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1. — GHEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Cumhurbaşkanınca seçüen Üye Vahap Gü-
venç'in, Kontenjan Grupundan çekilme sebebi 
ile, Sosyal işler Komisyonundan istilası okun
du, bilgi edinildi. 

29 . 7 . 1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlâk 
Vergisi Kanununun bâzı maddelerinin değişti
rilmesi ve bu kanuna bâzı hükümler eklenmesi 
hakkında kanun tasarısı görüşüldü ve kabul 
edildi. 

Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu 
arasında bir ortaklık yaratan anlaşmaya ekli 
«Geçici Protokol» ün birinci maddesi uyarınca 
23 Kasım 1970 tarihimde BrükselVle imzalanmış 
olan Katma Protokol ve ekleri ile malî proto

kol, Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu yetki 
alanına giren maddelerle ilgili anlaşma, ve son 
senedin onaylanmasının uygun bulunduğuna 
dair kanun tasarısı üzerinde bir süre görüşül
dü. 

21 Temmuz 1971 Çarşamba günü saat 15,00 
te toplanılmak üzere Birleşime saat 19,08 de 
son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Kastamonu 
Macit Zer en Mehmet Çamlıca 

Kâtip 
Diyarbakır 

Azmi Erdoğan 

SORULA» 

Sözlü soru 
1. — Cumhuriyet Senatosu Tekirdağ Üyesi 

Cemal Tarlan'm, ayçiçeği istihsaline dair, söz
lü soru önergesi Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
na gönderilmiştir. (6/574) 

Yazılı soru 
1. — Cumhuriyet Senatosu Tekirdağ Üyesi 

Cemal Tarlan'm, ekstraksyon sanayiine dair, 
yazılı soru önergesi Sanayi ve Ticaret Bakan
lığına gönderilmiştir. (7/816) 

2. — GELEN KÂĞITLAR 

Tasarı 
1. — Özel yüksek okul öğrencilerinin öğre

nimlerine devam edebilmeleri için açılacak res
mî yüksek okullar hakkındaki kanun tasarısı

nın Millet Meclisince kabul olunan metni. (Mil
let Meclisi 1/483; Cumhuriyet Senatosu 1/1254) 
(Millî Eğitim ve Bütçe ve Plân komisyonları
na) (Müddet : 7 şer gün) 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati: 15,00 

BAŞKAN — Başkanvelkili Macit Zeren 

KÂTİPLER : Azmi Erdoğan (Diyarbakır), Mehmet Çamlıca (Kastamonu) 

BAŞKAN 91 nci Birleşimi açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Anayasa ve Adalet Komisyonu 
Başkanı Sayın Rendeci'nin yoklama ile ilişkin 
bir tezkeresi var, onu da okutuyorum; zabıtlara 
geçmek üzere. 

Yüksek Başkanlığa 
Aşağıda isimleