda sarılması en içten dileğimizdir. Türkiye, bu konuda 
elinden gelen ilgi ve yardımı göstermeye hazırdır. Kuveyt halkının acilen 
ihtiyaç duyduğu sağlık hizmet ve malzemeleriyle, gıda ihtiyacının kar-* 
şiİanmasma katkıda bulunmak üzere ilgili makamlarımızca gerekli ted
birler alınmaktadır.

Bu vesileyle kendilerine karşı iyi duygular beslediğimiz masum Irak 
halkının bu tü r sorumsuz maceralara bir daha itilmeyeceğim ve hak et
mediği ızdıraplarla karşılaşmayacağını temenni ediyor, acılarının nihayet 
dinecek olmasından memnunluk duyuyoruz.

önümüzdeki dönemde bölgede barış ve istikrarın bir daha bozulma
ması için gerekli şartların en sağlıiklı biçimde yaratılması çabalarına ağır
lık verilmesi büyük önem taşımaktadır. Bunda, başta bölge ülkeleri ol
mak üzere tüm uluslararası camiaya büyük sorumluluklar düşmektedir. 
Türkiye, bu istikametteki gayret ve katkılarını şimdiye kadar olduğu 
gibi, bundan böyle de sürdürmek arzu ve kararındadır.
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YUNANİSTAN’IN BİRLEŞMİŞ MİLLETLER GÜVENLİK BELGESİ 
OLARAK YAYINLATTIĞI 19 ŞUBAT 1991 TARİHLİ MEKTUBA 
CEVABEN, KONSEY BELGESİ OLARAK YAYINLATTIRMAK 

ÜZERE BİRLEŞMİŞ MİLLETLER NEZDİNBE TÜRKİYE DAİMİ 
TEMSİLCİMİZ BÜYÜKELÇİ MUSTAFA AKŞİN TARAFINDAN 

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER GENEL SEKRETERİNE GÖNDERİLEN
MEKTUBUN METNİ

(1 Mart 1991)

Your Excellency,
I have the honour to refer to the letter of the Permanent Represen

tative of Greece dated 19 February 1991 (document A/46/87 - S/22243) 
in which he quotes two sentences from a speech delivered by President 
Turgut ozal and goes on to draw conclusions about Turkey’s foreign policy 
on the basis of this quotation derived from a newspaper report.

If the Permanent Representative of Greece had quoted President 
Ozal’s speech more thoroughly instead of quoting from it selectively, it 
would have become evident tha t the theme of this speech was a descrip
tion of Turkey’s peaceful foreign policy, its desire to maintain friendly 
relations with all of its neighbours, and a reaffirmation of Turkey’s 
determination and ability to stand up to any foreign threat directed at 
its security. In fact, in the paragraph preceding the passage quoted by 
the Permanent Representative of Greece, President ozal had reiterated 
that Turkish policy towards its neighbours derived its inspiration from 
the guiding principle of Turkey’s foreign policy which is, Peace in the 
World.

It has been stressed on all occasions tha t Turkey does not threaten 
Greece and has no designs on Greece’s territorial integrity. Turkey’s 
policies towards Greece clearly demonstrate this. The objective of Tur
key’s policies vis-a-vis Greece is the establishment of friendly relations 
based on good neighbourliness and cooperation. That is why Turkey 
favours the resolution of outstanding bilateral issues through dialogue 
and negotiations.

Greece, on the other hand, has created an artificial Turkish threat 
and is using this imaginary threat to pursue a policy of hostility towards 
Turkey. This hostile Greek pol'icy is manifested in all international fora. 
The document A/46/87 -S/22243 is yet another instance of this hostile 
policy. The motive behind Greece’s policy of hostility is the knowledge
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that Turkey will not allow Athens to pursue its expansionism in the 
Aegean Sea. This expansionism is a fundamental element of instability 
and constitutes a threat to the region’s peace and security.

As riparian states, both Greece and urkey have rights and interests 
in the Aegean Sea. By expanding the breadth of its territorial waters, 
Greece would like to extend Greek sovereignty over the hight seas, the 
international airspace of the Aegean as well as over the as yet undemar
cated continental shelf. If successful, such a policy would clearly violate 
the principles of equity, given the special configuration of the Aegean 
Sea. This would be so because the Aegean is a semi-encl:osed sea with 
over three thousand Greek islands. As a consequence, approximately one. 
half of the Aegean Sea is already under Greek sovereignty. If Greece 
were to expand its territorial waters beyond the present 6- mile limit, 
the Aegean Sea would become a sort of Greek lake with practically no 
international waters left. This Would deprive Turkey of fishing and other 
rights which it has enjoyed over the centuries and would completely 
upset the present balance of rights between the two riparian states of 
the Aegean Sea. Obviously, Turkey cannot accept this. Any action of 
this kind by one country which Would seriously affect the interests of 
another country and which would result in a grave injustice would 
constitute a clear case of abuse of right. Were Greece to attempt to carry 
out such a fait accompli, this would drastically restrict the rights and 
interests not only of Turkey, but of third countries as well.

Turkey has made known on numerous occasions tha t an expansion 
by Greece of its territorial waters in the Aegean Sea would bring about 
very serious consequences. In such circumstances, Turkey would not 
hesitate to take whatever measures are necessary to safeguard its rights 
and interests.

Taking advantage of the Gulf Crisis, Greece has proceded with the 
militarization of the eastern Aegean islands in clear contravention of 
international treaties. It has also falsified the number of its AMX - 80 
tanks in the notifications that it has to submit under the Conventional 
Armed Forces in Europe Treaty, with the intention, presumably, of 
secretly redeploying these tanks. These sinister actions suggest that 
Greece might be contemplating some new fait accompli in the Aegean Sea.

It was against this background tha t President özal felt the need to 
state, once again, that Turkey would not allow Greece to engage in 
expansionist adventures in the Aegean. -

I would be grateful if you could have this letter circulated as a 
document of the 46th session of the General Assembly under the same 
agenda items as document A/46/87 - S/22243, and of the Security Council.

Please accept, Excellency, the

k ü t ü p h a n e s i

onsideration.

B A K A N 2D5
a



YUNAN HÜKÜMET SÖZCÜSÜNÜN KIBRIS - KUVEYT BENZETMESİ

VE İŞGAL OLDUĞU İDDİALARINA CEVAP 

(6 Mart 1991)

İşgalin ne olduğunu Yunanistan’ın herkesten daha iyi bilmesi ge
rekmektedir. BM Güvenlik Konseyinde Kıbrıs’ta istilacı ve işgalci olarak 
Yunanistan’ı suçlayan Rum Lideri Makarios’un bizzat kendisi olmuştur. 
Yineni istila ve işgalinin ENOSİS’e dönüşmesini ise Türkiye uluslararası 
antlaşmalardan kaynaklanan yükümlülükleri çerçevesinde önlemiştir.

Kıbrıs’ta Yunan işgali, eski Başbakan Papandreou’nun kitabında 
itiraf edildiği gibi, 1964’de başlamış ve 15 emmuz 1974’de adayı ilhaka 
yönelik bir askeri darbeye varmıştır. Bu vahim olayların ağır sorumluluğu 
Yunanistan’a aittir.

Kıbrıs sorunu 27 yıldır sürmektedir. Bunu hem Güvenlik Konseyi, 
hem BM Genel Sekreteri dile getirmiştir. Sorunun kaynağı ise ada’daki 
ortak devletin 27 yıl önce silah zoruyla yıkılmış olmasıdır. Çözüm aranan 
mesele de budur. Genel Sekreterin çabalarının bir şansa sahip olabilmesi 
için, Yunanistan meselenin özünü tahrif etmekten artık vazgeçmelidir. 
Kimsenin desteklemediği iddialar için hırçınlığa kapılmak yararsızdır.
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YUNAN HÜKÜMET ^SÖZCÜSÜ POLIB'ORA'STN"

4 MART GÜNÜ YAPTIĞI AÇIKLAMAYA CEVAP

(6 Mart 1991)

Yunan Hükümet Sözcüsünün beyanı, Yunanistan’ın uluslararası hu
kuku ağır biçimde ihlâlini örtmek için bahane arayışlarının en son örne
ğini teşkil etmektedir.

Doğu Ege adalarının statüsü herhangi bir kuşkuya yer bırakmaya
cak kadar açıktır. Uluslararası anlaşmalarla bu adalar Yunanistan’a si
lâhsızlandırılmak koşulu ile bırakılmıştır. Yunanistan, bu uluslararası 
anlaşmaların adalar üzerinde egemenliğini kuran hükümlerini tanırken, 
aynı anlaşmaların silâhsızlandırmaya ilişkin hükümlerini, adaları fiilen 
silâhlandırarak geçersiz kılmaya çalışmaktadır. Bu çelişkiyi ne hukuken, 
ne de iki ülke arasındaki siyasal ilişkilerle izah etmeye imkan ytoktur.

ürkiye, Yunanistan’ın bir karış toprağında gözü olmadığını her ve
sile ile söylemiş, davranışlarıyla da bunu ortaya koymuştur.

Ege’deki Türk - Yunan ilişkilerinin dayandığı temel denge Lozan 
Barış Andîaşması ile kurulan dengedir. Nitekim bu dengenin kurulduğu 
ve muhafaza edildiği Atatürk - Venizelos döneminde iki ülkenin geçmişi 
unutarak gerçek dostluk ve işbirliği ilişkileri sürdürebilmeleri mümkün 
olmuştur. Bu denge iki ülkenin hak ve çıkarlarının bütünü arasında ku
rulan hassas bir uzlaşıyı yansıtmaktadır. Karasularının mevcut genişliği 
ve Türkiye’ye çok yakın mesafedeki Doğu Ege adalarmnı silâhsızlandı
rılmak koşulu ile Yunanistan’a bırakılması bu dengenin temel unsurları 
arasındadır. Mevcut dengenin bazı unsurlarının değiştirilmesi ancak di
ğerlerinin aynen muhafaza edilmesi düşünülemez. Oysa Yunanistan’ın 
yapmak istediği budur ve bu durum iki ülke arasında yaşanan bunalım
ların tek nedenidir.

Yunanistan’la yeni bir işbirliği ve diyalog dönemini başlatmayı iç
tenlikle arzu eden Türkiye bu konuda kendisine düşeni yapmaya hazır
dır. Yunanistan’ın da iki ülke arasında sürekli bir gerginlik ortamının 
kimsenin yararına olmayacağını artık idrak etmesini bekliyoruz.
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NATO ÇEVİK KÜVVETİ’NİN TÜRKİYE’DEN AYRILMASINA İLİŞKİN 

OLARAK SORULAN BİR SUALE CEVABEN DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI

SÖZCÜSÜ MURAT ŞUNGAR’IN CEVABI 

(8 Ma,rt 1991)

Bilindiği üzere, Körfez krizinde meydana gelen gelişmeler nedeniyle 
NATO Çevik Kuvvetinin Hava Unsuru İttifak dayanışmasını göstermek 
amacıyla NATO Savunma Planlama Komitesinin 2 Ocak 1991 tarihinde 
aldığı karar çerçevesinde ülkemize gelmişti.

Bu kere, Körfez savaşının sona ermiş bulunması ve bu suretle ülke
mizin karşı karşıya bulunduğu tehdidin de ortadan kalkmış olması nede
niyle NATO Savunma Planlama Komitesi 6 Mart 1991 tarihli toplantı
sında NATO Çevik Kuvveti Hava Unsurunun ülkemizden geri çekilmesi 
yönünde karar almış bulunmaktadır.

Bu toplantıda, müttefiklerimizin sergilemiş oldukları dayanışmadan 
dolayı, hem anılan kuvvete katkıda bulunan ülkelere hem de NATO teş
kilatına teşekkürlerimiz, NATO Daimi Temsilcimiz tarafından İttifak 
bünyesinde esasen dile getirilmişti.

Bu vesileyle, Körfez buhranı süresince İttifakın etkinliğini ve cay
dırıcılığını başarılı bir şekilde kanıtlamış ¡bulunmasından dolayı duyduğu
muz memnuniyeti belirtmek isterim.
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TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE SOVYET SOSYALİST 

CUMHURİYETLERİ BİRLİĞİ ARASINDA DOSTLUK, 

İYİ KOMŞULUK VE İŞBİRLİĞİ ANTLAŞMASI

(12 ¡Mart 1991)

Türkiye Cumhuriyeti ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği,

Avrupa’da Güvenlik ve İşbirliği Kbnferansı Paris Zirve Toplantısı 
sonuçlarının Avrupa’nın tarihinde bir dönüm noktası oluşturduğunu, Av
rupa’da çatışma ve bölünme döneminin geride kaldığını, Avrupa ülkeleri 
arasında özgürlük, barış, güvenlik, demokrasi ve işbirliği döneminin açıl
makta olduğunu kaydederek,

Avrupa Kıt’asmda bütünleşme sürecinin hızlandırılması, dostluk ve 
işbirliği ortamının daha, da güçlendirilmesi için çabaların sürdürülmesi 
gereğine inanarak ve bu çabalara kendi katkılarını yapma azim ve ka
rarlılıklarını açıklayarak,

Birleşmiş Milletler Yasası’nm amaç ve ilkelerine bağlılıklarını yine- 
liyerek,

1 Ağustos 1975 tarihli Helsinki Nihaî Senedi. 21 Kasım 1990 tarihli 
Yeni Bir Avrupa İçin Paris Yasası ve Avrupa’da Güvenlik ve İşbirliği 
Konferansı süreci çerçevesinde kabul edilen diğer belgeler ile 19 Kasım 
1990 Paris Zirvesi’nde imzalanan 22 Devlet Ortak Deklarasyonu uyarınca 
üstlendikleri yükümlülükleri teyid ederek,

İki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kurulduğu 1920 yılından bu 
yana aktedilmiş ve kabul edilmiş olup halen yürürlükte bulunan ve ilişki
lerinin temellerini teşkil eden tüm antlaşma, anlaşma ve belgelere bağlı
lıklarını teyid ederek, aralarındaki dostluk, iyi komşuluk ve işbirliği iliş
kilerinin bundan sonra da geliştirilmesi ve güçlendirilmesi amacıyla ve bu 
husustaki siyasî iradelerini vurgulayarak,

Aşağıdaki hususlarda mutabık kalmışlardır :

MADDE 1

Türkiye Cumhuriyeti ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği 
birbirlerini dost devlet kabul ederler ve aralarındaki ilişkileri karşılıklı 
güven, işbirliği ve iyi komşuluk temellerine dayandırırlar.
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Taraflar, ilişkilerini birbirlerinin siyasî bağımsızlığına, egemenliğine 
ve toprak bütünlüğüne saygı, içişlerine karışmama, hak eşitliği ve ortak 
yarar ilkelerine dayalı 'olarak her alanda etkin biçimde geliştirmek zarar 
ve azimlerini teyid ederler.

MADDE 2

Taraflar ortak sınırlarını barış, dostluk ve iyi komşuluk sınırları 
olarak korumayı, karşılıklı ilişkilerinde güç kullanmamayı veya güç kul
lanma tehdidinde bulunmamayı, topraklarının yekdiğerine karşı saldırı 
amacıyla veya yıkıcı ve bölücü faaliyetler için kullanılmasına izin verme
meyi taahhüt ederler.

MADDE 3

Taraflar aralarında doğabilecek uyuşmazlıkları, uluslararası barışı, 
güvenliği ve adaleti tehlikeye sokmayacak biçimde, münhasıran barışçı 
yöntemlerle çözmek hususunda mutabıktırlar.

MADDE 4

Taraflar, yekdiğerinin üçüncü devlet veya devletlerin doğrudan veya 
dolaylı saldırısına maruz kalması halinde, saldırgana veya saldırganlara 
herhangi bir şekilde destek veya yardım sağlamayacaklarını ve bu sal
dırının durdurulması ve tüm sonuçlarının bertaraf edilmesi amacıyla 
Birleşmiş Milletler örgütü ve diğer ilgili uluslararası kuruluş ve düzen
lemeler çerçevesinde çaba şadedeceklerini beyan ederler.

MADDE 5

Taraflar, barış ve güvenliği ihlâl veya tehdit eden veya uluslararası 
düzeyde gerginliğe sebebiyet verebilecek bir gelişme karşısında, temasa 
geçerek durumu değerlendirecekler ve sorunun çözüme kavuşturulması 
için alınabilecek tedbirler konusunda danışmalarda bulunacaklardır.

MADDE 6

Taraflar ilişkilerinin düzenli şekilde gelişmesini sağlamak, uluslar
arası ve bölgesel konularda görüş teatisinde bulunmak amaçlarıyla, da
nışmalarda bulunacaklardır.

Taraflar, siyasal danışmaları, en üst düzeyi de içermek üzere, her 
düzeyde Ankara ve Moskova’da sıra ile düzenli aralarla yapacaklardır. 
Dışişleri Bakanları yılda en az iki kere bir araya geleceklerdir.

MADDE 7

Taraflar, Birleşmiş Milletler örgütü potansiyelinden tam olarak 
yararlanılması amacı ile işbirliği içinde bulunmak hususunda mutabıktır
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lar. Taraflar, bu amaçla, örgütün uluslararası barış ve güvenliğin idamesi 
konusunda ve öteki çeşitli alanlarda oynadığı rolün güçlendirilmesi yo
lundaki çabalarını sürdüreceklerdir.

MADDE 8

Taraflar, 21 Kasım 1990 tarihli Yeni Bir Avrupa İçin Paris Yasası’- 
nın kabulü ile kurumsallaşma ve AGİK yapılarının geliştirilmesi aşama
sına giren Avrupa’da Güvenlik ve İşbirliği Konferansı sürecine tam bağ
lılıklarını ve bu süreci desteklediklerini teyid etmişleridir.

Taraflar, uluslararası ilişkilerde dostluk, anlayış, karşılıklı güven ve 
işbirliği ortamının yerleştirilmesi ve hukukun üstünlüğü, insan hakları,, 
çoğulcu demokrasi, düşünce, din ve ibadet özgürlüğü, pazar ekonomisi, 
sosyal adalet gibi ortak değerlere dayalı bir ,Avrupa düzeninin gelişti
rilip, güçlendirilmesine katkıda bulunacaklardır.

MADDE 9

Taraflar, uygulanması etkin bir şekilde denetlenebilen anlaşmaların 
yapılması suretiyle silahların kontrolü ve silahsızlanma sürecinin ulus
lararası güvenliğin korunması ve güçlendirilmesine katkıda bulunduğu 
hususundaki ortak görüşlerini teyid, ederler ve bu alandaki çabaları ara
sında uyum sağlamak amacıyla danışmalarda bulunmayı kabul ederler.

Taraflar, 1990 Viyana Toplantısı Nihai Belgesi’nin, güvenlik, gü
ven ve istikrarın arttırılmasındaki önemli rolünün bilincinde olarak, ikili 
ve bölgesel düzeyde etkili biçimde uygulanması ve daha da geliştirilmesi 
amacıyla işbirliğinde bulunacaklardır.

MADDE 10

İkili askerî temasların arttırılmasının önemine inanan Taraflar, Ge
nelkurmay Başkanları da dahil olmak üzere, ¡askeri makamlar arasında 
üst düzeyli temasların düzenli olarak gerçekleştirilmesi hususunda mu
tabık kalmışlardır.

MADDE 11

Taraflar, aralarındaki ekonomik, ticarî, bilimsel, teknolojik ve eko
loji alanlarındaki işbirliğinin kapsamlı biçimde ve uzun vadeli bir 
perspektifle geliştirilmesi hususunda mutabıktırlar.

Taraflar, bu amaçla mal, hizmetler ve sermayenin iki ülke arasında 
geniş ve etkin dolaşımına tedricen geçiş için elverişli hukukî, ekonomik, 
malî ve ticarî şartları yaratacaklar özellikle sanayi, tarım, turizm, ulaş
tırma, telekomünikasyon, enerji, müteahhitlik hizmetleri, çevre koruma 
alanlarındaki işbirliğini güçlendirecekler ve işgücünden etkin biçimde ya-.
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rarlanma imkânlarını araştıracaklar, ayrıca ülkelerinde ve üçüncü ülke-* 
lerde ikili ve çoik taraflı ortak yatırım projelerini destekleyecekler, bui 
faaliyetlere en uygun koşullarda malî kaynak sağlanması için çaba gös
tereceklerdir.

MADDE 12

Taraflar, ekonömik, bilimsel ve teknik alanlarda aralarında bilgi ve 
deneyim değişimi ile düzenli danışmaları teşvik edecekler ve iki ülkenin 
bu alandaki potansiyel ve olanaklarının birbirlerine daha iyi tanıtılmasını 
ve değerlendirilmesini sağlamak üzere her düzeyde temasların arttırılma
sını destekleyeceklerdir.

Taraflar ekonomik, bilimsel ve teknik işbirliğinin daha da güçlendi
rilmesi amacıyla, diğer ilgili makamlara ilaveten Hükümetlerarası Türk 
Sovyet Karma Ekonomik Komisyonu ile Türk- Sovyet İş Konseyi’ne de 
bu alanda önemli görevler ve rol düştüğüne inanmaktadırlar.

Taraflar 6 Temmuz 1989 tarihli Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Hükümeti Arasında Sınır ve 
Kıyı Ticareti Anlaşması hükümleri tahtında aralarındaki sınır ve kıyı 
ticaretinin daha da geliştirilmesi yolunda çaba sarf edeceklerdir.

Taraflar, aralarında ve bölgelerindeki ekonomik, ticari bilimsel ve 
teknik işbirliğinin geliştirilmesine destek olacak koşulları yaratmak ve. 
bölgede refah ve istikrarı arttırm ak amacıyla bir «Karadeniz Ekonömik 
İşbirliği Bölgesi »nin bir an önce gerçekleşmesi için birlikte çaba harca
mak kararındadırlar.

MADDE 13

Taraflar, karşılıklılık ilkesi çerçevesinde birbirleri nezdindeki dip
lomatik, konsolosluk, ticaret ve diğer resmî temsilciliklerin faaliyetlerini 
azamî ölçüde kolaylaştıracak, ayrıca iş adamları, gazeteci ve ortak pro
jelerde görevli uzmanlar için gerekli uygun çalışma ve yaşam koşullarım 
sağlayacaklardır.

MADDE 14

Taraflar, turistik, ekonomik, ticarî ve kültürel amaçlı seyahatler 
ile bilimsel ve teknolojik işbirliğini öngören temaslarda vatandaşlarına 
vize verilmesi işlemlerinin karşılıklı olarak basitleştirilmesi yönünde çaba 
sarf edeceklerdir.

MADDE 15

Taraflar parlamentoları arasındaki temasların geliştirilmesine önem 
atfetmektedirler.
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Taraflar, halkları arasındaki temasların arttırılmasını ve siyasi par
tiler, sendikalar, vakıflar, eğitim kurumlan, spor kuruluşları, dini ve 
sosyal kurumlar, gençlik örgütleri ve dostluk dernekleri, kadın ve çevre 
koruma örgütleri ile diğer meslekî v'e s'osyal örgütler ve dernekler ara
sındaki işbirliğinin geliştirilmesini destekleyeceklerdir.

MADDE 16

Taraflar, Türkiye Cumhuriyeti ile Sovyetler Birliği’ni oluşturan 
Birlik Cumhuriyetleri arasındaki ilişkilerin gelişmesinin aralarındaki 
ilişkilere kapsam ve muhteva kazandıracağı inancıyla, bu ilişkilerin des
teklenmesi gereği hususunda hemfikirdirler.

Taraflar, kentler ve yerel yönetimler arasında temasların ve işbir
liğinin gelişmesini de teşvik edeceklerdir.

MADDE 17

Taraflar aralarında mevcut 17 Ekim 1990 tarihli Türkiye Cumhu
riyeti ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Arasında Kültür İş
birliği Anlaşması çerçevesinde kültürel ve bilimsel işbirliğinin daha da 
geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesi konusunda kararlıdırlar.

Taraflar, iki ülkenin üniversiteleri, kültürel ve sanat kuruluşları 
arasında doğrudan işbirliği yapılmasını teşvik edeceklerdir.

Taraflar, Türkiye’de SSCB halkları dilleri ile SSCB’nde Türk dilinin 
öğrenimini teşvik edecek ve destek sağlayacaklardır.

MADDE 18

Taraflar, basın ve yayın alanlarındaki işbirliğinin gelişmesini des
tekleyecek ve aralarındaki haberleşmenin çağdaş olanaklardan da yarar
lanmak suretiyle daha geniş ve özgür biçimde gerçekleşmesini teşvik 
edeceklerdir.

MADDE 19

Taraflar, gerekçesi ve amacı ne olursa olsun, her tü r terör eylemine 
kararlı şekilde karşı olduklarını ve terörizmin hiçbir koşulda haklı görül
meyeceği hususundaki kesin inançlarım teyid etmişlerdir.

Taraflar, uluslararası terörizme, örgütlenmiş suçlasa, silah ve uyuş
turucu madde, tarihi ve kültürel eserler ile diğer benzer kaçakçılığa karşı 
mücadelede işbirliğinde bulunacaklar, sivil havacılık faaliyetlerine kanun 
dışı müdahale olaylarını uluslararası anlaşmalarla belirlenmiş ilkeler çer
çevesinde çözümleyeceklerdir.
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MADDE 20

Bu Antlaşma herhangi bir devlete karşı değildir ve Tarafların mev
cut ikili ve çok taraflı anlaşmalardan doğan hak ve vecibelerini hiçbir şe
kilde etkilemeyecektir.

MADDE 21

İşbu Antlaşma Taraflarca onaylanacak ve onay belgelerinin teati 
edildiği tarihte yürürlüğe girecektir.

İşbu Antlaşma yirmi yıl süreli olup Taraflardan birinin yürürlük; 
süresinin dolmasından bir yıl önce yazılı olarak feshi ihbarda bulunma
ması halinde beşer yıllık sürelerle yürürlükte kalmaya devam edecektir.

Moskova’da, 12 Mart 1991 tarihinde Türkçe ve Rusça dillerinde iki
şer nüsha halinde ve her iki metin aynı ölçüde geçerli olacak şekilde 
imzalanmıştır.
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'TÜRKİYE ¡CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE 

SOVYET SOSYALİST CUMHURİYETLERİ BİRLİĞİ HÜKÜMETİ 

ARASINDA TİCARİ, EKONOMİK, BİLİMSEL VE TEKNİK İŞBİRLİĞİ,

ANLAŞMASI

(12 jMart 1991)

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri 
Birliği Hükümeti (bundan böyle Akit Taraflar olarak anılacaktır),

12 Mart 1991 tarihli Türkiye Cumhuriyeti ile Sovyet Sosyalist Cum
huriyetleri Birliği Arasında Dostluk, İyi Komşuluk ve İşbirliği Antlaş
ması hükümlerine atfen,

iki ülke arasında mevcut ticari, ekonomik, bilimsel ve teknik işbir- 
Liğindekıi olumlu gelişmelerden duydukları memnuniyeti kaydederek ve 
bu işbirliğinde ulaşılan seviyeyi gözöııünde bulundurarak,

İstikrarlı ve uzun vadeli esasa dayalı olarak gelişen ticari, ekonomik, 
bilimsel ve teknik işbirliğinin, her iki ülke ve halkları arasında kurulan 
sağlam güvenin önemli ve gerekli bir unsuru olduğunu dikkate alarak,

26 Arahk 1984 tarihli Türkiye Cumhuriyeti ile Sovyet Sosyalist 
Cumhuriyetleri Birliği Arasında Ekonomik, Ticari, Bilimsel ve Teknik 
İşbirliğinin Geliştirilmesine Dair Uzun Vadeli Programada öngörülen, 
karşılıklı yarar esasına dayalı, ticari, ekonomik, bilimsel ve teknik iş
birliğini sürdürmeyi arzulayarak,

aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır.

MADDE 1

Akit Taraflar, mevcut imkanları ve milli mevzuatları çerçevesinde 
kapsamlı, geniş boyutlu ve uzun vadeli ticari, ekonomik, bilimsel ve tek
nik işbirliğini daha da geliştirmeye devam edeceklerdir. Akit Taraflar, 
bu amaçla, coğrafi yakınlığın ve ekonomilerinin mevcut potansiyelinin 
sağladığı avantajlar ile her iki ülkede uygulanan ekonomik reformlar 
sonucu ortaya çıkan imkanlardan azami derecede yararlanmak için her 
türlü çabayı göstereceklerdir.

MADDE 2

Akit Taraflar, ticaret hacimni önümüzdeki yıllarda 3 -5  Milyar 
ABD Dolarına, 2000 yılına doğru ise 9 -10  Milyar ABD Dolarına çıkar
mak amacıyla, ülkelerinin mevcut olanaklarını daha etkin bir şekilde;
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kullanarak, karşılıklı ticari ilişkilerini uzun vadeli ve dengeli olarak ge
nişletmek, derinleştirmek ve çeşitlendirmek için gerekli tedbirleri ala
caklar ve her iki ülkenin mevzuatları çerçevesinde Türk ve Sovyet ku
ruluş, işletme ve firmaları arasında ticari ilişkilerin gelişmesi için elve
rişli koşulların yaratılmasına yardımcı 'olacaklardır.

MADDE 3

Akit Taraflar, her iki ülkenin kuruluş, işletme ve firmalarının ülke- 
kelerinde düzenlenen uluslararası sergi ve fuarlara katılımlarını, ticaret 
ve sanayi odaları ve benzeri kuruluşları arasındaki işbirliğini, iş adam
larının karşılıklı temaslarını ve ticari ve ekonomik her türlü bilgi alış
verişini destekleyeceklerdir.

MADDE 4

Ticaret hacmini daha da arttırmayı amaçlayna Akit Taraflar, her 
iki ülkede yürürlükteki mevzuat çerçevesinde ve 6 Temmuz 1989 tarihli 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Bir
liği Hükümeti Arasında Sınır ve Kıyı Ticareti Anlaşmasını diikkate ala
rak, iki ülke arasında sınır ve kıyı ticaretinin gelişmesini kolaylaştırıcı 
ve teşvik edici gerekli önlemleri alacaklardır.

MADDE 5

Akit Taraflar, karşılıklı yarar esasına göre, ekonomik işbirliğini 
mümkün olan en geniş biçimde geliştirecekler ve bu amaçla Türk ve 
Sovyet kuruluş, işletme ve firmalarının her iki ülkedeki faaliyetlerini ve 
üçüncü ülkelerdeki işbirliğini teşvik edeceklerdir.

Akit Taraflar, her iki ülkenin mevzuatları çerçevesinde, çeşitli or
tak faaliyet modellerinin geliştirilmesini teşvik edecekler ve direkt yatı
rımlar, kuruluş, işletme ve firmaların her türlü ekonomik faaliyetleri ile 
ekonomik programların uygulanmasındaki deneyim alışverişi ve çeşitli 
konularda uzman yetiştirilmesi için elverişli ortamı hazırlayacaklardır.

MADDE 6

Akit Taraflar, mevcut imkanları ve her iki ülkenin mevzuatları çer
çevesinde başta aşağıdaki alanlarda olmak üzere, işbirliğinin ^geliştiril
mesi teşvik amacıyla elverişli koşulları yaratacaklardır :

— Sanayi (makine yapımı, metalürji, madencilik, kömür, kimya, 
gıda, tekstil ve inşaat malzemeleri sanayii gibi),

— Enerji,
— Jeoloji,
— İnşaat (ulaştırma inşaatı dahil),

216



— Ulaştırma ve Haberleşme,
— Gemi inşa ve onarımı,
— Tarım,
— Bankacılık,
— Sağlık ile ilaç ve tıbbi teçhizat üretimi,
— İstatistik, standardizasyon,
— Turizm.

MADDE 7

Akit Taraflar, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sovyet Sosyalist 
Cumhuriyetleri Birliği Hükümeti arasında 14 Aralık 1990 tarihinde im
zalanan «Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması»nm 
önemini gözönünde bulundurarak, ekonomik ilişkilerini -daha da geliştir
mek üzere, karşılıklı yatırımlarla ilgili işbirliğinin derinleştirilmesini 
destekleyeceklerdir.

MADDE 8

Akit Taraflar, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sovyet Sosyalist 
Cumhuriyetleri Birliği Hükümeti arasındaki 15 Mart 1977 tarihli Bilim
sel ve Teknik İşbirliği Anlaşması uyarınca gerçekleştirilin ekte bulunan 
bilimsel ve teknik alanlardaki işbirliğinin daha da geliştirilmesine yar
dımcı olacaklardır.

Akit Taraflar, bu çerçevede aşağıdaki hususların sağlanmasına çaba 
göstereceklerdir.

— Bilimsel ve teknik işbirliğinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması 
için elverişli koşullar yaratmak;

— İşbirliğini her iki ülkenin bilimsel ve teknik alanlardaki milli 
önceliklerinin ortak noktalarına uygun doğrultularda geliştirmek;

— İşbirliği yapması sözkonusu olacak kişi ve kuruluşlar arasında 
doğrudan temas sağlanmasını teşvik etmek;

— Karşılıklı yarar sağlayacak yeni işbirliği biçimlerinin tesbit edil
mesini ve uygulanmasını sağlamak amacıyla, ortak araştırma birimleri 
kurmak.

— Bilimsel ve teknik işbirliği hedeflerinin ekonorriîk ve ticari işbir
liği hedefleriyle uyum içinde olmasını sağlamak.

Bilimsel ve teknik işbirliğinin yöntemleri iki yıllık programlarla 
tesbit edilecektir.
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MADDE 9

İşbu Anlaşmanın uygulanmasını izlemek ve uygulamadan doğabile
cek sorunların çözülmesine yardımcı olmak üzere, Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümeti ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Hükümeti Arasın
daki 9 Temmuz 1975 tarihli Ekonomik ve Teknik İşbirliğinin Sürdürül
mesine İlişkin Anlaşma’nm 6. maddesi uyarınca kurulmuş bulunan Hü- 
kümetlerarası Türk - Sovyet Ekonomik İşbirliği Karma Komisyonu gö
revlendirilmiştir.

MADDE 10

İşbu Anlaşma, Akit Tarafların ikili ve çok taraflı anlaşmalarından 
doğan hak ve yükümlülüklerini etkilemez,

MADDE 11

İşbu Anlaşma, her iki ülkede yürürlükte olan usullere göre onay
landığının diplomatik kanallardan son bildirim tarihinde yürürlüğe gire
cek ve 10 yıl süreyle geçerli olacaktır.

İlgili süre sona ermeden 6 ay önce Akit Taraflardan biri Anlaş
mayı sona erdirmek istediğini yazılı olarak bildirmedikçe, işbu Anlaşma 
birer yıllık süreler için yenilenmiş olacaktır.

12 Mart 1991 tarihinde Moskova’da aynı derecede geçerli Türkçe 
ve Rusça ikişer nüsha olarak düzenlenmiştir.

218



TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE UKRAYNA SOVYET SOSYALİST 

CUMHURİYETİ ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN İLKELERİ VE 

AMAÇLARI HAKKINDA BİLDİRİ

(13 M art (1991)

Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Turgut özal ile Ukrayna SSC Yük
sek Sovyet Başkanı L. M. Kravçuk, 13 Mart 1991 tarihinde yaptıkları 
görüşmeler sonucunda aşağıdaki hususlarda mutabık kalmışlardır :

Türkiye Cumhuriyeti ile Ukrayna SSC, aralarında 2 Ocak 1922 ta 
rihinde akdedilmiş olan Dostluk ve Kardeşlik Antlaşmasına atıfla, üçün
cü ülkeleri hedef almaksızın ve ortak çıkarlarına hizmet edecek dostluk, 
iyi komşuluk ve işbirliği ilişkilerini geliştirme hususundaki kararlılık- 
Lırıııı belirtirler. Bıı ilişkiler Birleşmiş Milletler Yasa’sımn amaç ve il
kelerine, Helsinki Nihai Senedine ve Avrupa’da Güvenlik ve İşbirliği 
Konferansı sürecinde kaJb.ul edilen diğer belgelerde ifadesini bulan esas
lara dayanacaktır. Her iki Cumhuriyet, bu yaklaşımdan hareketle ara
larındaki ilişkilerin uluslararası hukuk ilkeleri çerçevesinde ve çok yönlü 
olarak gelişmesinin Ortak Avrupa Evi’nin inşaasma somut bir katkı! 
oluşturacağı inancındadırlar.

Türkiye Cumhuriyeti ile Ukrayna SSC Avrupa’da karşılıklı anlayışın 
ve güvenin güçlenmesini memnunlukla karşılamakta ve devletler arası 
ilişkilerde kuvvete veya kuvvet tehdidine başvurulmasının önüne ebedi
yen geçilmetei amacıyla askeri çatışma tehlikesini bertaraf etme ve et
kin uluslararası denetime dayalı silahların kontrolü ve silahsızlanma 
antlaşmalarının gerçekleştirilmesi hususunda işbirliği yapma arzularını 
açıklamışlardır.

Ukrayna SSC Tarafı, Avrupa bütünleşme sürecine ve Avrupa ku
ruluşlarına doğrudan ve eşit olarak, ıkatılma niyetini dile getirmiştir. 
Türk Tarafı, Ukrayna Tarafının bu niyetini not etmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti ile Ukrayna SSC, özellikle siyasi, ekonomik, 
ekolojik, bilimsel, teknik, haberleşme, kültür, insani ve diğer alanlarda 
karşılıklı yarara dayalı ilişkiler geliştirmek arzusundadırlar.

Taraflar, karşılıklı yarar ilkesine dayalı olarak aralarındaki ikili 
ekonomik ve ticari işbirliğini geliştirme gereğini kabul ederek, bu amaçla 
Türkiye Cumhuriyeti ile Ukrayna SSC arasında 24 Kasım 1989 tarihinde 
Ankara’da imzalanmış olan «Ekonomik ve Ticari İşbirliği Protokolünün» 
hükümlerinin uygulanmasına atfettikleri önemi vurgulamışlardır. Taraf
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lar bu çerçevede, tarımsal üretim alanında somut işbirliği projelerini 
başlatmak ve geliştirmek hususunda mutabık kalmışlardır. Taraflar, ay
rıca, Türkiye tarafından Ukrayna’da yeni telekomünikasyon şebekelerinin 
kurulması ve önceliğin telefon sistemlerinin geliştirilmesine verilmesi 
hususunda görüş teatisinde bulunmuşlardır.

Türk Tarafı, Türkiye Cumhurbaşkanı Turgut özal’m Karadeniz’de 
ekonomik işbirliği bölgesi kurulmasına ilişkin girişiminin gerçekleştiril
mesi amacıyla alınması gereken tedbirler hakkında bilgi vermiştir. Uk
rayna tarafı, Avrupa kıtasında gelişen entegrasyon sürecinin Karadeniz 
bölgesine teşmiline yönelik önemli bir adım olarak değerlendirdiği bu 
girişime büyük değer vermektedir. Ukrayna tarafı, ayrıca, bu girişimin 
gerçekleştirilmesi sürecine doğrudan katılmaya duyduğu ilgiyi de belirt
miştir.

Türkiye Cumhuriyeti ile Ukrayna SSC, çevrenin korunması ve sınır 
ötesi sonuçlar yaratan kirlenmenin önlenmesi konularında yakın işbirli
ğinde bulunma niyetindedirler. Taraflar, Karadeniz’in içinde bulunduğu 
durumun ülkelerinin ekonomilerini büyük ölçüde etkilediğini gözönünde 
tutarak, Karadeniz’de kirliliğin önlenmesi için aralarındaki işbirliğinin 
geliştirilmesine özel önem atfetmektedirler.

Ukrayna Tarafı, Karadeniz’de Kirliliğin önlenmesi Sözleşmesi’ne 
doğrudan taraf olma arzusunda olduğunu bildirmiştir.

Taraflar, Birleşmiş Milletler, UNESCO ve diğer uluslararası kuru
luşlarda temas ve danışmalarda bulunmak, ikili ilişkilerine ve özellikle 
Karadeniz havzasına taalluk eden konular başta olmak üzere çok taraflı 
işbirliği konularında danışmalarda bulunmak arzu ve niyetlerini beyan 
etmişlerdir.

Kiev, 13 Mart 1991
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KÜRT LİDER VE TEMSİLCİSİYLE YAPILAN GÖRÜŞME İLE İLGİLİ

BİR SORUYA CEVAP

(13 Mart 1991)

IraklI Kürt Liderlerden Celal Talabani ve Irak Kürdistan Demokrat 
Parti Başkanı Mesut Bafzani’nin bir temsilcisiyle Ankara’da yapılan ve 
tamamen gayri resmi bir nitelik taşıyan görüşmelerde Kürt liderler Er- 
bil’de geniş çaplı bir ayaklanma başlatıldığını, çarpışmaların devam etti
ğini ifade etmişler. Irak yönetimine muhalif 17 örgütten kurulan koalis
yon hakkında bilgi vermişlerdir. Sözkonusu liderler, amaçlarının kesin
likle Irak içinde bağımsız bir Kürt devleti kurmak olmadığını, demokratik 
ve laik bir Irak’ta kendilerine tanınacak özle bir statü ile yetineceklerini, 
bağımsız Kürt Devletinin yaşayabilir olmadığına kesin kanaatleri oldu
ğunu ısrarlı bir şekilde ifade etmişlerdir. Kürt Liderler Türkiye’den 
uyarı ve telkin beklediklerini ve bunlara (büyük önem atfettiklerini söy
lemişlerdir. Aynı liderler P lili ile hiçbir ilişkileri bulunmadığını, PKK’- 
nm Talabani ve Barzaııi gibi liderleri emperyalistlerin oyuncağı olarak 
gördüklerini, kendilerinin Türkiye’nin içişlerine karışmalarının sözkonu
su olmadığını ifade etmişlerdir. Kürt liderlerle yapılan görüşmelerde ge
nel olarak Iraklı Kürtlerin tutum  ve düşünceleri hakkında bilgi sağlan
masına çalışılmış, görüşmelerin büyük bir bölümü bu amaca hasrolun
muş, kendilerinden aracısız olarak sağlanan bu bilgi ve görüşlerin yetkili 
kurumlarca değerlendirileceği ifade edilmiştir. Yapılan temasın yetkili 
makamlarca bölgedeki duruma ilişkin olarak yapılan değerlendirmelere 
ışık tutabilecek bir nitelik taşıdığı söylenebilir. Bunun ötesinde bir - iki 
nokta daha ifade etmek istiyorum: Bir tanesi Irak’ta  kurulacak yeni dü
zen içerisinde bu ülkedeki etnik gruplara daha fazla bir hareket serbestisi 
verilebildiği takdirde, Türkmenlerin durumları hakkında bilgi talep edil
miş, böyle bir düzen içerisinde Türkmenlerin durumunun ne olabileceği 
araştırılmış ve her iki lider de, Türkmenlerin de böyle bir düzen içerisinde 
yerini alacaklarını ve kendilerinin de bunu destekleyeceklerini ifade et
mişlerdir. Son bir nokta: Bu liderlerle yapılan görüşmelerde herhangi 
bir vaad veya taahhütte de bulunulmamıştır.
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BÎR SORUYA CEVAP

(13 Mart 1991)

Yunan Hükümet Sözcüsü’nün sen günlerde yaptığı açıklamalar hu
kuki ve tarihi bazı gerçeklerin tekrar hatırlatılması gerektiğini ortaya 
koymuştur.

Doğu Ege Adaları’nm uluslararası hukuka aykırı olarak silahlandı
rılmasına gerekçe olarak BM Yasasının 51 inci maddesinin gösterilmesi, 
hukukun çarpıtılmasından başka bir anlam taşımamaktadır. Zira 51 inci 
madde, ancak «silahlı bir saldırı» sonrasında işlerlik kazanabilir. Ege’de 
böyle bir durumun sözfcoııusu olmadığını söylemeye dahi lüzum yoktur. 
Kaldı ki, 51 inci madde gereğince, bir devlet meşru müdaafa için aldığı 
tedbirleri BM Güvenlik Kbnseyi’ne bildirmek zorundadır.

Öte yandan, Adaların silahlandırılması, Ege ordusuna bağlanmak 
istenmektedir. Sayın Sözcünün bu görüşü ileri sürerken bazı tarihleri 
karıştırmış Olduğu .anlaşılmaktadır. Zira, Adaların 1960’lardan beri silah
landırıldığı gerçek iken Ege Ordusu ancak 1975’den itibaren oluşturul
muştur. Kaldı ki, Türkiye’nin ülkesinde Silahlı Kuvvetlerini konuşlan
dırması herhangi bir uluslararası sınırlandırmaya tabi değildir.

Sayın Cumhurbaşkanımızın geçtiğimiz Cumartesi günü Kara Harp 
Okulu’nda Türkiye’nin Oniki Ada’ya yönelik herhangi bir niyeti olmadığı 
ve Yunanistan ile Ege sorunlarında makuli bir çözüme ulaşılmasını dile
di ği yolunda yaptığı ve ANA bülteninin 11 Mart tarihli nüshasında da 
yayınlanan konuşması Sözcü Polidoras’m çarpık beyanlarına en güzel ya
nıtı teşkil ettiği kuşkusuzdur.
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A Ç I K L A M A

(13 Mart 1991)

Kuveyt’in imarında rol ve pay almak konusunda Bakanlığımız tara
fından yürütülen girişim ve temaslar esas itibarile iki yönde yoğunlaş
mak suretiyle sürdürülmüştür. İlk yönü, bu konuda uluslararası planda 
kaydedilen gelişmeler hakkında bilgi derlenmesi, ikinci yönü ise bu bil
giler ışığında ilgili ülke ve kuruluşlar nezdinde gerçekleştirilen girişim
ler 'oluşturmaktadır. Bu girişimler, Kuveyt’in imarına katılmak arzusun
da bulunan şirketlerimiz için kolaylık ve uygun zemin sağlanmasını amaç
lamıştır.

Bu çerçevede, münhasıran Kuveyt’in imarı konusunda bilgi ve mev
cut ihtiyaçların saptanmasına yönelik ilk kapsamlı teması, Vaşington Bü
yükelçiliğimizin Kuveyt’in bu şehirde teşkil ettiği özel büro başkanı ile 
14 Aralık’ta  yaptığı görüşme teşkil etmiştir. Bu görüşme Kuveyt hükü
metinin ileriye dönük plan ve beklentileri ile ilk aşamada tarafımızdan 
karşılanmasına katkıda bulunulabilecek ihtiyaçları hakkında bilgi sahibi 
olunmasını sağlamıştır. Bunun sonucu bir Kuveyt heyetinin ülkemizi zi
yaretinin sağlanması ylolunda çalışmalarımız olmuşsa da, bir sonuç alı
namamıştır.

Aralık ayının sonunda itibaren Kuveyt’in imarı konusunun uluslar
arası planda uyandırdığı ilgide artış gözlenmeye başlanması üzerine bilgi 
toplama faaliyeti diğer ülke ve şirketlerin bu alanda yürüttükleri çalış
malara da yöneltilmiştir. Bunun sonucu, ABD başta olmak üzere diğer 
ülkelerde Kuveyt’te iş alabilecekleri belirginleşen yabancı firmaların tü 
müne yakınını tesbit etmek mümkün olabilmiştir. Bu husustaki bilgiler, 
ilgili makamlarımız yanında, gereğinde söz konusu firmalarla temas te
sisinin yaratabileceği imkanlara dikkat çekmek açısından ilgili meslek 
kuruluşuna da muntazaman iletimiştir.

İlgili firmalarımız için uygun zemin yaratma girişimleri ise, ilk 
planda Kuveyt yönetimi ile yapılan temaslarda ele alınmıştır. Bu çer
çevede Sayın Bakanımız 15 Şubat’ta  Taif’te Kuveyt Emiri ve Başbakanı 
ile ayrı ayrı yaptığı görüşmelerde Türk şirketlerinin Kuveyt’in imarına 
katılımı konusunu da açmış ve muhataplarından olumlu karşılık almıştır. 
Kuveyt Büyükelçimiz de Taif’te gerek Emir, gerek Kuveytli Bakanlar 
ve diğer ilgili kuruluşlar nezdinde yürüttüğü temaslarda konuyu devamlı 
surette ele almıştır. ^

Bu temaslar da Kuveyt yönetiminin Türk firmaları ve işgücünden 
ülkenin imarında istifade edilmesine olumlu baktığını teyid etmiştir.
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öte yandan Kuveyt’in imarına geniş çapta katılması beklenen ABD’- 
de, yönetim nezdinde, ilgili Amerikan firmalarının Türk firmalarıyla or
taklık kurmaya, Türk işgücünün kullanılmasına ve gerekli malzemelerin 
bir bölümünün ülkemizden teminine teşvik edilmeleri yolunda girişimler 
gerçekleştirilmiştir. Bu girişimlere alman cevaplar da olumludur.

Bu konuda elde edilen bilgi ve izlenimler ilgili kuruluşlarımıza mun
tazaman iletilmiştir. Bu vesileyle konuya ilgi duyan firmalarımızın ge
rek Kuveyt makamları gerek yabancı şirketler ile doğrudan temasa geç
meleri yolunda devamlı telkinlerde de bulunulmuştur.

Halen bu konudaki faaliyetin ağırlık noktası ilgili Kuveyt kurulu
şunun bulunduğu Suudi Arabistan’ın Darnman şehrine kaymış bulun
maktadır. Bu itibarla ilgili firmalarımızın Damman’daki Kuveyt bürosu 
ile temas kurmaları önem taşımaktadır. Bu temaslardan olumlu sonuç 
alınması için gerekli zemin oluşmuştur.

BİR SUALE CEVAP 

(14 Mart 1991)

1989 yılında KKTC’ye yasadışı bir biçimde girmek için gösteri ya
parken KKTC makamlarınca tutuklanan üç GKRY uyruklunun Türkiye 
aleyhine Avrupa İnsan Hakları Komisyonu’na yaptıkları başvuruyu, Ko
misyon 4 Mart 1991 tarihinde kabul edilebilir bulmuştur. Komisyon bun
dan sonra ileri sürülen iddiaları esas yönünden inceleyecektir.

Sözkonusu başvurular, GKRY makamlarının açık teşviki ve kışkırt
masıyla hareket eden bir grup Rum’un KKTC’nin sınırlarını ihlal etmek 
istemesinden kaynaklanmıştır. İnsan hakları gibi yüksek değerlerin siyasi 
hesaplarla istismar edilmesi ve Komisyonun buna yardımcı olması ger
çekten üzüntü vericidir.

Hukuki bir. organ olan AİHK’nun Kıbrıs sorunu gibi fevkalade kar
maşık siyasi bir sorunun taraflarından biri olan Kıbrıs Türk halkının 
varlığını ve haklarını inkâr ederek sorunun çözümünü etkilemeye çalış
ması kesinlikle kabul edilemez. Bu kararla Hükümetimiz, bundan sonra 
izleyeceğimiz tutum hakkında yeni bir değerlendirme yapmak zorunda 
bırakılmıştır. Bu değerlendirmenin sonuçları ışığında gereken tedbirlerin 
alınması yoluna gidilecektir.
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AVRUPA PARLAMENTOSUNUN KIBRIS KONUSUNDA ALMIŞ 

OLDUĞU SON KARARLA İLGİLİ OLARAK SORULAN BİR SUALE

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZCÜSÜ MURAT SUNGAR’IN CEVABI

(15 Mart 1991)

Avrupa4 Parlamentosu, daha önce de yaptığı gibi, Kıbrıs Rum/Yunan 
yanlısı üyelerinin marifetiyle, Kıbrıs meselesinin gerçeklerinden tama
men uzak bir karar daha kabul etmiştir. Bu kararın da hiçbir hukuki ve 
fiili geçerliliği bulunmamaktadır. Bu çizgisini sürdürmeye devam ettiği 
takdirde, Avrupa Parlamentosunun Kıbrıs konusunda olumlu hiç bir rol 
oynayamayacağı aşikardır.
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TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ YE AZERBAYCAN 

CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA TURİZM İŞBİRLİĞİ

PROTOKOLÜ

(15 Mart 1991)

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ YE AZERBAYCAN CUM

HURİYETİ HÜKÜMETİ,

Sovyetler Birliği ile Türkiye arasındaki turistik ilişkilerin ve iki 
Devletin resmi turizm kuruluşları arasında bu alanda işbirliğinin geliş
tirilmesine katkıda bulunmayı isteyerek,

İki Devletin bu alanda uzun vadeli ve sıkı işbirliğinin karşılıklı fayda 
temellerine dayanarak kurulmasına gösterdikleri ilgiyi göz önünde tu ta
rak,

1963 yılında Rpma’da düzenlenen Birleşmiş Milletler Teşkilatı’nm 
Uluslararası Turizm ve Seyahatler Konferansı önerilerini dikkate alarak,

İki ülke arasmd:a karşılıklı tanıtma ve anlayışın sağlanması bakı
mından turizmin önemini anlayarak,

1 Ağustos 1975 tarihinde Helsinki’de imzalanan Avrupa İşbirliği 
ve Güvenlik Konferansı Nihai Belgesi hükümlerine uygun olarak bu alan
daki işbirliğinin geliştirilmesi için çabaların bir araya getirilmesi gerek
tiğini kaydederek aşağıdaki konularda anlaşmaya varmışlardır :

MADDE 1

Akit Taraflar iki ülke vatandaşlarına tarihi, kültürel ve turistik de
ğerlerini daha iyi bir şekilde tanıtmak amacıyla iki ülke arasındaki tu
ristik mübadelelerin daha da arttırılmasına ve iki ülkenin resmi turistik 
kuruluşları arasında işbirliğinin geliştirilmesine her bakımdan katkıda 
bulunacaklardır.

MADDE 2

Akit Taraflar, her iki ülkenin vatandaşlarının biribirilerine turistik 
gezi yapmaları için, kendi mevzuatlarına, uygun olarak, gereken kolay
lıkları sağlayacaklardır. Taraflar, karşılıklı fayda temellerine dayanarak 
her iki ülkenin turistik olanaklarını daha iyi bir şekilde tanıtmak ama
cıyla turizmle uğraşan uzmanların ve gazetecilerin ziyaretlerini organize 
edeceklerdir.
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MADDE 3
Her bir akit taraf, karşılıklı olarak ve kendi mevzuatları gereğince 

diğer akit tarafın vatandaşlarına gerekli turistik vizeleri verecektir.

MADDE 4
Akit Taraflar, biribirilerinin turistleri için vize, hudut ve gümrük 

formalitelerini karşılıklı olarak kolaylaştırmaya çalışacaklardır.

MADDE 5
Akit Taraflar, turizmin geliştirilmesi için turistik reklâm faaliyet

lerini karşılıklılık esasına göre teşvik edecekler ve bu amaçla, turizmle 
ilgili faaliyetleri düzenleyen her türlü yararlı bilgi alış verişinde buluna
caklardır.

MADDE 6
Akit Taraflar, çevre sağlığını, çeşitli turistik merkezlerin inşaatını, 

kadroların yetiştirilmesini, dış turizm alanında ortak şirketlerin kurul
masını ve turizme ilişkin diğer sorunları göz önünde tutarak, turizm alt
yapısının geliştirilmesi üstünde gerekli bilgi alış verişinin yapılmasına 
katkıda bulunacaklardır.

MADDE 7
İşbu protokolün uygulanmasına katkı sağlayacak işbirliği sorunları 

ve önlemleri incelemek üzere her iki ülkenin resmi turistik kuruluş tem
silcileri aşamalı olarak sıra ile her iki ülkede toplantılar düzenleyecekler
dir. Toplantı tarihi ve gündemi her iki ülkenin resmi turistik kuruluş
larının yetkili yöneticileri tarafından ortaklaşa belirlenecektir.

MADDE 8
iki ülke arasındaki turizme ilişkin ödemeler, her iki ülkede yürür

lükte bulunan kambiyo yasalarına uygun olarak Sovyetler Birliği Devlet 
Bankası ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından karşılıklı 
olarak alman konvertibl döviz üzerinden gerçekleştirilecektir.

MADDE 9
İşbu protokol yürürlüğe girmesini müteakip 5 yıllık bir süre içiıı 

geçeıiidir. İşbu protokol akit Taraflardan biri tarafından 6 ay önceden 
bildirilmek suretiyle feshedilmediği takdirde, her defasında 5 yıllık bir 
süre için kendiliğinden yenilenmiş olacaktır.

MADDE 10
İşbu protokol her iki tarafın yasalarına uygun olarak gerekli for

malitelerin yerine getirildiğini teyit eden onay belgelerinin teati edilme
sini müteakip yürürlüğe girecektir.
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İşbu protokol 16 Mart 1991 tarihinde Baku.’de Azerbaycan, Rus ve 
Türk dillerinde üçer nüsha olarak yapılmış olup, her üç metin aynı dere
cede geçerlidir.

İşbu anlaşmanın icraatı için Azerbaycan Cumhuriyeti Dış Turizm 
Genel Müdürlüğü ve Türkiye Cumhuriyeti Turizm Bakanlığı görevlendi
rilmiş bulunmaktadır.
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BİR SORUYA CEVAP 

(15 Mart 1991)

Türkiye’de insan haklarının ihlal edildiği iddialarını «araştırmak» 
yetkisini kendilerinde gören kötü niyetli ve ön yargılı 10 Belçikalı Parla
menter, aynı zamanda Iraklı sığınmacıların durumlarını tetkik etmek ve 
Güneydoğu Anadolu’da köylülerce terk edilen bazı köyler hakkında bilgi 
almak amacıyla 26 Aralık 1990 - 5 Ocak 1991 tarihleri arasında memle
ketimize gelmişlerdi.

Sözkonusu Parlamenterler Belçika’ya döndüklerinde yaptıkları bir 
basın toplantısında, hükümetimizi «Hitler ve Leııin Hükümetlerinden 
farksız» olarak nitelendirmişler, Atatürkçülüğü faşizmle özdeşleştirmiş
ler, Türk Ordusunu terörist olmakla itham etmişler, kendileri ile görüşe
rek bilgi veren Türkiye - AT Karma Parlamento Komisyonu Eş Başkanı 
Sayın Akarcalı’yı «yalancı ve şerefsiz» olmakla suçlamışlardır.

Bu kişilerce hazırlanan karar tasarısı tüm girişimlerimize karşın, 
14 Mart 1991 günü Belçika Meclisi’nde görüşülerek onaylanmıştır.

Haksız, mesnetsiz ve gerçek dışı iddialarla dolu olan bu karar tam 
bir sorumsuzluk ve kendini bilmezlik örneğidir. Hadlerini aşarak başka
larına ders vermeyi adet haline getirenlerin farklı bir biçimde davran
maları esasen beklenemezdi. Bizi asıl hayrete düşüren, bu bağnaz ve 
kötü niyetli yaklaşımın Belçika Parlamentosu tarafından da benimsenmiş 
olmasıdır. Bu kabil tutumların Türk - Belçika ilişkilerine zarar vereceği 
ortadadır.



TÜRKİYE CUMHURİYETİ ■CUMHURBAŞKANI TURGUT ÖZAL’IN

AZERBAYCAN CUMHURİYETİNİ ZİYARET SONUÇLARI 

ORTAK BİLDİRİSİ

(16 Mart 1991)

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Turgut özal 15-16 Mart 1991 
tarihlerinde Azerbaycan’ı ziyaret etmiştir. Cumhurbaşkanı Turgut özal’m 
Azerbaycan Cumhuriyetine yapmış olduğu ziyaret Türkiye - Azerbaycan 
dostluk, iyi komşuluk ve karşılıklı fayda temellerine dayanan işbirliği 
ilişkilerinin geliştirilmesinin bir kanıtı olmuş, bu ilişkilerin daha da ge
liştirilmesi için mevcut büyük potansiyelin bir kez daha tespitine vesile 
olmuştur.

- İkili ilişkiler konusunda Bakû’da yapılan görüş alışverişi sırasında 
Türkiye ve Azerbaycan tarafı Türkiye - Azerbaycan ticari, ekonomik, 
kültürel ve sosyal işbirliğine yeni hız ve boyutlar kazandırmak gerekti
ğini ve bunu mümkün gördüklerini kaydetmişlerdir.

■Türkiye ve Azerbaycan yetkililerinin imzaladıkları Türkiye ve Azer
baycan Cumhuriyetleri arasında çeşitli alanlarda işbirliği protokolleri bu 
amaçlara erişilmesini öngörmektedir.

Taraflar 12 Mart 1991 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti ile Sovyetler 
Birliği arasında imzalanan Dostluk, İyi Komşuluk ve İşbirliği Antlaşma
sının önemini ayrıca vurgulamışlardır.
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A Ç I K L A M A

(18 Mart 1991)

Kuveyt'in Irak tarafından işgali nedeniyle 29 Ağustos 1990 günü 
faaliyetine geçici olarak ara verilmiş olan Kuveyt Büyükelçiliğimiz, Bü
yükelçi Giiner öztek’iıı 17 Mart 1991 Pazar günü Kuveyt’e ulaşması ile 
yeniden faaliyete geçmiştir.

Büyükelçiliğimizin birçok bölümü hasar görmüş olmakla beraber, 
normal çalışma düzenine en kısa zamanda geçilecektir.

Türkiye ile Kuveyt arasındaki ilişkilerin daha çok geliştirilmesi ve 
daha üst düzeylere çıkarılması için önümüzde yeni bir dönemin açılmakta 
olduğuna inanılmaktadır.

BAB İLE İLGİLİ BÎR SORUYA CEVAP 

(27 Mart 1991)

1989 yılından sonra Avrupa’daki gelişmelere ilaveten, Sovyetler’deki 
gelişmeler, güvenlik konusundaki kavramlarda önemli değişiklikler hu
sule getirmiştir, örneğin; tehditten ziyade şimdi riskten bahsedilmek
tedir. Avrupa’nın bir güvenlik boyutundan bahsedilmektedir ve hem 
NATO içerisinde, hem Batı Avrupa Birliği içerisinde bu konu kavramsal 
seviyede tartışılmaktadır, lîe r ülkenin görüşleri mevcuttur. Tabir caizse 
elan doktriner bir tartışm a devam etmektedir. Türkiye’nin bu konuda 
önceliği daima NATO’ya verdiğini zaten müteaddit defalar söylemiş bu
lunuyoruz. O bakımdan NATO’ııun önemini hiç kaybetmeden bu konular
da yine asli ve temel istişare forumu olması bizim için mühimdir. Bu 
konuda bir oluşum içerisindeyiz. Dolayısıyla bekleyip görmek gerekecek.

A Ç I K L A M A  

(28 Mart 1991)

BM Genel Sekreteri, Güvenlik Konseyi’ne Kıbrıs konusundaki ra
porunu 27 Mart 1991 günü sözlü olarak açıklamıştır.

Rapor kapsamlı ve özlü bir nitelik taşımaktadır. Son gelişmeleri ob
jektif bir şekilde yansıtmakta ve ilgili bütün taraflarca dikkatle değer
lendirilmesi gereken önemli unsurlar içermektedir. BM J3enel Sekreteri, 
her iki tarafça onaylanacak bir çözümün 649 (1990) sayılı Güvenlik Kon
seyi kararında belirtilen esaslar çerçevesinde, iki tarafın eşit düzeyde 
katılacakları bir süreç ile tanımlanacağını, amacın siyasi açıdan eşit iki 
toplumun oluşturacakları iki kesimli federal bir devletin kurulması ve 
ilişkilerini bu çerçevede belirleyecek yeni bir anayasal düzenleme yapıl
ması olduğunu teyid etmektedir.
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Genel Sekreter Perez de Cuellar, 649 (1990) sayılı kararın öngör
düğü şekilde bir ön anlaşmanın oluşturulabilmesi için adadaki iki tarafla 
son aylarda yapılan temasların sonuçlarını ortaya koymakta ve bu çaba
lara Türkiye’nin sağladığı desteğe ismen teşekkür etmektedir. Rapor, 
Kıbrıs sorununa anlaşmaya dayalı bir çözüm bulmak için hangi tarafın 
ııe yaptığı ve meselenin özünün ne olduğu konularında önemli tesbitlere 
yer vermesi ve 649 (1990) sayılı kararı teyid etmesi nedeniyle, BM Genel 
Sekreterinin iyiııiyet görevi açısından kalıcı ve ciddi bir merhale oluş
turmaktadır.

Genel Sekreterin, kapsamlı bir çözümün anahatlarınm bütünüyle be
lirlenmesi yönünde ilerleme için bütün ilgili tarafların katkıda bulunma
larının zorunlu olduğu yolundaki görüşünü paylaşmaktayız. Bu çağrıya 
Türk tarafı dışındaki çevrelerce de iyiııiyet, sorumluluk ve sağduyu ile 
mukabelede bulunulması önümüzdeki dönemde özel bir önem taşımakta
dır.

A Ç I K L A M A  

(28 Mart 1991)

Ankara’daki Irak Büyükelçiliğinde Ataşe olarak görevli Kais Al 
Rubaie’nin 26 Mart 1991 günü arabasında meydana gelen patlama so
nucu yaralanmasından büyük üzüntü duyduk. Nefretle kınadığımız bu 
terör eyleminin faillerinin yakalanması için güvenlik makamlarımızca 
tahkikata başlanmış olup olayın faillerinin en kısa zamanda yakalan
ması için tüm gayretler gösterilmektedir.

Irak Büyükelçiliğine ve adıgeçeııin ailesine geçmiş olsun dilekleri
mizi iletiriz.

STATEMENT 

(28 M m t 1991)

The UN Secretary-General has presented his report on Cyprus to 
the Security Council orally on 27 March 1991.

The report is of a comprehensive and substantive nature. It 
objectively reflects the recent developments and contains important 
element which should be carefully assessed by all the parties concerned. 
The UN Secretary-General reaffirms that a solution which must be 
approved by both sides shall be defined, on the basis of Security Council 
resolution 649 (1990), through a process in which the two sides partici
pate on an equal footing, that the objective is a bicommunal and bizonal 
federal State to be established by the two politically equal communities 
and a new constitutional arrangement that will govern their relations 
on a federal basis.
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Secretary-General Perez de Cuellar sets out in his report the 
outcome of the discussions held in recent months with the two parties 
in the island in order to arrive at an agreed outline as envisaged in 
resolution 649 (1990) and expresses his appreciation for the support 
given by the Government of Turkey to these efforts. As it clarifies what 
role has been played by each of the parties to advance the search for an 
agreed settlement of the Cyprus question and as it identifies the core 
of the problem and reaffirms resolution 649 (1990), the report constitutes 
an important landmark in the mission of good offices of the Secretary- 
General.

We share the assessment of the Secretary-General that in order to 
achieve progress towards spelling out the outline of an overall agreement 
as a whole, all concerned must make their contribution. For the period 
ahead, it is of particular importance that, beside the Turkish side, other 
parties concerned should also respond with goodwill, responsibility and 
common sense to this call of the Secretary-General.
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DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZCÜSÜ SUN GAR’IN İSRAİL’İN İŞGAL 

ALTINDAKİ TOPRAKLARDAN DÖRT FİLİSTİNLİYİ SINIRDIŞI 

ETME KARARINA İLİŞKİN SORULARA CEVABI

(28 Mart 1991)

İsrail’in işgal altındaki topraklarda yaşayan Filistinlilere karşı uy
gulamakta olduğu zorlayıcı tedbirler çerçevesinde bu kere dört Filistinliyi 
daha sınırdışı etme yolunda aldığı son karar, sadece savaş zamanında 
sivillerin korunmasına ilişkin 1949 tarihli Cenevre Sözleşmesini ihlal et
mekle kalmamakta, aynı zamanda son dört ay zarfında ikinci sınırdışı 
etme kararını oluşturmakta ve tarafımızdan bu topraklarda mevcut ger
ginliği tırmandırıcı bir davranış olarak değerlendirilerek kınanmaktadır.

Uluslararası camiada, Arap - İsrail ihtilafına ve Filistin sorununa 
adil ve kalıcı bir çözüm bulunmasına yönelik çabaların süratle canlandı
rılması gereğinin ve işgal altındaki topraklarda yaşayan Filistinlilerin 
korunması amacıyla daha etkin tedbirlerin alınması zorunluluğunun her 
zamandan fazla hissedildiği şu dönemde, İsrail’den, bu tarz davranışlarına 
biran önce son vererek ilgili Uluslararası Sözleşmeler uyarınca üzerine 
düşen sorumlulukların icabını yerine getirmesini ısrarla bekliyoruz.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZCÜSÜ MURAT SUNGAR TARAFINDAN

YAPILAN AÇIKLAMA 

(1 Nisan 1991)

«The Washington Post» gazetesinin 29 Mart 1991 tarihli nüshasında 
yayınlanan «A plea from Baghdad» başlıklı haberde, Cumhurbaşkanı 
Sayın Turgut özal’m İran Cumhurbaşkanı Sayın Haşemi Rafsancani’den 
gerçek niyetlerini saklayan bir «yalancı» tarzında bahsettiği ileri sürül
mektedir.

Sayın Cumhurbaşkanımız ile İran Cumhurbaşkanı arasındaki dost
luk ilişkilerinin ne kadar güçlü ve samimi olduğu, iki liderin saygı ve 
sempati duyguları içinde yapıcı ve örnek bir diyalog yürüttükleri her
kesçe bilinen bir husustur. Bu itibarla, Devlet Balkanları düzeyinde esa
sen sözkonusu olamayacak bu tür yakışıksız bir sıfatın Sayın Cumhur
başkanımıza atfen, ABD’nin ciddi bir yayın organında yeralmasmı ya
dırgadığımızı ve bu iddianın gerçekle ilgisi bulunmadığını ifade etmek 
istiyorum.
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KUVEYT’TE MAL VARLIĞI SOSYAL HAKKI VE BANKA ■ 

HESAPLARINDA PARALARI BULUNANLARLA İLGİLİ AÇIKLAMA

(4 Nisan 1991)

2 Ağustos 1990 tarihinden önce Kuveyt’te bulunmakta iken, Kör
fez buhranı dolayısıyla bu ülke’den ayrılmış olan vatandaşlarımızın geride 
bıraktıkları mal varlıkları, sosyal hakları ve banka hesaplarında bulunan 
paralarının akıbetinin tesflbiti ve gereğinde tazminine ilişkin çalışmalar 
devam etmektedir.

Kuveyt’ten yaklaşık 4000 vatandaşımız dönmüş olmakla beraber, bu 
ülkede kalan malvarlıklarına ilişkin olarak yapılan başvuruların sayısı 
700 civarındadır. Bu rakkamlarm karşılaştırılmasından, bazı vatandaş
larımızın haklarını nasıl arayabilecekleri ve nereye müracaat edecekleri 
konusunda bilgi sahibi olmadıkları anlaşılmaktadır.

Bu durumda olan ve şimdiye kadar Bakanlığımıza müracaat etme
miş bulunan vatandaşlarımızın, Bakanlığımız Meşrutiyet Caddesi 27 nu
marada bulunan Konsolosluk Dairesi’ne şahsen veya mektupla başvur
mak suretiyle 'alacakları matbu formları doldurmaları ve aynı Daireye 
şahsen veya posta yoluyla iletmeleri gerekmektedir. Vatandaşlarımız, 
mal, para ve sosyal alacakları ile ilgili her türlü belgenin, varsa, fotoko
pilerini bu formlara eklemeleri gerekecektir.

Kuveyt’e dönme imkânları ortaya çıktığı takdirde vatandaşlarımıza 
ayrıca duyuru yapılacaktır.

A Ç I K L A M A  

(5 Nisan 1991)

Bugün öğlen saatlerinde İstanbul’da Irak Başkonsolosluğu önünde 
bir gösteri yapılmış ve alman bilgilere göre bu gösteri sırasında Başkon
solosluktan kalabalığa otomatik tüfekle ateş açıldığı anlaşılmış, bunun 
sonucunda da iki kişi hayatını kaybetmiş, bir kişi de ağır şekilde yara
lanmıştır.

Türk Emniyet Mensuplarının Başkonsolosluk önündeki güvenlik gö
revini ifa ettikleri sırada vuku bulan bu gösteri hiçbir şekilde Başkon
solosluk mensuplarının güvenliğine yönelik bir tehdit teşkil etmemiştir.

Olaya İstanbul’da yetkili Adli Makamlarımız derhal el koymuşlar, 
bu arada Irak’m Ankara’daki Büyükelçisi Bakanlığa davet olunarak ateş 
açılması olayından duyulan ■ infial dile getirilm iş; bu hususta uluslararası
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hukuk kuralları uyarınca sahip olduğumuz haklar vurgulanarak faillerin 
tesbitine yönelik Adli soruşturmanın sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi 
için yetkili Makamlarımızla işbirliği yapmaları istenmiştir.

Büyükelçiye ayrıca, bu olayla ilgili olarak Milli kanunlarımız ve 
uluslararası anlaşmalardan doğan tüm haklarımızın saklı tutulduğu da 
ifade edilmiştir.

A Ç I K L A M A  

(6 Nisan 1991)

Kuzey Irak’taki halkın içinde bulunduğu zor koşulların bir ölçüde 
telafisi amacıyla ve uluslararası düzeyde girişilen yardımın parçası ola
rak, ABD bölgeye insani yardım başlatmaya karar verdiğini bildirmiştir.

Ülkemiz tarafından aynı amaçla sürdürülen çabalara katkıda bulu
nacak bu yardım memnunlukla karşılanmıştır.

îlk aşamada, ABD uçaklarınca Kuzey Irak’a yiyecek ve ilaç içeren 
kolilerin atılması öngörülmektedir. İnsani amaçlı bu yardımın ülkemiz
den yürütülmesine Hükümetimizce izin verilmiştir.

A Ç I K L A M A  

(9 Nisan 1991)

1. Bugün İstanbul’da Yunan plakalı bir yolcu otobüsünde çıkan 
yangında, ilk belirlemelere göre 36 Yunanlı Turist maalesef hayatlarını 
kaybetmişlerdir.

2. ön tesbitlere göre, müessif durum, otobüste yanıcı bir maddenin 
alev alması sonucu meydana gelmiştir. İstanbul Savcılığı olaya el koy
muş olup soruşturma sürdürülmektedir.

3. Dışişleri Bakanı Ahmet Kurtcebe Alptemoçin, Yunanlı meslek
taşı Samaras ile telefonla görüşerek, fazla sayıda can kaybına neden olan 
bu müessif olaydan duyulan içten üzüntümüzü ifade etmiş ve ölenlerin 
yakınlarına baş sağlığı dileğinde bulunmuştur.

A Ç I K L A M A  

(10 Nisajn 1991)

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca dün İstanbul’da yanan Yunan 
otobüsüne ilişkin olarak yürütülmekte olan tahkikat çerçevesinde sağla
nan ön verilere göre, mahallinde gerekli incelemelerin yapılarak bilirki
şilerin ön mütealalarınm alındığı, olaya dair yaralı ve tanık durumunda
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bulunan bir kısım Yıınuan uyruklu turistlerin ifadelerinde otobüs hare
ket etmek üzereyken, bir şahsın aniden otobüs içine girerek içinde tiner 
gibi yanıcı ve parlayıcı madde bulunan bidonu, hamili bulunduğu bir bı
çakla parçalamak suretiyle bu sıvının dökülmesi ve ateşlenmesi sonucu 
aniden yangının başlayarak tüm otobüsü sardığı anlaşılmıştır. Savcılık 
raporunda ayrıca, adıgeçen şahsın serseri kılıklı, dilenci tipli, bimekaıı 
takımından olabilecek bir şahıs biçiminde tanımlandığı, adıgeçen şahsın 
da alevler içinde yandığının beyan edilmesi üzerine, bu ihbar ve beyan
lar doğrultusunda da tahkikat genişletilerek yaptırılan incelemede, mor
ga kaldırılan ve muayene edilen cesetler arasında üzerinde çıkan belge
lere nazaran AfyOn-Dinar doğumlu, 1957 doğumlu Kadir Çal adlı bir 
şahsa rastlanıldığının anlaşıldığı, kesin ve ayrıntılı raporlarını henüz ib
raz etmemekle beraber, yeminli bilirkişiler, ön mütealaalarında, bu iddia
ları teyiden, olayda bomba gibi bir patlayıcı maddenin kullanılmadığını, 
otobüsten kaynaklanan teknik bir arıza veya gaz kaçağı gibi bir keyfi
yete de rastlanılmadığını, tiner giıbi aniden yanan, buharlaşan ve parla
yan bir madde ile yangının oluşabileceğini ifade etmiş bulundukları be
lirtilmektedir.

Soruşturma halen çok yönlü biçimde yürütülmektedir.
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DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZCÜSÜ MURAT SUNGAR’A YÖNELTİLEN

SORU YE YANITI

(12 Nisan 1991)

Soru : Irak Başbakan Yardımcısı Tarık Aziz, Kürt sorununun sa
dece Irak’ta değil, kendi ülkelerinde de gündemde olduğunu ileri sürerek, 
İran ve Türkiye’nin Irak’m iç sorunlarına karışmaması gerektiğini belirt
miştir. Bu konudaki görüşünüz nedir?

Cevap : Irak Başbakan Yardımcısının konuya yaklaşımı ile mutabık 
olmak mümkün değildir. Sorun mahiyeti itibarıyla fevkalade acildir.

Türkiye’nin Irak’m içişlerine karışmak gibi bir niyeti ve tasavvu
runun olmadığı defaatle açıklanmıştır. Irak’m bu hususta samimi bir 
kuşkusu olabileceğine ihtimal vermek güçtür. Ancak, Irak Hükümetinin 
ülkesinde kendi vatandaşlarına karşı izlediği tutum komşusu ülkeleri ve 
özellikle Türkiye’yi doğrudan ilgilendiren sonuçlar yaratmıştır.

Türkiye, sınırlarına yığılan yüzbinlerce Iraklı’nm içerisinde bulun
duğu çok güç koşullarla insani açıdan ilgilenmekte, ayrıca bu durumun 
sınırları üzerinde yarattığı ve bölgede istikrarın muhafazasını kuşkusuz 
güçleştiren gelişmelere behemahal ve acilen bir çözüm bulunması gerek
tiğine inanmaktadır. Irak’ın bu anormal oluşuma yol açan nedenleri orta
dan kaldıracak, sınırımıza yığılan vatandaşlarının yaşadıkları yerlere 
dönmelerini sağlayacak koşulları yaratmak hususunda göstereceği yapıcı 
yaklaşımlarının aynı zamanda Irak’m menfaatlerine de hizmet edeceğin
den kuşku yoktur.
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BAKANLIĞIMIZ ¡SÖZCÜSÜ MURAT SUNGARTN BAZI ' BATİ BASIN 

YE YAYIN ORGANLARINDA TÜRK IRAK SINIRINDAKİ 

IRAKLILARA İLİŞKİN OLARAK YER ALAN HABERLERİN 

TÜRKİYE ALEYHİNE YE ADETA MEYDANA GELEN 

OLAYLARDAN TÜRKİYE’Yİ SORUMLU TUTAN KASITLI BİR 

KAMPANYA ŞEKLİNİ ALMIŞ OLDUĞU YOLUNDAKİ BİR SORUYA

YERDİĞİ CEVAP

(18 Nisan. 1991)

Türkiye Irak Hükümeti’nin zulmünden kaçan bu insanlara sınırlı 
imkanlarını sonuna kadar zorlayarak her türlü insancıl yardımı yapmaya 
çalışmakta ve bu konuda olağanüstü bir çaba göstermektedir. Ancak yüz- 
binlerce Iraklı’nm çok kısa bir süre içinde sınırlarımıza yığılmasının ve 
bu insanların ihtiyaçlarının son derece zor şartlar altında sağlanmasının 
doğurduğu fevkalade büyük sorunlar mevcuttur. Bölgede güvenliğin ve 
düzenin sağlanması bu sorunların başında gelmektedir. Yapılmak iste
nen yardımın düzenli bir şekilde gerçekleştirilmesi ve güvenliğin en iyi 
şekilde sağlanması istenmeyen durumların meydana gelmesini önlemek 
açısından büyük önem taşımaktadır. Türk yetkililer bu ağır sorumlu
luğun bilincinde olarak kendi paylarına düşeni imkanlarının, ötesinde 
bir özveri ile gerçekleştirmektedirler.

Hiç şüphesiz Türkiye, bu masum insanların acılarını hafifletebil
mek amacıyla büyük bir fedakarlık altına girmiş ve bu konuda en büyük 
sorumluluğu üstlenmiş .olan ülkedir. Bazı basın ve yayın organlarının bu 
gerçeği gözardı ederek bu insandı sorunu Türkiye aleyhine bir kampan
ya yürütmek ve Türkiye'nin yaptıklarını karalamak amacı ile istismar 
etmesini maksatlı, ve. önyargılı bir tutum olarak değerlendirmekte ve 
esefle karşılamaktayız.
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DIŞİŞLERİ /BAKANLIĞI SÖZCÜSÜ MURAT SUNGARTN TÜRKİYE 
İLE İLGİLİ OLARAK AVRUPA PARLAMENTOSUNDA ALINAN 

SON KARARLARA İLİŞKİN BİR SUALE VERDİĞİ CEVAP

(20 Nisaiı 1991)

Avrupa Parlamentosu Genel Kurulunun 18 Nisan 1991 tarihli otu
rumunda ülkemizi ilgilendiren iki karar kabul edilmiştir.

Bunlardan birincisi Avrupa Parlamentosu üyesi 6 Yunanlı Parla
menter tarafından hazırlanan ve geçtiğimiz hafta İstanbul’da vuku bu
lan elim otobüs yangını ile ilgili karardır. Sözkonusu kararın, Türk ka
muoyunda da derin bir üzüntü yaratan ve ilgili makamlarımızın büyük 
bir hassasiyetle yürüttükleri soruşturma sonucunda çok kısa bir sürede 
açıklığa kavuşturulan müessif hadiseyi Türk turizmini baltalamaya yö
nelik bir propaganda aracı olarak istismar ettiğini üzüntüyle müşahede 
ediyoruz.

«Kürtlerin durumu» başlığını taşıyan karara gelince; serbest seçim
lere dayalı temsili demokrasiyi benimsemiş bulunan ülkemizde etnik 
ayrımcılığın reddi Anayasamızın temel prensiplerinden birini teşkil et
mektedir. Türk milletinin birliğine ve vatandaşlarının eşitliğine dayalı 
Anayasamız ırk özelliklerine istinad eden hiçbir ayrımcılığı kabul etmez. 
Köklü tarihi mirası Türk milletinin iftihar ettiği kültürel zenginliğinin 
ve çeşitliliğinin kaynağıdır.

Asırlar boyunca zulümden kaçan insanlara kucak açmış bulunan 
Türk milleti bu alicenaplığını bu kez de güney sınırlarına gelen insanlara 
her türlü ölçünün fevkinde yaptığı fedakârlıklarla bir kere daha ispat 
etmiştir.

Bu insanların çekmekte olduğu ızdıraplara son verilmesi amacıyla, 
uluslararası dayanışma çerçevesinde insani tedbirler alınmak üzere Ku
zey Irak’ta somut adımlar atılmakta iken, Avrupa Parlamentosu kara
rının metnine tartışmalı siyasi kavramların ithal edilmiş bulunması, ye
terince karmaşık bir nitelik arzeden bu sorunun çözümüne yapıcı bir 
katkı teşkil etmemektedir.

A Ç I K L A M A  

(25 İNisaîi 1991)

5 Nisan 1991 günü saat 13.00 sıralarında İstanbul’daki Irak Başkon
solosluğu önünde cereyan eden gösteri sırasında, iki kişinin ölümü ve bir 
kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan müessif olaya Başkonsolosluktan açı
lan ateşin sebebiyet verdiği ilgili makamlarımızca tesbit edilmiştir.
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Türk Hükümeti, ulusal kanunlarına ve uluslararası anlaşmalara 
dayanarak, ölüme sebebiyet veren suçlu veya suçluların, suçun işlendiği 
silâhla birlikte Türk Adaletine teslimini Irak tarafından kararlı bir şe
kilde talep etmiştir.

Irak tarafı bu talebimize olumlu bir şekilde yaklaşarak, ateş edenin 
Başkonsolosluk koruma görevlisi olduğunu bildirmiş ve bu kişiyi suçu 
işlediği silâhla birlikte bugün öğleden sonra ilgili Türk Makamlarına 
teslim etmiştir.

BİR SUALE CEVAP 

(25 ’.Nisam 1991)

'BM Genel Sekreterinin Kıbrıs’taki iki ta ra f ile -eşit düzeyde sür
dürmesi beklenen temasların amacı, kapsamlı bir çözümün anahatlarmı 
belirleyecek konuların sözlü fikir teatisi ile açıklığa kavuşturulmasıdır. 
Bilindiği gibi, bu konular bir bütün oluşturmaktadır.

Bugüne kadar bu alandaki bütlin ilerleme, Kıibrıs Türk tarafının 
iyiniyeti ve yapıcı yaklaşımı sayesinde sağlanmıştır. Türkiye, garantör 
bir ülke olarak bu çabaları samimiyetle desteklemiştir.

649 sayılı Güvenlik Konseyi kararm a dayanılarak BM Genel Sekre
terinin iyi niyet görevi çerçevesinde harcanan çabaların doğrudan ilgili 
tarafları Kıbrıslı Türkler ve Kıforısh Kumlardır. Gerek kapsamlı bir çö
zümün anahatları, gerek nihai çözüm üzerinde varılacak anlaşma Kıb
rıs’taki iki eşit tarafça ayrı halkoylamalarına sunulacaktır. BM Genel 
Sekreteri 27 Mart 1991 tarihli raporunda, her iki tarafça onaylanacak 
bir çözümün 649 sayılı Güvenlik Konseyi kararında belirtilen esaslar 
çerçevesinde, iki tarafın eşit düzeyde katılacakları bir süreç ile tanımla
nacağını, amacın siyasi açıdan eşit iki toplumun oluşturacakları iki ke
simli federal bir devletin kurulması ve ilişkilerini bu çerçevede belirle
yecek yeni bir anayasal. düzenleme yapılması olduğunu teyid etmiştir. 
Genel Sekreter ayrıca, kapsamlı bir çözümün anahatlarımn bütünüyle 
belirlenmesi için bütün ilgili tarafların katkıda bulunmalarının zorunlu 
olduğuna işaret etmiştir.

Gelinen noktada gözlenen durum şudur: Adanın güneyinde sadece 
Kıbrıs Rum topîumunu temsil eden yönetim hiç bir mukabil çaba içine 
girmemekte, kendini siyasal eşitliğe dayanacak yeni bir ortaklığa ve bu
nun temel ilke ve kavramlarına bağlamamakta direnmektedir. Sorunun 
özünü ve çözüm yöntemini saptırma gayretlerine aralıksız devam et
mektedir. Kıbrıs Türk liderliği ile her türlü temastan kaçınmaktadır. 
Adadaki iki tarafın ilişkilerinde, çözüm çabalarına pararel biçimde, mey
dana gelmesi zorunlu olan köklü değişikliğin gerçekleştirilmesine ilgi

241



göstermemekte, iki toplumun arasındaki güvensizliği derinleştiren dav
ranışlarını ada içinde ve dışında ısrarla sürdürmektedir. 649 sayılı kara
rın metnine ve ruhuna aykırı düşen bu olumsuz tutum, Rum toplumunıı 
temsil edeıı yönetimin gerçek niyetleri hakkında kuşkular ve çözüm ça
balarının geleceği açısından kaygı uyandırmaktadır.

Bu durumun devamının yaratacağı ağır sorumluluğa dikkat çekmek 
lüzumunu duyuyoruz.

BİR SORUYA CEVAP 

(26 Nisan 1991)

Kürt Liderleri ile Irak yönetimi arasında yapılan görüşmeler Irak’m 
bir iç meselesidir.

Türkiye, Arap, Kürt, Türkmen ve Hristiyanlar gibi Irak toplumun- 
daki tüm grupların, güven içerisinde birarada yaşayabilecekleri ortamın, 
Irak’m toprak bütünlüğü çerçevesinde biran önce teessüsünün, hem Ira k 
taki iç barış hem de bölgede huzur ve istikrar ortamının sağlanması için 
gerekli olduğu inancını çeşitli vesilelerle dile getirmiştir.

Bazı Kürt Liderleriyle Irak yönetimi arasında yapılan temaslarda 
varılan nokta hakkında ayrıntılı bilgi sahibi değiliz. Ancak, bu temaslar 
yukarıda belirtilen çerçevede bir sonuç verecek olur ise, bunun Irak hal
kının esenliği yönünde bir gelişme teşkil etmesini temenni ederiz. Bu 
çerçevede sınırımıza yığılmış bulunan İraklıların en kısa zamanda ev
lerine dönebileceklerini ümit ediyoruz.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI ¡SÖZCÜSÜ MURAT SUNGAR’IN SERBEST 

DOLAŞIMLA İLGİLİ SORULARA VERDİĞİ CEVAPLAR 

(26 Nisajn 1991)

1. Bir Türk işçisinin aldığı serbest dolaşım hakkı diğer Türk işçi
lerine yaygınlaştırılabilir mi?

Türkiye ile opluluk ülkeleri arasında işçilerin serbest dolaşımı ül
kemizin AT ile mevcut anlaşmalarında yeralaıı bir husustur. Nitekim 
Katma Protokolün 36. maddesinde serbest dolaşımın kademeli olarak 
gerçekleştirilmesi öngörülmüştür. Bu amaçla Türkiye - AT Ortaklık Kon
seyi tarafından da bazı kararlar alınmıştır. AT Adalet Divanı (ATAD) _ 
serbest dolaşım konusu ile ilgili olarak gerek 30 Eylül 1987 tarihindeki 
Meryem Demirel davasına ilişkin kararında, gerek soıı olarak Salih Zeki 
Sevince isimli, Hollanda’da yaşayan bir vatandaşımızla ilgili olarak ver
diği kararda, esas itibariyle, Türkiye ile AT arasındaki ortaklık bağının 
temelini oluşturan 1963 tarihli Ankara Anlaşması hükümlerinin ve Tür-
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iriye - AT Ortaklık Konseyi tarafından alınan kararların Topluluk hukuk 
düzeninin ayrılmaz bir parçasını teşkil ettiği görüşünü belirtmiştir. Di
van, ayrıca, Toplulukla yaşayan vatandaşlarımızın sosyal konularda ta 
leplerini dayandırdıkları el emeğinin serbest dolaşımına ilişkin Ortaklık 
Konseyi kararlarının ilgili hükümlerinin üye ülkelere yükümlülükler ge
tirdiğini ve bu kararlar uygulanabilme bakımından yeterli açıklık ve ke
sinlik unsurlarını ihtiva, ettikleri takdirde, Ortaklık Konseyi kararlarının 
Topluluk düzeyinde veya iiye ülkeler düzeyinde uygulamaya, sokulması 
için üye ülkeler veya Topluluklar organları tarafından ayrıca bir karar 
alınmasının gerekmeyeceğini, başka bir deyişle, kararların Topluluk ül
kelerinde doğrudan uygulanabileceğini belirtmiştir.

Bir Türk işçisinin kendi durumu ile ilgili olarak aldığı serbest do
laşım hakkını ilgilendiren bir kararın genel planda Toplulukta yaşayan 
işçi vatandaşlarımızıda ilgilendireceğini söylemek yerinde olacaktır. Ay
rıca, Adalet Divanı kararlarının Türk işçilerine yaygınlaştırılması husu
sunun yukarıda maruz hukuki çerçeve içinde değerlendirilmesi doğru 
olacaktır.

2. AT AD’ııı verdiği bu hakkı kalıcı hale getirmek için ne yapılmalı ? 
Bu konuda Bakanlığınızın bir girişimi olacak mı?

Diivan, oluşturduğu içtihat içerisinde, Türkiye üe ilgili olarak bu 
tü r kararlar almakla, AT ile aramızdaki imtiyazlı bağı teyid etmektedir. 
Divanın, Ortaklık ilişkilerimizin temel belgeleri hakkında aldığı bu ka
rarlarla AT ile ilişkilerimizin pekiştirilmesine müspet katkıda bulunduğu 
ve ileride de bulunabileceği söylenebilir. Esasen, Divan, Topluluk kurul
duğundan bu yana, Avrupa bütünleşmesinin hukukun üstünlüğü ilkesi, 
üzerine sağlam bir şekilde oturtulmasına irrikİn vermiş ve bu şekilde 
bütünleşmenin başarıyla sürdürülmesinde önemli bir rol oynamıştır. Di
van siyasi bir organ olmadığı için kararları konusunda Bakanlığımızın 
bir girişim yapması sözkonusu değildir.

3. Bu karar Serbest Dolaşımın resmen kabulü anlamına gelir mi?

Birinci ve ikinci soruya verilen cevaplarda Divan kararlarının nite
liği ve Türk işçilerinin AT’de serbest dolaşım hakkının hukuki çerçevesi 
halikında bilgi verilmişti. Bu sorunun cevabının da. yukarıdaki mülaha
zalar çerçevesinde değerlendirilmesi gerekir.

4. Haberde ileri sürüldüğü gibi Türkiye Serbest-Dolaşım hakkını 
dondurmuş muydu?

Serbest Dolaşım hakkının hiçbir zaman dondurulması sözkonusu ol
muş değildir. Tam üyelik müracaatımızı takiben, Türkiye ile Tbpluluk 
arasındaki ilişkilerin derinleştirilmesi amacıyla Komisyon tarafından
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önerilmiş olan, işbirliği programının uygulamaya geçirilmesi ile, Toplu
luk ile aramızdaki diyalog ve işbirliği çerçevesinde ortaklık organlarının 
da normal çalışma düzenine kavuşmasını bekliyoruz. Bu gerçekleştiğinde 
haliyle diğer konular meyanmda serbest dolaşım konusu da gündeme ge
tirilecektir.

Esasen, Ortaklık ilişkilerimizde bu konuda kaydedilebilecek ilerle
meler 11e olursa olsun Anlaşmalardan doğan serbest dolaşım hakkının 
baki olduğu ve her hal ve karda'tam  üyelik müzakereleri sürecinde de
ğerlendirilmesi olanağının bulunduğu açıktır.

5. İki buçuk milyon işçimizi çok yakından ilgilendiren bu kararın 
kamu oyundan özellikle saklanmasının bir nedeni var mı? Bundan sonra 
ne yapmayı düşünüyorsunuz?

ATAD’m Sevince davası ile ilgili kararının kamu oyundan saklan
ması diye bir husus sözkonusu değildir. Bilindiği kadarıyla zamanında 
basında bu konuda çeşitli yayınlar yapılmıştır. Yukarıda da belirtildiği 
veçhile, ATAD’m bu tür kararlar alması tarafımızdan ancak memnun
lukla karşılanabilir. Ayrıca, ATAD’m Sevince kararı ilgili Makamları
mız tarafından değerlendirildiği gibi öte yandan 25 Ekim - 2 Kasım 1990 
tarihleri arasında ülkemizi ziyaret eden ve ATAD Hakimlerinden oluşan 
dört kişilik bir heyetin Ankara’daki temasları sırasında bu kararla ilgili 
olarak da görüş alışverişinde de bulunulmuştur. ATAD Heyeti üyeleri 
de Ankara’da düzenlenen ve Türk Hukukçularının da katıldığı bir semi
nerde Sevince Davası ile ilgili kararı yorumlamışlardır. Bu seminere ge
niş katılım olmuştur.
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TÜRKİYE - İRAN EKONOMİK İŞBİRLİĞİ 

MUTABAKAT ZAPTI

(2 Mayıs 1391)

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Turgut öZAL’m da
veti üzerine, İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Haşimi 
RAFSANJANİ, beraberinde üst düzey bir heyetle 29 Nisan - 2 Mayıs 1991 
tarihlerinde Türkiye Cumhuriyetine resmi bir ziyarette bulunmuştur.

Bu vesileyle iki ülke heyetleri arasında teknik düzeyde muh'telif 
toplantılar yapılmıştır. Görüşmeler, iki ülke arasındaki geleneksel kar
deşçe ve dostça ilişıkileir yansıtan tam bir anlayış ve işbirliği havasında 
cereyan etmiştir.

Görüşmelerin sonuçları aşağıdaki gibidir:

I — PETROL

1 — Tüpraş tarafından temsil edilen Türk Tarafı ve NIOC tarafın
dan temsil edilen İran Tarafı, Taraflarca kararlaştırılmış olan hüküm 
ve şartlarla, 1991’in geri kalan aylarında teslim edilmek üzere 3 milyon 
ton ham petrolün alımı ve satımı konusunda anlaşmışlardır.

2 — Petrol Ofisi tarafından temsil edilen Türk Tarafı ve NIOC ta 
rafından temsil edilen İran Tarafı, hüküm ve şartları Taraflarca karar
laştırılmak ve 6 ay içerisinde temsil edilmek üzere 30.000 metrik ton 
m'otor yağının satımı ve alımı konusunda mutabık kalmışlardır.

II — DOĞAL GAZ

1 — BOTAŞ tarafından temsil edilen Türk Tarafı ve NIOC tarafın
dan temsil edilen İran Tarafı, uzun vadeli bir sözleşmeye dayalı olarak, 
Türkiye üzerinden geçecek mutasavver İran-A vrupa gaz boru hattı va
sıtasıyla temsil edilmek üzere yılda 4 -5  milyar m3 İran doğal gazı alımı 
ve satımı konusunda anlaşmışlardır.

2 — Türk Tarafı ayrıca, Türk - İran sınırına bağlanacak mevcut 
İran boru hattı vasıtasıyla teslim edilecek İran gazının alımı imkanını
araştırmayı ve kararını en geç 1 Ekim 1991 tarihine kadar İran Tara
fına bildirmeyi kabul etmiştir.
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III — ELEKTRİK
1 — iran Tarafı, 1994’den başlamak üzere, 700 MW güç ile üç yılda 

7 milyar kws elektrik enerjisi almayı ve 1997’den başlamak kaydıyla 
20 - 25 Şıllık bir süre için denge esasına dayalı olarak her bir ta raf için 
yılda 2.0 milyar kws mübadelede bulunmayı teklif etmiştir.

2 — Taraflar, yapılmış olan çalışmaların sonuçlarını gözönünde bu
lundurarak, iki ülke arasında 400 KV’lık enter konneksiyOn hattının en- 
geç üç yıl içinde tamamlanmasına ilişkin uygulama çalışmalarının derhal 
başlatılmasını kararlaştırmışlardır. İki ülke ilgili kuruluşları, sözkonusu 
uygulamayla ilgili kendi çalışma programlarını hazırlayacak ve 1991 
Ağustos ayma kadar diğer tarafın muvafakatini isteyecektir.

IV — İran Tarafı, iki ülke arasında demiryolu ile yolcu ve yük ta 
şımacılığını arttırm ak amacıyla, Türk Tarafınca yapılabilir bulunması 
halinde, Van Gölünün güneyinden geçecek yeni bir demiryolu hattını 
inşa etmesini Türk Tarafından talep etmiştir.

Türk Tarafı bu talebi not etmiştir.

2 — Taraflar, iki ülke arasında taşımacılığın kolaylaştırılması ve 
geliştirilmesi amacıyla;

a) Birbirlerinin ülkelerinden transit geçiş yapan kamyonlar için 
gerekli özel transit beliğe sayısına ilişkin kısıtlamanın, 1991 Temmuz 
ayma kadar kaldırılmasını,

'b) Birbirlerinin sınırlarından giriş yapan kamyonlardan, 1991 
Temmuz ayından itibaren döviz bozdurma zorunluluğunun aranmamasını,

kararlaştırmışlardır.

3 — Taraflar, Tahran - İstanbul - Tahran demiryolu yolcu taşıma
cılığının, 1991 Temmuz ayında başlatılmasını kararlaştırmışlardır.

•4 — Tiirk Tarafı, iki ülke arasındaki haberleşme ağının geliştiril
mesi gereğince işaret etmiş ve ayrıca kırsal alanlarda haberleşme sanayii 
ve eğitimi alanlarında esasen başlamış olan işbirliğinin genişletilmesinin 
önemini vurgulamıştır.

İran Tarafı, bu önerileri memnunlukla karşılamış ve değerlendiril
mek üzere ilgili makamlara iletmeyi taahhüt etmiştir.

5 — Türk Tarafı, THY ve PTT’niıı alacaklarına atıfta bulunmuş 
ve İraıilı Kuruluşların transferleri hızlandırmalarını istemiştir. İran Ta
rafı, bu alacakların 1991 yılı içinde tasfiyesi için her türlü çabayı göste
receğini belirtmiştir.
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V —- TİCARET

1 — Taraflar, birbirlerinin illeri arasındaki sınır ticaretini geliştir
mek için her türlü çabayı göstereceklerini belirtmişlerdir.

2 — Taraflar, Ekonomik İşbirliği Teşkilatınca (ECO) öngörüldüğü 
üzere, tercihli ticaret sisteminin sonuçlandırılması için gayret sarfetmeyi 
kararlaştırmışlardır.

VI — HİZMETLER

Taraflar, birbirlerinin ülkelerindeki kalkınma projelerine iştirak et
mek isteyen müteahhitlik, müşavirlik ve mühendislik firmalarına öncelik 
tanımayı kararlaştırmışlardır.

VII — SEMİNER

Taraflar, İkinci Ticareti Geliştirme ve Ekonomik İşbirliği Semineri’- 
nin daha başarılı bir şekilde düzenlenmesi için gerekli sürenin temini 
amacı ile Uluslararası İzmir Fuarı arifesine ertelenmesine karar ver
mişlerdir.

Ankara’da 2 Mayıs 1991 tarihinde her iki'si de aynı derecede geçerli 
olmak üzere İngilizce iki orjinal nüsha olarak hazırlanmıştır.

Türkiye Cumhuriyeti İran İslam Cumhuriyeti
Hükümeti Adına Hükümeti Adına
Mehmet Keçeciler Mohammad Hadi Nezhad Hüsseinian
Devlet Bakanı Ağır Sanayi Bakanı



TÜRKİYE-İRAN BASIN BİLDİRİSİ

(2 Mayıs 1991)

İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Akbar Hashemi Rafsancani, 
Türkiye Cumhurbaşkanı Turgut özal’ııı davetine icabetle, 29 Nisan - 2 
Mayıs 1991 tarihleri arasında Türkiye’ye resmi bir ziyarette bulunmuştur. 
Bu ziyaretin, Sayın Rafsancani’nin İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaş
kanı sıfatıyla ülke dışına vaki ilk resmi gezisi .sırasında gerçekleşmiş ol
ması, Türkiye - İran ilişkileri açısından özel bir önem ve anlam taşımıştır.

Ziyaret sırasında yapılan görüşmelere Türkiye tarafından Dışişleri 
Bakanı Ahmet Kurtcebe Alptemoçin, Devlet Bakanı ve Karma Ekono
mik Komisyon Eşbaşkaııı Mehmet Keçeciler, İran tarafından Dışişleri 
Bakanı Ali Akbar Velayeti, Ağır Sanayi Bakanı ve Karma Ekonomik 
Komisyonu Eşbaşkaııı Nejat Hiiseyniyan, Petrol Bakanı Gholam Reza 
Aghazadeh ve diğer yetkililer katılmışlardır.

Görüşmelerde Türkiye ile İran arasındaki ilişkilerin memnunluk 
verici seyri gözden geçirilmiş, ikili ilişkilerin ve işbirliğinin her alanda 
daha da ileri götürülmesi bakımından her iki tarafta mevcut siyasi irade 
teyid edilmiştir. Türkiye ve İran Cumhurbaşkanları, dostluk ve tam bir 
anlayış havası içinde cereyan eden görüşmelerde, ülkeleri arasındaki si
yasi ilişkilerin olumlu gelişmesinden duydukları memnunluğu dile getir
mişler, iki ülke Dışişleri Bakanlarının temas ve istişarelerini düzenli şe
kilde sürdürmelerini kararlaştırmışlardır. İki Cumhurbaşkanı, ülkeleri 
arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi ve yoğunlaştırıl
ması hususundaki arzularını izhar ile bu ilişkilerin gelişmesini hızlandı
racak altyapı düzenlemelerinin gerekliliği hususunda görüş birliğine var
mışlar, bu amaçla telekomünikasyon ve ulaşım şebekelerinin geliştiril
mesi, elektrik enerjisi alışverişinin gerçekleştirilmesi hususlarında muta
bakata varmışlardır. Taraflar, ayrıca Türkiye’nin İran’dan ham petrol 
ithalatının sürdürülmesi, sınır ticaretinin arttırılması ve Türk TIR kam
yonlarına İran’da daha geniş iş olanakları sağlanması hususunda görüş 
birliğine varmışlardır. Görüşmelerde İran doğal gazının Türkiye üzerin
den geçecek boru hattı ile Avrupa’ya nakli, konusu ele alınmış, Türkiye’
nin bu hattan iç tüketimi için yılda 4 -5  milyar metreküp gaz alması 
hususunda mutabık kalınmıştır.

Her iki ülkeye ait müteahhitlik firmalarının diğer ülkede iş yap
malarının özendirilmesi ve kolaylaştırılması hususunda anlayış birliği 
sağlanmıştır.
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Görüşmelerde, basm-yaym organlarının iki ülke arasında dostluk 
bağlarının güçlendirilmesine ve ilişkilerin gelişmesine yapabileceği olum
lu katkılar işaret edilerek, bu konudaki gayretlerin teşviki gereği vur
gulanmıştır.

Ekonomik İşbirliği örgütü (ECO) çerçevesinde bölgesel planda Tür
kiye, İran ve Pakistan arasında gerçekleştirilmesi amaçlanan işbirliğinin 
kapsam ve boyutları üzerinde de durulmuştur. Taraflar, ECO çerçeve
sinde yapılacak işbirliğinin üye ülkeler arasında mal, hizmet ve sermaye 
dolaşımını kolaylaştıracak ve bu yoldan üye ülkelere somut yararlar sağ
layacak projeler zemininde geliştirilmesi hususundaki kararlılıklarını da 
teyid etmişlerdir.

İki Cumhurbaşkanı uluslararası ve bölgesel konular ve sorunlar 
üzerinde kapsamlı, yapıcı ve yararlı görüş teatisinde bulunmuşlardır. Bu 
çerçevede, Körfez krizinin neden olduğu gelişmeler ve özellikle Türkiye 
ve İran'da sığınma aramaya zorlanan, ve ekonomileri üzerinde ciddi bas
kılar yaratmak pahasına geniş etkili yardımlarda bulundukları 2 milyona 
yakın Irak vatandaşının ortaya çıkardığı ve insani veçhesi itibariyle 
uluslararası camiayı bir bütün olarak ilgilendiren çokyönlü sorun üzerin
de durmuşlar ve bu soruna en kısa sürede geçerli ve kalıcı bir çözüm ge
tirilmesi gereğini vurgulamışlardır. Türkiye ve İran Cumhurbaşkanları 
büyük sayılarda Iraklı’nm sınırlarına yönelmelerinin sadece ülkelerinin 
sınır güvenliği açısından ciddi bir tehdit oluşturmakla kalmadığı, ayın 
zamanda bölgede huzur ve istikrarı ciddi boyutlarda tehlike altına sok
tuğu hususunda da görüş birliği içinde olmuşlardır.

Irak’ın toprak bütünlüğünün korunmasına ve dahili istikrarının 
idamesine atfettikleri önemi ve bu husustaki kararlılıklarını dile getiren 
taraflar sözkonusu İraklıların en kısa zamanda bölgelerine ve evlerine 
dönmelerine imkan verecek koşulların yaratılması gereğini vurgulamış, 
bu amaca yönelik gayretlerini biPîstişare sürdürmek hususundaki muta
bakatlarını beyan etmişlerdir.

Çok dostane ve yapıcı bir atmasferde cereyan eden görüşmeler, ta 
rafların bölgede barış, güvenlik ve istikrarın ihyası ve idamesi hususun
daki görüş ve değerlendirmelerinin uyum halinde olduğunun saptanma
sına da vesile olmuştur.

İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Akbar Hashemi Rafsancani, 
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Turgut özaFı İran’a resmi bir zi
yarette bulunmaya davet etmiştir. Bu davet memnuniyetle kabul edil
miştir. Ziyaret tarihinin diplomatik kanallardan bilahare belirlenmesi 
hususunda mutabakata varılmıştır.
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(2 Mayıs 1991)
Şemdinli Kaymakamımız Erdoğan Ülker’in Yeşilova mevkiiııdeki 

İngiliz Birliğine mensup bazı askerler tarafından tartaklanması üzerine, 
Ankara’daki İngiltere Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Bakanlığımıza çağrı
larak sözkonusu İngiliz Birliğinin 72 saat içinde ülkemizi terk etmesi 
istenmiştir.

IRAKLILARA YARDIM OPERASYONU İLE İLGİLİ SORUYA CEVAP
(8 Mayıs 1991)

Bildiğiniz gibi 2 Nisan’da İraklıların Türkiye - Irak sınırına yığıl
maya başlaması ile birlikte yepyeni bir durumla karşılaşmıştık. Önce 
Amerikalılar, arkasından da diğer bazı ülkeler, asker, askeri malzeme 
ve yardım malzemesi gönderme önerisinde bulundular. Bu önerileri, mün
hasıran İraklıları korumak ve bunlara insani yardım sağlamak amacıyla 
sınırlı olması kaydıyla kabul ettik. Bunu yaparken başta Amerikalılar 
olmak üzere müracaat eden bütün ülkelerle nota teati etmek suretiyle 
belli birtakım kaideler ortaya koyduk. Bu ülkeler, Amerika’dan başka 
İngiltere, Kanada, İtalya, Fransa, İspanya, Hollanda, Federal Almanya’
dır.

Tarafımızdan bu nota teatilerinde belli bir takım ilkeler serdedil- 
miştir. Türk topraklarına getirilecek askeri birliklerin konuşlandırma ve 
kullanım alanlarının ilgili askeri makamlarımızla müştereken tespit edil
mesi önemli bir unsur olarak bu notalarda yer almaktadır. Bir diğeri de, 
askeri malzeme, araç-gereç, silah ve mühimmatın Türkiye’ye girişi ve 
bundan sonra Türkiye’den çıkışı için Türk askeri makamlarının izninin 
alınması ve diğer yardım malzemelerinde giriş ve çıkış noktalarında, 
gümrük işlemlerinin, yetkili Türk makamlarınca yapılması önemli bir 
şart olarak yine bu nota teatilerinin herbirinde görülmektedir. İlgili ül
kelerin askeri makamlarıyla bizim askeri makamlarımız arasında muh
telif ayrıntılar tespit edilmektedir.

Bu yoldaki bilgiler Genelkurmay Başkanlığı’mızm muhtelif açıkla
malarında yer almaktadır. Yabancı kuvvet olarak 15 bin civarında bir 
kuvvetten bahsetmek mümkün. Diğer bir önemli nokta, bu ilkelerin dı
şında, bunların tabii olduğu statü bakımından Nato Sofa anlaşması ola
rak vasıflandırılan -bu anlaşmanın temeli bir ülke silahlı kuvvetlerinin 
başka bir ülkede bulunduğu sırada tabii olacağı kaideler, haklar ve so
rumluluklarının gayet ayrıntılı olarak tesbitidir- bir anlaşmanın varlığı
dır. Bu kaidelerin ve Türk kanunu hükümlerinin tatbikata geçişinin bir
kaç gün gecikme ile olduğunu zannediyorum. O yüzden bazı aksaklıklar 
-özellikle gümrüklerde- oldu. Bunun dışında fazla bir sıkıntı olmadan 
yürümektedir.
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TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ÎLE ÇİN HALK 
CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA TURİZM ALANINDA

İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI 
(9 Mayıs 1991)

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Çin Halk Cumhuriyeti Hükü
meti (metinde Taraflar olarak anılacaklardır) iki ülke arasında mevcut 
dostane bağları gözönünde tutarak ve ekonomik gelişmenin bir unsuru 
ve iki ülke halkları arasındaki bağları daha da geliştirmenin bir aracı 
olarak turizmin önemini dikkate almak suretiyle ve eşitlik ve karşılıklı 
yarar esasına dayalı olarak iki ülke arasında turizm alanında işbirliğini 
geliştirmek arzusuyla, aşağıdaki hususlarda mutabık kalmışlardır.

MADDE I

Taraflar, turizm alanındaki ilişkilerini geliştirmek amacıyla, işbir
liğini geliştirmeye yönelik faaliyetler icra etmek üzere, kendi ülkelerin
deki turizm kuruluşlarını teşvik edip faaliyetlerini kolaylaştıracaklardır.

MADDE II

Taraflar, iş temaslarının tesisi amacıyla kendi turizm kuruluşlarını, 
tur operatörlerini ve seyahat aceııtalarmı teşvik edecekler ve birbirleri
nin ülkelerine üçüncü ülke turistlerinin ziyaretlerini teşvik etmek üzere 
pazarlama ve tanıtma alanlarında işbirliği yapacaklardır.

MADDE III

Taraflar, turizm alanında uzman ve danışman değişimini, turizm 
sektörünün her dalında tecrübe alışverişini ve burslar, seminerler ve hiz
met içi eğitim kurslarıyla ilgili önerilerin incelenmesini teşvik edecek
lerdir.

MADDE IV

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti bu anlaşmadan sorumlu yetkili ve 
uygulayıcı kuruluş olarak Turizm Bakanlığını, Çin Halk Cumhuriyeti 
Hükümeti de bu anlaşmadan sorumlu yetkili ve uygulayıcı kuruluş olarak 
Milli Turizm Teşkilatını tayin ederler.

MADDE V

Taraflar bu Anlaşmanın uygulanmasını gerçekleştirmek, bir karar 
alınmasını gerektiren konuları incelemek ve bu işbirliğinden elde edile
cek gelişmeleri değerlendirmek amacıyla bu Anlaşmadan sorumlu yetkili 
ve uygulayıcı kuruluşları arasında belirlenecek zamanlarda toplantılar 
yapılması hususunda mutabık kalmışlardır.
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MADDE N1

Bu Anlaşma, anlaşmanın uygulanmasını sağlamak üzere tarafların 
kendi yasaları uyarınca gerekli işlemlerin tamamlandığı hakkında birbir
lerine bildirimde bulunur bulunmaz yürürlüğe girecek ve beş yıl süre ile 
yürürlükte kalacaktır. Anlaşmanın yürürlük süresinin sona ermesinden 
altı ay önce Taraflardan biri diğerine, anlaşmayı sona erdirmek niyetini 
yazılı olarak bildirmedikçe, Anlaşma iki yıllık süre için kendiliğinden 
uzamış olacaktır.

Sonra da aynı usulle yenilenecektir.

Bu Anlaşma Pekin’de 9 Mayıs 1991 günü Türkçe, Çince ve İngilizce 
üç nüsha olarak ve her üç dildeki metin eşit geçerlilikte olmak üzere dü
zenlenmiştir.
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BİR SUALE CEVAP 

(9 Mayıs 1991)

BM kuruluşları kanalı ile gönderilen bazı gıda maddelerinin Iraklı 
sığınmacılar tarafından, dini inançları nedeniyle kullanılmadığı tesbit 
edilmiş, keyfiyet bölgede bulunan Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek 
Komiserliği görevlisince de doğrulanmıştır. Bu tip gıda maddelerinin 
tekrar getirilmemesi amacıyla da yeni sevkiyatm durdurulması karar
laştırılmıştır. Konu, yardım faaliyetlerinin eşgüdümünün yapıldığı haf
talık toplantıda ilgili ülkelerin de dikkatine getirilmiştir.

Diğer taraftan, gönderilen bazı gıda maddelerinin ve özellikle bebek 
mamalarının son kullanma tarihlerinin geçmiş olduğu tesbit edilerek, 
ilgili ülkeler bu konuda da uyarılmıştır.

Aynı toplantıda, kullanılmış giyecek malzemesinin gönderilmemesi, 
gönderileceklerin hiç değilse önceden sterilize edilmesi de istenmiştir.
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BAKANLAR KURULU KARARI 

DEMOKRATİK ALMAN CUMHURİYETİNİN ALMANYA FEDERAL 

CUMHURİYETİNE İLTİHAKI BOLAYISİLE TÜRKİYE 

CUMHURİYETİ İLE DEMOKRATİK ALMAN CUMHURİYETİ 

ARASINDAKİ SONA ERDİRİLEN ANLAŞMALAR

(12 Mayıs 1991)

11 Haziran 1975 tarihinde Ankara’da imzalanan Türkiye Cumhuri
yeti Hükümeti ile Demokratik Alman Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Ticaret Anlaşması

16 Haziran 1978 tarihinde Ankara’da imzalanan Türkiye Cumhuri
yeti Hükümeti ile Demokratik Alman Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Ekonomik, Teknik, Sınai ve Bilimsel İşbirliği Anlaşması.

YUNANİSTAN DIŞİŞLERİ BAKANI SAMARAS İLE DİĞER YUNAN 

YETKİLİLERİNİN KIBRIS KONUSUNDA YE TÜRK - YUNAN 

İLİŞKİLERİ HAKKINDA YAPTIKLARI SON AÇIKLAMALARA 

İLİŞKİN SORULARA BAKANLIK SÖZCÜSÜNÜN CEVABI

(14 Mayıs 1991)

Yunan yetkililerinin yaptıkları açıklamaların Türk - Yunan ilişkile
rine ve Kıbrıs’ta anlaşmaya dayalı bir çözüme olumlu bir katkı yaptığı 
kanaatinde değiliz.

Yunan Hükümetinin Kıbrıs konusundaki son açıklamalarını hayretle 
karşılıyoruz. Zira, bu açıklamalar Yunanistan’ın ada’daki iki halkın si
yasi eşitliğini ve bulunacak çözümün bu esasa dayandırılması gerektiğini 
kabul etmediğini göstermektedir. Oysa bu ilke, tartışma götürmeyen bi
çimde aranan çözümün temelini oluşturmaktadır. Böyle bir tutum Yuna
nistan’ın Güvenlik Konseyinin 649 (1990) sayılı kararını ve BM Genel 
Sekreterinin 27 Mart 1991 tarihli son raporundaki ilke ve esasları red
dettiği anlamına gelir. Bunun Yunanistan bakımından yaratacağı ağır 
sorumluluğa yeniden işaret etmek istiyoruz. Yunanistan bu olumsuz çiz
gisini sürdürdüğü sürece, Kıbrıs Türk tarafının iyi niyetinin ve gayret
lerinin çözüm için yeterli olabileceği kanaatinde değiliz.
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Türk - Yunan ilişkilerinin yapıcı bir çerçeveye kavuşturulabilmesi 
için Yunan Hükümetinin tutum ve politikasını bütünüyle gözden geçir
mesine ciddi bir ihtiyaç olduğu düşüncesindeyiz. Yıllardır ısrarla sürdü
rülen olumsuz koşullandırma, Yunanistan’ın ilişkilerimize sağlıklı ve 
sağduyulu biçimde yaklaşmasını engellemektedir. Türkiye’yle iyi ilişki
ler kurulmasından bahseden Yunanlılara vatan haini muamelesi yapıl
maktadır. Batı Trakya’daki Türk azınlığı üzerindeki baskılar artmakta 
ve ciddi hiçbir iyileşme görülmemektedir. Bu ve örneklerini burada sıra
lamak istemediğimi diğer tutumlar, ilişkilerimizin olumsuz bir mecrada 
seyretmesine yol açmaktadır. Oysa biz, önkoşulsuz, ciddi ve kapsamlı 
görüşmelerle ikili sorunlarımıza çözüm aramaya taraftarız. Türk ve Yu
nan yetkililerinin müzakere masasına oturmalarının ve aralarındaki ciddi 
meseleleri orada ele almalarının yararına inanıyoruz.

TÜRK - YUNAN İLİŞKİLERİYLE İLGİLİ BİR SORUYA CEVAP

(15 Mayıs 1991)

Sayın Cumhurbaşkanımız, Yunanlı bir gazeteciye verdiği mülakatta, 
Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkilerin geçmişini, şimdiki duru
munu ve geleceğini geniş bir perspektif içinde tahlil etmiş, tarihi akış 
içinde 12 adanın durumunu, el değiştirmelerini ve Türkiye’nin Adalar 
ile ilgili tutumunu değerlendirmiştir.

Adaların o tarihte Yunanistan’a bırakılmasını bir hata olarak de
ğerlendiren Sayın Cumhurbaşkanımız, bu sözlerinin hemen arkasından 
aynı gazeteciye Türkiye Cumhuriyetinin geleneksel politikasının Yunan 
adaları için de geçerli olduğunu ve bu adalar üzerinde Türkiye’nin hiçbir 
emeli olmadığını açıklıkla ifade etmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımızın, ada
lar üzerinde hiçbir emelimiz olmadığı yolundaki bu açık ifadelerine rağ
men, sanki tersi varitmiş gibi görüşler ileri sürmek suretiyle iki ülke 
arasında gerginlik yaratmak ve tarihi gerçekleri çarpıtarak huzursuzluğa 
neden olmak ne derece doğrudur ve iki ülke ilişkilerine ne gibi yararlar 
getirir, bunu sizin takdirlerinize bırakıyorum.

Türkiye, geleneksel politikasını her zaman ve her seviyede tekrar 
tekrar beyan etmekte, dünya barışma ve bölgede istikrara katkıda bulun
mak için kendi üzerine düşen sorumlulukların gereğine göre hareket ede
ceğini belirtegelmektedir.

Sayın Bakanımızın dün Antalya’da belirtmiş olduğu gibi, Türkiye 
ile Yunanistan, ilişkilerini mutlaka düzeltmesi gereken NATO üyesi iki 
komşu üyedir. Mevcut sorunlar, krize dönüştürülerek değil, ancak sağ
duyulu bir diyalog zemininde açık yürekli ve iyi niyetli yaklaşımlarla çö
zümlenebilir.
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Diğer taraftan, Yunan Dışişleri Bakanı Sayın Samaras, iki ülke ara
sında başlayan diyalogun devam etmemesine gerekçe olarak, Sayın Ba
kanımızın KKTC’yi ziyaret etmiş olmasını göstermektedir. Bu gerekçeyi 
ilk defa duyuyoruz. Zira Aralık 1990’da yapılması gereken iki ülke Dış
işleri Bakanlıkları Müsteşarlar Toplantısı, o zaman Yunanistan tarafın
dan, hazırlıkların ikmal edilemediği gerekçesiyle ertelenmişti. Şunu da 
hemen ilave etmeyilim ki, yapılması o zaman mutasavver bu toplantının 
gündeminin ne olacağı hususunda Yunan tarafına sorduğumuz suallere 
bugüne kadar cevap almış değiliz.

Öte yandan, Yunan Hükümetinin Kıbrıs konusundaki son açıkla
malarını hayretle karşılıyoruz. Zira, bu açıklamalar Yunanistan’ın ada
daki iki halkın siyasi eşitliğini ve bulunacak çözümün bu esasa dayan
dırılması gerektiğini kabul etmediğini göstermektedir. Oysa bu ilke, ta r
tışma götürmeyen biçimde, aranan çözümün temelini oluşturmaktadır. 
Böyle bir tutum Yunanistan’ın Güvenlik Konseyinin 649 (1990) Sayılı 
Kararı’nı ve BM Genel Sekreterinin 27 Mart 1991 tarihli son raporundaki 
ilke ve esasları reddettiği anlamına gelir. Bunun Yunanistan bakımından 
yaratacağı ağır sorumluluğa yeniden işaret etmek istiyoruz. Yunanistan 
bu olumsuz çizgisini sürdürdüğü sürece, Kıbrıs Türk tarafının iyi niye
tinin ve gayretlerinin, çözüm için yeterli olabileceği kanaatinde değiliz.

256



TÜRKİYE - KATAR 

EKONOMİK VE TEKNİK İŞBİRLİĞİ KARMA KOMİSYONU 

BİRİNCİ DÖNEM TOPLANTI TUTANAĞI

(20 Mayıs 1991)

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Bakanı Sayın Işın Çelebi beraberinde 
üst düzey bir heyetle Katar Devleti Ekonomi ve Ticaret Bakanı Sayın 
Şeyh Hamad Bin Jassem Al Thani’nin daveti üzerine, 18 - 20 Mayıs 1991 
tarihleri arasında Katar’a resmi bir ziyarette bulunmuştur.

Sayın Işın Çelebi ziyareti sırasında Katar Devleti Emiri Sayın 
Şeyh Khalifa Bin Hamad Al Thaııi tarafından kabul edilmiş ve Sayın 
Şeyh Hamad Bin Jassem Al Thani ile görüşmelerde bulunmuştur.

Türkiye Cumhuriyeti ile Katar Devleti arasında, 1985 tarihli Eko
nomik ve Teknik İşbirliği Aniaşmasfnm 9. maddesi gereğince kurulmuş 
olan Karma Komisyonun Birinci Dönem Toplantısı bu vesileyle Doha’da 
yapılmıştır.

Türk Heyetine Devlet Bakanı Sayın Işın Çelebi, Katar Heyetine 
Ekonomi ve Ticaret Bakanı Sayın Şeyh Hamad Bin Jassem Al Thani 
başkanlık etmişlerdir.

Karma Komisyonun görüşmeleri, iki ülke arasındaki geleneksel 
dostluk ve kardeşlik bağlarını yansıtan anlayış ve tüm bir işbirliği havası 
içerisinde cereyan etmiştir.

Açılış Toplantısında, Heyet Başkanları sırasıyla, ülkelerinin ekono
mik durumları hakkında, ayrıntılı açıklamalarda bulunmuşlar ve Türkiye 
ile Katar arasındaki ikili ticari ve ekonomik ilişkilerin tümünü gözden 
geçirmişlerdir.

Karma Komisyon görüşmelerinin sonuçları aşağıda özetlenmiştir :

I — TİCARET YE BANKACILIK

1 — Taraflar, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerdeki gelişmeyi göz
den geçirmişler ve ikili ticarette gelişme sağlanmış olmasına rağmen, 
ticaret hacminin iki ülke potansiyellerini tam olarak yansıtmadığını kay
detmişlerdir.

2 — Taraflar, iki ülke arasındaki ticari ilişkileri geliştirmenin öne
mi konusunda görüş birliğine varmışlar ve ikili ticaret hacmini çeşitlen
dirmek ve artırmak üzere her türlü gayreti sarf etmeyi kararlaştırmış
lardır. _____ ____________  —_r t . c .  ı.
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3 — Türk Tarafı, bu amaçla K atarda daimi bir ticaret merkezi 
açma konusundaki ilgisini belirtmiştir. Katar Tarafı bu öneriyi mem
nunlukla karşılamış vs Katar mevzuatı çerçevesinde incelemeyi kabul 
etmiştir.

4 — Taraflar, ilgili Ticaret ve Sanayi Odaları arasında şık temas 
kurulmasını ve karşılıklı ziyaretler düzenlenmesini teşvik etmeyi karar
laştırmışlardır.

5 —• Taraflar, ikili ticareti artırmak ve çeşitlendirmek amacıyla 
ortak ticaret şirketi kurulması imkanlarını araştırmayı ve böyle bir şir
ketin kuruluşu için fizibilite çalışmasını yürütmek üzere Ticaret ve Sa
nayi Odalarını teşvik etmeyi kararlaştırmışlardır.

6 —• Türk Tarafı, fuar ve sergilerin ikili ticaretin genişletilmesin
deki önemli rolünün bilincinde olarak, Katar Tarafını 1991 Uluslararası 
İzmir Fuarına katılmaya davet etmiştir. Katar Tarafı bu daveti memnu
niyetle karşılamıştır.

7 — Türk Tarafı, Türkiye’de yeni yürürlüğe konarak İstanbul’da 
kıyı bankacılığı imkanları sağlayan bankacılık mevzuatı hakkında Katar 
tarafına bilgi vermiş ve Katar bankalarını bu imkanlardan yararlanmaya 
davet etmiştir.

8 — Taraflar, Birleşik Türk Körfez Bankasının faaliyetlerini mem
nuniyetle kaydetmişler ve Bankanın iki ülkedeki yatırım imkanlarını be
lirlemede, ilgili tarafları biraraya getirmede ve ortak girişimlere mali 
katkıda bulunmadaki önemli rolünü vurgulamışlardır.

II _  EKONOMİK, SINAİ VE TEKNİK İŞBİRLİĞİ

1 —• Taraflar, iki ülke arasındaki ekonomik ve teknik işbirliğini 
daha çok teşvik etme konusundaki arzularını ifade etmişlerdir.

2 — Taraflar, doğal gazın boru hattı ile Katar’dan Türkiye üzerin
den Avrupa’ya taşınması amacıyla Türkiye’den BOTAŞ ve Katar’dan 
QGPC tarafından yürütülen çalışmaları memnuniyetle not etmişlerdir.

3 — Taraflar, aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır.

a) Katar doğal gazının Türkiye’ye ve diğer ülkelere boru hattı veya 
sıvılaştırılmış olarak taşınması imkanlarının araştırılması, BOTAŞ ve 
QGPC uzmanları bu girişimin teknik ve ekonomik fizibilitesini değer
lendirmek ve konuyu takip etmek için daha evvelce başlamış olan görüş
melerine devam edeceklerdir.

b) Türkiye’deki doğal gaz pazarında işbirliği imkanlarının araş
tırılması.
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4 — Taraflar, iki ülkenin daha yakın bir işbirliği hususundaki istek
lerini gözönüne alarak, Katar’da aşağıda belirtilen ortak girişim proje
lerinin gerçekleştirilmesini ve bu amaçla fizibilite çalışmalarını yapa
cak ortak çalışma ekiplerinin oluşturulmasını kararlaştırmışlardır.

a) Amonyak/üre tesisi

b) Etilen ve etilen türevleri kompleksi

c) Sünger demir tesisi

Yukarıda belirtilen projeler için oluşturulacak ortak çalışma, ekip
leri, 1991 Temmuz ayının üçüncü haftasında Katar’da biraraya gelecek
lerdir.

5 — Katar’daki petrol ve gaz sahalarında arama faaliyetlerinde iş
birliği yapmak üzere, yeri inceleme ve bu safhada Beş Numaralı alanla 
ilgili ihaleye iştirak etmek amacıyla TPAO Katar’a bir ay içerisinde uz
manlardan oluşan bir ekip gönderecektir.

6 — Türk Tarafı, küçük ve orta ölçekli sanayi projelerinde ortak 
şirketler yoluyla ve bilgi, teknoloji ve teknik uzman sağlamak suretiyle 
Katar Tarafı ile işbirliği yapmaya hazır olduğunu belirtmiştir. Katar 
Tarafı bu öneriyi memnuniyetle karşılamış ve Türk Tarafına, Katar’daki 
yeni yatırım imkanlarına ilişkin bir liste sunarak ilgisini göstermiştir.

7 — Türk Tarafı, Milas Alümina Projesinin son durumu hakkında 
Katar Tarafına bilgi vermiş ve ilgili Katar kuruluşunu bu projede yeral- 
maya davet etmiştir.

8 — Türk Tarafı, ilgili Türk şirketleri ile, TÜMAŞ, BOTAŞ vb. ku
ruluşların, aşağıda gösterilen mühendislik ve müşavirlik alanlarında Ka- 
ta r’lı muhatapları ile işbirliği yapabileceklerini belirtmiştir:

— Petrol sanayi (rafinerileri dahil)

— Petrokimya sanayi

— Gübre sanayi

— Kimya sanayi

— Ham petrol boru hatları

— Doğal gaz boru hatları

Katar Tarafı, bu Önerileri not etmiş ve ilgili kuruluşlarına iletmeyi 
kabul etmiştir.
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9 — Türk Tarafı, Türk müteahhitlik şirketleri tarafından verilen 
müteahhitlik, mühendislik ve müşavirlik hizmetleri hakkında bir açıkla
mada bulunmuştur. Taraflar, yukarıda belirtilen alanlarda şirket ve ku
ruluşlarını Türkiye ve Katar’m yamsıra üçüncü ülkelerde de işbirliği 
yapmaları hususunda teşvik etmeyi kararlaştırmışlardır.

10 — Taraflar, ilişkilerini genişletmek ve ortak yatırımlara zemin 
teşkil etmek amacıyla turizm alanında işbirliğine arzulu olduklarını be
lirtmişlerdir.

11 — Taraflar, bölge barışı ve istikrarı üzerindeki etkilerinin bilin
cinde olarak, Türkiye tarafından önerilen Barış Suyu Boru Hattı Proje
sinin gerçekleştirilmesi hususundaki isteklerini belirtmişlerdir.

12 — Türk Tarafı, serbest bölgeler, yabancı sermaye mevzuatı ve 
yabancı yatırımcılara tanınan teşvikler hakkında kısa bilgi vermiştir. 
Taraflar, müteşebbislerini birbirlerinin ülkelerinde ortak yatırımlarda bu
lunmaya davet ve teşvik etmeyi kararlaştırmışlardır.

III — ULAŞTIRMA VE HABERLEŞME

1 — Taraflar, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesinde 
ulaştırmanın önemli rolünü idrak ederek, kara, deniz ve hava ulaştır
masına ilişkin konuları gözden geçirmişlerdir.

Türk Tarafı, kara ulaştırması konusunda, Türk mallarının büyük 
çoğunluğunun Katar’a kamyonlarla sevkedildiğini belirtmiş ve belgelerin 
tasdikinin, şoförlerin vize işlemlerinin ve özellikle bozulabilir malların 
gümrük kontrolünün kolaylaştırılmasını ve çabuklaştırılmasını talep et
miştir.

2 — Taraflar, kara, deniz veya hava ulaştırması alanında faaliyet 
gösterecek bir ortak kargo şirketi kurulması imkanlarının araştırılması 
için ilgili kurum ve kuruluşlarını teşvik etmeyi kararlaştırmışlardır.

3 — Katar Tarafı, iki ülke arasında ulaştırma alanındaki işbirliğini 
daha da geliştirmek için, Türk Tarafından;

a) Türkiye ile Katar arasında uçak seferleri konulmasını,
b) Katar’lı pilotlar, uçak bakını teknisyenleri ve diğer sivil hava

cılık personeline eğitim imkanı sağlamasını,
c) Katar’lı gemi adamları ve denizcilikle ilgili diğer personele eği

tim imkanı sağlanmasını,
talep etmiştir.
Türk Tarafı, bu talebi not etmiş ve incelenmek üzere ilgili Türk 

makamlarına iletmeyi kabul etmiştir.
4 — Taraflar, haberleşmeyle ilgili tüm alanlarda işbirliği amacıyla 

görüşmeler yapmaları için ilgili haberleşme makamlarına talimat ver
meyi kararlaştırmışlardır.
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1 — Taraflar, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin kapsamını 
genişletmek arzusu ile, tarım, balıkçılık, hayvan yetiştiriciliği, kümes 
hayvanları ve bitki üretiminin tüm alanlarında bilgi, belge, materyal ve 
uzman değişimi şeklinde işbirliği yapma hususunda mutabık kalmışlardır.

Türk Tarafı, bu çerçevede Katar’lı uzmanlara aşağıdaki konularda 
2 -3  haftalık dönemler için ilave eğitim imkanları teklif etmiştir :

— Bitki üretimi ıiki uzman için)

— Hayvan yetiştiriciliği (iki uzman için)

— Bahçe tarımı ıiki uzman için)

— Kümes hayvancılığı (iki uzman için)

2 — Türk Tarafı, hayvan sağlığı korunmasına ve hayjyan hastalık
larına ilişkin serumlar, kimyasal ve biyolojik aşılar sağlamaya hazır ol
duğunu belirtmiştir.

3 — Türk Tarafı ayrıca, tarım alanında ortak yatırımlarda bulunma 
konusunda istekli olduğunu belirtmiştir.

Türk Tarafı, Karma Komisyon Birinci Dönem Toplantısında Katar 
Tarafınca gösterilen sıcak ve cömert misafirperverlik ve yapılan mü
kemmel organizasyon için şükranlarını belirtmiştir.

Taraflar, Karma Komisyonun gelecek toplantısının diplomatik ka
nallardan belirlenecek bir tarih ve düzeyde Ankara’da yapılmasını karar
laştırmışlardır.

20 Mayıs 1991 tarihinde Doha'da, İngilizce ve Arapça dillerinde ya
pılmıştır. İhtilaf halinde İngilizce metin geçerli olacaktır.

IV —- TARIM
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FONTUSLARIN SOYKIRIMA UĞRAMIŞ OLDUKLARI KONUSUNDA 

YUNAN BASININDAKİ BAZI HABERLERLE İLGİLİ SORUYA CEVAP

(22 Mayıs 1991)

Yunan iddiaları yeni değildir. Bu iddiaların bütünüyle Yunanistan 
tarafından üretilen bir yalandan ibaret olduğunu kaydetmek isterim. Bu 
bölgede tarihin hiç bir döneminde ne bir askeri harekat olmuş, ne de 
iddia edildiği gibi sivillerin öldürülmesi şeklinde bir olay vuku bulmuş
tur. Bölgede yaşayan ve sayıları sadece 100 bin civarında bulunan Rum- 
lar, 30 Ocak 1923 tarihli «Türk ve Rum Ahalisinin Mübadelesine Dair 
Sözleşme» hükümleri uyarınca Yunanistan’a göç etmiştir. Bu gerçeği 
Yunanistan da gayet iyi bilir.

Yunan Hükümetinin bir hususu iyi anlamasında yarar vardır. Bu 
iddialar Türk-Yunan ilişkilerinde kalıcı zararlar vermektedir. Bu du
rumdan Yunanistan’ın kaybı daha büyük olacaktır. Duygu sömürücülüğü 
ile bir yere varılması mümkün değildir. Selanik’te bu vesileyle yapılan 
gösteride A tatürk’ü temsil eden bir insan maketinin doğum yeri olan 
kentte yakılması raddesine varan hezeyanı takbih ediyoruz. Bu iddiaların 
her yıl tekrarlanmaları için Kurtuluş Savaşımızın başlangıcı olan 19 Ma
yıs tarihinin seçilmiş olması ise kasıt ve kötü niyet ifadesidir. Türkiye’yi 
ve Türk Ulusunu kötülemeyi bir alışkanlık haline getirmek ve bedeli ol
mayan bir egzersiz olarak görmek tehlikelidir. Türk-Yunan ilişkilerinin 
bu türden iddialara değil, dürüst ve saygılı davranışlara ihtiyacı vardır.



JOINT DECLARATION OF THE MINISTERS RESPONSIBLE 

FOR CULTURAL AFFAIRS OF THE BALKAN COUNTRIES 

CONCERNING CULTURAL COOPERATION 

AND ORGANIZATION OF A CULTURAL FESTIVAL

(22 May 1991)

The Ministers of Culture of the Balkan Countries, at their meeting 
in Ankara from May 20th to 22nd, 1991,

— Recognizing the essential contribution of their cultures and their 
shared values in promoting cooperation and stability in the region, they 
underline their attachment to creative freedom and to the protection and 
promotion of their cultural and spiritual heritage, in all its richness and 
diversity;

— Being resolved to take into account of and to apply the principles 
of the Final Act and other corresponding documents of the Conference 
on Security and Co-operation in Europe and the relevant paragraphs of 
the Charter of Paris for a new Europe;

— Desiring to strengthen the mutual confidence and friendly 
relations among the Balkan peoples;

— Wishing to invigorate their cultural relations and to continue 
further efforts towards cooperation in all fields of Culture and Art among 
the Balkan countries;

—• Being convinced that exchanges and cooperation in the above- 
mentioned fields contribute to wider knowledge and better understanding 
among the peoples of the Balkan countries:

Express their mutual resolve to organize a biannual cultural festival 
in the capitals or major cities of the Balkan countries on a rotational 
basis.



BİRLEŞMİŞ MÎLLETLER İRAK - KUVEYT GÖZLEMCİ GÜÇÜ’NE 
TÜRKİYE’NİN KATILMASI KONUSUNDA 

A Ç I K L A M A

(23 Mayıs 1991)

Birleşmiş Milletler Güvenlik. Konseyi’nin Körfez savaşında ateşkes 
konusunda 3 Nisan 1991 tarihinde kabul ettiği 687 sayılı kararda, Irak - 
Kuveyt hududunun Irak tarafında 10 kilometrelik ve Kuveyt tarafında
5 kilometrelik bir kesiminin askerden arındırılması ve bu şeride bir Bir
leşmiş Milletler Askeri Gözlemci Birliği gönderilmesi kararlaştırılmıştı.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin bu konuda hazırladığı rapor 
üzerine Güvenlik Konseyi 9 Nisan 1991 tarihinde aldığı 689 sayılı Ka
rarla Birleşmiş Milletler Irak - Kuveyt Gözlemci Gücü’nün (UNIKOM) 
kurulmasını kararlaştırmıştır.

Birleşmiş Milletler Sekretaryası gözlemci, subay göndermek sure
tiyle UNIKOM’a katılması için Türkiye’ye de çağında bulunmuş ve talebi 
olumlu karşılayan Hükümetimiz, Türk Silahlı Kuvvetlerinden Binbaşı ve 
Yüzbaşı rütbesinde yedi subayımızın UNIKOM’da görevlendirilmesini 
kararlaştırmıştır. Subaylarımız, 21 Mayıs 1991 tarihinde Kuveyt’e inti
kal ederek göreve başlamışlardır. Toplam 1385 askeri personelden oluşan 
TJNIKOM’da halen 33 ülkeden, 280 gözlemci subay görev yapmaktadır.

İran - Irak savaşından sonra ateşkesin gözetimi için kurulan Bir
leşmiş Milletler Askeri Gözlemci Grubuna katılmış olan Türkiye’nin bu 
defa UNIKOM’a da katkıda bulunması, bölgede barış ve istikrarın ko
runmasına atfettiğimiz önemin yeni bir göstergesini teşkil etmektedir.

EGE ULUSLARARASI HAVA SAHASINDA TACİZ KONUSUNDAKİ 
YUNAN İDDİALARINA KARŞILIK OLARAK DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 

SÖZCÜSÜ ELÇİ MURAT SUNİaJIIN AÇIKLAMASI

(25 Mayıs 1991)

Yunan Dışişleri, iki askeri uçağımızın 17 Mayıs 1991 günü Olympic 
Havayollarına ait bir Yunan yolcu uçağını taciz ettiği iddiasıyla Atina 
ve Ankara’da girişimde bulunmuştur. Yunanistan’ın, bu bağlamda ilet
tiği Protesto ve nota reddedilmiş, ancak Yunan girişimlerinde yer alan 
iddiaların tarafımızdan gerektiği şekilde inceleneceği bildirilmiştir. Yu
nanistan’ın bu iddiaları yetkili makamlarımızca ayrıntılı biçimde ince
lenmiş ve Yunan iddialarını teyid edecek bir hususa rastlanmamıştır. 
Olayın aşağıdaki şekilde cereyan ettiği anlaşılmıştır :
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Yunan makamlarının olayın vukuu bulduğunu iddia ettikleri tarih 
ve zamanda Hava Kuvvetlerimize ait iki adet F-4 uçağı, her zaman ol
duğu gibi, uçuş güvenliği ile ilgili olarak gereken tüm önlemleri alarak 
Ege’nin uluslararası hava sahasında bir eğitim uçuşu yapmıştır. Uçuş 
rotaları sivil uçakların bulunabileceği hava koridorlarının sınırının altında 
ve kontrollü hava sahalarının dışında kalacak şekilde planlanmıştır. Uçak
larımızın normal uçuşlarını sürdürdükleri bir sırada koridor güzergâhı 
boyunca ancak koridor sınırının altında bir uçağın, uçaklarımızın rota
sını kesecek bir istikamette yaklaştığı görülmüş ve pilotlarımız, uçağa 
emniyetli bir mesafeye kadar yaklaştıklarında bunun 5500 feet irtifada 
uçan pervaneli bir yolcu uçağı olduğunu tesbit etmişlerdir.

Yolcu uçağının kullandığı iddia edilen hava koridorunun alt sınırı, 
7500 feet irtifadadır. Uçağın, uluslararası kurallara göre bu yüksekliğin 
yani 7500 feetiıı üzerinde bulunması gerekirken, bizzat Yunan makam
larınca teyid edildiği gibi, yolcu uçağı, koridor sınırlarının altında sey
retmiştir. Bu durumun uçuş güvenliği açısından riskler taşıdığı açıktır.

Bu tesbit sırasında Türk uçakları, yolcu uçağına Yunan tarafının 
iddia ettiği gibi 80-40 metreye kadar yaklaşmamış, tırmanma manevrası 
gibi hareketlere başvurmamış, türbülansa neden olmamışlardır.

Ancak şu hususu belirtmekte yarar vardır: Uçaklarımız, yolcu uça
ğını teşhis ettikten sonra uzaklaşmak üzere bulundukları bir sırada, iki 
Yunan savaş uçağı aniden yaklaşarak uçuş güvenliğini tehdit edici taarruz 
taktiği manevralarıyla uçaklarımıza karşı taciz edici davranışlarda bu
lunmuşlardır.

Yukarıdaki hususlar bugün Bakanlığa çağırılan Yunanistan Büyük
elçiliği Maslahatgüzarına iletilmiş, Atina ve Ankara’daki girişimlerinde 
ileri sürdükleri iddiaların gerçeği aksettirmediği vurgulanmış, Yunan as
keri uçaklarının uluslararası kurallara uygun davranarak Türk uçaklarını 
taciz edici hareketlerden kaçınmaları gereğine de işaret edilmiştir.

Yunanistan’ın, olayı henüz resmi bir girişimde dahi bulunmadan 
basın yoluyla yoğun ve abartılı bir kampanya konusu yapması son za
manlarda giderek artar. Türkiye aleyhindeki kamuoyu oluşturma çaba
larının bir diğer tezahürü olarak değerlendirilmektedir. Bu olumsuz Yu
nan tutumunun ve gereksiz huzursuzlukların iki ülke arasındaki ilişki
lerin gelişmesine katkıda bulunmayacağı açıktır.
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TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE KIRGIZİSTAN CUMHURİYETİ

ARASINDA EKONOMİK VE TİCARİ İŞBİRLİĞİNE DAİR

PROTOKOL 

(29 Mayıs 1991)

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgızistan Cumhuriyeti Hükü
meti (bundan sonra Taraflar olarak anılacaktır),

—• Türkiye Cumhuriyeti ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği 
arasında yürürlükte bulunan ticari ve ekonomik işbirliği Anlaşmalarını 
dikkate alarak,

— Ülkeleri arasındaki iyi komşuluk ve dostluk esasına dayalı iliş
kileri gözönüııde bulundurarak,

— Ticari ve ekonomik ilişkilerini istikrarlı, dengeli ve uzun vadeli 
olarak geliştirmek ve güçlendirmek amacıyla,

aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır.

MADDE I

Taraflar, resmi ve işadamları heyetleri tarafından yapılacak ziya
retlerin. ülkeleri arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi 
açısından önem taşıdığı hususunda mutabık kalmışlardır.

MADDE II

Taraflar, Türkiye Cumhuriyeti ile Kırgızistan Cumhuriyeti'nin ilgili 
kamu ve özel kuruluşları ile firmaları arasındaki işbirliğinin iki ülkedeki 
mer’i mevzuat çerçevesinde geliştirilmesine ve güçlendirilmesine yardımcı 
olacaklardır.

MADDE III

Taraflar, bu Protokol çerçevesinde imzalanacak sözleşmelerle ilgili 
ihraç ve ithal müsaade ve lisanslarının, her iki ülkede yürürlükte bulu
nan mevzuata uygun olarak verilmesine yardımcı olacaklardır.

MADDE IV

Taraflar, Kırgızistan, Cumhuriyeti’nde her türlü ekonomik girişim
ciliğin geliştirilmesi için uygun şartların, serbest ekonomik bölgelerin 
yaratılması ve devlet tarafından pazar ilişkilerinin düzenlenmesi konu
sunda Türkiye’nin tecrübelerinden yararlanılmasının önemine işaret et
mişler ve bu çerçevede kamu görevlilerinin eğitiminin ve uzman değişi
minin sağlanması kararlaştırmışlardır.
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MADDE V

Taraflar, ekonomik işbirliğinin geliştirilmesi faaliyetleri çerçevesinde 
aşağıdaki hususları muhtemel işbirliği alanları olarak tanımlamışlardır.

— Tarım ürünlerinin işlenmesi,
— Mineral hammaddelerin ve demir-dışı metallerin çıkarılması ve 

işlenerek mamul madde haline getirilmesi,
— Kürk hammaddesinin işlenmesi ve mamul madde haline getiril

mesi,
— Yün ve pamuk işlenmesi ve mamul madde haline getirilmesi,
— Maden suyu şişeleme tesisi kurulması,
— Hafif sanayi tesislerinin modernizasyonu ve yeni, tesislerin iıışaası,
—• Hafif sanayi maddeleri üretimi,
— Doğa ve iklim şartlarına uygun az katlı binaların inşaası,
— Hurda kağıt ve kartondan yüksek kalite kağıt üretimi,
— Kuru metodla çimento üretimi,
— Kiremit ve çeşitli boya üretimi,
— Seramik ve porselen mamul üretimi.
— Cam mamullerinin sanayi metoduyla işlenmesi,
— Kimyasal, hayvani ve mineral kökenli ilaç hammaddesinin İşlen

mesi,
— Turizm alt yapısının kurulması ve büyük İpek Yolu Projesinin 

gerçekleştirilmesi,
— Telekomünikasyon alanında işbirliğinin geliştirilmesi,
— Petrol aranması, çıkarılması ve işlenmesi alanında işbirliği.

MADDE VI

Taraflar, karşılıklı ticaretin geliştirilmesi ve ticarete konu teşkil 
eden malların çeşitlendirilmesi amacıyla, bilgi alışverişini kolaylaştırmak 
ve arttırmak, iş çevreleri arasındaki temasları teşvik etmek ve her iki 
ülkede düzenlenen uluslararası sergi ve fuarlara katılımı desteklemek 
hususunda mutabık kalmışlardır.

MADDE VII

Taraflar, ekonomik ve ticari işbirliğinin düzenli bir şekilde gelişme
sini temin amacıyla gerekli görülmesi halinde, bir Türk - Kırgız İş Kon
seyi ve/veya Çalışma Grubu kurulmasını ilgili kuruluşlarına tavsiye et
meyi kararlaştırmışlardır.
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MADDE VIII

Ekonomik ve ticari ilişkilere ait ödemeler, her iki ülkede yürürlükte 
olan mevzuat çerçevesinde serbest döviz esasına dayalı olarak gerçekleş
tirilecektir.

MADDE IX

İşbu Protokol çerçevesinde sürdürülen işbirliğinin gerekli kılması 
halinde Taraflar karşılıklı olarak mutabık kalınacak değişiklik ve ilave
lerin yapılması hususunda anlaşmışlardır.

MADDE X

Taraflar, bu Protokolün uygulanışını gözden geçirmek, ülkelerinde 
uygulanmakta olan yeniden yapılanma çalışmaları konusunda görüş alış
verişinde bulunmak ve ekonomik ve ticari işbirliğini daha fazla geliştir
me imkanlarını görüşmek üzere, gerekli görülen hallerde biraraya gel
mek hususunda anlaşmışlardır.

MADDE XI

İşbu Protokol, iki ülke yetkili makamlarının onayım takiben yürür
lüğe girecek ve bir yıl süreyle geçerli olacaktır.

Taraflardan birinin yürürlük süresi bitiminden üç ay önce aksine 
bir beyanda bulunmaması halinde, işbu Protokolün süresi her defasında 
bir yıl daha, uzamış olacaktır.

İşbu Protokol 29 Mayıs 1991 tarihinde Ankara’da aynı derecede ge
çerli Türkçe, Kırgızca ve Pvusça üç nüsha olarak düzenlenmiştir.
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YUNAN BASININDA TÜRKİYE İLE YUNANİSTAN ARASINDA 

SALDIlflAZLIK PAKTI İMZALANACAĞI YOLUNDAKİ HABERLERE

İLİŞKİN SORUYA CEVAP

(29 Mayıs 1991)

Türkiye öteden beri Yunanistan’la ilişkilerini dostluk, iyi komşuluk 
ve işbirliği zeminine oturtmayı arzu edegelmiştir. Bunu müteaddit defa 
söyledik. Bu maksatla da daha 1976 yılında bu yönde bir anlaşma imza
lanması Yunanistan’a teklif edilmiş ve bu öneri tarafımızdan hep gün
demde tutulmuş, en son olarak da 1985 yılında Türkiye Başbakanı tara
fından da tekrarlanmıştır. Bu yaklaşımımız bugün de geçerliliğini muha
faza etmektedir. Ancak Türk - Yunan ilişkileri bakımından asıl önemli 
olan, Ege’deki hayati sorunların ve Batı Trakya’daki Türk azınlığının 
güçlüklerinin nasıl giderileceğidir. Başka bir deyişle de, Türkiye ile Yu
nanistan arasında, imzalanacak herhangi bir anlaşmanın, ikili sorunları 
tespit ve çözümünü de içermesi gerekmektedir. Son zamanlarda başka 
bazı ülkelerin de -ABD gibi- bu konuya ilgisi görülmüştür. Amerika’nın, 
her iki ülkeyle de yakın ilişkiler içinde bulunan müttefik olarak, konuyla 
ilgilenmesini bir noktaya kadar tabii karşılamak gerektiğini düşünüyoruz. 
Türk - Yunan ilişkilerinin iyileşmesi ve sağlam bir çerçeveye oturtulması, 
sadece Yunanistan ve Türkiye’nin değil bütün Batı dünyasının ve de 
NATO ittifakının da menfaatine olacaktır.
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TÜRKİYE - SSCB KARA ULAŞTIRMASI KARMA KOMİSYONU 

TOPLANTI PROTOKOLÜ

(1 Haziran 1991)

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri 
Birliği Hükümeti arasında 20 Haziran 1988 tarihinde imzalanan Ulus
lararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşması uyarınca, Türk ve Sovyet he
yetleri arasında uluslararası karayolu taşımacılığına ilişkin görüşmeler 
31 Mayıs - 1 Haziran 1991 tarihlerinde Moskova’da yapılmıştır.

Çalışma aşağıdaki gündeme göre yürütülmüştür :

1. İki ülke arasında 1990 yılında yapılan karayolu yolcu ve eşya 
taşımacılığı ile 1991 yılı taşımacılığının gelişimi konusunda bilgi alışverişi,

2. Yolcu ve eşya taşımacılığı ile 1991 yılı geçiş belgesi kotalarının 
tesbiti.

3. Diğer konular.

Yapılan görüşmeler sonucunda :

Madde 1 — Taraflar Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve SSCB Hü
kümeti arasında mevcut 20/6/1988 tarihli Uluslararası Karayolu Taşı
macılığı Anlaşmasının başarılı bir şekilde gerçekleştiğini ifade etmişlerdir.

Taraflar, Türkiye ile SSCB arasındaki ticaret hacminin dinamik bir 
şekilde artmasının, karayolu taşımacılığının gelişmesine yardımcı oldu
ğuna işaret etmişlerdir.

Her iki Taraf, iki ülke arasında karayolu taşımacılığı ile ilgili olarak 
gereken enformasyon ve istatistiki bilgilerin teatisinde bulunmuşlardır. 
Ayrıca her iki ülke karayolu taşımacılığında gelişme kaydedildiği husu
sunda memnuniyetlerini ifade etmişlerdir. Bu arada Türk taşıtları ile ya
pılan taşımacılık daha hızlı bir tempo ile gelişmiştir. Türk taşımacılarının 
katılım payı, Türkiye ve SSCB arasındaki genel taşıma hacminde fazlalık 
göstermektedir.

Sovyet Tarafı, ithalat ve ihraca.t mallarının taşınmasında görülen 
önemli dengesizliğe ilişkin endişelerini bildirmiş ve bu dengesizliğin kara 
taşıtlarının etkin bir şekilde kullanılamamasına neden olduğunu belirt
miştir. Buna mukabil, dönüş yükü taşımacılığında Türk araçlarının daha 
avantajlı olduklarını işaret etmişlerdir.
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Sovyet Tarafı, Sovyetler Birliğinde Türk taşımacılarının dönüş yükü 
almalarında hiç bir sınırlama olmadığını ifade ederek, Türkiye Tarafın
dan Sovyet taşımacılarına dönüş yükü almada uygulanan özel iznin kal
dırılmasına ilişkin teklifini tekrarlamıştır.

Türk Tarafı, mevcut milli mevzuatlar muvacehesinde, SSCB taşıt
larına dönüş yükü verilmesi konusunda mümkün olan her türlü kolaylığı 
gösterdiklerini ve gerektiğinde özel izin belgesi vermek suretiyle ilave 
taşımalara da imkan sağlandığını ifade etmiştir.

Taraflar, düzenli ortak otobüs hatlarının açılması da dahil, iki ülke 
arasındaki yolcu taşımacılığının geliştirilmesi konusuna değinmişlerdir.

Taraflar, taşımacılarının yeni düzenli hatlar açılmasına izin veril
mesi hususundaki müracaatları inceleyerek kısa sürede sonuçlandıracak
lardır.

Madde 2 -— Taraflar, 1991 yılı kesin ve 1992 geçici iziıı kotaları 
hususunda aşağıda belirtilen miktarlar üzerinde mutabakata varmışlardır:

Yolcu Taşımacılığı

— İkili taşımalar : 250 adet

— Transit taşımalar : 100 adet

Eşya Taşımacılığı

— İkili taşımalar : 1500 adet

— Direkt transit taşımalar : 500 adet

— Üçüncü ülke taşımaları : 100 adet

— Dönüş yükü (özel izin) : 200 adet

1991 yılı İlave izin belgeleri en geç 2 ay içerisinde teati edilecektir.

Ayrıca Taraflar, ikili ve tran s it, taşımacılıkta geçerli olmak üzere 
tek tip belge tanzim edilmesi ve 1992 yılma ait diğer belgelerle birlikte 
Kasım 1991 tarihinde teati edilmesi hususunda mutabık kalmışlardır.

İki ülke arasındaki taşımacılığın, geliştirilmesi amacıyla, ilâve ikili 
ve direkt transit taşımalarla ilgili olarak Taraflarca yapılacak talepleri 
olumlu şekilde değerlendireceklerini ifade etmişlerdir.

SSCB Tarafı, üçüncü ülke taşımalarında, Sarp hudut kapısına ilave
ten, diğer hudut kapılarının da kullanılmasını talep etmiştir.

Bu teklife karşılık olarak Türk Tarafı, konuyu inceleyeceğini ve en 
geç iki ay içerisinde neticeyi diplomatik kanalla bildireceğini belirtmiştir.
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Madde 3 — 3.1. Sovyet Tarafı, «Sovinteravtoservis» kuruluşunun 
SSCB topraklarında Türk taşıtlarına sunduğu, hizmetler hakkında bilgi 
vermiştir. Bununla ilgili olarak sözkonusıı hizmetlerin güçlükle karşıla
şılmadan verilebilmesi içiıı, Türk sürücülerinin SSCB topraklarında 
«Sovinteravtoservis»in servis karnelerini taşımalarını ve bununla ilgili 
bütün konularda doğrudan anılan kuruluşa müracaat etmelerini tavsiye 
etmiştir.

Sovyet Heyeti, ayrıca bir bölüm Türk yük taşıtının, geçiş belgesi 
bulunmadan SSCB’ne geldiklerini belirtmiş ve Türk tarafından bu tür 
taşımaların önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınmasını istemiştir.

Türk Heyeti, konuyu not aldığını ve geçiş belgesi bulunmayan ta 
şıtların çıkışına izin verilmemesi hususunun ilgililere bildirileceğini ifade 
etmiştir.

3.2. Sovyet Heyeti, Türkiye topraklarındaki TRİPTİK adlı gümrük 
belgesinin uygulanması hakkında, Türk Tarafından, açıklayıcı bilgi ver
mesini istemiştir. Ayrıca, taşıtların zaman kaybının önlenmesi için bu 
belgenin Sovyet taşımacıları için kaldırılması hususunda gerekli çabanın 
gösterilmesini talep etmiştir.

Türk Tarafı, bu konuda Sovyet Tarafına yazılı olarak bilgi verece
ğini ifade etmiştir.

Her iki Taraf, toplantının dostane ve yapıcı bir hava içinde yapılma
sından duydukları memnuniyetlerini ifade etmişler ve 1992 yılında Tür
kiye’de yapılacak olan gelecek toplantının Mart ayında yapılması husu
sunda mutabakata varmışlardır.

Görüşmelerin tarihinin diplomatik kanalla tesbit edilmesini uygun 
görmüşlerdir.

İşbu Protokol, her ikisi de aynı derecede geçerli olmak üzere Türkçe 
ve Rusça dillerinde ikişer nüsha olarak 1 Haziran 1991 tarihinde Mos
kova’da imzalanmıştır.
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MARMARA DENİZCİLİK ŞİRKETİNE AİT M./V ARZU ADLI TÜRK 
GEMİSİNİN GÜNEY KIBRIS RUM YÖNETİMİ TARAFINDAN 

ALIKONULMASINA İLİŞKİN BİR SORUYA DIŞİŞLERİ BAKANAIĞI 
SÖZCÜSÜ MURAT ¡SUNGARBIN YERDİĞİ CEYAP

(1 Haziran 1991)

Güney Kıbrıs Rum Yönetiminin bir Türk gemisini alıkoyması Rum 
Yönetiminin haksız ve hukukdışı bir tasarrufunu teşkil etmektedir. Ko
nuya ilişkin, gelişmeler yakından takip edilmekte olup, geminin serbest 
bırakılması amacıyla Birleşmiş Milletler Kibııs Özel Temsilcisi, Birleşmiş 
Milletler Barış Gücü yetkilileri ve bu konuda rol oynayabilecek üçüncü 
ülkeler nezdinde gerekli girişimler yapılmaktadır. Gemi ve müretteba
tının en kısa zamanda serbest bırakılmaları büyük önem taşımaktadır.

KUZEY IRAK’TA KAYBOLAN İNGİLİZ GAZETECİ ROSANNE 
BELLÂ CASA’NIN TÜRKLERİN KONTROLÜNDEKİ BİR KÜRT 

KAMPINDA TÜRK ASKERLERİNCE ÖLDÜRÜLMÜŞ OLABİLECEĞİ 
YOLUNDA «THE GUARDIAN» GAZETESİNDE YER ALAN İDDİAYA 

İLİŞKİN BÎR SORUYA DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZCÜ VEKİLİ 
FERHAT ATAMANIN CEVABI

(4 Haziran 1991).

Bir süre Öııce Kuzey Irak’ta  kaybolan BBC muhabirlerinden Rosanne 
Della Casa ile ilgili olarak, The Guardian gazetesinde yer alan, maksatlı 
iddiadan infial duymamak mümkün değildir.

Hangi ülkeye mensup olursa olsun, temel işlevi doğru haber ver
mek suretiyle kamuoylarını aydınlatmak olan basının bir organının, bazı 
çevrelerin, belirli hedeflerine ulaşabilmek amacıyla başvurdukları gerçek 
dışı haberler üretmek ve yaymak çabalarına alet olmayı kabul etmesinin, 
sadece bu gazetenin değil, fakat İngiliz basınının da inanılırlığını ve dola- 
yısı ile itibarını zedeleyici yönü bulunduğu açıktır.

İngiliz Basınının, içlerinden birinin bu sorumsuz davranışına gere
ken tepkiyi göstereceğini ümid ediyorum.

Dünya kamuoyunu maksatlı olarak yanıltmayı öngören bu haberi 
yayınlayan The Gûardianîn, gazetecilik mesleğinin gerektirdiği asgari 
sorumluluğun icaplarını gözöııünde tutarak, bu konunun üzerine ■ ciddi
yetle eğilmesini, haberi üreten muhabirlerinden iddianın üzerine giderek 
kanıtları ortaya getirmelerini istemesini, bunu yapamadıkları takdirde, 
İngiliz ve dünya kamuoyundan özür dilemesini bekliyoruz.
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YUNANİSTAN BAŞBAKANI MİTSOTAKİS’İN KIBRIS RUM KESİMİNİ 

ZİYARETİ SIRASINDA YAPILAN RUM-YUNAN ORTAK 

AÇIKLAMASI İLE İLGİLİ SORULARA DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 

SÖZCÜSÜ MURAT SUNGAR’IN CEVAPLARI

(9 Haziran 1991)

1. Rum-Yıınan ortak açıklamasını Türkiye ne şekilde değerlendiri
yor?

* Yunanistan ile Kıbrıs Rum Yönetiminin 8 Haziran’da öne sür
dükleri görüşleri ciddi bir öneri olarak ele almaya imkan yoktur.

* Bu görüşler :

— Kıbrıs sorununa iki eşit taraf arasında, eşitlik esasına göre sür
dürülecek görüşmelerle çözüm bulunması gerektiğini inkâra,

— Sadece Rum toplumunu temsil eden güney Kıbrıs’taki yöneti
min tüm adanın hükümeti olduğu yolundaki gayrimeşru iddiasını sürdür
mesini sağlamaya,

—- Gerçekçi bir temele dayanan dörtlü görüşme önerisini saptır
maya yönelik bulunmaktadır.

* Sözkonusu Rum-Yunan görüşleri 649 sayılı Güvenlik Konseyi ka
rarma ve 1977 ile 1979 zirve anlaşmalarına ters düşmektedir. Bunlar 
aynı zamanda, Genel Sekreterin iki toplumu muhatap alan iyiniyet göre
vini de saptıran ve bu görevin çerçevesi ile bağdaşmayan niteliktedir.

* Bu nedenlerle, ortaya atılmış olan Rum-Yunan görüşlerinin çö
züm çabaları açısından bir geçerliliği bulunmamaktadır.

* Çözüm için Ocak 1989 tarihli Rum önerilerine atıfta bulunulması 
durumun vahametini daha arttırmaktadır. Zira sözkonusu önerilerin çö
züm çabaları açısından olumsuz niteliği tescil edilmiş ve bunların çözüm 
açısından bir engel teşkil ettiği belirlenmiş bulunmaktadır.

2. Rum-Yunan açıklaması KKTC’nde hayret ve tepkiyle karşılandı. 
Türkiye KKTC’nin gösterdiği tepkiyi nasıl karşılıyor?

* Rum-Yunan görüşleri KKTC Cumhurbaşkanlığı ve KKTC Hükü
meti tarafından, dünyayı aldatmaya yönelik artniyetli bir tutumun belir
tisi olarak tepkiyle karşılanmıştır. Türkiye, KKTC’nin bu tepkisini an
layışla karşılamakta ve paylaşmaktadır.
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* Bu gibi taktik oyunların çözüme yardımcı olamayacağı görüşün
deyiz. Rum-Yuııan tarafı Kıbrıs’ta siyasi eşitliğe ve ortaklığa dayanan 
kapsamlı bir çözüm isteyip istemediğine artık karar vermek zorundadır.

* Rum-Yunan açıklamasında, çözüm yolunda ilerleme sağlanama
masının sorumluluğu Türk tarafına yüklenmek istenmektedir. Bundan 
daha gerçek dışı ve haksız bir iddia olamaz. Şimdi kadarki tüm çabalar 
münhasıran Türk tarafının katkıları üzerine bina edilmiş bulunmaktadır. 
Rum tarafı bu çabalara katılmamıştır.

3. Başbakan Mitsotakis’in Kıbrıs Rum tarafıyla temaslarının bir 
de askeri boyutu olduğu açıklamadan görülüyor. Rum basınında da bu 
hususta çeşitli haberler yayınlandı. Bu konudaki görüşünüzü alabilir 
miyiz ?

* Mitsotakis’in ziyareti sırasında, güney Kıbrıs’taki Rum silahlan
masını desteklemek üzere askeri alanda bazı kararlara varıldığı, ancak 
bunun gizlenmeye çalışıldığı anlaşılmaktadır. Bu durumu çok yakından 
ve ciddi biçimde izleyeceğimiz kuşkusuzdur.
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TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE YENİ ZELANDA ARASINDA 
EKONOMİK YE TEKNİK İŞBİRLİĞİ KARMA KOMİSYONU BİRİNCİ 

DÖNEM TOPLANTI PROTOKOLÜ

(10 Haziran 1991)

1 — Türldye-Yeni Zelanda Ekonomik ve Teknik İşbirliği Karma 
Komisyonu Birinci Dönem Toplantısı 17 Temmuz 1990 tarihinde Welling- 
ton’da bu amaçla teati edilen mektuplar uyarınca, 6-10 Haziran 1991 ta 
rihlerinde Ankara’da yapılmıştır.

2 — Toplantı ticari, ekonomik ve teknik ilişkilerini eşitlik ve kar
şılıklı yarar esaslarına göre güçlendirip daha da geliştirmek arzusunda 
olan iki ülke arasındaki dostane ilişkileri yansıtan samimi bir havada 
cereyan etmiştir.

3 — Türk Heyetine Türkiye Cumhuriyeti Devlet Bakanı Sayın 
Kemal Akkaya, Yeni Zelanda Heyetine de Yeni Zelanda Ticaret Müza
kereleri Bakanı Sayın Philip Burdon başkanlık etmişlerdir.

4 — Ziyareti esnasında Sayın Philip Burdon Türkiye Cumhuriyeti
Devlet Bakanı Sayın Mehmet Keçeciler ve Devlet Bakanı Sayın Kâmran
İnan’a nezaket ziyaretinde bulunmuştur. Sayın Bakan Burdon ayrıca, mu
hatabı Sayın Kemal Akkaya ile de bir görüşme yapmıştır.

5 — Açılış oturumunda, Heyet başkanları ülkelerinin ekonomik du
rumları hakkında kapsamlı açıklamalar yapmışlar, Türkiye ve Yeni Ze
landa arasındaki tüm ikili ticari ve ekonomik ilişkileri gözden geçirmiş
ler ve çeşitli uluslararası ekonomik konularda yararlı görüş alışverişinde 
bulunmuşlardır.

Ekonomik ve Teknik İşbirliği Karma Komisyonu Toplantısının so
nuçları aşağıda özetlenmiştir:

TİCARİ İLİŞKİLER

1 — Taraflar ikili ticaretin gelişimini gözden geçirmişler ve ticaret 
hacminin iki ülke potansiyelini yansıtmaktan uzak olduğunu not etmiş
lerdir.

Bu bakımdan Taraflar, iki ülke arasındaki ticaretin karşılıklı yarar 
esaslarına göre mümkün olan en üst düzeye çıkarılması ve çeşitlendiril
mesi için birlikte çaba göstermek hususunda anlaşmışlardır.

Türk tarafı Yeni Zelanda’ya ihraç edilebilir seçilmiş Türk malları 
iş’ari listesini tevdi etmiştir (Ek III).
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2 — Taraflar iki ülke arasındaki ticari ilişkileri geliştirmek için özel 
sektörleri arasındaki işbirliğinin önemini vurgulamışlardır. Bu amaçla 
Taraflar, Türkye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile İhracatı Geliş
tirme Etüd Merkezi (İGEME) ve Yeni Zelanda Ticareti Geliştirme Ku
rulu ile diğer ilgili Yeni Zelanda kuruluşları aracılığıyla her iki ülkede 
ticaret, iş ve yatırım imkanları hakkında bilgi teati etmeyi kararlaştır
mışlardır.

Taraflar, Türkiye ve Yeni Zelanda özel sektörleri arasındaki bu tür 
ilişkilerin, Türkiye-'Yeııi Zelanda îş Komitesi’nin kurulmasına yolaçabile- 
ceğiııi öngörmüşlerdir.

3 — Taraflar, birbirlerinin ürünlerinin, kendi ülkelerinde tanıtılması 
yolunu açacak olan ticari fuar ve sergilere katılımın yarattığı fırsatları 
tekrarlamışlardır.

Bu çerçevede; Türk Tarafı Yeni Zelanda tarafını, 1991 yılında İzmir 
Enternasyonal Fuarı’nft, 1992 yılında da AGRO-GAP Fuarı’na katılmaya 
davet etmiştir.

4 — Taraflar, mevcut dağıtım imkanlarının avantajlarından yarar
lanarak birbirlerinin ürünlerini bölgelerindeki üçüncü ülkelere re-export 
etme konusunda işbirliği imkanlarını ve fırsatlarını araştırmayı karar
laştırmışlardır.

■ EKONOMİK VE TEKNİK İŞBİRLİĞİ

1 — Yeni Zelanda Tarafı gıda işleme, paketleme ve üçüncü ülkelere 
yönelik pazarlama konularında Türkiye ile işbirliği yapmaya duyduğu il
giyi ifade etmiştir. Taraflar bu alandaki potansiyeli araştırmayı karar
laştırmışlardır.

2 — Türk Tarafı, Türk Serbest Ticaret Bölgeleri hakkında Yeni Ze
landa tarafına bilgi vermiştir. Taraflar, Türk STB’niıı mevcut imkanları 
ve üçüncü ülke pazarlarına coğrafî yakınlığını gözönünde bulundurarak 
işbirliği imkanı olan alanları belirlemeyi kararlaştırmışlardır, Bu amaçla 
Türk Tarafı, Yeni Zelanda Tarafını Türk STB’ni ziyaret etmek üzere 
davet etmiştir.

3 — Taraflar, ortak yatırımları da kapsayan şekilde, ekonomik iş
birliğinin önemini vurgulamışlardır. Bu çerçevede, işbirliği potansiyeli 
olan alanların değerlendirilmesi amacıyla, iki ülke işadamları arasında 
bilgi, doküman ve heyet teatisinin teşvikinde mutabık kalmışlardır.

4 — Türk Tarafı Yeni Zelanda Tarafına Yap-İşlet-Devret (YİD) 
modeli hakkında bilgi vermiştir, Türk Tarafı ayrıca, bu çerçevede Tür
kiye’de jeotermal elektrik santralleri yapımı konusunda işbirliği imka
nını belirtmiştir.
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Türk Tarafı, bilgi ve uzman değişimi yoluyla Yeni Zelanda Tarafı 
iîe epitermal altın yatakları araştırmasında işbirliğine duyduğu ilgiyi de 
ifade etmiştir.

5 — Taraflar Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) bölgesinde işbir
liği imkanlarını incelemişlerdir.

Türk Tarafı aşağıdaki konuları bölgede tarım teknolojisinde işbir
liği imkanı olan alanlar olarak belirlemiştir.

— Sığır ve koyun yetiştiriciliğinin geliştirilmesi,
— Meracılığm geliştirilmesi ve yönetimi,
— Meyva üretiminin geliştirilmesi.
6 — Taraflar aşağıdaki tarımsal alanlarda işbirliği yapmayı karar

laştırmışlardır.
— Mera arazisi tesisinde büyük önem taşıyan yüksek kalitede buğ

day ve baklagil tohumlarının üretilmesi,
— Aşırı kullanım ve su erozyonu sonucunda aşınmış boş alanların 

yeniden kullanılabilmesi hususunda ortak yatırım imkanları,
— Türkiye’nin 300 - 500 mm yağış alan bölgelerine adapte olabilecek, 

genetik yönden üstün vasıflı, büyük ve küçük baş hayvanların yetiştiril
mesi konusunda ortak projeler,

— İvesi koyunlarımn süt ve yün veriminin geliştirilmesi,
— Süt ineklerinin süt veriminin iyileştirilmesi,
— Çayır - meraların ve yem bitkileri üretiminin geliştirilmesi,
— Kivi meyvası gibi çeşitli türde meyva yetiştirilmesi konusunda 

işbirliği,
— Ormancılık sektörünün yönetimi ve geliştirilmesinde işbirliği,
— Hayvan ilaçlarının kayıt ve üretiminde işbirliği,
7 — Yeni Zelanda Tarafı, hamile süt inekleri ithalatını Avrupa ve 

Kuzey Amerika ülkeleri menşei ile sınırlayan Türk Kararnamesinin, Yeni 
Zelanda’yı da kapsayacak şekilde genişletilmesini talep etmiştir.

8 — Taraflar, inşaat, müşavirlik ve müteahhitlik hizmetleri alan
larındaki işbirliği imkanlarını gözden geçirmişlerdir. Taraflar, sözkonusu 
alanlardaki işbirliğini genişletmek için ilgili kuruluşlarına birbirleriyle 
daha yakın temasa girmeleri tavsiyesinde bulunmak hususunda anlaş
mışlardır.

9 — Türk Tarafı, her iki ülkenin birbirlerinin öğrencilerine öncelik
le tarımsal öğrenim alanında burs vermesi için Yeni Zelanda’nın mutabık 
kalmasını talep etmiştir.

10 — Taraflar, iki ülkenin ziraat üniversiteleri ve diğer tarımsal 
enstitüleri arasındaki teknik işbirliğini teşvik etmek konusunda anlaş
mışlar ve özellikle tarımsal eğitim ile araştırma alanında Türkiye’deki 
Dicle üniversitesi ile Yeni Zelanda’daki Lincoln üniversitesi arasında 
teknik işbirliğinin başlatılması önerisini not etmişlerdir.
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11 — Taraflar, savunma elektroniği de dahil olmak üzere diğer sek
törlerde işbirliği imkanlarının bulunduğunu kabul etmişlerdir.

Taraflar Türkiye-Yeni Zelanda Ekonomik ve Teknik İşbirliği Kar
ma Komisyonu’nun İkinci Dönem Toplantısının diplomatik kanallarla mu
tabık kalınacak bir tarihte, Yeni Zelanda’da yapılmasını kararlaştırmış
lardır.

İstanbul’da, 10 Haziran 1991 tarihinde herbiri aynı derecede geçerli 
olmak üzere İngilizce dilinde iki asıl nüsha olarak hazırlanmış ve imza
lanmıştır.

YENİ ZELANDA’YA İHRAÇ EDİLEBİLİR SEÇİLMİŞ 

TÜRK MALLARI LİSTESİ

— Meyvalar (taze, kurutulmuş, konserve edilmiş, hazırlanmış)
— Kuru üzüm
— Kuru incir
— Sert kabuklu meyvalar
— Çay
— Tütün ve sigaralar vb.
— Krom cevheri
-— Alüminyum ürünleri
— Demir ve çelik ürünleri (çelik kütükler, pik demir, döküm demir, 

demir çubuklar (İPE), her türlü ürünler)
— Petrol ürünleri
— İç ve dış lastikler
— Sentetik elyaf ve kumaşlar
— Cam ürünleri
— Telekominikasyon teçhizatı
— Uçucu yağlar ve parfümler
— Polipropilen
— Pamuk ipliği ve pamuklu mensucat 
—Battaniye ve çarşaflar vb.
—• Halılar, kilimler ve sumaklar
— Seyahat malzemeleri, el çantaları
— Ayakkabılar
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TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ■
ÎLE

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ 
ARASINDA

TÜRKİYE CUMHURİYETİ VATANDAŞLARININ KUZEY KIBRIS 
TÜRK CUMHURİYETİNE, KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ 

VATANDAŞLARININ TÜRKİYE CUMHURİYETİNE 
PASAPORT YERİNE KİMLİK BELGESİ İLE 

SEYAHAT ETMELERİ HAKKINDA 
ANLAŞMA

(12 Haziran 1991)

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
ile

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti

İki ülke arasında mevcut ekonomik, sosyal ve kültürel bağların güç
lendirilmesi ve bu alanlardaki işbirliğinin en üst düzeye çıkarılması için, 
Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanları
nın 25 Temmuz 1890 tarihinde imzaladıkları «Belge» de yer alan hedefler 
doğrultusunda, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyetine, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlarının Türkiye 
Cumhuriyetine 3 aylık sürelerle kimlik belgesi ile seyahat edebilmelerini 
teminen aşağıdaki hususlar üzerinde anlaşmaya varmışlardır.

MADDE 1

Anlaşma Kapsamına Giren Kişiler

Bu anlaşma maddeleri, taraf devletlerin vatandaşı olan kişilere uy
gulanır.

MADDE 2 

Kimlik Belgesinin Tanımı

Bu anlaşmadan geçen «kimlik belgesi», Türkiye Cumhuriyeti vatan
daşları açısından, nüfus cüzdaninı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti va
tandaşları açısından ise, doğum kâğıdına veya vatandaşlık belgesine da
yalı olarak verilen kimlik kartını ifade eder.
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MADDE 3

Uygulama Esasları

a) Taraf ülke vatandaşları diğer tarafın ülkesine en fazla üç ay 
süre için yapacakları yolculuklarda, ülkeye giriş-çıkış ve seyahatleri es
nasında isterlerse pasaport yerine kimlik belgelerini ibraz edip kullana
bilirler. Ancak, pasaport yerine kimlik belgesi kullanmak isteyenlerden, 
muvazzaf veya ihtiyat askerlik hizmeti çağında bulunanlarla, Silahlı Kuv
vetler mensupları, yetkili askeri makamlardan alacakları seyahatlerine 
mani bir hal bulunmadığına dair bir belgeyi; reşit olmayanlarla mahcur
lar, yalnız seyahat etmeleri halinde kanuni mümessillerinin muvafakat
lerini belirten ve noterce tasdik edilmiş veya resmi makamlardan alınmış 
bir vesikayı ayrıca ibraz etmekle yükümlüdürler.

b) Taraf ülkelerde herhangi bir sebeple üç aydan fazla ikamet et
mek isteyenler ülkeye giriş, çıkış ve seyahatleri esnasında pasaport kul
lanmakla yükümlüdürler.

. c) İki ülke giriş ve çıkışlarında pasaport yerine kimlik belgesi kul
lananlar giriş yaptığı ülkenin sınır kapısında örneği ekli «Giriş-Çıkış For- 
mu»nu düzenlemek ve bu formu seyahat süresince muhafaza ederek, is
tenildiğinde ibraz etmek ve çıkışta yetkili makamlara iade etmekle yü
kümlüdürler.

d) Kimlik belgesi ile seyahat eden taraf ülke vatandaşlarının ya
rarlanabilecekleri veya yararlanamayacakları gümrük muafiyetleri ve di
ğer haklar, taraf ülkelerin mevzuatlarına göre belirlenir.

e) Taraf ülkelerden başka ülkelere girişte ve başka ülkelerden ta 
raf ülkelere gelişte pasaport kullanılması zorunludur.

f) Seferberlik ve savaş halinin ilân edilmesi durumunda taraf ülke
ler arasında ancak pasaport ile seyahat edilebilir.

MADDE"4 

Uygulama Makamları

Bu anlaşma hükümlerini Türkiye Cumhuriyeti’nde Dışişleri Bakan
lığı, İçişleri Bakanlığı, Maliye ve Gümrük Bakanlığı, Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti’nde, bu Bakanlıkların muadili Bakanlıklar uygular.

MADE 5 

Düzenlemeler

Bu anlaşmanın uygulanmasını kolaylaştırmak amacıyla taraf ülke 
uygulama makamları bu anlaşmaya aykırı olmamak kaydıyla, gerekli dü
zenlemeleri yapabilirler.
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MADDE 6

İşbirliği ve Yardım

Taraflar, Milli mevzuatları uyarınca, ülkeye giriş veya çıkış yasağı 
bulunanlarla ilgili olarak, uygun gördükleri tedbirleri almaya devam eder
ler ve bu konuda işbirliği yaparlar. Sözkonusu kişilerden diğer taraf ül
keye girdiği tespit edilenlerin, ülkelerine iade edilmeleri sağlanır.

MADDE 7 

İmza, Onay ve Yürürlüğe Giriş

Bu anlaşma taraf ülkelerin yetkili makamlarınca imzalanması ve 
onay belgelerinin teati edilmesinden sonra yürürlüğe girer.

MADDE 8 

Geçerlilik Süresi

Bu anlaşma bir yıl süreyle geçerli olup, geçerlilik süresinin bitimin
den 8 ay önce taraflardan biri tarafından yazılı olarak feshi ihbar edil
medikçe, kendiliğinden aynı süre ile uzatılmış sayılır.

Bu anlaşma 12 Haziran 1991 tarihinde Lefkoşa’da Türkçe olarak 
iki nüsha halinde imza edilmiştir.
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YUNANİSTAN BAŞBAKANI MİTSOTAKİS’İN 5 HAZİRAN 1991 GÜNÜ 
DEVLET TELEVİZYONU ET-2’YE VERDİĞİ DEMEÇTE TÜRKİYE’YLE 
İLİŞKİLER KONUSUNDAKİ İFADELERİYLE İLGİLİ BİR SORUYA 

BAKANLIK SÖZCÜSÜ MURAT SUNGAR’IN CEVABI

(12 Haziran 1991)

Başbakan Mitsotakis’in Türkiye’yle dürüst ve ciddi bir diyalog iste
diğini ve konuşulacak çok şey olduğunu ifade etmiş olması kayda değer 
bir gelişmedir. Böyle bir diyalog için Türkiye bakımından, iç veya dış 
politikayla ilgili hiçbir engel mevcut değildir. İki ülke arasındaki sorun
ları çözüme kavuşturmanın yegane yolunun diyalog ve müzakere oldu
ğunu yıllardır ve bugün de ısrarla savunan ve buna her zaman, hazır ol
duğunu beyan eden taraf Türkiye’dir.

Türkiye ile Yunanistan’ın iki komşu ve müttefik ülke olarak dostluk 
ve işbirliği ilişkileri içinde bulunmaları karşılıklı menfaatlerinin en tabii 
gereğidir. Geçen yıl iki ülke Başbakanları arasında varılan mutabakata 
rağmen, bugüne kadar anlamlı bir diyalog tesis edilememiş olmasının 
sebebi, öncelikle, bunun Yunanistan tarafından Kıbrıs konusunda ileri 
sürülen önşartlara bağlanmış bulunmasıdır. Başbakan Mitsotakis’in ifa
deleri bu önşartm kalktığı anlamına geliyorsa, bunu memnuniyetle kar
şılarız. Türkiye’nin Kıbrıs konusunda yaptığı 4’lü Konferans önerisinin 
bu meseleye çözüm bulunmasında ada’nm iki halkına yardımcı olmak 
için iki anavatan bakımından önemli bir fırsat oluşturduğunu bu vesi
leyle hatırlatmak isteriz.

Türkiye, karşılıklı bütün sorunları kapsayan ve sarih bir gündemle 
diyalog masasına derhal oturmaya hazırdır. Bunun için hiçbir önşartımız 
yoktur. Bu Yunanistan için de böyleyse, muhtevalı bir diyaloğuıı gerçek
leşmesine engel kalmayacaktır.

DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANI ORAMİRAL İRFAN TIN AZ’A 
ATFEDİLEN BEYANLA İLGİLİ OLARAK YUNAN HÜKÜMET 

SÖZCÜSÜ POLYDORAS TARAFINDAN 11 HAZİRAN’DA YAPILAN 
AÇIKLAMA HARKINDAKİ BİR SORUYA DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 

SÖZCÜSÜ MURAT SUNGAR’IN CEVABI

(13 Haziran 1991)

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral İrfan Tmaz’m Deniz Kurdu 
-2/91 tatbikatı sırasında basın mensupları ile yaptığı bir sohbette 

Hanlılar o kadar ileri gittiler ki, uluslararası sulardaki insan yaşamayan 
kaya parçalarının bile kendi toprakları olduğunu iddia ediyorlar. Bun
ların hiçbiri kabule şayan değildir» şeklinde bir beyanda bulunduğuna
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ilişkin haberlere basın yerverildıği görülmüştür. Yunan Hükümet Söz
cüsü de keyfiyetin Türkiye nezdinde tahkik ve teyidine gerek dahi gör
meden basın haberlerinde yeralan bu ifade üzerine açıklamada bulunmuş
tur. Bunun üzerine yapılan incelemede, Oramiral Tmaz’m sözlerinin hatalı 
bir biçimde yansıtıldığı anlaşılmıştır. Oramiral Tmaz’m gerçekte «Açık 
denizlerde yerleşmeye elverişli olmayan veya kendilerine mahsus ekono
mik hayatı bulunmayan kaya parçalarının kıta sahanlığı ve ekonomik 
bölgeye sahip bulunmayacağı gerçeğinin Yunanistan tarafından geçmişte 
kabul edilmek istenmediği» şeklinde bir ifadede bulunduğu ortaya çık
mıştır. Sayın Deniz Kuvvetleri Komutanının bu ifadeleri uluslararası hu- 
kukda kabul gören bir ilkeyi Yunanistan’ın içine sindirmekte gösterdiği 
isteksizliği vurgulamaktadır.

IRAK BAŞBAKAN YARDIMCISI TARIK AZİZİN TÜRKİYE’Yİ 
ZİYARETİ KONUSUNDA DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZCÜSÜ 

MURAT SUNGAR’IN BASIN AÇIKLAMASI
(13 Haziran 1991)

Irak Başbakan Yardımcısı Tarık Aziz, 12-13 Haziran 1991 tarihle
rinde Ankara’ya bir çalışma ziyaretinde bulunmuştur. Bu ziyaret sıra
sında Irak Başbakan Yardımcısı, Dışişleri Bakanı Ahmet Kurtcebe Alp- 
temoçin ile iki kez biraraya gelmiş, Başbakan Yıldırım Akbulut ve Cum
hurbaşkanı Turgut Özal tarafından ayrı ayrı kabul edilmiştir.

Irak Başbakan Yardımcısı görüşmelerde, Irak’taki durum ve son 
gelişmeler hakkında bilgi vermiştir. Tarık AziZ, Irak Hükümetinin Tür
kiye ile iyi ilişkiler tesisine önem atfettiğini ve ikili ilişkilerin Körfez 
krizi öncesi düzeye çıkarılmasını arzuladığını ifade etmiştir.

Türk tarafı, Türkiye’nin Körfez krizinde meşruiyet çizgisine dayalı, 
BM Güvenlik Konseyi kararları çerçevesinde bir politika izlediğini hatır
latmış, bundan böyle de aynı meşruiyet çizgisi içerisinde kalmaya devam 
edeceğini belirtmiştir.

Irak Başbakan Yardımcısı petrol boru hattının yeniden işletmeye 
açılması konusu üzerinde durmuştur. Boru hattının kullanılabilmesinin 
Yaptırımlar Komitesi’nin kararma ve BM Güvenlik Konseyinin amborgo 
kararını kaldırmasına bağlı olduğu Türk tarafınca izah edilmiştir.

Görüşmelerde Türkiye’nin Irak halkına ilaç ve gıda maddeleri yar
dımında bulunması hususu üzerinde de durulmuş, Türk tarafı BM Yaptı
rımlar Komitesince belirlenen usuller çerçevesinde bu yardımın gerçekleş
tirileceğini belirtmiştir.

Türk tarafı görüşmelerde, Irak nüfusunu oluşturan tüm kesimlerin 
yönetime katılımına ve temel hak ve özgürlüklerden eşit biçimde yarar
lanmasına imkan verecek demokratik bir sisteme geçilmesinin. Irak’ın 
sorunlarının çözümünü kolaylaştıracağına olan inancını da dile getirmiştir.
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ABD DIŞİŞLERİ BAKANININ KIBRIS KONUSUNDAKİ MEKTUBU 

HARKINDAKİ HABERLERLE İLGİLİ SORULARA DIŞİŞLERİ 

BAKANLIĞI SÖZCÜSÜ MURAT SUNGAR’IN CEVABI 

(18 Haziran 1991)

Kıbrıs konusundaki gerçeklerin ve Kıbrıs Türk görüşlerinin uluslar
arası alanda yaygın biçimde anlaşılması bizim için özel bir önem taşımak
tadır. Bu amaçla tarafımızdan Kıbrıs’ta anlaşmaya dayalı bir çözüme 
ilgi gösteren ülkeleri bu gerçekler ve gelişmeler hakkında aydınlatmak 
amacıyla sürekli bir çaba harcanmaktadır. Bu çerçevede, geçtiğimiz ay
lar boyunca ABD ile de sözlü ve yazılı olarak görüş alış-verişinde bulu
nulmuş, Kıbrıs Türk halkının meşru hak ve çıkarları, tarafların siyasal 
eşitliğine dayanacak kapsamlı bir çözüme yapıcı yaklaşımı ve BM Genel 
Sekreterinin iyiniyet görevi çerçevesinde böyle bir çözüm arayışına yap
tığı büyük katkılar hakkında ABD yönetiminin bilinçlendirilmesine çalı
şılmıştır. Böyle bir süreç içinde muhataplarımızla görüşbiıiiği içinde bu
lunduğumuz geniş bir alan yanında, farklı bakış açılarına sahip olduğu
muz noktalar da vardır. Bizim için öııem taşıyan nokta, gerçeklerin ön
yargılardan ve propagandadan arınmış biçimde algılanmasını sağlamak 
ve görüşbiıiiği alanını genişletmektir. Bu nedenlerle, bu görüş alış-verişi 
yararlı görülmüş ve gerek KKTC’nin, gerek Türkiye’nin temel yaklaşım 
ve görüşlerinin en açık biçimde vurgulanmasına çalışılmıştır. Aynı yak
laşım içinde, Dışişleri Bakanımız tarafından bugün ABD Dışişleri Baka
nına bir mektup gönderilmiş bulunmaktadır.
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TÜRKİYE - MISIR MÜŞTEREK KOMİSYONUNUN V. DÖNEM 

TOPLANTI PROTOKOLÜ 

(20 Haziran 1991)

Türk - Mısır Müşterek Emlâk Komisyonu V. Dönem Toplantısı iki 
ülke arasındaki kardeşlik ve dostluk duyguları içerisinde Ankara’da 17-21 
Haziran 1991 tarihleri arasında yapılmıştır.

Türk Tarafı, Mısır Tarafına, Emlâk Komisyonunun tekrar bir araya 
gelmesinden duyduğu memnuniyeti belirttikten sonra, toplantının, iki ül
ke arasındaki ilişkilerin doruğa vardığı ve bölgede müşterek siyaset uy- m 
gulamanm yararlarının daha da belirgin bir hale geldiği bir sırada yapıl
dığını belirtmiştir.

Mısır Tarafı, Türk dostlarının kendilerine gösterdikleri hüsnü ka
bulden dolayı teşekkür ettikten sonra, Taraflar arasındaki ilişkilerin de
rinliğini idrak ettiklerini ve kendilerinin sorunların çözülmesi için ciddi 
ve yapıcı çalışmalarda bulunacaklarından Türk Tarafının emin olmasını 
istediklerini ve hak sahiplerinin haklarına kavuşmalarını sağlamak için 
gereğini yapacaklarını belirtmiştir.

Müşterek Komisyon dönem toplantısında görüşmelerde takip edile- j * 
cek esasları tespit etmiş ve gündemdeki teknik konuların incelenmesi 
için Vakıflar Alt Komitesi ile Bankacılık ve Maliye Alt Komitesini kur
muştur.

Müşterek Komisyon bu tutanağa bağlı Vakıflar Alt Komisyonu ra
poru ile yine bu tutanağa bağlı Bankacılık ve Maliye Alt Komitesinin 
raporunu incelemiş ve Müşterek Komisyona intikal ettirilen görüş ayrı
lıkları dışındaki hususları onaylamıştır.

Mısır Tarafı ihtilaf konusu belgelerin hüccetler, mütevelliler ile il- 
gili kararlar (sekestrasyon) ve taksim komisyonu kararlarından, müte
şekkil olduğunu belirtmiştir.

Mısır Tarafı hüccetlerin çıkartılıp Adalet Bakanlığının izni alındık
tan sonra Türk tarafına verileceğini belirtmiştir.

Mısır Tarafı mütevelli kararlarını Adalet Bakanlığından yazılı ola
rak talep edeceğini, Uluslararası İşbirliği Bakanlığından bir memuru bu 
işin takibi ile görevlendireceğini ve bu görevlinin Yetkili Mercii ile işbir
liği yaparak kararları çıkartacağını belirtmiştir.
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Mısır Tarafı taksim komisyonlarının idari bir kuruluş olmasına rağ
men bağımsız çalıştıklarını, aynı zamanda mahkeme gibi karar verip, 
yargı yetkilerinin bulunduğunu ifade etmiş, buna rağmen, sözkoııusu ko
misyonlardan Uluslararası İşbirliği Bakanlığından bir temsilcinin istenen 
karar süretlerini çıkartmakla görevlendirileceğini ve Türk Tarafına bilgi 
verileceğini belirtmiştir.

Müşterek Komisyon, Mısır Vakıflar Bakanlığı ve Uluslararası İşbir
liği Bakanlığı mensupları ile Kahire’d eki Yetkili Memurdan oluşan 3 -4  
kişilik bir Hazırlık Komitesi kurulmasına karar vermiştir. Hazırlık Ko
mitesi, tazminata konu olan dosyaları tek tek inceleyecek, dosyalar hak
kında karar verecektir. Hazırlık Komitesi çalışmaları hakkında her ay 
Mısır ve Türk Tarafına bilgi verecektir. Hazırlık Komitesinin olumlu 
karar verdiği dosyaların tazminine hemen geçilecek; üzerinde karar ve
rilemeyen dosyalar Müşterek Komisyona iletilecektir.

Vakıflar Bakanlığı uhdesinde bulunan Vakıflar hakkında gerekli bil
gi ve belgeler eskiden olduğu gibi Türk Tarafına verilmeye devam edile
cek, Vakıflar Bakanlığının uhdesinde bulunmayan, üçüncü şahısların yö
netimindeki vakıflar hakkında ise, tazminat talebinde bulunan Türk va
tandaşlarının haklarının korunması ve bu haklarının sağlanabilmesi için 
Türk ve Mısır Tarafı işbirliğinde bulunacaklardır. Mısır Tarafı sözkonusu 
vakıfların yerlerinin veya kuruluş tarihlerinin kendisine bildirilmesi ha
linde gerekli araştırmayı yapacağını vaadetmiştir.

Türk ve Mısır veraset ilamlarının arasında mubayenet olduğu ve 
Hazırlık Komitesi ve Müşterek Komisyon meseleyi çözemediği takdirde, 
konu, Türk Tarafınca mahkemeye intikal ettirilecektir.

Türk Tarafı, diğer mirasçılar ile birlikte zamanında başvurmamış 
olan mirasçıların, müracaatta bulunmalarını sağlamak amacıyla, diğer 
mirasçıların kanuni süre içerisinde başvurmuş olmaları kaydıyla, müra
caat süresine ilişkin sürenin değiştirildiği tarihten itibaren 1 yıllık yeni 
bir süre için uzatılmasını talep etmiştir.

Mısır Tarafı, bu konuyu Mısır’da, olurlarını almak amacıyla yetkili 
makamlara götüreceğini ve sonuçtan Türk Tarafına bilgi vereceğini be
lirtmiştir.

Müşterek Komisyon 6. Dönem Toplantısını Şubat 1992 tarihinde, 
bir hafta süreyle, Kahire’de yapmayı kararlaştırmıştır. 
YUGOSLAVYA’DAKİ SON GELİŞMELER KONUSUNDA SORULAN 

BİR SUALE DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZCÜSÜ MURAT- SUNGAR’IN
CEVABI 

(27 Haziran 1991)
Türkiye, Avrupa’da ve Balkanlarda barış, istikrar ve huzurun deva

mına büyük önem atfetmektedir. Yugoslavya’nın halen karşılaşmakta ol
duğu iç sorunların ülkeyi oluşturan unsurların yapıcı gayretleriyle, müş
terek çıkarları doğrultusunda asılacağına inanmaktayız...................—

T  C'i • o
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GOVERNMENT PROGRAMME 
(FOREIGN POLICY)

(30 June 1991)

MR. SPEAKER, DISTINGUISHED MEMBERS,
IN LINE WITH THE GENERAL PRINCIPLES LAID OUT BY 

KEMAL ATATÜRK, THE FUNDAMENTAL TENET OF OUR FOREIGN 
POLICY IS TO CONTRIBUTE TO THE PRESERVATION AND CONTI
NUATION OF REGIONAL AND .GLOBAL PEACE AND SECURITY 
AND THE PROMOTION OF INTERNATIONAL COOPERATION. THE 
NUMBER ONE FOREIGN RELATIONS PRIORITY OF OUR GOVERN
MENT WILL BE THE PRESERVATION QF OUR NATIONAL INTE
RESTS IN AN EFFECTIVE MANNER WITH GREAT CARE AND 
DETERMINATION, BASED ON RESPECT FOR INDEPENDENCE, 
SOVEREIGNTY, TERRITORIAL INTEGRITY, PACTA SUNT SER
VANDA AND PEACE-PRINCIPLES OF OUR FOREIGN POLICY SINCE 
THE FOUNDATION OF THE TURKISH REPUBLIC.

IN IMPLEMENTING HER FOREIGN POLICY, TURKEY IS IN 
A POSITION TO BENEFIT TO THE LARGEST EXTENT FROM HER 
SPECIAL AND PRIVILEGED GEOGRAPHIC LOCATION. BESIDES 
BEING A EUROPEAN COUNTRY, TURKEY IS AT THE SAME TIME 
A MEDITERRANEAN, BLACK SEA, BALKAN, AND MIDDLE EAS
TERN COUNTRY. THEREFORE, SHE HAS AN EXCEPTIONAL CENT* 
RAL LOCATION FOR THE PROMOTION OF INTER-REGIONAL 
COOPERATION. THESE UNIQUE CHARACTERISTICS DICTATE 
THAT TURKEY PURSUE A MULTIFACETED ACTIVE FOREIGN 
POLICY.

MR. SPEAKER, DISTINGUISHED MEMBERS,
MINDFUL OF THE RESPONSIBILITIES TO THE INTERNATI

ONAL COMMUNITY AND TO PIER NEIGHBORS, TURKEY WILL 
STRIVE TO ELIMINATE UNCERTAINTIES IN HER REGION AND 
CONTINUE TO CONCRETELY DISPLAY HER SPECIAL ROLE AS 
A STABILIZING FACTOR IN THE AREA WITH HER ACTIVE FORE
IGN POLICY AND REGIONAL COOPERATION PROJECTS.

OUR GOVERNMENT WILL BE A PIONEER IN TAKING STEPS 
TOWARDS CREATING A CLIMATE FOR WELFARE, STABILITY, 
COOPERATION AND TRUST IN TPIE BALKANS, THE BLACK SEA 
REGION, THE MEDITERRANEAN, AND THE MIDDLE EAST. I 
WOULD LIKE TO CITE THE BLACK SEA ECONOMIC COOPERATION 
ZONE; THE ECONOMIC COOPERATION ORGANIZATION, OF WHICH 
TURKEY, IRAN AND PAKISTAN ARE MEMBERS; AND THE MULTI
FACETED COOPERATION IN THE BALKANS AS IMPORTANT 
EXAMPLES IN THIS REGARD.
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MR. SPEAKER, DISTINGUISHED MEMBERS,
IN LINE WITH THE MOTHERLAND PARTY’S FUNDAMENTAL 

PRINCIPLES, OUR GOVERNMENT GIVES UTMOST PRIORITY TO 
THE INDIVIDUAL, TODAY INDIVIDUALS ARE NOT ONLY THE 
SUBJECTS OF DOMESTIC LEGAL SYSTEMS BUT OF INTERNATI
ONAL LAW AS WELL. INDEED, INDIVIDUALS HAVE THE RIGHT 
TO APPLY TO INTERNATIONAL COURTS. TURKEY IS AMONG 
THOSE COUNTRIES WHICH HAVE GRANTED THEIR CITIZENS 
THIS RIGHT.

IN 1987 WE APPLIED FOR FULL MEMBERSHIP TO THE 
EUROPEAN COMMUNITY. AS IS EMPHASIZED IN THE REPORT 
AND SUGGESTIONS FOR COOPERATION PREPARED BY THE EC 
COMMISSION UPON TURKEY’S APPLICATION FOR FULL MEM
BERSHIP, OUR FIRST AIM IS TO INITIATE A PROCESS OF NEW 
RAPPROCHEMENT AND COOPERATION AND INCREASE THE 
ELEMENTS FOR INTEGRATING TURKEY WITH THE EC WITH A 
VIEW TO PAVING THE WAY FOR TURKEY’S MEMBERSHIP. IT IS 
OUR FIRM BELIEF THAT FUNDAMENTAL RIGHTS AND FREE
DOMS, A PLURALISTIC DEMOCRACY, FREE ELECTIONS, AND A 
MARKET ECONOMY ARE THE COMMON DENOMINATORS BET
WEEN TURKEY AND THE EC COUNTRIES. IN ORDER TO ENSURE 
A STRONG AND DYNAMIC STRUCTURE IN TURKISH-EC RELATI-

IT IS CRITICAL THAT THE RECENTLY ESTABLISHED CSCE 
INSTITUTIONS SUCCESSFULLY FUNCTION AND MATURE IN 
ORDER TO REALIZE THE «NEW EUROPE,» THE FRAMEWORK 
OF WHICH HAS BEEN DRAWN UP BY THE PARIS CHARTER. 
TURKEY WILL MAKE CONSTRUCTIVE EFFORTS VIS-A-VIS THE 
CSCE AND THE EUROPEAN COUNCIL.

TURKEY WILL CONTINUE PLAYING AN EFFICIENT AND 
ACTIVE ROLE WITHIN NATO IN SECURITY AND OTHER ISSUES. 
IN LINE WITH OUR MEMBERSHIP OBJECTIVE AND IN HARMONY 
WITH NATO, WE ARE DETERMINED TO PROMOTE OUR RELATI
ONSHIP WITH THE WESTERN EUROPEAN UNION (WEU), WHICH 
HAS THE POTENTIAL TO ASSUME AN IMPORTANT ROLE IN THE 
SHAPING OF A EUROPEAN SECURITY AND DEFENSE ORDER.

WE WILL APPROACH OUR BILATERAL RELATIONSHIP WITH 
THE UNITED STATES, AN IMPORTANT COMPONENT OF OUR 
FOREIGN POLICY, WITH A LONG-TERM PERSPECTIVE. WE IN
TEND TO FURTHER PROMOTE OUR TIES OF FRIENDSHIP AND 
ALLIANCE WITH AN UNDERSTANDING TO SERVE MUTUAL INTE
RESTS AND TO STRENGTHEN OUR RELATIONSHIP BY GIVING 
DUE CONSIDERATION TO ITS ECONOMIC DIMENSION.
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THE REUNIFICATION OF GERMANY, OUR TRADITIONAL 
FRIEND, HAS BEEN A TURNING POINT IN RECENT EUROPEAN 
HÏSTOEY. WE ARE DETERMINED TO FULLY PORMOTE OUR BILA
TERAL RELATIONS IN EVERY FIELD WITH GERMANY, A NATION 
WHICH HAS NOW ASSUMED WIDER RESPONSIBILITIES IN THE 
POLITICAL AND ECONOMIC TRANSFORMATION OF EUROPE.

MR. SPEAKER, DISTINGUISHED MEMBERS,
THE POLICY TURKEY FOLLOWED THROUGHOUT THE GULF 

CRISIS, BASED ON INTERNATIONAL LAW AND UN SECURITY 
COUNCIL RESOLUTIONS, WILL HENCEFORTH BE IN THE SAME 
DIRECTION. AS A REGIONAL COUNTRY, WE ATTACH IMPORTAN
CE TO OUR RELATIONS WITH IRAQ AND TO OUR TIES WITH 
THE IRAQI PEOPLE. IN ORDER TO CREATE THE NECESSARY 
CONDITIONS FOR THE NORMALIZATION OF THESE RELATIONS, 
WE ARE OF THE OPINION THAT IRAQ SHOULD MEET THE REQU
IREMENTS SET BY THE UN SECURITY COUNCIL RESOLUTIONS.

OUR GOVERNMENT IS DETERMINED TO FURTHER PROMOTE 
THE FRIENDLY AND COOPERATIVE RELATIONS WITH ALL MEM
BERS OF THE ORGANIZATION OF ISLAMIC CONFERENCE (OIC), 
SUCH AS PAKISTAN, OUR TRADITIONAL FRIEND; SAUDI ARABIA, 
A COUNTRY WITH WHICH WE ENJOY CLOSE RELATIONS; AND 
IRAN, OUR EASTERN NEIGHBOR.

TURKEY, WHO ATTACHES GREAT IMPORTANCE TO THE 
SOLUTION OF THE MIDDLE EAST CONFLICT, BELIEVES THAT 
A JUST AND LASTING PEACE IN THE REGION CAN ONLY BE 
ACHIEVED BY THE WITHDRAWAL OF ISRAEL FROM THE TERRI
TORIES SHE HAS OCCUPIED SINCE THE 1907 NAR, THE RECOG
NITION OF THE LEGITIMATE RIGETS OF THE PA IE  STIR I AN S, 
AND THE RIGHT OF AIM COUNTRIES TO HAVE RECOGNIZED 
AND SECURE BOUNDARIES.

WE SHALL GIVE PRIORITY TO THE REALIZATION OF REGI
ONAL COOPERATION PROJECTS AMONG THE MIDDLE EAST 
COUNTRIES. WITHIN THIS CONTEXT, WE CAN CITE THE RECONS
TRUCTION OF NATURAL GAS AND OIL PIPELINES, LINKING TITE 
ELECTRICITY AND HIGHWAY NETWORK, AND THE «PEACE 
WATER PIPELINE».

MR. SPEAKER, DISTINGUISHED MEMBERS,
WE ARE PLEASED BY THE POSITIVE DEVELOPMENTS THAT 

HAVE TAKEN PLACE IN RECENT YEARS IN OUR RELATIONS 
WITH OUR NORTHERN NEIGHBOR, THE SOVIET UNION. WITHIN 
THE FRAMEWORK OF THE PRINCIPLES BOTH PARTIES HAVE
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METICULOUSLY ABIDED BY SO FAR, WE SHALL WITH A LONG
TERM PERSPECTIVE GIVE PRIORITY TO PROMOTE IN THE PE
RIOD AHEAD COOPERATIVE RELATIONS WITH THE UNION OF 
THE SOVIET SOCIALIST REPUBLICS ON THE ONE HAND AND 
WITH THE INDIVIDUAL REPUBLICS ON THE OTHER.

THE POSITIVE DEVELOPMENTS THAT HAVE TAKEN PLACE 
IN BULGARIA SINCE NOVEMBER 1989, THE POLITICAL WILL 
THAT THE NEW REGIME DECLARED TO SOLVE THE PROBLEMS 
OF THE CITIZENS BELONGING TO THE TURKISH MINORITY, AND 
ITS EFFORTS IN THIS DIRECTION HAVE BROUGHT RELATIONS 
BETWEEN TURKEY AND BULGARIA TO A NEW PHASE AND HAVE 
CREATED HOPES FOR THE NORMALIZATION AND PROMOTION 
OF THESE RELATIONS.

MR. SPEAKER, DISTINGUISHED MEMBERS,

OUR GOVERNMENT SINCERELY BELIEVES IN THE NEED 
FOR ESTABLISHING AND MAINTAINING A STRONG, LASTING 
FRIENDSHIP BUILT ON THE BALANCE OF MUTUAL RIGHTS AND 
INTERESTS BETWEEN THE TWO SIDES OF THE AEGEAN. WE 
BEDIEVE THAT THE VARIOUS PROBLEMS BETWEEN OUR TWO 
COUNTRIES CAN ONLY BE SOLVED THROUGH SERIOUS NEGOTI
ATIONS BASED ON REALISM, COMMON SENSE, AND FARSIGHTED
NESS,

WE APPROACH TURCO-GREEK RELATIONS AWARE OF THE 
EXISTING LONG TERM INTERESTS THAT BIND THE TWO COUNT
RIES AND PEOPLES. WE EXPECT THE GREEK SIDE WILL ALSO 
SINCERELY SHARE THE IDEA THAT THE ESTABLISHMENT OF A 
PERMANENT UNDERSTANDING AND COOPERATION BETWEEN 
GREECE AND TURKEY WILL BENEFIT BOTH COUNTRIES.

OUR GOVERNMENT ATTRIBUTES SPECIAL IMPORTANCE TO 
OUR EXISTING RELATIONSHIP WITH THE TURKISH REPUBLIC 
OF NORTHERN CYPRUS. THE TURKISH-CYPRIOT PEOPLE, BEING 
ONE OF THE TWO INTEGRAL CONSTITUENTS OF THE ISLAND, 
HAVE AND WILL CONTINUE TO HAVE AN EQUAL RIGHT IN 
EVERY FIELD IN DETERMINING THE ISLAND’S FUTURE. TURKEY 
CONSIDERS TPIE CYPRUS PROBLEM IN TERMS OF THE RIGTS 
AND STATUS OF THE TWO PEOPLES ON TPIE ISLAND, AS DEFI
NED BY INTERNATIONAL TREATIES. WITHIN THE FRAMEWORK 
OF THE GOOD OFFICES MISSION OF THE UN SECRETARY GENE
RAL, TURKEY SUPPORTS A SOLUTION OF THE TRESSEM THRO
UGH NEGOTIATIONS BETWEEN THE TWO EQUAL SIDES.

291



IN LINE WITH THE GOOD OFFICES MISSION OF THE UN 
SECRETARY GENERAL, THE FUNDAMENTAL ELEMENTS OF A 
SOLUTION, TO BE REACHED THROUGH A DIRECT NEGOTIATED 
AGREEMENT BETWEEN TWO EQUAL SÏDES ON THE ISLAND, 
ARE CONTAINED IN UN SECURITY COUNCIL RESOLUTION 649. 
THE TURKISH CYPRIOTS ARE MAKING A CONSTRUCTIVE EFFORT 
TO FORM A FRAMEWORK FOR A JUST SOLUTION BASED ON 
THESE PRINCIPLES.

FINALLY, IN AGREEMENT WITH THE TRNC, A QUADRIPAR
TITE MEETING WITH THE PARTICIPATION OF THE TWO EQUAL 
PARTIES IN CYPRUS AS WELL AS TURKEY AND GREECE HAS 
BEEN PROPOSED. DESPITE THE NEGATIVE REACTION OF THE 
GREEK-CYPRIOT SIDE, THE PROPOSAL CONTINUES TO REMAIN 
ON THE AGENDA. PRACTICE HAS ASCERTAINED THAT MANI
PULATING THE CYPRUS ISSUE FOR OTHER POLITICAL PURPOSES 
DOES NOT CONTRIBUTE TO THE SOLUTION OF THE PROBLEM. 
WE HOPE THAT THE GOVERNMENT OF GREECE WILL ACT IN 
RECOGNITION OF THIS FACT.

MR. SPEAKER, DISTINGUISHED MEMBERS,

WE ATTRIBUTE UTMOST IMPORTANCE TO PROTECTING THE 
RIGHTS AND INTERESTS OF TURKISH CITIZENS LIVING ABROAD 
AND TO IMPROVING THEIR LIVING CONDITIONS. WE WISH THEM 
TO ASSUME THE ROLE OF A BRIDGE OF FRIENDSHIP AND RAPP
ROCHEMENT BETWEEN TURKEY AND THE COUNTRIES IN WHICH 
THEY LIVE. TO THIS END, WE WILL CONTINUE TO EXERT EVERY 
EFFORT TO UPGRADE THEIR EDUCATIONAL LEVELS AND TO 
ENSURE THAT THEY REACH THE HIGHEST DESERVED ECHE
LONS IN THOSE COUNTRIES.
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A Ç I K L A M A

(2 Temmuz 1991)

Avrupa ülkelerinde çalışan ve yaşayan takriben 3 milyon vatandaşı
mızın çoğu tatillerini geçirmek üzere, genellikle kara yoluyla Yugoslavya 
üzerinden ülkemize gelmektedirler.

Slovenya ve Hırvatistan’ın bağımsızlıklarını ilân etmeleriyle başla
yan gerginlik ve Yugoslav Federal Ordusunun olaylara müdahale etmesi 
üzerine, Yurda gelecek vatandaşlarımızın güvenliklerini sağlamak ama
cıyla, Slovenya bölgesinden geçmemeleri gerektiği dış temsilciliklerimiz 
vasıtasıyla vatandaşlarımıza ilân edilmiş, Viyana, Budapeşte, Belgrad yo
lunu izlemeleri telkin olunmuştu.

Vatandaşlarımızın, Avusturya ve Macaristan’dan kolaylıkla geçişle
rini sağlamak maksadıyla, her iki ülke nezdinde gerekli girişimler yapıl
mış ve bu ülkelerin, vatandaşlarımıza, hudut girişlerinde vize vermeleri 
temin edilmiştir.

Olayların başlaması sırasında Yugoslavya sınırını geçmiş bulunan 
tahminen 100 otobüs ve TIR’la 5000’e yakın vatandaşlarımıza ait otomo
bilin Slovenya. bölgesinde mahsur kaldığı temsilciliklerimizden alman ha
berler arasındadır. Bu vatandaşlarımızın salimen yollarına devam edebil
meleri için Yugoslavya’daki temsilciliklerimizce ilgili Yugoslav makam
ları, Bakanlığımızca da Yugoslavya Büyükelçiliği nezdinde, müteaddid 
girişimler yapılmıştır ve bu girişimlere devam olunmaktadır.

Vatandaşlarımızdan önemli bir kısmının Macaristan - Romanya - Bul
garistan güzergâhı üzerinden ülkemize gelmeye çalıştıkları öğrenilmiştir. 
Bu konuda, Romanya sınır kapılarındaki işlemlerin çabuklaştırılarak, yı
ğılmanın önlenmesi konusunda Romen makamları nezdinde gerekli giri- 
şilmlerde bulunulmaktadır. Ancak, alman bilgilerden, Romanya ile Bul
garistan arasındaki sınır kapılarında 15 - 20 saate varan beklemeler ol
ması, yollardaki olumsuz seyr-ü sefer şartları, çeşitli asayiş sorunları, 
kaza durumunda gerekebilecek sağlık yardımı yetersizlikleri ve güzer
gâh üzerinde yeterli sayıda benzin istasyonu olmaması ve gıda diğer ih
tiyaçların temini zorlukları nedeniyle transit geçişlerin, muztar kalın
madıkça buradan yapılmaması tavsiye olunmaktadır.

Temas olunan Romanya yetkilileri, vatandaşlarımızın Jlomanya’ya 
girişte kullandıkları Nadlac sınır kapısının yanında Macaristan - Romanya 
arasındaki Artaııd-Bors kapısını da kullanmalarını, Bulgaristan’a geçişte 
ise, Giurgiu (Romanya) - Rusçuk (Bulgaristan) sınır kapısının yamsıra, 
Köstence’nin güneyindeki Vama Veçhe kapısından da yararlanmalarını 
yığılmayı önlemek amacıyla tavsiye etmişlerdir.

Bununla beraber, vatandaşlarımızın olayların istikrar kesbetmesine 
değin, hava yolunu veya deniz yolunu tercih etmeleri yerinde olacaktır.
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Yugoslavya’daki temsilciliklerimizden son olarak alman bilgilere 
göre, Slovenya ve Hırvatistan’da ulaşımın aksadığı, güvenliğin mevcut 
olmadığı anlaşılmaktadır. Bu nedenle, vatandaşlarımızın, durum transit 
geçiş içiıı uygun hale gelene kadar, Yugoslavya’nın, Hırvatistan ve Slo
venya Federe Cumhuriyetleri topraklarından geçmemeleri gerekmektedir.

Vatandaşlarımıza, daha önce tavsiye edilen Viyâna-Budapeşte-Bel- 
grad-Sofya güzergâhının Belgrad-Sofya bölümünde ise ciddî benzin sı
kıntısının başgösterdiği Öğrenilmiştir. Bu sebepten, bu yoldan geçecek 
vatandaşlarımızın tedbirli olmaları gerekmektedir.

TÜRK TOPRAKLARINDA KONUŞLANDIRILMASI MUTASAVVER 
KOALİSYON GÜCÜ İLE.İLGİLİ OLARAK SORULAN BÎR SUALE 
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZCÜSÜ MURAT SUNGAR’IN CEVABI

(4 Temmuz; 1991)

Kuzey Irak’daki duruma ilişkin olarak ve Koalisyon kuvvetlerinin 
bölgede istikrar ve barışın hüküm sürmesine yönelik çabaların bir devamı 
mahiyetinde, ABD başta olmak üzere diğer koalisyon ortaklarıyla bir 
süreden beri yürütülmekte olan istişareler çerçevesinde halen Kuzey 
Irak’da konuşlandırılmış bulunan koalisyon kuvvetlerinin geri çekilmeleri 
sırasında ve onu takip eden süre zarfında ortaya çıkabilecek boşluğu 
bertaraf etmek ve bölge halkının sükun ve barış içinde yaşamlarını sür
dürmelerine katkıda bulunacak bir önlem mahiyetinde, bir tabur büyük
lüğünde bir uluslararası askeri görev gücünün Irak sınırlarına yakın Tür
kiye toprakları üzerinde konuşlandırılması fikri Türk tarafına intikal 
ettirilmiş bulunmakta idi. İstişarelere konu bu öneri halen tetkik edil
mekte olmakla beraber, mutasavver uluslararası bu güce Türkiye’nin de 
uygun bir kara kuvvetleri biıliği ile katılması hususu Hükümetimizce 
olumlu görüşle ele alınmıştır.

Gerek konuşlandırma gerek Türkiye’nin katkısı konularının kısa 
süre içinde Hükümetimizce nihai karar aşamasına vardırılması beklen
mektedir.

Teşkil olunacak uluslararası güce katılacak Türk kontenjanının sı
nır ötesinde bir harekâta katılması öngörülmemekte olup, kontenjanımız 
ancak muhtemel olayların sınırlarımıza sirayet etmesi halinde görev ya
pacaktır.

A.Ç I K L A  M A

(4 Temmuz 1991)
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A Ç I K L A  M A

(12 Temmuz 1991)

Bugün saat 11.45 sularında Londra Büyükelçiliğimiz önünde korsan 
bir gösteri başlatan yaklaşık 60 kişilik bir ayrılıkçı grup, daha sonra 
Büyükelçilik ana giriş kapısını kırarak Büyükelçilik zemin katını bir süre 
işgal altında tutmuştur. İşgalciler daha sonra Büyükelçiliğimizin girişim
leri üzerine olay yerine gelen İngiliz posilince bina dışına çıkartılmıştır.

Olayın duyulması üzerine Sayın Bakanımız Ankara’daki Ingiltere 
Büyükelçisini makamına davet ederek, işgalcilerle ilgili olarak adli taki
bata geçilmesini ve Büyükelçiliğimiz binaları ve personelinin güvenliğini 
sağlayacak tüm önlemlerin alınmasını talep etmiştir. Büyükelçi, suçlu
ların adalet önüne çıkartılmasını temi nen gerekli tüm önlemlerin alına
cağı hususunda güvence vermiştir.

İngiltere Dışişleri Bakanı Hurd Sayın Bakanımıza olaydan duyduğu 
üzüntüyü dile getiren bir mesaj göndermiştir.

Olayda herhangi bir can kaybı olmaması memnuniyet vericidir. An
cak, işgalcilerin bina içinde tahribat yaptıkları anlaşılmaktadır.

A Ç I K L A M A  

(13 Temmuz 1991)

Ayrılıkçı güçler tarafından son iki gün içinde Büyükelçiliklerimiz 
ve Başkonsolosluklarımız ile THY bürolarına yöneltilen çirkin saldırıları 
şiddetle kınıyoruz. Saldırganlarla ilgili adli işlemlerin süratle tamamla
narak suçluların adalet önüne çıkarılmaları ve Temsilciliklerimiz binala
rının ve personelinin güvenliğinin tam olarak sağlanmasını teminen ge
rekli önlemlerin alınması amacıyla ilgili ülkeler ııezdinde girişimler ya
pılmıştır.

Birbiri peşi sıra gerçekleştirilen bu saldırılar, Türkiye’nin dış tem
silciliklerine karşı belirli mihraklarca sistematik bir biçimde düzenlenmiş 
bir eylem planının uygulamaya konduğunu göstermektedir. İlgili ülkeler 
nezdinde zamanında yapılmış olan sayısız uyarıların haklı nedenlere da
yandığı gerçeğinin nihayet gereği gibi anlaşılmış olduğunu ümid edi
yoruz.

Özellikle Batı Avrupa ülkelerinde kültürel ve sosyal dernek kisvesi 
altında mahalli makamlardan destek alan ve bir çoğunun terör örgütleri 
ile irtibatlı oldukları bilinen çeşitli grupların bu tür eylemlerinin AGÎK 
hükümleri ve uluslararası hukuk kuralları ile bağdaşmadığı açıktır. Tür
kiye bu tür işgal, baskın ve kamu düzenini bozucu hareketlere girişen 
kişi ve örgütlerin bundan böyle hoşgörü ile karşılanmaması ve faillerinin 
layık oldukları cezaya çarptırılmaları gerektiğine inanmaktadır.
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A Ç I K L A M A

( i 5 Temmuz 1991)

Bükreş Büyükelçiliğimizden alman bilgiye göre, Romanya Merkez 
Bankası’nca, ülkeye giriş yapan yabancıların yanlarında mevcut 1000 
ABD Doları veya muadili başka bir cins döviz miktarını aşan nakit pa
rayı, gümrük makamlarına yazılı olarak beyan etmeleri zorunluluğu ge
tirilmiştir. Bu şekilde yazılı bir beyan yapılmadığı takdirde, Romanya’
dan ayrılırken, yabancıların üstlerinde bulunan 1000 ABD Doları veya 
muadili başka cins dövizin üzerindeki miktara Romen gümrük makam
larınca el konulmaktadır.

Romanya ile ticari ilişkileri bulunan ve bu ülkeye herhangi bir yolla 
döviz transfer etmiş olan işadamlarımızm sözkonusu döviz rezervlerinden 
nakit para çekerek Romanya’dan çıkış yapmak istemeleri durumunda, 
yanlarında banka hesabına, parayı Romen bankasından çekmiş oldukla
rına ve burada kurmuş bulundukları veya adına çalıştıkları şirkete iliş
kin belgeleri bulundurmaları zorunluluğu vardır.

Romanya’ya gidecek veya bu ülkeden transit geçecek vatandaşları
mızın, sözkonusu hususları dikkatle almaları gerekmektedir.

A Ç I K L A M A  

(16 Temmuz 1991)

Atina Büyükelçiliğimizden alman bilgilere göre, bu sabah Büyükel- 
liğimiz makam otosuna uzaktan komutalı bir bomba saldırısı olmuştur. 
Saat 08.45 sularında yapılan saldırı sonucunda, araçta bulunan Maslahat
güzar Deniz Bölükbaşı, İdari Ateşe Nilgün Keçeci ve şöför Adil Yıldırım’- 
m yaralandıkları ve Atina Devlet Hastanesinde tedavi altına alındıkları 
öğrenilmiştir. Saldırı, Maslahatgüzar Deniz Bölükbaşı’nm evinden 50-100 
metre uzaklıkta meydana gelmiş ve Büyükelçilik servis otosu ile birlikte 
civardaki on kadar araç tamamen tahrip olmuştur.

Atina Büyükelçiliğimiz mensuplarına karşı girişilen bu menfur sal
dırıyı şiddetle kınıyor ve Yunanistan Hükümetinden ülkesinde bulunan 
bütün temsilciliklerimizin ve mensuplarının güvenliklerinin sağlanması, 
saldırının faillerinin bulanmaları ve adalet önüne çıkarılmaları için gere
ken tüm önlemlerin ciddiyetle ve ivedilikle alınmasını bekliyoruz.

Ankara’daki Yunanistan Büyükelçiliği Maslahatgüzarı saldırı habe
rinin alınması üzerine derhal Başkanlığa çağrılarak bu taleplerimiz ken
dilerine iletilmiş, tahkikat sonucu hakkında tarafımıza bilgi verilmesi 
istenmiş ve Yunanistan’da görev yapan diplomatik temsilcilerimizin gü
venliklerinin sağlanmasının Yunanistan Hükümetinin sorumluluğunda 
bulunduğuna dikkat çekitmiştir.
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YUNANİSTAN BAŞBAKANI MİTSOTAKİSİN 12 TEMMUZ TARİHLİ 

ÖNERİSİNE BAKANLIK SÖZCÜSÜNÜN CEVABI

(17 Temmuz 1991)

Yunanistan Başbakanı Sayın Mitsotakis, 12 Temmuz’da, bölgemiz
de barış, güvenlik ve işbirliğini güçlendirmeye ve gerilim kaynaklarını 
bertaraf etmeye yönelik olduğunu öne sürdüğü bir teklif yapmıştır.

Türkiye’nin bölgenin barış ve istikrarına ve bu amaçla dialoğa a t
fettiği önem herkesin malumudur. Dolayısıyla, Sayın Mitsotakis’in söz- 
konusu önerisini bütün yönleriyle inceleyeceğimiz tabiidir.

Mamafih, bu aşamada bazı hususların hatırlanmasında yarar ola
cağını düşünüyoruz.

Bunlardan biri, Yunan önerisine konu olaıı Türk ve Yunan birlik
lerinin, ortak güvenlik amacıyla ve Yunanistan’ın da üye olduğu NATO 
planları uyarınca konuşlu bulundukları ve ayrıca, Bulgar birlikleri gibi, 
çok yakın bir geçmişte belirlenen AKKA kurallarına tabi olduklarıdır. 
Dolayısıyla, yöredeki Türk, Yunan ve Bulgar birliklerinin ülkelerimiz 
arasında güven ortamının kurulmasını menfi yönde etkilediklerinden söz 
etmek güçtür.

Yine bu aşamada altını çizmekte yarar gördüğüm diğer husus, Tür
kiye’nin, Yunanistan da dahil olmak üzere, bütün komşularıyla ilişkiler 
ve işbirliği geliştirilmesi için sürekli çaba harcadığıdır. Mitsotakis öneri
lerinin bu amaca hizmet edebilmesi için kapsamlı ve çok boyutlu bir yak
laşımı sergilemesi gerektiğini düşünüyoruz.

Kanaatimizce, Türkiye ile Yunanistan arasında güven ortamının 
tesis edilip, kökleşmesini engelleyen temel meselelerden biri, bizim bü
tün çabalarımıza rağmen Ege’nin iki ülke arasında bir barış ve işbirliği 
denizine dönüştürülememesinden kaynaklanmaktadır. Bilindiği gibi, Yu
nanistan’ın uluslararası andlaşmalarla üstlendiği yükümlülüklere aykırı 
biçimde Doğu Ege Adalarını silahlandırması bu durumun başlıca neden
leri arasındadır ve bölgede karşılıklı güven sağlama gayretleri çerçeve
sinde öncelikli bir konudur.

Yunanistan'ın bu alanda uluslararası yükümlülükleri ■ğ’ereğince ha
reket etmesi, hiç kuşkusuz, Başbakan Mitsotakis’in ortaya attığı öneri
nin daha sağlam ve kapsamlı bir çerçevede değerlendirilmesine yardımcı 
olacak; bu Yunan inisiyatifini daha tutarlı ve inandırıcı kılacaktır.



A Ç Î .K L A M A

(17 Temmuz 1991)

Bakanlığımız Müsteşarı Büyükelçi özdeni Sanberk’i bugün ziyaret 
eden Ankara’daki İsviçre Büyükelçisi, 13 ve 14 Temmuz 1991 tarihlerin
de Bern Büyükelçiliğimiz ve Zürih Başkonsolosluğumuza karşı girişilen 
saldırıların İsviçre Hükümetince şiddetle kınandığını, Hükümetinin bu 
saldırılardan duyduğu üzüntüyü Hükümetimize iletmekle görevlendiril
diğini bildirmiş ve bu hususları içeren bir nota tevdi etmiştir.

Müsteşar Sanberk, İsviçre'deki diplomatlarımız ve misyonlarımızın 
güvenliğinin tam olarak sağlanması hususundaki sorumluluğun İsviçre 
makamlarına ait olduğunu Büyükelçiye hatırlatmıştır.

TOPRAKLARIMIZDA KONUŞLANDIRILACAK ULUSLARARASI 
GÜÇ KONUSUNDA İLGİLİ DEVLETLERE GÖNDERİLEN NOTA 

HAKKINDA AÇIKLAMA

(23 Tempuz 1991)

Kuzey Irak’da bundan bir kaç ay önce yaşanan trajik olayların tek
rarlanmasını caydırarak, bölgede sağlanmış bulunan nisbi sükuneti de
vamlı kılmak amacıyla oluşturulacak uluslararası bir gücün, geçici bir 
süre topraklarımızda konuşlandırılmasına izin verildiği, bu güce katıl
ması öngörülen Belçika, Fransa, İtalya, Hollanda, İngiltere ve ABD hü
kümetlerine 18 Temmuz 1991 tarihinde bildirilmiştir.

Bu konudaki Nota’mızm ana unsurları şunlardır :

— Amaç Kuzey Irak’taki halkın evlerinden kaçmalarına neden olan 
koşulların tekrar ortaya çıkmasına engel olmak ve bu husustaki BMGK 
(BM Güvenlik Konseyi) kararma Irak’ın uymasını sağlamaktır.

—• Kara ve hava unsurlarından oluşan bir uluslararası gücün Güney
doğumda geçici olarak konuşlandırılması gerekebilecektir. Bu güçü Doğu 
Akdeniz’de faaliyet gösteren uçak gemisi görev kuvvetinin desteklemesi 
mümkündür. Türk Hükümeti bu süre içinde istisnai olarak inçiriik ve 
Batman tesislerinde NATO dışı amaçlar için konuşlandırmaya rıza 
göstermektedir.

— Türkiye, ulusal komutası altında kalacak uygun büyüklükte bir
lik veya birlikleri Koalisyon Görev Kuvvetine (KGM) tahsis ederek 
katkıda bulunacaktır. KGK Türk unsurunun Komutanı KGK Komutanıyla 
aynı rütbe ve statüde olacaktır. İki Komutan ilgili bütün konularda istişare 
ve eşgüdüm yapacaklar ve bütün bilgileri paylaşacaklardır. Bu ilkeye 
Tabur Görev Kuvveti düzeyinde de riayet edilecektir.
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— Provide Comford II aşağıdaki kurallara göre yürütülecektir.
a) Kuvvet Türk Hükümetinin sarih onayı olmadan, hiçbir hal veya 

şartta Türk topraklarını, karasularını veya hava sahasını Irak Cumhuri
yeti topraklarına karşı saldırgan nitelikte bir harekat için kullanılmaya
caktır. Ayııı kural kuvveti destekleyen ABD deniz unsurları için de geçer
li olacaktır.

b) Kuvvetin terkibi, kesin büyüklüğü ve konuşlandırma yerleri Türk 
Genelkurmayıyla istişare yoluyla saptanacaktır.

c) Kuvvetin geliş konuşlandırma ve hareket ile eğitim dahil, faaliye
tine ilişkin yönergeler Türk mevzuatına uygun olarak Türk Genelkur
mayı tarafından saptanacaktır.

d) Türkiye’ye getirilecek silahlar, mühimmat, taşıtlar, malzeme ve 
diğer teçhizat Türk Hükümetinin ön müsaadesine tabi olacaktır.

e) Provide Comfort H’nin başlamasıyla Provide Comfort sona ere
cektir. Bunun üzerine Provide Comfort II kapsamı dışında kalan bütün 
yabancı askeri personel ve ilgili silahlar, mühimmat, taşıtlar ve diğer 
malzeme Türkiye’den ayrılacaktır.

f) Uluslararası güç Türkiye’de geçici bir süre kalacaktır. Bu süre
nin, ilke olarak, 80 Eylül 1991 tarihinde sona ermesi öngörülmektedir.

g) Türk Hükümeti yeterli bir ihbar süresiyle bu izni geriye alabilir 
veya koşullarını değiştirebilir.

— Yukarıdaki düzenlemelerde yeralan hiç bir husus Türk Hüküme
tinin egemenlik haklarından feragat şeklinde yorumlanmayacak ve ken
disine hiçbir ek mali yükümlülük getirmeyecektir.

ÇOK ULUSLU GÜCÜN NEREDE KONUŞLANDIRILACAĞI, KAÇ 
KİŞİDEN OLUŞACAĞI 'HARKINDAKİ BİR SORUYA DIŞİŞLERİ 

İÖZCÜSÜ’NCE TERİLEN CEVAP 
(24 Temmus 1991)

Gücün Hava unsuru İncirlik’te kurulacaktır. Şu anda Amerika Bir
leşik Devletleri ve Fransız uçaklarının burda konuşlanması öngörülmek
tedir. Uçak sayısı tesbiti çalışmaları devam etmektedir Hava gücünün 
toplam personeli 2500 yaklaşık kişidir. Çok Uluslu Gücün toplam perso
neli 5000 civarındadır. Kara gücünün Silopi’de konuşlandırılması öngö
rülmektedir. Türkiye, Fransa, İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri, 
Hollanda ve İtalya birlikleri burada yer alacaklardır. Belçika karar aşa
masındadır. Kara birliklerinin 1500’ü muharip toplam 2500 kişiden oluş
ması öngörülmektedir. Oluşumu bir karargah bölüğü, bir takviyeli piya
de taburu, bir helikopter birliği, bir hava ulaştırma birliği, bir lojistik 
destek birliğidir. Kara gücünün Hava destek birlikleri Batman’da ko
nuşlandırılacaktır. Komutada ise yabancı komutan ve Türk komutan ay
nı rütbede ve eşit statükoda bulunmaktadır. Yabancı Komutanın ismi 
Tümgeneral Jamerson’dur.
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A Ç I K L A M A

(31 Temmuz 1991)

Tarımsal Toprak Mülkiyeti ve Kullanım Yasasının Bulgaristan Bü
yük Halk Meclisinin 22 Şubat 1991 tarihinde yaptığı oturumunda kabul 
edildiği ve 1 Mart 1991 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanarak 4 Mart 
1991 tarihinde yürürlüğe girdiği bilinmektedir. Sözkonusu Yasanın uy
gulanmasına ilişkin Yönetmelik de 30 Nisan 1991 tarihinde kabul edil
miştir.

Yasa esas itibariyle, tarımsal üretime tahsis edilmiş toprakları ta 
rif etmekte, mülkiyet ve kullanma haklarının kimlere ve nasıl ait olabi
leceğini açıklamakta ve 1946 yılından sonra el konulan tarımsal toprak
ların Bulgar vatandaşlarına, yabancılara ve yurtdışmda devamlı oturan 
Bulgar vatandaşlarına hangi şartlar altında iade edileceğini düzenlemek
tedir.

Türkiye’ye göç etmiş soydaşlarımızın, 1946 yılından sonra el ko
nulmuş, sahibi oldukları veya miras yoluyla kendilerine intikal eden ta 
rımsal topraklarının mülkiyetini elde edebilmeleri için, sözkonusu Yasa
nın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, bir yıl içinde, toprağın bulun
duğu yer Belediye Toprak Komisyonuna mülkiyet haklarını kanıtlayan 
belgeleri havi bir dilekçe ile müracaatta bulunmaları gerekmektedir. Ma
kul sebeplerle bu süreyi kaçırmış olanlar, Yasanın yürürlüğe girmesi 
tarihinden sonra, iki yıl içinde Ulusal Toprak Kurulu’ndan haklarının 
iadesini isteyebilirler.

Bulgar yasalarına göre yabancı sayılanlar ve sürekli olarak yabancı 
ülkelerde yaşayan Bulgar vatandaşları, yasaya göre, sadece miras yoluyla 
tarımsal toprağa sahip olabileceklerdir. Bu kişiler, mirasın tesbiti tari
hinden itibaren üç yıllık süre içinde mirası devretmek mecburiyetinde
dirler.

Sözkonusu Yasanın ayrıntıları ve yapılması gerekli müracaatlar 
ile ilgili diğer faydalı bilgiler Göçmen ve Dayanışma Derneklerimize du
yurulmuştur.

öte yandan, 15 Temmuz 1991 tarihinde iki ülke yetkilileri arasında 
Sofya’da yapılan görüşmelerde, Türkiye’ye göç eden soydaşlarımızın mal 
varlıklarının ve sosyal haklarının tanınması ve tazmini hususlarını gö
rüşmek üzere Türk ve Bulgar uzmanların bir araya gelmesi kararlaş
tırılmıştır.
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KKTC’NİN İKö’E ÜYELİĞİ KONUSUNDAKİ SORUYA DIŞİŞLERİ 

SÖZCÜ VEKİLİNCE VERİLEN CEVAP

(31 Temmuz 1991)

Hatırlanacağı üzere, Kıbrıs meselesi 7 yıllık bir aradan sonra tara
fımızdan, geçen yıl Kahire’de yapılan İKö Dışişleri Bakanları toplantısı
nın gündemine yeniden aldırtılmış ve Kıbrıs Türk görüşleri doğrultu
sunda güçlü bir karar kabul edilmesi ve nihai bildiride de karardaki 
unsurları yansıtan bir bölüme yer verilmesi sağlanmıştır.

Yine bilindiği üzere, Kıbrıs Türk toplumu İKÖ toplantısı ve faali- 
liyetlerine son 15 yıldır gözlemci statüsüyle katılagelmekte ve temsilci
leri genel kurul toplantılarını izlemekte ve konuşma yapmaktadırlar.

Öte yandan, Kıbrıs meselesine BM Güvenlik Konseyinin 649 sayılı 
kararma uygun bir çözüm bulma gayretleri bugün Kıbrıs Türk tarafının 
gayretleri sayesinde önemli bir aşamaya gelmiş bulunmaktadır. Çözü
mün önündeki en önemli engel ise, Kıbrıs Rum tarafının etkin garanti
ler altında siyasi eşitlik ilkesine dayalı iki toplumlu, iki kesimli federal 
bir ortaklığı kabul etmeyişi olmaya devam etmektedir. İslam Konferan
sının Ada’daki iki halikın siyasi eşitliğini daha da somut bir tarzda vur
gulayan bir tutum alması Kıbrıs Türk halkıyla dayanışmanın bir ifadesi 
olduğu kadar, çözüm hedefine yardımcı olacak önemli bir katkı teşkil 
edebilecektir.

İşte bu mülahazalardan hareketle, Kıbrıs Türk tarafı mevcut göz
lemci statüsünün tam üyeliğe yükseltilmesi için Konferansa başvurmuş 
bulunmaktadır. Türkiye bu başvuruyu her bakımdan yerinde görmekte 
ve desteklemektedir. Kıbrıs’la ilgili gündemmaddesi çerçevesinde bu baş
vuru da ele alınacaktır. Konunun başta siyasi ve hukuki olmak üzere 
muhtelif boyutları vardır. Üye ülkelerde tereddütler mevcuttur. Bunların 
aşılmasına çalışılmaktadır.

Nitekim tam üyelik başvurusu zor ve karmaşık bir konudur. Bu 
itibarla, İstanbul toplantısında Kıbrıs Türk tarafının bu talebinin nasıl 
bir noktada bağlanacağını gelişmeler gösterecektir.

Burada önemli olan husus, tam üyelik konusunun gündeme girmiş 
bulunmasıdır. Hedef, İstanbul’da Kıbrıs Türk tarafının &aklı davasına 
yardımcı olacak en iyi sonucun alınmasıdır. Herşeye rağmen tam üye
lik İstanbul’da tahakkuk etmediği takdirde, başvuru yine de gündemde 
tutulacaktır.
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FINAL COMMUNIQUE 
OF THE TWENTIETH. ISLAMIC CONFERENCE OF 

FOREIGN MINISTERS 
(SESSION OF JUST AND DURABLE PEACE THROUGH 

DIALOGUE AND COOPERATION AMONG 
MEMBER STATES AND RESPECT FOR INTERNATIONAL 

. . .LEGITIMACY)

(ISTANBUL, 4 - 8 AUGUST 1991)

At the kind invitation of the Republic of Turkey and in accordance 
with the decision of the Nineteenth Islamic Conference of Foreign 
Ministers, the Twentieth Islamic Conference of Foreign Ministers 
(Session of just and durable peace through cooperation among Member 
States and respect for international legitimacy), was held in Istanbul, 
Republic of Tİırkdy, from 24 to 28 Muharrarn 14X2H, corresponding to
4 to 8 August 1991. The Conference was held under the high patronage 
of His Excellency Turgut ÖZAL, President of the Republic of Turkey.

2. A. The following Member States attended the Conference :

1 — The Hashemite Kingdom of Jordan.
2 — Afghanistan.
3 — The State of United Arab Emirates.
4 — The Republic of Indonesia.
5 — The Republic of Uganda.
6 — The Islamic Republic of Iran.
7 The Islamic Republic of Pakistan.
8 — The State of Bahrain.
9 — Brunei Darussalam.

10 — Burkina Faso.
11 — The People’s Republic of Bangladesh.
12 — The Republic of Benin.
13 —- The Republic of Turkey.
14 — The Republic of Chad.
15 — The Republic of Tunisia.
16 — The Republic of Gabon.
17 — The Republic of the Gambia.
18 — The People’s Democratic Republic of Algeria.
19 — The Islamic Federal Republic of Comoros.
20 —■ The Republic of Djibouti.
21 — The Kingdom of Saudi Arabia.
22 -— The Republic of Senegal.
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23 — The Republic of Sudan.
24 — The Syrian Arab Republic.
25 — The Republic of Sierra Leone,
26 —■ The Republic of Somalia,
27 — The Republic of Iraq.
28 — The Sultanate of Oman.
29 — The Republic of Guinea.
SO — The Republic of Guinea Bissau.
31 — The State of Palestine.
82 — The State of Qatar.
33 — The Republic of Cameroon.
34 — The State of Kuwait.
35 — The Republic of Lebanon.
36 — The Socialist People’s Libyan Arab Jamahiriya.
37 — The Republic of Maldives.
38 — The Republic of Mali.
39 — Malaysia.
40 — The Arab Republic of Egypt.
41 — The Kingdom of Morocco.
42 — The Islamic Republic of Mauritania.
43 — The Republic of Niger.
44 — The Federal Republic of Nigeria.
45 — The Republic of Yemen.

B. THE FOLLOWING SUBSIDIARY ORGANS OF THE OIC
ATTENDED THE CONFERENCE :

— Statistical, Economic and Social Research and Training 
Centre, for Islamic Countries, Ankara.

— Research Centre on Islamic History, Art and Culture, Istanbul.
— The Islamic Centre for Technical and Vocational Training 

and Research, Dhaka.
— The Islamic Centre for the Development of Trade, 

Casablanca.
— The Islamic Foundation for Science, Technology and

Development, Jeddah.
—  The Islamic Fiqh Academy, Jeddah.
— International Commission for the Preservation of the

Islamic Cultural Heritage, Istanbul. **
— Islamic Solidarity Fund, Jeddah.
— The Islamic University of Niger.
— The Islamic University of Uganda.
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C. THE FOLLOWING SPECIALIZED INSTITUTIONS OF THE 
OIC :

— Islamic Development Bank (IDB), Jeddah.
— Islamic Educational, Scientific and Cultural Organization 

(ISESCO), Rabat.
— International Islamic News Agency (IINA), Jeddah.
— Islamic States Broadcasting Organization (ISBO), Jeddah.

D. FOLLOWING AFFILIATED INSTITUTIONS :

— Organization of the Islamic Capitals and Cities, Makkah 
Al-Mukarramah.

— Sports Federation of Islamic Solidarity Games, Riyadh.
— Islamic Committee of the International Crescent, Benghazi.
— The Islamic Shipowners Association, Jeddah.
— World Federation of Arab Islamic International Schools, 

Jeddah.
— International Association of Islamic Banks, Cairo.

E. FOLLOWING ISLAMIC FOUNDATIONS AND SOCIETIES
ATTENDED AS INVITEES :

— Muslim World League, Makkah A1 Mukarramah.
— World Islamic Call Society, Tripoli.
— World Muslim Congress, Karachi.
— World Assembly of Muslim Youth (WAMY), Riyadh.
— League of Islamic Universities, Riyadh.
— International Islamic Council for Da’wa and Relief, Cairo.
— International Islamic Charitable Foundation, Kuwait.

F. OBSERVERS :

i) State :

Republic of Mozambique.

ii) MUSLIM COMMUNITIES :

— Turkish Muslim Community of Kıbrıs.
— Moro National Liberation Front.

iii) INTERNATIONAL AND REGIONAL ORGANIZATIONS :

— United Nations Organisation.
— Non-Aligned Movement.
— League of Arab States.
— Organization of African Unity (OAU).
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G. INVITEES

— Gulf Cooperation Council of Arab States.
— U.N. High Commission for Refugees (UNHCR).
— United Nations Industrial Development Organization 

(UNIDO).
— U.N. Development Programme (UNDP).
— Arab League Educational, Cultural and Scientific Organization 

(ALECSO).
— Inter-State Committee for Drought Control in the Sahel 

(CILSS).
— The OIC Contact Group 011 the Plight of the Turkish Muslim 

Minority in Bulgaria.

3. The Conference was opened by His Excellency Turgut ozal, 
President of the Republic of Turkey, who, in his inaugural address, 
welcomed the participating delegations.

Noting the pleasure of the Turkish Government in relation to 
hosting the Conference of Foreign Ministers in Istanbul for a second 
time in the last two decades, he paid tribute to the remarkable progress 
achieved by the OIC in bringing the Islamic countries together and in 
promoting solidarity and cooperation among them.

His Excellency Turgut ôzal observed that the OIC had successfully 
adapted itself to the changing conditions 011 the international scene and 
underlined the importance of the multi-dimensional nature acquired by 
the activities of the OIC as it evolved and matured.

Drawing attention to the momentous challenges confronting the 
Islamic world a t this particular junction of history, the President of 
Turkey recalled the tragic ordeal brought about by the recent Gulf 
crisis and its aftermath. Explaining Turkey’s clear and principled stand 
throughout the crisis aimed at the restoration of legitimacy and the full 
reversal of the consequences of aggression, he stressed the necessity of 
laying down firm foundations capable of preventing the recurrence of 
similar incidents of lawlessness. In this respect, he also referred to the 
need of avoiding further divisions and harmful recriminations within 
the Islamic Ummah.

His Excellency Turgut ôzal, elaborating on the twin processes of 
political liberalization and economic transformation unfolding in Europe, 
commended the role of the CSCE (Conference on Security and Cooperation 
in Europe) framework and structures in spawning these processes and 
expressed his belief in the possibility for the Islamic world to take steps 
in a similar direction. Reaffirming Turkey’s readiness to share her

305



experience gained within the CSCE sj^stera, President ozal underscored 
the crucial role which the GIG could play in this regard with the aim of 
achieving just and durable peace through dialogue and cooperation.

The President of Turkey identified economic cooperation as the 
best and most effective method to achieve peace and stability, citing as 
example the evolution in Western Europe towards greater harmony 
through economic integration. In this context he highlighted the 
contribution made by the Standing Committee for Economic and 
Commercial Cooperation to increase' and expand such relations among 
the Member States of the OIC. Also referring to the scheme in operation 
over the past four years whereby the Islamic Development Bank promotes 
the exports of the Member States and to the Framework Agreement 
for Preferential Trade among Islamic nations, he praised the support 
and collaboration afforded by the Member States without which these 
concrete achievements could not have been possible. Focusing on the 
development of economic cooperation in the Middle East, His Excellency 
Turgut dzal emphasized the substantial complimentarities among the 
economies in the region. To explore the potentials in one such field, 
President ozal said, a «Middle East Water Summit» would be held in 
Istanbul in November 1991 and referred to his proposal for the 
construction of a «Pea.ce Water Pipeline» that would benefit nine Member 
States of the OIC.

His Excellency the President of Turkey said that the Islamic world 
stood to gain from the era of democratization and liberal economic policies 
dawning in Central and Eastern Europe. This era, be said, promised 
more freedom for the Islamic communities in these countries, better 
prospects for the preservation of their religious identity and a congenial 
atmosphere for their practice of the Islamic faith. He pointed out that, 
the relaxation of tensions in the international context would enable scarce 
economic resources to be increasingly diverted from military to civilian 
use, thereby contributing to the welfare of all peoples. All sectors of 
business in the Member States of the OIC could avail themselves of the 
opportunities afforded by the process of privatization in the former 
communist countries. However, he said, better coordination of economic 
policies, enhanced cooperation and greater solidarity among Islamic 
countries were indispensable in order to assess and utilize these prospects 
and opportunities in a most efficient manner.

His Excellency President Turgut ozal also elaborated on the revival 
of religion being witnessed as part of the process of change underway 
in Eastern Europe and in the Soviet Union. As confirmed by history, he 
said, people believing in God build stronger societies. He underlined the
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importance for the world community of remaining vigilant against 
dangers that could result from a rekindling, between Muslims and 
Christians, of ancient conflicts. In this context, he drew attention to 
the fact that th irst for power could lead some people to exploit even the 
smallest differences among nations and factions to achieve their objectives. 
To prevent such a dangerous course, the President of Turkey told the 
Conference, societies and individuals need to be more tolerant towards 
each other and emphasized that this had been the message he repeatedly 
conveyed to the Christian countries in the West in almost all his 
statements.

The President of Turkey gave a concise description of his country’s 
transformation into a prosperous market economy and underscored 
Turkey's will for increased cooperation with neighbouring and other 
Member States of the QIC. tie thanked the QIC Secretary General for 
the latter’s admirable performance and contributions in the service of 
the Organization. Looking forward to the Sixth Islamic Summit to be 
held in Senegal, he expressed confidence that combined efforts embracing 
the ensemble of the Member States would ensure its success.

His Excellency Turgut Qzal concluded his address by wishing success 
to the 20th Meeting of the Islamic Conference of Foreign Ministers and, 
expressing the hope for it to become a significant new milestone in the 
history of the QIC, reaffirmed that the Islamic Ummah can, indeed must, 
meet the challenge of the new era lying ahead in the progress of 
humankind.

4. On the proposal of His Excellency Amr Moussa, Minister of 
Foreign Affairs of the Arab Republic of Egypt and the Chairman of 
the Nineteenth Islamic Conference of Foreign Ministers, the Conference 
decided to adopt the inaugural address of His Excellency President 
Turgut oZAL as an official document of the Conference.

5. Their Excellencies the Foreign Ministers of the Republic of 
Senegal, the State of Kuwait and the Islamic Republic of Iran, on behaft 
of the African, Arab and Asian Member States respectively expressed 
their profound gratitude and sincere thanks to His Excellency President 
Turgut oZAL for patronizing the Conference by his presence and the 
highly inspiring guidelines contained in his inaugural address. Their 
Excellencies the Foreign Ministers also thanked the Government of the 
Republic of Turkey for the excellent arrangements it had made for the 
Conference and for the generous hospitality extended by it to all 
delegations.
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6. His Excellency Mr. Amr Moussa, Minister of Foreign Affairs 
of the Arab Republic of Egypt and Chairman of the Nineteenth Islamic 
Conference of Foreign Ministers delivered a statement at the opening 
session, which he considered to be a report by the Chairmanship of the 
Nineteenth Islamic Conference of Foreign Ministers. He expressed the 
thanks of the Member States to Turkey for the constructive efforts it 
has exerted, under the leadership of President Turgut ozal, to host the 
present Conference and for the excellent preparations made in this 
respect. He also expressed sincere appreciation for the comprehensive 
inaugural speech delivered by the Turkish President.

His Excellency Amr Moussa referred to the many transformations 
taking place in the world and requested the Organization of the Islamic 
Conference to keep abreast of these transformations. He expressed his 
regret at the Iraqi invasion of Kuwait which came as a surprise to the 
Islamic States during the convening of the Nineteenth Islamic Conference 
and which threatened the foundations of security, stability and solidarity. 
He highlighted the firm stands taken by the Organization of the Islamic 
Conference to confront this crisis by condemning the Iraqi invasion and 
demanding the immediate and unconditional withdrawal of Iraqi forces 
from Kuwait and the return of its legitimate government. He recalled 
the efforts exerted by President Mohammed Hosni Mubarak, in his 
capacity as President of the State assuming the Chairmanship of the 
Nineteenth Islamic Conference, to contain the crisis and seek the 
restoration of Islamic and international legitimacy; these efforts were 
pursued until the liberation of Kuwait was achieved.

The Chairman of the Nineteenth Islamic Conference of Foreign 
Ministers emphasized the necessity of stepping up efforts to reactivate 
the peace process in the Middle East following the liberation of Kuwait. 
This is to be done by utilizing the momentum generated by the application 
of the principles of international legitimacy on the Gulf crisis; by 
supporting the principle of exchanging land for peace, rights and security, 
in affirmation of the provisions of international and Islamic legitimacy 
contained in Resolutions 242 and 388 of the UN Security Council, and in 
the resolutions of the OIC, concerning the recovery of the legitimate 
rights of the Palestinian people; and by rejecting duplicitous positions 
and double standards. Pie considered the settlement policy followed by 
Israel in the occupied Palestine and Arab territories, including Al-:Quds 
Al-Sharif, as an obstacle to peace. He condemned the Israeli practices 
directed against the citizens of the occupied territories, which are in 
violation of the Fourth Geneva Convention.
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His Excellency Amr Moussa stated the readiness of the Arab 
parties to take part in the peace conference with the participation of 
the representatives of the Palestinian people and in the presence of the 
United Nations and the European Community. He demanded that Israel 
should not attach conditions to its participation in the conference so that 
a just and lasting peace may be established. He asked for the removal 
of the causes of fear and lack of trust and called for the establishment 
of security for all states and peoples without exception. He emphasized 
that the removal of all the weapons of mass destruction is one of the 
most important foundations of security, because security is indivisible, 
lie stressed the necessity of refusing any arrangement which may give 
any privilege to any party to the detriment of the other, through systems 
of control and verification applicable to all. He asked for ensuring 
security for all states and peoples involving the minimum of armament 
so as to allow the mobilization of the resources of the Islamic Ummah 
for development within the context of the peaceful settlement of all 
regional conflicts, in an environment of security, peace and stability.

He welcomed the adoption of the «Cairo Declaration on Human 
Rights in Islam» by the Nineteenth Islamic Conference of Foreign 
Ministers, which is considered an important achievement by which the 
Islamic States should be guided when making the domestic legislations.

He also referred to the role of A1 Azhar A1 Sharif in enriching 
cultural, educational and fiqh cooperation among Islamic States. He called 
for coordinating researches on Seerah and Sunnah in the Islamic world 
in conjunction with the Organization of the Islamic Conference.

His Excellency Amr Moussa stated the position of the Organization 
on the various issues included in the agenda in implementation of the 
resolutions of the Nineteenth. Islamic Conference of Foreign Ministers.

7. In his address at the inaugural session of the Ministerial 
Conference, the OIC Secretary General, His Excellency Dr. Hamid Algabid, 
expressed his delight at being in the city of Istanbul, which hosted, back 
in 1976, the Seventh Islamic Conference of Foreign Ministers; Istanbul, 
that prestigious, bustling and dynamic city, whose past and present 
attest to the impressive and rich history of Turkey and to its considerable 
contribution to the harmonious development of Islam and Islamic 
civilization.

The Secretary General was keen to express, once again, to Turkey, 
its people and its Government, his fraternal esteem, distinct appreciation 
and deep gratitude for their constant support to the Organization of the 
Islamic Conference and their unfailing commitment to joint Islamic 
action.
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His Excellency Dr. Hamid Algabid added that this tribute was 
addressed, naturally and above all, to the Head of State of this great 
country, His Excellency Mr. Turgut OzaL President of the Republic of 
Turkey, whose highly inspiring message had the distinct merit of 
addressing our concerns, hopes and legitimate aspirations.

Upon commending the action of President Turgut dzal at the head 
of IFSTAD Scientific Council and of COMMEC, the QIC Secretary 
General highlighted his role as a deserving pioneer and active militant 
in favour of joint Islamic action and as well as his prominent contribution 
to the activities of the OIC, its subsidiary organs and its specialized and 
affiliated institutions.

His Excellency Dr. Hamid Algabid then dealt with the invasion 
and occupation of the State of Kuwait by Iraqi troops at the very time 
in which the Nineteenth Islamic Conference of Foreign Ministers was 
being held in Cairo. He stressed the stubbornness of Iraq and its refusal 
to. comply with any of the appeals addressed to it or any of the initiatives 
and measures aimed at ensuring its withdrawal from Kuwait.

This stubbornness led the OIC Member States and the international 
community to denounce and condemn Iraq’s move as a blatant aggression 
against the independence, sovereignty and territorial integrity of the 
State of Kuwait, in violation of all Charters and international Conventions.

Concluding, the Secretary General declared that «now we must 
undertake to face the untold human sufferings which have beset the 
peoples of this region, rebuild that which has been destroyed and dress 
the deep wounds caused by this crisis. To do this we must seek to ensure 
the correct and integral implementation of the numerous UN Security 
Council resolutions which are designed to bring peace to the Gulf region.

Dealing with the Palestinian question and the situation in the 
Middle East, His Excellency Dr. Hamid Algabid recalled the collective 
and solemn oath to devote our efforts and means to the liberation of 
Ai-Quds Al-Sharif and all the Palestinian and Arab territories occupied 
by the Zionist enemy, and to assist the martyred people of Palestine 
struggling for decades to recover their usurped rights and to set up on 
the land of their forefathers, their independent State with Al-Quds Al- 
Sharif as its capital under the leadership of the Palestine Liberation 
Organization, their sole legitimate representative.

Having hailed the valiant Palestinian people’s blessed Intifadah, 
the Secretary General recalled the various peace initiatives, since King 
Fahd’s peace plan, endorsed in 1986 by the Arab Summit of Fez, the 
Palestinian peace proposals, the Arab initiatives for a settlement on the 
basis of international legality, concerning the Palestine Question and 
the Arab-Israeli Conflict.
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He paid a resounding tribute to Egypt, Syria, Jordan, the Kingdom 
of Saudi Arabia and the PLO for their firm, courageous and highly 
positive stand in favour of the peace process on the basis of UN Security 
Council resolutions 242 and 338. Such an attitude is markedly different 
from that shown by the Israeli government. The latter seems to fear as 
always peace and has chosen to multiply the impediments 011 the road 
to peace. That government is rejecting the option of land for peace, 
pursuing its policy of implanting settlements in the occupied territories 
and Al-Quds Al-Sharif and is attempting to dictate to the Palestinian 
people the composition of the delegation representing them in the peace 
negotiations.

The QIC, went 011 the Secretary General, is called to increase, in 
these particularly crucial times, its support to the struggle of the 
Palestinian people and their blessed Intifadah and maintain strong 
pressure 011 Israel 011 an international scale. The world is ever more 
becoming conscious of the real intentions and dark designs of tha t 
country.

Speaking about the situation in Lebanon, His Excellency Dr. Hamid 
Algabid warmly congratulated President Elias Hrawi, President of the 
Republic of Lebanon, and the Government of Lebanon for the success 
achieved in the m atter of national reconciliation, and of consolidation 
of the State and of Lebanese sovereignty on the whole of the national 
territory.

Concerning the situation in Afghanistan, the Secretary General 
urged Member States to increase diplomatic pressure to help remove the 
last obstacles to the ongoing process of political settlement, and invite 
the Afghan Mujahideen to close ranks and adopt unified positions at 
this crucial stage.

Concerning the Jammu and Kashmir dispute, on the other hand, the 
Secretary General recalled the resolution adopted on this question by the 
19th Islamic Conference of Foreign Ministers and expressed his belief 
that the dispute can be settled by political means in the spirit of the 
relevant resolutions of the UN Security Council.

With respect to Somalia, the Secretary General expressed satisfaction 
at the results achieved by the last sessions of the National Reconciliation 
Conference, marked essentially by agreeing on cease-fire and by collective 
commitment to work for reconciliation, national unity and reconstruction. 
His Excellency Dr. Hamid Algabid commended the initiatives of the 
President of the Republic of Djibouti, His Excellency Hassan Gouled 
Aptidon, in furtherance of the peace process.
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Concerning’ the Cyprus question, the Secretary General recalled that 
the Muslim Turkish people of Cyprus have always been the object of 
active sympathy at the OIC where the Muslim Turkish community has 
had observer status for many years.

He called on Member States to take action and coordinate their 
efforts along' the lines of the recent proposals of the UN Secretary 
General calling for quadripartite negotiations to solve the Cyprus 
question.

Evoking the situation of the Muslims in Southern Philippines which 
still remains a matter of concern for Member States, the Secretary 
General affirmed that the time has come to find a solution to this 
question which has been on the agenda of our successive Conferences 
for fifteen years, in keeping with the legitimate aspirations of the 
Bangsamoro people and in accordance with the spirit and the letter of 
the Tripoli Agreement.

Dealing with the situation in Africa, the Secretary General pointed 
out the major challenges that threatened the modest gains painfully 
achieved throughout thirty long years of considerable sacrifice; namely 
in the Sahel region where the Muslim populations waged a daily war 
against poverty, disease, illiteracy and natural disasters. He invited the 
Member States of the OIC to be the promoters and initiators of new 
action founded 011 the principles of Islamic solidarity, in order to help 
African countries master current difficulties and their national objectives 
in terms of economic development and social progress; solutions which 
necessarily address the problem of indebtedness and increased assistance 
for purposes of development.

The Secretary General concluded his address by recalling the 
profound upheaval occurring on the international scene and asserted 
that «the new Islamic order must enable us to draw from our present 
sufferings and current difficulties the reasons underlying our hopes and 
determination to conceive and edify together our future in order to avoid 
the obvious risk of marginalisation besetting our nations.»

8. The Conference thereafter unanimously elected His Excellency 
Safa Giray, Minister of Foreign Affairs of the Republic of Turkey as 
the Chairman of the Twentieth Islamic Conference of Foreign Ministers.

9. After assuming the Chairmanship, His Excellency Safa Giray 
Minister of Foreign Affairs of the Republic of Turkey delivered a 
statement in which he called upon his colleagues the Foreign Ministers 
of Islamic countries to combine their efforts for the success of the 
Conference and delivered a vote of thanks to His Excellency Dr. Ahmed 
312



Essmet Abdul Meguid, former Deputy Prime Minister and Minister of 
Foreign Affairs of the Arab Republic of Egypt, and H.E. Amr Moussa, 
Current Foreign Minister, for their unique contributions to the work of 
the OIC during their tenure as Chairman of the Ministerial Conference.

Noting that the meeting was held a t a critical juncture of internati
onal relations as the first one of its kind since the unfortunate events in 
the Gulf area, he emphasized the need for a genuine display of resolute 
and coherent attitudes in facing the challenges that lie ahead. To facilitate 
the adoption of such attitudes, he suggested that the working procedures 
of the OIC could be improved by assigning subordinate bodies to elaborate 
on those issues not yet ripe enough to be tackled at the Ministerial level, 
thus sparing adequate time for the latter to discuss important political 
issues on which sufficient preparatory consultative efforts have been 
spent.

His Excellency Mr. Safa Giray also stressed the necessity to make 
utmost of this Conference in order to strengthen Islamic solidarity and 
attune the progress of the Islamic Ummah with the new direction towards 
multifold cooperation currently gaining momentum on the international 
scene, especially in the economic field.

10. The Conference elected Their Excellencies the Foreign Ministers 
of the Republic of Cameroun, the State of Kuwait and the State of 
Palestine as Vice Chairmen. His Excellency the Minister of Foreign 
Affairs of the Arab Republic of Egypt was elected as the Rapporteur- 
General.

11. Thereafter, the Conference approved the Report of the meeting 
of Senior Officials which was presented by His Excellency ozdem 
Sanberk, Under Secretary for Foreign Affairs and Head of Delegation 
of the Republic of Turkey.

The Conference decided to entitle this Session «Session of just and 
durable peace through dialogue and cooperation among Member States 
and respect for international legitimacy.»

The Conference adopted the draft Agenda submitted by the meeting 
of Senior Officials.

12. The Conference noted with appreciation the ̂ Report of His 
Excellency Mr. Amr Moussa, Foreign Minister of the Arab Republic of 
Egypt and the Chairman of the Nineteenth Islamic Conference of Foreign 
Ministers.

813



13. The Conference noted with appreciation the Reports submitted 
by the Secretary General of the Organization of the Islamic Conference 
on various items of the agenda and on the activities of the General 
Secretariat between the Nineteenth and Twentieth Islamic Conferences 
of Foreign Ministers.

14. The Conference listened to statements of their Excellencies 
Dr. Ahmed Esmat Abdul Meguid, the Secretary General of the League 
of Arab States, Mr. Budomir Loncar, Foreign Minister of Yugoslavia 
representing the Chairmanship of. the Non-Aligned Movement as well 
as the statements made by the statements made by the representatives 
of the Secretaries General of the United Nations and the Organization 
of African Unity, in which they called for the strengthening of the 
relations which exist between their respective institutions and the OIC.

15. The Conference heard with fraternal sentiments the statement 
of His Excellency Dr. Kenan Atakol, who voiced the rightful cause of 
the Turkish Muslim people of Cyprus and their request for membership 
in the Organization of Islamic Conference.

16. The Conference also heard a statement made by His Excellency
Mr. Nur Misuari, Chairman of the Moro National Liberation Front,
regarding the problems of the Muslims of Southern Philippines.

17. The Conference listened also with fraternal sentiments to the
message of the representatives of the Islamic communities in the Union 
of Soviet Socialist Republics, Albania and Yugoslavia.

18. During the general debate, the Foreign Ministers and heads
of delegations analysed the situation in the Islamic world and on the 
international scene after the Gulf crisis as well as in the light of the 
profound transformation in East-West relations and its implications for 
the security, stability and development of the Islamic World. They 
emphasized the need for intensifying collective efforts to realize the 
noble objectives of the Charter of the OIC.

19. The Conference noted with appreciation the Reports presented 
by the Secretary General on the activities carried out under the auspices 
of Al-Quds Committee, the Standing Committee on Information and 
Cultural Affairs (COMIAC), the Standing Committee on Economic and 
Commercial Cooperation (COMCEC), and the Standing Committee on 
Scientific and Technological Cooperation (COMSTECH).

The Conference expressed its gratitude to His Majesty King Hassan
II, Sovereign of the Kingdom of Morocco, to the President of the Republic 
of Senegal H.E. Mr. Abdou Diouf, to the President of the Republic of
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Turkey H.E. Mr. Turgiit Ôzal, and to the President of the Islamic Republic 
of Pakistan, H.E. Mr. Ghulam Ishaq Khan, for their keen interest and 
sagacious guidance in promoting intra-Islamic Cooperation in these vital 
fields.

20. The Conference noted with appreciation the Report of the 
Secretary-General prepared in consultation with the Chairman of the 
Nineteenth Islamic Conference of Foreign Ministers 011 the implementation 
of Resolution No. 1/19-GRG on the functioning of the OIC and the 
subsidiary Organs, specialized and affiliated institutions. The Conference 
expressed its satisfaction at the measures taken by the Secretary General 
to implement this important resolution and to draw a Strategy of Joint 
Islamic Action to be submitted to the Sixth Islamic Summit Conference.

21. The Conference held a special session for pledging voluntary 
contributions. The following voluntary contributions have been pledged :

Republic of Turkey :

— US$ 30,000 for Islamic Solidarity Fund.
— US$ 15,000 for the Waqf of the Islamic Solidarity fund.
— US$ 960,000 for Statistical, Economic and Social Research and 

Training Centre for Islamic Countries.
— US$ 220,000 for the Research Centre for Islamic History, Art 

and Culture.

Republic of Tunisia :

— US$ 15,400 for the Waqf of the Islamic Solidarity Fund.
— US$ 9,602 for the Islamic Solidarity Fund.
— US$ 3,000 for the Al-Quds Fund.

ISLAMIC REPUBLIC OF PAKISTAN :

— US$ 50,000 for the Al-Quds Fund.
— US$ 40,000 for Islamic Solidarity Fund.

The Hashemite Kingdom of Jordair :

Reaffirmed that it had given a piece of land for the Waqf of the 
Islamic Solidarity Fund.

22. The Conference welcomed with gratitude and appreciation the 
generous offer of the Custodian of the Two Holy MosquéS King Fahd 
Ibn Abdul Aziz, Sovereign of the Kingdom of Saudi Arabia to host on the 
blessed soil of the Kingdom of Saudi Arabia and within the sacred premises 
of the Ka’aba in Makkah Al-Mukarramah, the First Conference of Muslim 
Communities and Minorities in order to seek solutions to the problems
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facing them and explore future prospects. It expressed its warmest thanks 
and consideration to the Custodian of the Tv/o Holy Mosques, King Fahd 
Ibn Abdul Aziz and the Government of the Kingdom of Saudi Arabia on 
behalf of Muslim communities and Minorities in particular, on behalf 
of Muslims in general.

POLITICAL AFFAIRS :

23. The Conference affirmed its active solidarity and total support 
for the just struggle of the valiant Palestinian people. It saluted with 
great pride the heroic steadfastness and immense sacrifices of the 
Palestinian people, the continuation and escalation of their blessed 
Intifadha against the repressive practices of the Israeli forces of 
occupation, and their valiant resistance to its brutal and barbaric methods. 
It called on Member States to extend all forms of political and economic 
support to the Palestinian people.

The Conference strongly condemned the continuation of the policy 
of establishment of settlements and expansionism of the Israeli govern
ment, and its expulsion of Arab citizens in violation of fundamental 
human rights and all international treaties and covenants, considering 
that the establishment of settlements in the occupied territories constitute 
a major obstacle in the way of the international efforts being exerted 
to bring about a just and comprehensive peace in the region.

The Conference called on the international community to promptly 
provide urgent international protection to the Palestinian people under 
Israeli occupation, to force Israel as the occupying and aggressor State 
to implement all the articles of the Fourth Geneva Convention of 1949 
relative to the protection of civilian persons in time of war.

The Conference also urged the U.N. Secretary General to call a 
meeting of the States signatories to the Fourth Geneva Convention to 
promptly take in necessary measures in order to force Israel to comply 
with the clauses of the said Convention in keeping with its international 
obligations.

The Conference expressed its deep concern at the persistent imple
mentation of the scheme of transferring Soviet, Falasha, and other Jews 
to Israel and settling them extensively in the occupied Palestinian and 
Arab territories including Al-Quds Al-Sharif and occupied Syrian Golan, 
which will pave the way for world Zionism to carry out its colonialist 
design aimed at establishing the so-called «Greater Israel» which 
constitutes an immense danger to the historical rights of the Palestinian 
people and threatens the security of Arab and Islamic States. It also
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called upon the Security Council to set up an international observer force 
to supervise and monitor the non-settlement in the occupied Palestinian 
and Arab territories including“ Al-Quds Al-Sharif and occupied Syrian 
Golan and reaffirmed the right of the Palestinian people to return to 
their occupied territory and homeland, a right tha t the United Nations 
General Assembly acknowledged in its resolution 194.

The Conference, in this regard, appealed to the Governments of 
the Union of Soviet Socialist Republics, the United States of America, 
and the friendly countries concerned, to desist from according facilities, 
assistance and loans to Israel, until it complies with and implements the 
resolutions of international legitimacy regarding the settlement of the 
Palestine Question and the Arab-Israeli conflict.

The Conference emphasized tha t the Palestinian Question is the 
prime cause of all Muslims and the core of the Arab-Israeli conflict. It 
supported all the efforts being exerted to realize a just and comprehensive 
peace in the region of the Middle East, based on the resolutions of 
international legitimacy and called for the speedy convening of the 
International Conference on Peace in the Middle East under the auspices 
of the U.N., with the participation of the Permanent Member States of 
the Security Council as well as all concerned parties including the PLO, 
on an equal footing with other parties, in accordance with all relevant 
U.N. resolutions including resolutions 242 and 338 of the U.N. Security 
Council so as to guarantee the total Israeli withdrawal from all the 
occupied Palestinian and Arab territories and the exercise of the inali
enable national rights of the Palestinian people, including their rights to 
return and to self-determination and their right to establish their own 
independent State on national soil with Al-Quds Al-Sharif as its capital.

The Conference reaffirmed tha t the Palestine Liberation Organization 
is the sole and legitimate representative of the Palestinian people and 
that it alone has full right to represent them in all conferences and 
activities relating to the Palestine question and the Arab-Israeli Conflict.

The Conference expressed its deep concern at the agreements 
concluded between the United States and Israel regarding strategic 
cooperation between them, which provides for stockpiling U.S. weapons 
in Israel, which will encourage its policy of annexation and settlement 
to the detriment of the Arab territories. It reiterated its condemnation 
of Israel for its continuing refusal to implement the resolutions of the 
United Nations and the International Atomic Energy Agency calling for 
submission of its nuclear facilities to international control and inspection.
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24. The Conference urged the Member States to continue their 
efforts to oppose current attempts at rescinding the General Assembly 
resolution No. 3379 (1975) which considers Zionism as a form of racism.

25. The Conference strongly condemned Israel for its refusal to 
abide UN Security Council Resolution 497 of 1981 and forcefully applying 
its guardianship, laws and administration on the occupied Syrian Golan 
as well as for its annexationist policy and practices for implanting 
settlements, for seizing land. It considered all the foregoing measures 
null' aiid void and viewed them as a violation of the principles and norms 
of International Law relating to occupation and war, in particular the 
4th Geneva Gonvention of 1949.

26. The Conference declared the Islamic Ummah’s commitment to 
liberate the blessed Al-Aqsa Mosque, first Kibla and Third Holy Shrine 
and reaffirmed that Al-Q.uds Al-Sharif is part of the Palestinian 
territories occupied in 1967 and is the capital of the Palestinian State 
and reiterated its commitment to strengthen Islamic solidarity for 
liberation of Al-Quds Al-Sharif and to preserve the Arab Islamic 
character of the holy city.

The Conference expressed its strong condemnation of Israel for its 
plans of settlements particularly in Al-Quds Al-Sharif. It reaffirmed 
that all the measures taken to annex Al-Quds Al-Sharif and impose 
Israeli laws on its Arab Palestinian inhabitants are null and void and 
called on the international community to condemn the continuing criminal 
acts against Al-Aqsa Mosque and other Islamic and Christian Holy 
Places, and to force it to comply with all international resolutions, the 
latest of which are Security Council resolutions 672 and 681 which provide 
for the sending of a Committee by the U.N. Secretary General to inves
tigate the situation in Al-Quds Al-Sharif, and provide the necessary 
protection to the Palestinian people and the Holy Places.

The Conference called on all states of the world to refuse to locate 
their Embassies and Missions in the City of Al-Quds Al-Sharif, thus 
expressing their non-recognition of the annexation, by Israel of this 
Holy City.

The Conference expressed its appreciation of the efforts made by 
Al-Quds Committee under the chairmanship of His Majesty King Hassan 
II of Morocco, and took note of all the recommendations made by the 
Committee at its Thirteenth Session in Rabat on 15 October 1990. The 
Conference called for the convening of an Islamic-Christian meeting in 
coordination with the Vatican and with the participation of other, eastern 
churches with a view to preserving the identity of that holy city and to 
preserve its religious and historic character.
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The Conference expressed its appreciation to the United Nations, 
the League of Arab States, the Non-Aligned Movement, the Organization 
of African Unity, the European Economic Community, and the Vatican 
for their constant support for the cause of Palestine, of Al-Quds Al-Sharif 
and the inalienable national rights of the Palestinian people.

The Conference, once again, affirmed the importance of the vital 
role played by Al-Quds Fund and its Waqf for the support of the struggle 
and jihad of the Palestinian people and their valiant Intifadha inside 
their occupied homeland and particularly the City of Al-Quds Al-Sharif; 
called on Member States to commit themselves to covering the Fund’s 
approved budget and collecting donations for the Fund and its Waqf.

27. The Conference condemned the continued occupation by Israel 
of South Lebanon and the coercive and military operations perpetrated 
against the Lebanese citizens, and called for its immediate and unconditi
onal withdrawal from Lebanese territories. The Conference reiterated 
its support for the independence of Lebanon, its sovereignty and terri
torial integrity within its internationally recognized boundaries. It also 
reaffirmed the need to implement the UN Security Council resolutions 
011 Lebanon, in particular resolution 425 of 1978. It also expressed its 
appreciation for the achievements of the Supreme Tripartite Arab 
Committed as well as its support and endorsement of all measures taken 
by the Lebanese Government to exercise the authority of the State over 
entire Lebanese territory, so that it may rehabilitate and modernize its 
infrastructure and build up the facilities needed for economic prosperity. 
The Conference also called upon the international community to contribute 
to the International Fund for the Reconstruction of Lebanon whose 
establishment was decreed by the Baghdad Arab Summit.

28. The Conference recalled its declarations issued during the period 
between the Nineteenth and the Twentieth Sessions of the Islamic 
Conference of Foreign Ministers regarding the Iraqi invasion and 
occupation of Kuwait. It welcomed the restoration of the sovereignty, 
independence and territorial integrity of Kuwait as well as its legitimate 
government.

The Conference affirmed the necessity for full implementation of 
all UN Security Council resolutions issued in this regard to ensure non
recurrence of a new Iraqi aggression in the face of the previous 
aggressions against its neighbouring states. It deplored that the Iraqi 
government has not fully complied with UN resolutions indicating the 
harbouring of aggressive intentions which consequently necessitates the 
maintenance of the sanctions imposed by the Security Council, and 
expressed its distress for the ordeal endured by the people of Iraq due 
to the non-compliance of the Iraqi regime with UN resolutions thereby 
disregarding the interests of the people of Iraq.
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It also expressed its deep regret and concern over the procrastination 
of the Iraqi authorities regarding the implementation of the resolutions 
concerning the release of Kuwaiti citizens and other detainees in Iraq 
and called upon the Iraqi authorities for their immediate release.

The Conference held Iraq fully responsible for the human and 
material damages inflicted upon Kuwait and other countries, and 
demanded from Iraq compensation for those losses in accordance with 
the relevant Security Council resolutions without any procrastination or 
delay. I t reiterated the necessity of Iraq’s effective adherence to all 
Security Council resolutions regarding the elimination of all weapons 
of mass destruction and affirmed the necessity of eliminating all kind 
of weapons of mass destruction from the entire Middle East region.

29. The Conference commended the heroic struggle of the people 
of Afghanistan for the liberation of their homeland and recognized and 
supported the role of the Afghan Mujahideen for the restoration of the 
independent, Non-aligned and Islamic status of Afghanistan. It called 
for a comprehensive political settlement and in this context welcomed 
the recent initiative taken by the United Nations Secretary General. It 
requested the OIC Secretary General to coordinate his efforts with the 
U.N. Secretary General and recommended that the OIC should have an 
active role in promoting a just political settlement in Afghanistan.

The Conference recognized that the formation of a broad based 
government is essential for the restoration of peace and for enabling the 
people of Afghanistan to exercise their right to choose their political, 
economic and social system free from outside intervention. It supported 
the efforts of the Afghan Mujahideen to establish a broad based govern
ment in Afghanistan. The Conference also called for the creation of the 
necessary condition of peace and normalcy tha t would enable the Afghan 
refugees to return voluntarily to their homeland in safety and honour.

The Conference decided to continue generous humanitarian assis
tance to the Afghan refugees and to work for their repatriation and 
rehabilitation in Afghanistan in cooperation with the Islamic Republic 
of Pakistan and the Islamic Republic of Iran. It renewed its call to all 
states as well national and international organizations to extend assistance 
to alleviate the suffering of the Afghan refugees.

It approved the recommendations made by the Secretary General 
on the study on reconstruction in Afghanistan prepared by the Islamic 
Development Bank and appealed to all Member States to extend financial 
and moral support for the implementation of these recommendations.
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SO. The Conference called for a peaceful settlement of the Jammu 
and Kashmir dispute in accordance with the relevant United Nations 
Resolutions and as agreed upon in the Simla Agreement. It condemned 
the massive violation of the human rights of the Kashmiri people and 
called for the respect of their human rights including the right to self- 
determination. It called upon India to allow International Human Rights 
Groups and humanitarian organizations to visit Jammu and Kashmir. 
It expressed its deep concern on the prevailing tension in the region and 
called upon India and Pakistan to redeploy their forces to peacetime 
locations. It also renewed its willingness to send a good offices mission 
under the Chairman of the Islamic Conference of Foreign Ministers 
with a view to easing the tension between the two countries and to 
promote a peaceful settlement. It also requested the Secretary General 
to constitute a three-member fact-finding mission to visit Jammu and 
Kashmir.

31. The Conference condemned the continuing U.S. agression,
threats and plots against the Socialist People’s Libyan Arab Jamahiriya 
including the economic boycott measures and reaffirmed its solidarity 
with Libya in defending her independence, sovereignty and territorial 
integrity against economic boycott measures which seek to undermine 
its plans for development.

32. The Conference reaffirmed its resolve to strengthen the
security of the Member States and the cooperation and solidarity among
Islamic countries, in accordance with the objectives and the principles 
of the Charter of the OIC and of the Charter of the United Nations. It 
reiterated that the security of each Muslim country is the concern of all 
Islamic countries and reaffirmed the need for respect for the sovereignty 
and territorial integrity of states, as well as the principles of non-use of 
force in international relations, peaceful settlement of disputes, non
intervention and non-interference in the internal affairs of States.

33. The Conference recognized that Confidence and Security
Building Measures, especially when applied in a comprehensive manner, 
have a potential to significantly contribute to the enhancement of peace, 
security and stability throughout the Islamic world and to the strengthe
ning of the climate of mutual trust and solidarity among Islamic 
countries, and invited Member States to develop and formulate concrete 
proposals on Confidence and Security Building Measures.

34. The Conference recognized that Small States are particularly 
vulnerable to external threats and acts of interference in their internal 
affairs and callel upon Member States to provide assistance, when requ
ested by small member states, for strengthening of their security in 
accordance with the principles and objectives of the Charter of the OIC.
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35. The Conference called upon all States, particularly the states 
of the region concerned to respond positively to the proposals for the 
establishment of nuclear weapon free zones in Africa, the Middle East 
and South Asia. It welcomed the various proposals made by Pakistan 
to keep the ,South Asian region free of nuclear weapons including the 
proposed 5 - Nation consultations to ensure nuclear non-proliferation in 
the region. It reaffirmed the determination of Member States to take 
measures to prevent nuclear proliferation on a non-discriminatory and 
universal basis. It also requested the Conference on Disarmament to 
work urgently towork urgently towards an agreement on an International 
Convention to assure non-nuclear weapon states against the threat or 
use of nuclear weapons. It also called for the destruction of all weapons 
of mass destruction, and welcomed the initiatives of some Arab States 
for the establishment of a zone free of all weapons of mass destruction 
in the Middle East within the framework of United Nations and called 
for the early establishment of such a zone.

36. The Conference took cognizance of the current developments 
in international situation especially in Eastern and Central Europe and 
expressed the hope that the strengthening of economic relations between 
East and West would not affect the order of priorities in respect of 
economic cooperation and trade exchanges between these and Islamic 
countries. It also expressed the hope that the States of Eastern and 
Western Europe and other States would respect the Islamic identity of 
the Muslim communities and minorities living in their countries and 
their right to practice freely their language and religion.

37. The Conference condemned the policy of 'apartheid and 
reaffirmed its support of the constitutional principles set forth in the 
Harare Declaration and the United Nations resolutions which constitute 
the basis for turning South Africa into a non racist democracy. It noted 
the current process undertaken by the Government of South Africa in 
relation with the parties and. political organizations of South Africa and 
urged this Government to accelerate the process in a significant and 
real manner in order to definitively put an end to the apartheid system. 
It demanded tha t the South African Government take immediate steps 
to end violence and protect the lives and property of the black population, 
i t  also urged all the political organizations and all popular movements 
to end fratricidal conflict. It also appealed to the international community 
to use all forms of pressure to induce the Pretoria regime to speed up 
the process of dismantling the apartheid system.
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38. The Conference emphasized that the African economic crisis 
is of deep concern to the entire Islamic Ummah and welcomed the efforts 
of the African -countries towards their economic recovery and develop
ment. It called upon the international community, particularly the deve
loped countries and the concerned international financial agencies to 
make a substantial contribution to the achievement of the objectives 
of African Economic Recovery and Development. It also expressed the 
hope that the process of appraisal of the UN Programme of Action for 
African Economic Recovery and Development 1988 - 90 would result in 
the formulation of concrete measures and recommendations for sustained 
and sustainable growth and development in Africa beyond 1991. It also 
urged the developed countries and international financial institutions to 
give special attention to alleviating the extreme debt burden of the 
African States.

39. The Conference urged the Member States to given priority 
consideration to the critical economic situation in the African countries 
of the Sahel and appealed to all Member States to increase their aid to 
the fight against locusts. It also appealed to all donor countries to imple
ment all the programmes of food aid and emergency assistance for rural 
development projects and increase their aid in farming, pest control, 
food security and rational management of water resources of the Sahel 
as well as their support to pilot programmes for desertification control.

40. The Conference . reaffirmed the sovereignty of the Islamic 
Federal Republic of Comoros over the Island of Mayotte and requested 
the Government of France to honour the commitments entered into nrior 
to the referendum on the self-determination of the Comoro Archinelasro 
of 22 December 1974 concerning respect for the unity and territorial 
integrity of the Comoros. The Conference invited the Member States to 
use their influence with the Government of France collectively and 
individually with a view to urging it to accelerate the process of nego
tiations with the Government of Islamic Federal Republic of the Comoros 
on the basis of the national unity and territorial integrity of this country.

41. The Conference reaffirmed its solidarity with the Government 
and people of Sudan in facing the hostile foreign designs and defending 
its unity and territorial integrity. It appealed to all Member States to 
provide moral and material sunport to enabTe Sudan to ̂ safeguard its 
unity, territorial integrity and identity in conformity with the principles 
embodied in the Charter and the resolutions of the OIC.

42. The Conference expressed its deep concern over the recent 
events in Somalia, which have caused immense suffering to the people 
and have grave implications for the national unity and territorial integrity
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6f this Islamic country. While affirming- that it is imperative 'to restore 
the unity, sovereignty,, territorial integrity and political independence, 
of Somalia, the Conference expressed its 'appreciation-and full support 
for the efforts being made toy the Governments of the Kingdom- of Saudi 
Arabia, Republic of Djibouti and other fraternal countries as well as 
the Secretary General to seek ways and means to  achieve a peaceful 
solution to the crisis in Somalia and appealed to the Somali political 
leaders and movements to extend to them their fullest cooperation.

It requested the member states and the international community 
to extend urgent .. humanitarian assistance for the rehabilitation and 
reconstruction of the country and to resume sustained economic coope
ration with the Somali Republic,-

43. The Conference affirmed that the dumping of dangerous nuclear
and toxic wastes, in Member. States is a, crime against humanity, and 
called upon all states which produce dangerous and toxic wastes to take 
ail the measures necessary for. treating and recycling; this waste in their 
own countries. It urged all the Islamic countries to ban all the illegal 
trans-border movements of dangerous and toxic wastes. .

44. The Conference affirmed the inalienable right of the Islamic
Û mm ah to develop and use science and technology for peaceful purposes 
in the economic and social fields. I t  invited the industrialized nations to 
facilitate the transfer of technology to the developing countries and to 
remove all impediments thereto. It also requested the Member States to 
Strengthen cooperation within the framework of the. Standing Committee 
on .Scientific and Technological Cooperation. . , '

45. The Conference also expressed its support t o 1 the efforts of the
Socialist People’s Libyan Arab Jamahiriya to obtain Compensations in 
particular for the war aftermath left by" colonialist’powers'on the soil of 
the Jamahiriya and which has resulted'in serious human and material 
losses and wounded people among the innocent population. ' • :

46." Reaffirming its past resolutions and declarations on Cyprus; 
the Conference expressed its solidarity with the Turkish Cypriot commu
nity in its rightful cause and adopted a new resolution on the subject; I t  
called on the”two parties to negotiate together to reach à "settlement in 
accordance with the prévisions of United Nations Security’’(Council Reso
lution 649 (1990) and expressed its appreciation-1 for the constructive 
efforts of the Turkish1 Cypriot ’side iai-this connection. The Conference 
expressed. its support for the on-going efforts of the .United Nations 
Secretary General within the framework of his mission of good offices.
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ïft e • Co ni er en ce underlined the key; importance of respect for the prin
ciple of political equality in. the attainment of a mutually acceptable 
solution. In this context the Conference considered the application of 
the Turkish Cypriot side for membership in th Organization of the Islamic 
Conference and .decided in this respect to enhance the participation of 
the .Turkish Muslim Community of Cyprus in the activities and meetings 
of all the organs of the Conference, including its subsidiary and 
affiliated, bodies. The Conference also, decided to remain .¡seized of the 
Turkish Cypriot request for membership.; The Conference called; on 
Member States to increase and expand their ties with the Turkish Cypriot 
people in all fields, including trade, commerce, tourism, investment and 
sports. The Conference asked the Islamic Development Bank to undertake 
a comprehehsive' study of the economic situation in Noth Cyprus with 
a view to promoting the economic' development of the Turkish Cypriot 
community. Filially, the Secretary General was asked to take the neces
sary measures for the  implementation of this Resolution, to make further 
recommendations as /appropriate, and to present a report to the Sixth 
Islkmic : Summit; and ;to ̂  the next meeting of the Islamic Conf erence of 
Foreign Ministers.

47. The Conférence expressed its " profound, concern over the 
continuous sufferings of millions of refugees in, various parts of the 
world, most of whom belong to the Islamic .world. It expressed its concern 
on the decline in the level of international assistance for refugees and 
called upon member states to cooperate with the UNHCR and to secure 
additional resources to alleviate the sufferings of the refugees in Islamic 
countries.

48. The Conference urged Member States to pay attention to the
problems faced by Islamic communities and minorities living in Non-OIC 
Member States to play an, effective role to protect them and to do their 
utmost iri approaching states in which they live and urging these states1 
to recognize their full right of citizenship and to grant them all their 
civil and religious rights and treat them with equity in accordance with 
international. Charters and Conventions relating to human rights and 
basic, freedoms.:. ■

The Conference recommeiided tha t contacts be further strengthened 
between the : Organization of thè Islamic Conference adn the Islamic 
organizations and institutions • in Member States on the one hand, and: 
between these Muslim communities, on the other with a view to putting 
an end to their isolation and to getting acquainted with their demands 
ond needs, ............. '
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49. The Conference reaffirmed its previous resolutions on solidarity 
with the Muslims in Southern Philippines in their ju st struggle for the 
achievement of their legitimae aspirations, within the framework of the 
territorial integrity of the Republic of the .Philippines. It noted the 
recent measures taken by the Government of the Philippines with a 
view to solving the question of the Muslims in Southern Philippines. It 
urged the Government of the Philippines to continue to implement fully 
the Tripoli Agreement of 1976 in letter and spirit in order to pursue 
its efforts to grant autonomy to South Philippines as agreed upbn with 
the Moro .National Liberation Front ,,(MNLF) and the Organization of 
Islamic Conference.

It reaffirmed its readiness to continue providing every form of 
assistance r humanitarian, /material, financial and political - to the 
Muslims in Southern Philippines and to the Moro National Liberation 
Front to enable them to attain their, legitimate aspirations.

50. The Conference reiterated its total solidarity with the Turkish 
Muslim minority in Bulgaria and expressed its .high appreciation for 
the continuing efforts of the OIC Contact Group and endorsed the 
recommendations of its last report. It took note with satisfaction of 
the new approach and decisions of the new Bulgarian leadership aiming 
at alleviating the plight of the Turkish ,Muslim Minority in Bulgaria and 
appealed to the Bulgarian Government to observe fully its contractual 
obligations and to put into effedt all necessary practical measures and 
legal guarantees which could ensure a full restoration and respect for the 
minority’s religious, linguistic and cultural rights and t o , eradicate 
discrimination against this minority.

The Conference also took no'te that OIC Contact Group will visit 
Bulgaria in the upcoming months and appealed to the Bulgarian Govern
ment to extend every assistance possible to the Contact Group in finding 
opportunities to make the necessary /contacts and observations.

51. The Conference no'ted with 'concern th a t the rights and funda
mental freedoms of the Turkish Muslim -minority in Western Thrace 
continue to ,be denied and violated and urged that all their rights and 
freedoms, collective and inidividual, be fully respected.

52. The Conference took note of the various candidatures of Mem
ber States to the post in international organizations.

Concerning the election of the Secretary General of the United 
Nations, the 'Conference 'also took note of the -candidatures submitted 
by various countries for this post. I t underlined th a t equity demands 
tWat the African continent assume, in its turn, this post, which has not
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been occupied by any ^African since the establishment of the United 
Nations. The Conference supported the l'i^t of African candidates for 
this post adopted by the Afric'an Summit, held in Abuja on 27 July ,1991,

53. The .Conference ¡urged the Member -States tha t have not yet 
ratified the Statute of the International Islamic Court of Justice and 
the amendment of the Charter, to, complete the ratification procedure 
and to send their instruments of ratification to the General Secretariat 
as soon as possible, so tha t the ‘.quorum necessary for the Court to become 
operational may be attained.

54. The Conference recognized the importance of follow up of the 
Cairo Declaration on Human ¡.Rights in Islam; to be .retained as an item 
on the Agenda of the fICFM Regular Session ; and its continued considera
tion for the effectiveness of join t action 'by ¿Member States and the 
General Secretariat of the, QIC in order to' facilitate the promotion of all 
Islamic values in the field of human 'rights. It invited Member States 
to coordinate their positions during the U.N. Summit .Conférence on 
Human Rights to ,be held in 1993 on the basis of the guidelines contained 
in the Cairo Declaration on Human Rights in Islam.

55. The Conference urged, anew, the Member ^States to sign or 
ratify, as soon as possible, the various agreements concluded in the 
framework of the QIC.

56. The Conference reiterated its support for convening an In ter
national Conference under the auspices of the United Nations to define 
terrorism and to distinguish it from, the struggle of peoples for national 
liberation.

57. The C o n feren ce  expressed its deep appreciation to the Arab 
Republic of Egypt for having hosted the Second Meeting of the (Follow-up 
Committeè of the First Islamic Conférence of Ministers of Information 
and noted the decisions of the said Committee.

58. The Conference* 'reaffirmed the need for active support and 
effective participation of Member .States in the implementation of the 
Information Plan to  ensure its success and approved the 1992 - 92 
Programme of Action submitted by the General ¡Secretariat and drawn 
from the Information Plan. It appealed to Membër States to pay ..all 
contributions and to extend ,all the  assistance needed for the  implemen
tation of this Programme of Action.

ECONOMIC AFFAIRS :

59. The Conference, once .again, expressed its deep concern over 
the deteriorating international economic Situation and its implications 
for .Islamic States. I t noted with anxiety the new economic transfor
mations that 'are likely to occur after the establishment of the Unified
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European Market in 1992 and hoped tha t the recent strengthening- of 
relations between the European Community ,and the Central and Eastern 
European countries would not adversely affedt trade exchanges between 
Member Countries and the European Community.

It urged Member States to intensify their efforts in economic and 
commercial cooperation so as to further consolidate the relations among 
Member States in the face of world challenges. The Conference also 
emphasized the need to pay due attention to the se'rious economic prob
lems caused by the recent Gulf ,War and called for a; study of the possi
bilities of closer cooperation for economic reconstruction and develop
ment to alleviate the devastating effects of the conflict.

60. T h e , Conference requested the Member States to actively 
participate in the preparation for the International Development Strategy 
for the Fourth U.N. Development Decade and urged them to join the 
Agreement on the Global System of Trade Preferences among developing 
countries and to coordinate their negotiating positions within, the frame
work of the system.

61. The Conference expressed its deep concern over the continuous 
escalation of the international economic crisis during the recent years 
in a manner that has ¡generally dtone harm to the developing countries 
among which are .African Member States, which are still suffering from 
the accumulation o'f foreign debts and its critical social 'Consequences. 
It called for the increase in the Official Development Assistance granted 
by the developed countries in ,favour of developing countries in general 
and the Least Developed Countries in particular,

62. The Conference emphasized tha t the efforts being undertaken, 
by the developing countries, to foster sustained economic growth, although 
important, cannot alone succeed in reactivating growth and development 
without favourable international economic evironmettt. It expressed its 
deep concern at the decline in external financial resources available to 
developing countries for development and the reverse transfer of resour
ces from developing to the developed countries and the risk of deviation 
of assistance.

63. The Conference appealëd to the /developed countries to take 
immediate measures aimed a t ,world economic recovery and at accelera
ting the development process of the developing 'countries. It also appealed 
to the developed countries, national and multinational creditors to take 
•appropriate measures to cutdown the debt of African countries through 
writing off deb'ts, staggered 'settlements, deferred and amortizations, 
reduced or favourable interest rates. The Conference noted the need for
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direct economic, cooperation among Member States, which will contribute 
to their development «as well as (to the »preservation of peace and stability 
among them. It .urged Member States to pursue their efforts for the 
implementation of the Plan of Action to Strengthen Economic .Cooperation 
among Member ,States.

64. The Conference being apprised of the activities of the Standing 
Committee for .Economic'and Commercial Cooperation ((COMCEC) deci
ded to recommend to the .Sixth Islamic Summit Conference to be held in 
Dakar, .Senegal in 1991 to ,issue a new mandate for the COMCEC for the 
formulation of new strategies within the existing Plan of Action, taking 
into account the overwhelming changes which have taken place in the 
world since »1981 arid their, possible effects on the economies of the 
Islamic States.

65. The Conference regarded deterioration of the Environment as 
a major global problem facing the world and expressed concern over the 
increasing environmental degradation caused by 'human activities, which 
has led in some cases ¡to irreversible changes in the environment, which 
threaten life-sustaining eco-sy^tems 'and undermine the health, well
being, development prospects and the very surviVa lof life on the planet. 
The Conference reaffirmed the determination of the Member States to 
work for the strengthening of international cooperation on global envi
ronmental problems.

It also emphasized the need for inter-state cooperation to conti
nuously monitor, assess and anticipate environmental threats and render 
assistance in dases of environmental emergencies. It also emphasized the 
need for necessary and timely action for the protection, of global climate 
for present and .future generations. It also called for combating pollution. 
It requested .the Member States to ¡intensify their efforts within the 
framework of United Nations Environmental programme (UNEP).

The Conference condemned the ,Israeli practices in the occupied 
Palestinian 'and other . Arab territories • which inter alia affect the 
environment and thus further contribute to the détérioration in the 
living conditions of the Palestinian people under Israeli occupation.

66. The 'Conference considered the question of Antarctica and 
expressed its conviction th a t any International Regime aimed at the 
comprehensive environmental protection and conservation of Antarctica 
and its dependent and .associated eco-systemis, to have universal validity 
and .be of benefit to all mankind, should be negotiated with the full 
participation of all members of the International 'Community. It expressed 
its support for the banning of prospecting, exploitation and exploitation 
of the Mineiml Resources in and around Antarctica.
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67. The Conference expressed its grave ^concern, over the increase 
in drug abuse and illicit production and trafficking in narcotics, which 
is threatrening the health and well-being ,of ¡millions of people, in parti
cular youth, in the majority of states in the world. I t  also expressed the 
anxiety of (Member ¡States a t the increase in the incidents of drug abuse 
in Musl-im countries which (threatens the social and family structure of 
Islamic societies and «emphasized the need to combat the drug abuse 
problem in all its manifestation's and forms, forcefully go ias to csompletelly 
eliminate this menace.

CULTURAL AFFAIRS :

68. The ¡Conference noted .with appreciation the Regorts of the 
Secretary General on Islamic universities ‘■and Islamic Cultural Institutes 
and Centres as well as the progress achieved for projects financed or 
supported by the 'Organization of the Islamic Conference.

The Conference attached great importance to the dissemination of 
Islamic culture, Islamic teachings and Islamic education and the teaching 
of the ( Arabic language. In, this context, the Conference expressed its 
satisfaction tat the progress achieved by the Islamic universities in Niger 
and Uganda as well as those in Malaysia and Bangladesh, which were 
established under the auspices of the Organisation of the Islamic Confe
rence despite the financial difficulties /which these universities hkve ¡been 
facing. The Conference urged the Member States, the Islamic Solidarity 
Fund, the Islamic Development Bank and other Islamic .institutions to 
extend financial and .material 'support to these universities, institutions 
and centres in view of their ever-increasing rote in .human resources 
development, essentially, required for any developmental activity.

69. The Conference took note of the .Report of the (Chairman of 
the Permanent Council of the Islamic Solidarity Fund on the activities 
of the ,Fund and its Waqf. [The ¡Conferenc'd expressed its appreciation 
to the  Member .States qhich have extended ¿generous donations to the 
Islamic Solidarity Fund and its Waqf. (The ^Conference called upon. iaÜÏ 
Member .States to extend ,(annual voluntary contributions to the budget 
of the Fund according tb their potentialities, .so as to enable the Fund 
to cover the deficit in  its annual budget.

70. The Conference, examined the reports .of the subsidiary organs, 
the ¡specialized and affiliated institutions working in t h e , cuVcural fields. 
It expressed its profound appreciation for the activities of these org’ans 
and institutions.

330



71. The Conference also discussed the Reports submitted by the 
General Secretariat on the educational situation in the Occupied Arab 
Territories ; , twinning1 'the Palestinian universities in the Occupied 
Territories yvith those in the Member States; the preservation of the 
Islamic character of -the City of Al-Quds Al-Sharif and its Isflamic 
heritage; and the teaching of the history and geography of Palestine in 
Member States.

The, Conference urged Member Stlates _ 'to ‘adopt the > measures 
necessary for the continuity of education in the Occupied Arab territories 
and the preservation of the jlsîamic heritage in these territories and to 
express its full support to the education and the,uprising (Intifadha) of 
the Palestinian people.

72. The Conference urged all Member States and the Islamic 
financial institutions /to provide 'assistance for the  new campus of Al- 
Zeftouna University, in Tunis. The Conference endorsed the Report of 
the Secretary General on the 'activities of the Da’wa iand the reactivation 
of the Coordination Committee of Islamic Action. The Conference also 
considered the  project of the  estialblishment of an Advanced Centre for 
Medical Research and Training, in Bangladesh and requested the 
Secretary General to continue exploring the views and observations of 
Member States on this project.

78. The Conference examined the unified stand on sacrilegious acts 
agains't Islamic holy places and values and condemned most vehemently 
any individual or governmental stand in support of any insult directed 
agiainst the sanctities of revealed religions ; under the pretext of allowing 
the freedom of belief, expression and writing and respect for the principles 
of non-interference in the internal affairs of other states.

ADMINISTRATIVE AND FINANCIAL AFFAIRS :
74. The Oonferencïe adopted a number of resolutions on the 

Administrative and Financial issues. It particularly expressed its 
profound concern at the 'extreme financial difficulties faced by the 
General Secretariat and the Subsidiary Organs. It also requested the 
Member States which have not settled their ‘arrears of contribution to 
the General Secretariat and to the Subsidiary Organs to do so as soon, as 
possible. It formed ta Committee of Ministers and the Secretary General 
to consult with the Member States bn the  question of accumulation of 
arrears.

The Conference adopted the programme budgest of the General 
Secretariat and the Subsidiary Organs for the financial year 1991 - 92.
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TWENTY-FIRST ISLAMIC CONFERENCE OF FOREIGN 
MINISTERS:
75. The Conference decided th a t the Twenty-first Islamic Confe

rence of Foreign Ministers will be held at Khartoum, Republic of Sudan 
in 1992 on, dates, which will be fixed in consultation between the host 
country and the- Secretary General.

TWENTY - SECOND ISLAMIC CONFERENCE OF FOREIGN 
; MINISTERS : '

76. The Conference welcomed the generous offer made by Islamic 
Republic of Pakistan and decided that the Twenty-second Islamic Confe
rence lof Foreign Ministers will be held in Pakistan in April 1993.

CLOSING SESSION :

77. His Excellency Mr. Safa Giray, the Foreign. Minister of thé 
Republic of Turkey and Chairman of the Conference, made a concluding 
statement wherein he recapitulated the results of the deliberations and 
underscored the importance and relevance of the new consciousness in the 
Islamic world vis-a-vis the challenges of the ongoing era of transition. He 
reiterated the significance of the contribution of the Twentieth Islamic 
Conference of Foreign Ministers to the attainment of «just and durable 
peace through dialogue ‘and coopération..» Hé expressed his cordial 
gratitude to alt; the delegations for thé spirit of harmony ¡and brotherly 
solidarity which had characterized th'e proceedings. He also thanked. His 
Excellency Dr. Hamid Algabid, the Secretary General; the officials of the 
General Secretariat, the members of the technical staff, along with the 
local personnel, for the excellent services they rendered and appreciated 
their contributions to the success of the Conference.

VOTE OF THANES :

78. At the end of wJork, Their Excellencies the Foreign Ministers of 
Islamic Republic of Pakistan, the Republic of Mali and the People’s 
Democratic Republic of Algeria expressed respectively on behalf of the 
Asian, African and Arab Member States their profound th'anks and 
gratitude to His Excellency Turgut ôzal, President of the Republic of 
Turkey, and the Government 'and people of Turkey for the generous 
hospitality expended to the delegations and for the excelléiit arrange
ments which greatly contributed to the success of the Conference. They 
also expressed their appreciation to His Excellency Safa Giray, Chairman 
of the Conference for the farsightedness and competence in-conducting 
the deliberations of the Conference, which has been a success.:
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A Ç  I K  L A M A

(13-Âğiîstos 1991)

— Yunanistan Başbakanı Sayın Mitsotakis’in 12 T'emmuz’da Tür- 
kiy e-Bulgaristan-Yunaıı istarı ortak sınırlarından kuvvet çekilmesine iliş
kin önerisi hakkındaki incelememiz tamamlanmış ve öneri Sayın Baka
nımızın Ankara’daki Yunanistan Büyükelçisine ilettikleri bir muhtırayla 
dün (12 Ağustos) resmen yanıtlanmıştır.

— Bu konudaki ilk tepkilerimizin İ7 Temmuz günü bir basın açık
lamasıyla kamuoylarına duyurulduğu anımsanacaktır, önerinin çok yönlü 
incelemesi sonucunda vardığımız değerlendirme, ilk tepkilerimizi teyid 
ve takviye etmektedir. . . . . . .

— Bölgesel ve küresel planda barışın korunması, istikrarın güçlen
dirilmesi v© bunun yalatacağı karşılıklı güven ortamında ikili ve çok ta 
raflı işbirliğinin derinleştirilmesi Türkiye’nin dış ve güvenlik politikala
rının . deği şm'ez amaçlandı r. Yunanistan önerisinde ifadesini bulan hedef
ler de esas itibariyle bunlar olduğuna göre, önerinin amacını doğal olarak 
memnuniyetle benimsemekteyiz. .

— Bu ilk ve olumlu tesbitten sonra öneriye, muhteVası itibariyle 
bu amaçları gerçekten sağlamaya, yeterli olup 'olmadığı açısından eğildi
ğimizde şu hususları açıklıkla , ortaya koymak gerekmektedir:

— Yunanistan önerisinin, ya da bölgesel gerginlik kaynaklarını or
tadan kaldırmayı amaçlayan herhangi bir önerinin sonuç verebilmesi 
için, bunun mevcut gerginliklerin temelinde yatan nedenleri giderecek 
ve bu nedenler arasında ayırım gözetmeyecek bir kapsama sahip olması 
zorunludur. Yunanistan’la ilişkilerimiz açısından bakıldığında, başta, 
Yunanistan’ın, Doğu Ege Adalarını uluslararası yasal yükümlülüklerini 
ihlal edecek şekilde silahlandırması olmak üzere, varlığı bilinen bir dizi 
temel sorunu gözardı eden ve bunların çözümüne öncelik vermeyen dar 
kapsamlı bir yaklaşımın amaçlarına ulaşmasiııı beklemek gerçekçi olma
yacaktır. . . . . .. f, . ..... .....

—- Bu sorunları ele almak ve çözümlemek irade ve azmine sahip ol
duğumuzu öteden beri söyleyegelmişizdir. Yunanistan’ın da, bu noktaya 
geldiğinde karşısında işbirliğine hazır bir Türkiye bulacağından,, emin ol
ması gerekir. ■ " '

— Dikkat çekmek istediğimiz diğer bir husus, öneriye konu olan 
Türkiye, Bulgaristan ye Yunanistan askeri, kuvvetlerinin birbirlerine 
karşı kouşlandırılmış olduklarının temel hareket noktası olarak alın
masıdır. Trakya’daki askeri mevcudiyetimizin, ulusal gevenliğimizi çok
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yönlü risklere karşı korumayı amaçladığını bütün komşularımız ve 
müttefikimiz Yunanisan yakmen bilmektedir. Ayrıca, önceki açıklama
da da belirtildiği gibi, bu kuvvetle rin  NATO’nun yaşamsal önemdeki 
Güney kanadını korumakla ilgili görevleri de bulunmaktadır.

Yukarıdaki mülahazaların ötesinde, Yunanistan önerisinin konu al
dığı alanı Balkanların ve Avrupa’nın genel güvenliğinden soyutlayan 
bir kapsama sahip olduğunu da vurgulamakta yarar vardır. Bir coğrafi 
yörede alınacak önlemlerin, bu yörenin doğal olarak ait olduğu bölgenin 
bütünlüğü içerisine yerleştirilmeden belirlenmeye kalkışılması, arzu edil
meyen başka sonuçlar ve yeni gerginlik kaynakları ortaya çıkarabilir. 
Bu konudaki kanaatimize göre, istikrar ve güven artırma arayışının 
Balkanlar kapsamına yerleştirilmesi ve Balkan İşbirliği Konferansı’na 
üye ortaklarımızın topluca ve teker teker bu arayışa yapabilecekleri 
katkının sağlanması önem taşıyacaktır.

— Özetle, önerinin amacını paylaştığımızdan kimsenin kuşku, duy
maması gerekir. Türkiye’nin izleyegeldiği dış politika, amaçlarıyla ve 
tatbikatıyla bunun kanıtıdır. Muhtevası hususunda yaptığımız gözlemler 
ise, öncelikleri ve kapsamı itibariyle bölgesel siyasi gerçekleri yansıtan, 
somut sonuçlar vaad eden önerileri incelemeye ve izlemeye hazır oldu
ğumuzu ortaya koymaktadır.

Bu değerlendirmelerimiz hakkında önerinin diğer muhatabı, kom
şumuz Bulgaristan’a bugün ayrıntılı bilgli verilmiştir.

BAKBAKAN MESUT YILMAZ’IN 
YUNANİSTAN BAŞBAKANINA GÖNDERDİĞİ 

MEKTUBA İLİŞKİN OLARAK 
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZCÜSÜ ELÇİ MURAT SUNGAR’IN CEVABI

AÇIKLAMASI
(13 AĞUSTOS 1991)

Başbakan Sayın Mesut Yılmaz, Yunanistan Başbakanı Constantine 
Mitsötaki's’e Kıbrıs ve Türk - Yunan ilişkileri konusunda 12.8.1991 ta
rihli bir mektup göndermiştir. Başbakan mektubunda, Genel Sekreterin 
iyi niyet görevi çerçevesinde Kıbrıs konusunda yapılan görüşmeleri ya
kından izlediğini, Eylül ayında yüksek siyasi seviyeli 4’lü bir toplantı 
yapılacak ise iki taraf arasındaki görüş farklılıklarının azaltılmasının 
önem taşıdığını belirtmiştir. Sayın Yılmaz’m Adada iki taraf arasındaki 
güvensizlik ortamının görüşmeleri olumsuz bir şekilde etkilediğine işa
retle, bu güvensizliğin körüklenmemesi ve iki tarafın ilişkilerinde olum
lu ve köklü bir değişiklik gereğini vurgulamıştır.
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Sayın Yılmaz, ilerleme kaydedilebilmesinin, Kıbrıs’taki iki tarafın 
siyasal eşitliğine dayanan ve etkin biçimde garanti edilecek bir anlaş
manın esaslarının Kıbrıs Rum tarafınca açıkça teyid edilmesine bağlı 
göründüğüne dikkat çekmiş, siyasal eşitliğin federal anayasal düzen
lemeler ve özellikle federal yürütme organı bakımından taşıdığı özel öne
me işarelt etmiştir.

¡Başbakan Yılmaz, iki Anavatandan biri olan Yunanistan’ın, 1977 
ve 1979 yüksek düzeyli anlaşmalar ve Güvenliilk Konsey i’nin 649 sayılı 
kararına uygun olarak esnek ve uzlaşııcı bir yaklaşım takınmaları için 
Kıbrıslı Rumlar nezdınde etkisini kullanmasını istemiştir. Sayın Yılmaz, 
Türkiye’nin iki taraif arasında bir anlaşmaya varılabilmesi için gayret 
sarf ettiğini, Kıbrıs Türk tarafının bir çözüme varılabilmesi amacıyla 
önemli katkılarda bulunduğunu hatırlatarak, Kıbrıs Rum tarafının da 
Kıbrıs’ta  yeni ve barışçı bir ortaklık kurulması konusundaki niyetlinden 
Kıbrıslı Türklerin emin olmak istediklerini vurgulamıştır. Sayın Baş
bakan her iki tarafça şayanı kabul bir uzlaşıya varabilmek için Yuna
nistan’ın yardımcı olması gerektiğini, bunu kendilerinden beklediğimizi 
belirtmiştir.

Sayın Başbakan, mesajında ayrıca, Türkiye ile Yunanistan arasında 
yemi bir dostluk ve işbirliği döneminin açılabilmesi için, iki ülke ara
sındaki dialoğun canlandırılması gereğine işaretle, Yunan Başbakanının 
yakın gelecekte Ankara’ya resmi ziyaretine önem atfettiğini belirtmiştir. 
Sayın Yılmaz, 11 >-13 Eylül tarihlerinde Paris’te  yapılacak Avrupa De- 
mıokrajtik Birliği Toplantısı vesilesiyle iki Başbakanın büraraya gelerek 
görüş teatisinde bulunmalarının yararlı olacağını düşündüğünü ayrıca 
kaydetmiştir.

IRAK BÜYÜKELÇİSİNİN 
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI NEZDİNDE YAPMIŞ OLDUĞU

TEŞEBBÜSLE İLGİLİ OLARAK SORULAN BİR SUALE 
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZCÜSÜ ELÇİ MURAT SUNGAR’IN CEVABI

(15 AĞUSTOS 1991)

Irak Büyükelçisi Rafi Dahham Mecvel El Tikriti, talebi üzerine 
15 Ağustos 1991 saat 10.1:5’te  Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi 
özdem Sanberk tarafından kabul edilmlişitir. Irak Büyükelçisi, Hükü
metinden, aldığı talimat uyarınca Türk Silahlı Kuvvetlerince sınır böl
gesinde yürütülen harekatla ilgili görüşlerini açıklamış, Irak’ın PKK’yı 
desteklemediğini beyan etmiş, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin harekatının 
Irak’ııı hükümranlığını haleldar ettiğini belirterek bundan kısa bir süre 
önce tarafımıza verilen bir Nota’ya benzer bir protesto Notası vermek 
istemiştir.
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Mlisffceşar Büyükelçi Sanberk, harekatın amaçlarını Büyükelçiye izah 
etmiş, bunun sınırlı ve geçici niteliği üzerinde durmuş, Türkiye’nin 
îrak’ııı toprak bütünlüğüne atfettiği önemi vurgulamış ve Türkiye’nin 
Irak toprakları üzerinde hiç bir emeli bulunmadığını teyMen ifade et
miştir. Irak’ın Notası kabul edilmemiştir.

Diğer taraftan Irak’ın toprak bütünlüğüne ve Milli Egemenliğine 
Türkiye’nin atfettiği öneme ilişkin olarak Müsteşar Sanberk’in Büyük
elçiye vaki ifadeleri, Irak tarafından memnunlukla kaydedilmiştir.

KIBRIS KONUSUNDA SORULAN BİR SUALE 

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZCÜSÜ ELÇİ MURAT SUNGAR’IN CEVABI 

(15 AĞUSTOS 1991)

Son açıklamalarından Yunanistan’ın Kıbrıs meselesinin çözümü için 
olumlu bir yaklaşım benimsemek hususunda ciddi güçlüklerinin devam 
ettiği anlaşılmaktadır. Türkiye’nin teklif ettiği ve yararlı olacağı artık 
genelde kabul edilen yüksek siyasi düzeyde 4’lü toplantı önerisine önce 
karşı çıkıp, sonra razı olmuş gibi gözüken Yunanistan’ın, şimdi de 
bazı ön şartlar yaratma eğilimi içine girdiği müşaihade olunmaktadır. 
BM Genel Sekreterinin temsilcilerinin taraflarla temaslarının henüz de
vam ettiği bir safhada Yunanistan’ın bu davranışına ilham veren un
surun iyi niyet Olduğunu düşünmek kabil değildir.

Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumıhuriyeti’nin bu konudaki an
layış ve tutumu bugün Lefkoşe’de yayınlanan Ortak Deklarasyon’da 
ayrıntılı bir şekilde bütün dünyaya ilan, edilmiş bulunmaktadır. Kıbrıs 
Rum tarafı ile Yunanistan’ın da süratle yapıcı bir çizgiye girmeleri 4’lü 
toplantının yapılabilmesi ve başarısı bakımından büyük önem taşımak
tadır. . , . ... ... ., .... ..... ,
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JOINT DECLARATION.
(16 AUGUST 1991)

H. E. Mr. 1. Safa Giray, Minister of Foreign Affairs of the 'Republic 
of Turkey, paid an official visit to the Turkish Republic of Northern 
Cyprus, upon the invitation of II. E. Mr. Rauf R. Denktas. President 
of the Turkish Republic of Northern Cyprus and H. E. Mr. Kenan 
Atakol, Minister of Foreign Affairs and Defence.

The parties, having reviewed the recent developments, decided to 
issue this joint declaration which encompases the following common 
points of view :

Cyprus is the homeland of two distinct peoples with a separate 
indentity of their own, namely the Turkish Cypriots and the Greek 
Cypriots. These two peoples became 31 years ago the equal founding 
partners of a bi-communal independent state, with the cooperation and 
assistance of their respective motherlands, Turkey and Greece,

This partnership, based on a negotiated constitution and safeguar
ded by international treaties, was not permitted to live and a conflict 
was created which has been going on for the past 28 years.

At the core of the problem lies the destruction in December 1983 
of the partnership which symbolized the bicommunal legitimate order 
by the Greek Cypriot side through the use of force.

Since then, there is no joint political authority, entitled to speak 
for both peoples of Cyprus or capable of exercising sovereignty over 
the entire island. Throughout ail these years, the two communities have 
neither had a joint state, nor a joint parliament, nor a joint govern
ment. The two communities are exercising separately for the past 
28 years their equal right emanating from independence and sovereignty 
through their own representatives under their own political and legal 
systems.

Against this background, can the Turkish Cypriots and the Greek 
Cypriots voluntarily establish a new federal partnership based on poll“ 
tical equality? This is the question to which an answer is being sought 
today.

The Turkish side has made a great and conscious effort in order 
to bring about an outline for an overall agreement which the two 
parties would accept based on their own free will and explicit consent. 
As a result of these efforts, there is a possibility now to move to
wards an agreement which will be based on political equality and will 
be effectively guaranteed.

33?



All these efforts are taking- place within the framework of the 
UN Secretary General's mission of good - offices. As reaffirmed by Se
curity Council resolution 649, this mission is with the two communities 
in Cyprus as equal parties.

Turkey has given firm support to the mission of good-offices of 
the Secretary General and with the aim of facilitating an egreement 
011 the outline for a solution has proposed a quadripartite meeting in 
which the two parties in Cyprus and Turkey and Greece will partici
pate at a high political level. This proposal has received wide support, 
It is accepted that such a meeting must- be well prepared and take place 
within the mission of good-offices of the Secretary General. For this 
purpose, representatives of the Secretary General are at present con
tinuing their contacts with the parties concerned. Following the comp
letion of these contacts, a direct talk between the leaders of the two 
communities could, enhance the prospects for the success of the cur
rent efforts.

The following points are of particular importance for the future 
of all these endeavours :

— Full respect for the equality of the Turkish Cypriot and the 
Greek Cypriot sides is essential.

— In a quadripartite meeting which would be convened after 
adequate preparation under the mission of good-offices of the Secretary 
General, the Turkish Cypriot and the Greek Cypriot sides will take 
part with equal status and with equal titles. • Accordingly, agreement 
will be reached in advance on all the arrangements with respect to 
the meeting in conformity with this status and the four parties will 
comply with this agreement in every respect.

— The outline for an agreed solution will be discussed and conc
luded under the aegis of the Secretary General, between the Turkish 
Cypriot and the Greek Cypriot sides, together with Turkey and Greece.

— Following the conclusion Of an outline and before, its presen
tation to the approval of the Turkish Cypriot and Greek Cypriot com
munities through separate referenda, a fundamental and positive change 
should come about in the relations between the two communities. Ag
reement must be reached 011 all relevant steps to be taken in this 
context simultaneously with the agreed outline.

In this spirit, the Turkish side will continue to contribute to the 
search for a solution.

338



İSVİÇRE’NİN ÜLKEMİZE 
SİLAH SATIŞ YASAĞI KOYMASI İLE İLGİLİ BİR SUALE 

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZCÜSÜ ELÇİ MURAT SUNGAR’IN CEVABI

(16 AĞUSTOS 1991)

Hatırlanacağı üzere, İsviçre 1990 Mayıs ayında Türkiye’ye savunma 
malzemesi ihraç izinlerini askıya almıştı. Sonra bu kararı Kasım 199-0’da 
kaldırmış, Körfez savaşı sırasında Ocak 1991’de Türkiye’nin Irak ile 
sınırdaş olması ve Türkiye’yi tehlike arzeden gerlimli bölge olarak gör
mesi nedeniyle bu yasak tekrar konmuş, bilahare Haziran 1991’de ge
ne kaldırılmıştı.

Son olarak, geçen hafta, İsviçre Hükümeti Türkiye’ye askeri mal
zeme ihracatı ile ilgili olarak «durumun dış politika ve uluslararası 
hukuk açısından incelenmesine ve Hükümetin bu konuda alacağı karara 
kadar ihraç lisansı vermemeye» karar vermiştir.

İsviçre’nin almış olduğu bu kısıtlama kararlarını haksız, yanlış ve 
önyargılı olarak vasıflandırdığımızı daha önce açıklamış ve İsviçre’yi 
bu konuda güvenilir bir partner ve ikmal kaynağı olarak görmediğimizi 
ve bunun, İsviçre ile savunma sanayii alanında işbirliği yapılmasını en
gellediğini kaydetmiştik.

Nitekim yasağın kalktığı Haziran ayından bu yana, İsviçre!illerin 
de bizzat açıklamış oldukları gibi, bu ülkeden herhangi bir lisans ta
lebimiz olmamıştır.

Bilindiği gibi, bu ülkede silah sanayiinin ekonomik ve siyasa] ne
denlerden dolayı esasen tasfiyesi yönünde kuvveti bir temayül mev
cuttur.

Tamamıyla iç politika mülahazaları ile alındığım bildiğimiz ihraç 
lisansı vermeme kararı, sadece yanlış ve haksız değil, artık ciddi olaraik 
nitelendirilmesi de zor, aslında içerikten yoksun ve pratik değeri ol
mayan bir uygulama olarak değerlendirilmektedir. Türkiye’nin güvenlik 
ve savunmasında bu ülkenin yerini mübalağa etmemek gerekir.

Genel olarak, bir ülkenin değişik etnik gruplardan oluşması ve 
değişik bir Devlet yapısına sahip olması, O’nun azınlık kaynaklı say
dığı terörü görmezlikten gelmesi için bir gerekçe oluşturmama]ıdir.

Gördüğümüz kadarı ile, kendilerini Kürt kökenli olarak tanıtan, 
temelde çoğu ekonomik nedenlerle iltica arayışı içinde olan bir kitle, 
İsviçre tarafından da kendi karar ve faaliyetlerinin insani nitelliğini 
vurgulamak için kullanılmaktadır. Bu da, bazı hallerde bu tü r karar ve 
faaliyetlerin inandırıcılığını ve haklılığını etkilemektedir.

Bu tedbirin, İsviçre ile olan ekonomik ve ticari ilişkilerimizin ge
liştirilmesi yönünde sarfedilen gayretlere yardımcı olmayacağı aşikârdır.
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BMGK’NİN IRAK’IN PETROL' İHRAÇ EDEBİLMESİNE 
İMKAN SAĞLAYAN 706 SAYILI KARARINA İLİŞKİN BİR SUALE 
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZCÜSÜ ELÇİ MURAT SUNGAR’IN CEVABI

(16 AĞUSTOS 1991)

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 15 Ağustos’ta  kabul ettiği 
706 sayılı kararla Irak’ıu belli kayıt ve, şartlarla petrol ihraç edebilmesi 
mümkün kılınmıştır.

Bu suretle Kerkük - Yumurtalık petrol boru hattının kullanıma tek
rar açılması da gündeme gelmiş olmaktadır.

Türkiye’nin bu konuda. şimdiye kadar izlediği tutum kesin ve açık 
olmuş, petrol boru hattının işletmeye açılmasının BM Güvenlik Konseyi 
kararlarının buna imkan vermesi hükümetimizin bu yönde karar alma
sına bağlı olduğu belirtlilegelmişti.

Bu tutum doğrultusunda gerekli değerlendirmenin yapılacağı şüp>- 
hesizdir. 706 sayılı kararla getirilen hükümlerin uygulamaya intikali 
içiıı BM Sekreteryasmca bazı çalışmalar yürütüleceği anlaşılmaktadır. 
Bu çalışmaların sonucunun alınması ve Irak’m bu konudaki görüş ve 
niyetlerinin açıklık kazanması ile, BM tarafından öngörülen çerçeve da
hilinde boru hattının, tekrar faaliyete geçirilmesi için karar alınmasına 
ilişkin unsuıiar tamamlanmış olacaktır.

Boru hattı teknik yönden kullanıma hazırdır, öte yandan, Irak’tan 
petrol ihracı için mevcut şartlarda en müsait yol, olmak özelliğine haiz
dir. Bu . itibarla, Kerkük - Yumurtalık boru hattının, bir yandan BM 
tarafından öngörülen düzenlemelerin uygulanmasında, diğer taraftan da 
Irak’m bu kapsamda temel sivil ihtiyaçlarını karşılayacak bir gelir elde 
etmesinde, önemli bir işlev yerine getirmek konumunda olduğunu be
lirtmek mümkündür.

KIBRIS KONUSUNDA 
YUNAN HÜKÜMET SÖZCÜSÜNÜN SON GÜNLERDE YAPTIĞI

BEYANLARLA İLGİLİ OLARAK SORULAN BİR SORUYA 
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZCÜSÜ ELÇİ MURAT SUNGAR’IN CEVABI

(20 AĞUSTOS 1991)

Yunanistan’ın Kıbrıs’ta  siyasi eşitliğe dayalı adil bir çözüm ve 
buna yardımcı olmak için Türkiye’nin önerdiği 4’lü toplantıyı engelleme 
gayretlerini üzüntüyle takip etmekteyiz. Oysa, halihazırdaki çözüm ara
yışının, ihtiyacı olan ivme ve gücü, ancak bu 4Tü toplantının sağlaya
bileceğine samimiyetle inanmaya devam ediyoruz.
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Anlaşma taslağının unsurları üzerinde müzakere ve karar verme 
yetkisi, Sayın Dışişleri. Bakanımızın belirttikleri gibi, meselenin asıl sa- 
Mpleri olan ada’nın iki halkına aiittir. Bu ilke unsurları ayrılmaz bir 
bütün teşkil eden Kıbrıs konusunun toprak ve yer değiştirmiş kişiler 
veçheleri bakımından da geçerlidir. Kıbrıs meselesinin mahiyetinin ve 
siyasi eşitliğin inkarı anlamına geleceği cihetle, bu konularda Kıbrıs 
Türk tarafı dışında kimsenin taahhütte bulunması esasen mümkün de
ğildir. ■

Buna mukabil, Türkiye’nin içtenlikle destekleyegeidiği BM Genel 
Sekreteri’ıııin iyi niyet görevinin başarıya ulaşması, önemli bir ölçüde, 
Yunanistan’ın halihazırdaki önşartlar yaratma eğilim ve Türk tarafını 
suçlama alışkanlığından vazgeçerek, BM Sekretaryasına yardımcı olmaya 
başlamasına bağlı bulunmaktadır. Türkiye ise, şimdiye kadarki yapıcı 
tutumunu sürdürmek ve 4’lü toplantının gerçekleşmesini sağlamak hu- 
sususTarmda kararlıdır.

A Ç  I K L A M A  

(21 AĞUSTOS 1991)

İstanbul’daki bir Türk - İngiliz ortak şirketinin Genel Müdür . Yar
dımcısı Andrew Blake’nin dün sabah işyerinde uğradığı silahlı bir saldırı 
sonucunda hayatını kaybetmesi derin üzüntüyle karşılanmıştır.

■ Ülkemizde misafir olarak bulunan bir yabancı uyruklu şahsa karşı 
girişilen bu terörist eylemıi şiddetle kınıyoruz. Teröristlerin yakalanarak 
yargı önüne çıkarılmalarını temiııen gerekli tüm girişimler ilgili makam
larımızca başlatılmış bulunmaktadır.

YUNANİSTAN’IN
İSKEÇE . MÜFTÜLÜĞÜNE YAPTIĞI ATAMA KONUSUNDA 

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZCÜSÜ ELÇİ MURAT SUNGAR’IN
AÇIKLAMASI

(22 AĞUSTOS 1991)

Yunanistan’ın Batı Trakya Türk Azınlığının uluslararası antlaşmalar 
ile tanınmış statüsünü aşındırmak hedefine yönelik uygulamalarını fü
tursuzca devam ettirdiği görülmektedir. Bunun son örneği* azınlığın 
tercihini belirtmesine imkan tanımaksızın İskeçe Müftülüğüne yapılan 
son atama teşkil etmektedir.

Müftülerin azınlık açısından taşıdığı Önem, bunların azınlık içinde 
yapılacak bir seçimle görevlendirilmelerini gerektirmektedir. Esasen 
müftülerin iş başına getirilmeleri uluslararası antlaşmalar tarafından
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ve bunlara uygrnı olarak 1920 yılında çıkarılan ve tam olarak uygulan- 
masa da bu konudaki yasal mevzuatı oluşturan 2345 sayılı kanunla 
düzenlenmiştir.

Ancak 25 Aralık 1990 günü çıkarılan kanun hükmündeki bir ka
rarname ile bu yasa ilga edilmiş ve müftülerin Yunan makamları tara
fından atanması süratiyle iş başına getirilmeleri hüküm altına alın
mıştır.

Yunanistan bu şekilde davranmakla ciddi sonuçlar doğuracak ha
talı bir yola girmiş bulunmaktadır.

Nitekim, son alınan bilgilere göre, seçilmiş İskeçe müftüsü Mehmet 
Emin Ağa’nın güvenlik güçleri taralından zor kullanılarak Müftülükten 
çıkartıldığı ve neticede hastahaneye kaldırıldığı anlaşılmaktadır. Bu ge
lişmeyi şiddetle kınamakta ve Yunan makamlarından azınlık haklarına 
ve azınlık tarafından seçilmiş müftülere saygılı davranmalarını bekle
mekteyiz.

YUNAN MAKAMLARI TARAFINDAN 
İSKEÇE’DE MÜFTÜLÜĞE YAPILAN ATAMA ÜZERİNE 

MEYDANA GELEN OLAYLAR HAKKINDA 
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZCÜSÜ ELÇİ MURAT SUNGAR’IN 

BİR SORUYA VERDİĞİ CEVAP
(24 AĞUSTOS 1991)

Yunan Makamları tarafından 22 Ağustos 19S1 günü İskeçe Müf
tülüğüne yapılan atamayı protesto etmek üzere İskeee’de sükunet içinde 
oturma eylemi yapan beşyüz kadar Batı Trakyalı soydaşımıza, bir 
grup çapulcu, güvenliği sağlayan polis kordonunu yararak 24 Ağustos 
günü sabaha karşı saat iki sıralarında taş, sopa ve demir çubuklarla 
saldırmıştır, Çok sayıda soydaşımızın işyerinin de tahrip edilmesinden 
sonra olaylar yatışmış görünmektedir. Bu arada biri ağırca olmak üzere 
onu aşkın soydaşımız yaralanmıştır.

Olayların başladığının haber alınması üzerine Atina, Gümülciııe ve 
Ankara’da Yunanlı yetkililer nezdiııde derhal gece saatlerinden itibaren 
gerekli girişimler yapılarak olayların durdurulması için bütün tedbirlerin 
süratle alınması talep edilmiştir.

Bu gelişmelerle ilgili olarak, Müsteşar özdem Sanberk Yunanistan 
Büyükelçisi Macris’i bugün saat 10,00’da Bakanlığa davet etmiştir.

Büyükelçi Macris, Müsteşar Sanberk’e İskeçe’de meydana gelen 
olaylar hakkında makamlarından aldığı bilgileri aktarmış, Yunan Hü- 
kümatinin bölgede düzen ve sükunun sağlanacağı, bütün fentlerim mal 
ve can güvenliğinin korunması, özgürlük ve haklarına saygı gösterilmesi 
için her türlü tedbirin alınacağı teminatını verdiğini belirtmiştir.
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Yunan Makamlarınca gösterilen bu çabuk tepki ve verilen kapsamlı 
toixı>ina|ın Yunanistan’ın Batı Trakya Türk azınlığının sorunları karşı
sında olumlu bir yaklaşım ve başlangıç teşkil Gitmesini diliyor ve bu 
tccninatmı yerine götürmesini bekliyoruz.

İSKEÇE'DE MEYDANA GELEN OLAYLARLA İLGİLİ 
' SON GELİŞMELER KONUSUNDA YÖNELTİLEN BİR SORUYA 
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZCÜSÜ ELÇİ MURAT SUNG'AR’IN CEVABÎ

(26 AĞUSTOS 1991)

îskeçe’deki olaylar üzerine Yunan makamları nezdinde yaptığımız te
şebbüsler devam etmektedir. Bu konuda ne tarafımızdan verilmiş ve 
Yunanlılarca reddedilmiş bir nota, ne de Yunanistan’ın kabul etmediği 
bir girişimimiz bulunmaktadır.

Yunanistan’ın Ankara Büyükelçiliği olayların başından beri süratli 
ve yakın bir işbirliği göstermekte ve Türk Hükümetinin kaygı, bek
lenti ve taleplerini makamlarına ileterek, aldığı cevapları bize kapsamlı 
bir şekilde aktarmaktadır.. Bu diyalogun devam etmesi hadiselerin önü
nün alınması bakımından olduğu kadar iki ülke ilüşMleri açısından da 
öııem taşımaktadır.

İskeçe’de Türk Müslüman azınlığa karşı girişilen bu saldırıları şid
detle kınadığımızı, basın mensuplarının taciz edilmesini esefle karşıla
dığımızı ve azınlığın haklarının her planda takipçisi olmaya devam ede
ceğimizi bir kez daha hatırlatırız. Azınlık mensup]arının can ve mal 
güvenliğinin teminat altına alınması, hak ve özgürlüklerine saygı göste
rilmesinin sağlanması yolunda Yunan Hükümetlinin verdiği güvencenin 
teyid ve tatbiki gerek Batı Trakya’daki gerginliğin giderilmesi, gerek 
Türk kamuoyunun duyduğu infialin yatışması bakımından elzemdir.

A Ç I K L A M A  

(26 AĞUSTOS 1991)
— Geçen yıl Kasım ayında Viyaııa^da kabul edilen Güven ve Gü

venlik Artırıcı önlemler Senedi, Taraf Devletlerdin bu çerçevede sunulan 
askeri verileri, değerlendirme ziyaretleri yapılması yoluyla doğrulama
larına olanak tanımaktadır.

— Türkiye, Viyana Senedi’nin anılan hükümlerine dayanarak, Yu
nanistan’a ait askeri verilerde yer alan, Selanik yakınındaki bir zırhlı 
tugaya değerlendirme ziyarete! yapma istemini Ankara’daki Yunanistan 
Büyükelçisi’ne 23 Ağustos günü iletmiştir.
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— Türkiye ve Yunanistan arasında, güven ortanınım iyileştirilme
sine, Viyana Senedi hükümlerinin işleti'lmesi yolu da dahil olmak üzere, 
katkı yapmak azmi bizi bu girişime sevkeden temel mülahaza olmuştur. 
Yunanistan Hükümeti’nin de bu değerlendirmeyi paylaşacağı ve girişi
mimizi olumlu şokiİde yanıtlayacağı umudunu taşımaktaydık.

— Yunanistan’ın istemimize getirdiği yanıt, Viyana Senedinin zi
yaret konusunu düzenleyen hükümlerine aykırı düşmekte ve istemimizin 
anılan Belgemin öngördüklerinin dışında bir nedenle reddi anlamına gel
mektedir.

— Yunanistan’ın istemimizi incelemeyi reddederken öne sürdüğü 
sözde «gerekçe», istemle ilgili yazışmanın AGÎK’e katılan devletler me
yalımda Güney Kıbrıs Rum Yönetimine tarafımızdan iletilmemiş olma
sıdır. Bu, kabul etmemiz mümkün olmayan bir bahaneden öte değer 
taşımamaktadır.

— Kaldı ki, Türkiye’nin bu istem hakkında Güney Kıbrıs Rum Yö
netimine bilgi vermemiş olmasını bizim yönümüzden bir eksiklik olarak 
göstermek de mümkün değildir. Çünkü, Viyana Senedi’nin imzalanması 
aşamasında anılan Yönetimin Kıbrıs’ın tümünü temsil etmeye yetkili 
olmaması nedeniyle Belge hükümlerinin tarafımızdan Kıbrıs’a kabili ta t
bik olmadığı bildirilmiştir. Bu, Türkiye’nin resmi çekincesidir ve öteden 
beri uygu!anagelm iştir.

— Yunanistan ayrıca bu tü r istemlerin, yanıtlanmasıyla ilgili olarak 
Viyana Belgesi’nde saptanan 48 saatlik süreye de uymamıştır. Yuna
nistan’ın yanıtı bize gecikmeyle ulaşmıştır,

— Bu çerçevede, Yunanistan’ın geçerli temellere dayanmayan bu 
yanıtıyla, Viyana Belgesinden kaynaklanan ahdi yükümlülüklerini ye
rine getirmediği, kendisine bildirilmiştir ve AGÎK’e katılıan Devletler’e 
bildirilmektedir.

— Yunanistan bu eylemiyle, Avrupa güvenliğinin içinde bulundu
ğu kritik bir aşamada, güvenliğin ve güvenin artırılmasını amaçlayan 
Viyana Senedi’uiıı itibarına ve etkinliğine ağır bir darbe vurmuş olmak
tadır. Bunun icap ettirdiği tepkiler tarafımızdan gösterilmektedir. Zi
yaret istem'mizle Yunanistan’ın iki ülke arasında güven ortamının iyi
leştirilmesiyle ilgili beyanlarındaki samimiyeti sulanmıştır. Yunanistan’ın 
bu sınavda aldığı sonuç Avrupa kamuoylarının gözleri önündedir.
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TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE 
YEMEN CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA 

TİCARET, EKONOMİK VE TEKNİK İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI

(26 AĞUSTOS 1991)

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yemen Cumhuriyeti Hükümeti 
(Bundan böyle Akit Taraflar olarak anılacaklardır), aralarında mevcut 
dostane ilişkileri güçlendirmek arzusuyla, ticaret, ekonomik ve teknik 
alanlardaki işbirliğini geliştirmek ve kolaylaştırmak hususundaki karar
lılıklarından aldıkları güçle, eşitlik ve karşılıklı yarara dayanan ortak 
çıkarlarının bilincinde olarak, aşağıdaki hususlarda anlaşmaya varmış
lardır.

MADDE I

Akit Taraflar, ekonomik ilişkileri geliştirmek, ticari mübadeleleri 
genişletmek ve çeşitlendirmek ve ekonomik kuruluşları ile teşebbüsleri 
arasındaki teknik işbirliğini artırmak hususunda gayret göstereceklerdir.

MADDE II

Bu Anlaşmadaki işbirliği, diğer alanların yaıırsıra aşağıdaki konu
ları kapsayacaktır;

1 — Ticaret hacminin genişletilmesini teşvik etmek,
2 — Ekonomik işbirliğini;

a) Uzman, danışman, doküman ve bilgi teatisinde bulunmak,
b) Eğitim kursları, inceleme gezileri düzenlemek ve burslar 

vermek,
c) Taraflarca üzerinde mutabık kalınacak diğer işbirliği alan

larını belirlemek,
suretiyle teşvik etmek.

MADDE III

Akiıt Taraflar, mübadele konusu maddelerin sayısını çoğaltmak ve 
varsa, özellikle iMlli ekonomik ve ticari ilişkilerini etkileyen idari ve mali 
kısıtlamalar gibi engelleri tedricen kaldırmak için gayret göstereceklerdir.

MADDE IV

Akit Taraflar, ticari muameleleri genişletmek amacıyla,
— Taraflardan birinden üçüncü ülkelere yönelik ticari malların tran

sit geçişini kolaylaştıracaklardır,
— Üçüncü bir ülke menşeli ticari malların, Akit Taraflardan bi

rine yönelik transit geçişini kolaylaştıracaklardır.
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— Taraflar, deniz trafiğine ilişkin bir anılaşma veya düzenleme ya
pılıncaya kadar, aralarında değişime konu olan mal ve maddelerin ta 
şınmasında birbirlerinin ulusal nakliye şirketlerine öncelik tanıyacak
lardır.

MADDE V

Bu Anlaşmada belirtilen iki ülke arasımdaki mal ve hizmetlerle 
ilgili bütün ödemeler, iki ülkede yürürlükte bulunan kanun, yönetme
lik ve kurallar çerçevesinde Taraflarca mutabık kalınacak serbest dö
vizlerle yapılacaktır.

MADDE VI
Akit Taraflar, diğer Tarafça düzenlenecek sergilere ve ticaret fuar

larına katılımı teşvik hususunda çaba sarf edecekler ve her iki ülkede 
yürürlükte bulunan kanun, yönetmelik ve kurallar çerçevesinde, ticari 
temsilci ve heyet teatisini destekleyeceklerdir.

MADDE VII
Bu Anlaşmanın iyi bir şekilde uygulanması ve ekonomik ve teknik 

işbirliğinin güçlendirilmesi ve ticari mübadelelerin geliştirilmesi arzu
suyla Akit Taraflar, iki lilke temsilcilerinden oluşan ve Taraflardan bi
rinin talebi üzerine sırasıyla Ankara ve Sair a da toplanacak Türk - Ye
men Ortak Komitesinin kurulmasını kararlaştırmışlardır.

Bu Komite’nJin görevleri :
1 — Bu Anlaşmanın uygulanmasını izlemek,
2 — Bu Anlaşmanın uygulanmasından doğabilecek güçlükleri gider

meye çalışmak ve ekonomik, teknik ve ticari ilişkileri geliştirmek ama
cıyla öneri ve tavsiyelerde bulunmaktır.

Ortak Kom'te, her iki hükümete, ülkelerinde yürürlükte bulunan 
usuller çerçevesinde, ilgili ülke hükümetlerince onaylandıktan sonra ge
çerli olacak öneri ve tavsiyelerde bulunacaktır.

MADDE VIII

Bu Anlaşma, onay belgelerinin tealisini müteakip yürürlüğe gire
cek ve beş yıl süreyle geçerli olacak, Taraflardan biri Anlaşmanın yü
rürlük süresinin bitiminden altı ay önce diğer Tarafa Anlaşmayı sona 
erdirmek istediğini yazılı olarak bildirmedikçe, birer yıllık devreler iti
bariyle otomatik olarak uzayacaktır.

26 Ağustos 1991 tarihinde, İzmir’de, her üçü aynı derecede geçerli 
olmak üzere Türkçe, Arapça ve İngilizce dillerinde, üç orijinal nüsha 
olarak imzalanmıştır. Türkçe ve Arapça metinler arasında tercüme çe- 
r.şki'si bu'lunduğu takdrde İngilizce metin geçerli olacaktır.
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İ'SKEÇE MÜFTÜLÜĞÜNE YAPILAN ATAMA ÎLE İLGİLİ OLARAK 
YÖNELTİLEN BİR SORUYA 

DIŞİgLERİ BAKANLIĞI SÖZCÜSÜ ELÇİ MURAT SUNGAR’IN CEVABI

(27 AĞUSTOS 1991)

Iskeçe müftülüğüne soıı yapılan atama üzerine azınlığın gösterdiği 
tepkinin alıcında yatan esas sebep, azınlığın lideri durumunda bulunan 
ve doğum, ölüm, evlendirme, vesayet, veraset gibi kişi halleri ile ilgili 
işlerini yerine getiren müftülerin hiç bir şekilde azınlığın görüşü alın
madan Yunan Makamları tarafından atanmasından kaynaklanmaktadır.

Esas ve doğru olan müftülerin azınlık tarafından seçilerek iş ba
şına getirilmeleridir. Müftülerin bu yöntem ile görevlendirilecekleri 1913 
Atina Antlaşması ve bu Antlaşmanın bu husustaki hükümlerini Yunan 
iç hukukuna ithal eden 1920 tarihli ve 2345 sayılı yasa ile düzenlen
miştir.

Hal böyle olmakla beraber, Yunan makamlarının azınlık kuram
larını yozlaştırmak amacıyla uzun zamandan beri sürdürdükleri çabalar 
çerçevesinde, İskeçe’deki gibi olayların çıkacağını bile bile, keyfi bir 
yaklaşımla ve ısrarla müftüleri atama yolu ile iş başına getirme yönünde 
gittiği görülmektedir. Bununla bağlantılı olarak, son adım 24 Aralık 
1990 tarihinde atılmış ve müftülerin azınlık tarafından seçilerek görev
lendirilmelerine imkan veren 2345 sayılı yasa, çıkarılan kanun hükmün
deki bir kararname ile yürürlükten kaldırılmıştır.:

Bir yandan uluslararası antlaşmalardan kaynaklanan yükümlülük
lerine, diğer yandan uluslararası planda azınlıkların ve insan haklarının 
korunması konularında üstlendiği taahhütlere ters düşen bu davranışı 
nedeniyle meydana gelen ve meydana gelecek olaylar Yunanistan'ı ağır 
bir sorumluluk altına sokmuş bulunmaktadır. Temennimiz bu sorum
lulukların ciddiyetinin kısa sürede bu ülke tarafından idrak edilmesi ve 
yükümlülüklerini yerine getirmesidir.

3 - 9 KASIM 1991 TARİHLERİ ARASINDA 
İSTANBUL’DA YAPILMASI ÖNGÖRÜLEN 

«ORTADOĞU SU KONFERANSINA İLİŞKİN OLARAK 
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI ■ SÖZCÜSÜ ELÇİ MURAT SUNGAR’A 

YÖNELTİLEN BİR SORUYA VERİLEN CEVAP

(27 AĞUSTOS 1991)

Bugünlerde, yabancı kaynaklı bazı basın haberlerinde Türkiye’nin 
İsrail’i Kasım ayında İstanbul’da yapılacak Ortadoğu Su Konferansına 
bazı baskılar nedeniyle davet etmediğinin ileri sürülmeye başlandığı gö
rülmektedir. Bu haberlerin genellikle İsrail çıkışlı olduğu ve Türkiye’nin 
niyet ve tavrı hakkında yargıları da kapsadığı görülmektedir.
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Bu konuda öncelikle bilinmesi gereken nokta şudur : Türkiye, 3^-9 
Kasım tarihlerinde İstanbul’da yapılacak Konferans’m tertipleyicisi de
ğildir. Konferans, «Global Water Summit Initiative» isimli ve özel ni
telikli bir ABD kurulusunun girişimiyle düzenlenmektedir. Bu kurulu
şun talebi üzerine Sayın Cumhurbaşkanımız, konferansı yüksek hima
yeleri alana almayı ve ev sahipliği yapmayı kabul etmişler ve ilgili 
ülkelere bu girişimin desteklenmesini isteyen davet mektupları gönder
mişlerdir.

Türkiye Konferansa ev sahipliği yapmakla bu girişimin başarılı 
ve amacına uygun şartlarda gerçekleşmesini temin yönünden bir sorum
luluk almıştır.

Konferansın amacı, bölge ülkeleri arasındaki suya ilişkin ihtilâfları 
tartışmak değil, bölgesel plânda yaşanan su kıtlığının sonuçlarının tek
nik ve mali düzenlemelerle ne ölçüde hafifleitilebileceğini araştırmak, 
bu hususta ileriye dönük işbirliği zemini yaratılmasına katkıda bulun
maktır.

Bu nedenle Konferansa sadece Ortadoğu bölgesinden değil, bölge 
dışından da ülkeler davet edilmiştir.

Ancak Konferansın amacına ulaşabilmesi için ilk şartı, bölge ül
kelerinden yüksek sayıda katılımın olması teşkil etmektedir. Bölgedeki 
mevcut siyasi konjonktürün bu hususta kısıtlayıcı rol oynadığı ortada
dır. Arap ülkeleri [Ie İsrail’in Ortadoğu bölgesini ilgilendiren konularda 
teknik ağırlıklı da olsa bir Konferansta yanyana getirilmesinin zorluk
ları, bölgesel gelişmeleri izleyen herkesin malûmu olması gereken bir 
keyfiyettir. Nitekim tarafımızdan yapılan zemin yoklamaları İsrail ile 
Arap ülkelerinin İstanbul’da yapılacak Su Konferamsı’na birlikte katıl
malarını mümkün kılabilecek ortamın henüz oluşmamış olduğunu orta
ya koymuştur. Böyle bir ortamın halen hüküm sürmesinde Türkiye’nin 
hiçbir rolü veya ka-tkısı yoktur. Ancak, bunu görmezlikten gelmemiz 
de mümkün değildir. Bölge ülkelerinin tamama yakın çoğunluğunun 
katılmayacağı bir Ortadoğu Su Konferansı’na İstanbul’da ev sahipliği 
yapmamızın anlamsızlığı da ortadadır.

İsrail’in Konferansa şimdiye kadar davet edilmemiş olmasını, bun
dan sonra da davet edilip edilmeyeceğini bu çerçeve dahilinde görmek 
ve anlamak gerekir. Türkiye’nin bu husustaki tutum ve tavrı sadece 
bölge gerçeklerinden etkilenmektedir. Herhangi bir devletin şu veya 
bu yöndeki doğrudan veya basını kullanmak suretiyle baskısı altında 
hareket etmemiz söz konusu değildir.
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BULGARİSTAN’DA 
DEMOKRASİCE GEÇİŞ ÇABALARI KONUSUNDA

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZCÜ VEKİLİNİN AÇIKLAMASI

(29 AĞUSTOS 1991)

Komşumuz Bulgaristan’da demokrasiye, çoğulculuğa ve insan hak
larına dayalı bir düzenin, bu ülkenin taraf olduğu ikili ve çok taraflı 
uluslararası antlaşmalara ve diğer uluslararası belgelere uygun şekilde 
kurulması yolundaki çabalar, Hükümetimizce ilgi ile izlenmekte ve des
teklenmektedir. Bu çabaların başarıya ulaşması, Bulgaristan’ın uluslar
arası camiada hakkı olan saygıdeğer yeri alması, Balkanların istikrarı, 
Bulgar ulusunun mutluluğu ve Türk - Bulgar dostluğu ve işbirliği iliş
kilerinin daha da gelişmesi açısından önemlidir.

HöH’ün seçimlere katılabilmesi konusundaki davada Sofya mahke
mesince verilen karar yukarıdaki mülahazalar ışığında hayal kırıcı ol
muşsa da, bu kararın Temyiz mahkemesi düzeyinde düzeltileceği yolun
daki umudumuzu muhafaza ediyoruz.

Türkiye’nin bütün komşularıyla, içişlerine karışmama, iyi komşu
luk ve işbirliğine dayalı bir dış politika izlediği bilinmektedir. Ancak, 
Bulgar vatandaşı soydaşlarımızın, yukarıda değinilen ve Türkiye ve Bul
garistan’ın taraf oldukları uluslararası antlaşmalar ve belgeler gereğince 
sahip bulundukları haklara uygun şekilde ülkenin politik hayatında so
rumlu ve yapıcı bir rol oynamaları, hukukun gereği olduğu kadar Av
rupa’daki çağdaş yaklaşımların da doğal bir icaibıdır. Bulgaristan’ın 
refah, huzur ve güvenlik içinde yaşamasından ve Bulgaristan'la mevcut 
ilişkilerinin mükemmel bir düzeyde sürdürülmesinden başka bir amaç 
gütmeyen Türkiye’nin bu meseleye gösterdiği ilginin Bulgar dostları
mızca bu çereçevede değerlendirilerek, gerekli karar ve icraatın buna 
uygun şekilde saptanacağını iimit ve temenni ediyoruz.

BALTIK CUMHURİYETLERİNİN BAĞIMSIZLIK KARARLARI ÎLE 
İLGİLİ. OLARAK SORULAN BİR SUALE 

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZCÜSÜ ELÇİ MURAT SUNGAR’IN CEVABI

(30 AĞUSTOS 1991)

Komşumuz Sovyetler BirDiği halklarının içinde bulunduğu yeniden 
yapılanma sürecinin, geçtiğimiz Ağustos ayında bizim de desteklediği
miz demokrasi - yanlısı güçlerin tarihi başarısıyla sonuçlanan çetin sı
navın ardından yeni bir ivme kazandığı ve dost Sovyet halklarının, ge
leceklerinin belirlenmesine yönelik önemli siyasi kararlar aldıkları gö
rülmektedir.
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Bu çerçevede, Esıtonya, Letonya ve Litvanya, Birinci Dünya Sa
vaşı ertesinde kazanmış bulundukları bağımsız statülerinin yeniden te
sisine karar vermişler ve -başta Rusya Federasyonu olmak üzere- diğer 
Sovyet Cumhuriyetleri de, 1940’da şiddet yoluyla gerçekleştirilen ilhak 
keyfiyetinin geçersizliğini kabul ettiklerini açıklamışlardır, Avrupa’da 
güvenlik ve istikrara katkıda bulunacağı umulan bu gelişmeler olumlu 
karşılanmaktadır. Alman bağımsızlık kararlarına ilişkin olarak askıda 
bulunan tüm sorunların müzakereler yoluyla halledileceğine dair karşı
lıklı irade beyanları da önemle not edilmiştir.

Türkiye, ilhak edilişlerini esasen hiçbir zaman kabul etmediği bu 
üç Baltık ülkesi ile barış ve işbirliğine dayanan dostluk ilişkilerini ge
liştirmeyi öngörmektedir.

AZERBAYCAN’IN BAĞIMSIZLIK KARARI ÎLE 

İLGİLİ OLARAK SORULAN BİR SUALE 

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZCÜSÜ ELÇİ MURAT SUNGAR’IN CEVABI

(30 AĞUSTOS 1991)

Türkiye ortak tarihi ve kültürel değerleri paylaştığı kardeş Azer
baycan halkının bağımsızlık kararını olumlu duygular ve anlayışla kar
şılamaktadır.

Bu bağımsızlık kararının kardeş Azerbaycan halkının arzu ve ira
deleri doğrultusunda, Kuzey komşumuzun yeniden yapılanma süreci çer
çevesinde, taraflar arasında barışçı müzakereler yoluyla hedefine ulaş
masını ümit ve temenni ediyoruz.

A Ç I K L A M A  

(3 EYLÜL 1991)

Litvanya, Letonya ve Estonya’nm bağımsızlık statülerinin yeniden 
tesisine ilişkin kararlarını memnuniyetle karşılamış olan Türkiye, bu 
ülkelerle yeniden diplomatik ilişki kurulmasını kararlaştırmıştır.

Baltık Cumhuriyetlerinin bağımsızlık kararlarına ilişkin hususların 
müzakereler yoluyla ve yapıcı bir zihniyetle halledilmesini ve Litvanya, 
Letonya ve Estonya’nm ulusilararaısı camia içindeki yerlerini bir an 
evvel almalarını temenni eden Türkiye, bu ülkelerle dostluk ve işbirliği 
ilişkilerini geliştirmeyi arzulamakta olup, Moskova Büyükelçimiz bu 
amaçla en kısa zamanda bıı ülke başkentlerimi ziyaret edecektir.
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AZERBAYCAN KONUSUNDAKİ BÎR SORUYA 

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SöZCÜSÜNCE VERİLEN CEVAP

(4 EYLÜL 1931)

Bildiğiniz gibi biz 3 Balitık ülkesi ile diplomatik ilişkilerimizi ye
niden kuracağımızı ilan etltlik. Burada önemli olan husus, bu ülkeleri ge
rek zaiten tanımış olduğumuz gerekse özellikle Sovyeltler Birliği tara
fından ilhakını kabul etmemiş bulunduğumuz için ayrı bir tanıma me
selesi gibi bir sorunun mevcut olmadığıdır. Türkiye’nin Batı ülkelerin
deki misyonları ve temsilcileri konusunda sizlere kısa bir bilgi vermek 
isterim. Estoııya’da Nuri Batu, Elçi olarak 1935 yılından 1940 yılına 
kadar Türkiye’yi temsil etmiştir. Latfiya’da da İbrahim Gorondai Bey 
Maslahatgüzar olarak, 1929 yılından 1932 yılma kadar görevde bulun
muştur. Nihayet Litvanya’da ise Hüseyin Ragıp Bey ve arkasından 
Vasıf Çınar 1933’e kadar ve Nuri Batu Moskova. Büyükelçimiz olarak 
bu ülkeye akredite olarak 1940 yılma kadar görev yapmışlardır. Dola
ylısıyla 3 Battık Cumhuriyeti ile ilgili Türkiye’nin tutumunu, diğer bütün 
dünya ülkeleri gibi, ayrı bir çerçevede mütalaa etmek gerekir. Moskova 
Büyükelçimiz bugün bu. 3 ülkeye yapacağı ziyaretine başlayacak. İlk 
olarak da Liltvanya’ya gidecek ve bu üç ülkenin Dışişleri Bakanlarına 
Dışişleri Bakanımızın bir mektubunu sunacak. Azerbaycan diğer Cum
huriyetlerle birlikte bildiğiniz gibi Halk Temsilcileri Kongresi’nin çalış
malarına iştirak etmektedir. 2 Eylül’de başlayan çalışmalar halen de
vam etmekte olup, ne zaman sonuçlanacağı belli değildir. Dolayısıyla 
yeni bir yapı ortaya çıkacaktır. Bu yeni yapı içerisinde egemen Cum
huriyetlerin ilişkilerinin tanımlanmasına çaba sarf edilmektedir. Bu so
nuçlandıktan sonra Azerbaycan’da dahil olmak üzere bütün Cumhuri
yetlerle ilgili bıir değerlendirme tabiatıyla yapılacaktır. Fakat Azerbay
can’ın bunlar içerisinde Türkiye bakımından özel biryeri vardır. Yine 
bu konuda yapmış olduğumuz açıklamayı biliyorsunuz. Bu da Azer
baycan ille ilgili olarak dünyada herhangi bir ülkede yapılan ilk açık
lamadır. Başka hiçbir ülke özellikle Azerbaycan için açıklamada bulun
mamıştır. Bu nedenle Azeriler dün Moskova Büyükelçimize şükranla
rını ifade etmişlerdir. Bugünkü bir gazetede bir makale yazarımızın 
da belirtmiş olduğu gibi, Azerbaycan’dan tanıma konusunda herhangi 
bir talep de sözkonusu değildir. Bütün bu yeniden yapılanma ortaya 
çıktıktan sonra daha sağlıklı bir değerlendirme yapma imkanına ka
vuşmuş olacağız. **
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NİKOS SAMPSON’UN 
SERBEST BIRAKILMASI HAKKINDA SORULAN BİR SUALE 

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZCÜSÜ ELÇİ MURAT" SUNG ARIN CEVABI

(8 EYLÜL 1991)

Sampson’la ilgili olarak haitırda tutulması gereken iki özellik bu
lunmaktadır. Birisi, Kıbrıs’ın bağımsızlığına son vererek adayı Yuna
nistan’a ilhak etmeye teşebbüs eden kişi olmasıdır. Diğeri ise, kendini 
Kıbrıs Türk halikının ada’daki mevcudiyetine son vermeye adamış ve 
bu maksatla cinayet işlemiş bir kişiliğe sahip bulunmasıdır.

Adıgeçenin cezasının tamamını çökmeden salıverilmesi herşeyden 
önce adalet ahlakına aykırıdır. Ancak burada daha önemli olan, Kıbrıs 
Rum kesiminin başta Kıbrıs Türk halkı olmaıküzere bütün dünyaya 
vermek istediği anlaşılan mesajdır. Bu da ENOSİS zihniyetinin aynen 
devam eltitiği, Rum tarafının Kıbrıs Türkleriyle siyasi eşitliğe dayalı 
bir çözüme asla razı olmayacağı ve Kıbrıs’ı sadece bir Rum adası haline 
getirmek mücadelesinin süreceği mesajıdır.

Bu gelişmenin, Kıbrıs meselesine adil ve kalıcı bir çözüm bulma 
çabalarının önemli bir safhaya ulaştığı bir noktaya tesadüf ettirilmesi 
Rum tarafının bilinçli bir tertip ve tahrikidir. Bunun BM Genel Sek
reterinin halen sürdürmekte Olduğu temasları ve bu husustaki diğer 
tasavvurları etkilemesi kaçınılmazdır. Kıbrıs Rum tarafı, bu sorumsuz 
davranışının sonuçlarına katlanmak durumundadır.

AVRUPA DEMOKRATİK BİRLİĞİ TOPLANTISINA 
KATILMAK ÜZERE PARİS’DE BULUNDUKLARI SIRADA

GERÇEKLEŞEN 
MESUT YILMAZ - KONSTANTİN MİTSOTAKİS 

GÖRÜŞMESİ SONUNDA BASINA YAPILAN AÇIKLAMA

(11 EYLÜL 1991)

The Prime Minister of Greece Mr. Constanıtine Mitsötakis and the 
Prime Minister of Turkey Mr. Mesut Yılmaz met today at the «Chateau 
de la Celle St Cloud» in Paris.

They exchanged views on bilateral issues as well as on matters 
of common interest, including the Cyprus problem.

The two Prime Ministers expressed their common desire to work 
for the improvement of the relations between the two countries in all 
fields. In this spirit, they decided to form a working group which will 
prepare an agreement of good neighborliness, friendship and coopera
tion. This agreement Will be signed in Ankara as soon as possible, on 
the occasion of the visit of Prime Minister Mitsotakis to Turkey.
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The two Prime Ministers also proceeded to an evaluation of the 
state of efforts of the UN Secretary General concerning1 the Cyprus 
problem, within the context of his mission of good office. They noted 
the existence of some differences of views. They expressed their will 
to continue to contribute to the process in order to help overcoming 
these differences.

KUZEY IRAK’A İNSANİ YARDIM KONUSUNDA 
BİR GAZETEDE YAYINLANAN HABERE İLİŞKİN OLARAK

SORULAN SORUYA 
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZCÜSÜ ELÇİ MURAT SUNGAR’IN CEVABI

(12 EYLÜL 1991)

•Türkiye, Türkmen soydaşlan dahil, Kuzey Irak’ta bulunan bütün 
insanlara, ırk, di! ve din ayırımı yapmaksızın insani yardımda bulunma 
kararını bundan bir süre önce almıştı. Bu kararın mali ve hukuki for
maliteleri Yüksek Planlama Kurulu’nun kabul ettiği bir karar ile ta 
mamlanmış bulunmaktadır. Kızılay tarafından Kuzey Irak'a götürüle
cek yardım malzemesinin önümüzdeki günlerde partiler halinde sevk 
edilmesi öngörülmektedir. Kızılay yardımlarının Kuzey Irak’a münhasır 
kalmayıp diğer Irak vatandaşlarına da dağıtılmak üzere Bağdat’a kadar 
götürülmesi planlanmaktadır.

Türkiye’nin bu tutumu, sıkıntıda bulunan herkese yardım etmek 
konusunda geleneksel hayırseverliğinin bir tezahürüdür. Dolayısıyla 
yardım karanın bir takım pazarlıklara bağlamak, tamamen insani ne
denlerle alınan yardım kararının yüce amacına uymayan hatalı bir de
ğerlendirme teşkil eder.

Türkiye, Kuzey Irak’ta  denetimi elde bulunduran bazı siyasi liderler 
ile yaptığı görüşmelerde, PKK’mıı Kuzey Iraldta yerleşerek Türkiye 
topraklarına saldırılarda bulunmasından duyduğu rahatsızlığı bildirmiş 
ve bu terör örgütünün bölgede yerleşmesine göz yumulmasının bölge 
halkına zarar verebileceğini bu yardım kararı ile hiçbir bağlantı kur- 
maksızın vurgulamıştır. Esasen, dünya kamuoyuna da açıklanmış bu
lunan bu görüşlerin herhangi bir pazarlık ile ilişkisi bulunmadığı açıktır.

A Ç I K L A  SI A 

(12 EYLÜL 1991)

îraıı Büyükelçisi Mohammed Reza Bagheri bugün (12 Eylül) Dış
işleri Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi özdem Saflberk tarafından Bakan
lığa çağrılarak, kendisine 10 Eylül günü PKK teröristlerince Çabanpınar 
Jaııdarma Sınır Karakolu’na yapılan baskın hakkında bilgi verilmiş, yedi 
erimizi şehit eden ve dört erimizi yaralayan teröristlerin Silahlı Kuv-
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vetlemmizin takibinden kaçmak içiıı İran topraklarına geçtikleri bildi
rilmiştir. İran Büyükelçisinden, bu konuda gerekli araştırmanın ya
pılması, terörlilsttlierlin yakalanarak Türk makamlarına iade edilmesi is
tenmiştir.

Büyükelçi Bagheri, İran İslam Cumhuriyeti yönetimlinin hiçıbir za
man PKK teröristlerini himayesinin sözkonusu olmadığını, bu hususun 
en yetkili kişilerce resmen dile getirilmiş olduğunu ve son defa İran 
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsüııce de açıklandığını belirtmiş, Çobanpmar 
elayı ile ilıgiM talebimizi derhal Tahran’dak'i yetkili makamlara ilete
ceğini söylemiştir.

«Görüşmede, bu gıibi terör olaylarının faillerinin yakalanması ve 
etkisiz hale getirilmesi hususunda iki ülke arasında mevcut anlaşma
lar çerçevesinde işbirliği yapılması imkanları da ele alınmıştır.

A Ç I K . L A M  A

(13 EYLÜL 1991)

Naşirvan Barzaııi başkanlığındaki bir Iralk Kürdistan Demokratik 
Paıltiisi (iİKDP) heyeti temaslarda bulunmak üzere bugün Ankara’ya 
gelmiştir. Heyet, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi Kaya Toperi ile 
görüşmelerde bulunmuş ve Dışişleri Bakanlığı. Müsteşarı Büyükelçi öz- 
dem Sanberk tarafından kabul edilmiştir.

Türkiye’nin bölgede barış, huzur ve isitikrar sağlanması konusun
daki rolünün önemini vurgulayan heyet 1988 yılında ve 1991 Nisan 
ayında Kuzey Irak’ltan Türkiye’ye kaçan sığınmacılara Türkiye’nin gös
terdiği insancıl himaye ve sağladığı yardımlar dolayısıyla şükranlarını 
ifade etmiştir.

iİKDP heyeti Kuzey Irak’taki durum hakkında Müsteşar Sanberk’e 
bilgi vermiş ve Türkiye’nin destek ve insancıl yardımlarının sürdürül
mesinden müteşekkir kalacaklarını belirtmiştir.

jK+DP heyetine Türkiye’nin komşusu Irak’ta  toplumun tüm kesim
lerinin huzur, güvenlik ve eşitlik içerisinde özgürce yaşayabilecekleri 
demokratik bir ortamın teessüsnü arzuladığı belirtilmiş ve Türk Hükü
metinin Kuzey Irak halkına önümüzdeki haftalarda gıda ve ilaç, yar
dımında bulunacağı bildirilmiştir.

A Ç I K L A M A

(17 EYLÜL 1991)

Türkiye - ABD Savunma ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasinm 
(SEİA) önümüzdeki Aralık ayında sona eren yürürlük süresinin, geçen 
yıl olduğu gibi bu yıl da, fesiih ihbarında bulunulmamak suretiyle, bir 
yıil uzatılması kararlaştırılmıştır.



Süresi uzatılan SEİA’yı, iki ülke arasımdaki stratejik ilişkilerin 
daha da ileri götür ti leb ilmesini t emin edecek araçlardan bir i olarak 
mütalaa etmekte ve bu anlaşma çerçevesinde yürütülen işbirliğinin, 
gelişmeye devam edeceği umudunu taşımaktayız.

PKK {TARAFINDAN REHİN ALINAN 
TÜRK ERLERİ KONUSUNDAKİ BİR SUALE CEVABEN 

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZCÜSÜNÜN 
YAPTIĞI AÇIKLAMA 

(18 EYLÜL 1991)

PKK terör örgütünün, Türk - Irak hududumdaki Samanlı Karako
luna yaptığı saldın sırasında, rehin alman yedi Türk erini Türkiye’yi 
pazarlığa zorlamak için koz olarak kullanmak istediği açıktır.

Türkiye Cumhuriyeti’nin bir terör örgütünü muhatap almasının 
sözkomusu olmayacağı, sağduyu sahibi her Türk vatandaşı tarafından 
şüphesiz takdir olunacaktır.

Burnumla beraber, devletimizin, teröristlerin elinde rehin tutulan 
yedi evladını unutması da tabi atıyla düşünülemez., Devletin her biri
mimin bu düşünce doğrultusunda birbiriyle eş güdüm içinde erlerimizin 
kurtarılması için her gayreti sarf ettiği, Dışişleri Bakanilığı’nın da üstüne 
düşen görevi eksiksiz yerine getirdiği açıklıkla söylenebilir. Ancak, her 
düzeyde sürdürülen temaslar ve yapılan girişimler hakkımda bu aşa
mada daha fazla bilgi veriimesimin, yürütüleli çabalara menfi etkileri 
olabileceğini anlayışla karşılayacağınızı umuyorum.

KIBRIS’TAKİ SON GELİŞMELERE İLİŞKİN OLARAK 
SORULAN BİR SORUYA 

SÖZCÜ VEKİLİ FERHAT ATAMAN’IN YANITI 

(18 EYLÜL 1991)

.11 Eylül’de Türk ve Yunan Başbakanları arasında yapılan görüş
menin sonucunda bilindiği gibi bir Ortak Bildiri yayınlanmış ve ayrıca 
iki Başbakan basma görüş ve izlenicmllerıini açıklamış bulunmaktadır.

Türkiye bu görüşme hakkında üçüncü taraflara Yunanistan aley
hine bir ortam oluşturacak şekilde tek taraflı veya yanıltıcı bilgi ak
tarma yoluma gitmemiştir. Ancak toplantının bitişimden itibaren Yu- 
namistan’m görüşmeler hakkında yan/lış izlenimler uyandırmayı amaç
layan bir propagandaya başvurduğu anlaşılmaktadır.
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Bu durumun ışığında, üçüncü ülkelere Paris görüşmesine ilişkin 
gerçekler hakkında bilgi vermekteyiz. Yunanistan’ın ne kendisine, ne 
do ilişkilerimize yarar sağlaması sözkonusu olmayan böyle bir yola 
sapmamasını temenni ederdik. 'i

Ortak bildiride de açıklandığı gibi, Kıbrıs konusunda görüş ay
rılıklarının devam ettiği saptanmış ve bunların giderilmesine yardımcı 
olmak üzere mevcut sürece katkıda bulunulmaya devam edilmesi ka
rarlaştırılmıştır. Varılan ortak anlayış, adadaki iki taraf meselenin bü
tün yönleri üzerinde tam mutabakata varmadan,' yüksek düzeyde bir 
toplantının yararlı olmayacağı ve ters sonuçlar doğuracağı yolundadır. 
Ayrıca, yüksek düzeydeki bîr toplantının iştirakçileri üzerinde de bir 
mutabakat bulunmadığı görülmüştür.

Hatırlanacağı gibi, Türkiye tarafından Mayıs sonunda yapılan 4’îü 
görüşme önerisi bugüne kadar, Türk taralından kaynaklanmayan ne
denlerle mahiyet değiştirmiştir. Türkiye’nin ilk önerisi, yüksek siyasi 
düzeyde müzakere unsurunu içeren bir teklif niteliğinde olmuştur. Ha
yıflanacağı gibi, bu öneri Yunanistan ve Kıbrıs Rum tarafınca redde
dilmiştir. Ağustos ayında Başkan Busiı’un ziyaretinden sonra ABD ta 
rafından yapılan açıklamada, yüksek düzeyli bir toplantının, yapılması 
«iyi hazırlanmış bir toplantı» ve «görüş aynılıkları önceden daratılması» 
unsurlarına, bağlanmıştır. BM .yetkililerinin Ağustos ve Eylül ajdarmda 
yaptıkları temaslar sırasında ise, önce Ada’daki iki tarafın tam muta
bakata varmaları ve ancak bu sağlandıktan sonra sırf anlaşmayı imza
lamak üzere bir toplantıya gidilmesi mutabakatı oluşmuştur.

Son olarak Türk ve Yunam Başbakanlarının Paris görüşmesinde 
bu anlayış açık biçimde teyid edilmiştir.

Halen taraflar arasında önemli konular üzerinde görüş ayrılıkları 
yanında yüksek düzeyli bir toplantının iştirakçileri hüsüsunda da bir 
mutabakat bulunmamaktadır.

Bilindiği gibi, Türkiye hiç bir zaman BM yetkilileri ile herhangi 
bir anlaşmayı müzakere etmemiş, hiçbir zaman'böyle bir niyet içinde 
olmamış ve bunu her temasta Önemle BM yetkililerinin dikkatine ge
tirmiştir. Türkiye gayriresmi niitelik taşıyan bu temaslarda Kıbrıs Türk 
tarafı için hayati önem taşıyan unsurlara ve güçlük arzeden noktalara 
işaret etmek suretiyle BM yetkililerinim çalışmalarını kolaylaştırmayı 
amaçlamış ve kendi rolünü bununla sınırlamıştır. Çözüm üzerinde an
laşmaya varmak, her zaman olduğu gibi Kıbrıs’taki iki tarafa ait bir 
görev almaya devam etmektedir.

Rum tarafının geçen yıl AT’ye yaptığı müracaait neticesinde fiilen 
ölme noktasına gelen bir süreci büyük emekle canlandırıp ileriye götür
meye çalışan Türkiye ve KKTC olmuştur. Türk tarafı bu çabayı Rum/
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Yunan tarafından kaynaklanan çok olumsuz koşullara rağmen büyük 
iyiniyejfc ve özveriyle yürütmüştür.

Büyük güçlük 'yaratan lıusus, Rum tarafının gerçekten neyi kabııi 
eStiği , neyi etmediği ve temel unsurları ne şeklide yorumladığı hak
kında., kimsenin sarih bir bilgisi olmamasıdır. Bu Kıbrıs Türk tarafı 
kadar bizzat Rum. tarafı için de geçerli olan bir husustur. Adada mev
cut derin itimatsızlık ortamı içinde bu eksiklik çok zararlı etkiler mey
dana getirmiştir. Kıbrıs Türk tarafı her zaman, mümkün olan en büyük 
açıklıkla karşı tarafın pozisyonlarını görebilmek ihltiyacı içinde olmuş
tur. Bilindiği gibi, Sayın Denktaş bu amaçla Vaısiiiu ile yüzyüze gö
rüşme isteğini bir çok kez dile getirmiş ve bu tarafımızdan da olumlu, 
bir fikir olarak değerlendirilmiştir.

P a ı^ ’te yapılan görüşmede Başbakan Mitsotakis’fin henüz adadaki 
iki taraf arasında mutabakat gerektiren temdi konuların Rum tarafı 
lehine sonuçlara bağlandığını • iddiaetmiş'.-olması KKTC’nin bu istek 
ve ihtiyacında ne kadar haklı olduğunu ortaya koymaktadır.

Bizce gelinen nokta şudur :
Esas itibariyle, sırf KKTC’nin ve Türkiye’nin harcadıkları çabalar , 

sonucunda çözüm arama çalışmalarında, yeni bir düzeye erişilmiştir. 
Ancak gerek aşılamayan çok ciddi güçlükler, gerek iki taraf arasındaki 
derin itimatsızlık ve yüzyüze temas yokluğu nedeniyle adadaki iki ta
raf arasında bir çözümün tüm unsurları üzerinde tam mutabakat oluş
turma noktasma gelinebilmiş ; değildir. Bu noktadan sonra Rum ve Yu
nan tarafınca eski alışkanlıklarının sürdürülmesi gelinen bu düzeyden 
geriye' kayıiması sonucunu doğuracaktır.

Bu çerçevede... özellikle işaret etmek istediğimiz bir husus, Kıbrıs 
Türk tarafının bütün temel görüşlerinin, son üç yılıdır bu sürecin ba
şından beri masada olduğudur. Bunların hiç birisi son anda yaratılan 
yeni unsurlar değildir. Bunların güçlük olarak nitelendirmek isteyenler 
varsa, sorumluluk, bunları ciddiye almayanlara aittir. Ayrıca bugün 
yüzyüze görüşmeleri mümkün olmayan iki liderin birgün sırf bir kağıda 
atılacak imzalarla birdenbire nasıl günlük işbirliği içine girebileceklerini 
de hiç bir zaman anlamış değiliz. Bizim inancımız adadaki iki tarafın 
gerçekten uzlaşma, barışma ve iyi ilişkiler kurma yönünde ilerlemeye 
büyük ihtiyaçları olduğu yolundadır. Kıbrıs Türk tara-fmın bu amaçla 
geliştirdiği ve bütün ilgililere iletitiği ciddi ve kapsamlı öneri paketinin 
bugüne kadar yok farzed'iimiş ö te s in in  mantığını da anlayabilmiş de
ğiliz.

KKTC Cumhuriyet Meclisi dün yaptığı kapalı oturum sonucunda 
Kıbrıs sorununa ilişkin önemli bir kararı oybirliği ile kabul etmiştir. 
Yapıcı bir yaklaşım içeren bu kararın bütün ilgililerce dikkatle değer
lendirilmesi gerektiği düşüncesindeyiz.
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TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE ROMANYA ARASINDA

DOSTLUK, İYİ KOMŞULUK VE İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI 

(19 EYLÜL 1991)

Türkiye Cumhuriyeti ile Romanya, ülkeleri ve milletleri arasındaki 
geleneksel dostluk ve işbirliği ilişkilerinin ulaşmış bulunduğu düzeyden 
duydukları memnuniyeti kaydederek,

17 Ekim 1933 tarihinde Ankara’da imzalanmış bulunan Dostluk, 
Saldırmazlık, Hakemlik ve Uzlaşma Antlaşmasını gözönünde tutarak 
ve bu Anıtlaşmanın iki Devlet ve millet arasında ihlâl edilemez bir 
barışın ve gerçek ve ebedi bir dostluğun mevcut olduğuna ilişkin mad
delerine bağlılıklarını özellikle teyit ederek,

Birleşmiş Milletler Yasasının amaç ve ilkelerine bağlılıklarını yine- 
eyerek,

1 Ağusltos 1975 tarihli Helsinki Nihai Senedi ve 21 Kasım 1990 
ta rih i Yeııi Bir Avrupa İçin Paris Yasası da dahiil olmak üzere, Av
rupa’da Güvenlik ve İşbirliği Konferansı süreci çerçevesinde kabul edi
len diğer belgeler ile üstlendikleri yükümlülükleri teyit ederek,

Avrupa Kifasında özgürlük, insan haklarına saygı, demokrasi, ba
rış, güvenlik ve işbiriliği yönünde atılan tarihi adımları memnuniyetle 
karşılayarak,

Avrupa’da demokrasi, barış ve bütünleşme sürecinin hızlandırılması 
ve yeni oluşan dostluk ve işbirliği ortamının daha da güçlendirilmesi 
için çabaların sürdürülmesi gereğine inanarak ve bu amaçla bu yöndeki 
çabalara katkıda bulunmak azimlerini ve kararlılıklarını açıklayarak,

İki ülke arasındaki dostluk, iyi komşuluk ve işbirliği ilişkilerinin 
yeni bir temel üzerinde dayalı olarak daha da geliştirilip güçlendirilmesi 
kararlılığı ile,

Aşağıd'aJk'i hususlarda mutabık kalmışlardır :

Madde 1

Bundan böyle «Taraflar» olarak anılacak olan Türkiye Cumhuriyeti 
ile Romanya, aralarındaki ilişkileri karşilkli güven, işbirliği ve or
tak yarar temellerinde ve birbirlerinin siyasi bağımsızlığına, egemen
liğine ve toprak bütünlüğüne saygı, içişlerine karışmama, hak eşitliği 
ve insan halklarına ve temel özgürlüklerine saygı ilkelerine dayalı olarak 
geliştirmek azim ve kararlılıklarını teyid ederler.
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Madde 2

Taraflar, uluslararası ilişkilerde güç kullanılmasının veya güç kul
lanma tehdidinde bulunulmasının kabul edOemez oduğunu ve uluslararası 
sorunların barışçı yöntemlerle çözüme kavuşturulması gerektiğini teyid 
ederler.

Taraflar, topraklarının yekdiğerine yönelik saldırgan ve yıkım faa
liyetler için kullanılmsma izin vermeyeceklerdir.

Taraflar, aralarında doğabilecek uyuşmaklıkları, münhasıran ba
rışçı yöntemlerle ve dostane bir şekilde çözmek azimlerini teyid ederler.

Madde 3

Taraflar, birbirlerinin üçüncü devlet veya devletlerin silahlı saldı
rısına uğramaları halinde saldırgana veya saldırganlara askeri veya 
diğer bir şekilde yardım sağlamayacaklarını taahhüt ederler.

Böyle bir durumda Taraflar saldırının durdurulması ve tüm sonuç
larının bertaraf edilmesi amacıyla Birleşmiş. Milletler Yasasrııa uygun 
olarak ve diğer ilgili uluslararası, kurum ve düzenlemelerin sağladığı 
imkânlardan yararlanarak hertüriiü çabayı harcayacaklardır.

Madde 4

Taraflar, uluslararası barış ve güvenliği tehdit edecek veya tehli
keye sokabilecek bir durum karşısında birfelrleriyle temasa geçerek du
rumu değerlendirecek ve bu . konuda danışmalarda bulunacaklardır.

Madde 5

Taraflar, Birleşmiş Milletler örgütünün uluslararası barış ve gü
venliğin idamesi konusunda ve diiğer alanlarda oynadığı rolün güçlen
dirilmesi amacı ile aralarındaki işbirliğini ve ortak çabalarını a rttır
makta anlaşmışlardır.

Madde 6

. Taraflar, Yeni Bir Avrupa İçin Paris yasasının kabulü ile kurum 
ve yapılarını oluşturma, aşamasına giren Avrupa’da Güvenlik ve İşbir
liği Konferansı sürecine tam bağlılıklarını teyid ederler.

Taraflar, Avrupa’nın, Avrupa ulusları arasındaki anlayış dostluk, 
karşılıklı güven ve işbirliğini daha da güçlendirecek bir Devletler top
luluğu halinde yenliden şekillenmesi yolunda çaba harcayacaklardır.

Taraflar, demokrasi, özgürlük, hukukun üstünlüğü, düşünce, din 
ve inanç özgürlüğü, insan haklarına saygı, hür teşebbüs ve sosyal adalet 
gibi ortak hedeflere ulaşılmasına katkıd'a bulunmayı sürdüreceklerdir.
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Taraflar, AGİK süreci çerçevesinde, Avrupa’da güvenlik, güven ve 
istikrarın güçlenmesini sağlayacak olan silahların kontrolü ve silahsız
lanmayı geüi şlirecekierdiir.

Taraflar, uygulanması etkin şekilde denetlenebildi anlaşmaların ya
pılmasıyla silahların kontrolü ve silahsızlanma sürecini geliştirmek ama
cıyla, katıldıkları uluslararası müzakere forumları da dahil olmak üzere, 
işbirliğinde b ulunacaklardır.

Taraflar, askeri alanda temasları geliştirecek, askeri makamları ara
sında kararlaştırılacak düzeylerde temaslarda ve devrevi danışmalarda 
buulunacaMardır.

Madde 8,

Taraflar, aralarındaki ekonomik, sınai, mali, ticari, bilimsel, tek
nolojik ve çevre alanlarındaki işbirliğini kapsamlı biçimde geliştirecek
lerdir.

Taraflar, aralarındaki ticari ilişkilerin ve ekonomik işbirliğinin ge
liştirilmesinin iki ülke halklarının refah ve mutluluğuna hizmet edeceği 
ve bunun Romanya’nın ekonomik reformlarını yürütmesine ve serbest 
piyasa ekonomisine geçişine de önemli ölçüde katkıda bulunacağı hu
susunda görüş birliği içindedirler.

Taraflar, işbu Madde’de belirtilen işbirliği hedeflerini ileriye gö
türmek amacıyla gerektiğinde yeni anlaşmalar ve diğer pratik düzen
lemeler yapacaklardır.

Taraflar, başta ulaştırma, haberleşme ve enerji sektörleri olmak 
üzere ekonominin çeşitli alanlarında işbirliği yapılmasının ve iki ülkenin 
kamu ve özel sektör şirketleri arasında ortak şirketler kurulmasının 
önemini teyit etmişlerdir. Taraflar, bu amaçla, ikili anlaşmaları çerçe
vesinde gerekli teşvikleri sağlamak ve ülkelerinde veya üçüncü ülkelerde, 
ikili veya çok taraflı ortak yatırımları özendirmek için anlaşmışlardır.

Taraflar, üçüncü ülkelere karşı yükümlülüklerine ters düşmeyecek 
şeklide ve iç hukuklarına uygun olarak diğer tarafın vatandaşlarına, 
şirketlerine ve kuruluşlarına, yatırımlarında ve diğer ekonomik faaliyet
lerinde en elverişli şartları sağlamayı dikkate alacaklardır.

Madde 9

Taraflar, ekonomik atanlarda birbirlerimin bilgi ve deneyiminden 
yararlanmak amacıyla danışmalarda ve uzman değişiminde bulunmanın 
yararını teyit etmişler ve ülkelerinin potansiyelinin daha iyi tanınması 
için her düzeyde temasların artıtırılmasmı kararlaştırmışlardır.

Madde 7
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Taraflar, iki ülke arasındaki ekonomik, ticari ve teknik işbirliği 
uygulamalarının güçlendirilmesi ve yönlendirilmesi amacıyla, Hükümet- 
lerarası Türk - Romen Karma Ekonomik Komisyonuna önemli görevler 
düştüğü konusunda mutabıktırlar.

Türk - Romen İş Konseyinin kurulmasının potansiyel yararları ola
cağına inanan Taraflar, bu yöndeki çabaların özendirilmesi üzerinde gö
rüş birliği içindedirler.

Madde 10

Taraflar, bilim ve teknoloji kuruluşları 'arasında yakın ilişkiler ku
rulması ve gerektiğinde ad-lıoc çalışma grupları oluşturulması husu
sunda mutabıktırlar. Taraflar, ayrıca bilimsel ve teknik işbirliğinin ahdi 
temelinin bir an önce tesis edilmesi hususunda görüş birliği içindedirler.

Madde 11

Taraflar, Karadeniz Bölgesi ülkeleri arasında ekonomik ilişkilerin daha 
da geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesine büyük önem atfetmektedirler.

Bu amaçla, Taraflar, ekonomi, teknoloji ve çevrenin korunması alan
larında ortak çıkarlara yönelik işbirliği projelerinin yürütülmesi ve ge
liştirilmesini amaçlayan «Karadeniz Ekonomik İşbirliği Deklarasyo
n u n u n  uygulanması için herttürlü çabayı sarfedecekier ve Türk ve 
Romen Meleme ve firmalarının bireysel veya ortak girişimlerini teşvik 
etmek ve iş koşullarını geliştirmek için çalışacaklardır.

Madde 12

Taraflar, çevrenin korunmasına ilişkin sorunların küresel önemini 
gözöııünde tutarak, bu alanda aralarındaki işbirliğini yoğunlaştırma ar
zusundadırlar.

Nihai şeklini almış olan «Karadeniz’in Kirlilikten Korunması 'Söz
leşm esinin ve ilgili Protokollerinin Karadeniz’e kıyıdaş ülkeler ara
sında imzalanacağına dair beklentilerini açıklayan taraflar, anılan Söz
leşmenin amaçlarını takip etmek ve geliştirmek ve ilgili uluslararası 
kuruluşlarla yakın işbirliği halinde, Karadeniz’deki bütün kirlenme se
bepleriyle mücadele etmek hususundaki taahhütlerini yeniden teyid 
ederler.

Madde 13

Taraflar, Türk ve Romen ulusları arasındaki kültürel bağları ve 
iletişimi güçlendirmek kararlılığıyla ve tüm Avrupa uluslarına açık bir 
Avrupa kültür sahasının yaratılmasına katkıda bulunmak arzusuyla, ara
larında mevcut kültür, eğitim, bilim ve sanat değişimlerini düzenleyen 
anlaşma ve uygulama programlarına dayanan kültürel işbirliğinin daha 
da geliştirilmesi ve çeşiitlendirilmesini taahhüt ederler.
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Taraflar, iki ülkenin üniversiteleri, araştırma kurumlan ve kültür 
ve sanat kuruluşları arasında doğrudan işbirliği yapılmasını özendire
ceklerdir.

Taraflar, ayrıca-, Romanya’da Türk dilinin ve Türikliye’de Romen 
dilinin öğrenimini destekleyecekler ve teşvik edeceklerdir. Taraflar, öğ
retim malzemesi değişimi ve öğretmenlere eğitim olanağı sağlanmasını 
kolaylaştıracaklardır.

Madde 14

Taraflar, her türlü enformasyonun daha g'eniiş ve özgür biçimde 
yayılımını sağlamak yolundaki çabalarını arttırmayı ve buna bağlı olarak 
basın ve yayın alanlarındaki işbirliğini çağdaş haberleşme yöntemlerinin 
kablo ve uydu sistemleri gibi olanaklarından da yararlanmak suretiyle 
teşvik etmeyi ve geliştirmeyi taahhüt ederler.

Madde 15

Taraflar, Parlamentoları arasındaki temasların geliştirilmesine özel 
bir önem atfetmektedirler.

Taraflar, her iki ülikenin halkları arasındaki temasların arttırılması 
ve kadın ve gençlik örgütleri, sendikaları, eğitim kurumlan ve spor 
kuruluşları ile diğer mesleki ve sosyal örgütleri arasındaki temas ve 
işbirliğinin gelişmesini destekleyeceklerdir. Taraflar, kentler ve yerel 
yönetimler arasındaki temasların ve işbirliğinin gelişmesini Özendire
ceklerdir.

Madde 16

Taraflar, konsolosluk alanında işbirliğini daha da geliştirecekler
dir. Vatandaşlarının diğer ülkede bulundukları süre içinde karşılaşabi
lecekleri sorunları iyi niyetle çözmeye yönelik çaba göstereceklerdir.

Madde 17

•Taraflar, terörizmin bütün yöhitem ve uygulmalarını, kaynağı, se
bebi ve amacı ne olursa olsun kayıtsız şartsız kınarlar. Taraflar, terö
rizmin hiçbir koşul altında haklı kılınamayacağı yolundaki inançlarını 
t ey id ederler.

Taraflar, uluslararası terörizme ve örgütlenmiş suçlara karşı mü
cadelede işbirliği yapacaklardır.

Taraflar, silah ve uyuşturucu madde kaçakçılığı ile tarihi ve kül
türel eserler ve diğer benzer kaçakçılığa karşı mücadelede işbirliği ya
pacaklardır.
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Madde 18
Taraflar, ülkeleri arasındaki işbirliğinin ve Avrupa’daki genel eği

limlerin doğurduğu ihtiyaçları da dilkkate allarak ve ülkelerinin ekono
mik, sosyal ve hukuki yapılarındaki gelişmelere uygun olarak, ikili 
ilişkilerinin ahdi çerçevesini iyiileşltireceMerdir.

Madde 19
Taraflar, ikiîi ilişkilerin gelişmesi hususunda ve her iki ülkeyi 

ilgilendiren uluslararası ve bölgesel konularda uygun düzeyde ve dü
zenli aralarla siyasi danışmalarda bulunacaklardır.

Madde 20
İşibu Antlaşma herhangi bir Devlete karşı değildir ve Tarafların 

üçüncü Devletlerle imzalamış oldukları ilkilü ve çok taraflı anlaşmalardan 
doğan hak ve vecibelerini etkilemeyecektir.

Madde 21
İşibu Anıtlaşma onaya tâbidir. Onay belgelerinin teati edildiği tarihten 

30 gün sonra yürürlüğe girecektir.

İşbu Antlaşma 20 yıl yürürlükte kalacaktır. Taraflardan birinin 
yürürlük süresinin dolmasından bir yıl önce yazılı olarak feshi ihbarda 
bulunmaması halinde Antlaşma beşer yıllık sürelerle yürürlükte kalmaya 
devam edecektir.

■Bükreş’te  19 Eylül 1991 tarihinde herbiri Türkçe, ve Romence dil
lerinde olmak üzere ikii nüsha halinde ve her iki metin aynı ölçüde 
geçerli olacak şekilde imzalanmıştır.
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BULGARİSTAN’DA HAK VE ÖZGÜRLÜKLER HAREKETİNİN 
SEÇİMLERE KATILMASI KONUSUNDA SORULAN BİR SUALE 
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZCÜ VEKİLİ .FERHAT ATÂMAN’IN

VERDİĞİ' CEVAP 

(20 EYLÜL 1991)

Bulgaristan Yüksek Seçim Kurulunun geçtiğimiz hafta vermiş ol
duğu, Hak ve Özgürlükler Harekeıti’nin seçimlere katılması kararm a 
yapılan itirazları inceleyen Yüksek Mahkemenin bu itirazları reddederek.. 
Yüksek Seçim Kıırulu’nun görüsünü ve kararını onayladığı ve Hak 
ve özgürlükler Hareketi’nin seçimlere iştirak edebileceğini bugün teyid 
ettiği öğrenilmiştir.

Bulgaristan’da 13 Ekim’de yapılacak seçimlere getirilen bir kısıt
lamayı gideren bu karar, seçimlere ayırım gözetilmeksizin katılma im
kanı sağlaması ve Bulgarisitan’daki demokrasi sürecine düşebilecek göl
geyi ortadan kaldırması bakımından memnuniyetle karşılanmıştır.

TSK’NÎN İRAN’A SINIR ÖTESİ HAREKAT DÜZENLEDİĞİ 
İDDİALARINA İLİŞKİN BİR SORUYA 

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZCÜ VEKİLİ FERHAT ATAMAN.’IN
CEVABİ

(20 EYLÜL 1991)

Türk Silahlı Kuvvestleri’nin İran'a sınır ötesi harekat düzenlediği 
yolunda bazı basınımızda yerverflen haberler gerçek durumu yansıtma-, 
maktadır,

10 Eylül 1991 günü PKK teröristlerinin Çobanpınar Hudut Kara
koluna yaptıkları baskından sonra, hudut hirMklerimizce, teröristlerin 
benzer eylemlere tekrar tevessül etmelerini önlemeye yönelik olarak 
bölgede her türlii önlemler yoğunlaştırılmıştır. Ancak, Türk Silahlı 
Kuvvetleri’n'in bir hudut ötesi harekatı bahis konusu değildir.

Çobanpınar olayından sonra 12 EylüPde yaptığım açıklamada be
lirtildiği üzere, olay İran makamlarının dikkatine getirilmiş, İran top
raklarına kaçan teröristlerin yakalanarak Türk makamlarına iade edil
mesi istenmiştir.

Ayrıca, bu gibi olayların tekerrürünün önlenmesi amacıyla hudut 
bölgesinde incelemeler yapmak üzere İran ve Türk yetkili makamların
dan oluşacak bür Ortak Komisyon kurulması hususunda ilke mutaba
katına varılmış bulunmaktadır.
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Bu Komisyonun çalışmaları ile, Türk - İran hudut bölgesinde za
man zaanan ortaya çıkan sorunların, karşılıklı iyi nuyet ve işbirliği yak
laşımı içerisinde çözümleneceğini umut ediyoruz.

A Ç I K L A M A  
(23 EYLÜL 1991)

Kuzey Irak’da geçen »ilkbahar aylarında yaşanan olayların tekrarını 
caydırmak ve bölgede sağlanmış bulunan nisibi sukuneti devamlı kılmak 
amacıyla oluşturulan ve Hükümetimizin izniyle geçici bir süre için ül
kemizde konuşlandırılan çokuluslugüce katkıda bulunan ülkelerle yapı
lan istişareler ışığında, Hükümetimiz, sözfconusu gücün Türkiye’de ka
lış süresini 30 Eylül 1991 tarihinden itibaren 90 gün süreyle uzatmayı 
kararlaştırmıştır.

İstişareler sırasında, bölgedeki halihazır koşulların, çokuluslu gü
cün Silopi’de konuşlu kara unsuruyla, Batmandaki destek elemanlarının 
idame ettirilmesini gerektirmediği, İncirlik’deki koalisyon hava varlığı
nın caydırıcılık için yeterli olduğu da saptanmış ve gücün yapısının 
buna göre yeniden düzenlenmesi yolunda mutabakata varılmıştır.

BATİ TRAKYA’DA BEDEAĞAÇ KENTİNDE
SOYDAŞLARIMIZIN EVLERİNİN YIKILMASI HAKKINDA 

SORULAN BİR SORUYA 
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZCÜ VEKİLİ FERHAT ATAMAN 

TARAFINDAN VERİLEN CEVAP
(24 EYLÜL .1991)

Batı Trakya’da Bedeıağaç kentinde soydaşlarımıza ait yeni inşa
edilmiş evler ruhsatsız oldukları gerekçesiyle 19 Eylül 1991 günü Evros 
İli İmar Müdürlüğü ekiplerince yıkılmıştır.

Alman bilgilere göre, evlerin yıkılmasına sabah erken saatlerde 
başlanmış olup soydaşlarımız polis zoru ile evlerinden çıkarılmışlar ve 
evler içinde eşyalar olduğu halde yıkılmışlardır. Olaya pek çok sayıda 
polisin nezaret ettiği görülmüştür.

Dedeağaç’ta  daha önce de buna benzer olaylar yaşanmıştır. 1979 - 
1984 yılları arasında da Batı Trakya’da yaşayan Türk azınlığına ait 
40’daıı fazla konut yıkılarak soydaşlarımız evsiz bırakılmıştı.

Batı Trakya’da Azınlığın karşı karşıya kaldığı sorunlardan birisi
de konut sorunudur. Yerel Yunan Makamları, sistemli bir şekilde, Azın
lık mensuplarına konut inşa ve onarım ruhsatı vermemektedir. Azın
lık mensuplarını bölgeden göç ettirmeyi amaçlayan bu ayırımcı muamele 
soydaşlarımız üzerinde Yunan Makamları tarafından uygulanan bas
kılardan sadece birisidir.
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Geçtiğimiz Mayıs ayında Batı Trakya’ya yaptığı ziyaret sırasında 
Başbakan Miıtsotakis’in azınlık mensuplarına eşit muamelede bulunulacak 
ğmı ifade etmişti. En üst düzeyde yapılan bu giibi beyanlara rağmen, 
Türk azınlığına yönelik baskılarda herhangi bir değişliktik görülmemesi 
Yunan makamlarının bu konuda samimi olmadıklarının açık gösterge
sidir.

Soydaşlarımızın konut sahibi olmak gibi en doğal hakkının polis 
zoru elinden alınmasını amaçlayan bu uygulamalara son verilmesini bek
liyoruz.
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YABANCI HAKEM KARARLARININ TANINMASI VE

İCRASI /HAKKINDA 10 HAZİRAN 1958 TARİHİNDE 

NEW YORKTA YAPILAN SÖZLEŞME 

(YÜRÜRLÜK TARİHİ : 25 EYLÜL 1991)

I MADDE

1. İşbu Sözleşme tabii veya hükmi şahıslar arasında zuhur eden 
ve tanınması ve icrası bahliismevzuu devlet arazisinden gayri bir devlet, 
arazisinde verilen hakem kararlarının tanınması ve icrası hakkında ta t
bik olunur. Sözleşme aynı zamanda tanınması ve icrası istenen dev
lette m ili addolunmayan hakem kararları hakkında da tatbik ed'ilir.

2. «'Hakem Kararı» terimi ile sadece münferit meselelerin halli 
için tayin olunan hakemlerin değil aynı zamanda tarafların başvur
dukları daimi hakemlik organlarının da verdikleri kararlar adlandırılır.

3. İşbu Sözleşmeyi imza veya tasdik, buna iltihak veya Sözleşme 
hükümlerini 10 uncu maddenin derpiş eltltıiği yenlere teşmil ihbarı sıra
sında, her devlet, mütekabiliyet esası dairesinde, Sözleşme hükümlerini 
münhasıran diğer bir âkit devletin araztis’indesadir olan hakem kararla
rının tanınması ve icrası hakkında tatbik edeceğini: beyan edebilir. Bu
nun gibi, her devlet Sözleşmenin tatbikini, akti veya akti olmıyan hu
kuki münasebetlerden mütevellit ihtilâflar abrasından kendi milli kanu
nuna nazaran münhasıran ticari mâhiyette sayılanlara hasredeceğini 
açıklayabilir.

II MADDE

1. Âkit devletlerden her biri, tarafların, akite müstenid olan veya 
akti olmıyan, muayyen bir hukuk münasebetinden aralarında doğmuş 
veya 'ileride doğabilecek, hakemdik yolu ile halledilmesi mümkün bir 
meseleye taallûk eden ihtilâfların tamamını veya bir kısmını hakeme 
halletibirmek üzere biribirine karşı taahhüde girişmelerini mutazammm 
yazılı anlaşmalarını muteber addeder.

2. «Yazılı anlaşma» teriminden karşılıklı olarak teati edilmiş mek
tup veya telgraflarda mündemiç bulunan veya taraflarca imzalanmış 
bir mukaveleye dercedilmiş olan bir hakem şartı veya bir hakem mu
kavelesi anlaşılır.

¡3. Bir âkit devlet mahkemesi, tarafların işbu maddenin anladığı 
mânâda anlaşma akiteittiMeri bir meseleye taallûk eden ihtilâfına va- 
ziyed etit'iği takdirde, anlaşmanın hükümden düşmüş, tesirsiz veya ta t
biki imkânsız bir halde olduğunu tespit etmedikçe, bunları birinin ta 
lebi üzerine, hakemliğe s'evkeder.
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Akit devletlerden her biri hakem kararının muteberliğini tanıyacak 
ve kararın öne sürüldüğü memlekette cari prosedür kaidelerine tevfikan, 
aşağıdaki maddelerde yazılı şartlar dairesinde, bunun icrasına hüküm 
verecektir. İşbu Sözleşmenin şümulü içine giren hakem kararlarının ta
nınması ve icrası için m i l  hakem kararlarına nispetle oldukça daha 
ağır şartlar tahmil edilrniyecek ve oldukça daha yüksek adli harç alın
mayacaktır.

IV MADDE
1. Bundan evvelki maddede derpiş olunan tanıma ve icranın te 

mini için, tanıma ve icra kararı verilmesini talep eden tarafın, bu 
babtaki talebiyle birlikte aşağıda yazılı vesaiki ibraz etmesi icabeder :

a) Hakem kararının aslının usulü dairesinde mevsuk bir nüshasını 
yahut da aslına uygunluğunu mübeyyin şeraiti ihtiva eden bir suretini;

b) II maddede hükmünde derpiş edilen hakem anlaşmasının aslım, 
veya aslına uygunluğunu mübeyyin şeraiti ihtiva eden bir suretini.

2. Eğer bahis mevzuu karar veya zikri geçen hakem anlaşması 
dermeyan edildiği memleketin resmi bir dilinde tanzim edilmemiş bu
lunursa, hükmün tanınması ve icrasını talep eden tarafın, mezkûr ve
saikin bu dile çevrilmiş bir tercümesini ibraz etmesi lâzımdır. Tercü
menin resmi veya yeminli bir tercüman yahut da bir diplomatik veya 
konsolosluk ajanı tarafından tasdik edilmesi şarttır.

V MADDE
1. Aleyhine hakem kararı dermeyan edilen tarafın talebi sebket- 

mez ve mumaileyh, kararın tanınması ve icrası istenen memleketin se- 
lâhiyetîi makamı huzurunda aşağıdaki hususları ispat etmez ise, hakem 
kararının tanınması ve icrası talebi reddolunaımaz :

a) II maddede derpiş olunan anlaşmayı akteden taraflar, hakla
rında tatbiki gereken kanuna göre ehliyetsiz olur yahut da mezkûr an
laşma taraflarca tâbi kılındığı kanuna ve babta serahat mevcut değilse 
hakem kararının verildiği mahal kanununa göre hükümsüz bulunur ise; 
veya

b) Aleyhine hakem hükmü dermeyan olunan taraf hakemin tayi
ninden veya hakemlik prosedüründen usulü dairesinde haberdar edil
memiş olur, yahut da diğer bir sebep yüzünden delillerini ikame etmek 
imkânını ekle edememiş bulunur ise, veya

c) Hakem kararı hakem mukavelesinde veya hakem şartında derpiş 
edikniyeıı bir ihtilâfa müteallik olur yahut hakem mukavelesi veya 
hakem şartının şümulünü aşan hükümleri muhtevi bulunursa; bununla 
beraber hakem kararının hakemliğe tâbi bulunan meseleler hakkmdaki 
hükümleri bunun dışında kalan hükümlerinden tefrik edilebilecek du
rumda ise bunların tanınması ve icrası cihetine gidilebilir, yahut
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d) H a ta n  mahkemesinin teşkili veya hakemlik prosedürü taraf
ların mukavelesine ve mukavelede sarahat olmayan hallerde hakem
liğin cereyan ettiği mahal kanunu hükümlerine uygun değilse; yahut

e) Hakem kararı taraflar için henüz vadiıbürriaye olmamış olur 
veya, bunun, verildiği memleket kanunu yaihut tâbi olduğu kanun ba
kımından selâhiyetli bir makam tarafından iptal veya hükmünün icrası 
geri bırakılmış bulunursa.

2. Hakem kararının tanınması ve icrası istenen memleketin se- 
lâhiyetli makamı tarafından aşağıdaki hallerin mevcudiyeti müşahede 
edilecek olursa, tanıma ve icra talebi kezal'ik reddolunabiTİr.

a) Tanıma ve icra talebinin öne sürüldüğü memleketin kanununa 
göre ihtilâf mevzuunun hakemlik yolu ile halle elverişli bulunmaması; 
veya

b) Hakem kararının tanınma ve icrasının mezkûr memleketlin âm
me intizamı kaidelerime aykırı olması.

VI MADDE
V maddenin I (e) bendinde derpiş edilen selâhiyetli makamdan hakem 
kararının iptali veya icrasının taliki talep ediferiiş olması halinde, hu
zurunda hakem kararı dermeyan ediiilen otorite, muvafık görürse, bu
nun icrası hükmünün verilmesini ileriye bırakabilir ve kezalüfc, kararın 
icrasını isteyen tarafın talebi üzerine, karşı tarafı münasip teminat iitası 
iîle mükellef kılabilir.

VII MADDE
1. (İşbu sözleşme hükümleri âküıt devletler arasında mün’akit ha

kem kararlarının tanınması veya icrasına dair, iki yahut çok taraflı an
laşmaların muteberliğine halel getirmez ve alâkadar taraflardan hiçbi
rini bir hakem hükmünden, bunun dermeyan edildiği memleketin mev
zuat ve muahedeleri ahkâmı dairesinde faydalanabilmek imkanını haiz 
olma hakkından mahrum etmez.

2. Hakem şartlarına müteallik 1923 tarihli Cenevre protokolü ile 
yabancı hakem kararlarının icrasına dair 1927 tarihli Cenevre S özleş- 
mesi-âkilt devletler işbu anlaşma gereğince yekdiğerine karşı bağlan
dıkları andan itibaren ve bağMıMarı nispetinde - muteberlikler’M  zayi 
ederler.

VIII MADDE
1. İşbu Sözleşme, 31 Aralık 1958 tarihine kasLar, Birleşmiş Milletler 

üyesi bulunan yahut Birleşmiş Milletlerin bir veya müteaddit mütehas
sıs müessesesi üyesi ünvanmı haiz veya bu unvanı iktisap edecek olan,



yahut Milletlerarası Adalet Divanı statüsünde yer alan, nihayet Birleşmiş 
Milletler Genel Kurulu’nun davetine muhatap olacak olan bütün devlet
lerin imzasına açık b ulund urulacakt ır.

2. İşbu Sözleşme tasdik edilecek ve tasdik senetleri Birleşmiş Mil
letler Teşkilâtının Genel Sekreteri nezdinde tevdi edilecektir.

IX MADDE

1. VIII rnadede. derpiş edilen bütün devletler işbu Sözleşmeye il- 
tiıak  edebilirler.

2. İltihak, Birleşmiş Milletler Teşkilatlımı . Genel Sekreteri nezdine 
tevdi edilecek bir iltühak senedi ile yapılır. . . . . . .

X MADDE

1. Her devlet bu Sözleşmeyi imza, tasdik veya buııa iltihak sıra
sında Sözleşme hükmünün, milletlerarası sahada tem sile ttiğ i ülkelerin 
hepsine, birine veya bazılarına şamiıl olacağım beyan edebilir. Bu beyan 
Sözleşmenin mezkûr devfeit hakkında m eriyet iktisap ettiği andan iti
baren hüküm ifade eder. ;

2. Bundan sonra bahis mevzuu mahiyetteki bil’ıımum teşmiller Bir
leşmiş Milletler Teşkilâtının Genel Sekreterine tevcih edilmiş bir ihbarla 
yapılacak ve bu, Genel Sekreter, ihbarnameyi aldıktan doksan gün sonra 
yahut da eğer mezkûr devlet hakkında sözleşme • bilâhare mer’iyet iktisap 
ediyorsa bu son tarihten itibaren hüküm ifade edecektir. '

8. Sözleşme hükmünün, imza, tasdik veya iltihak tarihinde tatbik 
edilmediği ülkelerin durumuna gelince, alâkadar devletlerden her biri, 
irıdeibace ve esas teşkilat sebehleri gerektiriyorsa mezkûr ülkelerin hü
kümlerinin de muvafakatini istihsâl etmek kaydı, ile, Sözleşme hük
münü bu yerlere de teşmil için gerekli tedbirlerim ittihazı imkânlarını' 
araştırmayı taahhüt eder.

XI MADDE

Aşağıdaki hükümler federatif olan veya müıttehid olmayan devletler 
hakkmdoa tatbik olunur :

(a) Federal hükümetin vecibeleri, Sözleşmedeki hükümler federal 
kuvvetin kanun yapma selahiyetinin şumıuîü içine girdiği nispette, fe
deratif olmayan âkit devletlerinkinin aynıdır.

(b) İşbu Sözleşmenin, Federatif devleti teşkil eden mütemmim' 
devlet veya vilâyetlerin her birinin kanun yapma yetkisine taallûk eden 
ve bunların federasyonunun esas. teşkilât sistemi gereğince kanuni ted
birle}: ittihazı ile mükel’M  bulunmadıkları hükümlerine gelince, fede
ral hükümet, en yakın bir zamanda bu hükümleri müspet mütalâası iie 
birlikte mütemmim devlet veya vilâyetlerin selâhiyetlı makamlarının' 
ıtltiîlâma ulaştırmayı taahhüt eder.
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(e) İşbu Sözleşmede taraf olaıı her f|deratif devlet, Birleşmiş Mil- 
ietler Teşkilâtının Genel Sekreteri vasıtası ile kendisine ulaştırılacak 
olan âkit herhangi diğer bir devletin talebi üzerine, Sözleşmenin şu veya 
bu hükmüne dair federasyonda ve onu teşkil eden biriliklerde mer’i 
olan mevzuat ve tatbikat hakkında bir muhtıra tebliğ edecek ve bunda 
bahismevzuu hükmün müessir hale gelmesi yolunda iıttihaz edilen teşrii 
ve diğer tedbirlerin şümulünü açıklayacaktır.

XII MADDE

1. İşbu Sözleşme üçüncü tasdik veya iiti'hak senedinin tevdii tari
hini takip eden doksanıncı gün mer’iyete girecektir.

2. üüçüncü tasdik veya iltihak senedinin tevdiinden sonra Sözleş
meyi tasdik veya buna it'ihak edecek olaıı devletlerden herbiri hak
kında Sözleşme, tasdik veya iltihak senedinin tevdiini takip eden dok
sanıncı gün mer’iyete girecektir.

XIII MADDE

1. Âkit devletlerden herbiri bu Sözleşmenin, Birleşmiş Milletler 
Teşkilâtı Genel Sekreterine gönderilecek yazıh bir tebligat ilse feshini 
ihbar edebilir. Feshin ihbarı, Birleşmiş Milletler Teşkilâtı Genel Sek
reteri tebligatı aldığı tarihten bir sene sonra hüküm ifade eder.

2. X madde hükmü dairesinde beyan veya ihbarda bu-hman her 
devlet Birleşmiş Milletler Teşkilatı Genel Sekreterine sonradan yapa
cağı tebligatla Sözleşmenin, tebligatın vuku bulduğu tarihten bir sene 
sonra baMsmevzuu ülkede tatbik edilmesinin sona ereceğini bildirebilir.

3. İşbu Sözleşme, feshi ihbarın hüküm ifade etmesinden evvel hak
larında tanıma ve icra prosedürü başlamış bulunan hakem kararları 
hakkında tatbiki kabil1 bir halde kalır.

XIV MADDE

İşbu Sözleşme hükümlerM her âkit devîlelt, d'iğer bir âkit devlete 
karşı, ancak kendisi tatbik etmekle mükellef olduğu nispette dermeyan 
edebilir.

XV MADDE
Birleşmiş Milletler Teşkilâtının Genel Sekreteri VIII maddede der

piş edilen bütün devletlere aşağıdaki hususları bildirecektir :
(a) VIII maddede derpiş edilen imza ve tasdikleri;
(b) IX maddede derpiş edilen ilibihakTarı; ^
(c) I, X ve XI nci maddelerde derpiş edilen beyan ve tebliğleri;
(d) XII madde mucibinde işbu Sözleşmenin mer’iyeite girdiği tarihi ;
(e) XIII maddede derpiş edilen feshi ihbar ve tebliğleri.
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XVI MADDE

1. İngilizce, Çince, İspanyolca, Fransızca ve Rusça metinleri mü
savi olarak büküm ifade eden işbu Sözleşme, Birleşmiş Milletler Teş
kilâtının arşivlerinde hıfz edilecektir.

2* Bii'îeşmiiş Milletler Teşkilâtının Genel Sekreteri işbu Sözleşmenin 
aslına uygunluğu tasdik edilmiş bir suretini VIII maddede derpiş edilen 
devletlere ulaştıracaktır.

(Türkiye Cumhuriyeti tarafından Sözleşmenin 1 inci maddesinin
3 iincü paragrafına uygun olaralk, sözleşmenin sadece karşılık
lılık esasına göre bu sözleşmeye taraf olan bir devlet ül
kesinde verilmiş olan hakem kararlarının tanınması ve ten- 
fizi hakkında uygulanacağı; ayrıca sözleşmenin yalnız akdi veya akit 
dışı hukuki münasebetlerden kaynaklanan ve kendi iç hukukuna göre 
ticari mahiyette sayılan uyuşmazlıklar halkkındıa uygulanacağı beyanıy
la onaylanmıştır. Kabul tarihi : 8.5.1991, Kanun No. 3731)

PROVIBE. COMFORT KONUSUNDAKİ ,BİR SORUYA 
■.BAKANLIK SÖZCÜ VEKİLİNCE VERİLEN CEVAP

(25 EYLÜL 1991)

Bu konuda basında bazı karışıklıklar oldu. Ben bir kez daha açık- 
liayayım : Provide Comfort çerçevesinde Türkiye’ye gelen kuvvetler
üç unsurdan oluşuyor. Birisi, İneirlk’teki hava unsuru, İkincisi Silor 
pildeki kara unsuru, üçüncüsü Batmandaki destek unsuru. Bunlardan 
yapılan değerlendirme sonucu Sillopi’deM kara unsuru ile Batman’daki 
destek unsurlarının artık görevlerime devam etmesine gerek olmadığı 
saptanmıştır. Hava unsuru kalıyor ve askeri gereklerden ötürü nitelik 
değişitirmesii gerekiyor. Bu nitelik değişikliğinde, yakın destek için kul
lanılan A -10 uçaklarının çekilmesi öngörülüyor, yerine de F - 111 avcı 
bombardıman uçakları ikame ediliyor. Sayısal değiişlMük olmuyor. Ame
rika’nın 32, İngiltere’nin 8, Fransa’nın da 8 uçağı olacaktır. Bu konu
larda Amerikalılarla aramızda en ufak bir çelişme yok.



TÜRKİYE CUMHURİYETİ, HÜKÜMETİ İLE 
KAZAKİSTAN SOVYET SOSYALİST CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ

ARASINDA TİCARİ, EKONOMİK, (BİLİMSEL VE TEKNİK 
İŞBİRLİĞİNE DAİR ANLAŞMA

(26 EYLÜL 1991)

Türkiye Cumhuriyetti Hüfcümeifci ile Kazakistan Sovyet Sosyallisi 
Cumhuriyeti Hükümeti (bundan böyle Akit Taraflar olarak anılacaktır),

15 Mart 1991 tarihili Türkiye Cumhuriyeti ile Kazak Sovyet Sos
yalist Cumhuriyeti Arasındaki İşbirliği Anlaşması ve Türkiye Cumhu
riyeti Hüküm eti' ile Kazak Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Ticari ve Ekonomik İşbirliğine Dair Protokol hükümlerinden 
hareket ederek,

Kazakistan SSC’niıı siyasi ve ekonomik sisteminde meydana gelen 
köklü değişiim ile Kazakistan’ın dünya ekonomik topluluğu ile bütün
leşme arzusunu gözönünde bulundurarak,

Dengeli ve karşılıklı yarar esasına dayalı olarak gelişen ticari, 
ekonomik, bilimsel ve teknik işbirliğini geliştirmek ve bu işbirliğine 
istikrarlı, dengeli ve uzun vadeli bir nitelik kazandırmak amacıyla,

Aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır.

MADDE 1

Akit Taraflar, mevcut imkanları ve milli mevzuatları çerçevesinde, 
coğrafi yakınlığın ve ekonomik potansiyellerinin sağladığı avantajlar
dan da yararlanarak, tiicarii, ekonomik, Milimse! ve teknik alanda kap
samlı, uzuıı vadeli ve istikrarlı işbirliğini geliştirmek için her türlü 
çabayı göstereceklerdir.

MADDE 2

Akit Taraflar, uluslararası ticareltte kabul edilen uygulama ve esas
lar çerçevesinde, karşılıklı ticareti uzun vadeli ve dengeli olarak artır
mak, yaygınlaştırmak ve çeşitlendirmek için gerekli önlemleri alacak
lar ve kuruluş, işletme ve firmaları arasında ticari ve ekonomik ilişki
lerin gelişmesi için elverişli koşulların yaratılmasına yardımcı olacak
lardır.

İki ülke arasındaki ticari' ve ekonomik faaliyetlerin gelişmesinde 
bankacılık sektörünün önemini vurgulayan Akit Taraflar, uluslararası 
modern bankacılığın 'gerektirdiği sitandart'lara ulaşılmasını tem'inen yet
kili bankalarının işbirliğini teşvik edeceklerdir.
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MADDE 3
Aldit Taraflar, karşılıklı ticaretin. geİiştMimesi amacıyla, ticari ve 

ekonomik bilgi alışverişini kolaylaştırmak için gerekli önlemleri ala
caklar, iş çevreleri arasındaki temasları ve ticari heyet teatilerim teşvik 
edecekler ve ülkelerinde düzenlenen uluslararası sergi, fuar ve ticari 
tanıtım faaliyetlerine kuruluş, işletme ve firmalarının katılımım des
tekleyeceklerdir.

MADDE 4

Akit Taraflar, her iki ülkenin firma ve kuruluşları arasında işbu 
Anlaşma ve iki ülkenin yürürlükteki mevzuatı çerçevesinde imzalanan 
sözleşmelerle başlatılan mal ve hizmet alınılan ile ortak girişim faali
yetlerinin uluslararası ticari usul ve kurallara göre yürütülmesini sağ
layacaklardır.

MADDE 5

Akit Taraflar, yürürlükte bulunan mevzuat çerçevesinde, (bir Ta
rafın topraklarında üretilen bir malın üçüncü ülkelere ihracı veya üçüncü 
ülke çıkışlı malların bu ülkeye ithali sırasındaki geçişlere yardımcı ola
caklardır.

MADDE 6

Akit Taraflar, ekonomik alanda da öncelikle tarımsal hammadde 
ile sanayi ve tarım atıklarının işlenmesi, haberleşme teçhizatı ile tıbbi 
teçhizat üretimi ve ağaç işleme konularında oritalk teşebbüsler kurul
ması, hafif ve gıda sanayi tesislerinin modernleştirilmesi, turizm ve 
sağlık tesisleri inşası ve ayrıca, kara deniz ve demiryolu transit nakli
yatı alanlarında işbirliğine ilgi duy duklarını beîirtmiş1 erd ir.

Akit Taraflar ayrıca, ticari, ekonomik, bilimsel ve teknik konularda, 
bilgi ve deneyimlerin karşılıklı olarak aktarılması da dahil olmak üzere, 
ilgili kuruluşlarının işbirliği yapmalarını destekleyeceklerdir.

MADDE 7

Ekonomik ve ticari ilişkilere ait ödemeler, her iki ülkede yürürlük
te bulunan mevzuat çerçevesinde, serbest döviz esasına ve uluslararası 
piyasalarda kabul gören usullere göre gerçekleştirilecektir.

MADDE 8

Akit Taraflar, Türkiye ile Kazakistan arasında, en modern tekno
lojileri. kullanmak suretiyle, radyo ve televizyon yayınları ve telefon 
haberleşmesinin geliştirilmesine yardımcı olacaklardır.
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MADDE 9

Akit Taraflar, iki ülke arasında bilim ve teknoloji alanında aktif 
işbirliğini geliştirmek amacıyla bilim adamları ile bilimsel araştırma ku
ruluşlarının ortak girişimlerine yardım ve destek sağlayacaklardır.

' ' MADDE 10

Akait Taraflar, öğretmen ve öğrenci dahil olmak üzere, bilimsel he
yet mübadelesi alanında yakın işbirliği içinde bulunacaklar ve bu te
masların. g^üçiendıimip geliştirilmesi amacıyla, karşılıklı olarak iki ülke
nin. bilimsel ve teknolojik araştırma merkezlerine ziyareti teşvik ede
ceklerdir.

MADDE- 11

Akit Taraflar, çevre korunması, tabii kaynakların rasyonel kulla
nımı enerji kaynaklarının kullanımı, jeoloji ve sismoloji alanlarında 
bilimsel' ve te k n ik  işbirliğini teşvik edeceklerdir,

MADDE 12

Akilt Taraflar, Türkiye Cumhuriyeti iie Kazakistan SSC’niıı böl
gesel yerel yönetimleri, kurumlan ve işletmeleri arasında doğrudan te
masların kurulması için elverişli koşulları sağlayacaklardır.

MADDE 13

Akit Taraflar, işbu Anlaşmanın uygulanışını gözden geçirmek, ti
cari, ekonomik, bilimsel ve teknik işbirliğini daha fazla geliştirme im
kanlarını görüşmek üzere gerekli görülen hallerde biraraya geleceklerdir.

MADDE 14

Akiıt Taraflar, işbu Anlaşma çerçevesinde yürütülen işbirliğinin 
gerekli kılması halinde, karşılıklı olarak mutabık kalınacak değişiklik 
ve ilaveleri yapacaklardır.

MADDE 15

İşbu Anlaşmanın yürürlük süresi içinde imzalanmış, ancak vecibe
leri bu sürede yerine getirilememiş ticari sözleşmelere bu Anlaşma hü
kümleri uygulanacaktır.

İşbu Anlaşma uyarınca ticari ilişkide buluna^ Türk ve Kazak fir
maları arasında doğabilecek ihtilaflar, tarafların aralarında yaptıkları 
sözleşmeler ve diğer anlaşmalarında yer alan benzeri hükümler çerçe
vesinde çözümleneöktlir.
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MADDE 16
İşbu Anlaşma, her iki ülkede yürürlükte olan usullere göre onay

landığının diplomatik kanallardan son bildirim tarihinde yürürlüğe gi
recek ve 5 yıl süreyle geçerli olacaktır.

Akit Taraflardan biri, yürürlük süresi bit iminden 6 ay önce, An
laşmayı sona erdirmek istediğini yazılı olaraik bM irmedikçe, işbu An
laşma her defasında birer yıllık süreler için yemlenmiş olacaktır.

Bunun belgesi olarak, Hükümetleri tarafından yetkili kılman aşa
ğıda imzaları bulunan Temsilcileri işbu Anlaşmayı imzalamışlardır.

26 Eylül 1991 tarihinde Ankara’da ayııı derecede geçerli Türkçe, 
Kazakça, ve Rusça ikişer nüsha olarak düzenlenmiştir.



TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE

KAZAK ■ SOVYET SOSYALİST CUMHURİYETİ ARASINDA 

ULAŞTIRMA ,VE 'HABERLEŞME ALANINDA 

İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI 
(26 EYLÜL 1991)

Aşağıda taraflar olarak anılacak olan Türkiye Cumhuriyeti ve Ka
zak Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti,

İki taraf arasında ekonomik, kültürel ve insani konularda işbirli
ğine yardımcı olmak ve geliştirilmesini teşvik etmek amacıyla;

Bu işbirliğinin gelişmesine elverişli koşulların yaratılmasının ya
rarına inanarak;

Aşağıdaki hususlarda mutabakata varmışlardır :

MADDE 1

Taraflar, yolcu ve yük nakli alanında ekonomik ve teknik işbirliği 
yaparak, bu alanda ortak proje ve tekliflerin oluşturulmasını teminen 
karşılıklı yarar temelinde demiryolu, karayolu, nehir yolu ve deniz 
nakliyatı ile ilgili çalışmaların gerçekl eştirilmesine yardımcı olacaktır.

Bu çerçevede Hazar Denizi-Volga Kanaiları-Karadeniz arasında 
bağlantı İmkanlarını araştırmak üzere bir ortak çalışma grubu kuru
larak Ekim ayı içerisinde karşılıklı olarak tesbiit edilecek bir tarihte 
toplanacaktır.

Taraflar her iki ülke arasında demiryolu bağlantısının geliştiril
mesi imkanlarını araştırmak üzere bir çalışma grubunun en kısa za
manda toplanması hususunda anlaşmışlardır.

MADDE 2

Taraflar, Alma Ata-îstanbui Transsasya demiryolu hattının büyük 
önemini vurgulamışlar ve bu hattın inşaatının tamamlanmasının, lıer 
iki tarafın karşılıklı yararı temelinde, ekonomik, ticari, kültürel ve in
sani işbirliği alanlarında önemli ölçüde imkan sağlayacağını kaydetmiş
lerdir.

• tTaraflar, SSCB, Çin Halk Cumhuriyeti, İran İslam Cumhuriyeti, 
Türkiye Cumhuriyeti ilgili Bakanlık ve kuruluş temsilcileri iie Orta 
Asya Cumhuriyetleri ve Kazakistan Cumhuriyetti temsilcileri arasında 
Alma Ata’da görüşmeler yapılmasının demiryolu hattının inşaatının 
gerçekleştirilmesi bakımından faydalı olacağını belirtmişlerdir.
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MADDE 3

Taraflar, Alma Ata ile İstanbul arasında tarifeli ve Charcer se
ferleri açılması hususunda mutabakata varmışlardır.

Bunu gerçekleştirmek için tarafların yetfeiii temsilcileri «Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümeti ile SSCB Hükümeti Arasında Sivil Havacılık 
Konusunda Anlaşma» üzerinde gerekli çalışmalara başlayacaklardır.

MADDE 4

Kazak SSC tarafı, karayolu ve deniz yolu ile yük taşınması hu
susunda Azerbaycan Cumhuriyeti ile Bakü’de Temmuz 1991 tarihinde 
imzalanan «Cumhuriyetierarası Transit Ulaşıma Dair Protokol» hakkın
da Türk taarafıım detaylı bilgi vereceğini bildirmiştir. Sözkonusu pro
tokol ile ilgili bilgilerin Türk tarafına ulaşmasını müteakiben, konu 
taraflarca tekrar değerlendirilecektir.

MADDE 5

Taraflar, Drujba (Kazakistan) ve Alaşankou (Çin Halk Cumhu
riyeti) istasyonlarında SSCB ve Çin Halik Cumhuriyeti Demiryollarının 
bağlanmasının, Türkiye Cumhuriyeti’nin Çin Halk Cumhuriyeti. ve Gü
ney Asya ülkeleri ile ulaşım ve dolayısıyla ekonomik ilişkilerinin geliş
mesine katkıda bulunacağını ifade etmişlerdir.

Kazak SSC tarafı, sözkonusu demiryolu hattının sürekli olarak hiz
mete açılması halinde Türkiye Cumhuriyeti tarafına uygun şartlar ta 
nıyacaktır.

MADDE 6

İki ülke arasında direkt telekomünikasyon bağlantısının sağlan
ması idin Türk PTT idaresi, Intelsat uydusu üzerinden başlangıçta 30 
kanallı telefon kanadının tesisine imkan verecek IBS (Intelsat Business 
Service) yer istasyonunu Alma Ata’ya 1992 yılında kuracak ve böylece 
Kazakistan’ın gerek Türkiye, gerekse Türkiye üzerinden diğer ülkelerle 
haberleşmesi sağlanmış olacaktır. Bu istasyonlar ayrıca TV veriş alış 
imkanına sahip olacaktır. Çalışmalara Kasım 1991 de başlanacaktır. 
Bedeli transit trafik geliri ve/veya hammadde île ödenecektir.

Türk firmaları, Kazakistan’ın telkomünilkasyon teçhizat ihtiyacın m 
karşılanmasını ve telekomünikasyon teçhizatlarını üreten ortak girişim
lerin kurulanasım temineıı başlatmış bulundukları ilişkileri sürdürecektir.

MADDE 7

İşbu anlaşma hükümlerinin yerine getirilmesi, her M  tarafın SSCB 
ve Türkiye Cumhuriyeti arasında imzalanmış olan öbür anlaşmalardan 
doğan vecibelerini engellemez.



MADDE 8
İşbu anlaşma onay belgelerinin karşılıklı olarak teati edilmesinden 

sonra yürürlüğe girecektir.
İşbu anlaşma Ankara'da 26 Eylül 1991 tarihinde Türkçe, Kazakça 

ve Rusça iki nüsha olarak ve her üç metin aynı derecede geçerli olmak 
üzere düzenlenmiştir.

İşbıı anlaşma, yürürlüğe giriş tarihinden itibaren iki yıl süre ile 
yürürlükte kalacak ve bu sürenin sona ermesinden altı ay önce Akit 
Taraflardan birinin fesih bildirimi olmadıkça birer yıllık süreler için 
kendiliğinden yenilenecektir.
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TÜRKİYE - KAZAKİSTAN MUTABAKAT ZAPTI 

(26 EYLÜL 1991)

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve Kazakistan Sovyet Sos
yalist Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı 25 Eylül 1991 günü Ankara’da yap
tıkları görüşmede aşağıdaki hususlarda mutabakata varmışlardır :

1 — İş Konseyi Kurulması :

Türkiye ile Kazakistan SSC arasında ticari ve ekonomik ilişkileri 
geliştirmek için bir İş Konseyi kurulacaktır. İş Konseyi’nin kurulma
sına ilişkin çalışmalar en kusa zamanda başlatılacaktır.

2 — Ulaştırma :

a)| Türkiye ile Kazakistan SSC arasındaki taşıma hizmetlerini ge
liştirmek için Hazar Denizi - Volga, Don Kanalları - Karadeniz arasın
daki bağlantı imkanlarını araştırmak üzere bir oritalk çalışma grubu 
kurulacaktır.

Sözkonusu çalışma grubu 1991 Ekim ayı içinde karşılıklı olarak 
tesbit edilecek bir tarihte toplanacaktır.

b) Türkiye ile Kazakistan SSC arasındaki demiryolu bağlantısının 
geliştirilmesi imkanları araştırılacaktır. Çeşitli demiryolları bağlantısı 
konusunda inceleme yapmak üzere en kısa zamanda bir ortak çalışma 
grubu kurulacaktır.

c) Hava Ulaştırması;

Taraflar, Alma Ata <- İstanbul arasında tarifeli ve eharter uçak 
seferlerinin başlatılması hususunda prensip olarak mutabakata varmış
lardır. Bu amaçla Taraflar, en kısa zamanda çalışmalara başalaya- 
caklardır.

3 — Telekomünikasyon :

Taraflar, Türkiye ile Kazakistan SSC arasında telekomünikasyon 
alanında bir İşbirliği Anlaşması imzalanmasından duydukları memnuni
yeti belirtmişlerdir.

Taraflar, karşılıklı yarar esasına dayalı olarak, Kazakistan SSC’nde- 
ki telekomünikasyon sistemlerinin geliştirilmesi ve modernizasyonu ko
nusunda mutabakata varmışlardır.

380



4 — Kredi1 :

Türk Tarafı, ticari i İlişkilerin geliştirilmesi ve Türk menşeli gıda, 
tükebim malları, ilaç ve teçhizat ihracatının gerçekleştirilmesi ama
cıyla Kazakistan SiSC’nin garantisi altımda tüketim kredisi sağlama im
kanlarım araştıracaktır.

5 — Ticari İlişkiler :

Taraflar, serbest döviz esasına dayanan bir hesap sistemi içinde 
Kazakistan SSC’ııdeıı ithal edilecek yıllık 1 milyon ton veya daha fazla 
kömür ile diğer hammaddeler karşılığında dayanıklı tükettim malları, 
çeşitli sanayi malları ve telekomünikasyon teçhizattı verilmesi konusun
da prensip anlaşmasına varmışlardır.

6 — Doğal Gaz :

Taraflar, Kazakistan SSC’nin T ü rk iy e’ye doğal gaz vermesi im
kanlarını araştıracaklardır.

7 — Ekonomik İşbirliği :

Kazaık Tarafı, Türk Tarafına, incelenmek ve değerlendirilmek üze
re somut teklifler paketi sunmuştur.

8 — Turizm ve Spor :

Taraflar, turizm ve spor alanında işbirliğini geliştirmek hususun
da mutabakata varmışlardır. Bu konularda ayrı Proıtokollar düzenle
necektir.

9 — Eğitim ve Teknik İşbirliği :

Taraflar, eğitim, ve bilim alanında işbirliğini geliştirmek ve özel
likle yüksek öğretim kuramlarında karşılıklı eğitim imkanları yarat
mak hususunda mutabık kalmışlardır.

Taraflar, ayrıca, karşılıklı olarak uzman, stajyer değişimi ile kü
çük ve orta ölçekli sanayi işletmelerinin yöneticilerinin değişimi ve 
eğitimi alanlarında işbirliği yapacaklardır.

Türle Tarafı, Kazakistan SSC’rıe serbest piyaısa ekonomisine ge
çişle yararlı olacak iş idaresi, bankacılık, pazarlama gibi alanlarda tek
nik yardımda bulunacak ve kısa ve uzun süreli eğütlim imkanları sağ
layacaktır.

26 Eyliil 1991 tarihinde Ankara’da aynı derecede geçerli Türkçe, 
Kazakça ve Rusça ikişer nüsha olarak düzenlenmiştir.
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TÜRKİYE - KAZAKİSTAN ORTAK BASIN BİLDİRİSİ

(26 EYLÜL 1991)

Kazak Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nur Sultan 
AbiseViç Nazarbayev Türkiye Cumhurbaşkanı Turgut özal’ın davetine 
icabetle resmi foür ziyarette bulunmak üzere 25 Eylül 1991 tarihinde 
Türkiye’ye gelmiş ve Devlet Başkanları arasındaki resmi görüşmeler 
25 ve 26 Eylül 1991 tarihlerinde Ankara yapılmıştır.

Devlet Başkanları çok samimi ve 'dostane 'bir hava içinde cereyan 
eden görüşmelerinde, ülkelerindeki siyasi ve ekonomik durum ve geliş
meler hakkında ¡bilgi vermişler, Türkiye Cumhuriyeti ile Kazak Sovyet 
Sosyalist Cumhuriyeti arasında her alandaki ilişki ve işbirliği konu
larını ele atmışlar ve bölgesel ve uluslararası sorunlar üzerinde yapıcı 
ve yararlı bir görüş teatisinde bulunmuşlardır.

Kazak Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nazarbayev, 
bu vesile ile Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki ihtilâfın çözümü 
için Rusya Federasyonu Cumhurbaşkanı Yeltsin ile birilikte yaptığı ara
buluculuk girişimi ve bunun neticesinde taraflar arasında varılan mu
tabakat hakkında da bilgi vermiştir.

Taraflar, görüşmelerinde Türkiye ile Kazakistan arasında mevcut 
dostane ilişkilerin her alanda daha da geliştirilmesi ve güçlendirilmesi 
hususunda mutabık kalmışlardır. Bu çerçevede «Türkiye Cumhuriyeti 
ile Kazak Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti Arasındaki İlişkilerin İlkeleri 
ve Amaçları Hakkında Bildiri» ile «Ulaştırma Alanında İşbirliği An
laşması» ve Mutabakat Zaptı her iki Cumhurbaşkanı tarafından 26 
Eylül 1991’de imzalanmıştır.

Bildiride, tarafların, uluslararası ilişkilerin dokusunda son iki yıl 
içinde meydana gelen köklü ve yapıcı değişikliklerin demokrasi, barış 
ve 'birlik döneminin somut ve kalıcı bir gerçek haine getirmekte oldu
ğunu müşahade etmekten duydukları memnuniyet belirtilmiş ve bu 
doğrultudaki uluslararası dayanışma ve çabalara aktif katkılarını sür
dürme hususundaki azim ve kararlılıkları teyid edilmiştir.

ö te yandan, başta Devlet Başkanları olmak üzere her düzeyde te
masların sıklaştırılması, danışma mekanizmalarımn oluşturulması ve 
Alma Ata ile Ankara’da karşılıklı olarak Başkonsolosluk açılması hu
susunda 15 Mart 1991’de Alma Ata’da varılan mutabakatı teyid eden 
Devlet Başkanları, aynı şekilde Parlâmentolararası temasların geliş
tirilmesinin önem ve yararını da vurgulamışlardır..

Ulaştırma Alanında İşbirliği Anlaşması ile ilki ü'Uke arasındaki ulaş
tırma imkânlarının geliştirilmesi suretiyle ekonomik, tiicari, kültürel 
alanlardaki çok yönlü işbirliğinin teşvik edilmesi ve iki ülke vatandaş
ları arasındaki doğrudan temasların arttırılması amaçlanmıştır.
382



Devlet Başmanlarının Başkanlığındaki heyetler arasındaki görüş
melerde âkili] ekonomik. ve ¡ticari ilişkilerin durumu gözden geçirilmiş, 
iki ülke arasındaki ticaret hacminin mevcut potansiyele uygun bir dü
zeye ■ çıkarılması, itibari ilişkilere yeni bir iivme kazandırılması gerektiği 
hususunda mutabakata varilmiş ve Türkiye’nin Kazakistan’dan kömür 
ithal etmesi ve karşılığında tüketim maddeleri, dayanıklı tüketim mal
ları, elektronik malzeme ve ilâç ihraç etmesi imkânı üzerinde durul
muştur. Ayrıca, Türkiye ile Kazakistan'ın zengin potansiyeli erin in tam 
olarak harekete geçirilelbillmesi içiıı, karşılıklı olarak daha fazla çaba 
sarfedilmesl gerektiği hususu t  ey id edilmiştir.

Taraflar bu amaçla imzalanan Türkiye Cumhuriyeti iile Kazak SSC 
arasında «Ticari, Ekonomik, Bilimsel ve Teknik İşbirliği Anlaşması»nm 
ekonomik ve ıticari alanlarda ilişkilere önemli katkılarda bulunacağına 
dair inançlarını ifade etmişlerdir.

Devlet Başkanları, görüşmelerde, ulaşım ve telekomünikasyon alan
larında işbirliği konuları üzerinde özellikle durmuşlardır. Bu çerçevede 
karşılıklı uçak seferleri ihdası, demiryolu bağlantısı ve Volga-Don Ka
nalları ile Karadeniz arasında bağlantı sağlanması imkânlarının araş
tırılması hususunda mutabık kalınmış, telekomünikasyon alanında da 
Kazakistan’da kurulacak yer istasyonları ile iki ülke arasında doğru
dan .bağlantı kurulması ve Kazakistan’ın Türkiye üzerinden diğer ül
kelerle bağlantı kurması hususunda illke mutabakatına varılmıştır.

Görüşmelerde, televizyon ve haber ajansları arasında haber ve 
program teatisi ve işbirliği yapılması ve öğrenci teatisi hususlarında 
da mutabakata varılmıştır.

Taraflar, Kazak SSC Cumhurbaşkanı Nur Suilitan Abiseviç Nazar- 
bayev’in Türkiye’ye yapmış olduğu bu ziyaretin, Kazak SSC ile Türkiye 
arasındaki dostane ilişkilerin -daha da geliştirilip, güçlendirilmesine çok 
önemli bir katkıda bukınduğu hususunda görüş birliğine varmışlardır.
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ABD BAŞKANI GEORGE BUSH’UN 

NÜKLEER SİLAHLARIN KALDIRILMASI YOLUNDAKİ 

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZCÜ VEKİLİ FERHAT ATAMANIN 

BEYANIYLA İLGİLİ OLARAK 

AÇIKLAMASI

(29 EYLÜL 1991)

Amerika Birleşik Devletten Başkanı George Bush, dünyamızda 
nükleer silahların oluşturduğu tehlikenin ortadan kaldırılması yolunda 
cesur ve ileri biir adım atmıştır.

27 Eylül tarihinde yaptığı açıklamada ABD Başkanı, Sovyetler 
Birliğindeki son gelişmelerin ışığında, ülkesinin sahip olduğu nükleer 
silahlarda, tek taraflı indirimlere ve güven artırmaya yönelik yeni bazı 
düzenlemelere gidileceğini ilan etmiştir.

Bu cümleden olmak üzere, karada konuşlu kısa menzilli nükleer 
füze 'başlıkları ve top mermileri imha edilecekler, denizde konuşlu ben
zer sistemlerden imha edilmeyenler ise bulunduklan yerlerden ABD’rıe 
götürülerek, iç bölgelerde, güvenlikli biçimde depolanacaklardır. ABD 
ayrıca, START Anlaşması kapsamına giren kıtalararası nükleer sistem
lerin alarm düzeylerini de düşürmeyi öngörmektedir, öte yandan, çok 
başlıklı füzelerin imalatından vazgeçirmekte, kıtalararası füze üretimi 
teik başlıklı olan sistemlerle sınırlı tutulmaktadır.

Anımsanacağı üzere, geçen yılllri NATO Londra Zirvesi’nde, ittifak 
stratejisinin uluslararası ortamda meydana gelen gelişmelere uyarlan
ması çalışmaları çerçevesinde, karada konuşlu kısa menzilli nükleer fü
zeler ile top mermilerinin, Sovyetler Birliği ile karşılıklı olarak ortadan 
kaldırılması öngörülmüştü.

Başkan Bush’un açıkladığı bu önlemler, değişen uluslararası ko
şullara ve Sovyetler Birliği’nin yeni dünya görüşüne uygun şekilde 
Avrupa’da ve dünyada kurulmasını ve geliştirilmesini hepimizin arzu 
ettiği barışa, istikrara ve güvenliğe önemli ¡bir katkı oluşturacaktır. 
Bu nedenle Türkiye, girişimi memnuniyetle karşılamakta ve tümüyle 
desteklemektedir.

.Sovyetler Birlİği’nin, bu tarihi girişime aynı ile karşılık vermesini 
bekliyoruz ve bunun sonucunda Türkiye’nin güvenliğinin daha da peki
şeceğine inanıyoruz.
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A Ç I K L A M A
(1 EKİM 1991)

Türkiye - AT Ortaklık Konseyi’nin 32 ııci Dönem Toplantısı Sayın 
Bakanımızın Başkanlığında 30 Eylül 1991 tarihinde BrüksdMe yapıl
mıştır. AT tarafı Ortaklık Konseyi5nin 1986 yılında yapılan 31 nci Dö
nem Toplantısından farklı, olarak bu toplantıya ortak bir tutum tesbit 
ederek katılmıştır. Yunanistan'ın da iş-tiirak ettiği bu ortak tutum, Tür
kiye-A T ilişkilerinin güçlendirilmesi ve derinleştirilmesi yönünde si
yasi irade beyanını içermektedir. Bu çerçevede, her iki tarafın da üze
rinde mutabık kaldığı en önemli husus, Türkiye - AT ilişkilerinde yeni 
bir dönemin başladığıdır. Böylelikle başlatılan diyalog- sayesinde Tür
kiye - Topluluk ilişkilerini ilgilendiren sorunların zaman içinde çözüm
lenebileceği hususundan emiıı bulunuyor ve Ortaklık Konseyi Toplan
tısının başarılı b ir şekilde sonuçlanmasından memnuniyet duyuyoruz.

ALMANYA’DAKİ KÜRT KONFERANSI İLE İLGİLİ 
SORUYA YERİLEN CEVAP

(2 EKİM 1991)

27 - 28 Eylül tarihleri arasında Bonn’da bir Konferans düzenlendi. 
Aşağı Saksonya Eyalet Başbakanı Schröder’in himayesi altında yapılması 
üzüntü vericidir. Sözkonusu Eyalet’iıı öteden beri Türkiye’ye karşı dos
tane bir tutum içinde bulunmadığını da bu vesileyle hatırlamak yerinde 
olacaktır. Nitekim, Eyalet Adalet Bakanı, geçtiğimiz yıllar zarfında, 
bölücü propaganda yapmak nedeniyle yurdumuzdan sımrdışı edilmiş 
bir kimsedir.

Öte yandan, bu Konferansın düzenlenmesinin tüm Almanya’ya mal 
edilmesi de doğru olmayacaktır. Mevcut Federal sistem ve yasalar çer
çevesinde, Eyaletler kendi sorumlulukları altında bu kabil toplantıları 
düzenileyebilmektediirler. Bunlara ilaveten resmi hüvviyet sahibi konuş
macıların da ihtiyatlı bir dil kullandıkları, ülkemize atıfta bulunma
dıkları ve konuları daha ziyade insan hakları çerçevesinde işledikleri 
gözlenmiştir.

Bu kez, Prof. Haşan KÖııi ve Prof. Türkkaya Ataöv, Konferansa 
aktif bir şekilde katılmışlar, görüşlerimizi büyük bir dirayetle dile ge
tirmişlerdir. Toplantıda konuşmacılarımızın sözlerinin devamlı suretle 
kesilmesi, hatta bu çirkin müdahalenin fiziki tacizlere kadar gütmesi, 
Konferansı düzenleyen kişi ve kuruluşların, demokratik adap ve gele
nekten ne denli uzak olduğunu göstermesi bakımından ibret verici ol
duğu kadar, Konferansın düzenlenmesinin gerçek amaçlarını gözler önü
ne sermek bakımından da açıklayıcı olmuştur.
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KERKÜK - YUMURTALIK PETROL BORU HATTI KONUSUNDA 
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZCÜ VEKİLİ FERHAT ATAMAN’IN

AÇIKLAMASI

(2 EKİM 1991)

Kerkük - Yumurtalık petrol boru hattının kullanımı konusunda Irak 
ile aramızda mevcut anlaşmalar, hattın normal şartlarda ve devamlı 
olarak petrol naklini düzenlemektedir.

BM Güvenlik Konseyi’ııin 706 ve 712 sayılı kararları uyarınca boru 
hattından yapılması söz konusu nakliyat ise, normal ve devamlı bir 
kullanım değildir. Zaman ve miktar bakımından kısıtlı özel bir durum 
söz konusudur. Normal şartlar için öngörülen taşıma ücreti ve diğer 
düzenlemelerin özel durum için de aynen geçerli olması düşünülemez.

. Türkiye Irak petrolünün nakliyesi için Birleşmiş Milletlere bir birim 
fiyatı önermiş değildir. Türkiye petrol boru hattının altı ay süre ile 
Irak petrolünün ihracına tahsis edilebileceğini bildirmiştir. Bu amaçla 
hattın işletilmeye açılmasının maliyeti, tam kapasite kullanıma hazır 
hale getirmek esasına göre oluşmaktadır. Taşıma ücretinin de buna 
göre hesaplanması zaruri ve norimalidir. Bu ücret ise bütün maliyet 
unsurlarını kapsayacak şekilde altı aylık kullanımın götürü karşılığı 264 
milyon dolar olarak hesaplanmaktadır.

Irak’ın 1.6 milyar dolarlık ihracat için boru hattından nakledeceği 
petrolün miktarı, satış fiyatına bağlı olarak değişebilecektir. Ayrıca 
altı aylık süre içinde Irak’a ilave petrol ihracı imkanı tanınması da 
imkan dahilindedir. Altı aylık kullanım ücreti bu muhtemel ilaveyi de 
kapsamaktadır. Bu itibarla, konunun Irak’m 97 milyon varil petrol 
ihraç edeceği, bunun için tarafımızdan % 700 artışla varil başına 2.77 
dolar geçiş ücreti istendiği şeklinde takdimi yanıltıcı ve gerçeklere ay
kırıdır.

Kaldı ki, Irak henüz 706 ve 712 sayılı kararları kabul ettiğini açık
lamamış olduğuna göre, boru hattının işletmeye açılması da bu safhada 
nazari kalmaktadır.

A Ç I K L A M A  

(3 EKİM 1991)

Uluslararası Af örgütü (UAö), iki yılda bir yapılan ve bu kez 
Yokohama'da aktedilen toplantısı sonunda 7 Eylül 1991’de yayınlanan 
bildirisinde, «silahlı muhalefet gruplarının keyfi öldürmeleri, rehin alma 
ve işkence eylemleri» sonucu sebep oldukları «ısdıraplar»ı telin etmeye, 
bundan böyle bu grupların yaptıkları «yahşete» de karşı çıkmaya, bu
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eylemlerin kurbanlarının yanında yer almaya, böylece, diğerleri meya- 
nında, her yıl ilave binlerce insana uluslararası düzeyde destek ver
meye, bu konudaki yayınlarını arttırmaya karar verdiğini ve çalışma 
alanını bu yönde genişleteceğini açıklamıştır.

Bu, doğru yolda atılmış bir adımdır.

UAÖ söylediklerini yapacak olursa, dünyanın birçok yerlerinde her 
gün teröre kurban gidenlerin sayısında önemli azalma sağlanmasına 
ciiddi bir katkıda bulunmuş olacaktır.

Türkiye uzun yıllardır, UAÖ’nün ve diğer Hükümetdışı örgütlerin 
dikkatlerini bu noktaya da çekmiş, faaliyetlerini buna göre yönlendir
melerinin yararlarına değinmiştir. Bu kuruluşların, terörizmin insan 
haklarının ciddi bir ihlali Olduğunu kabul etmekten kaçınmaları, terör 
kurbanlarının ve terör vahşetinin artmasına yol açan sebeplerden biri 
olmuştur. UAö’nün son kararı, bundan böyle, bu kuruluşun terörün 
sonuçlarının sorumluluğuna dolaylı yoldan da olsa iştirak etmekten ka
çınmak istediğini ortaya koymaktadır.

Bununla birlikte, UAö’nün Yokohoma kararının, temel yaklaşım 
itibariyle bazı hata ve eksiklikleri içerdiğini de görüyoruz.

Bu bakımdan özellikle dikkati çeken husus, UAö’nün, terörün, eıı 
önemli hak olian hayat hakkını ihlal ettiği gerçeğini teslim etme nok
tasına hala gelememiş olmasıdır.

Zira, sözkonusu bildirisinde UAÖ, halâ, silahlı grupların kuvvete 
başvurması ve politik gündemleri konusunda tutum almadığını açıkça 
ifade etmektedir.

Bu ifade, UAö’nün, silahlı grupların, terör ve temel insan hakları 
ihlalleri yoluyla «politik gündemleri» çerçevesinde meşru hedeflere ula
şabileceklerini varsaydığı ve bu yolu mubah gördüğü kuvvetli izlenimini 
vermektedir.

Oysa, Devlet Hukukuna göre, bir kuruluşun terörist olup olmadı
ğını, o kuruluşun terörist «eylem, metod ve uygulamalara» başvurup 
vurmadığı tayin eder (BMGK 46/61 sayılı karar 1. işlem paragrafı). 
Terörizm bu yönüyle, «suç olarak», «nereden ve kimden gelirse gelsin 
kararlılıkla telin edilmelidir.» Ayrıca, BMGK 2625/25 sayılı dek
larasyona göre, «ülkesindeki tüm halkı temsil ede»», yani demokratik 
rejime sahip olan «hükümetlerin» bulunduğu bağımsız ülkelerin «top
rak bütünlüğünü ve siyasi birliğini kısmen veya tümüyle parçalamayı 
veya bozmaya» kimse yetkili değildir.
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Dolayısıyla, Yokothoma bildirisiyle doğru yönde bir adım aitmiş ol
makla birlikte, UAÖ terörist grupların işledikleri cinayetler ve insan 
hakları 'ihlalleri konusunda da alması gereken kesin tutumu alma nok
tasından hala çok uzakta bulunduğunu göstermişidir.

Umudumuz, UAö’nün, bölünmez bir bütün olan insan haklarını ken
dine göre parçalara ayırmaması, terörü gerçek yerine oturtması, insan 
haklarının korunup gelişebileceği bir ortamın yaratılabileceği bir orta
mın yaratılabileceği demokratik gelişmeye imkan vermek ve daha fazla 
vahşete ve kurbana yol açmadan terörün önlenmesine yardımcı olmak 
içiıı tutum alması gerektiğini bir an önce idrak etmesidir.

FENER RUM ORTODOKS PATRİĞİNİN 
VEFATINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

(3 EKİM 1991)

Fener Rum Ortodoks Patriği Dimitriios’uıı geçirdiği bir kalp krizi 
nedeniyle yoğun bakım altında tutulduğu hastanede 2 Ekim 1991 Çar
şamba gecesi İstanbul'da vefat ettiği üzüntüyle öğrenilmiştir.

Dimitrios 1972 yılında, bu hususta belirlenmiş yönteme uygun ola
rak, Fener Patrikhanesine bağlı metropolitler tarafından Patrik seçil
mişti.

AKKA ÇERÇEVESİNDEKİ DENETLEMELER KONUSUNDA
AÇIKLAMA

(4 EKİM 1991)

19 Kasım 1990 tarihinde 22 ülke arasında imzalanan Avrupa’da 
Konvansiyonel Kuvvetler Antlaşması, uygulamanın izlenebilmesi ama
cıyla ayrıntılı bir denetim mekanizması içermektedir.

Antlaşmanın imzasını takiben taraf ülkeler, Antlaşmanın yürürlüğe 
girmesinden sonra yapılacak denetimlere hazırlıklı olmak ve deneyim 
kazanmak amacıyla, bir süredir örnek denetimler yapmaktaydılar.

Bu cümleden clmak üzere, yöntemleri ikili görüşmelerle saptan
dıktan sonra Türkiye ile Sovyetler Birliği de birbirlerinin ülkelerinde 
birer örnek denetim yapmaya karar vermişlerdi.

Bu denetimlerin ilki 2 -5  Eylül 1991 tarihleri arasında Sovyetler 
Birliği’nin Kuzey Kafkasya Askeri Bölgesine giden Türk denetim timi 
tarafından gerçekleştirilmişti.

Bu kez önceden kararlaştırıldığı biçimde, SB’nden bir denetim ekibi
7-10 Ekim tarihleri arasında Erzurum’a gelecek ve belirlenen bir askeri 
birliğimizi, AKKA çerçevesinde denetleyecektir.
388



Bu tiir örnek denetimlerin, AKA yürürlüğe girdikten sonra ya
pılacak gerçek denetimler için önemli deneyim birikimi sağlayacağına, 
öte yandan, bölgemizde ve Avrupa’da barış, istikrar ve güvenliğe kat
kıda bulunacak biçimde Türk ve Sovyet askeri yetkilileri arasında an
layış ve işbirliğini artıracağına inanıyoruz.

ORTADOĞU SU KONFERANSININ ERTELENMESİNE İLİŞKİN
AÇIKLAMA

(7 EKİM 1991)

8 -9  Kasım 1991 tarihlerinde İstanbul’da yapılması öngörülen «Or
tadoğu Su Konferansı», Ortadoğu Barış Konferansı’n m toplanması 
için halen yürütülen çalışmaların sonucunun alınmasını ve ilgili bütün 
tarafların katılmasına imkân verecek bölgesel şartların oluşmasını bek
lemek amacıyla ileri bir tarihe ertelenmiştir. Buna ilişkin karar kon
feransın organizatörü «Global Water Su mm it Initiative» kuruluşu ile 
ortaklaşa alınmıştır.

Öte yandan, takriben bir yıl önce tesibit edilmiş olan Konferans 
tarihinin, ülkemizde bilâhare kararlaştırılmış olan erken seçim tarihi
nin hemen ertesine tesadüf etmesi de bu konuda dikkate alman diğer 
bir unsuru teşkil etmiştir.

Türkiye, Ortadoğu Su Konferansının bölgedeki genel anlamıyla su 
sorununun niteliği ve boyutları ile optimum kullanım yöntemleri, ta
sarruf imkanları ve yeniden kullanım teknikleri gibi konularda ileriye 
dönük bir bilgi değişimi zemini yaratılması bakımından yararlı olacağı 
inancını muhafaza etmekte ve bu inanç doğrultusunda Konferansın en 
uygun zaman ve ortamda toplanması için ilgili taraflarla istişare ha
linde çaba göstermeye kararlı bulunmaktadır.

Temennimiz, esas itibarile teknik ağırlıklı bir çalışma niteliğini ta
şıyan Ortadoğu Su Konferansı’mıı amacına uygun ve başarılı bir şekilde 
toplanması, cereyanı ve sonuçlanması için gerekli ortamın bütün ilgili 
tarafların da yapıcı katkısıyla bir an önce oluşmasıdır.

YUNAN DIŞİŞLERİ SÖZCÜSÜNÜN, YUNAN RESMİ ÇEVRELERİNİN 
HUSUMET ORTAMI YARATTIĞI GÖRÜŞÜNÜ REDDETMESİ VE 

BU ANLAYIŞIN İSTANBUL’DA BİR YUNAN TURİST OTOBÜSÜNÜN 
YAKILMASINA YOL AÇAN ANLAYIŞ OLDUĞU İDDİASINA İLİŞKİN

SORUYA CEVAP

(9 EKİM 1991)

Yunan Dışişleri Sözcüsünün cevabı ciddi bir talihsizlik örneğidir. 
Türk Milletinin Yunan halkına düşmanlık histeriyle dolu olduğunu iddia 
eden hiç kimse inandırıcı olamaz. Atina'da işlenen son cinayet vesile*
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siyle bazı köşe yazarlarımızın da isabetle vurgulamış olduğu gibi, Türk 
basınında olaya ilişkin olarak yayınlanan yazılarda, Yunan halkına veya 
Hükümetine husumet anlamına gelecek haberlere yer verilmemiş, ak
sine ilişkilerin geleceği üzerinde durulmuş ve büyük acımızın, yansıtıl
ması ile yetinilmiştıir. Bu da, Türkiye’nin ve Türk halkının bir Yuna
nistan fobisi veya kopmleksinin olmadığını en iyi b:ir şekilde göster
miştir.

Oysa ders kitaplarından spor sahalarına, kiliseden Batı Trakya’daki 
soydaşlarımıza karşı düzenli hale getirilmiş bulunan toplu saldırılara 
kadar, Yunanistan’da Türkiye’ye karşı adeta bir milli politika seviyesine 
çıkartılmış bir husumet ortamının tezahürlerini hergün görmek müm
kündür. O kadar ki Türkiye’yle diyalog ve müzakere, vatan hainliği 
olarak değerlendirilebilmektedir. Yunan basınına şöyle bir göz atılması 
Türkiye’ye nasıl bakıldığını anlamak için yeterlidir.

İstanbul'daki otobüs olayının faili belirlenmiş ve bunun sorumluluk 
hissi bulunmayan bir meczubun işi olduğu mahkeme tarafından tespit 
edilmiştir. Bu gerçeğin çarpıtılmasında kimsenin çıkarı yoktur.

Şehidimiz Çetin Görgü’ye yönelik saldırının kınanması ile yetin
meyip Yunanistan’ın somut adımlar atması gerekmektedir. Türk tem
silcilerine karşı girişilen eylemlerin sorumlularının bulunarak adalete 
teslim edilmelerini ve Türk temsilcileri için yetersiz olduğu artık ta r
tışmaya götürmeyen güvenlik ve koruma önlemlerinin yeterli bir se
viyeye ulaştırılmasını hala beklemekteyiz.

Son cinayeti üstlenen örgüt yayınladığı bildiride ikinci kez Kıbrıs 
meselesine temas etmektedir. Bildirideki ifade ve tahlillerin resmi Yunan 
ve Kıbrıs Rum tezlerine benzerlik arzetmesinin dikkatimizi çektiğini 
ve bundan bazı sonuçlar çıkarmamız gerekebileceğini de bu vesileyle 
kaydetmek istiyorum.

BM GENEL SEKRETERİ’NİN KIBRIS RAPORUNA İLİŞKİN .

AÇIKLAMA 

(9 EKİM 1991)
BM Genel Sekreteri tarafından Kıbrıs’a ilişkin iyiniyet. görevi hak

kında Güvenlik Könseyi’ııe sunulan 9 Ekim 1991 tarihlî rapor tarafı
mızdan dikkatle incelenmiştir.

Raporun ilk bölümü, 1990 yılının ikinci yarısından başlayarak sırf 
Kıbrıs Türk tarafının ve Türkiye’nin çabaları ve katkıları ile çözüm 
arama sürecinin nasıl canlandırıldığını ortaya koymaktadır.
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Rapor bu çabalara rağmen Kıbrıs’taki iki taraf arasında bir çok 
konuda görüş ayrılıklarının giderilemediğini ve yüksek düzeyli bir top
lantıdan önce bir anlaşmanın hazırlığının her iki tarafı tatmin edecek 
biçimde tamamlanması gerektiği hususunda mutabakat bulunduğunu 
açıklığa kavuşturmaktadır.

İki taraf arasında yüzyüze görüşme yapılamamış olması, Kıbrıs 
Rum tutumu nedeniyle iki toplum arasındaki güvensizliğin derinleşme
si ve Kıbrıs Türk tarafının ik'i toplum arasında yeni bir barışçı -iliş
kiler düzeni geliştirilmesi için Genel Sekretere iletilen kapsamlı öneri
lerinin gözardı edilmesi çözüm çabalarını güçleştirmiş ve güven duyul
ması güç bir mecraya sürüklemiştir. Raporda bu durumun yansıtıl
masından kaçınıldığı görülmektedir.

Raporun daha sonraki bölümleri ise, BM Genel Sekreıteri’niıı iyini- 
yet görevi ve 649 sayılı Güvenlik Konseyi kararı ile bağdaşmayan ı un
surlar ve yanıltıcı bilgiler içermektedir. Bunlar şu noktalarda toplan
maktadır :

a) Genel Sekreterin iyiniyet görevi iki topluma dönüktür. 649 
sayılı kararda yeniden teyid edildiği üzere, bu görev çerçevesindeki ça
balara Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum liderleri kendi toplumları adına eşit 
düzeyde katılmaktadırlar.. Raporda iki lidere farklı sıfatlarla atıfta bu
lunulmuş olması vahim bir hata ve çelişkidir. Sadece bu hata, düzel
tilmediği takdirde sürecin devamına olanak vermeyecek büyüklüktedir.
\ \b) Raporda, iki ta ra f arasında anlaşmayla kurulacak yeni bir ortak
ve federal devlete ait olması gereken egemenlik, bağımsızlık ve toprak 
bütünlüğü, Aralık 1963’ten beri iki toplumu temsil etme ve tüm ada 
hakkında konuşma niteliğini ve yetkisini kaybeden ve Rum devletine 
dönüşen bir yönetime izafe edilmeye kalkışılmaktadır. Ada’nm bağım
sızlığının temelinde .yatan tüm anlaşmalara aykırı olan bu yaklaşım 
1977 ve 1979 anlaşmalarına ve 649 sayılı karara da ters düşmektedir.

c) Kıbrıs’ta  28 yıldır süren sorunun özünde yatan egemenlik kav
ramının görüşmelerde son anda öne sürdürdüğü gibi gerçek dışı bir 
iddiaya yer verilmekte ve bu konuda keyfi yorumlar getirilmektedir. 
Oysa BM temsilcileri egemenlik kavramının Kıbrıs Türk tarafı için 
hayati özelliğini çok iyi bilmektedirler. Bu konu öteden,beri Kıbrıs 
Türk tutumunun vazgeçilmez bir parçasını oluşturduğu gibi, uluslar
arası hukukçular BM resmi belgesi olarak' yayınlanan mütalaalarında 
Kıbrıs Türk tarafının bu konudaki görüşlerinin dayandığı sağlam -hu
kuki zemini ortaya koymuşlardır. Ayrıca, BM temsilcileri Türk tara
fıyla temaslarında Kıbrıs’ta  egemenliğin iki toplumdan kaynaklandığı 
kabul ettiklerim açıklamışlardır. Bu mutabakat geçtiğimiz günlerde 
kendilerine hatırlatılmış ve bununla çelişkiye düşecek bir yola sapılma
sının çözüm çabalarını çıkmaza sokacağı hususunda iyiniyetle. uyarıda 
bulunulmuştur.
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Türk tarafının çözüm çabalarında başlangıç noktası, adada 28 yıl
dır her iki toplumu temsile ve tüm ada üzerinde egemenlik icra et
meye yetkili ortak bir devletin ve ortak bir hükümetin bulunmadığıdır.

Türk tarafı çözüm çabalarına bütün katkılarını inkarı olanaksız 
bu gerçeğin idrak edildiği anlayışı ile yapmıştır. Krom Rum toplumu 
kendi kesiminde 11e kadar egemen ise, Kıbrıs Türk toplumu da kendi 
kesiminde ayııı ölçüde egemendir. Yeni bir ortak ve federal devlet 
ancak bu noktadan yola çıkılarak kurulabilir.

Uzun yıllar federal bir bünya içinde beraber yaşamış bulunan 
toplumlar dahi aralarında gevşemekte olan bağları yeni bir yapılanma 
çerçevesinde güçlendirmek için ayrı egemenlik kavramını esas alırken, 
Kıbrıs'ta bunca yıldır birbirinden ayrılmış iki toplumu baştan bir araya 
getirmek için bu kavramı inkar etmek en azından çifte standart oluş
turmaktadır.

Raporda iki tarafa bir çözümü güçleştirecek hareketlerden kaçı
nılması için çağrıda bulunulmaktadır. Oysa Rum Temsilciler Mecli- 
si’nin 4 Ekim 1991 günü kabul ettiği karar ile esasen çözüm çabalarının 
özünü ve yöntemini bir kez daha kuşkuya düşüren bür geri adım atmış 
olduğuna ve yıkıcı niteliği nedeniyle geçersizliği BM yetkililerince de 
kabul edilen 1989 Rum önerilerine döndüğüne dikkat çekmek lüzumunu 
duymaktayız.

Anlaşmaya dayalı bir çözümün, iki toplum arasında karşılıklı saygı 
ve güvene dayanacak ilişkiler kurulmasından ve iki tarafı ayıran bütün 
sorunların yüzyüze görüşülmesinden geçtiğine kuvvetle inanmaktayız, 
iki tarafın meşru çıkarlarının gözetilmesi ve haldi kaygılarının gideril
mesi ancak bu şekilde mümkün olabilir. Böyle bir yaklaşım çerçeve
sinde çözüm çabalarının önümüzdeki dönemde dörtlü bir toplantı ile 
sonuçlandırılacak şekilde sürdürülmesi isteniyorsa, öncelikle iyiniyet gö
revinin temeline aykırı hataların düzeltilmesini ve Rum tutumundan 
kaynaklanan kuşkuların giderilmesini zorunlu görmekteyiz.

YUNANİSTAN’DAKİ MÜFTÜ ATANMASI İLE 
TÜRKİYE’DEKİ PATRİK SEÇİMİ KONULARINDA 

TÜRKİYE’NİN GÖRÜŞÜYLE İLGİLİ SORUYA CEVAP

(9 EKİM 1991)

Patrikhanenin statüsü Lozan Barış müzakereleri sırasında belir
lenmiştir. Buna göre Patrikhane Türkiye sınırları içinde kalan Rum 
ortodoks azınlığına münhasıran dini hizmet vermek üzere İstanbul'da 
bırakılmıştır. Patrikhanenin hiçbir şekilde idari ve siyasi faaliyette bu
lunmaması esastır. Patrikhanenin bu sitatüsü bugün de aynen devam 
etmektedir-



Patrikhane, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve kanunlarının te
minatı altındadır. Patriklerin görevlendirmeleri bu hususta daha önceden 
belirlenmiş esaslara göre yapılmaktadır. 1972 yılında da uygulanan bu 
esaslara göre, yeni Patrik seçim ile işbaşına getirilmektedir. Patrik
hane Sen Sinod Meclisini oluşturan Türk vatandaşı ve gerekli ehliyet 
ve niteliklere sahip metropolitler Patrik adayı olabilmektedir, öte yan
dan, bu adaylıkların İstanbul Valiliği tarafından uygun bulunması ge
rekmektedir. Sen Sinod Mecl'isi’nde gizli oyla yapılan patrik seçimi 
sonuçları Valiliğe bildirilmekte ve yeni Patrik Valiliğin onayı üzerine 
görevine başlamaktadır.

Türkiye’nin Patrikhane konusunda bu hoşgörülü yaklaşımı ile Yu
nanistan’ın müftülükler konusundaki tatbikatının tam bir tezat teşkil 
ettiğini de bu vesileyle vurgulamakta yarar vardır. Yunanistan, ulus
lararası antlaşmalardan kaynaklanan kesin taahhütlerine rağmen, Batı 
Trakya’daki Türk azınlığı için önemli görevler ifa eden müftülerin se
çimle işbaşına gelmesine müsaade etmemekte, müftüleri tayin etmek
tedir. Bu suretle, Müslüman Türk azınlığın din ve vicdan özgürlükleri 
zedelendiği gibi, seçim hakları da ellerinden alınmış olmakta ve atanma 
yoluyla gelen müftüler gerekli ehliyet ve vasıflara ve azınlığın güvenine 
sahip olmadıkları için azınlığın sürekli huzursuzluk duymasına sebebiyet 
vermektedir.

İnsan ve azınlık haklarına saygının Avrupa’da doruğa ulaştığı bir 
dönemde Yunanistan’ın dini kurumlara bu şekilde müdahalesi bir çelişki 
ve değiştirilmesi gereken olumsuz bir yaklaşım oluşturmaktadır.
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AGREEMENT ON COMMERCIAL 

ECONOMIC, INDUSTRIAL, TECHNICAL AND 

SCIENTIFIC COOPERATION BETWEEN THE GOVERNMENT 

OF THE REPUBLIC OF TURKEY AND THE GOVERNMENT 

OF THE REPUBLIC OF LEBANON 

(10 OCTOBER 1991)
The Government of the Republic of Turkey and the Government 

of the Republic of Lebanon (hereinafter referred to as the Contracting 
Parties), desiring to strengthen the existing relations between them 
based on common historical ties and determined to develop and diversify 
the trade exchanges and to enhance the economic, industrial, technical 
and scientific cooperation between their countries, have agreed as follows :

ARTICLE ONE
The Contracting Parties shall work to strengthen the existing 

cooperation in the economic, industrial, technical and scientific spheres 
and to expand and diversify trade exchanges between the economic 
organisations, commercial agencies and enterprises of each country 
within the framework of national legislations prevailing in their countries.

ARTICLE TWO
The Contracting Parties shall work on expanding the range of 

products to be exchanged and for the gradual removal of any adminis
trative or monetary obstacles affecting exclusively their bilateral eco
nomic and trade relations, within the framework of national legisla
tions prevailing in their countries.

ARTICLE THREE
In order to expand the commercial transactions, the Contracting 

Parties shall :
— Facilitate the transit of commercial goods originating from 

either Party and destined to a third country,

— Facilitate the transit of commercial goods originating from a 
third country and destined to either Contracting Party,

— Grant preference to the national transport companies of either 
country for the carriage of goods and commodities exchanged between 
them until the conclusion of the agreement of arrangement on maritime 
traffic between the Parties.
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ARTICLE FOUR

All payments with respect to the goods and .services exchanged 
between the two countries, shall be effected in convertible currencies 
mutually accepted by the Contracting Parties, within the framework 
of the foreign exchange laws, rules and regulations in force in both 
countries.

ARTICLE FIVE

Each Contracting Parity shall work to encourage participation in 
exhibitions and trade fairs to be held by the other Contracting Party, 
as well as to support the exchange of commercial representatives and 
delegations within the framework of the laws, rules and regulations 
prevailing in each country.

ARTICLE SIX

The Contracting Parties agreed that goods imported as samples 
or for trade fairs, exhibitions and similar activities from their res- 
pestive countries shall be exempted from customs duties and other 
import taxes in compliance with their laws, rules and regulations in 
force.

If the goods referred to in this Article, due to economic and 
technical reasons, are used for other purposes than those mentioned 
above or sold in the importing country, the customs rules of that 
country shall be applied.

ARTICLE SEVEN

The Contracting Parties shall promote and facilitate the partici
pation of consulting, engineering and contracting companies in each 
other’s development projects.

ARTICLE EIGHT

Desirous of a better implementation of this Agreement, of streng
thening the economic, industrial and technical cooperation and deve
loping the trade exchange between them, the Contracting Parties have 
agreed to form a Turkish - Lebanese Joint Committee consisting of 
the representatives of both countries which shall meet in Turkey and 
Lebanon alternately upon the request of any Contracting Party.

The duties of the Joint Committee shall be :

—• To follow-up the implementation of this Agreement,
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— To cope with any difficulty which may arise from the imp
lementation of this Agreement and to submit proposals and lecommen- 
dati'oins to develop economic, commercial and technical relations.

The proposals and recommendations to be submitted to both Go
vernments by the Joint Committee shall be valid after their approval 
in accordance with the procedures in force in each Country.

ARTICLE NINE

This Agreement is subject to the ratification of the Contracting 
Parties in accordance with the laws prevailing in the two countries. 
It shall enter into force on the date of exchange of the instruments 
of ratification, shall be valid for a period of three years from its 
coming into force and shall be automatically renewed every year unless 
one of the two Contracting Parties intimates to the other its inten
tion of terminating it in writing, at least six months prior to its 
expiration. In case of its abrogation for any leason, all contracts en
tered into force under this Agreement shall remain governed by its 
provisions.

Signed in Ankara on 10 October 1991 in two originals in English.
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IHAKTN KUZEY IRAK’TAKI HAREKÂTIMIZI PROTESTO ETTİĞİ 
YOLUNDA ÇIKAN HABERLERE İLİŞKİN BİR SUALE 

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZCÜ VEKİLİ FERHAT ATAMANIN
CEVABI

(14 EKİM 1991)

Türkiye Cumhuriyeti, irak’ııı toprak bütünlüğünün korunmasına 
verdiği büyük önemi çeşitli vesilelerle dile geltirmiştir ve bu tutumu
muzda h e r h a n g i  bir değişiklik yoktur. Irak makamlarının, Türkiye’nin 
bu tutumunun Irak için önemli bir güvence teşkil ettiğinin idraki içe
risinde olmaları gerekir.

Kuzey Irak’ta  bir otorite boşluğunun varlığı bilinmektedir. Bu 
boşluktan yararlanarak Kuzey Irak’ta  üslenen teröristlerin hudut böl
gemizde yoğunlaştırdıkları vur-kaç eylemlerine ve masum vatan ev
latlarını alçakça katletmelerine Türkiye Cumıhuriyeti’nin seyirci kal
ması sözkonusu değildir.

Türkiye Cumhuriyeti, varlığını koruma hakkının doğal sonucu ola
rak ve içerisinde bulunulan şartların yarattığı zaruret halinin gerek
tirdiği. şekilde Kuzey Irak’taiki terör odaklarını etkisiz hale getirmeye 
kararlıdır.

Irak’m bu girişimini, ü’lkesi üzerindeki egemenliğini teyid ihtiyacı 
açısından değerlendirmek mümkündür. Irak devletinin toprakları üze
rindeki egemenlik hakkı konusunda yukarıda belirtildiği gibi tereddü
dümüz bulunmamaktadır. Ancak, mevcuit şartların gerektirdiği ve yu
karıda izah edilen anlayış ve çerçevede Irak’ııı sözkonusu protestosunun 
tarafımızdan kabulü mümkün değildir,

BÖLÜCÜ TERÖRİSTLERE YÖNELİK HAREKÂT KONUSUNDA 
FAC SAVUNMA BAKANLIĞI PARLAMENTER MÜSTEŞARININ 

VERDİĞİ DEMECE İLİŞKİN AÇIKLAMA

(14 EKİM 1991)

DPA ve Reu'ter kaynaklı olarak bugünkü Alman basınında Fede
ral Savunma Bakanlığı Parlamenter Müsteşarı Ofctfried Hemıig’e atfen 
yer alan haber üzünltü ile karşılanmıştır. Türkiye’nin Irak sınırında 
bölücü teröristlere karşı yürüttüğü mukaibil harekat hakkında gösterilen 
tepkinin yanlış ve eksik bilgiden kaynaklandığı düşünülmektedir. Bu 
harekat tamamen Türkiye’nin sınır bölgelefinde Türk askerlerine ve 
sivil insanlara karşı acımasız terör eylemlerini sürdüren ve son olarak
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7 Ekim güııü sınır bölgesinde bir jandarma timini pusuya düşürerek
11 askerimizi öldürdükten sonra Kuzey Irak’ta  devlet otoritesinin bu
lunmadığı bölgeye kaçan teröristlere yöneliktir.

Türkiye’nin kendi toprak bütünlüğünü tahrip etmeyi amaçlayan 
silahlı eylemcilerle mücadele etmek hem hakkı hem görevidir. Terö
rizmle mücadele etmek ve toprak bütünlüğünü korumak NATO Ant
laşmasının v AGİK belgelerinde yer alan ilkelerin ihlali değil, tam 
tersine gereğidir. Zira her iki Anlaşmanın da temel ilkelerinden biri 
toprak bütünlüğünün korunmasıdır. Ayrıca, AGİK belgeleri, AGİK 
mensubu ülkelerin terörizme karşı işbirliği yapma yükümlülüklerini açık 
şekilde hükme bağlamıştır.

Türkiye bu harekaitı sırasında sivil hedefleri bombalamamış, si
villerin zarar görmemesi için her türlü önlemi almıştır. Kaldı ki, Tür
kiye Kuzey Irak’taki Kürtleri her zaman himaye etmiş, şimdi de yoğun 
bir şekilde gıda ve ilaç yardımı yapmaktadır.

Parlamenter Müsteşar Hennig’in basında yer aldığı kadarıyla, de
mecinde, Türkiye’ye yönelik terörist faaliyetlerden hiç söz edilmemesi 
ve Türkiye’nin bunlara karşı yürüttüğü mücadelenin eleştiri konusu 
yapılması esef ile karşılanmıştır., Bu ve benzeri açıklamalar tarihi 
Türk - Alman dostluğu ve işbirliği ile bağdaşmamaktadır. Alman siya
set adamlarının Türkiye’nin toprak bütünlüğüne ve güvenliğine yönelik 
saldırılar konusunda daha duyarlı bir anlayış içinde olmalarını ve bar 
sına yansıyan demeçlerini de aramızdaki dostluk ve ortak menfaatleri 
gözönünde bulundurarak kaleme almalarını temenni ediyoruz. Bu gibi 
haksız suçlamalar milletlerimiz arasındaki ortak ideallerin korunmasına 
hizmet edecek nitelikte değildir.

BM GÜVENLİK KONSEYİNİN 716 SAYILI KARARINA'İLİŞKİN
AÇIKLAMA 

(14 EKİM 1991)

BM Güvenlik Konseyi, Genel Sekreterin raporunu müteakip 11 
Ekim 1991 tarihinde Kıbrıs konusunda 716 (1991) sayılı yeni bir ka
rar kabul etmiştir.

Bu kararın kabulünden önce, görüşlerimizi BM Genel Sekreterine 
ve Güvenlik Konseyi üyelerine iletilerek, Kıbrıs'taki iki eşit taraf ara
sında serbestçe müzakere edilmiş, karşılıklı olarak kabul edilebilir si
yasi eşitliğe dayalı bir çözüm yolunun açık tutulmasının önemi vurgu
lanmıştır. Kıbrıs Türk halkının 1960 Antlaşmalarından kaynaklanan 
tüm meşru hak ve çıkarlarının en sağlam biçimde korunması Türki
ye’nin Kıbrıs konusunda temel önceliği olmaya devam etmektedir

Kabul edilen 716 (1991) sayılı kararın Kıbrıs meselesine ilişkin 
görüşlerimizin ışığında değerlendirilmesi gerekmektedir.
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KUZEY IRAK’TAKİ TERÖRİST ODAKLARINA YÖNELİK 
HAREKÂTA İLİŞKİN AÇIKLAMA

(17 EKİM 1991)

Kuzey Irak’taki terörist odaklarına karşı gerçekleştirilen operas
yon hakkında Dışişleri Bakanlığı’nda bu sabah, Genelkurmay ve Hava 
Kuvvetleri yetkililerinin de iştirakiyle düzenlenen bir toplantıda, bazı 
Batılı ülkelerin Ankara’daki misyon şeflerine, ayrıntılı bilgi verilmiştir.

Toplantıda, operasyonun münhasıran terörist odaklara karşı ger
çekleştirilen sınırlı bir harekât Olduğu, harita üzerimde ve fotoğraflar
dan da yararlanılarak verilen bilgilerle izah edilmiş ve Türkiye’nin, ma
sum evlatlarının katledilmesine seyirci kalamayacağı ve meşru müdafaa 
hakkı çerçevesinde gerekli tedbirleri almaya devam edeceği anlatılmıştır.

Toplantıya katılan misyon şefleri bu izahattan duydukları memnu
niyeti dile getirmişler ve bu tü r bilgilendirmenin yararlarına işaret 
etmişlerdir.

BULGARİSTAN’DAKİ SEÇİMLERLE İLGİLİ AÇIKLAMA 

(22 EKİM 1991)

Bulgaristan’da 13 Ekim 1991 tarihinde yapılan ikinci çok partili 
demokratik seçimlerin sonucunda Demokratik Güçler Birliği en çok oyu 
almış, bunu Sosyalist Parti ile Hak ve özgürlükler Hareketi izlemiştir.

Seçim sonuçları, Bulgaristan’da demokratik güçlerin başarısını or
taya koymuş, Bulgar halikının çoğulcu demokrasi ve serbest pazar eko
nomisi hedeflerine bağlılığını teyit etmiş, Bulgaristan’ın çağdaş, mo
dern ve müreffeh bir ülke haline gelmesi amacıyla demokratik güçler 
arasında işbirliği, anlayış ve dayanışma yolunun da kapısını açmıştır.

Hak ve özgürlükler Hareketinin seçimlere katılabilmiş olmasını da 
Bulgaristan’ın, demokrasi, çağdaşlık ve özgürlük sınavında attığı başa
rılı bir adım olarak görüyoruz. Bu gelişmeyi, Bulgaristan’ın, soydaş
larımız dahil tüm vatandaşlarına ayırım yapmaksızın eşit haklar ta 
nıyacağının bir göstergesi olarak değerlendiriyoruz.

Balkanlarda istikrara özellikle ihtiyaç duyulan bir dönemde Bulga
ristan’ın demokratik güçlerinden oluşacak yeni hükümetinin, Bulgar 
halkının özlemlerine cevap verecek bir reform programını başarıyla uy
gulayarak, komşumuz Bulgar halkının refah ve huzurunu en üst düzeye 
yükselteceğine inanıyor, bunun ikili ilişkilerimizin ve işbirliğimizin ol
duğu kadar Balkan işbirliğinin de gelişmesini sağlayacak elverişli bir 
ortamın yaratılmasına da katkıda bulunacağını ümit ediyoruz. Türki
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ye, bıı yeni, donemde Bulgaristan ile ilişkilerini, karşHlikli güvene da
yalı dostluk ve iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde daha yüksek bir 
düzeye çıkartmak için kendine düşen tüm çabaları göstermek azim ve 
kararındadır.

TÜRKİYE’NİN ORTADOĞU BARIŞ KONFERANSFNA 
ÇAĞRILMAMASIYLA İLGİLİ ¡SORUYA CEVAP

(23 EKİM 1991)

Bilindiği üzere Türkiye bölgede a'dil ve kalıcı bir barışın tesisine 
yönelik tüm çabaları desteklemekte ve bu konuda üzerine düşen sorum
lulukları üstlenmekten de memnuniyet duyacağını çeşitli vesilelerle be
lirtmiştir. Ortadoğu Barış Konieraıısı’nm 30 Ekim 19ı91’de Madrid'de 
yapılacak açılış oturumuna ve onu takip edecek ikili görüşmelere, esas 
itibariyle ihtilafla doğrudan doğruya ilgili, taraflar ve konferansın or
tak düzenleyicisi olan ABD ve Sovyetler Birliiği’nin katılması öngörül
mektedir. öte yandan, daha ileri bir aşamada, iktisadi kalkınma, çevre 
sorunları ve silahsızlanma gibi bölgesel işbirliği konularının ele alın
ması ve bölge içi ve bölge dışı bazı ülkelerin, bu toplantılara ilgi alan
larına göre katılmaları öngörülmektedir. Bu çerçevede Türkiye kendine 
düşeni yapmaktan ve katkıda bulunmaktan memnuniyet duyacaktır.

PATRİK SEÇİMİ İLE İLGİLİ SORUYA CEVAP 

(23 EKİM 1991)
22 Ekim 1991 günü Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi Sen Siııod 

Meclisi Kadıköy Metropoliti Bartalomeos’u Patrikliğe seçmiştir.
İstanbul Valisi Hayri Kozakçıoğlu daha önce Patrikhane tarafın

dan Valiliğe tevdi edilmiş ve onfoeş adayın ismini içeren listeyi, 22 Ekim 
1991 günü hiçbir adayın ismini silmeden Patrikhane’ye göndermiştir. 
Vali, Patrik seçimine ilişkin 1972 yılında tesbit edilerek Patrikhane’ye 
tebliğ edilmiş esaslar uyarınca adaylardan uygun görmediklerinin isim
lerini silme yetkisine sahip bulunmasına rağmen bu yola gitmemiştir.

Bu vesile ile Yunan makamlarının Batı Trakya’da müftülerin ta
yin yolu ile görevlendirilmeleri konusunda takındıkları katı tutumu 
bir kere daha vurgulamak istiyorum. Patrik seçiminin de gösterdiği 
gibi, Türkiye, ülkesinde yaşayan azınlıkların dini özgürlüklerinden ge
rektiği gibi yararlanmalarından yana bir tutum benimserken, Yunanis
tan uluslararası antlaşmalara ve uluslararası planda üstlenmiş bulun
duğu yükümlülüklere aykırı olarak ve keyfi bir yaklaşımla Batı Trak
ya’da müftüleri atama yolu ile görevlendirmekte beis görmemektedir.

Bu birbirine tamamen zıt iki yaklaşımın konuya ilgi duyan çev
relerin dikkatinden kaçmayacağını ummak istiyoruz.
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ORTADOĞU BARIŞ KONFERANSINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

(23 EKİM 1991)

Türkiye, Körfez krizini müteakip, Filistin meselesi ve Arap - İsrail 
ihtilafına, biran önce, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 242 ve 
338 sayılı kararlarına dayalı, adil ve kalıcı bir çözüm bulunmasına yö
nelik olarak ABD inisiyatifiyle sürdürülen yoğun temaslar sonucu ABD 
ve SSCB’nin ortak gözetimi altında ve tüm ilgili tarafların iştirakiyle 
30 Ekim 1991’de Madrid’de bir Orta Doğu Barış Konferansı toplanacak 
olmasından dolayı büyük bir memnuniyet duymaktadır. Tüm ilgili ta 
rafları bir masa etrafında, ilk kez, biraraya getirecek olan Konferansın, 
bu sorunlara hakkaniyete dayalı bir çözüm bulunmasına yönelik çabalar 
açısından önemli bir aşama teşkil ettiğinde kuşku yoktur.

Bu tarihi gelişmenin sağlanmasında kilit rol oynayan ABD Baş
kanı George Bush ve Dışişleri Bakanı James Baker başta olmak üzere 
ihtilafla ilgili tüm tarafların gösterdikleri yapıcı çabaları ve uzlaşı ru
hunu takdirle karşılayan Türkiye, konferansın mümkün olan en kısa za
manda bölgede adil, kalıcı ve kapsamlı bir barışın tesisine katkıda bu
lunmasını içtenlikle temenni etmektedir.

Billindiği üzere Türkiye, Orta Doğu Barış Konferansı’na ilişkin 
faaliyetleri başından beri büyük ilgi ve dikkatle izlemekte ve bölgede 
adil ve kalıcı bir barışın tesisine yönelik tüm çabaları desteklemek
tedir. Türkiye, bölgede haiz olduğu kendine özgü konum ve tüm ilgili 
taraflarla mevcut yapıcı diyaloğu çerçevesinde Konferans çalışmalarının 
başarısı için her türlü yardım ve katkıyı göstermeye hazırdır.

A Ç I K L A M A

(28 EKİM 1991)

Bu sabah saat 08.00 sıralarında kimliği belirsiz kişilerce Ankara’da 
bir kamyonete yerleştirilen patlayıcı maddenin infilak etmesi sonucunda 
araçta bulunan Tuslog görevlisi ABD uyruklu Victor Marwik olay ye
rinde hayatını kaybetmiş, eşi Bayan Marv/ik ise ağır yaralanmıştır.

Yine bu sabah saat 08.15 sıralarında Ankara’da işine gitmek üzere 
evinin önünden otomobiline binen Mısır Büyükelçiliği Basın Müşavirliği 
İdari Ataşesi Abdullah El Kharaby’nin, aracına önceden yerleştirildiği 
anlaşılan patlayıcı maddenin infilak etmesi sonucunda, adıgeçen ağır, 
araçta bulunan iki çocuğu da hafif yaralanmışlardır.

Peşpeşe meydana gelen ve iki dost ülkenin yurdumuzda misafir 
bulunan vatandaşlarını hedef alan bu terörist saldırıları şiddetle kını
yoruz. Saldırıların faillerinin yakalanarak adalet önüne çıkarılmalarını 
teminen ilgili makamlarımızca yoğun bir operasyon başlatılmış bulun
maktadır.
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SİNİR ÖTESİ OPERASYONLA İLGİLİ AÇIKLAMA 
(28 EKİM 1991)

Bilindiği üzere, eşkıyanın Çayırlı Karakol u’na saldırısı üzerine 
Türk Silahlı Kuvvetleri teröristleri takip ve cezalandırma amacıyla bir 
sınır ötesi operasyona girişmiş olup teröristlere yönelik bu operasyonun 
hedeflerinde sivil yerleşim merkezleri yoktur.

Bununla beraber operasyonla ilgili bazı yanlış değerlendirmeler 
yapıldığından, Başkanlığın talimatıyla, bir kez de mahallimde gözlemlerde 
bulunmak üzere bir teknik heyet Kuzey Irak’a  gönderilecektir.

A Ç I K L A M A  
(1 KASIM 1991)

Son zamanlarda basında, «Türkiye’nin güneydoğusuna gidecek tu
ristlerin PKK’dan izin almaları» ile ilgili olarak çeşitli haberler yayın
lanmıştır. Bu arada Kölıı Sanayi ve Ticaret Odası’nın «PKK’nın, Tür
kiye’nin güneydoğusuna gideceklere izin vermesi» ile ilgili bir duyuru 
yayınladığının öğrenilmesi üzerine, Bonn Büyükelçimiz Federal Dışişleri 
nezdinde girişim yapmış ve uluslararası hukuka aykırı bir nitelik ta
şıyan bu hususun Türk - Alman dostluğuna zarar verebilecek boyutta 
olduğunu kaydederek, gerekli tedbirlerin alınmasını istemiştir.

Federal Dışişleri yetkilileri, Almanya’nın terörizme karşı Olduğunu 
vurgulayarak, Büyükelçimizin görüşlerine katıldıklarını ifade etmişler 
ve bu konuda ilgili Alman makamları ile koordine ederek gereken ted
birlerin alınacağını bildirmişlerdir.

öte yandan, Federal Dışişleri sözcüsünün, PKK’nm son saldırısını 
nefretle kınadığı ve Türkiye’nin bu terörist örgüte karşılık verme hak
kına haiz olduğuna işaret ettiği öğrenilmiştir. Ayrıca Federal Dışişleri 
sözcüMğünce 31 Eküm günü yapılan bir açıklama ile Almanya’nın PKK’ya 
karşı tutumu tekrarlanmıştır. Diğer taraftan PKK’nın Türkiye’nin 
güneydoğusuna gideceklere izin verme girişimine karşı kesin bir tavır 
alınarak, gerekli işlemlerin yapılacağı da Büyükelçiliğimize ifade edil
miştir.

Federal Dışişleri yetkililerinin yapmış oldukları bu açıklamalar ta 
rafımızdan hassasiyetle izlenmektedir.

A Ç I K L A M A  
(1 KASIM 1991)

Albay Kaddafi’nin Türkiye’nin Güney Doğu Anadolu’da ve Kuzey 
Irak’ta  Türkiye sınırına komşu bölgelerde PKK mensubu teröristlere 
karşı giriştiği askeri harekât konusundaki mesajları, ülkemiz aleyhine 
haksız, yersiz ve kabul edilemez iısnadlar içermekte ve tahrikkâr bir 
nitelik taşımaktadır.
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Liibya liderinin, bu çerçevede, kanili terör örgütü PKK’nın ele
başısını da muhatiap alarak kendisine bir mesaj göndermesi ve cani- 
yane PKK eylemlerini kınamak yerine bu terör olaylarına arka çık- 
maseı, sadece Türkiye’ye karşı bir tutum teşkil etmekle kalmamakta, 
aynı zamanda, terörizmle ilişkisi olduğu yolunda uluslararası camiada 
mevcut çeşitli iddiaları boşa çıkarma çabalarına da ters düşmektedir.

Albay Kaddafi’niıı kanlı terör örgütü PKK ile Türkiye’nin insani 
yardım elini uzatmış olduğu ve Irak’nı toprak bütünlüğü içerisinde, Irak 
toplumunun diğer kesimleriyle birlikte demokratik bir ortamda, özgür
lük ve eşitlik içerisinde yaşamalarını içtenlikle temenni ettiği Irak 
Kürtlerini aynı kefeye koyması, keza, tarafımızdan çarpık bir düşünce 
olarak nitelendirilmektedir.

Albay Kaddafi’nin Türkiye ile Libya arasındaki dostane ilişkilerle 
hiçbir şekilde bağdaşmayan, hoşgörü ve anlayışla karşılanması mümkün 
olmayan bu davranışları, Ankara’daki Libya Büyükelçisi Brkanlığa da
vet edilerek protesto edilmiş ve Libya liderliğinin bu tü r beyanlarının 
devamı halinde münasebetlerimizi yeniden değerlendirmek durumunda 
kalacağımız belirtilmiştir.

A Ç I K L A M A  
(1 KASIM 1991)

Bilindiği üzere, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konsey i’nin 15 Ağus
tos 1991’de kabul ettiği 708 ve 18 Eylül 1991’de kabul ettiği 712 sayılı 
kararîar ile Irak’m belli kayıt ve şartlarla petrol ihraç edebilmesi im
kân dahiline girmiş ve bu kararların uygulanması için yapılan düzenle
melerde, petrol ihracatının Kerkük - Yumurtalık petrol boru hattından 
gerçekleştirilmesi öngörülmüştür.

Bahse konu Güvenlik Konseyi kararlarım kabulünden bu yana kay- 
dadeğer bir süre geçmiş olmasına karşın, Irak’ııı petrol ihracatı başla
mamıştır. Bu durum herşeyden önce Irak yönetiminin bu kararları he
nüz kabul etmemiş olmasından ileri gelmektedir. Irak yönetimi bahse 
konu kararlara uyacağını açıklayarak petrol ihraç etmek yönünde bir 
harekete girişmedikçe bu konuda bir gelişme kaydedilemeyeceği açıktır.

Bu gerçeğe rağmen, bazı çevrelerden kaynaklanan beyan ve yo
rumlarda, Irak’m petrol ihracatına başîayamamasma, Türkiye’nin peltrol 
boru hattını işletmeye açmak için öne sürdüğü şaftların neden olduğu 
görüşünün yayılmasına tevessül edildiği görülmektedir.

Bu itibarla Türkiye’nin bu konudaki tutum ve yaklaşımın bütün 
açıklığıyla kamuoyunun dikkatine bir kere daha getirilmesinde yarar 
görülmüştür.
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Hukuki yönden, 706 ve 712 sayılı Güvenlik Konseyi kararları, di
ğer ilgili Güvenlik Konseyi kararları çerçevesinde Irak’a karşı uygu
lanan ekonomik yaptırımları yürürlükten kaldırmamakta, istisnai b-ir 
uygulama olarak bu ülkenin bazı İhtiyaçlarını temin edebilecek geliri 
kazanması amacıyla altı aylık bir süre içinde belli miktarda petrol ih
racatına müsaade etmektedir. Dolayısile, petarolün Kerkük - Yumurta
lık boru hattından taşınması bakımından, ekonomik yaptırımlardan ön
ceki şartların ihyası değil, yeni ve özel bir durumun ihdas edilmesi 
söz konusudur. Taşımaya ilişkin düzenlemelerin de bu özel durumun 
şartları çerçevesinde yapılması gerekir.

Kerkük - Yumurtalık boru hattı Irak petrolünün normal şartlarda 
devamlı taşınması için inşa edilmiş bir sistemdir. Bu sistemin çalış
masının belli bir maliyeti mevcuttur. Bu maliyet, bakım, onarım, enerji, 
güvenlik, sigorta, personel ve diğer idari giderler gibi unsurlardan oluş
maktadır. Bu maliyet unsurları esas itibar ile sabit nitelikte olup, fiilen 
taşınan petrol miktarının düşük olması halinde azalmamaktadır. Bu 
nedenle boru hattının işletilmesi ekonomik yönden belli düzeyin üzerinde 
petrol taşınmasını gerektirmektedir. Nitekim, ekonomik yaptırımlar 
öncesi yürürlükte olan düzenlemede bu düzey yılda minimum 35 mil
yon ton garanti edilerek tesbit edilmiştir.

öte yandan, 7 Ağuıstos 1990Via kapanan boru hattının sevkiyata 
açılmaya hazır halde tutulması da bakım, onarım ve diğer işletme 
masraflarının yapılmasıyla mümkün olabilmiştir. Hattın işletilmesinden 
sorumlu olan BOTAS’m bu çerçevede 7 Ağustos 1990’dan bu yana yap
tığı harcamaların tu tarı yaklaşık 151 milyon dolara baliğ olmuştur. 
Aynı dönemde, BOTAŞ, boru hattının yapımında kullanılan dış kredi 
için ,69 milyon dolar dolayında anapara ve faiz ödemesi de yapmıştır. 
Normal şartlarda, bütün bu harcamaları yapmak için BOTAŞTN sahip 
olduğu kaynak, boru hattından tahsil edeceği geçiş ücretinden ibaret
tir. Buna karşın, BOTAŞ, Ağustos 1990’dan bu yana kapalı olması ne
deniyle, boru hattından girdi temin edemediği gibi, 1990 yılının ilk 
yarısı için tahakkuk eden geçiş ücretini de ekonomik yaptırım uygu
laması nedeniyle tahsili edememiştir.

Türkiye, daha 706 sayılı kararın kabulünden önce Birleşmiş Mil- 
lefcler’e, Irak petrolünün boru hattından naklinin belli bir maliyeti ola
cağını duyurmuştur. Bahse konu kararın kabulünü takiben ise, boru 
hattını tam kapasitesi ile ve altı ay süreyle Irak petrolünün nakline 
tahsis edebileceğini, bunun yukarıdaki unsurlar dikkate alınarak he
saplanan maliyetinin ise 264 milyon dolar olacağını bildirmiştir.. Bahse 
konu meblağ, belli miktarda petrolün geçiş ücreti değildir. BOTAŞ’m 
şimdiye kadar yaptığı harcamaların tazminini de amaçlamamaktadır.
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Bu meblağ boru hattının altı ay süreyle BM kararlan amacına tah
sisinin karşılığıdır. Bu tahsis işleminin Türkiye yönünden maliyeti, bo
ru hattının altı aylık sürede tam kapasite ile çalışması esasına göre 
oluşmaktadır. Hattın altı aylık tam kapasitesi ise, 264 milyon varile 
tekabül etmektedir. Dolayısile bu kapasite varil başına 1 dolardan kul
lanıma tahsis edilmiş olmaktadır. Kaldı ki, bu meblağdan Irak’a insani 
yardıma kaltkı olarak bir miktar indirim yapılabileceği de konuya ilgi 
gösterenlere bildirilmiştir.

Fiilen daha az miktar petrol taşınacağından, birim başına nakliye 
giderinin yüksek gerçekleşecek olması ise, Türkiye'nin talebinden değil, 
BM’nin öngördüğü düzenlemenin mahiyetinden kaynaklanan bir keyfi
yettir. Devamlı faaliyet göstermek için kurulmuş bir sistemin belli za
man dilimi ile kısıtlı olarak çalışması halinde, genel sabit maliyet un
surlarının, birim maliyetine daha fazla oranda yansıması, ekonomik ve 
mali yönden kaçınılamaz bir zorunluktur.

Türkiye, boru hatmi istendiği an işletmeye hazır tutabilmek için 
şimdiye kadar azımsanamayacak ölçüde mali yüke girmiş bulunmakta
dır. Boru hattının işletmeye açılması konusunda mevcut şartlardaki 
temel ve öncelikli yaklaşımı da, bunun, kendi yönünden daha fazla mali 
külfete yol açmamasından ibarettir. Hakkaniyet ve insaf ölçüleri içinde 
kalındığında bu konuda Türkiye’den yeniden maddi fedakarlıkta bulun
masını beklememek gerekir. Esasen, Türkiye’nin talebinin yüksek ol
duğunu kamuoyu nezdinde savunmak gayretine giren çevreler de, eski 
durumla yapay mukayeseler dışında, bu görüşlerinin geçerliliğini ka
nıtlayabilecek bir argümanı şimdiye kadar ortaya koyamamışlar, ay
rıca, Türkiye’nin BM’ye bildirdiği tutum, kapsamlı bir resmi görüşmeye 
konu teşkil etmemiştir.

Bu bakımdan, Irak’ın petrol ihracatına başlanmamasını haklı kıl
mak ve buna bafaane bulmak isteyenlerin, dikkat ve çabalarını başka 
yönlere çevirmelerinde yarar vardır. Kerkük - Yumurtalık boru hattı, 
Iraik petrolünün Akdeniz’e nakli için öngörülmüş ve inşa edilmiştir. 
Halen de bu işlevini yerine getirmeye teknik yönden hazırdır. Ancak, 
hattın mevcut şartlarda kullanıma açılmasının, yukarıda belirtildiği şe
kilde, belli bir maliyeti mevcut olup, Türkiye’nin, bunun gereği veçhile 
karşılanması ötesinde bir niyet ve talebi yoktur.

A Ç I K L A M A  
(1 KASIM 1991)

PKK teröristlerine karşı Türk Silahlı Kuvvetlerince girişilen sınır 
ötesi operasyonlarla ilgili bazı yanlış değerlendirmeler yapılması üze
rine, hava operasyonlarına ara verilmiş ve herşeydeıı önce Türkiye’nin
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iyi niyetini göstermek üzere bir teknik heyetin Kuzey Irak’a gönderi
lerek mahallinde araştırma yapması uygun bulunmuştu.

Heyet 29 Ekim günü Kuzey Irak’a geçerek, Irak Kürt liderlerince 
belirlenen noktalarda gözlemlerde bulunmuştur. Bu gözlemler sonucun
da, esasen Kürt yetkililerce yerleşim merkezlerinin konumu hakkında 
tarafımıza verilen ayrıntılı bilgiler gözönünde tutularak yürütülen ope
rasyonlar sırasında toplu sivil yerleşim merkezlerinin hiçbir şekilde he
def alınmadığı, konut, ibadet yeri, hastahane ve anıt gibi hiçbir binanın 
hasar görmediği müşahaıde edilmiştir. Türk Hava Kuvvetlerince hücuma 
uğradığı ileri sürülen bazı noktaların yıllarca önce Saddam rejimine 
bağlı kuvvetlerce yerle bir edilmiş olduğu mahalli halk tarafından be
lirtilmiştir.

Türk Hava Kuvvetlerine mensup uçakların harekat sırasında sa
dece PKK eşkiyasmm kamplarının bulunup imha edilmesine gayret sar- 
fettiği muhakkaktır. Hava ve Kara Kuvvetlerimizin azami dikkat ve 
t itiz' iği gösterdikleri, buna rağmen, sivil halka zarar verilirse bundan 
büyük üzüntü duyulacağı tabiidir.

Ancak, 10 Ekim tarihinde 11 erimizin, 25 Ekim günü 17 erimizin 
şehit edilmesi, 16 subay, astsubay, er ve köy korucusuyla civar köyden 
ikisi çocuk olmak üzere vatandaşlarımızın yaralanması ile sonuçlanan 
sınır karakollarımıza yönelik terör ve cinayet eylemlerine karşı başla
tılan ve haklılığı kesin olan sınır ötesi harekâta bazı Kuzey Irak’lı lider
lerin gösterdikleri tepkinin abartıldığı ve gerçek durum ile bağdaşma
dığı anlaşılmaktadır.

Türk milleti yıllardır sıkıntı içinde yaşayan bölge halkına karşı 
herzaman dostane duygular beslemiştir ve bu hislerini kendi olanaklarını 
zorlayarak bölgeye yaptığı ve yapmakta olduğu insani yardımlarla ka
nıtlamıştır. Türk milletinin bölge halkından beklediği tek karşılık, PKK 
terör örgütünü topraklarında barındırmamasıdır. Aksi takdirde, PKK 
faaliyetlerine verilecek karşılığın bölge halkını da menfi yönden etki
leme olasılığı gözden uzak tutulmamalıdır.

A Ç I K L A M A  
(1 KASIM 1991)

Türkiye ile Almanya arasında askeri alandaki işbirliği ve Alman 
askeri yardım programları, NATO antlaşması çerçevesinde yürütülmek
tedir. Bunun dışında, askeri yardımların kullanılmasıyla ilgili herhangi 
bir koşul sözkonusu değildir. Bilindiği gibi Türkiye ile Almanya ara
sındaki askeri işbirliği her iki ülkenin ve NATO’nun menfaatlerine 
bizmut etmektedir. Bu itibarla basında yer alan bazı haberler sadece 
bir spekülasyondan ibarettir.
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A Ç I K L A M A
(1 KASIM 1991)

Türkiye - İran Ortak Hudut Komisyonu 28 - 31 Ekim 1991 tarih
leri arasında Tahran’da toplanmıştır.

İyi komşuluk, işbirliği ve dostluk havası içinde geçen görüşmelerde, 
iki ülke hududunda cereyan eden olaylar ayrıntıları ide gözden geçiril
miş ve bu olayların tekrarının önlenmesine yönelik ortak çaba gösteril
mesi hususunda mutabakata varılmıştır.

Bu mutabakata göre :
— 14 Mart 1937 tarihli Hudut Mıntıkasının Emniyetine ve Mezkûr 

Mıntıkada çııkan Hadise ve ihtilâfların Tesfiyesine ait Mukavelenamenin 
hükümlerine hassasiyetle uyulması,

— Hudut Makamlarının mezkûr Mukavelenamenin 5 ııci maddesi 
uyarınca yapılacak muntazam veya acil toplantılara-, zorunlu haller dı
şında, aksatmadan katılmaları,

— Hudut makamlarının lüzumlu gördükleri hallerde, ortak hudut 
hattının her iki tarafında 2 kilometrelik allanda cereyan eden olaylar 
hakkında süratle ortak tahkikat yapmaları,

— Karşı taraf ülkesinde yıkıcı, bölücü ve terör faaliyetlerinde bu
lunduktan sonra, hududu geçen unsurların takip eden Tarafın bildirimi 
üzerine, kendi arazileri üzerinde izlenmesi, yakalanması ve karşı Tara
fın durumdan devamlı haberdar edilmesi,

— Hudut makamları arasındaki haberleşmeyi süratlendirmek ve
güçlendirmek amacıyla telli ve telsiz irtibatın tesisi ve güçlendirmesi
kararlaştırılmıştır.

Ortak Hudut Komisyonu ayrıca, 2 Şubat 1989 tarihinde tesis edilen 
Yüksek Güvenlik Hudut Komisyonu ile 14 Mart 1937 tarihli Mukavele
name uyarınca çalışan Yüksek Hudut Komisyonunun Kasım - Aralık 1991 
aylarında ayrı ayrı Tahran’d a toplanmalarını kararlaştırmıştır.

AZERBAYCAN’IN TANINMASININ 
TÜRK- SOVYET İLİŞKİLERİNE ETKİSİ KONUSUNDAKİ 

BİR SUALE CEVAP

(6 KASIM 1991)

Herşeydeıı evvel şunu vurgulamak isterim; Türkiye merkezi Sov
yet yönetimiyle ilişkilerine büyük bir önem-*ve değer atfetmektedir. 
Bu durum hiç kimsenin meçhulu değildir. Bizim amacımız, hedefimiz, 
bu ilişkilerin her alanda daha da gelişmesini sağlamaktır. Bu itibarla 
alınması sözkonusu olan karar, kesinlikle Sovyet yönetimine karşı alı-
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nacak olaıı bir karar olarak değerlendirilemez, değerlendirilmemeğidir. 
Bizim Sovyet yönetimiyle aramızda mevcut köklü ilişkiler çerçevesinde 
alınması sözkonusu olan kararın, merkezi Sovyet idaresi tarafından an
layışla karşılanacağını ümıit ve temenni ediyoruz. Bu vesileyle bir hu
susa değinmek isterim; bildiğiniz gibi, geçtiğimiz Eylül ayı başında, Mos
kova’da halk temsilcileri kongresinin, olağanüstü kongresi yapıldı. Bu 
toplantıda iki karar alındı. Bu kararlardan bir tanesi birlik içindeki 
Cumlıuriyeıtlerce alınacak bağımsızlık kararlarının saygı ile karşılana
cağı yönündeydi. İkinci karar da, bu Cumhuriyetlerin BM’ye üyelikle
rine yeşil ışık yakmaktaydı. , Dolayısıyla tarafımızdan alınması sözko
nusu olan bu kararın Türk - Sovyet ikili ilişkileriyle bir çelişki oluş
turmadığı kanaatindeyiz. Tam aksine merkezi yönetimle bundan böyle 
de ilişkilerimizi geliştirmek için onların zedelenmesine, yıpranmasına 
fırsat vermemek için kendimize düşen her türlü adımı atmaya da 
kararlıyız.

A Ç I K L A M A  

(7 KASIM 1991)

Türkiye - F. Almanya Konsolosluk Hukuk ve Vize Görüşmeleri, 4 -6  
Kasım 1991 tarihlerinde Ankara’da yapılmış olup, bu münasebetle ta
raflar arasında Türk *- Alman ikili ilişkilerinin genel bir değerlendiril
mesi yapılmıştır.

Taraflar iki ülke arasındaki geleneksel dostluk ve işbirliği ilişki
lerinin daha da güçlendirilmesi ve ilişkileri olumsuz yönde etkileyen 
faktörlerin ortadan kaldırılması amacıyla diyalog ve istişarenin önem 
taşıdığını, PKK’nııı bir terör örgütü olduğunu bir kere daha vurgula
yarak iki ülke arasında terörizmle mücadele konusunda istişarelere ge
çilmesi hususunda mutabakata varmışlardır.

Öte yandan, F. Almanya’daki Türk vatandaşlarının ve Türkiye’deki 
Alman vatandaşlarının çeşitli alanlarda karşılaştıkları güçlüklerin azal
tılması ve mümkün olan ölçülerde ortadan kaldırılması, adli yardım
laşma konusunda yeni kolaylıklar sağlanması ve bazı iyileştirmelerde 
bulunulması, çifte vatandaşlıktan kaynaklanan sorunların çözümlenmesi 
yolundaki çalışmaların yakın bir gelecekte sonuçlandırılmasınla gayret 
edilmesi gibi konular üzerinde durularak, vize işlemlerinin kolaylaştırıl
masına dair bazı tedbirler alınması hususunda mutabakata varılmıştır.
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ROME DECLARATION

ON

PEACE AND COOPERATION 

(8 NOVEMBER 1991)

1. We, the Heads of State and Government of the member coun
tries of the North Atlantic Alliance, have gathered in Rome to open a 
new chapter in the history of our Alliance. The farreaching decisions 
we have taken here mark an important stage in the transformation 
of NATO tbajt we launched in London last year.

2. The world has changed dramatically. The Alliance has made 
an essential contribution. The peoples of North America and the whole 
of Europe can now join in a community of shared values based on 
freedom, democracy, human rights and the rule of law. As an agent 
of change, a source of stability and the indispensable guarantor of 
its members’ security, our Alliance will continue to play a key role 
in building a new, lasting order of peace in Europe : a Europe of 
cooperation and prosperity.

A NEW SECURITY ARCHITECTURE

3. The challenges we will face in this new Europe cannot be 
comprehensively addressed by one institution alone, but only in a  fra
mework of interlocking institutions tying together the countries of 
Europe and North America. Consequently, we are working toward 
a new European security architecture in which NATO, the CSCE, the 
the European Community, the WEU and the Council of Europe comp
lement each other. Regional frameworks of cooperation will also be 
important. This interaction w'iill be of the greatest significance in pre
venting instability and divisions that could result from various causes, 
such as economic disparities and violent nationalism.

THE FUTURE ROLE OF THE ALLIANCE 

OUR NEW STRATEGIC CONCEPT

4. Yesterday, we published our new Strategic Concept. Our se
curity has substantially improved : We no longer face the old threat 
of a massive attack. However, prudence requires us to maintain an 
overall strategic balance and to remain ready to meet any potential 
risks to our security which may arise from instability or tension. In 
an environment of uncertainty and unpredictable challenges, our Allian

409



ce, which provides the essential transatlantic linlk as demonstrated by 
the significant presence of North American forces in Europe, retains 
its enduring value. Our new strategic concept reaffirms NATO’s core 
functions and allows us, within the radically changed situation in 
Europe, to realise in full our broad approach to stability and security 
encompassing political, economic, social and environmental aspects, 
along with the indispensable defence dimension. Never has the oppor
tunity to achieve our Alliance’s objectives by political means, in keeping 
with Articles 2 and 4 of the Washington Treaty, been greater. Con
sequently, our security policy can now be based on three mutually 
reinforcing elements : dialogue; cooperation; and the maintenance of 
a collective defence capability. The use, as appropriate, of these ele
ments will be particularly important to prevent or manage crises af
fecting our security.

5. The milli/tary dimension of our Alliance remains an essential 
factor; bu what is new is that, more than ever, it will serve a broad 
concept of security. The Alliance will maintain its purely defensive 
purpose, its collective arrangements based on an integrated military 
structure as well as cooperation and coordination agreements, and for 
the forseeable future an appropriate mix of conventional and nuclear 
forces. Our military forces will adjust to their new tasks, becoming 
smaller a,nd more flexible. Thus, our conventional forces will be subs
tantially reduced as will, in many cases, their readiness,. They will 
also be given, increased mobility to enable them to react to a wide 
range of contingencies, and will be organised for flexible build-up, 
when necessary, for crisis management as well as defence. Multina
tional formations will play a greater role within the integrated mili
tary structure. Nuclear forces committed to NATO will be greatly 
reduced; the current NATO stockpile of sub^strategic weapons in 
Europe will be cut by roughly 80 % in accordance with the decisions 
taken by the Nuclear Planning Group in Taormina. The fundamental 
purpose of the nuclear forces of the Allies remains political : to pre
serve peace, and prevent war or any kind of coercion.

EUROPEAN SECURITY IDENTITY AND DEFENCE ROLE
6. We reaffirm the consensus expressed by our Ministers of Fo

reign Affairs in Copenhagen. The development of a European security 
identity and defence role, reflected in the further strengthening of 
the European pillar within the Alliaoce, will reinforce the integrity 
and effectiveness of the Atlantic Alliance. The enhancement of the 
role and responsibility of the European members is an important basis 
for the transformation of the Alliance. These two positive processes
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are mutually reinforcing. We are agreed, in parallel with the emer
gence and development of a European security identity and defence role, 
to enhance the essential transatlantic link that the Alliance guarantees 
and fully to maintain the strategic unity and indivisibility of security 
of all our members. The Alliance is the essential forum for consultation 
among its members and the venue for agreement on policies bearing 
on the security and defence commitments of Allies under the Was
hington Treaty., Recognising that it is for the European Allies con
cerned to decide what arrangements are needed for the expression of 
a common European foreign and security policy and defence role, we 
further agree that, as the two processes advance, we will develop 
practical arrangements to ensure the necessary transparency and 
complementarity between the European security and defence identity 
as it emerges in the Twelve and the WEU, and the Alliance.

7. We welcome the spirtilt in which those Allies who are also 
members of the Twelve and the WEU have kept the other members 
of the Alliance informed about the progress of their ongoing discus
sions on the development of the European identity and about other 
issues, such as their peace efforts in Yugoslavia. Appropriate links 
and consultation procedures between the Twelve and the WEU, and 
the Alliance will be developed in order to ensure that the Allies that 
are not currently participating in the development of a European 
identity in foreign and security policy and defence should be adequately 
involved in decisions tha t may affect their security. The Alliance’s 
new Strategic Concept, being an agreed conceptual basis for the forces 
of all Allies, should facilitate the necessary complementarity between 
the Alliance and the emerging defence component of the European 
integration process, As the transformation of the Alliance proceeds, 
we intend to preserve the operational coherence we now have and on 
which our defence depends. We welcome the perspective of a reinfor
cement of the role of the WEU, both as the defence component of 
the process of European unification and as a means of strengthening 
the European pillar of the Alliance, bearing in mind the different na
ture of its relations wijth the Alliance and with the European Political 
Union.

8. We note the gradual convergence of views in the discussions 
concerning the developing European security identity and defence role 
compatible with the common defence policy we already have in our 
Alliance. We feel confident that in line with the consensus in Copen
hagen, the result will contribute to a strong new transatlantic part
nership by strengthening the European component in a transformed 
Alliance. We will help move this development forward.
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RELATIONS WITH THE SOVIET UNION AND THE OTHER 
COUNTRIES , OF , CENTRAL AND EASTERN EUROPE : 
A QUALITATIVE STEP FORWARD

9. We have consistently encouraged the development of democ
racy in the Soviet Union and the other countries of Central and 
Eastern Europe. We therefore applaud the commitment of these count
ries to political and economic reform reform following1 the rejection 
of totalitarian communist rule by their peoples. We salute the newly 
recovered independence of the Baltic States. We will support all steps 
in the countries of Central and Eastern Europe towards reform and 
will give practical assistance to help them succeed in this difficult 
transition. This is based on our conviction tha t our own security is 
inseparably linked to that of all other slates in Europe.

10. The Alliance can aid in fostering a sense of security and 
confidence in these countries, thereby strengthening their ability to 
fulfil their CSCE commitments; and make democratic change irrevo
cable. Wishing to enhance its contribution to the emergence of a 
Europe Whole and free, our Alliance at its London Summit extended 
to the Central and Eastern European countries the hand of friendship 
and established regular diplomatic liason. Together we signed the 
Paris Joint Declaration. In Copenhagen last June, the Alliance took 
further initiatives to develop partnership with these countries.. Our 
extensive programme of high level visits, exchanges of views on se
curity and other related issues, intensified military contacts, and exchan
ges of expertise in various fields has demonstrated its value and contri
buted greatly to building a new relationship between NATO and these 
countries. This is a dynamic process : the growth of democratic insti
tutions throughout Central and Eastern Europe and encouraging coope
rative experiences, as well as the desire of these countries for closer 
ties, now call for our relations to be broadened, intensified and raised 
to a qualitatively new level.

11. Therefore, as the next step, we intend to develop a more
institutional relationship of consultation and cooperation on political 
and security issues. We invite, at this stage of the process, the 
Foreign Ministers of the Republic of Bulgaria, the Czech and Slovak
Federal Republic, the Republic of Estonia, the Republic of Hungary,
the Republic of Latvia, the Republic of Lithuania, the Republic of 
Poland, the Republic of Romania, and the Soviet Union to join our
Foreign Ministers in December 1991 in Brussels to issue a joint poli
tical declaration to launch this new era of partnership and to define 
further the modalities and content of this process. In particular, we 
propose the following activities :
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— annual meetings with the North Atlantic Council at Ministerial 
level in what might be called a North Atlantic Cooperation 
Council;

— periodic meetings with the North Atlantic Council a t Ambas
sadorial level;

— additional meetings with the North Atlantic Council at Minis
terial or Ambassadorial level as circumstances warrant;

— regular meetings, at intervals to be mutually agreed, with :
— NATO subordinate committees, including the Political and 

Economic Committees;
— the Military Committee and under its direction other NAT'O 

Military Authorities.

This process will contribute to the achievement of the ob j eetives 
of the CSCE without prejudice to its competence and mechanisms. 
It will be carried out in accordance with the core functions of the 
Alliance.

12. Our consultations and cooperation will focus on security and
related issues where Allies can offer theiir experience and expertise, 
such as defence planning, democratic concepts of civilian - military rela
tions, civil/military coordination of air traffic management, and the 
conversion of defence production to civilian purposes. Our new initiative 
will enhance participation of our partners in the «Third Dimension» 
of scientific and environmental programmes of our Alliance. It will 
also alow the widest possible dissemination of information about NATO 
in the Central and Eastern European countries, inter alia through 
diplomatic liaison channels and our embassies. We will provide the
appropriate resourcesto support our liaison activities.

THE CONFERENCE ON SECURITY AND COOPERATION IN 
EUROPE

13. We remain deeply committed to strengthening the CSCE pro
cess, which has a vital role to play in promoting stability and democ
racy in Europe in a period of historic change. We will intensify our 
efforts to enhance the CSCE’s role, in the first instance by working 
with the other participating CSCE states to ensure that the Helsinki 
Follow-Up Meeting in 1992 will be another major step towards building 
a new Europe. The CSCE has the outstanding advantage of being the 
only forum that brings together all countries*-of Europe and Canada
and the United States under a common code of human rights, fun
damental freedoms, democracy, rule of law, security, and economic
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liberty. The new OSCE institutions and structures, which we propo
sed at our London Summit and which were created a t the Paris Sum
mit, must be consolidated and further developed so as to provide CSCE 
with the means to help ensure full implementation of the Helsinki 
Final Act, the Charter of Paris, and other relevant CSCE documents 
thus permit the CSCE to meet the new challenges which Europe will 
have to face. Our consultations within the Alliance continue to be a 
source of initiatives for strengthening the CSCE.

14. Consequently, we will actively support the development of the 
CSCE to enhance its capacity as the organ for consultation and coope
ration among all participating States, capable of effective action in 
line with its new and increased responsibilities, in particular on the 
questions of human rights and security including arms control and 
disarmament, and for effective crisis management and peaceful sett
lement of disputes, consistent with international law and CSCE prin
ciples. To this end, we suggest :

— th a t the CSCE Council, the central forum for political consul
tations, continue to take decisions on questions relating to the 
CSCE and the functions and structures of the CSCE institu
tions ;

— th a t the Committee of Senior Officials serve as the coordination 
and management body between Council sessions and that it 
acquire a greater operational capacity and meet more frequently, 
with a  view to ensuring the implementation of decisions;

— tha t the CSCE’s conflict prevention and crisis management ca
pabilities be improved : as one contribution, in addition to the 
functions entrusted to it by the Paris Charter, the means 
available to the Conflict Prevention Centre should be strengthe
ned and made more flexible to enable i!t to fulfil the specific 
tasks assigned to it by the CSCE Council and the Committee 
of Senior Officials;

— th a t specific tasks based on a precise mandate by the CSCE 
Council or the Committee of Senior Officiate might be entrusted 
to ad hoc groups;

*— th a t the decisions taken at the Helsinki Follow-Up Meeting 
ensure complementarity among CSCE activities in the security 
field including, inter alia, conflict prevention, arms control and 
consultations on security;
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— tha t consideration should be given within the CSCE to develop 
further the CSCE’s capability to safeguard, through peaceful 
means, human rights, democracy and the rule of law in cases of 
clear, gross and uncorrected violations of relevant CSCE com
mitments, if necessary in the absence of the consent of the 
state concerned ;

— that the Office for Free Elections be transformed into a bro
adly focused Office of Democratic Institutions to promote coo
peration in the fields of human rights, democracy and the rule 
of law ;

— th a t the monitoring and promotion of progress on human di
mension issues be continued in the form of periodic meetings 
of short duration on Clearly defined issues;

— that further political impetus be given to economic, scientific 
and environmental cooperation so as to promote the basis of 
prosperity for stable, democratic development.

ARMS CONTROL

15. We strongly support President Bush’s initiative of 27th Sep
tember 1991 which has opened new prospects for nuclear arms reduc
tion. We also welcome President Gorbachev’s response. We particularly 
applaud the decision of both sides to eliminate their nuclear warheads 
for ground-launched short-range weapons systems. The Allies concer
ned, through their consultations, have played a central role in Presi
dent Buhs’s decision which fulfilled the SNF arms control objectives 
of the London Declaration., They will continue close consultations on 
the process of the elimination of ground - based SNF warheads until 
its completion. We will continue to work for security at minimum 
levels of nuclear arms sufficient to preserve peace and stability. We 
look forward to the early ratification of the recently signed START 
agreement.

16. We note with satisfaction the recent achievements in the 
fields of conventional arms control and disarmament. We reiterate the 
paramount importance we attach to the CFE Treaty and call-apon all 
CFE signatories to move forward promptly with its ratification and 
implementation. We urge our negotiating partners to work with us 
to reach substantial agreements in the CFE IA jtnd CSBM negotiations, 
and remain dedicated to achieving concrete results by the time of the 
CSCE Helsinki Follow-Up Meeting. We welcome the resumption of the
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Open Skies negotiations; we look forward to agreement on an Open 
Skies regime by the time of the Helsinki Meeting ais an important 
new element in greater openness and oonfidenee4>uilding in the mili
tary fidd.

(17. The Helsinki Meeting will mark a turning point in the arms 
control and disarmament process in Europe, now with the participation 
of all CSCE states. This will offer a unique opportunity to move this 
process energetically forward. Our goal will be to shape a new coope
rative order, in which nso country needs to harbour fears for its secu
rity, by :

— strengthening security and stability at lower levels of armed 
forces to the extent possible and commensurate with individual 
legitimate security needs both inside and outside of Europe;

— conducting an intensified security dialogue within a permanent 
framework and fostering a new quality of transparency and 
cooperation about armed forces and defence policies; and

— promoting effective mechanisms and instruments for conflict 
prevention.

18. The proliferation of weapons of mass destruction and of their
means of delivery undermines international security. Transfers of con
ventional armaments beyond legitimate defensive needs to regions of 
tension make the peaceful settlement of disputes less likely. We sup
port the establishment by the United Nations of a universal non-
discriminatory register of conventional arms transfers. We support
steps undertaken to address other aspects of proliferation and other 
initiatives designed to build confidence and underpin international se
curity. We also deem it essential to complete a global, comprehensive 
and effectively verifiable ban on chemical weapons next year. We 
welcome the positive results of the Third Review Conference of the 
Biological and Toxin Weapons Convention, in particular the decision to 
explore the feasibility of verification.

BROADER CHALLENGES •
19. Our Strategic Concept underlines that Alliance security must 

take account of the global context. It points out risks of a wider na
ture, including proliferation of weapons of mass destruction, disrup
tion of the flow of vital resources and actions of terrorism and sabotage, 
Which can affect Alliance security interests. We reaffirm the im
portance of arrangements existing in the Alliance for consultation
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among tihe Allies under Article 4 of the Washington Treaty and, 
where appropriate, coordination of our efforts including' our responses 
to such risks. We will continue to adress broader challenges in our 
consultations and in the appropriate multilateral forums in the widest 
possible cooperation with other states.

20. The North Atlantic Alliance was founded with two purposes : 
the defence of the territory of its members, and the safeguarding 
and promotion of the values they share. In a still uncertain world, 
the need for defence remains. But in a world where the values which 
we uphold are shared ever more widely, we gladly seize the opportunity 
to adapt our defences accordingly; to cooperate and consult with our 
new partners; to help consolidate a now undivided continent of Europe; 
and to make our Alliance’s contribution to a new age of confidence, 
stability and peace.

21. We express our deep appreciation for the gracious hospitality 
extended to us by the Government of the Italian Republic.
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TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE 
ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA 

TÜRK FİRMALARI İŞÇİLERİNİN
İSTİSNA AKDİ ÇERÇEVESİNDE İSTİHDAMINA İLİŞKİN

ANLAŞMA ■

(18 KASIM 1991)

Türkiye Cumhuriyeti ve Almanya Federal Cumhuriyeti Hükümetleri 
ekonomik, sınai ve teknik işbirliğinin karşılıklı yararının takdiri içinde, 
ekonomik işbirliğini teminat altına almak amacıyla işgücü piyasasının 
ihtiyaçları dikkate alınarak Türk firmalarının işçilerinin gönderilmesi 
ve istihdamım sağlam bir temele oturtmak arzusuyla,

İstisna akdine dayanarak işbirliği yapan Alman ve Türk firmaları 
için açık şartlar yaratarak ve Türk işçilerinin gönderilmesi ve istihdamı 
imkanlarını iyileştirmek maksadıyla, 
aşağıdaki hususlarda anlaşmaya varmışlardır, :

Madde 1

(1) Bir Türk işvereni ile Almanya Federal Cumhuriyetinde mu
kim bir firma arasında isitisna akdine dayanarak Almanya Federal Cum
huriyetine geçici bir iş için gönderilen Türk işçilerine (istisna akdi- 
işçiisi) işgücü piyasasının durumu ve gelişmeleri dikkate alınmaksızın 
çalışma izni verilir.

(2) Bu anlaşma, Türk - Alman firmalarımın işbirliği ile üçüncü 
ülkelerde yapılacak bir işin hazırlık çalışmaları amacıyla bir istisna 
aMine dayanarak Almanya Federal Cumhuriyetine gönderilecek işçiler 
için uygulanmaz.

Madde 2
(il) İsitisna akdi-işçisi sayısı 7,000 olarak tespit edilmiştir. Bu 

sayı yıllık ortalama sayıyı ifade eder.
(2) Çalışma izni sadece, yerine getirilmesi esas itibariyle mes

leki niteliğe sahip işçi gerektiren istisna akitlerinin ifasında çalıştırı
lacak işçilere verilir. Ancak, işin yürütülmesi için gerekli olması ha
linde mesleki niteliği olmayan işçilere de çalışma izni verilir.

Madde 3
(1) Tespit edilen iistisna akdi-işçisi sayısı Türkiye Cumhuriyeti Ça

lışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından Türk firmaları ara
sında paylaştırılır. Tespit edilen sayıya uyulmasının temini için Türk 
tarafınca münferit istisna akitlerin! kayıt edecek ve onaylayacak bir 
kuruluş görevlendirilir.
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(2) Akit tarafların anlaşmanın uygulanmasından sorumlu kuru
luşları, istisna akdi-işçilerinin bir bölge veya sektörde toplanmamasına 
özen gösterirler.

Madde 4
(1) 2. maddenin 1. fıkrasının 1. cümlesinde tespit edilen sayı, 

aşağıda belirtilen şekilde işgücü piyasasındaki gelişmeye göre ayarlanır.

İşgücü piyasasındaki bir iyileşme halinde, Anlaşmanın yürürlüğe 
girdiğinde belirlenmiş olan sayı, son 12 ay içerisinde işsizlik oranın
daki her tam yüzde bir puanlık düşüş için yüzde beş oranında artırılır. 
İşgücü piyasasındaki bir kötüleşme halinde ise, sözkonusu sayı aynı 
şekilde düşürülür. Bunun için, içinde bulunulan yıl ile bir önceki yılın 
30 Haziran tarihi itibariyle işsizlik oranları mukayese edilir. Değişik
likler, içinde bulunulan yılın 1 Ekim tarihinden itibaren dikkate alınır. 
Yeni sayı küsürafcız olarak 10’a bölünecek şekilde tam sayıya tamam
lanır.

(2) Almanya Federal Cumhuriyeti Federal Çalışma ve Sosyal Dü
zen Bakanlığı, 1. fıkrada hesaplanan sayıyı her yılın 31 Ağustos ta
rihine kadar Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba- 
kanlığı’na bildirir.

Madde 5
(1) Çalışma izni sadece, istisna akdd-işçisine ödenecek ücretin, 

yurtdışı istihdam payı da dahil olmak üzere kıyaslanabilir nitelikteki 
işler için ilgili Alman toplu iş sözleşmelerinde öngörülen ücrete tekabül 
etmesi halinde verilir.

(2) Bunun dışında, çalışma izninin verilmesi, verilmekten imtina 
edilmesi ve iptali konularında mevcut mevzuat uyguTamr. İstisna ak
dinin bir örneği, zamanında, yetkili Eyalet Çalışma Dairesine verilir. 
Eyalet Çalışma Dairesi istisna akdi başvurusunu zaman geçirmeden 
inceleyecek ve onaylayacaktır.

Madde 6
(1) Çalışma izni, istisna akdi faaliyetlerinin muhtemel devamı 

süresi için verilir. Çalışma izninin azami süresi kaideten 2 yıldır. 
İstisna akdi faaliyetinin önceden tahmin edilmeyen bir olay nedeniyle 
2 yıldan fazla sürmesi halinde, çalışma izni **6 aya kadar uzatılır. 
İstisna akdi faaliyetinin 2 yıldan fazla süreceği peşinen belli ise, ça
lışma izni azami 3 yıla kadar verilir.
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(2) Bir işin bitirilmesinden sonra diğer bir iısti'sna akdi faaliyeti 
için müracaat halinde, müsaade edilmiş olan 2 yıllık azami süre çer
çevesinde yeni bir çalışma izni verilebilir, önceden tahmin edilemeyen 
bir olay nedeniyle bu çalışma izni 6 aya kadar uzatılır.

(3) Çalışma izni, belirli bir istisna akdinin uygulanması amacıyla 
belirli mesleki faaliyet için verilir. Gerekçelendirilen istisnai hallerde 
çalışma izni, birden fazla istisna akdi için verilir. Türk firması, çalışma 
izninin öngörülen geçerlilik süresi içinde işçisini başlamış bulunan diğer 
bir istisna akdi faaliyetinde geçici olarak çalıştırabilir. Firma bu 
değişikliği, yetkili Eyalet Çalışma Dairesine derhal bildirmek zorundadır. 
Eyalet Çalışma Dairesi, buna uygun çalışma izni verilmesini sağlar.

(4) Münferiden yönetici veya idari personel olarak çalışan işçilere
azami 4 yıl için çalışma izni verilir.

Madde 7
İşinin bitiminde Almanya Federal Cumhuriyeti’ni terk eden bir 

istisna akdi - işçisi, ülkeyi terk ettiği tarih ile yeniden geldiği tarih 
arasında geçen sürenin önceki sınırlı. oturma izninin toplam geçerlilik 
süresinden daha kısa olmaması şartıyla yeni bir istisna akdi çerçeve
sinde tekrar çalışma izni alabilir. 1. cümlede sözü edilen süre en fazla
2 yıldır, istisna akdi-işçMnin ülkeyi terk etmeden önce Almanya Fe
deral Cumhuriyeti’nde 9 aydan daha fazla çalışmamış olması halinde 
bu süre 3 aydır.

Madde 8
(1) Almanya Federal Cumhuriyeti’nin yetkili dış temsilciliği, Türk 

işverenin müracaatı üzerine 3 aylık vize verir. Vize verilir verilmez 
işçiler ülkeye giriş yapabilirler. İşçiler, vize geçerlilik süresi sona er
meden, zamanında ikamet mahalleri için yetkili yabancılar dairesinden 
gerekli sınırlı oturma izni talep etmelidirler.

(2) Almanya Federal Cumhuriyeti’ne girişten sonra, yetkili kılı
nacak olan Çalışma Dairesine Çalışma izni için derhal müracaat edilme
lidir.

Madde 9
Almanya Federal Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Düzen Bakanlığı 

ve Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bu An
laşma çerçevesinde sıkı işbirliği yaparlar. Akit taraflar Anlaşmanın 
uygulanmasına ilişkin gerekli bilgi alış - verişinde bulunurlar. İhtiyaç 
halinde bir akit tarafın isteği üzerine, bu anlaşmanın uygulanması ile 
ilgili sorunların görüşüleceği bir Türk-Alm an Karma Çalışma Grubu 
teşkil edilir.
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Madde 10

' Bir istisna akdine dayalı olarak istihdamlarına izin verilen işçi
lerin Almanya Federal Cumhuryeti Federal Çalışma Dairesinin izni ol
maksızın, üçüncü bir şahsa çalışmak üzere devredilmeleri halinde, bu 
firmaya gelecek hesap döneminde tahsis edilecek istisna akdi-işçisi sa
yısı devredilen yıllık ortalama işçi sayısı kadar azaltılır, üçüncü mad
denin 1. fıkrasına göre kendilerine tahsis edilen sayıdan daha fazla 
istisna aikdd-işçisi veya çalışma izni veya oıturma izni olmayan işçi is
tihdam eden Türk işverenleri aynı işleme tabi tutulur.' Tekraren izinsiz 
işçi devreden veya istihdam eden Türk işverenlerinin işçilerine artık 
çalışma izni verilmez.

Madde 11
(1) Bu anlaşma imzalandığı tarihte yürürlüğe girer.

(2) Bu anlaşma süresiz olarak akdedilmiştir.

(3) Bu anlaşma, her yılın 30 Haziran tarihine kadar, 31 Aralık
tarihi itibariyle geçerli olmak üzere yazılı ihbar kaydıyla feshedebilir. 
Anlaşmaya dayanarak verilen çalışma izinleri fesihden etkilenmez. Fe
sih tarihinde, Eyalet Çalışma Dairesinin önceden müsaade ettiği bir 
istisna akdi mevcut ise bu akdin ifası İçin garanıti edilmiş olan çalışma 
izinleri verilir.

Bu Anlaşma, Türkçe ve Almanca meitiuleri. ayıiı derecede bağlayıcı 
olmak üzere Ankara’da 18 Kasım 1991 tarihinde iki asıl nüsha olarak 
imzalanmıştır.. .
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BİRLEŞMİŞ MİLLETLER GÜVENLİK KONSEYİNİN 
BOÜTROS GALLİ’Yİ GENEL SEKRETERLİK MAKAMI İÇİN 

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER GENEL KURULUNA TAVSİYE ETME 
KARARININ NASIL KARŞILANDIĞINA. İLİŞKİN OLARAK 

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZCÜSÜ BÜYÜKELÇİ FİLİZ DİNÇMENğE 
YÖNELTİLEN BİR SORUYA VERİLEN CEVAP

(22 KASIM 1991)

9 yıldır vs iki dönem iistüste Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği 
görevini yürüten Perez de Cuellar’m görev süresi bu yılın bitiminde 
sona ermektedir. Adıgeçemn dünya barışı ve Birleşmiş Milletler ör- 
gütü’ııün etkinliğinin arttırılması yönünde sarf ettiği çabalar daima tak
dirle anılacaktır.

öte yandan, Güvenlik Konseyi’nde bir süreden beri çeşitli adaylar 
üzerinde zemin yoklamaları yapılmaktadır. 21 Kasım günü yapılan resmi 
oylama neticesinde Güvenlik Konsseyi’nin 15 üyesinden 11 olumlu ve
4 çekimser oy alan Bouitros Galli’nin Genel Kurulua Genel Sekreter 
adayı olarak tavsiye edilmesini kararlaştırdığını büyük bir memnuni
yetle öğrenmiş bulunuyoruz. Böylece, ilk kez, Afrika latasından ve 
dost ve yakın ilişkiler içinde bulunduğumuz Mısır’dan bir Genel Sek
re terin  işbaşına gelecek olması kuşkusuz ayrı bir memnuniyet kayna
ğıdır. Mutad uygulamaya göre Genel Kurul, Güvenlik Konsey.i’nin bu 
önerisini oylamasız kabul etmektedir.

Boutros GalTi’nin büyük Devlet adamlığı tecrübesi ve seçkin ulus
lararası kişiliği ile Genel Sekreterlik görevini en iyi şekilde yerine ge
tireceğine olan inancımız tamdır.
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GOVERNMENT PROGRAMME

(Foreign Policy)

(25 NOVEMBER 1991)

Mr. Speaker,

Honorable Members of Parliament,

The evolution of our world toward peace, through democratiza
tion and cooperation, particularly in the second half of the 1980s, is, 
gaining impetus in the last decade of the 20th century, with compre
hensive, multi--dimensio nal and radical changes currently taking place. 
Rivalry between pacts has ended in Europe. The Gold War has left 
in its place a process of reconstruction and transformation which on 
the one hand promises great hopes but necessitates facing certain risks 
on the other. New forms of relations are taking shape in the area 
between the Atlantic Ocean and the Ural Mountain's, thus strengthening 
the process of peaceful solution of problems and democratization of 
societies in other continents of the world.

The line dividing Europe into two blocs, one being democratic, 
the other totalitarian, has vanished. It has become the common objec
tive of all peoples of Europe to establish a continental order of security 
and cooperation, based on human: rights, the rule of law and the 
values which give priority to individual entrepreneurship.

I t  is essential to ensure the rapid and stable economic develop
ment of democratizing countries, thus keeping them immune from 
certain unhealthy tendencies and deviations that are seen in times 
of transformation. Racism, discrimination, ethnic rivalry and violence, 
xenophobia as well as religious intolerance have an important place 
among those unhealthy tendencies.

At present, the governments of all countries on the European- 
Atlantic geographic band have the responsibility to meet at a conscious 
and consistent platform of joint action to overcome these unhealthy 
tendencies and deviations, and. in order to achieve and cherish the 
aspirations which the 21st century holds in store for humanity.

The foreign policy of our Government will strictly abide by the 
requirements of this responsibility and be pursued in the light of great 
A taturk’s noble call for «peace at home, peace in the world,» which 
heralded the basic principle governing contemporary diplomacy.
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We wiH see to it that everybody makes use of Turkey’s geograp
hical location and its historical experience in extending the norms and 
principles governing the established atmosphere of security and coope
ration in Europe, to the Balkans, the Mediterranean, the Black Sea, 
the Middle East, as well as to western and central Asia.

Mr. Speaker,

Honorable Members of Parliament,

Our primary objective is to pursue a consistent, wise and far
sighted foreign policy in cooperation with the international community, 
giving due consideration to our national interests. The peaceful stand 
embracing universal values will continue to dominate Turkey’s foreign 
policy and the principle of building fruitful relations based on mutual 
interests will remain in force. The high interests of our state in inter
national relations will be safeguarded and there will be no room for 
personal enthusiasm or show in this context.

In light of the abovementioned principles governing the foreign 
policy to be followed by our government, a constructive and consistent 
dynamism will dominate our bilateral and regional relations.

Strengthening Turkey’s position within Europe’s integration pro
cess and developing our relations with the European Community in 
the context of cooperation towards full membership are among the 
main objectives of our Government. There is no doubt that the res
tructuring and institutionalization process of Europe in every field will 
fail short of reaching its natural boundaries without Turkey’s contri
bution and participation. Our Government is determined to make his
toric strides in this respect by enhancing and fostering the common 
denominators of historic, political, economic, moral and cultural nature 
bridging European and Turkish societies. It will be a national goal to 
have Turkey take its distinguished place in Europe, which is making 
strides towards political, economic and monetary union. We will aittach 
great importance to stimulating and diversifying the existing strong 
relations and friendship between ourselves and Britain, France and 
Germany, which having reunited last year, has assumed a key role 
in the restructuring of Europe.

We consider NATO a pillar of the changing security architecture 
of Europe, and we welcome and support NATO’s efforts to adjust 
itself of the newly emerging Europe-Atlantic equation. We believe 
that NATO is the proper alliance that can make the greatest contri
bution to establishing a continental climate of peace and security in
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Europe, which is the aim of CSCE in cooperation with the EC in 
light of the newly forming security and defense identity of Europe. 
In this conJtext, we consider NATO’s efforts to elevate its relations 
with the central and east European countries to a new and higher 
level as a favorable initiative.

Our relations of friendship and alliance with the United States 
have a special importance. We will give priority to the development 
of these relations, based on mutual interests.

Turkey and the USA are tied to each other by common values 
and ideals. We are determined to develop and diversify our relations 
with the USA on the basis of these common values and ideals.

Our Government attaches great importance to friendly relations 
and cooperation with the Soviet Union, which is going through a 
hisltoric restructuring process. It is our sincere Wish that this process 
ends in democracy and peace. We will follow a path consistent with 
this approach in the development of our relations with the individual 
republics of the Soviet Union. The same approach will dominate our 
relations with the neighbouring republics in Caucasia and other repub
lics with whom we have linguistic and cultural affinity.

One of our government’s primary objectives in to improve political, 
economic and cultural relations with the central and eastern European 
countries-pailticularly our neighbor Bulgaria-which have recently gained 
their freedoms and are making strides on the path to democracy and 
development.

We will continue to exert vigorous efforts to develop multidimen
sional relations with the countries surrounding the Black Sea within 
the framework of the Black Sea Economic Cooperation Region project.

Developing our relations with the countries of Asia and the Far 
East will be among the primary objectives of our Government. Within 
this context, I would like to emphasize our relations with the People’s 
Republic of China and Japan.

It is our sincere wish that the Middle East peace process will 
be brought to a successful conclusion tha t meets the legitimate rights 
and aspirations of the Palestinian people, including that of establishing 
a state, and ensuring guarantees for Israel’s right to live within secure 
borders. Turkey is ready to make every contribution, both to facilitate 
and accelerate the process, to achieve such'“‘a solution and to ensure 
that the result leads the way to a lasting order of cooperation. In 
the Middle East region, we will make efforts to bring about a comp
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rehensive security syst'em and to introduce confidence building measures 
through the creation of economic cooperation mechanisms with the 
participation of all nations.

Our relations with the Islamic Community and particularly with 
the Arab world, as its major component, will continue to retain their 
traditional importance and priority. Turkey’s constructive role in the 
development and cooperation arrangements within the Islamic world 
will be continued, and no effort will be spared to help solve the conflicts 
and problems dividing the Islamic world. Within this context, our 
main goal will be to strengthen the Organization of the Islamic Con
ference (OIC) and increase the effectiveness of the existing institu
tions within the OIC, We believe thalt the maintenance and streng
thening of our relations with Pakistan and neighboring Iran and en
hancing cooperation and solidarity with our traditional friends Saudi 
Araibia, Egypt and the Gulf countries will malke major constructive 
contributions to our efforts in this regard.

Distinguished Members of Parliament, It is our wish that our 
relations with our neighbor Greece be raised to a level which will 
serve the long-term interests of both countries, ensuring the solution 
of existing disputes between us through constructive and meaningful 
dialogue..

T he. existing bilateral problems between Turkey and Greece, some 
of which are inter-related, await a solution. The continental shalf dis
pute and the militarization of the islands in violation of the treaties 
concerning the Aegean Sea are some of them. >Our Government believes 
that none of these serious and important problems will disappear by 
denying their existence. The problems which stem from the Aegean 
Sea and the violation of the minority and human rights of the Turks 
living in Western Thrace can only be solved through a comprehensive 
and meaningful dialogue. To this end, we are ready to enter into 
negotiations without any precondition. Our Government will deploy, 
every effort to make moderation and common sense prevail in Tur
key’s relations with Greece, and expects the same from Greece. Abiding 
by the international and bilatral agreements and accords to which 
both countries are signatories and the responsibilities stemming from 
these documents, will be taken as the criteria demonstrating the good 
will sought in our relations.
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Mr. Speaker,
Distinguished Members,
The Cyprus problem is currently in its 28th year. Turkey since

rely hopes that this problem will be solved without further delay and 
within the shortest possible time. Our Government believes that the 
Cyprus problem can be solved through a constructive and meaningful 
dialogue between the two communities who have equal rights in the 
existence and future of the Island.

Our Government believes that, in view of the realities and bitter 
events of history, the security and prosperity of the Turkish Cypriot 
people can only be guaranteed by establishing a bi-zonal, bi-oommunal 
federal partnership based on the political equality of the two sides. 
We still retain our hope that such a solution can be achieved through 
inter-communal dialogue and by peaceful means. I t is not possible to 
accelerate this peace process by exerting foreign pressure or by expan
ding the scope of the problem. Within this framework, our Govern
ment will deploy all its efforts to assist' in and contribute to the solution 
of the problem, and will strongly support the efforts made by the 
Turkish Republic of Northern Cyprus in this regard. We will continue 
to contribute to raising the level of prosperity of the Turkish Cypriot 
people and their development efforts by making use of all our resources.

Mr. Speaker,
Honorable Members,
Our relations with our southern neighbours are closely related to 

the sensitivity they show towards the indivisible integrity of our 
country. Turkey is ready t:o continue cooperating with its southern 
neighbours in political, economic, financial and technological fields, pa
rallel with their actual and moral sensitivity towards the indivisible 
integrity of our country. In this regard, we note with satisfaction the 
positive developments in our relations with Syria in recent years and 
hope that necessary conditions can be created soon to normalize our 
relations with Iraq.

No one should doubt the seriousness and the importance of the 
economic and cultural role that Turkey can play in the Middle Bast. 
Turkey is in a position to conduct its political role and responsibilities 
towards good neighbourly relations in the region with full conciousness 
and effectiveness.

It ise of great importance that the basics of the foreign policy 
to be pursued by our Government be formed by a material infrastructure 
matured by our rich national historical heritage, formed within a de
mocratic, secular and pluralist frampwurkT-and pectfui of'"human
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rights and freedoms and contemporary values. To this end, importance 
will be attached to arrangements which will reflect the sensitivity and 
tendencies of our public opinion and which will render decision-makers 
in Turkish diplomacy the mental and moral support of a  multi-vocal 
environment. All necessary equipment and other facilities will be pro
vided to the domestic and overseas organization of our Ministry of 
Foreign Affairs to enable it to meet the contemporary foreign policy 
challenges and carry out its tasks in a most productive and effective 
manner.

The participation of your Supreme Assembly in every phase of 
the execution of our foreign policy will be a procedure closely followed 
by our Government. We believe this approach will constitute the most 
important supportive element in the safeguarding and promotion of 
important supportive element in the safeguarding and promation of 
our international interests.

BASIN AÇIKLAMASI 
(27 Kasim 1991)

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki gerilimin son günlerde gide
rek tırmanma göstermesi üzerine Başbakan Sayın Süleyman Demirel ta 
rafından Azerbaycan Başbakanı Haşan Hasaııov’a bir mesaj gönderil
miştir.

Mesajda, Azerbaycan’da vuku bulan ve birçok Azeri kardeşimizin 
hayatlarım kaybetmelerine yol açan son elim olaylar üzerine Azerbaycan 
ve Ermenistan arasında tırmanan gerilimin derin bir üzüntü ve endişeyle 
takip edildiği belirtilerek, uluslararası ilişkilerde yeni bir anlayışın ve iş
birliği ruhunun yerleştiği, sorunların barışçı yollarla çözümlenmesine, 
karşılıklı yarar ilkesine dayanan dostane ilişkiler tesisine gidildiği ve tüm 
dünyada bir güven ortamının oluşturulmasına çalışıldığı bir dönemde 
meydana gelen bu üzücü olayların bölge ülkeleri ve insanlık için bir talih
sizlik olarak değerlendirildiği kaydedilmektedir.

Mesajda ayrıca, çeşitli tahriklere kapılarak, bu durumu daha da tır
mandırmanın ve ileride telafisi pek güç sonuçlar doğuracak karar ve ha
reketlerden kaçınmanın bu aşamada sağduyunun bir gereği olduğu da 
vurgulanarak, aksine bir yaklaşımın bölge insanlarını daha derin acı
lara boğmaktan ve ülkeler arasındaki ilişkilerde tamiri zor derin tahri
bat yapmaktan başka bir amaca hizmet etmeyeceğine dikkat çekilmekte 
ve Azerbaycaıı’lı kardeşlerimizin son olayları sakin ve soğukkanlı bir 
şekilde değerlendireceklerine ve davalarına en uygun kararları alacak
larına olan inancımız dile getirilmektedir.

Mezkûr mesaj, yüksek muhatabına Moskova Büyükelçimiz tarafın
dan bugün Bakû’de elden tevdi edilecektir.
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TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE SOVYET SOSYALİST 
CUMHURİYETLERİ BİRLİĞİ ARASINDA YAPILAN VE LENİNAKAN

HAVAALANINA ZARURİ KOŞULLARDA VE ALET UÇUŞ 
KURALLARI (IFR) İLE İNİŞ - KALKIŞ YAPACAK SİVİL VE 

SİVİL AMAÇLI ASKERİ HAVA VASITALARININ 
UÇUŞLARINI DÜZENLEYEN PROTOKOL 

PROTOKOL

(28 Kasım 1991)

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyet
leri Birliği Hükümeti,

15 Temmuz 1937 tarihli «Türkiye Cumhuriyeti ile Sovyet Sosyalist 
Cumhuriyetleri Birliği arasında Hudut Hadise ve İhtilaflarının Sureti 
Tetkik ve Halline Müteallik Mukavelename»yi,

6 Şubat 1991 tarihli «Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sovyet 
Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Hükümeti arasında Harita Yapımı için 
Hava Fotoğraflarının Alımı ve Doğal Kaynakların Araştırılması ile Ta
rımsal İlaçlama, Doğal Afetler ve Kurtarma Amacıyla Sınır Bölgelerinde 
Yapılacak Uçuşlara İlişkin İşbirliği Protokolu»nu,

28/11/1991 tarihli Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sovyet Sos

yalist Cumhuriyetleri Birliği Hükümeti arasında Türk - Sovyet sınır hat
tının her iki tarafında kalan onar kilometrelik bölgenin içinde yapılacak 
Sivil ve Askeri Hava Vasıtalarının Uçuşlarını düzenleyen Protokolü» ve

7 Aralık 1944 tarihli Şikago Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşme
sinin 1. ve 2. maddeleri ile aynı Sözleşmenin 11 sayılı Ekinin İkinci Bölü
münün 2.1.1 paragrafını ve bununla ilgili Not’u,

Leninakan Havaalanının Türkiye - Sovyetler Birliği kara sınırına 
yakın konumunu ve bölgedeki zor coğrafi koşulları dikkate alarak,

Sözkonusu alana zaruri koşullarda ve Alet Uçuş Kuralları (IFR) 
ile iniş-kalkış yapacak sivil ve sivil amaçlı askeri hava vasıtalarının uçuş
larının güvenliğini sağlamak üzere

aşağıda belirtilen hususlarda mutabık kalmışlardır.

MADDE 1

Leninakan Havaalanına zaruri koşullarda ve Alet Uçuş Kuralları 
(IFR) ile iniş-kalkış yapacak sivil ve sivil amaçlı askeri hava vasıtaları
nın iniş ve kalkışları sırasında uygulayacakları trafik paternleri uyarınca 
sivil ve sivil amaçlı askeri hava vasıtaları, Türkiye - SSCB kara sınırının 
Protokolların asıllarma ekli ek haritada belirtilen 404700N - 4S4328E/
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4Ö4İ00N - 434100E /  403340N - 433830E noktaları arasında kalan bölge 
dahilindeki Türk hava sahasını bu sınırların batısına geçmeden kullana
bileceklerdir. Yukarıdaki kategoriye giren uçuşlar on km. lik bölge için
deki uçuşlara ilişkin mutabakatın ve sınırın ihlali olarak mütalaa edilme
yecektir. Türk tarafının sözkonusu hava sahası içindeki her türlü hüküm
ranlık hak ve yetkisi mahfuz kalacaktır.

MADDE 2
Sovyet Tarafı, sivil ve sivil amaçlı askeri hava vasıtalarının, Leni

nakan Havaalanına zaruri koşullarda ve Alet Uçuş Kuralları (IFR) ile 
iniş-kaTikışları sırasında uygulayacakları alet alçalma ve tırmanış planlarını 
işbu Protokolün ekinde bulunan haritadaki sınırların batısına geçilmek- 
sizin hazırlayarak Türk Tarafına sunacaktır.

Bu uygulamayla ilgili eşgüdüm ve Leninakan Havaalanı için, ortak 
kara sınırının batısına geçerek yapılacak uçuşların bilgilerinin teatisi 
Erivan ve Ankara ATC Merkezleri arasındaki telefon devreleri üzerin
den yapılacaktır. Bu çerçevede, Leninakan Havaalanına ait sadece gerekli 
bilgiler Erivan ACC tarafından Ankara ACC’ye gecikmeksizin bildirile
cektir. Böyle bir irtibat sağlanamadığı takdirde, Türk Hava sahasında 
bölümleri bulunan alet alçalma ve tırmanış planları kullanılmayacaktır.

MADDE 3
İki ülke ilgili Sivil Havacılık Makamları, sözkonusu ATC merkezleri 

arasında uygulamaya açıklık getirecek bir Anlaşma Mektubu düzenleye
cektir. Böyle bir Anlaşma Mektubunun hazırlanması, yürürlüğe girmesi 
veya değiştirilmesi en az formaliteyle gerçekleştirilecektir.

MADDE 4
Taraflar, işbu Protokol uyarınca yapılacak tüm uçuşlarda, hava 

trafik kontrol makamları ve hudut komiserleri veya yardımcıları vasıta
sıyla uçuş emniyetini sağlayacak ve diğer gerekli güvenlik önlemlerini 
alacaklardır.

MADDE 5
Türk Tarafı istediği zaman yazılı bir bildirimle işbu Protokolü sona 

erdirebilecektir. Bu durumda yazılı bildirimin alındığı tarihten itibaren 
işbu Protokol otuz gün daha yürürlükte kalacaktır.

İşbu Protokol Tarafların kendi mevzuatlarına göre onaylanacak ve 
onay belgelerinin diplomatik yoldan teati edilmesini müteakip yürürlüğe 
girecektir.

İşbu Protokol 28 Kasım 1991 tarihinde Moskova’da Türkçe ve Rusça 
olarak ikişer nüsha halinde düzenlenmiştir. Türkçe ve Rusça metinler eş 
değerde geçerlidir.
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TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE SOVYET SOSYALİST 
CUMHURİYETLERİ BİRLİĞİ HÜKÜMETİ ARASINDA TÜRK - 

SOVYET SİNİR HATTININ HER İKİ TARAFINDA KALAN ONAR 
KİLOMETRELİK BÖLGENİN İÇİNDE YAPILACAK SİVİL VE ASKERİ 
HAVA VASITALARININ UÇUŞLARINI DÜZENLEYEN PROTOKOL

(28 Kasım 1991)

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri 
Birliği Hükümeti,

15 Temmuz 1937 tarihli «Türkiye Cumhuriyeti ile Sovyet Sosyalist 
Cumhuriyetleri Birliği arasında Hudut Hadise ve İhtilaflarının Sureti 
Tetkik ve Halline Müteallik Mukaveleııame»yi dikkate alarak,

6 Şubat 1991 tarihli «Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sovyet 
Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Hükümeti arasında Harita Yapımı için 
Hava Fotoğraflarının Alımı ve Doğal kaynakların Araştırılması ile Ta
rımsal İlaçlama, Doğal Afetler ve Kurtarma amacıyla sınır bölgelerinde 
yapılacak uçuşlara ilişkin işbirliği Protokolü»nun hükümlerinden hareketle,

Türk - Sovyet sınır hattının her iki tarafında kalan onar kilomet
relik bölgenin içinde yapılacak sivil ve askeri hava vasıtalarının uçuşlarını 
düzenlemek amacıyla,

aşağıdaki hususlarda mutabakata varmışlardır.

MADDE 1

Karşı tarafın haberi olmaksızın sınır hattına on km’den yakın bulu
nan bölgelerde herhangi bir irtifada diğer tarafın sivil ve askeri hava 
vasıtaları uçuş yapamazlar.

Karşı tarafın haberi olmaksızın sivil ve askeri helikopterler sınır 
hattına iki km’den daha yakın bulunan bölgelerde herhangi bir irtifada 
uçuş yapamazlar.

MADDE 2

Madde l ’de belirtilen mesafelerden sınır hattına daha yakın sivil ve 
askeri hava vasıtaları ile helikopterlerin zorunlu uçuşlarında işbu Proto
kolün ekinde bulunan format çerçevesinde karşı tarafa bilgi verilmesi 
zorunludur, bu arada :

a) Askeri hava vasıtalarının planlı uçuşları için, uçuşların başlangıç 
tarihinden en az otuz gün önce diplomatik kanaldan,

Acilen yapılması gerekecek uçuşlarda uçuştan önce ivedi olarak, bu 
mümkün olmadığı takdirde, kalkıştan hemen sonra hava trafik kontrol 
makamları ile hudut komiserleri veya yardımcıları aracılığı ile,
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b) Sivil İıava vasıtalarının tarifeii uçuşları için, uçuşların başlan
gıç tarihinden en az oıibeş gün önce sivil havacılık makamları aracılığı ile,

Acilen yapılması gerekecek uçuşlarda (sivil helikopterler dahil) , 
uçuştan önce ivedi olarak, bu mümkün olmadığı takdirde, kalkıştan he
men sonra hava trafik kontrol makamları ile hudut komiserleri veya 
yardımcıları aracılığı ile,

c) Devlet sınırlarını korumak ile görevli helikopterlerin planlı 
uçuşları için, yıl boyunca düzenlenecek uçuşlarla ilgili bildirimler diplo
matik kanaldan blok olarak yapılır. Bu bildirimlerde helikopterlerin tipi, 
sürati, rengi, bordo numarası, uçuş yüksekliği, muhtemel rotası, uçuş 
bölgesi ve iniş ve kalkış yeri yer alacaktır. Değişiklikler ile ilgili bildirim
ler uçuşların başlangıç tarihinden en az otuz gün önce hudut komiserleri 
veya yardımcıları aracılığı ile,

Acilen yapılması gerekecek uçuşlar ile ilgili bildirimler, uçuştan 
önce ivedi olarak, bu mümkün olmadığı takdirde, kalkıştan hemen sonra 
hava trafik kontrol makamları ile hudut komiserleri veya yardımcıları 
aracılığı ile bildirilecektir.

MADDE 3

Sivil ve askeri hava vasıtalarının kara toprakları üzerinden devlet 
hududunun geçişleri, uluslararası kurallarla belirlenmiş koridorlardan ve 
konu ile ilgili bölgesel ve ikili anlaşmalarda belirlenen usullere göre ya
pılır.

Ortaya çıkan olağanüstü durumlarda hava vasıtalarının koridorlar 
dışında devlet hududunun geçişleri, bu uçuş şartları üzerinde her iki ta
rafın hudut komiserleri veya yardımcıları ve hava trafik kontrol makam
larının karşılıklı mutabakata varmasından sonra yapılabilir.

MADDE 4

Hudut hattına 10 km. lik sahaya yakın bulunan havaalanlarmdaki 
İFR/VFR hava trafik paternleri madde l ’de belirtilen sınır hattına yak
laşma limitlerini ihlâl etmeyecek şekilde düzenlenecektir.

Leninakan ve Erivan’daki Zvartnots ve Erebuny havaalanlarına 
uçuşları düzenleyen özel anlaşmalar iki ülke arasında imza edilmiştir.

MADDE 5

Sınır bölgesine bilinmeyen bir hava vasıtası girdiği zaman Taraf
lardan her biri bu hava vasıtasının kimliğinin belirlenmesi ve uçuşların 
emniyetinin sağlanması için hudut komiserleri veya yardımcıları ile hava 
trafik kontrol makamları vasıtasıyla işbirliğinde bulunacaklardır.
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MADDE 6
İşbu Protokol yürürlükte kaldığı müddetçe 15 Temmuz 1937 tarihli 

«Türkiye Cumhuriyeti ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği ara
sında Hudut Hadise ve İhtilaf lamım Sureti Tetkik ve Halline Müteallik 
Mukavelename Nihai Protokolu»nun 2 nci Maddeye Müteferri 2. madde
sinin 2. ve 3. paragraflarının uygulaması durdurulmuştur.

MADDE 7

İşbu Protokolün süresi yürürlüğe girdiği tarihten itibaren beş yıl
dır. Taraflardan biri, bu sürenin bitiminden en az altı ay önce feshi ih
barda bulunmadığı takdirde Protokol birer yıllık süreler için kendiliğin
den yenilenmiş sayılacaktır.

MADDE 8

Taraflardan herbiri gerekli gördüğü takdirde, İşbu Protokolün de
ğiştirilmesini veya gözden geçirilmesini yazılı olarak önerebilecektir. Bu 
durumda yazılı bildirimin alındığı tarihten itibaren en geç altmış gün 
içinde gerekli görüşmelere başlanacaktır.

MADDE 9

Taraflardan her biri, istediği zaman yazılı bir bildirimle İşbu Proto
kolü sona erdirebilecektir. Yazılı bildirimin alındığı tarihten sonra İşbu 
Protokol altmış gün daha yürürlükte kalacaktır.

MADDE 10

İşbu Protokol Tarafların kendi mevzuatlarına göre onaylanacak ve 
onay belgelerinin diplomatik yoldan teati edilmesini müteakip yürürlüğe 
girecektir.

İşbu Protokol 28 Kasım 1991 tarihinde Moskova’da Türkçe ve Rusça 
olarak ikişer niislıa halinde düzenlenmiştir. Türkçe ve Rusça metinler 
eş değerde geçerlidir.
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SSCB’NtN «ADMIRAL FLOTA SAYETSKOGO SOYUZA KUZNETSOV» 

ADLI GEMİSİNİN BOĞAZLARDAN GEÇİŞİ HAKKINDA BASINDA 

ÇIKAN HABERLERLE İLGİLİ BİR SORUYA 

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZCÜSÜ BÜYÜKELÇİ FİLİZ DİNÇMEN’İN

VERDİĞİ YANIT 

(29 Kasım 1991)

Öncelikle belirtmek isterim ki, sözkonusu geminin Boğazlardan ge
çişi konusunun herhangi bir gizliliği bulunmamaktadır.

Geminin geçişiyle ilgili işlemler, Ankara’daki Sovyet Sosyalist Cum
huriyetleri Birliği (SSCB) Büyükelçiliğinin 24 Kasım 1991 tarihli notası 
üzerine gerçekleştirilen ve Boğaz geçişlerinde yapılagelen mutad işlem
lerdir.

SSCB, anılan notada, «Admiral Flota Sovetskogo Soyuza Kuznetsov» 
adlı, 118 borda numaralı kruvazörün, 808 borda numaralı karakol gemisi 
eşliğinde, 2 Aralık 1991 günü Karadeniz’den Akdeniz’e geçeceğini beyan 
etmiş ve gemilerin toplam tonajını 48.500 ton olarak bildirmiştir.

Bildiğiniz üzere, Montreux Sözleşmesinde, Karadeniz’e sahildar ol
mayan ülkelerin Boğaz geçişlerinde 15.000 tonluk bir sınırlama mevcut
ken, Karadeniz’e kıyıdaş ülkeler için herhangi bir tonaj sınırlaması yoktur.

Montreux Sözleşmesi uyarınca Türkiye, Sovyetler Birliğince yapı
lan bu bildirimi, Sözleşme’ye taraf ülkelere intikal ettirmiştir.
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TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE TÜRKMENİSTAN ARASINDA

DOSTLUK YE İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI 

(3 Aralık 1991)

Aşağıda Taraflar olarak anılacak olan Türkiye Cumhuriyeti ile 
Türkmenistan;

İki ülke arasındaki tarih, kültür, dil ve gelenek yakınlığına daya
nan dostluk, anlayış ve dayanışma ruhunun çok yönlü bir işbirliğinin 
geliştirilmesi için gerekli zemini oluşturduğuna dair inançlarını belirterek,

Karşılıklı yarara dayanan siyasi, ekonomik ve kültürel bağların ge
liştirilmesi, dostluk ilişkilerinin ve işbirliğinin daha da güçlendirilmesi 
arzusuyla,

Aralarındaki mevcut dostluk ilişkilerine Birleşmiş Milletler Yasasının 
amaç ve ilkeleri, Helsinki Nihai Senedi, Yeni Bir Avrupa İçin Paris Ya
sası ve AGİK Sürecinde kabul edilen diğer belgelerde ifadesini bulan 
esaslar çerçevesinde ve hukukun üstünlüğü, egemenliğe ve bağımsızlığa 
saygı, içişlerine karışmama, hak eşitliği ve ortak yarar temelinde yeni 
ibr muhteva kazandırmak gerekliliğini teyid ederek,

İşbirliği ilişkilerinin dengeli, uzun süreli ve istikrarlı bir niteliğe 
kavuşması amacıyla,

Aşağıdaki hususlarda mutabık kalmışlardır :

MADDE 1
Taraflar, siyasal, ekonomik, ticari, bilimsel, teknik, kültürel, enfor

masyon, turizm, ulaştırma, spor ve diğer alanlarda karşılıklı yarar ilkesine 
dayalı işbirliğini geliştirmek ve genişletmek hususunda görüş birliği 
içindedirler.

MADDE 2
Taraflar, ilişkilerinin düzenli şekilde gelişmesini sağlamak amacıyla 

ikili ilişkilerinin durumu ile her iki tarafı da ilgilendiren bölgesel veya 
uluslararası konular hakkında düzenli aralarla danışmalarda bulunacak
lardır.

Taraflar, üst düzey Dışişleri Bakanlıkları yetkilileri ile Ankara ve 
Aşkabad’ta yapılacak siyasi danışmaların gündem konularını, yerini ve 
süresini önceden karşılıklı mutabakat ile belirleyecektirler.

MADDE 3
Taraflar, ticari ilişkilerin ve ekonomik işbirliğinin aralarındaki mü

nasebetlerin önemli bir unsurunu teşkil ettiğinden hareketle, aralarındaki
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ticaret hacminin mevcut potansiyele uygun bir düzeye yükseltilmesi ve 
ortak yatırım projelerinin geliştirilmesi ve uygulanması yönünde gayret 
göstereceklerdir.

Bu amaçla, taraflar iki ülke arasında mal, hizmet ve sermayenin 
geniş ve etkin dolaşımına kademeli olarak geçilmesi için uygun hukuki, 
ekonomik, mali ve ticari şartlan yaratmaya çalışacaklardır.

MADDE 4

Taraflar, çeşitli alanlardaki uzmanlarının ve öncelikle ekonomi, ka
mu idaresi, bankacılık, ticaret, sanayi ve uluslararası hukuk alanlarında 
görev yapan yöneticilerinin bilgi ve uzmanlıklarının karşılıklı olarak ge
liştirilmesi, her iki ülkenin potansiyel ve deneyimlerinin daha fazla tanı
tılması ve değerlendirilmesi için işbirliği yapılmasına önem verecekler 
ve bu çerçevede karşılıklı öğretmen, öğretim görevlisi, stajyer ve öğrenci 
değişimine yardımcı olacaklardır.

MADDE 5

Taraflar, çeşitli kamu kurumlan, iş çevreleri, meslek ve sanat ku
ruluşları, parlamentoları,, siyasi partileri ile sendikaları arasında temas 
ve ilişkiler kurulmasını, anılan kuruluşlar temsilcileri arasında karşılıklı 
ziyaretler teati edilmesini teşvik edecekler ve şehirleri arasında kardeş 
şehir bağları tesisini destekleyeceklerdir.

MADDE 6
Taraflar, ortak bir kültürel mirasa sahip halklarının birbirlerinin 

yaşam tarzlarını daha iyi tanımalarına olanak yaratacaklar, bu amaçla 
kişisel temasların arttırılmasını teşvik edecekler ve ülkelerinde Kültür 
Merkezlerinin açılması hususunda işbirliği yapacaklardır.

MADDE 7

Taraflar, konsolosluk ilişkilerinin geliştirilmesini sağlamak için bir
birlerinin ülkelerinde Başkonsolosluklar açmayı kararlaştırmışlardır.

MADDE 8
Taraflar, ulaşım ve telekomünikasyon alanlarında işbirliğinin ge

liştirilmesi televizyon ve haber ajansları arasında haber ve program tea
tisi yapılması hususunda mutabıktırlar.

MADDE 9
Taraflar, îşbu Anlaşma ile geliştirilen işbirliğinin ve dostluk ilişki

lerinin diğer ülkelerin menfaatlerine karşı olmadığını ve diğer devletler 
ile imzalamış oldukları ikili ve çok taraflı anlaşmalardan doğan yüküm
lülüklerini haleldar etmeyeceğim beyan ederler.
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MADDE 10

İşbu Anlaşma taraflarca mevzuatlarına uygun olarak onaylanmasını 
müteakip yürürlüğe girecektir.

Ankara’da 3 Aralık 1991 tarihinde Türkçe, Türkmence ve Rusça 
dillerinde üç nüsha olarak ve üç metin de aynı ölçüde geçerli olmak üzere 
imzalanmıştır.
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TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE TÜRKMENİSTAN ARASINDA 
EKONOMİK YE TİCARİ İŞBİRLİĞİNE DAİR

ANLAŞMA

(3 Aralık 1991)

Türkiye Cumhuriyeti ile Türkmenistan (bundan böyle Taraflar ola
rak anılacaktır),

7 Kasım 1990 tarihli Türkiye Cumhuriyeti ile Türkmenistan Sovyet 
Sosyalist Cumhuriyeti arasında Ekonomik, Ticari, Bilimsel ve Teknik 
İşbirliği Protokolü hükümlerini gözönünde bulundurarak,

Dengeli ve karşılıklı yarar esasına dayalı olarak gelişen ekonomik 
ve ticari işbirliğinin, ülkeleri arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkilerini 
güçlendireceğine olan inançlarını vurgulayarak,

Uluslararası hukukun ilke ve prensiplerine uygun olarak, ekonomik 
ve ticari işbirliğini geliştirmek ve bu işbirliğine istikrarlı, dengeli ve uzun 
vadeli bir nitelik kazandırmak amacıyla,

Aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır.
MADDE 1

Taraflar, mevcut imkanları ve milli mevzuatları çerçevesinde, coğ
rafi yakınlığın ve ekonomik potansiyellerinin sağladığı avantajlardan da 
yararlanarak, ekonomik ve ticari alanda kapsamlı, uzun vadeli ve istik
rarlı işbirliğini geliştirmek için her türlü çabayı göstereceklerdir.

MADDE 2
Taraflar, uluslararası ticarette kabul edilen uygulama ve esaslar 

çerçevesinde, ikili ticareti karşılıklı yarar esasına dayalı olarak artırmak, 
yaygınlaştırmak ve çeşitlendirmek için gerekli önlemleri alacaklardır.

MADDE 3
Taraflar, karşılıklı ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi ama

cıyla, bilgi alışverişini kolaylaştırmak için gerekli önlemleri alacaklar, iş 
çevreleri arasındaki temaslar ile heyet teatilerini teşvik edecekler ve ül
kelerinde düzenlenen uluslararası sergi, fuar ve ticari tanıtım faaliyet
lerine kuruluş, işletme ve firmalarının katılımını destekleyeceklerdir.

MADDE 4
Taraflar, her iki ülkenin firma ve kuruluşları arasında işbu Anlaş

ma ve iki ülkenin yürürlükteki mevzuatı çerçevesinde imzalanan sözleş
melerle başlatılan mal ve hizmet alımları ile ortak girişim faaliyetlerinin 
uluslararası ticari usul ve kurallara göre yürütülmesini sağlayacaklardır.

MADDE 5
Taraflar, ekonomik alanda öncelikle, başta pamuk olmak üzere ta

rım ürünlerinin üretilmesi, işlenmesi, taşınması ve saklanması, sanayi 
sektöründe tekstil fabrikaları ile küçük ve orta ölçekli ortak tesisler ku- 
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ruîması, petrol, kimya ve gaz sanayiine ait maden ve enerji kaynakları
nın aranması, çıkarılması ve işlenmesi, inşaat malzemeleri, hafif sanayi 
ürünleri ve temel ihtiyaç maddeleri üretimi, haberleşme teçhizatı ve 
tıbbi teçhizat üretimi, ulaştırma, telekomünikasyon ve turizm alanların
da ortak teşebbüsler kurulması, turizm ve sağlık tesisleri iıışaası konu
larında işbirliğini geliştirmek hususunda her türlü çabayı gösterecek
lerdir.

MADDE 6
Ekonomik ve ticari ilişkilere ait ödemeler, her iki ülkede yürürlükte 

bulunan mevzuat çerçevesinde, serbest döviz esasına ve uluslararası pi
yasalarda kabul gören usullere göre gerçekleştirilecektir.

MADDE 7
Taraflar, ülkeleri arasında karşılıklı ekonomik ve ticari faaliyetlerin 

gelişmesinde bankacılık sektörünün önemini vurgulayarak, yetkili ban
kalarının bu alandaki işbirliğini teşvik edeceklerdir.

MADDE 8
Taraflar, ekonomik ve ticari işbirliğinin düzenli bir şekilde gelişme

sini temin amacıyla gerekli görülmesi halinde bir Türk - Türkmen İş Kon
seyi ve/veya Çalışma Grubu kurulması için ilgili kuruluşlara tavsiyede 
bulunacaklardır.

MADDE 9
Taraflar, işbu Anlaşmanın uygulanışını gözden geçirmek, ekonomik 

ve ticari işbirliğini daha fazla geliştirme imkanlarını görüşmek üzere 
gerekli görülen hallerde biraraya geleceklerdir.

MADDE 10
Taraflar, işbu Anlaşma çerçevesinde yürütülen işbirliğinin gerekli 

kılması halinde, bu Anlaşmada karşılıklı olarak mutabık kalınacak deği
şiklik ve ilaveleri yapacaklardır.

MADDE 11
İşbu Anlaşma uyarınca ticari ilişkide bulunan Türk ve Türkmen 

firmaları arasında doğabilecek ihtilaflar, kendi aralarında yaptıkları söz
leşmelerde yer alan hükümler çerçevesinde çözümlenecektir.

MADDE 12
İşbu Anlaşma, her iki ülkede yürürlükte olan usullere göre onaylan

dığının diplomatik kanalardan son bildirim tarihinde yürürlüğe girecek 
ve bir yıl süreyle geçerli olacaktır.

Taraflardan biri, yürürlük süresi bitiminden üç ay önce, Anlaşmayı 
sona erdirmek istediğini yazılı olarak bildirmedikçe, işbu Anlaşma her 
defasında birer yıllık süreler için yenilenmiş olacaktır.

İşbu Anlaşma, 3 Aralık 1991 tarihinde Ankara’da aynı derecede ge
çerli Türkçe, Türkmence ve Rusça üç nüsha olarak düzenlenmiştir.
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TÜRKİYE - TÜRKMENİSTAN MUTABAKAT ZAPTI

(3 Aralık 1991)

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve Türkmenistan Devlet Baş
kanı 2 - S Aralık 1991 günleri Ankara’da yaptıkları görüşmede aşağıdaki 
hususlarda mutabakata varmışlardır.

1. Haberleşme ve Ulaştırma
Taraflar, Türkiye Cumhuriyeti ile Türkmenistan arasında haberleş

me ve ulaştırma alanında işbirliğinin geliştirilmesi hususunda mutabık 
kalmışlardır.

a) Türk tarafı, karşılıklı yarar esasına dayalı olarak Türkmenis
tan’da haberleşme sistemlerinin geliştirilmesine yardımcı olacaktır.

b) Taraflar, Türkiye Cumhuriyeti ile Türkmenistan arasında İran 
ve diğer güzergahlar üzerinden demiryolu bağlantısının kurulması im
kanlarını araştıracaklardır.

c) Taraflar, Aşkabat ile İstanbul - Ankara arasında uçak seferleri
nin yapılması hususundaki imkanları araştıracaklardır.

d) Taraflar, iki ülke arasında karayolu bağlantısının sağlanması 
imkanlarım araştıracaklardır.

e) Taraflar, aralarındaki taşıma hizmetlerini geliştirmek için Hazar 
Denizi - Yolga, Don kanalları - Karadeniz arasındaki bağlantı imkanlarını 
araştırmak hususunda mutabık kalmışlardır.

2. Ekonomik İşbirliği
a) İş Konseyi Kurulması
Türkiye Cumhuriyeti ile Türkmenistan arasında ticari ve ekonomik 

ilişkileri geliştirmek için bir İş Konseyi kurulacaktır. Bu husustaki çalış
malar en kısa zamanda başlatılacaktır.

b) Ticari İlişkiler
Taraflar, serbest döviz esasına dayanan bir sistem içinde ticari iliş

kilerinin geliştirilmesi için her türlü gayreti göstereceklerdir. Bu amaçla, 
karşılıklı ticari malların tanıtılması için heyetler teati edilecek, sergiler 
açılacak, sempozyumlar düzenlenecektir.

c) İnşaat ve İnşaat Malzemeleri Üretiminde İşbirliği
Taraflar, Türkmenistan’da inşaat sektörünün geliştirilmesi ve inşaat 

malzemeleri üretimi hususunda işbirliği yapılmasında mutabık kalmış
lardır.

d) Bankacılık
Türk tarafı, Türkmenistan’ın serbest piyasa ekonomisine geçiş sü

recine yardımcı olmak amacıyla bankacılık alanında teknik yardımda 
bulunacak, ayrıca Türkmenistan’a kredi vermek imkanlarını araştıracak
tır.
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3. Doğal Gaz

Taraflar, Türkmenistan’ın Türkiye’ye doğal gaz ihracı imkanlarını 
araştıracaklardır. Bu amaçla incelemelerde bulunmak üzere Türkiye’den 
bir heyet en kısa zamanda Türkmenistan’ı ziyaret edecektir.

4. Petro-Kimya

Türkmenistan, petro-kimya ve benzeri alanlarda sanayi tesislerinin 
kurulması hususunda Türkiye ile işbirliği yapmak arzusunu belirtmiştir,

Taraflar, petrole dayalı sanayiler ile petro-kimya tesislerinin kurul
ması ve geliştirilmesi alanında işbirliği imkanlarını araştıracaklardır.

5. Küçük ve Orta ölçekli Sanayilerin Kurulması ve Geliştirilmesi

Taraflar, Türkmenistan’da küçük ve orta ölçekli sanayilerin kurul
ması ve geliştirilmesi amacıyla teknik danışmanlık, eğitim ve ortak ya
tırımları kapsayan bir işbirliği yapacaklardır.

Bu konuda yerinde incelemeler yapmak üzere Türkiye’nin KOSGEB 
kuruluşundan bir heyet Türkmenistan’ı ziyaret edecektir.

6. Turizm ve Spor İşbirliği

Taraflar, turizm ve spor alanında işbirliği yapmak hususunda mu
tabakata varmışlardır. Bu konularda ayrı protokollar düzenlenecektir.

7. Kültür, Eğitim ve Teknik İşbirliği

a) Kültür

Taraflar, iki ülke arasında mevcut kültürel işbirliğinin daha da ge
liştirilmesi hususunda mutabık kalmışlardır.

b) Eğitim ve Teknik İşbirliği

Taraflar, eğitim ve bilim alanında işbirliğini geliştirmek ve özellikle 
yüksek öğretim kuramlarında karşılıklı eğitim imkanlarını yaratmak 
hususunda mutabık kalmışlardır. Türk tarafı, bu hususta Türkmenistan’a 
çeşitli burslar sağlayacaktır.

Türk tarafı, Türkmenistan’ın serbest piyasa ekonomisine geçiş sü
recine katkıda bulunmak üzere iş idaresi, mühendislik, pazarlama gibi 
alanlarda teknik yardımda bulunacak, kısa ve uzun süreli eğitim prog
ramları düzenleyecektir.

«sS

3 Aralık 1991 tarihinde Ankara’da aynı derecede geçerli Türkçe, 
Türkmence ve Rusça ikişer nüsha olarak düzenlenmiştir.
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AGREEMENT BETWEEN THE EFTA STATES
AND TURKEY 

(10 December 1991)

Preamble
The Republic of Austria, the Republic of Finland, the Republic of 

Iceland, the Principality of Liechtenstein, the Kingdom of Norway, the 
Kingdom of Sweden and the Swiss Confederation, on the one hand, 
(hereinafter called the EFTA States) and the Republic of Turkey, on the 
other hand, (hereinafter called Turkey),

Recalling their intention to participate actively in the process of 
economic integration in Europe and expressing their preparedness to co
operate in seeking wrays and means to strengthen this process;

Having regard to the Convention establishing the European Free 
Trade Association (EFTA) ;

Having regard to the Agreements between the EFTA States and 
the European Communities;

Having regard to the Agreement creating an Association between 
Turkey and the European Economic Community;

Having regard to the experience gained from the co-operation 
developed in the light of the aforementioned relations as well as between 
individual EFTA States and Turkey;

Declaring their willingness to take action with a view to promoting 
harmonious development of their trade as well as to expanding and 
diversifying their mutual co-operation in fields of common interest, 
including fields not covered by this Agreement, thus creating a frame
work and supportive environment based on equality, non-discrimination, 
and a balance of rights and obligations;

Recalling the mutual interest of the EFTA States and Turkey in 
the continual reinforcement of the multilateral trading system and 
considering their capacity as Contracting Parties of the General Agree
ment on Tariffs and Trade, the provisions and instruments of which 
constitute a basis for their foreign trade policy;

Resolved to lay down for this purpose provisions aimed at a prog
ressive abolition of the obstacles to trade between the EFTA States and 
Turkey in accordance with the provisions of that Agreement, in particular 
those concerning the establishment of free trade areas;
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Considering that no provisions of this Agreement may be interpreted 
as exempting the States Parties to this Agreement, from their obligations 
under other international agreements;

HAVE DECIDED, in pursuance of these objectives, to conclude the 
following Agreement:

Article 1

Objectives

The objectives of this Agreement are:

(a) to promote, through the expansion of reciprocal trade, the 
harmonious development of economic relations between the EFTA States 
and Turkey;

(b) to provide fair conditions of competition for trade between 
the EFTA States and Turkey;

(c) to contribute in this way, by the removal of barriers to trade, 
to the harmonious development and expansion of world trade;

(d) to enhance co-operation between the EFTA States and Turkey.

Article 2

Scope

1. The Agreement shall apply

(a) to products falling within Chapters 25 to 97 of the Harmonized 
Commodity Description and Coding System, excluding the products listed 
in Annex I;

(b) to products specified in Protocol A, with due regard to the 
arrangements provided for in that Protocol;

j
(c) to fish and other marine products as provided for in Annex II;

originating in a State Party to this Agreement.

2. The provisions concerning trade in agricultural products which 
are not covered by paragraph 1 are contained in Article 11.

3. This Agreement applies to trade relations between, on the one 
hand, each EFTA State and, on the other hand, Turkey. It shall not apply 
to the trade relations between EFTA States, exeept if otherwise provided 
for in this Agerement.
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Rules of origin and co-operation in customs administration

1. Protocol B lays down the rules of origin and methods of admi
nistrative co-operation.

2. The States Parties to this Agreement shall take appropriate 
measures, including arrangements regarding administrative co-operation, 
to ensure that the provisions of Article 4 to 7 and 12 are effectively and 
harmoniously applied, taking into account the need to reduce as far as 
possible the formalities imposed on trade and the need to achieve mutually 
satisfactory solutions to any difficulties arising out of the operation of 
those provisions.

Article 4

Customs duties on imports and charges having equivalent effect

1. No new customs duty on imports or charge having equivalent 
effect shall be introduced in trade between the EFTA States and Turkey.

2. Upon the entry into force of this Agreement, the EFTA States 
shall abolish all customs duties on imports and any charges having 
equivalent effect for products originating in Turkey as in force on 1 
January 1991, except for products specified in Annexes HI and IV for 
which customs duties on imports and charges having equivalent effect 
shall be progressively abolished in accordance with the provisions laid 
down in these Annexes.

3. For products originating in an EFTA State, Turkey shall 
progressively abolish all customs duties on imports as in force on 21 
November 1970 and charges having equivalent effect as in force on the 
date of the entry into force of this Agreement as specified in Annexes
II, IV and V according to the arrangements or timetables defined in 
these Annexes.

4. The basic duty to which successive reductions provided for in 
paragraphs 2 and 3 are to be applied shall, for each product, be the most
favoured-nation duty applied on the dates mentioned therein.

Article 5

Customs duties of a fiscal nature

1. The provisions of paragraphs 1 to 3 of Article 4 shall also apply 
to customs duties of a fiscal nature except as provided for in Annex VI.
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2. The States Parties to this Agreement may replace a customs 
duty of a fiscal nature or the fiscal element of a customs duty by an 
internal tax.

Article 6

Customs duties on exports and charges having equivalent effect

1. No new customs duty on exports or charge having equivalent
effect shall be introduced in trade between the EFTA States and Turkey.

2. Upon the entry into force of this Agreement, customs duties 
on exports and any charges having equivalent effect shall be abolished, 
except as provided for in Annex VII.

Article 7

Quantitative restrictions and measures having equivalent effect

1. No new quantitative restriction on imports or exports or
measures having equivalent effect shall be introduced in trade between 
the EFTA States and Turkey, except as provided for in Annex VIII.

2. Upon the entry into force of this Agreement, quantitative
restrictions on imports or exports and measures having equivalent effect 
shall be abolished, except as provided for in Annex VIII.

3. For the purpose of this Agreement «quantitative restrictions 
and measures having equivalent effect» means prohibitions or restrictions 
on imports or exports into an EFTA State from Turkey or into Turkey 
from an EFTA State made effective through quotas, import or export 
licences or other administrative measures and requirements restricting 
trade.

Article 8

Non-economic reasons for restrictions

This Agreement shall not preclude prohibitions or restrictions on 
imports, exports or goods in transit justified on grounds of public mora
lity, public policy or public security, the protection of health and life of 
humans, animals or plants and of the environment, the protection of 
national treasures possessing artistic, historic or archaeological value, 
or the protection of industrial and commercial property, or rules relating 
to gold or silver. Such prohibitions or restrictions shall not, however, 
constitute a means of arbitrary d iscrim inations a disguised restriction 
on trade between an EFTA State and Turkey.
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State monopolies
1. The States Parties to this Agreement shall ensure that any 

state monopoly of a commercial character be adjusted so that no 
discrimination regarding the conditions under which goods are procured 
and marketed will exist between nationals of the EFTA States and 
Turkey.

2. The provisions of this Article shall apply to any body through 
which the competent authorities of the States Parties to this Agreement, 
in law or in fact, either directly or indirectly supervise, determine or 
appreciably influence imports or exports between the States Parties to 
this Agreement. These provisions shall likewise apply to monopolies 
delegated by the State to others.

Article 10

Information procedure on draft technical regulations
The EFTA States and Turkey shall notify each other, at the earliest 

practicable stage and in accordance with the provisions laid down in 
Annex IX, of draft technical regulations and draft amendments thereto 
which they intend to issue.

Article 11

Trade in agricultural products

1. The States Parties to this Agreement declare their readiness
to foster, in so far as their agricultural policies allow, the harmonious
development of trade in agricultural products.

2. In pursuance of this objective a bilateral arrangement providing 
for measures to facilitate trade in agricultural products has been conclu
ded between each EFTA State and Turkey.

3. The States Parties to this Agreement shall apply their regulations 
in veterinary, plant health and health matters in a non-discriminatory 
fashion and shall not introduce any new measures that have the effect 
of unduly obstructing trade.

Article 12 

Internal taxation
1. The States Parties to this Agreement shall refrain from any

measures or practice of an internal fiscal nature establishing, whether
directly or indirectly, discrimination between the products originating 
in an EFTA State and like products originating in Turkey.
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2. Products exported to one of the States Parties to this Agreement 
may not benefit from repayment of internal taxes in excess of the amount 
of direct or indirect taxes imposed on them.

Article 13

Payments

Payments relating to trade between an EFTA State and Turkey 
and the transfer of such payments to the State Party to this Agreement, 
where the creditor resides shall be free from any restrictions.

The States Parties to this Agreement shall refrain from any 
exchange or administrative restrictions on the grant, repayment or 
acceptance of short-term and medium-term credits covering commercial 
transactions in which a resident participates.

Article 14

Public procurement

1. The States Parties to this Agreement consider the effective 
liberalization of their respective public procurement markets an integral 
objective of this Agreement.

2. The States Parties to this Agreement shall progressively adjust 
the conditions governing the participation in contracts awarded by public 
authorities and public undertakings, and by private undertakings which 
have been granted special or exclusive rights, so as to ensure transparency 
and non-discrimination between suppliers from the States Parties to this 
Agreement.

3. The formulation of the practical modalities shall be entrusted 
to the Joint Committee and they shall be elaborated on the basis of the 
balance of rights and obligations between States Parties to this Agree
ment. The Joint Committee shall lay down the necessary scope, timetable 
and rules as soon as possible, taking into account the solutions agreed 
upon within the General Agreement on Tariffs and Trade and with third 
countries in this field.

4. The concerned States Parties to this Agreement shall endeavour 
to accede to the relevant Agreements in the framework of the General 
Agreement on Tariffs and Trade.

Article 15

Protection of intellectual property

1. In order to ensure the smooth functioning of this Agreement 
in accordance with its objectives and in order to avoid trade distortion,
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the States Parties to this Agreement shall take steps to grant and ensure 
adequate and effective protection of intellectual property rights.

2. The States Parties to this Agreement shall take all necessary 
measures to enforce these rights against infringement, and particularly 
against counterfeiting and piracy.

3. In fulfilment of its commitments under international agreements 
and legislation in the fields of intellectual property rights, Turkey shall 
not grant treatment less favourable to nationals of EFTA States than 
that accorded to nationals of any other State. The treatment granted 
by the EFTA States to Turkish nationals in the same field will not be 
less favourable than that accorded to nationals of EFTA States by 
Turkey.

4. Any EFTA State and Turkey may conclude further agreements 
exceeding the requirements of this Agreement, provided that such 
agreement shall be open to all EFTA tSates on terms equivalent to those 
under the agreements and that they shall be ready to enter into good 
faith negotiations to this end.

5. The Joint Committee shall keep the implementation of intellec
tual property rights under review. At the request of a State Party to 
this Agreement consultations will take place in the Joint Committee on 
any m atter concerning intellectual property rights.

6. The States Parties to this Agreement agree to hold expert 
consultations, at the request of any State Party, on activities relating 
to the existing or future bilateral agreements or international conventions 
on harmonization, administration and enforcement of intellectual property 
and on activities in international organisations, as well as on their 
relations with third countries in the field of intellectual property.

Article 16

Fulfilment of obligations

1. The States Parties to this Agreement shall take all necessary 
measures to ensure the achievement of the objectives of this Agreement 
and the fulfilment of their obligations under this Agreement.

2. If an EFTA State considers that Turkey has, or if Turkey 
considers that an EFTA State has, failed to fulfil an obligation under 
this Agreement, the State Party concerned may take the appropriate 
measures under the conditions and in accordance with the procedures 
laid down in Article 23.
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Rules of competition concerning undertakings

1. The following are incompatible with the proper functioning of 
this Agreement in so far as they may affect trade between an EFTA 
State and Turkey:

(a) all agreements between undertakings, decisions by associations 
of undertakings and concerted practices between undertakings which 
have as their object or effect the prevention, restriction or distortion of 
competition;

(b) abuse by one or more undertakings of a dominant position in 
the territories of the States Parties to this Agreement as a whole or in 
a substantial part thereof.

2. These provisions shall also apply to the activities of public 
undertakings, and undertakings to which the States Parties to this 
Agreement grant special or exclusive rights, in so far as the application 
of these provisions does not obstruct the performance, in law or in fact, 
of their particular public tasks.

3. If a State Party to this Agreement considers that a given practice 
is incompatible with this Article, it may take appropriate measures under 
the conditions and in accordance with the procedures laid down in 
Article 23.

Article 18

State aid

1. Any aid granted by a State Party to this Agreement or through 
State resources in any form whatsoever which distorts or threatens to 
distort competition by favouring certain undertakings or the production 
of certain goods shall, in so far as it may affect trade between an EFTA 
State and Turkey, be incompatible with the proper functioning of this 
Agreement.

2. Any practices contrary to paragraph 1 shall be assessed on the 
basis of the criteria set out in Annex X.

3. As regards the implementation of paragraphs 1 and 2, Turkey 
may grant, until 31 December 1995 and in conformity with its commit
ments to the European Economic Community^ with a view to promote

(a) aid with a higher intensity than would be tolerated for EFTA 
States by way of measures contained in Annex X, paragraph (c)

Article 17
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(b) indirect aid to export of goods.
'With a view to promote its economic development. These forms 

of aid shall be considered to be compatible with the proper functioning 
of this Agreement, if they do not alter the conditions of trade to an 
extent inconsistent with the interests of the States Parties to 
this Agreement.

4. The States Parties to this Agreement shall ensure the transpa
rency of state aid measures by exchanging information as provided for 
in Annex XL The Joint Committee shall, within one year after the entry 
into force of this Agreement, adopt the necessary rules for the implemen
tation of this paragraph.

5. If a State Party to this Agreement considers that a given 
practice is incompatible with paragraphs 1 to 8, it may levy countervailing 
duties under the conditions and in accordance with the procedures laid 
down in Article 23.

Article 19

Dumping*

1. If a State Party to this Agreement finds that dumping is taking 
place in trade relations governed by this Agreement, it may take 
appropriate measures against that practice in accordance with Article 
VI of the General Agreement on Tariffs and Trade and the rules estab
lished by agreements related to that Article, under the conditions and 
in accordance with the procedures laid down in Article 23.

2. The concerned States Parties to this Agreement shall endeavour 
to accede to the relevant agreements in the framework of the General 
Agreement on Tariffs and Trade.

Article 20

Emergency action on imports of particular products

If an increase in imports of a given product originating in an EFTA 
State or Turkey occurs in quantities or under conditions which are, or 
are likely to cause:

(a) serious injury to domestic producers of like or directly compe
titive products in the territory of the other State Party, or

(b) serious disturbances in any sector of the economy or difficulties 
which could bring about serious deterioration in the economic situation 
of a region,
the State Party concerned may take appropriate measures under the 
conditions and in accordance with the procedures laid down in Article 23. 
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Re-export and serious shortage

Where compliance with the provisions of Articles 6 and 7 leads to:

(1) re-export towards a third country against which the exporting 
State Party to this Agreement maintains for the product concerned 
quantitative export restrictions, export duties or measures or charges 
having equivalent effect; or

(2) a serious shortage, or threat thereof, of a product essential 
to the exporting State Party to this Agreement;
and where the situations referred to above give rise or are likely to give 
rise to major difficulties for the exporting State Party to this Agree
ment, that State Party may take appropriate measures under the condi
tions and in accordance with the procedures laid down in Article 23.

Article 22

Balance of payments difficulties

1. Where a State Party to this Agreement is in difficulties or is 
seriously threatened v/ith difficulties as regards its balance of payments, 
it may derogate from the provisions of Articles 4 and 7 and take 
appropriate measures under the conditions and in accordance with the 
procedures laid down in Article 23.

2. Any State Party to this Agreement shall notify the Joint 
Committee of any measures in accordance with paragraph 1 prior to 
their introduction and have them examined by the Joint Committee, if 
circumstances permit, before they come into force.

3. The application of such measures by a State Party to this 
Agreement shall be subject to the conditions provided for in the relevant 
Articles of the General Agreement on Tariffs and Trade, to the Declara
tion of GATT of 1979 on Trade Measures Taken for Balance of Payments 
Purposes, as well as future relevant instruments to be agreed upon by 
the Parties under the auspices of the General Agreement on Tariffs and 
Trade.

4. The Joint Committee shall keep the situation under review, in 
particular with the purpose of avoiding serious disturbance of the 
functioning of this Agreement. The Joint Committee shall, during such 
review or upon the request of a State Party, examine the need to 
maintain the measures taken.



Article 23

Procedure for the application of safeguard measures

1. Before initiating the procedure for the application of safeguard 
measures set out in this Article, the States Parties to this Agreement 
shall endeavour to solve any differences between themselves through 
direct consultations, and shall inform the other States Parties thereof.

2. In the cases specified in Articles 16 to 22 a State Party to this 
Agreement which is considering to resort to safeguard measures shall 
promptly notify the Joint Committee thereof. The Parties concerned 
shall provide the Joint Committee with all relevant information and 
give it the assistance required to examine the case. Consultations between 
them shall take place without delay in the Joint Committee with a view 
to finding a commonly acceptable solution.

3. If, within three months of the m atter being referred to the 
Joint Committee, the State Party in question fails to put an end to the 
practice objected to or to the difficulties notified and in the absence of 
a decision by the Joint Committee in the matter, the concerned State 
Party may adopt the safeguard measures it considers necessary to remedy 
the situation.

4. The safeguard measures taken shall be notified immediately to 
the Joint Committee. They shall be restricted, with regard to their 
extent and to their duration, to what is strictly necessary in order to 
rectify the situation giving rise to their application and shall not be in 
excess of the damage caused by the practice or the difficulty in question. 
Priority shall be given to such measures as will least disturb the functi
oning of this Agreement. Measures taken by Turkey against an action 
or an omission of an EFTA State or measures taken by an EFTA State 
against an action or an omission of Turkey may only affect the trade 
with that State.

5. The safeguard measures taken shall be the subject of regular 
consultations within the Joint Committee with a view to their relaxation, 
substitution or abolition without delay.

6. Where exceptional circumstances requiring immediate action 
make prior examination impossible, the State Party concerned may, in 
the cases of Articles 1 9to 22, apply forthwith the precautionary measures 
strictly necessary to remedy the situation. The measures shall be notified 
without delay to the Joint Committee and consultations between the 
States Parties to this Agreement shall take place within the Joint 
Committee.
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Security exceptions

Nothing in this Agreement shall prevent a State Party to it from 
taking any measures which it considers necessary:

(a) to prevent the disclosure of information contrary to its 
essential security interests;

(b) for the protection of its essential security interests or for 
the implementation of international obligations or national policies

(i) relating to the traffic in arms, ammunition and implements 
of war and to such traffic in other goods, materials and services as is 
carried on directly or indirectly for the purpose of supplying a military 
establishment; or

(ii) relating to the non-proliferation of biological and chemical 
weapons, nuclear weapons or other nuclear explosive devices; or

(iii) in time of war or other serious international tension,

Article 25

Establishment of the Joint Committee

1. A Joint Committee is hereby established in which each State 
Party to this Agreement shall be represented. The Joint Committee shall 
be responsible for the administration of this Agreement and shall ensure 
its proper implementation.

2. For the purpose of the proper implementation of this Agreement, 
the States Parties to it shall exchange information and, at the request 
of any Party, shall hold consultations within the Joint Committee. The 
Joint Committee shall keep under review the possibility of further 
removal of the obstacles to trade between the EFTA States and Turkey.

3. The Joint Committee may, in accordance with the provisions of 
paragraph 3 of Article 26, take decisions in the cases provided for in this 
Agreement. On other matters the Joint Committee may make recom
mendations.

Article 26

Procedures of the Joint Committee

1. For the proper implementation of this Agreement, the Joint 
Committee shall meet at an appropriate level whenever necessary but 
at least once a year. Each State Party to this Agreement may request 
that a meeting be held.

Article 24
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2. The Joint Committee shall act by common agreement.

3. If a representative in the Joint Committee of a State Party to 
this Agreement has accepted a decision subject to the fulfilment of 
constitutional requirements, the decision shall enter into force, if no later 
date is contained therein, on the day the lifting of the reservation is 
notified.

4. The Joint Committee shall adopt its rules of procedure which 
shall, inter alia, contain provisions for convening meetings and for the 
designation of the Chairman and his term of office.

5. The Joint Committee may decide to set up such sub-committees 
and working parties as it considers necessary to assist it in accomplishing 
its tasks.

Article 27

Evolutionary clause
1. Where a State Party to this Agreement considers that it would 

be useful in the interests of the economies of the States Parties to this 
Agreement to develop the relations established by this Agreement by 
extending them to fields not covered thereby, it shall submit a reasoned 
request to them.

The States Parties to this Agreement may instruct the Joint 
Committee to examine this request and, where appropriate, to make 
recommendations to them.

2. Agreements resulting from the procedure referred to in parag
raph 1 will be subject to ratification or approval by the States Parties 
to this Agreement in accordance with their own procedures.

Article 28

Amendments
Amendments to this Agreement, other than those referred to in 

paragraph 3 of Article 25, 'which are approved by the Joint Committee 
shall be submitted to the States Parties to this Agreement for acceptance 
and shall enter into force if accepted by all the Parties. The instruments 
of acceptance shall be deposited with the Depositary.

Article 29

Protocols and Annexes
Protocols A, B and C and Annexes I to XI of this Agreement shall 

form an integral part thereof. The Joint Committee may decide to amend 
the Protocols and Annexes.
454



Article 30

Trade relations governed by other Agreements

This Agreement shall not prevent the maintenance or establishment 
of customs unions, free trade areas or arrangements for frontier trade 
to the extent that these do not negatively affect the trade régime and in 
particular the provisions concerning rules of origin provided for by this 
Agreement.

Article 31

Territorial application

This Agreement shall apply to the territories of the States Parties 
to this Agreement.

Article 32

Accession

1. Any State, Member of the European Free Trade Association, 
may accede to this Agreement, provided that the Joint Committee decides 
to approve its accession, on such terms and conditions as may be set out 
in that decision. The instrument of accession shall be deposited with the 
Depositary.

2. In relation to an acceding State, the Agreement shall enter into 
force on the first day of the third month following the deposit of its 
instrument of accession.

Article 33

Withdrawal and expiration

1. Each State Party may withdraw from this Agreement by means 
of a written notification to the Depositary. The withdrawal shall take 
effect six months after the date on which the notification is received 
the notification is received by'the Depositary.

2. If Turkey withdraws, the Agreement shall expire at the end of 
the notice period, and if all EFTA States withdraw it shall expire at the 
end of the latest notice period.

3. Any EFTA Member State which withdr|\vs from the Convention 
establishing the European Froe Trade Association shall ipso facto on 
the withdrawal takes effect cease to be a State Party to this Agreement.
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Entry into force

1. This Agreement shall enter into force on 1 April 1992 provided 
that all Signatory States have deposited their instruments of ratification 
or acceptance with the Depositary.

2. If this Agreement has not entered into force in accordance with 
the provision of paragraph 1 and provided that Turkey has deposited its 
instrument of ratification or acceptance, representatives of the Signatory 
States having deposited such an instrument shall meet before 1 May 1992 
and may decide when the Agreement shall enter into force in relation 
to those States. As long as no such decision has been taken a meeting 
for the same purpose shall be held not later than thirty  days after any 
further Signatory State has deposited its instrument.

3. In relation to a Signatory State depositing its instrument of 
ratification or acceptance after the meeting referred to in paragraph 2, 
this Agreement shall enter into force on the first day of the second month 
following the deposit of its instrument with the Depositary but not before 
the date decided upon in accordance with paragraph 2.

Article 35

Depositary

The Government of Sweden, acting as Depositary, shall notify all 
States that have signed or acceded to this Agreement of the deposit of 
any instrument of ratification, acceptance or accession, the entry into 
force of this Agreement, any other act or notification relating to this 
Agreement or of its expiry.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned plenipotentiaries, being 
duly authorized thereto, have signed the present Agreement.

DONE at Geneva on 10 December 1991, in a single authentic copy 
in the English language which shall be deposited with the Government 
of Sweden. The Depositary shall transmit certified copies to all Signatory 
States and States acceding to this Agreement.

Article 34
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TÜRKİYE - EFTA SERBEST TİCARET YE İŞBİRLİĞİ 

ANLAŞMASI HAKKINDA NOT

Türkiye ile EFTA (European Free Trade Association - Avrupa 
Serbest Mübadele Birliği) ülkeleri (Avusturya, Finlandiya, İzlanda, Nor
veç, İsveç, İsviçre ve Lihtenştayn) arasında bir Serbest Ticaret ve İşbir
liği Anlaşması imzalanması amacıyla 22 - 23 Kasım 1990 tarihinde baş
latılan müzakereler, üzerinde mutabık kalman anlaşma metninin 17 Ekim 
1991 tarihinde Cenevre’de, Türkiye adına Dışişleri Bakanlığı Avrupa 
Toplulukları Genel Müdürü Büyükelçi Taner Baytok ile EFTA ülkeleri 
Temsilcileri tarafından parafe edilmesi ile tamamlanmıştır.

Türkiye - EFTA Serbest Ticaret ve İşbirliği Anlaşması Devlet Ba
kanımız Sayın Tansu Çiller ve EFTA Dönem Başkanı Finlandiya Başba
kan Yardımcısı Salolainen ve diğer EFTA ülkeleri temsilcileri tarafın
dan 10 Aralık tarihinde Cenevre’de imzalanmış olup, 1 Nisan 1992 tari
hinde yürürlüğe girmesi öngörülmektedir.

Bahis konusu Anlaşma, Türkiye’nin ve EFTA ülkelerinin Avrupa- 
daki ekonomik entegrasyon sürecine aktif bir biçimde katılma çabaları
nın ve bu süreci güçlendirmek için gerekli araçların ve yolların aranma
sında işbirliğinde bulunma arzularının bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır.

Bu Anlaşma ile Avrupada ekonomik bakımdan Avrupa Ekonomik 
Topluluğundan sonraki en güçlü ülke grubunu oluşturan EFTA ülkeleri 
ile ticari ve ekonomik ilişkilerimiz ileri ve yeni bir ahdi temele dayandı
rılmak suretiyle pekiştirilmiş olacaktır.

Anlaşma, ülkemizin EFTA’ya üye olmasını değil, EFTA ülkeleri ile 
Türkiye arasında bir Serbest Ticaret bölgesi oluşturulmasını ve İşbirli
ğinin geliştirilmesini öngörmektedir.

EFTA ülkeleri ile kurulan bu ilişki AT ile olan ve Topluluğa tam 
üye olarak katılma hedefini içeren Ortaklık bağımızın bir alternatifi ol
mayıp, aksine Avrupa Topluluğuna üyeliğimiz bakımından destek oluş
turmaktadır. . . i

Anlaşma uyarınca, Türkiye ile EFTA ülkeleri arasında kurulacak 
serbest ticaret bölgesinin sağlayacağı imkanlar, Avrupa Toplulukları ile 
mevcut Ortaklık bağımızın sağladığı imkanlara eklenmek suretiyle ülke
miz ile Avrupa arasındaki entegrasyonun güçlendirilmesine katkıda bu
lunacaktır.

Anlaşma, esas itibariyle, Türkiye ile EFTA ülkeleri arasında sanayi 
malları ticaretini kapsamaktadır. Bu mallara ilave olarak balık ve diğer 
deniz ürünleri ile işlenmiş tarım ürünleri de anlaşma kapsamına alınmıştır.
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EFTA ülkeleri, anlaşmanın yürürlüğe gireceği tarihten itibaren (1 
Nisan 1992) anlaşma kapsamına giren ülkemiz menşeli malların ithala
tında tahsil etmekte oldukları gümrük vergilerini ve eş etkili vergi ve 
resimleri sıfıra indireceklerdir. Bunun tek istisnası olan ve hassas ka
bul edilen tekstil ve konfeksiyon ürünlerindeki gümrük vergilerinin ve 
eş etkili vergilerin ise kademeli olarak 1 Ocak 1996’ya kadar sıfıra indi
rilmesi öngörülmüştür. (İndirim takvimi Anlaşmanın yürürlüğe giriş 
tarihinde % 30, 1 Ocak 1994’te % 30 ve 1 Ocak 1996’da % 40 şeklindedir. 
İsviçre ve Avusturya ise ilk indirimlerini sırasıyla % 60 ve % 45 olarak 
gerçekleştirmeyi kabul etmişlerdir.)

Buna karşılık Türkiye, anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihte, An
laşma kapsamına giren EFTA ülkeleri menşeli mallara Avrupa Topluluğu 
sanayi mallarına karşı Katma Protokol uyarınca ulaşılmış olan gümrük 
indirimlerini aynen uygulayacaktır. Gümrük vergileri ve eş etkili ver
gileri AT’ye karşı sıfırlamak için yapılacak müteakip indirimler EFTA 
ülkelerine de aynen teşmil olunacaktır.

Bilindiği üzere, AT ile ilişkilerimizde 1 Ocak 1992 tarihi itibariyle 
12 yıllık indirim takvimine tabi mallarda toplam % 70, 22 yıllık listedeki 
tad.-r. Bahis konusu indirim oranları Anlaşmanın yürürlüğe giriş tarihin
den itibaren EFTA ülkelerine de aynen uygulanacaktır. 1992 ila Toplu
lukla gümrük birliğinin gerçekleştirileceği 1995 yılı arasındaki devrede 
Topluluğa karşı yapılacak müteakip indirimler EFTA ülkelerine de teş
mil olunacaktır.

Anlaşmanın yapılması sırasında, ülkemizin ana yaklaşımı, gümrük 
ve eş etkili vergilerinin sıfırlanması ve ithalatta miktar kısıtlamalarının 
kaldırılması konularında AT’na karşı mevcut taahhütlerimizle EFTA’ya 
karşı yüklendiğimiz taahhütler arasında bir paralellik kurulması şeklin
de olmuştur. Bu çerçevede, Topluluğa karşı taahhütlerimizde her hangi 
bir değişikliğin Anlaşma ile kurulması kararlaştırılan Ortak Komitede 
ele alınması öngörülmüştür.

Anlaşma ile, EFTA ülkelerinden sanayi malları ihracatımız için 
anlaşmanın yürürlüğe girmesi ile birlikte tavizler elde olunmakta, buna 
karşılık bu ülkelere karşı tanınan tavizler AT’na karşı uygulanmakta 
olanlara paralel bir takvime bağlanarak zaman içine yayılmış bulunmak
tadır.

Tekstil ve konfeksiyon ürünlerine gelince, bu konuda Toplulukla 
ilişkilerimizde mevcut güçlükler dikkate alındığında, EFTA ülkelerine bu 
inallarımızın ihracatında anlaşmanın yürürlüğe girişiyle birlikte uygu
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lanmaya başlayacak ve 1.1.1996’da gümrük vergilerinin tamamen kaldı
rılmasına sonucuna ulaşacak tavizlerin bu sektörümüz ve ihracatımız 
mallar için ise toplam % 60 indirime ulaşılması öngörülmüş bulunmak- 
açısmdan büyük önem taşıdığı açıktır.

Türkiye - EFTA Serbest Ticaret ve İşbirliği Anlaşmasının Avrupa 
Topluluğunun sanayi mallarında ülkemize tanımış olduğu tavizlerin daha 
da ötesine geçen bir yönü de mevcuttur. Gerçekten, Avrupa Kömür ve 
Çelik Topluluğu (CECA) yetkili alanına giren ürünlerde Topluluk Türki
ye’ye henüz bir taviz tanımamış iken EFTA ülkeleri Anlaşmanın yürür
lüğe girmesiyle birlikte ülkemize karşı bu malların gümrüklerini tama
men indirmeyi kabul etmişlerdir. (Sadece Avusturya % 50 indirime gi
decek, müteakip indirim ayrıca belirlenecektir. Buna mukabil ülkemizin 
aynı mallarda EFTA ülkelerine taviz uygulaması bu mallar konusunda 
Toplulukla ileride yapılacak anlaşmaya bağlı kılınmıştır.)

Anlaşmanın idaresinden sorumlu olmak ve düzgün uygulanmasını 
sağlamak üzere Taraf ülkelerin temsilcilerinden oluşan bir Ortak Komite 
ihdas olunmuştur. Ortak Komite gerekli olduğu her seferinde ve yılda 
en az bir kez toplanacaktır.

Anlaşma süresiz olarak imzalanmış olmakla birlikte, Taraf olan 
ülkelerden herhangi birinin 6 ay öncesinden yazılı olarak bildirimde bu
lunmak koşulu ile Anlaşmadan çekilme imkanı mevcuttur.

Kısa bir değerlendirme yapmak gerekirse, anlaşma sayesinde, EFTA 
ülkeleri mallarının Türkiye pazarına Topluluk mallarıyla eşit koşullarla 
girmeleri sonucunda ithalatımızda seçim olanaklarının çoğalacağı ve Av- 
rupadan yapılan ithalatta rekabet koşullarının ülkemiz lehine iyileşeceği 
söylenebilir.

Ancak, bundan daha önemli olan husus, Anlaşma ile birlikte Avru- 
pada toplam 32 milyonluk bir nüfusa sahip olan ve yüksek satın alma 
gücüne sahip EFTA ülkeleri pazarlarının ihracatımıza açılacak olmasıdır.

EFTA ülkelerinin kişi başına milli gelirlerinin Topİııluğuııkinin çok 
üstünde olduğu (1989’da sırasıyla 21.779 ve 14.805 ABD Doları) ve 
EFTA’nm yine aynı yıl itibariyle toplam dünya ihracat ve ithalatındaki 
payının sırasıyla % 6,3 ve % 6 olduğu dikkate alındığında sanayi mal
larımız için açılan bu yeni pazarın önemi daha da açık biçimde ortaya 
çıkmaktadır.

Türkiye - EFTA Anlaşması aynı zamanda EFTA ülkeleri ile Tür
kiye arasında tarım malları ticaretine ilişkin ikili anlaşmalar imzalanması 
olanağını sağlamış bulunmaktadır.
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Bu çerçevede, EFTA üyesi ülkelerle ikili düzeyde müzakereleri ta 
mamlanmış olan ve Serbest Ticaret ve İşbirliği Anlaşması ile aynı za
manda 3rürürlüğe girecek anlaşmalarla başlıca tarım ürünlerimizin bu ülke 
pazarlarına girişte gümrük indirimlerinden yararlanmaları sağlanmak
tadır. Ayrıca, bahis konusu tek taraflı tavizlerin ileride daha da gelişti
rilmesi hususunda mutabakat mevcuttur.

Aynı ülkelerle, ayrıca tarım alanında teknik ve bilimsel işbirliğinin 
geliştirilmesini ve ortak yatırımlara gidilmesini teşvik amacıyla işbirliği
nin geliştirilmesi hususunda mutabık kalınmış bulunmaktadır.

EFTA ile imzalanmakta olan Anlaşma serbest ticaretin günümüz 
dünyası koşullarında giderek daha da önem kazanan kurallarını da içer
mekte ve bu yönüyle yeni nesil ticaret anlaşmalarının güzel bir örneğini 
oluşturmaktadır. Bununla birlikte, ülkemizin ekonomik koşulları veya 
mevzuatımızın durumu gibi nedenlerle anılan kurallara uyumu gerçek
leştirme bakımından AT ile ilişkilerimizde mevcut olanlara benzer geçiş 
dönemleri bu Anlaşmada da öngörülmüş bulunmaktadır.

Anlaşma ayrıca, Türkiye ile EFTA arasındaki ticaretin ahenkli bir 
biçimde gelişmesini teşvik etmenin yanı sıra, Taraflar arasındaki işbir
liğinin, anlaşmanın kapsamadığı alanlar da dahil olmak üzere ortak çı
karlarının bulunduğu alanlarda da geliştirilip çeşitlendirilmesini öngör
mektedir.
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A Ç I K L A M A
(12 Aralık 1991)

Sayın Cumhurbaşkanımızın İstanbul'da düzenlenen «Dış Politika ve 
Ekonomi açılarından Türkiye’nin Stratejik öncelikleri» konulu seminer
deki beyanlarını çarpıtan Yunanistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsünün Tür
kiye’yi yayılmacı emellere sahip bir ülke olarak takdim etmesi, çok iyi 
bildiğimiz saplantılı Yunan yaklaşımının yeni bir tezahürünü oluştur
maktadır.

Karşılıklı bağımlılık günümüzde bölgeler ve ülkeler arasındaki iş
birliğinin belirleyici vasfını oluşturmaktadır. Ayrıca, dünyada ve özellikle 
ülkemizin bulunduğu bölgede meydana gelen gelişmeler öncelikle barış 
ve istikrarın hakim olduğu bir ortamın yaratılmasını zaruri kılmaktadır. 
Bu anlayışla Türkiye bütün ülkelerle karşılıklı anlayış ve çıkar birliğine 
dayalı olarak ilişkilerini geliştirmeye çaba harcamaktadır.

Sayın Cumhurbaşkanımızın sözlerinin de bu çerçevede ve konuşma
nın bütünlüğü içinde değerlendirilmesi gerekeceği tabiidir. Ancak bunun 
yapılmamış olduğunu görüyoruz. Konuşma metninden rastgele alınmış 
cümlelere dayanılarak açıklamada varılan sonuç ile konuşmanın genel 
havası ve vermek istediği mesaj arasında bağlantı kurmak mümkün ola
mamaktadır.

Yanlış çıkış noktalarının yanlış sonuçlara götürmesi kaçınılmazdır. 
Bu açıdan Yunanistan’ın Türkiye’ye yönelik yaklaşımlarını yeni bir an
layışla değerlendirmesine büyük ihtiyaç bulunmaktadır. Karşılıklı anlayış 
ve her alanda işbirliğine dayalı bir ilişkiler bütününden Türkiye ve Yu
nanistan’ın kazanacağı çok şey vardır. Bu amaca ulaşılması için ise, Tür
kiye üzerine düşen görevi yapmaya her zaman olduğu gibi hazırdır.

FİNAL COMMUNIQUE 
OF THE SIXTH ISLAMIC SUMMIT CONFERENCE

(12 Aralık 1991)

At the kind invitation of the Republic of Senegal and in implemen
tation of the decision of the Fifth Islamic Summit Conference held at 
Kuwait, State of Kuwait, the Sixth Islamic Summit Conference was held 
in Dakar, Republic of Senegal, from 3 to 6 Jamada Al-Thani 1412 IT, 
corresponding to 9 to 12 December 1991.

A meeting of the Ministers of Foreign Affairs was held at Dakar 
from 29 Jamada Al-Awal to 2 Jamada Al-Thani 1412 H, corresponding 
to 5 to 8 December 191 to prepare for the Sixth Islamic Summit 
Conference.
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POLITICAL AFFAIRS

— The Conference reaffirmed that the Palestine Question was the 
prime cause for Muslims and that it was at the core of the Arab-Israeli 
conflict.

The Conference expressed support for the efforts made to bring 
about a just and comprehensive peace in the Middle East region through 
tho convening of the Peace Conference in Madrid and the beginning of 
negotiations among the parties concerned based on international legality 
including Security Council Resolutions 242 and 338, the principle of land 
for peace. The aim is to ensure total Israeli withdrawal from all Palestinian 
and Arab territories, occupied in 1937 including Al-Quds Al-Sharif, and 
to enable the Palestinian people to exercise their inalienable national 
rights, including their rights of return, self-determination and the 
establishment of their independent State on their national soil, with 
Al-Quds Al-Sharif as its capital.

The Conference affirmed its active solidarity and total support for 
the just struggle of the valiant Palestinian people, under the leadership 
of the Palestine Liberation Organisation, its sole legitimate representative 
and saluted with great pride the blessed Intifadha of the Palestinian 
people against Israeli occupation.

The Confer3nce considered that establishment of settlements in 
Occupied Palestinian territories including Al-Quds Al-Sharif and the 
occupied Syrian Golan constitute a fundamental obstacle to international 
efforts exerted towards a just and global peace in the region.

The Conference declared the Islamic Ummah’s commitment to 
liberate the blessed Al-Aqsa Mosque, First Qibla and Third Holy Shrine, 
reaffirmed that Al-Quds Al-Sharif is an integral part of the Palestinian 
territories occupied in 1967 and reiterated its commitment to strengthen 
Islamic solidarity for the return of Al-Quds Al-Sharif to Palestinian 
sovereignty and to preserve the Arab Islamic character of the Holy City.

The Conference reaffirmed that all the measures taken to annex 
Al-Quds Al-Sharif and impose Israeli laws on its Arab Palestinian 
inhabitants are null and void and called on the international community 
to condemn the continuing violations of Al-Aqsa mosque, the Islamic 
Sharia Court and other Islamic and Christian Holy Places, and to force 
Israel to comply with all international resolutions, the latest of which 
is Security Council resolution 681. It also called on the international 
community to provide the necessary protection to the Palestinian people 
and the Holy Places.
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The Conference invited all States to refuse to locate their Embassies 
and Mission in the City of AI-Quds Al-Sharif, thus expressing their 
opposition to the annexation, by Israel, of the Holy City.

The Conference expressed its deep concern at the continuing 
implementation of the scheme of transferring Soviet and other Jews and 
settling them in the occupied Palestinian and Arab territories including 
Al-Quds Al-Sharif and the Syrian Colan and urged all States not to adopt 
any measures that may facilitate the settlement operations in the occupied 
territories.

The Conference appealed to all States to respond to the request of 
the U.N. Secretary General for implementation of the operative paragraph 
of Resolution 681 calling for a meetin of the States signatories to the 
Fourth Geneva Convention to discuss the necessary measures for the 
protection of the Palestinian people in accordance with international 
covenants and for enabling them to exercise their right to self- 
determination.

The Conference expressed its deep concern over the ongoing attempts 
at repealing UN General Assembly Resolution 3379 of 10 November 1975 
and which are bound to impede the peaceful, just and comprehensive 
settlement, of the Arab-Israeli conflict and the Palestine Question. The 
Conference declared its adherence to the above-mentioned resolution 
until such time as the reasons having led to its adoption have ceased 
to exist.

The Conference strongly condemned Israel’s refusal to abide by UN 
Security Council Resolution 497 of 1981 and forcibly imposing its 
jurisdiction, laws and administration on the occupied Syrian Golan as 
well as for its annexationist policy and practices, the establishment of 
settlements, and the confiscation of land. It considered all these measures 
to be null and void and to be a violation of the principles and norms of 
International Lav/ relating to occupation and war, in particular the 4th 
Geneva Convention of 1949.

— The Conference condemned Israel’s continuing occupation of 
Southern Lebanon and arbitrary and military practices against Lebanese 
citizens, and called for Israel’s immediate and unconditional withdrawal 
from Lebanese territories. The Conference reiterated its attachment to 
the independence, sovereignty and territorial integrity of Lebanon within 
internationally recognized boundaries. It also reaffirmed the need to 
implement the UN Security Council resolutions on Lebanon, in particular 
resolution 425 of 1978. The Conference also expressed its appreciation
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for the achievements of the Supreme Tripartite Arab Committee as 
well as its support of the steps taken by the Lebanese Government to 
establish the State authority over all Lebanese territory so as to enable 
it to restore and rehabilitate the infra-structure and build essential 
facilities in order to achieve economic recovery. The Conference also 
called on the international community to contribute to the International 
Fund for the Reconstruction of Lebanon which the Arab Summit Confe
rence in Baghdad decided to establish,

POLITICAL ISSUES
— The Conference recalled the declarations issued during the period 

between the 19th and 20th Sessions of the Islamic Conference of Foreign 
Ministers regarding the Iraqi invasion and occupation of Kuwait as well 
as Resolution 9/20-P adopted by the Twentieth Islamic Conference of 
Foreign Ministers. It reiterated its condemnation of the illegal acts 
committed by the Iraqi regime’s forces during the occupation of the State 
of Kuwait; persecuting, torturing and killing of Kuwaiti citizens, 
plundering public and private property and setting fire to and sabotaging 
oil wells and facilities and destroying aspects of human life and natural 
environment particularly in Kuwait and generally in the region, as well 
as the oppressive aggression against the Kingdom of Saudi Arabia 
invading its territories' and air space and launching missiles against its 
cities. It affirmed the necessity for a full implementation of all UN 
Security Council resolutions issued in the regard to ensure non-recurrence 
of a new Iraqi aggression in the face of the previous aggressions against 
its neighbouring States. It deplored that the Iraqi government had not 
fully complied with UN resolutions indicating the harbouring of 
aggressive intentions which necessitates the maintenance of the sanctions 
imposed by the-Security Council, and expressed its distress for the ordeal 
endured by the people of Iraq due to the non-compliance of the Iraqi 
regime with the decisions of international legitimacy thereby disregar
ding the interests of the people of Iraq. It expressed its deep regret and 
concern over the procrastination of the Iraqi authorities regarding the 
implementation of the resolutions concerning the release of Kuwaiti 
citizens and other detainees in Iraq and called upon the Iraqi authorities 
for their immediate release. It held Iraq fully responsible for the human 
and material damages inflicted upon Kuwait and other countries, and 
demanded from Iraq compensation for those losses in accordance with 
the relevant Security Council resolutions without any procrastination 
or delay. It reiterated the necessary of Iraq’s effective adherence to all 
Security Council resolutions regarding the elimination of all weapons of 
mass destruction and affirmed the necessity of eliminating all kind of 
weapons of mass destruction from the entire Middle East region.
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-— The Conference commended the heroic struggle of the people of 
Afghanistan for the liberation of their homeland and recognized and 
recognized and supported the role of the Afghan Mujahideen for the 
restoration of the independent, non-aligned and Islamic status of 
Afghanistan. It called for a comprehensive political settlement and 
recognized that the formation of a broad-based government is essential 
for the restoration of peace and for enabling the people of Afghanistan 
to exercise their right to choose their own political, economic and social 
system free from outside intervention. It supported the efforts of the 
Afghan Mujahideen to establish a broad-based government in Afghanis
tan. It noted with appreciation the efforts being made by the Secretaries 
General of the QIC and the United Nations to promote a comprehensive 
political settlement, especially in the context of the 21 May 1991 initiative 
of the UN Secretary General, which also envisages a role for other 
international organisations especially the OIC. It welcomed the appoint
ment of the Special Representative of the OIC Secretary General for 
Afghanistan and urged Member States to extend their cooperation and 
support to enable the OIC to make its due contribution to the peaceful 
settlement of the Afghanistan problem. It also noted with satisfaction 
the positive declaration unanimously adopted by the Tripartite Meeting 
between the Islamic Republic of Iran, the Islamic Republic of Pakistan 
and the leaders of the Afghan Mujahideen parties, held on 29 - SO July 
1991 in Islamabad and on 23 - 29 August, 1991 in Tehran. It welcomed 
and supported the recent dialogue between the Afghan Mujahideen and 
the Soviet Union and the joint statement issued by them, especially the 
agreement on the need to establish an Islamic interim Government. It 
requested the Secretary General of the OIC to continue to coordinate 
his efforts with the UN Secretary General for promoting a political 
settlement in Afghanistan. It also decided to continue generous humani
tarian assistance to the Afghan refugees and to work for their repat
riation to their homeland in cooperation with the Islamic Republic of 
Pakistan and the Islamic Republic of Iran.

—• The Conference expressed its concern at the alarming increase 
in the indiscriminate use of force and gross violations of human rights 
committed against innocent Kashmiri people. It called for a peaceful 
settlement of the Jammu and Kashmir issue in accordance with the 
relevant UN Resolutions and as agreed upon in the Simla Agreement. 
It condemned the massive violations of human rights of the Kashmiri 
people and called for the respect of their -human rights including their 
right to self-determination. It called upon India to allow International 
Human Rights Groups and Humanitarian Organizations to visit Jammu 
and Kashmir. It noted the continuation of dialogue between India and
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Pakistan and encouraged further negotiations with a view to resolving 
their outstanding differences through peaceful means and affirmed that 
substantial dialogue is essential to address the core of the problems and 
to remove the basic causes of tension between India and Pakistan. It 
expressed its deep concern at the prevailing tension that threatens 
security and peace in the region. It called upon India and Pakistan to 
redeploy their forces to peace-time locations. It endorsed the decision 
of the Twentieth Islamic Conference of Foreign Ministers, to send a good 
office mission under the Chairman of the Islamic Conference of Foreign 
Ministers with a view to easing the tension between the two countries 
and to promote a peaceful settlement. It also requested the Secretary 
General to send a three member fact-finding mission to visit Jammu 
and Kashmir.

— Having listened to the statement of His Excellency President 
Rauf Denkta§ with fraternal sentiments, the Conference reaffirmed its 
past resolutions and declarations on Cyprus and expressed its solidarity 
with the Turkish Cypriot community in its rightful cause. It adopted a 
resolution on the subject. It called on two parties to negotiate together 
to reach a mutually acceptable settlement and expressed its appreciation 
for the constructive efforts of the Turkish Cypriot side in this connection. 
The Conference expressed its support for the on-going efforts of the 
United Nations Secretary General within the framework of his mission 
of good offices. The Conference underlined the key importance of respect 
for the principle of political equality in the attainment of a mutually 
acceptable solution. In this context the Conference recalled the application 
of the Turkish Cypriot side for membership in the Organization of the 
Islamic Conference and decided in this respect to continue the enhance
ment of the participation of the Turkish Muslim Community of Cyprus 
in the activities and meetings of all the organs of the Conference. The 
Conference also decided to remain seized of the Turkish Cypriot request 
for membership. The Conference called on Member States to increase and 
expand their ties with the Turkish Cypriot people in all fields, including 
trade, tourism, culture, information, investment and sports.

— The Conference reaffirmed all its previous resolutions concerning 
the situation in South Africa. It condemned the policy of Apartheid 
which is an insult to all the peoples of the world. It reaffirmed its 
support of the constitutional principles set forth in the Declarations of 
Harare and United Nations which constitute the basis for transforming 
South Africa into a non-racist democracy. It noted the current process 
engaged in that direction by the Government of South Africa in relations 
with parties and political organizations of South Africa and urged this 
government to accelerate that process in a significant and real manner
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in order to definitively put an end to the apartheid system and called 
for the expeditious conclusion of negotiations on a new, non-raeial 
democratic constitution acceptable to the people of South Africa under 
the auspices of an interim government and the effective transfer of 
power to the people of South Africa. It demanded that the South 
African Government take immediate steps to end violence and publicly 
and solemnly undertake to do everything in its power to protect the lives 
and property of the black population. It urged all the political organi
zations and all popular movements to end the fratricidal conflict which 
could well delay the process of eliminating Apartheid, and to adopt and 
respect a code of conduct in order to end the violence between their 
members and followers. It also reiterated its support to the national 
liberation movements and the democratic forces of South Africa who are 
at the vanguard of the struggle for the abolition of the Apartheid 
system. It appealed to the international community to use all forms of 
pressure to induce the Pretoria regime to speed up the process of 
dismantling the Apartheid system and create the necessary conditions 
for negotiations and the establishment of a democratic society.

— The Conference reaffirmed the unity and territorial integrity 
of the Islamic Federal Republic of the Comoros and its sovereignty over 
the Comorian Island of Mayotte. It expressed its active solidarity with 
the Comorian people and support for the Comorian Government in its 
political and diplomatic efforts to effectively restore the Island to its 
natural entity. It urged the Government of France to accelerate the 
process of negotiations with the Government of the Comoros with a view 
to ensuring the effective and prompt return of the Island of Mayotte to 
the Comoros. It called upon the Member States to use their influence 
with France collectively and individually so as to induce it to accelerate 
the negotiations with the Islamic Federal Republic of the Comoros on 
the basis of the national unity and territorial integrity of that country.

-— The Conference affirmed that it is imperative to restore peace 
and preserve the unity, sovereignty, territorial integrity and political 
independence of Somalia as well as ameliorate the sufferings of the 
Somali people. In this context, it noted with appreciation the efforts 
being made by the Organization of Islamic Conference. It also expressed 
its appreciation for the valuable efforts made by governments of brot
herly countries especially the Government of Djibouti under the leader
ship of the President His Excellency HassaQ Gouled Aptidon in organi
zing the Round Table talks for restoring peace in Somalia. It called 
upon the Somali political groups to cease all hostilities and implement 
the decisions taken at the second round of talks of Six Somali Political 
Groups held in Djibouti in July 1991 and expressed the hope tha t the
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intra-Somali dialogue will continue and produce positive results. It 
welcomed the readiness generously demonstrated by the Custodian of 
the Two Holy Mosques King Fahd Bin Abdul Aziz Al-Saud to receive in 
the Kingdom of Saudi Arabia the various parties to the conflict with a 
view to seal the final settlement of the Somali crisis respecting the unity 
and territorial integritj^ of Somalia. It also appealed to the Somali politi
cal leaders and movements to fully respond to the efforts being made 
by the Governments of the Kingdom of Saudi Arabia and the Republic 
of Djibouti and other brotherly countries as well as by the OIC Secretary 
General to seek ways and means to achieve a peaceful solution to the 
crisis in Somalia. It also appealed to the international community, in 
particular, the OIC Member States to provide to the Somali people 
urgent humanitarian assistance and help in their rehabilitation and 
reconstruction of Somalia. It entrusted the Chairman of the Sixth Islamic 
Summit Conference to undertake appropriate contacts for examining the 
possibility of the United Nations role in the restoration of peace in 
Somalia.

— The Conference confirmed its solidarity with Sudan in the face 
of foreign hostile designs and in defence of its unity, territorial integrity 
and stability. It appealed to all member states to continue to support 
Sudan’s efforts to safeguard its unity, territorial integrity and identity.

— The Conference noted with satisfaction the commitment under
taken by Malian authorities to find a peaceful and just solution to the 
situation in the Mali within the framework of national unity, territorial 
integrity of the country and in respect of democracy. It decided to 
provide assistance to Mali for the achievement of the process undertaken 
by it with a view to establishing peace and the return of displaced 
populations. It also supported the efforts and programmes of the deve
lopment of the arid zones of the country and for the reintegration of 
the displaced population.

— The Conference expressed its satisfaction for Libya’s condem
nation and denunciation of terrorism and commended the approach it 
adopted vis-a-vis the threats to its security and peace. In this context, 
the Conference expressed its concern over the escalation of the crisis 
and the threatened resort to force in dealings among States, in contra
vention of international conventions. The Conference also affirmed, its 
full support for Libya and pronounced against any economic or military 
action against it.

— The Conference also expressed its support for the efforts being 
exerted by Libya to receive compensations for the damages it suffered 
under colonialism and particularly to reduce the effects of the war that 
caused heavy losses and the death of innocent people and their children 
and impeded the development programmes.
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— The Conference noted with satisfaction the efforts of the 
Secretary-General to reach a just and comprehensive solution to the 
problem of Muslims in Southern Philippines.

The Conference also noted with satisfaction the measures taken 
by the Government of the Philippines to improve the conditions of 
Muslims and expressed the hope that more measures would be taken 
to find a final solution to the problem within the framework of tile 
Tripoli Agreement.

The Conference welcomed the agreement between the Government 
of the Philippines and the Moro National Liberation Front and the Moro 
Islamic Liberation Front to resume negotiations at the Headquarters of 
the Organization of the Islamic Conference and under its auspices with 
a view to reaching a just and comprehensive solution to the problem 
within the framework of the national sovereignty and territorial integrity 
of the Philippines.

The Conference supported the proposal to bring up to six the num
ber of the members of the Ministerial Committee entrusted with follo
wing up this issue. It commissioned the Secretary General to make the 
necessary consultations on the subject.

— The Conference urged Member States to show concern for the 
problems faced by the Islamic communities and minorities living in Non- 
Member States, to play an effective role in approaching these States so 
as to urge them to enable these Islamic communities and minorities to 
fully exercise their rights which are guaranteed by the recognized inter
national conventions including their political, civil and religious rights, 
in accordance with the principles of human rights as stipulated in the 
international charters and conventions.

The Conference further called on the Secretary General to contact 
those Islamic States that have communities living in Non-Member States 
with a view to getting acquainted with the experience these communities 
have acquired as well as with their efforts for the preservation of their 
Islamic identity, authenticity and heritage.

— The Conference noted with appreciation the positive, develop
ments in Bulgaria which have considerably eased the hardships of the 
Turkish Muslim minority in the country, and expressing its full support 
for the efforts of the new Bulgarian leadership to further the democrati
zation process in the country, called upon alWslamic countries to continue 
to monitor the situation of the Turkish Muslim minority in Bulgaria. 
The Conference also appealed the now Bulgarian leadership to provide 
effective guarantees for the full restoration of the rights of the Turkish 
Muslim minority in the country.
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— The Conference noted with concern that the rights and funda
mental freedoms of the Turkish Muslim minority in Greece continue to 
be denied and violated and urged that all their rights and freedoms, 
individual and collective, be fully respected.

The Conference expressed its concern over the unfortunate develop
ments in Yugoslavia which result in loss of life, human sufferings and 
destruction. The Conference supported the efforts of the European 
community and the U.N. in the search for a just settlement and rejects 
solutions imposed by force.

The Conference expressed its fear that the war operations might 
spread into the Republic of Bosna and Hercegovina and supported the 
territorial integrity of this Republic and its legally elected leadership.

ECONOMIC AFFAIRS

— The Conference emphasized that the efforts being undertaken 
by the developing countries to foster sustained economic growth, however 
important, cannot succeed in reactivating the desired growth and deve
lopment without a favourable International Economic Environment.

It urged the Member States to continue to pursue their efforts for 
the implementation of the Plan of Action to Strengthen Economic 
Cooperation among Member States in a manner which would optimize 
the complementarity of their economies and to actively contribute to 
the formulation of new strategies for it under the auspices of COMCEC.

The Conference also urged the Member States to actively contribute 
to the formulation of the New International Order with a view to 
achieving economic growth and sustainable development.

The Conference appreciated the concrete progress achieved by the 
COMCEC in the implementation of the Plan of Action to Strengthen 
Economic Cooperation Among Member States adopted at the Third 
Islamic Summit Conference in 1981. Taking into account the overwhel
ming changes which have taken place in the world economy since 1981 
and their possible effects on the economies of the Islamic States, the 
Conference requested the COMCEC to take the necessary steps, inclu
ding the convening of expert group meetings and workshops to formu
late new strategies for the Plan of Action to Strengthen Economic 
Cooperation among the Member States to be submitted by the OIC 
General Secretariat to the COMCEC for approval and appropriate action 
as early as possible.
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— The Conference examined the External Debt Problem of the 
Member Countries and called upon the developer countries to take 
appropriate measures with a view to cancelling, reducing and/or 
converting the debt owed by the Member States.

The Conference noted with great satisfaction the decisions of the 
Kingdom of Saudi Arabia to write off the official debt of least developed 
Member States.

The Conference appealed to the International Community, especially 
the Member States to take positive initiatives for the alleviation of 
public debt owed particularly by the Least Developed, Landlocked and/ 
or Sahelian Countries and Middle Income countries.

— The Conference stressed the need for the Least Developed and 
Landlocked Countries to redouble their efforts to draw up and imple
ment appropriate development plans in order to come out of their 
critical situation as soon as possible with the assistance of other member 
countries and of the International Community.

The Conference also appealed to donor countries and International 
Development Financing Institutions to accord financial resources 011 
concessionary terms to the Least Developed and Landlocked Countries 
to enable them to implement their National Development Programmes 
and lighten their debts burden.

— The Conference decided to increase the authorized and subscribed
capital of the Islamic Development Bank and directed its Board of
Governors to formulate and adopt an appropriate plan for a substantial
increase in the authorized and subscribed capital of the Bank.

The Conference requested the Bank to continue its beneficial 
operations and to re-orient its actions so as to maximize the service it
renders to the Member States and to the Islamic Ummah at large.

— The Conference launched an appeal fo r . assistance to Member 
States affected by Drought and Natural Disasters, and called upon all 
Member States to participate actively in the implementation of the 
International Framework of Action annexed to the UN General Assembly 
Resolution the International Decade for Natural Disaster Reduction.

The Conference appealed to all Member States, specialized and 
affiliated institutions to continue to extend*, generous assistance to the 
countries affected by natural disasters particularly the Government 01 
Bangladesh for relief, rehabilitation and reconstruction of their socio
economic infrastructure.
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—• The Conference expressed its concern over the economic problems 
of the Palestinian People in the occupied Palestinian Territories, the 
Syrian people in the occupied Golan and the Arab people in the other 
occupied Arab Territories, the Summit appealed to Member States and 
the International Community to extend material and moral assistance 
to the Palestinian Liberation Organisation so that it can launch its 
economic programmes and projects in the occupied Palestinian 
Territories.

It called upon other developed States to grant export oriented 
Palestinian industrial and agricultural Commodities, preferential treat
ment and exempt them from taxes and custom duties as is being done 
by the European Community.

— The Conference expressed satisfaction for the recommendations 
and decisions adopted by the Symposium on Food Security in Africa held 
in Dakar in conjunction with the Sixth Summit and requested Member 
States and all Islamic financial, economic and technical organizations 
to assist the concerned African States for the effective implementation 
of the recommendations.

It also appealed to the OIC Member States and the Islamic Deve
lopment Bank to increase their assistance of OIC African Member States 
for the speedy and effective implementation of their National Strategy 
for Food Security.

The Conference adopted the Proclamation of the Decade of Food 
Security in the OIC Member Countries.

— The Conference reaffirmed the determination of Member States 
to work for the strengthening of regional and inter-regional cooperation 
with a view to seeking durable solutions to global environmental problems 
and sustainable development and emphasized the importance of taking 
into consideration the requirements and needs of development in the 
developing countries when deferring any mandatory environmnental 
targets or programmes.

The Conference urged Member States to effectively participate at 
the appropriate level in the forthcoming United Nations Conference on 
Environment and Development to be held in Brazil in June 1992 and in 
this connection stressed the importance of ensuring that this «Planel 
Summit» is utilized as a solid framework for the promotion of inter
national cooperation in the field of environment and sustainable deve
lopment
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CULTURAL AFFAIRS

— The Conference endorsed the resolution of the Third and Fourth 
Sessions of the Permanent Committee on Information and Cultural 
Affairs. In this context it approved the Cultural Strategy of the Islamic 
World and invited COMIAC to study ways and means to implement it.

The Conference expressed its satisfaction at the successful outcome 
of this project which is a materialization of the cultural principles 
contained in the Makkah Al-Mukarramah Declaration aimed at achieving 
intellectual communion between Muslims, at identifying the factors likely 
to help towards the establishment of an effective cultural community 
and at defining ways and means of unifying the peoples of this 
community in the sphere of ideas and knowledge.

— The Conference noted with concern, the financial constraints 
which hamper the satisfactory functioning of these subsidiary bodies, 
and specialised institutions, of universities as well as cultural centres, 
and invited the Member States to consolidate the Solidarity Fund and its 
Waqf to enable it to contribute more efficiently to the development of 
Culture and Information, in the Islamic countries.

It also urged Member States to sign and ratify the Statutes and 
Charters of the various cultural institutions notably the Islamic Com
mittee for the International Crescent and the Islamic Educational, 
Scientific and Cultural Organization (ISESCO). The Conference stressed 
the need to explore ways and means to lay down the basis of a compre
hensive policy in the field of youth and sports and to secure a harmonious 
development for the youth.

— The Conference stressed the need to explore ways and means 
to lay down the basis of a comprehensive policy in the field of youth 
and sports and to secure a harmonious development for the youth.

— The Conference gave special attention to the problems of 
children and called on all the countries of the Ummah to include questions 
relating to children in their cooperation programmes, and, to consider 
their becoming a party to the United Nations Convention 011 Children’s 
Rights in so far as the stipulations contained in it are compatible with 
the Declaration of Human Rights in Islam.

— The Conference requested the Secretary General to convene a 
colloquium on the role of women in the Islamic Society to devise an 
appropriate mechanism likely to ensure the effective participation of 
Women in social development and to foster greater cooperation in this 
field.
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— In view of the repeated violations of the Palestinian Cultural 
heritage by the Israeli occupation forces, the Conference stated that 
these abominable actions clearly indicate the blatant disregard of the 
Israeli authorities for the UN, UNESCO and the Geneva Convention 
and requested the UN and UNESCO to stigmatize these actions and 
appeals to Israel to restore immediately all documents and archives 
confiscated by them.

— The Conference reiterated by the importance of the role and 
objectives of the Islamic Solidarity Fund aiming at strengthening 
solidarity in the Islamic Ummah by extending assistance to religous, 
cultural, scientific and social projects and programmes inside and outside 
Member States in favour of Islamic communities and minorities. It 
urged Member States to make annual voluntary contributions to the 
budget of the Islamic Solidarity Fund and to contribute to the Waqf 
of the Islamic Solidarity Fund.

— The Conference welcomed the proposal of H. E. the President 
of the Republic of Mali to develop the Ahmed Baba Centre in Timbuctu 
and to place it under the patronage of the Organization of the Islamic 
Conference and requested the Secretary General to study the question 
and to report thereon to the Twenty-First Islamic Conference of Foreign 
Ministers.

INFORMATION AFFAIRS
— The Conference expressed its deep gratitude and high appreciation 

to H. E. Mr. Abdou Diouf, President of the Republic of Senegal and 
Chairman of the Standing Committee for Information and Cultural 
Affairs for the dynamic impulse given by the Committee to the sectors 
of information and communication through the convening, in Jeddah, 
in October 1988, of the First Session of the Islamic Conference of Infor
mation Ministers which initiated the study of important matters, such 
as the updating and reformulation of the OIC Information Plan; the 
finalization of a Code of Ethics for Islamic Information; the promotion 
and strengthening of cooperation for the development of communication; 
the reduction of press transmission rates ; the defense of Muslim 
countries’ rights to the utilization and exploitation of such natural 
resources as the spectre of frequencies and the orbit of geostationary 
satellites; and the re-energization of the International Islamic News 
Agency and the Islamic States Broadcasting Organization.

The Conference expressed its sincere thanks and deep gratitude to 
the Kingdom of Saudi Arabia for having hosted the First Session of the 
Islamic Conference of Ministers of Information and to the Republic of 
Senegal for having hosted the First Session of the Islamic Conference 
of Ministers of Culture.
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ADMINISTRATIVE AND FINANCIAL AFFAIRS

— The Summit Conference considered the financial problems facing 
the General Secretariat and its Subsidiary Organs and the two Islamic 
Universities established by OIC.

It requested the Board of Governors of the Islamic Development 
Bank to consider urgently interim measures through which the IDB 
could contribute to solve the financial crises faced by the General Secre
tariat and its Subsidiary Organs and the OIC established Islamic 
Universities.

It entrusted the Secretary General to consult the Islamic Develop
ment Bank, Member States and the nost countries of the Subsidiary 
Organs and the OIC established Islamic Universities, and to submit a 
report to the Twentry-First Islamic Conference of Foreign Ministers, 
on the best ways and means of financing the budgets of the General 
Secretariat and its Subsidiary Organs and the OIC established Islamic 
Universities, on a permanent basis.

— The Conference appealed to Member States with accumulated 
arrears to schedule a settlement of such arrears within a maximum of 
eight installments to be paid starting with the financial year 1992/93. 
In case of full payment of the accumulated arrears, the amount owed 
by the country in question shall be reduced by 50 percent.

— The Conference adopted the scale of contribution as referred 
to in Draft Resolution No. IS/6-91/AF/DR.2 (Rev. I).

SEVENTH ISLAMIC SUMMIT CONFERENCE

— The Conference welcomed the generous offer made by the 
Custodian of the Two Holy Mosques, King Fahd Ibn Abdul Aziz Al-Saud, 
Sovereign of the Kingdom of Saudi Arabia to host the Seventh Islamic 
Summit Conference in the Kingdom of Saudi Arabia.

EIGHTH ISLAMIC SUMMIT CONFERENCE

The Conference welcomed the generous offer made by H. E. Ali 
Akbar Hashemi Rafsajam, President of the Islamic Republic of Iran to 
host the Eighth Islamic Summit Conference in the Islamic Republic of 
Iran.

CLOSING SESSION -

His Excellency Abdou Diouf, President of the Republic of Senegal 
and Chairman of the Sixth Islamic Summit Conference, made a conclu
ding statement wherein he recapitulated the results of the deliberations
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and underscored the importance and relevance of the new consciousness 
in the Islamic world vis-a-vis the challenges of the ongoing era of 
transition.

He reiterated the significance of the contribution of the Sixth 
Islamic Summit Conference to the strengthening of the cooperation and 
solidarity with the countries and peoples of the Islamic world.

He expressed his cordial gratitude to all the delegations for the 
spirit of harmony and brotheriy solidarity which had characterized the 
proceedings. He also thanked His Excellency Dr. Hamid Algabid, the 
Secretry General, the official of the General Secretariat, the members 
of the technical staff, along with the local personnel, for the excellent 
services they rendered and appreciated their contributions to the success 
of the Conference.

VOTE OF THANKS

At the end of work, Their Majesties, Highnesses, Excellencies 
expressed respectively on behalf of the Asian, African and Arab Member 
States their profound thanks and gratitutde to His Excellency Abdou 
Diouf, President of the Republic of Senegal, and the Government and 
people of Senegal for the generous hospitality extended to the delegations 
and for the excellent arrangements which greatly contributed to the 
success of the Conference. They also expressed their appreciation to His 
Excellency Abdou Diouf, Chairman of the Conference for his farsigh
tedness and competence in conducting the delbierations of the Conference, 
which has been a success.
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A G R E E M E N T  
BETWEEN

THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF TURKEY AND 
THE GOVERNMENT OF ROMANIA 

ON CO-OPERATION IN COMBATING AGAINST ILLICIT
TRAFFICKING AND ABUSE OF NARCOTIC DRUGS AND 

PSYCHOTROPIC SUBSTANCES

(13 December 1991)

'The Government of the Republic of Turkey and the Government 
of Romania

Bearing in mind the existing friendly relations between the two 
countries,

Desiring to further promote the co-operation between the two 
Governments, hereinafter referred to as «Parties», in the campaign 
against illicit trafficking and abuse of narcotic drugs and psychotropic 
substances, hereinafter referred to as «drugs»,

Recognizing the importance of international co-operation against 
the illicit trafficking and abuse of drugs and expressing their support 
for the work of the United Nations in these matters,

Having regard to the Single Convention on Narcotic Drugs of 1961, 
the Convention on Psychotropic Substances of 1971, and the Convention 
Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 
of 1988 and,

Being conscious of the mutual advantages of such co-operation 
for both Parties,

Have agreed on the following :

ARTICLE 1

The Parties undertake to co-operate with and assist each other :

a) In the prevention, investigation and prosecution of illicit 
trafficking in drugs and in the substances frequently used in their illicit 
manufacture as listed in Table I and Table II in the Annex to the 
Convention Against Illicit Traffic in Narcotic JDrugs and Psychotropic 
Substances of 1988 and,

b) In drug abuse control as well as the treatment and rehabilitation 
of drug addicts.
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ARTICLE 2

Tht co-operation between the Parties shall be carried out in 
accordance with the domestic legislation of the two countries, the Single 
Convention on Narcotic Drugs of 1961, the Convention on Psychotropic 
Substances of 1971 and, when ratified by both Parties, the Convention 
Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 
of 1988.

ARTICLE 3

1) The Ministries of Foreign Affairs of the Parties shall, by 
mutual agreement and as required, hold consultations in order to co
ordinate and increase the effectiveness of the co-operation under this 
Agreement.

2) Such co-operation shall be carried out by direct contacts and 
arrangements between the corresponding competent authorities of the 
Parties. The Parties shall notify each other of the competent authorities 
responsible for the implementation of this Agreement. The procedural 
arrangements for the purposes of this Agreement shall be worked out 
jointly by the corresponding competent authorities of the Parties.

3) The Parties shall, when necessary, reciprocally invite the 
officials of each other’s competent authorities for consultations with a 
view to improving co-operation in combating illicit trafficking in drugs 
and drug abuse.

ARTICLE 4

1) The competent authorities of the Parties shall exchange, if 
possible without any delay, detailed information on the identities of 
illicit drug traffickers and of those who participate in such an offence in 
any manner and also exchange information on trafficking methods and 
on relevant cases and seizures, whenever requested by either party or 
without any such request. In cases of emergency where the request for 
information has not been conveyed in writing, such request shall be so 
confirmed later.

2) All oral or written information and documents to be exchanged 
pursuant to this Agreement shall be kept confidential in accordance with 
the conditions which may be required by the Party supplying them.

3) The information and documents to be exchanged pursuant to 
this Agreement may be used for scientific or other purposes only with 
the explicit consent of the competent authority and in conformity with 
the purposes of this Agreement.

478



ARTICLE 5

The Parties shall establish direct telephone, telex and other means 
of communication between their corresponding1 competent authorities 
in order to ensure efficient co-operation in combating illicit trafficking 
in drugs.

ARTICLE 6

The Parties shall put samples of the narcotic drugs and psychotropic 
substances seized in their respective territories at the disposal of their 
own competent national laboratories working in accordance with inter
national standards for analysis and examination to determine, whenever 
possible, their origin as well as their chemical and physical specifications. 
Data and conclusions thus obtained shall be exchanged as relevant.

ARTICLE 7

The Parties shall consider, in accordance with their domestic 
legislation, the possibilities and appropriateness of jointly applying the 
method of controlled delivery.

ARTICLE 8

The Parties will consider the possibilities and appropriateness of 
posting drug liaison officers in their diplomatic and consular missions.

ARTICLE 9

The corresponding competent authorities of the Parties shall co
operate, as appropriate, for the prevention, assessment and treatment 
of drug addiction, the rehabilitation of drug addicts and the control of 
the licit use of drugs. They shall promote and encourage the exchange 
of information for these purposes, including, where possible, visits of 
specialists.

ARTICLE 10

This Agreement shall enter into force thirty  days after the Parties 
notify each other through diplomatic channels that the legislative 
procedures necessary for its entering into force have been fulfilled.

ARTICLE 11

This Agreement shall be valid for a period of one year and shall 
remain in force until the expiry of ninety days^from the day on which 
one of the Parties informs the other Party through diplomatic channels 
of its desire to terminate it.

Done at Ankara on 18 December 1991 in duplicate in the English 
language, each copy being equally authentic.
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YUNANİSTAN BAŞBAKANI MITSOTAKIS’IN BAB PARLAMENTO 

ASAMBLESİNDE 12 ADANIN SİLAHLANDIRILMASINA İLİŞKİN

BEYANLARI HAKKINDA SORULAN BİR SUALE CEVABEN 

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZCÜSÜNCE YAPILAN AÇIKLAMA

(18 Aralık 1991)

2 Aralık 1991 tarihinde BAB Asamblesinde, İngiliz Parlamenter 
Sir John Hunt’un, Yunanistan’ın bazı uluslararası yükümlülüklerine say
gı göstermemesinin BAB üyeliği için sorun olduğunu ifadeyle, bu çer
çevede, 12 adanın askerden arındırılmış statüsüne ilişkin 1947 Paris Ba
rış Andlaşması’nm 14’üneü maddesini uygulamaya hazır olup olmadığı 
yolunda sorduğu soruya cevaben Başbakan Mitsotakis, uluslararası hu
kuka riayet eden Yunanistan’ın, uluslararası yükümlülüklerini kabul et
meye hazır olduğunu belirtmiştir.

BAB Sekretaryası’nca hazırlanan Asamble tutanağında da yer alan 
Yunan Başbakam’mn bu ifadesini, Yunanistan’ın doğu Ege adalarının 
askerden arındırılmış statüsüne ilişkin uluslararası andlaşmalardan kay
naklanan ahdi yükümlülüklerini yerine getirmeye nihayet hazır olduğu
nu gösteren olumlu bir gelişme olarak görmek istiyoruz.

Oysa, sözkonusu açıklama, Yunanistan basınında farklı şekilde yan
sıtılmıştır. Bu meyanda, Mitsotakis’in, bir ülkenin en önemli hakkının 
kendisini savunma hakkı olduğunu belirterek, meşru savunma hakkının 
özünün ve gerçek niteliğinin çarpıtılmasına dayalı bilinen Yunan görü
şüne de yer verdiği iddia edilmiştir.

Bilindiği üzere, meşru savunma hakkının, uluslararası andlaşmalarla 
askerden arındırılmış statüye sahip adaların silahlandırılmasına imkan 
tanıması sözkonusu değildir. Bu hak, BM yasasının 51. maddesine göre 
ancak bir silahlı saldırı halinde doğmaktadır.

Yunanistan’ın, Başbakan Mitsotakis’in BAB Sekretaryasmca hazır
lanan Asamble tutanağında yer alan beyanının gereklerini fiilen yerine 
getirmesi, uluslararası hukuka saygı ve bağlılığının ölçü ve göstergesini 
oluşturacaktır. Bu beyan ışığında Türkiye, Yunanistan’ın, doğu Ege 
adalarını silahsızlandırılmış statü altına sokan 1947 Paris Barış And- 
laşması ve ilgili diğer uluslararası andlaşmalardan kaynaklanan yüküm
lülüklerine uymasını beklemektedir.
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TÜRKİYE’NİN BABADAN GÜVENCE İSTEYİP İSTEMEDİĞİ VE 

MAASTRICH KARARINI NASIL YORUMLADIĞI YOLUNDAKİ 

SORUYA BAKANLIK SÖZCÜSÜ BÜYÜKELÇİ FİLİZ DİNÇMEN’İN

CEVABI

(18 Aralık 1991)

AT üyelerinin kendi aralarında bir güvenlik ve savunma örgütü 
oluşturmaları uzun süreden beri sözkonusuydu ve bu işlevin de BAB’a 
verilmesi fikri AT ülkeleri arasında yaygındı. Biz bu yaklaşımın, Avrupa 
içinde temel güvenlik ve savunma örgütü olarak gördüğümüz NATO’nun 
öneminin azalmasına yol açacağı endişesini taşıyorduk. Görüşlerimizi de 
bu çerçeve içinde ortaya koyduk. Maastricht Zirvesinde bu konuda alı
nan kararlar NATO’nun Avrupa içinde güvenlik ve savunma politikaları
nın oluşturacağı temel kuruluş olmaya devam etmesini öngörmektedir. 
Dolayısıyla endişelerimiz bir ölçüde karşılanmıştır denebilir, öte yandan 
Maastricht’te alman kararlar, BAB’m hem AT’nin savunma ve güvenlik 
Örgütü olmasını hem de Atlantik İttifakının Avrupa bacağım oluştur
masını öngörmektedir. Yani NATO ile BAB arasında da yakın bir ilişki 
sözkonusudur. Ancak, bu konjonktürün süratle değişebileceği ihtimalini 
gözardı edemeyiz. Bu bugün için geçerli bir stratejidir. Yarın değişip 
değişmeyeceğini bilmivoruz. Maastricht’te birlik üyesi olmayıp da AT 
üyesi olan ülkelerin Birliğe tam üye olarak katılmaları öngörülmüştür. 
NATO’nun AT üyesi olmayan diğer üyelerine de Birliğin çalışmalarına 
tam olarak katılmalarını öngören bir formül çerçevesinde ortak üyelik 
daveti yapılmıştır. Türkiye, bildiğiniz gibi, NATO içinde, Avrupa’nın 
güvenlik ve savunmasına hayati katkı yapan bir ülkedir. Biz 1987 yı
lında BAB’a tam üyelik müracaatında bulunduk. Bizim için amaç BAB’a 
tam üyeliktir. Yunanistan’ın bizden evvel BAB’a tam üye olarak katıl
masının vahim sonuçlar yaratacağım, biz ortaklarımıza defaatle anlat
maya çalıştık. Bu arada Brüksel Anlaşması’mn 5. maddesini de gözönüıı- 
de tuttuk, öte yandan, Yunanistan’ın birlik içinde bize karşı veto meka
nizmasını işletebilmesi ihtimaline değindik. Ortak üyelik statüsü çerçe
vesinde BAB’m tüm faaliyetlerine tam olarak katılma neyi, hangi hak
ları içerecektir, bunu bilmiyoruz, önce bunu açaklığa kavuşturacağız. 
Bu davetle ilgili kesin tutumumuzu tabiatıyla çok kapsamlı bir değer
lendirmeden sonra saptayacağız.
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' TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE ÖZBEKİSTAN CUMHURİYETİ 
ARASINDA EKONOMİK YE TİCARİ 

İŞBİRLİĞİNE DAİR ANLAŞMA

(19 Aralık 1991)

Türkiye Cumhuriyeti _Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hü
kümeti (bundan sonra Taraflar olarak anılacaktır),

— Ülkeleri arasındaki iyi komşuluk ve dostluk esasına dayalı iliş
kileri gözönünde bulundurarak,

— İki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkileri istikrarlı, den
geli ve uzun vadeli olarak geliştirmek ve güçlendirmek amacıyla,

aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır.

MADDE 1

Taraflar, ülkeleri arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin gelişti
rilmesindeki önemi dikkate alarak, resmi ve mesleki kuruluşlar ile işadam
ları heyetleri tarafından yapılacak karşılıklı ziyaretleri desteklemek hu
susunda mutabık kalmışlardır.

MADDE 2

Taraflar, ekonomik ve ticari alanda faaliyet gösteren kamu ve özel 
kuruluşları ile firmaları arasındaki işbirliğinin her iki ülkede yürürlükte 
bulunan mevzuat çerçevesinde geliştirilmesine ve güçlendirilmesine yar
dımcı olacaklardır.

MADDE 3

Taraflar, bu Anlaşma çerçevesinde imzalanacak sözleşmelerle ilgili 
ihraç ve ithal müsaade ve lisanslarının, her iki ülkede yürürlükte bulu
nan mevzuata uygun olarak verilmesine yardımcı olacaklardır.

MADDE 4

Taraflar, her türlü ticari ve ekonomik girişimciliğin geliştirilmesi 
için uygun şartların yaratılması ve serbest ekonomik bölgelerin kurul
ması ile piyasa ekonomisine ilişkin düzenlemeler konularında birbirleri
nin tecrübelerinden yararlanılmasının önemine işaret etmişler ve bu çer
çevede eğitim ve uzman değişiminin sağlanmasını kararlaştırmışlardır.

MADDE 5

Taraflar, ekonomik işbirliğinin geliştirilmesi faaliyetleri çerçevesin
de aşağıdaki alanları öncelikli işbirliği konuları olarak tanımlamışlardır.

— Tarım ürünlerinin üretimi, işlenmesi, taşınması ve depolanması
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Pamuk ve ham deri işlenmesi ve mamul madde haline getirilmesi 
Kürk hammaddesinin işlenmesi ve mamul madde haline getiril

mesi
— Konserve ve çeşitli gıda sanayi tesisleri kurulması ve işletilmesi
— Hafif sanayi tesisleri kurulması
— Tekstil ve mamulleri üretimi
— Tüketim maddeleri üretimi
— Çeşitli inşaat malzemeleri üretimi
*— Gübre üretimi
r— Ziynet eşyaları üretimi
— Demir ve demir dışı metaller üretimi
— Mineral hammadde kaynaklarının aranması, çıkarılması ve işlen

mesi
— Turizm altyapısının kurulması ve geliştirilmesi
— Ulaştırma ve haberleşme alanında işbirliği
— Standardizasyon alanında işbirliği

MADDE 6

Taraflar, karşılıklı ticaretin geliştirilmesi ve ticarete konu teşkil 
eden malların çeşitlendirilmesi amacıyla, bilgi alışverişini kolaylaştır
mak ve artırmak, iş çevreleri arasındaki temasları teşvik etmek ve her 
iki ülkede düzenlenen uluslararası sergi ve fuarlara katılımı destekle
mek hususlarında mutabık kalmışlardır.

MADDE 7
Taraflar, ülkeleri arasında karşılıklı ticari ve ekonomik faaliyetlerin 

gelişmesinde bankacılık sektörünün önemini vurgulayarak, yetkili ban
kalarının bu alandaki işbirliğini desteklemeyi kararlaştırmışlardır.

MADDE 8
Taraflar, ekonomik ve ticari işbirliğinin düzenli bir şekilde geliş

mesini temin amacıyla gerekli görülmesi halinde, bir Türk-özbek İş Kon
seyi ve/veya Çalışma Grubu kurulması hususunda ilgili kuruluşlarım 
teşvik etmeyi kararlaştırmışlardır.

MADDE 9
Ekonomik ve ticari ilişkilere ait ödemeler, her iki ülkede yürürlükte 

olan mevzuat çerçevesinde serbest döviz esasına dayalı olarak gerçek
leştirilecektir.

MADDE 10
İşbu Anlaşma çerçevesinde sürdürülen işbirliğinin gerekli kılması 

halinde Taraflar karşılıklı olarak mutabık kalınacak değişiklik ve ilave
lerin yapılması hususunda anlaşmışlardır.
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MADDE 11

Taraflar, bu Anlaşmanın uygulanışını gözden geçirmek, ekonomik 
alanda ülkelerindeki reorganizasyon çalışmaları konusunda görüş alışve
rişinde bulunmak ve ekonomik ve ticari işbirliğini daha fazla geliştirme 
imkanlarını görüşmek üzere, gerekli görülen hallerde biraraya gelmek 
hususunda anlaşmışlardır.

MADDE 12

İşbu Anlaşma, iki ülke yetkili makamlarının onayını takiben yürür
lüğe girecek ve beş yıl süreyle geçerli olacaktır.

Taraflardan birinin yürürlük süresi bitiminden altı ay önce aksine 
bir beyanda bulunmaması halinde, işbu Anlaşmanın süresi her defasında 
bir yıl daha uzamış olacaktır.

İşbu Anlaşma 19 Aralık 1991 tarihinde Ankara’da aynı derecede 
geçerli Türkçe ve Özbekçe iki nüsha olarak düzenlenmiştir.
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Tü r k iy e  c u m h u r iy e t i h ü k ü m e t i il e  ö z b e k îs t a n
CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA ULAŞTIRMA YE 

HABERLEŞME ALANINDA İŞBİRLİĞİ KONUSUNDA ANLAŞMA

(19 Aralık 1991)

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükü
meti bundan böyie taraflar olarak anılacak Türkiye ve Özbekistan ara
sındaki ulaştırma ve haberleşmenin geliştirilmesi için karşılıklı katkıda 
bulunmak niyetinde olduklarını ifade ederek aşağıdaki maddeler üzerinde 
fikirbirliğine varmışlardır.

I. GENEL HÜKÜMLER
Madde 1

Taraflar, ülkelerin imkanları, ihtiyaçları ve yürürlükte olan mevzu
atları çerçevesinde uzun süreli, istikrarlı temelinde ulaştırma ve haber
leşme alanlarında işbirliğini geliştireceklerdir.

Madde 2
Taraflar, böyle bir işbirliği temelinde ekonomik, ticari, kültürel, 

bilimsel, teknik ve eııformatif ilişkilerinin daha da geliştirilmesini temin 
etmek için tüm gerekli tedbirleri alacaklardır.

Madde 8
Taraflar, Türkiye Cumhuriyeti ve Özbekistan Cumhuriyetinin ha

berleşme, hava taşımacılığı, demiryolu taşımacılığı, kara taşımacılığı ve 
limanların kullanımının gerçekleştirilmesiyle ilgili kurum, teşebbüs ve 
şirketlerine üçüncü ülkelere uygulanandan daha az olmamak üzere imti
yaz tanımayı öngörmüşlerdir.

Madde 4

Sınır, gümrük ve sağlık kontrolleri konusunda; iki tarafı bağlayan 
uluslararası kural ve anlaşmaların hükümleri uygulanacaktır.

Madde 5
Yolcu, kargo, bagaj, posta ulaştırması ve diğer hizmetlerle ilgili 

tüm teknik ve ticari konular her iki tarafın ilgili Bakanlık ve Kuruluş
larınca tesbit edilecektir.

II. ULAŞTIRMA ALANINDA jŞBİRLİĞİ
Madde 6

Bu Anlaşma uyarınca, turist ve yük taşımacılığını da içeren düzenli 
ve düzensiz yolcu taşımacılığı iki Cumhuriyet arasında ve topraklarından 
transit olarak, Türkiye Cumhuriyetinde ve- JÖzbekisiaıı Cumhuriyetinde



kayıtlı havayolu, demiryolu, karayolu taşımacılığıyla uluslararası taşı
macılığa açık ve bunun için tesis edilmiş güzergahlar doğrultusunda ya
pılacaktır. Yukarıdaki taşımaların yapılmasıyla ilgili usuller hususundaki 
detaylar iki tarafın ilgili Bakanlıkları ve Kuruluşları arasında karşılıklı 
olarak kararlaştırılacaktır.

Madde 7

Güvenli ve serbest taşımacılığı sağlamak amacıyla ilgili birimler, 
gerekli bilgi değişimini yapacak ve telsiz, ışıklandırma hizmetleri ve 
meteorolojik bilgilerle ulaştırmanın gerektirdiği diğer yardımları birbir
lerine sunacaklardır.

Cumhuriyetlerden birine ait bir ulaştırma aracının diğerinin top
raklarında bir kazaya uğraması halinde, ilgili birimler birbirini derhal 
haberdar etmek ve kazanın sonuçlarını ortadan kaldırmak, yolcu ve 
mürettebata tıbbî yardım sağlamak, aracın, yükün ve yolcu eşyasının 
güvenliğini temin etmek ve aynı zamanda kazanın sebebini araştırmak 
için gerekli tedbirleri alacaklardır.

Madde 8

Cumhuriyetlerden birine ait ve diğerinin topraklarındaki taşıma
cılıkta kullanılan ulaştırma imkanları, uluslararası taşımacılık, kayıt ser
tifikaları ve tarafların ilgili Bakanlık ve Kuruluşlarınca oluşturulan di
ğer belgeler için belirlenmiş ayırdedici işaretleri taşıyacaktır. Taraflar
dan birisiııce hazırlanmış ve onaylanmış olan bu belgeler, diğerinin top
raklarında yürürlükte olan belgeler gibi geçerli kabul edilecektir.

Madde 9

Charter ve diğer ilave seferler iki Cumhuriyetin Bakanlıkları ve 
Kuruluşları arasındaki ek anlaşmalarla, belirlenen, zamanında yapılmış 
başvurular üzerine ilgili Cumhuriyetin Bakanlık ve Kuruluşlarınca veri
len izinle yürütülür. Bu seferler onaylanmış program dahilindeki sefer
lere ticarî zarar vermeyecek şekilde düzenlenecektir.

Madde 10

Taraflar; ulaştırma, yolcu ve yük taşımacılığı ile birlikte boru hat
larının yapım ve geliştirilmesi konularında ortak şirketler kurulması 
imkanlarını nazarı dikkate alacaklardır.

III. HABERLEŞME ALANINDA İŞBİRLİĞİ 
Madde 11

Taraflar, bu Anlaşma uyarınca, telekomünikasyon sistem operas
yonu ile ilgili danışma ve karşılıklı bilgi alışverişi yapacaklardır.
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Madde 12

Taraflar, mevcut haberleşme ağını kullanarak ve Taşkent’te inşa 
halinde olan uydu yer «Intelsat» Uluslararası İstasyonu vasıtasıyla doğ
rudan otomatik telefon ve telgraf haberleşmesini ve enformasyon ağının 
entegrasyonunu geliştirmeyi taahhüt ederler.

Madde 13

Taraflar, mevcut ve.yeni geliştirilecek havayolu, demiryolu ve ka
rayolu taşımacılık sistemlerine dayalı olarak karşılıklı posta haberleş
mesini düzenleyeceklerdir.

Madde 14

Taraflar, Özbekistan Cumhuriyetinde yüksek teknolojili telekomü
nikasyon araçları üretimi ve hizmeti için ortak şirekt kurma konusunda 
niyetlerini beyan etmişlerdir ve bu konuda tüm tedbirleri alacaklardır.

Madde 15

Taraflar, Türkiye ve Özbekistan arasında TV' programlarının nakli 
için gerekli teknik ortamın oluşturulması imkanlarını araştırma konu
sunda fikir birliğine varmışlardır.

IV. NİHAİ HÜKÜMLER

Madde 16

Bu anlaşmanın yürürlüğe girmesi amacıyla, tarafların yetkili bi
rimleri mümkün olduğunca pratik özel anlaşmalar yapmayı dikkate ala
caklardır. Bu özel anlaşmalar ulaştırma ve haberleşme alanında işbirli
ğini gerçekleştirici usullerle ilgili detayları kapsayacaktır.

Madde 17

Aşağıdaki ulaştırma ve haberleşme konusundaki karşılıklı işbirliği 
şekilleri, taraflarca en uygun yol olarak görülmektedir:

— Yatırım araştırmaları, fizibilite çalışmaları ve teknik projeler 
öncesi ortak geliştirme;

— Ortak bilimsel araştırmalar, deneysel ve mühendislik gelişimi, 
bilimsel ve teknik bilgi ve patent, lisans ve know-how transferi ile ilgili 
bilgi alış verişi;

— Ortak seminer, sempozyum, sergi ve^fuar düzenlenmesi, ticari 
ve bilimsel heyet teatisi ve diğer faaliyetler;

— Cumhuriyetlerin sınırları içinde ortak şirketler ve üçüncü ülke
lerde ortak projelerin geliştirilmesi;
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—• Karşılıklı olarak Türkiye ve özbekistanda yetkili birimlerin veya 
ilgili ticari organizasyonların temsilcilik açması.

Madde 18

Bu Anlaşmanın yürürlüğe girmesi sırasında gerekli herhangi bir 
düzenleme veya ekleme iki tarafın karşılıklı mutabakatı ile yapılacaktır.

Madde 19

Bu Anlaşma, tarafların ikili ya da çoklu Anlaşmalardan doğan hak 
sorumluluklarını ortadan kaldırmaz.

Madde 20

Bu Anlaşma, onay belgelerinin teatisinden sonra yürürlüğe girecek 
ve 1 yıl süre ile geçerli olacaktır. Bu Anlaşma, süresinin bitiş tarihin
den en geç 6 ay önce tarafların anlaşmayı sona erdiren yazılı niyet bil
dirimi olmadığı takdirde bir sonraki yıl için kendiliğinden uzar.

Bu Anlaşma Ankara’da 19 Aralık 1991 tarihinde her ikisi aynı de
recede geçerli olan Türkçe ve Özbekçe olarak 2 asıl nüsha şeklinde imza
lanmıştır.



A Ç I K L A M A

(20 Aralık 1991)

Bilindiği üzere, Filistin meselesinin Arap-îsrail ihtilafının esasım 
teşkil ettiğini ve Filistinlilerin self-determinasyon hakkı dahi meşru hak
larının tanınması gerektiğini öteden beri savuııagelen Türkiye, bu poli
tikasının doğal bir sonucu olarak, FKö’yü Filistinlilerin yegâne temsil
cisi olarak tanımış, 1975’te bu örgütle resmi ilişkiler tesis etmiş, 1979’da 
ülkemizde bir temsilcilik açmasına izin vermiş ve 1988’de Filistin liderli
ğinin 242 ve 338 sayılı BM Güvenlik Konseyi kararlarını kabul ve terö
rizmi reddetme yolunda aldığı kararları, Filistin’in İsrail’le barış içinde 
birarada yaşama niyetinin açık bir tezahürü olarak değerlendirerek o 
tarihte kurulduğu ilan edilen bağımsız Filistin Devletini ilk tanıyan ül
keler arasında yeralmıştır.

Son olarak, Filistin liderliğinin ve Filistinlilerin 30 Ekim tarihinde 
Madrid’de çalışmalarına başlayan Orta Doğu Barış Konferansının top
lanması öncesinde ve Konferans sırasında sergiledikleri yapıcı ve uzlaşıcı 
tutum, tarafımızdan, keza, teşvike değer görülerek Filistin Devleti ile 
ilişkilerimizin Büyükelçilik düzeyine yükseltilmesine karar verilmiştir.

öte yandan Türkiye, 1949’da İsrail’le kurduğu diplomatik ilişkilerini, 
bu ülkenin, işgal altındaki Arap toprakları konusunda izlediği uluslar
arası meşruiyete aykrıı düşen tutumu nedeniyle önce 1957’de Maslahat
güzar, daha sonra da İsrail’in Doğu Kudüs’ü ilhak ederek Kudüs’ü baş
kent ilan etmesi üzerine ise 1980 de İkinci Kâtip düzeyine düşürmüştür. 
Bu münasebetlerin Büyükelçilik düzeyine yükseltilmesi için, Filistin me
lesine ve Arap-İsrail ihtilafına adil ve kalıcı bir çözüm bulunmasına yö
nelik olarak İsrail’in yapıcı bir adım atmasının beklendiği tarafımızdan 
başından beri vurgulanagelmiştir. Orta Doğu Barış Konferansı İsrail’
den barış süreci konusunda mevcut beklentilerimizi karşılamaktadır. Bu 
nedenle ve ayrıca, uluslararası camiada son zamanlarda vukubulan hızlı 
gelişmeleri de dikkate alarak, Hükümetimiz, bu kez İsrail’le diplomatik 
ilişkilerin normalleştirilerek Büyükelçilik düzeyine yükseltilmesine ka
rar vermiştir.

Bu kararlarımızın, Arap-îsrail ihtilafıyla doğrudan doğruya ilgili 
tüm taraflarla ilişkilerimizi daha dengeli bir duruma getireceğine ve bu 
suretle bölgede barış ve istikrarın tesisi konusunda arzuladığımız faal 
rolü oynamamızı kolaylaştıracağına inanıyoruz.
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A Ç I K L A M A

(20 Aralık 1991)

19 Aralık 1991 tarihinde Budapeşte Büyükelçimize karşı bir suikast 
girişiminde bulunulmuştur. Saldırganın Büyükelçilik konutuna yakın bir 
yerde açtığı ateşten, Büyükelçimiz, koruma görevlimiz ve Macar uyruklu 
sürücü yara almadan kurtulmuşlardır.

Şiddetle lanetlediğimiz bu saldırı, bugün Ermeni terör örgütü 
ASALA tarafından üstlenilmiştir.

1973 -1985 yılları arasında diplomatlarımıza, dış temsilciliklerimize 
ve diğer Türk kuruluşlarına karşı yönelttikleri toplam 86 saldırı sonu
cunda 31’i resmi görevli olmak üzere 47 Türk vatandaşını şehit eden ve 
ayrıca 19 resmi görevlimizin yaralanmasına neden olan Ermeni terörizmi, 
altı yılı aşkın bir hareketsizlik döneminden sonra Budapeşte’deki bu olay 
ile yeniden sahneye çıkmış olmaktadır.

Dünyada ve bölgemizde yaşanmakta olan değişim ve yeniden yapı
lanma ortamında, terörist eylemler yoluyla hiçbir amacın gerçekleştiril
mesinin mümkün olmadığı, tüm uygar toplumlarca üzerinde görüş bir
liğine varılan bir husustur. Budapeşte’deki saldırının Türkiye-Ermenis- 
tan ilişkilerinin belirli bir yumuşama süreci içine girdiği bir dönemde 
gerçekleştirilmesi de özellikle dikkat çekçidir.

Terörizmle mücadele alanındaki işbirliğinin geliştirilmesi yolunda 
uluslararası camiada mevcut ortak anlayış ve kararlılık çerçevesinde, 
saldırganın yakalanarak yargı önüne çıkarılmasının sağlanması için ge
rekli tüm girişimler tarafımızca Macaristan makamları ııezdinde yapıl
mış bulunmaktadır.
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TÜRK VE BULGAR SİLAHLI KUVVETLERİ GENELKURMAY 
BAŞKANLARININ SOFYA GÖRÜŞMESİ 

ORTAK BASIN BİLDİRİSİ

(20 Aralık 1991)

1. Bulgar Ordusu Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Lyuben Pet- 
rov’un daveti üzerine, Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı Or
general Doğan Güreş 16 - 20 Aralık 1991 tarihlerinde Bulgaristan Cum
huriyetine resmi bir ziyarette bulunmuştur.

2. Orgeneral Güreş’in ziyareti, Türk - Bulgar ikili ilişkilerinin tüm 
veçhelerinde görülen müsbet gelişmeler ve daha önce yapılan üst düzeyli 
siyasi ve askeri temaslar muvacehesinde gerçekleşmiştir.

3. Orgeneral Güreş, Bulgaristan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı 
Jhelyu Jlıelev ve Bakanlar Kurulu Başkanı Filip Dimitrov tarafından 
kabul edilmiştir.

4. Savunma Bakanı Dimiter Loudjev ve Tümgeneral Petrov ile 
görüşen Orgeneral Güreş, iki ülke arasındaki askeri işbirliğinin halihazır 
durumu üzerinde kapsamlı görüş alışverişinde bulunmuştur. Her iki ta
raf da bu alanda şimdiye kadar kaydedilen ilerlemeyi memnuniyetle not 
etmişlerdir.

5. Artan güvenlik ve güven bilincinin geliştirilmesini hedefleyerek, 
her iki taraf, ikili askeri işbirliğinin sağlamlaştırılması ve artırılması 
suretiyle, bu başarılarının ilerletilmesi konusundaki kararlılıklarını dile 
getirmişlerdir.

6. Bu ortak amaca somut bir içerik kazandırmak amacıyla, her 
iki taraf, bildirgeye eklenen «Bulgaristan ve Türkiye Arasında Karşılıklı 
ve Tamamlayıcı Güven ve Güvenlik Artırıcı önlemler ve Askeri Temaslar 
Sofya Senedi»ni gözden geçirmiş ve kabul etmişlerdir.

7. Sözkonusu senedin kabulü ile, iki ülke arasında süregelen, aşa
malı ve ikili ilişkilerin diğer yönlerindeki gelişmelerle uyumlu olarak 
izlenecek olan güven ve güvenlik artırma sürecinde yeni bir dönem baş
lamıştır. Belge, her iki ülkenin, Avrupa’nın ve bu bölgenin bir parçası 
olan Balkanların güvenliğine katkıda bulunma niyetini göstermektedir.

8. Her iki Genelkurmay Başkanı, ortak çıkar ve fayda içeren alan
lar üzerinde etkin bir biçimde durulmasını garantilemek amacıyla, iki 
ülke arasındaki bu süreçle yakından ve şahsen ilgilenmeyi kararlaştır
mışlardır.



9. Tümgeneral Petrov ve Orgeneral Güreş, AKKA Antlaşmasının 
ve bu Antlaşma’nm yürürlüğe girmesi ile bölgesel ve Avrupa genelinde 
etkin bir biçimde uygulanmasının vazgeçilmez önemini bir kez daha teyid 
etmişlerdir. Beklenen bu hedefin gerçekleşmesi ümidiyle, AKKA dene
timlerinin uygulanmasının kolaylaştırılmasına ve doğurduğu kaynak kül
fetinin hafifletilmesine yönelik pratik bazı ikili düzenlemelerin tatmin 
edici olarak sonuçlandırılmasını not etmişlerdir.
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TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE KIRGIZİSTAN CUMHURİYETİ
ARASINDA 

EKONOMİK YE TİCARİ İŞBİRLİĞİNE DAİR
ANLAŞMA

(23 Aralık 1991)

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgızistan Cumhuriyeti Hükü
meti (bundan böyle Taraflar olarak anılacaktır),

29 Mayıs 1991 tarihli Türkiye Cumhuriyeti ile Kırgızistan Cum
huriyeti arasında Ekonomik ve Ticari İşbirliğine Dair Protokol hüküm
lerini gözönünde bulundurarak,

Dengeli ve karşılıklı yarar esasına dayalı olarak gelişen ekonomik 
ve ticari işbirliğinin, ülkeleri arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkilerini 
güçlendireceğine olan inançlarını vurgulayarak,

Uluslararası hukukun ilke ve prensiplerine uygun olarak, ekonomik 
ve ticari işbirliğini geliştirmek ve bu işbirliğine istikrarlı, dengeli ve 
uzun vadeli bir nitelik kazandırmak amacıyla,

Aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır.

MADDE 1
Taraflar, mevcut imkanları ve milli mevzuatları çerçevesinde, eko

nomik potansiyellerinin sağladığı avantajlardan da yararlanarak, ekono
mik ve ticari alanda kapsamlı, uzun vadeli ve istikrarlı işbirliğini geliş
tirmek için her türlü çabayı göstereceklerdir.

MADDE 2
Taraflar, uluslararası ticarette kabul edilen uygulama ve esaslar 

çerçevesinde, ikili ticareti karşılıklı yarar esasına dayalı olarak artırmak, 
yaygınlaştırmak ve çeşitlendirmek için gerekli önlemleri alacaklardır.

MADDE 3
Taraflar, karşılıklı ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi ama

cıyla, bilgi alışverişini kolaylaştırmak için gerekli önlemleri alacaklar, 
iş çevreleri arasındaki temaslar ile heyet teatilerini teşvik edecekkr ve 
ülkelerinde düzenlenen uluslararası sergi, fuar ve ticari tanıtım faaliyet
lerine kuruluş, işletme ve firmalarının katılımım destekleyeceklerdir.

MADDE 4
Taraflar, her iki ülkenin firma ve kuruluşları arasında işbu Anlaş- 

ma ve iki ülkenin yürürlükteki mevzuatı çerçevesinde imzalanan sözleş
melerle başlatılan mal ve hizmet alımîarı ile ortak girişim faaliyetlerinin 
uluslararası ticari usul ve kurallara göre yürütülmesini sağlayacaklardır.
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MADDE 5

Taraflar, yürürlükte bulunan mevzuat çerçevesinde, bir Tarafın 
topraklarında üretilen bir malın üçüncü ülkelere ihracı veya üçüncü ülke 
çıkışlı malların bu ülkeye ithali sırasındaki geçişlere yardımcı olacak
lardır.

MADDE 6

Taraflar, tarım, sanayi, madencilik; inşaat sektörü, turizm, sağlık, 
haberleşme ve ulaştırma alanlarında başta 29 Mayıs 1991 tarihli Proto
kolün 5. Maddesinde belirtilen konular olmak üzere ülkeleri arasındaki 
işbirliğini geliştirmek için her türlü çabayı göstereceklerdir.

MADDE 7

Ekonomik ve ticari ilişkilere ait ödemeler, her iki ülkede yürürlükte 
bulunan mevzuat çerçevesinde, serbest döviz esasına ve uluslararası pi
yasalarda kabul gören usullere göre gerçekleştirilecektir,

MADDE 8

Taraflar, ülkeleri arasında karşılıklı ekonomik ve ticari faaliyetlerin 
gelişmesinde bankacılık sektörünün önemini dikkate alarak, uluslararası 
modern bankacılığın gerektirdiği standartlara ulaşılmasını teminen yet

kili. bankalarının bu alandaki .işbirliğini teşvik edeceklerdir.

MADDE 9

Taraflar, işbu Anlaşmanın uygulanışını gözden geçirmek, ekonomik 
ve ticari işbirliğini daha fazla geliştirme imkanlarını görüşmek üzere 
gerekli görülen hallerde biraraya geleceklerdir.

MADDE 10

Taraflar, her türlü ekonomik girişimciliğin geliştirilmesi için uy
gun şartların yaratılması ve serbest ekonomik bölgelerin kurulması ile 
piyasa ekonomisine ilişkin düzenlemeler konularında birbirlerinin tecrü
belerinden yararlanmak üzere eğitim ve uzman değişimini sağlayacak
lardır. . . .

MADDE" 11

Taraflar, çevre korunması, tabii kaynakların rasyonel kullanımı, 
enerji kaynaklarının kullanımı, jeoloji ve sismoloji alanlarında işbirliğini 
teşvik edeceklerdir.
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MADDE 12

Taraflar, işbu Anlaşma çerçevesinde yürütülen işbirliğinin gerekli 
kılması halinde, bu Anlaşmada karşılıklı olarak mutabık kalınacak deği
şiklik ve ilaveleri yapacaklardır.

MADDE 13

İşbu Anlaşma, her iki ülkede yürürlükte olan usullere göre onay
landığının diplomatik kanallardan son bildirim tarihinde yürürlüğe gire
cek ve bir yıl süreyle geçerli olacaktır.

Taraflardan biri, yürürlük süresi bitiminden üç ay önce, Anlaşmayı 
sona erdirmek istediğini yazılı olarak bildirmedikçe, işbu Anlaşma her 
defasında birer yıllık süreler için yenilenmiş olacaktır.

İşbu Anlaşma, 23 Aralık 1991 tarihinde Ankara’da aynı derecede 
geçerli Türkçe, Kırgızca ve Rusça üç nüsha olarak düzenlenmiştir.



BM GENEL SEKRETERİNİN GÜVENLİK KONSEYİNE KIBRIS 

KONUSUNDA SUNDUĞU SON RAPORA İLİŞKİN AÇIKLAMA

(24 Aralık 1991)

Perez de Cuellar Güvenlik Konseyine sunduğu ve uzun yıllardır 
değişik sıfatlarla bizzat ilgilenmekte olduğu Kıbrıs konusuna ilişkin veda 
niteliğindeki bu son raporunda, Kıbrıs sorununun siyasi eşitliğe sahip 
iki toplum arasında ancak serbest iradeleriyle varılacak, karşılıklı olarak 
kabul edilebilir bir anlaşmayla çözümlenebileceği kanaatini belirtmektedir.

BM Genel Sekr2teri, raporunda, tarafsız davranmaya ve müzakere 
sürecinin önüne açık tutmaya özen göstermektedir, öte yandan, Kıbrıs’ta 
egemenliğin iki topluma eşit olarak ait olduğunu vurgulayarak, Kıbrıs 
sorunu bakımından hayati önem taşıyan egemenlik konusunun gündemde 
olduğunu teyid etmektedir. BM Genel Sekreteri, kendi değerlendirmesine 
göre, bazı konularda yakınlaşma sağlanmış olduğunu belirtirken, muhte
lif özlü konularda ciddi görüş ayrılıklarının devam ettiğini kaydederek 
de, iki toplum tarafından ele alınması gereken önemli sorunlar bulun
duğunu teslim etmektedir.

BM Güvenlik Konseyi ise 23 Aralık 1991 tarihinde yaptığı bir Baş
kanlık açıklamasıyla BM Genel Sekreterinin raporunu oy birliğiyle onay
lamış bulunmaktadır.

Bu şartlar altında, Türkiye bir anavatan ülkesi ve garantör devlet 
olarak yeni BM Genel Sekreteri Butros Ghali’ye iyi niyet görevi çerçeve
sindeki gayretlerine destek vermeye devam edecek, ancak Kıbrıs Türk 
tarafının yapıcı katkılarının mukabele görmesini de bekleyecektir. BM 
Genel Sekreterinin işprst ettiği mutabakat noktalarının teyidi ve henüz 
devam eden anlaşmazlık noktalarının giderilebilmesi için de Kıbrıs Türk 
tarafı ile Kıbrıs Rum tarafının biran önce doğrudan müzakerelere baş
lamalarının teşvikinin yararlı olacağını bu vesileyle bir kez daha vur
gulamak isteriz.
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MESLEK MEMURLARI KIDEM LİSTESİ





7. DIŞİŞLERİ EĞİTİM MERKEZİNİN ÇALIŞMALARI
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A) 22 Dönem Aday Meslek Memurlarının Eğitimi

—- Temel ve Hazırlayıcı Eğitim Programları

1990 - 91 dönemine katılan 24 Aday Meslek Memurunun Temel Eği
timleri 17 Aralık 1990 - 10 Ocak 1991 tarihleri arasında 4 hafta süreyle 
tam gün olarak gerçekleştirilmiştir.

Hazırlayıcı Eğitim Programları ise 14 Ocak - 21 Mart 1991 tarihleri 
arasında 2 haftası tam gün ve 7 haftası yarım gün olarak yapılmıştır. 
Her iki dönemde de eğitime devamın tam olduğu memnuniyetle gözlen
miştir.

Aday Meslek Memurları Hazırlayıcı Eğitimin 2. haftasından sonra 
yarım gün, tamamlanmasından sonra tam gün olarak Bakanlık birimle
rinde staja başlamışlardır.

Yapılan Temel ve Hazırlayıcı Eğitim sınavlarında tüm aday me
murlar başarılı olmuşlardır,

24 Aray Meslek Memuru için hazırlanan Eğitim Programlarının 
uygulanmasına Bakanlık dışından 7’si yabancı, 20’si Türk toplam 27 bi
lim adamı veya üst düzey yönetici ile Bakanlık içinden 55 konferansçı 
katılmıştır. Bunlar 4 ay içerisinde toplamı 242 saate ulaşan 116 konfe
rans vermişlerdir.

Konferansçılar arasında eski Bakanlar, Bakanlık eski Müsteşarları, 
yabancı Büyükelçiler (ABD, AFC), bilim adamları, sanat ve basın alan
larında tanınmış şahsiyetler ile Bakanlığımızdan Genel Müdür, Genel 
Müdür Yardımcısı ve Daire Başkanları yer almıştır, özellikle Bakanlığı
mız mensuplarının öğretimin aynen programlandığı şekilde uygulanma
sında gösterdikleri hassasiyet şükranla karşılanmıştır,

— Yabancı Dil Kursları

22. Dönem Aday Meslek Memurlarının Hazırlayıcı Eğitimlerinin b 'r 
parçası olarak adaylara 16 Ocak - 15 Mart 1991 tarihleri arasında ikinci 
yabancı dil olarak Fransızca kursları düzenlenmiştir.

Kurslar, Başkanlığımız ile Fransız Kültür Enstitüsü arasında yapı
lan işbirliği sonucu gerçekleştirilmiştir. Haftada iki gün her biri üçer 
saat olarak düzenlenen kurslar ikinci yabancı dile başlangıç seviyesinde 
olmuştur.
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— Bilgisayar Kursları

22. Dönem Aday Meslek Memurlarının BİM ile yapılan işbirliği 
sonucu ilk defa Temel Eğitimleri sırasında Bilgisayar kurslarına katıl
maları sağlanmıştır.

Öte yandan, DEMB görevlileri de Merkezimizde ve Bakanlık Kü
tüphanesinde bilgisayara geçilmesinin ilk aşaması olarak BİM’de birer 
haftalık bilgisayar kursu görmüşlerdir.

— Aynı dönemde TAI (F-16) ve ASELSAN tesisleri ziyaret edil
miş ve buralarda ayrıntılı brifingler düzenlenmiştir.

— Hazırlayıcı eğitim çerçevesinde Aday Meslek Memurlarına Dev
let Konuk Evinde uygulamalı bir öğle yemeği verilmiştir.

— Temel ve Hazırlayıcı eğitim programlarının tamamlanmasını 
müteakip Aday Meslek Memurlarının Viyana ve KKTC’ye eğitim ve in
celeme gezileri yapmaları sağlanmıştır.

Viyana’da BM Uluslararası Merkezi gezilmiş, Uluslararası Atom 
Ajansı, UNIDO, UNRWA, Uyuşturucu Maddelerle Mücadele Fonunca 
brifingler, düzenlenmiş ve Viyana Diplomasi Akademisi ziyaret edilmiş
tir. Ayrıca Büyükelçi Ayhan Kamel Türkiye - Avusturya İlişkileri ko
nulu konferans ve Büyükelçi Ali Hikmet Alp AKKA Anlaşması konu
sunda birer konferans vermişlerdir. Askeri Tarih Müzesi, Hofburg ve 
Schöııbrunn Sarayları gezilmiştir.

KKTC’de ise, heyetimiz Devlet Başkanı Denktaş başta olmak üzere, 
Meclis Başkanı, Başbakan, Dışişleri ve Savunma Bakanı tarafından ka
bul edilmiş ve Kıbrıs konusunun muhtelif veçheleri hakkında ilk elden 
bilgi edinmişlerdir. Bu arada ilk defa «Temas Hattı» da gezilmiştir. Ma- 
raş, Magosa, Güzelyurt, St. Hilarion ve Toplu Mezarlar da ziyaret edil
miştir.

— Bakanlığımız Müsteşarı ve Eğitim Kurulu Başkanı Büyükelçi 
Tugay Özçeri Eğitim Dönemi sonunda eğitime katılanlar ile Bakanlık 
dışı ve içinden- konferansçı olarak katkıda bulunanlar onuruna Devlet 
Konuk Evinde 27 Mayıs 1991 günü eşli bir resepsiyon vermişlerdir.

B) Aday İdari Memurların Eğitimi

11. Dönem’den bütünlemeye kalan 7 aday idari memurun Hazır
layıcı Eğitim Bütünleme Sınavı Kasım 19907da yapılmış ve adayların 
tamamı başarılı olmuşlardır.



C) Bakanlık 1990 Tarihçesi ve DEM Yayını

— 1990 yılı Bakanlık Tarihçesi Eğitim Kurulu Kararlarına uygun 
olarak hazırlanmıştır. 375 sahifeden oluşan Tarihçe Bakanlık Matbaasın
da basılarak Merkez Teşkilâtımıza 141, Dış Teşkilâtımıza 155 olmak üzere 
toplam 296 adet dağıtılmıştır. Bu yılki Tarihçenin ilk kez içeriği bazı 
önemli Anlaşma, Sözleşme, Protokol metinlerini de kapsayacak şekilde 
genişletilmiştir.

— 22. Dönem Aday Meslek Memurlarının Eğitim Programlarını 
ve bu programlar çerçevesinde verilmiş bazı konferansları içeren yayın 
da «Dışişleri Eğitim Merkezi Yayınları» Serisinin 58. si olarak hazır
lanmış ve iç - dış teşkilâta dağıtılmıştır.

D) Dış Görev Yönlendirme Kursları

Başbakanlığın talimatları çerçevesinde, yurtdışma sürekli görevle 
atanan kamu kurum ve kuruluşları mensuplarına 1991 Mart, Haziran, 
Eylül ve Aralık ayları içinde üç dönem halinde beşer gün süreli Dış Görev 
Yönlendirme kursları düzenlenmiştir.

Bu kurslar Bakanlığımız mensupları ile Milli Güvenlik Kurulu Ge
nel Sekreterliğinden bir yetkilinin katkısıyla gerçekleştirilmiştir. Kurs
larda, Türk Dış Politikasının Genel Esasları, Kürt Sorunu, Yurt Dışın
daki Yıkıcı-Bölücü Akımlar, Türkiye’nin Yurtdışmda Tanıtılması, Ermeni 
Sorunu ve Terörü ile Genel Protokol Kuralları gibi konular işlenmektedir.

Sözkonuşu 1991 yılı kurslarına muhtelif kamu kurum ve kuruluş
larına mensup 105 görevli katılmış ve kurs sonunda kendilerine bu amaçla 
özel olarak hazırlanmış belge de verilmiştir.

E) Kamu Kurum ve Kuruluşlarıyla İşbirliği

1. İçişleri Bakanlığı

İçişleri Bakanlığının talebi üzerine «23. Dönem Karadan Sınır İlçe 
Kaymakamları» Semineri çerçevesinde 5 Aralık 1990 günü Bakanlığımız 
Fatin Rüştü Zorlu Salonunda SPLD’nin katkısıyla «Türkiye’nin Komşu
larıyla Siyasi İlişkileri» konulu bir konferans düzenlenmiştir.

2. Biikent üniversitesi

Bilkent üniversitesinin talebi üzerine üniversitenin İktisadi ve 
İdari Bölümler Fakültesine bağlı olarak faaliyet gösteren Uluslararası 
İlişkiler Kulübü üyelerinden oluşan 35 kişilik bir*01 grubun eğitim prog
ramımızda yer alan bir konferansı Mart 1991’de izlemesi ve müteakiben 
kendilerine PERD tarafından Bakanlığımız hakkında bilgi verilmesi 
sağlanmıştır.
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DEM’ce yapılan Hizmet İçi Eğitim, Dış Görev Yönlendirme Kurs
ları ve Yayınlar hakkında BDPB’na yıllık raporlar sunulmaktadır.

3. Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı

4. Türkiye Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü

DEM Başkanı TODAİE’nin Yönetim Kurulu toplantılarına üye 
sıfatı ile katılmaktadır.

F) Bakanlık Kütüphanesiyle İlgili Çalışmalar

DEMB uhdesine verilmiş bulunan Bakanlık Kütüphanesinin olanak
ların elverdiği ölçüde en verimli şekilde hizmet vermesine çalışılmaktadır.

Bu çerçevede, Kütüphanedeki kitapları bilgisayarlı sisteme geçir
mek üzere disklerin hazırlanması çalışmalarına İMAD’m da katkısıyla 
başlanmış olup, halen bu işlemler sürdürülmektedir.

Bakanlığımız birim ve mensuplarına daha iyi hizmet edinebilmesini 
teminen Kütüphane çalışma günleri öğle tatilini de kapsayacak şekilde 
açık bulundurulmaktadır.

Kütüphaneye International Herald Tribune, Le Monde ve Frankfur
ter Allgemeine Zeitung gazeteleri düzenli olarak gelmektedir.

Bunun yanında, haftalık, aylık ve üçer aylık olarak yayınlanan sü
reli yayınların da sayısı giderek artırılmaktadır. 1991 yılı içinde Kütüp
haneye, Time, The Economist, Keesing’s Archives, Foreign Affairs, 
International Affairs, Middle East Journal, Aussenpolitik (İngilizce), 
American Journal of International Law ve International Legal Material 
gibi yayınlar muntazaman gelmiştir.

Öte yandan, bu süreli yayınlar Merkezimizce incelenerek önemli 
görülen makalelerin örnekleri ilgili Bakanlık birimlerinin bilgisine su
nulmaktadır.

Bakanlık birimlerince talep edilen veya Merkezimizce saptanan 21 
adet yeni referans yakını ile kitap 1991 yılı içinde İMAD tarafından 
satın alınmıştır. Kütüphaneye yeni gelen kitap ve süreli yayınlar Ba
kanlık birimlerine Genelge ile peyderpey bildirilmektedir. Bunlar yanın
da, bazı birimlcrce sağlanan veya Bakanlığa armağan edilen kitaplar da 
Kütüphaneye konulmaktadır. Eğitim Merkezindeki bir kısım kitaplar ge
rekli seçime tabi tutularak Kütüphaneye aktarılmıştır.

Türkiye’nin çeşitli yörelerinden alman kitap istekleri de mümkün 
olduğu ölçüde karşılanmaktadır.

1991 yılında iç ve dış teşkilattan derlenen bilgilerin de ışığında Kü
tüphane için yeni satın alman kitapların listesi aşağıdadır :
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•— The Middle East And North Africa : Regional Surveys of the 
World, 1991.

— Yearbook of International Organizations, 1990 - 91, Yol. 1.2,3

— DOD’s European Companian, 1990

— Jean Monnet, Memories

— The European Community : Key Issues in Economics and 
Business, 1990

— L’Europe du 21’e siècle, 1988

— Le grand Marché de 1992

— The Community Legal Order, 1990

-— Land - Locked and Geographically Disadvantaged States in the 
International Law of the Sea, 1990

— Maritime Boundary, 1985

— Coastal and Ocean Law, 1990

— War, Peace and Victory - Strategy and Statecraft for the Next 
Century, 1990

— Friends but no Allies, 1990

— Nationalism and International Society, 1990

— America, Greece and Pasok, the Politics of Dependence and 
Independence, 1989

— Current Perpectives on International Terorism, 1988

— Nation and Religion in Central Europa and the Western Balkans : 
the Muslims in Bosna, Hercegovina and Sandzak- a Sociological 
Analysis, 1989

— Religious Radicalism and Politics in the Middle - East, 1990

— Holy Wars, the Rise of Islamic Fundamentalism, 1989

— Oil and Polies in the Gulf : rulers and merchants in Kuwait and 
Qatar, 1990

— Eski ve Yeni Diplomasi, 1991, Dr. Hiiner Tuncer
•sfl
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REFERANS BİLGİLERİ





BÜYÜKELÇİLİKLERİMİZİN AKREBÎTE OLDUKLARI ÜLKELER

BÜYÜKELÇİLİK AKREDİTE OLUNAN ÜLKELER

Addis Ababa Uganda, Tanzanya
Bangkok Laos
Brazilia Bolivya, Guyana
Buenos Aires Uruguay, Paraguay
Cezayir Nijer
Dakar Gambiya, Gine, Gine Bissau, Kotdivuar, Liberya,

Sierra Leone, Yeşil Burun Adaları
Dakka Birmanya
Hartum Çad, Orta Afrika Cum.
İslamabad Mauritius
Kahire Cibuti
Kanberra Batı Samao, Fiji, Nauru, Papua - Yeni Gine Solomon

Adaları, Tonga, Tuvalu
Karakas Barbados, Dominik Cum., Ekvator, Grenada,

Jamaika, Kolombiya, Trinidad ve Tobago
Kinşasa Angola, Burundi, Gabon, Kongo Halk Cum., Ruanda,

Namibya
Kuala Lumpur Brunei, Vietnam
Kuveyt Bahreyn
Lagos Benin, Ekvator Ginesı Cum., Gana, Kamerun, Sao

Tome ve Principe, Togo
Litvanya Estonya, Letonya
Meksiko Belize, El Salvador, Guetamala, Haiti, Honduras,

Nikaragua, Panama
Mogadişu Komor Fed. İslam Cum., Madagaskar, Mozambik
Moskova Moğolistan, Gürcistan, Ermenistan, Moldava
Nairobi Botswana, Malavi, Svaziland, Zambiya, Zimbabwe
Oslo İzlanda
Rabat Moritanya
Roma Malta
Santiyago Peru
Trablus Burkina Faso, Mali
Tunus Filistin Devleti
Vaşington Bahama
Yeni Delhi Maldivler Cum., Nepal, Sri Lanka
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DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI

MERKEZ TEŞKİLATI KODLARI

BÖZM Bakan Özel Müşavirliği
BÖZK Bakan özel Kalem Müdürlüğü
MÜST Müsteşar
MÖZM Müsteşar Özel Müşavirliği
MÖZK Müsteşar özel Kalemi
MİSY Müsteşar İkili Siyasi İşler Yardımcılığı
MÇİY Müsteşar Çok Taraflı Siyasi İşler Yardımcılığı
MKjY Müsteşar Kültür İşleri Yardımcılığı
MUKY Müsteşar Uluslararası Siyasi Kuruluşlar,

Kıbns-Yunanistan, Pasifik ve Lâtin Amerika Yardımcılığı 
MİDY Müsteşar İdari İşler Yardımcılığı
MEKY Müsteşar Ekonomik İşler Yardımcılığı
MYBS Müsteşar Basın Sözcülüğü Yardımcılığı
DPDK Dış Politika Danışma Kurulu
TEKU Teftiş Kurulu
DEMB Dışişleri Eğitim Merkezi Başkanlığı
HUMS Hukuk Müşavirliği
BKGM Balkanlar ve Kafkas ülkeleri İle İlişkiler Genel Müdürlüğü
BKBY a) Genel Müdür Yardımcılığı (Balkanlar)
BKKY b) Genel Müdür Yardımcılığı (Kafkas ülkeleri)
BDGM Bağımsız Devletler Topluluğu (Kafkas ülkeleri hariç)

İle İlişkiler Genel Müdürlüğü 
BDSY a) Genel Müdür Yardımcılığı (Slav ülkeleri)
BDTY b) Genel Müdür Yardımcılığı (Diğer BDT ülkeleri

ve Asya)
OAGM Orta Doğu ve Afrika İle İlişkiler Genel Müdürlüğü
OAKY a) Gene! Müdür Yardımcılığı (Körfez, İKö)
OAGY b) Genel Müdür Yardımcılığı (Orta Doğu, Afrika)
AYGM Avrupa İle ilişkiler Genel Müdürlüğü
AVTY a) Genel Müdür Yardımcılığı (AT ülkeleri)
AYGY b) Genel Müdür Yardımcılığı (Diğer ülkeler)
KHSG Konsolosluk, Hukuk ve Sosyal İşler Genel Müdürlüğü
KKVM a) Genel Müdür Yardımcılığı (Konsolosluk)
KGEH b) Genel Müdür Yardımcılığı (Emlak, Hudut)
KGSÎ c) Genel Müdür Yardımcılığı (Sosyal İşler)
UKGM Uluslararası Siyasi Kuruluşlar ve İşler Genel Müdürlüğü
UKBM Genel Müdür Yardımcılığı (BM ve diğer kuruluşlar)



UKDH
BKYY

PLGM
PLGY
KAGM
KAGY
MGGM

MGNA

MGSİ
AKGM
AKGY

AGÎY
EUGM
EİUE
EİUE —
EİUE —
EÎUK
EİUK —
ATGM
ATUY
ATUY
ATUY

ATAT 
ATAT ■ 
MGGM

MGNA
MGNA
MGNA
MGNA
MGNA
MGNA
MGSA

MGSA
MGSA

Genel Müdür Yardımcılığı (Denizcilik ve Havacılık) 
Balkanlar ve Kafkas ülkeleri İle İlişkiler Genel Müdür 
Yardı mcııığı (Kıbrıs-Yunanistan)
Pasifik ve Latin Amerika ile İlişkiler Genel Müdürlüğü 
Genel Müdür Yardımcılığı 
Kuzey Amerika Genel Müdürlüğü 
Genel Müdür Yardımcılığı
Müşterek Güvenlik ve Silahsızlanma İşleri Genel 
Müdürlüğü
Genel Müdür Yardımcılığı (NATO ve Savunma 
Anlaşmaları)
Genel Müdür Yardımcılığı (Silahsızlanma)
Avrupa Konseyi ve AGİK Genel Müdürlüğü
Genel Müdür Yardımcılığı (Avrupa Konseyi ve İnsan
Haklan)
Genel Müdür Yardımcılığı (AGİK)
Çok Taraflı Ekonomik İşler Genel Müdürlüğü 
Çok Taraflı Ekonomik işler Genel Müdür Yardımcılığı 

I Uluslararası Ekonomik Sorunlar Dairesi
H Uluslararası Ekonomik Kuruluşlar Dairesi.

Çok Taraflı Ekonomik Kuruluşlar Genel Müdür Yar d. 
I Uluslararası Sosyal, Teknik, Ekonomik ve Çevre Kur. Dai.

Avrupa Toplulukları Genel Müdürlüğü 
Avrupa Toplulukları Uygulama Gn. Md. Yrd.

- 1 Avrupa Toplulukları Türkiye Ekonomik İlişkileri
- n  Avrupa Toplulukları ve Dış İlişkileri ile AT - Türkiye

Siyasi İlişkileri
Avrupa Toplulukları Tanıtma Md. Yrd.

I Avrupa Toplulukları Tanıtma Dairesi.
Müşterek Güvenlik ve Silahsızlanma İşleri Genel 
Müdürlüğü
Müşterek Güvenlik İşleri Genel Müdür Yrd. (NATO)

- I Askeri İşler Dairesi
- II Siyasi ve İdari İşler Dairesi
- III Enfrastrüktür Dairesi
- TV Lojistik Dairesi
- V Sivil Olağanüstü Hal Planlaması ve Güvenlik İşleri Dairesi

Müşterek Güvenlik İşleri Genel Müdür Yardımcılığı 
(Savunma Anlaşmaları)

■ I Savunma Andlaşmâları Dairesi
■ II Savunma Uygulamaları Dairesi
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MGSÎ Müşterek Güvenlik İşleri Genel Müdür Yardımcılığı
MG3İ — I Silahsızlanma Dairesi
KİGM Kültür İşleri Genel Müdürlüğü
KİİK İkili Kültür İşleri Genel Müdür Yardımcılığı
KİÇT Çok Taraflı Kültürel İşler Genel Müdür Yardımcılığı
KGSH Konsolosluk, Hukuk ve Sosyal İşler Genel Müdürlüğü
KKVM Konsolosluk, Hukuk ve Sosyal İşler Genel Müdür Yrd.lığı
KOKD - -  I Konsolosluk İşleri Dairesi (Batı Ülkeleri)
KOKD - - I I Konsolosluk İşleri Dairesi (Doğu Bloku ve Arap ülkeleri)
KOVD Vize Dairesi

Konsolosluk Mevzuatı ve Etüd Dairesi
KGEH Konsolosluk, Hukuk ve Sosyal İşler Genel Müdür Yrd.lığı
KOED Emlâk Dairesi
KOHD Hudut Dairesi
KGSÎ Konsolosluk, Hukuk ve Sosyal İşler Genel Müdür Yrd.lığı
KGSİ Sosyal İşler Dairesi
PRGM Protokol Genel Müdürlüğü
PRTZ Protokol Genel Müdür Yardımcılığı
PRTZ — I Resmi Ziyaretler ve Törenler Dairesi
PRTZ — II Güven Mektupları ve Mesajlar Dairesi
PRDİ Protokol Genel Müdür Yardımcılığı
PRDİ Diplomatik İşlemler Dairesi
SPLD Siyaset Plânlama Müştakil Daire Başkanlığı
SPLD Siyaset Plânlama Dairesi
İADA İstihbarat ve Araştırma Müstakil Daire Başkanlığı
İADA İstihbarat ve Araştırma Dairesi
ENFD Enformasyon ve Tanıtma Müstakil Daire Başkanlığı
ENFD Enformasyon Dairesi
PERD Personel Müstakil Daire Başkanlığı
PERD Personel Dairesi
İMAD İdari ve Mali İşler Müstakil Daire Başkanlığı
İMAD İdari ve Mali İşler Dairesi
İMAD — I Mahsuplar Şubesi
İMAD — II Türk Kültür Varlığını Koruma ve Tanıtma Şubesi
İMAD — III Levazım ve Ağırlama Müdürlüğü
İMAD — IV Ayniyat Saymanlığı
İMAD — V Daire Müdürlüğü
İMAD — VI Bütçe Bürosu
İMAD — VII Teknik Büro
İMAD — VIII Taşıt Onarımı, Demirbaş ve Yayın Alımları Şubesi
İMAD — IX Tahsisat Şubesi



İMAD — X Kira Şubesi
Bakanlık Doktoru
İşletme Mühendisliği

İMAD-BÎM Bilgi İşlem Merkezi
ÎMAD-G Güvenlik İşleri Dairesi
ARUD Arşiv ve Ulaştırma Müstakil Daire Başkanlığı
ARUD Arşiv ve Ulaştırma Dairesi
ARUD — I Şifre Müdürlüğü
ARUD — II Haberleşme Güvenliği Şubesi
ARUD — III Haberleşme Şubesi
ARUD — IV Kurye Şubesi
ARUD — V Diplomatik Kargo ve İç Yollama Şubesi
ARUD — VI Genel Evrak Şubesi
ARUD — VII Arşiv Şubesi

Bakanlık İstanbul Temsilciliği
BÜTD Bütçe Dairesi Başkanlığı
SVSK Savunma Sekreterliği.




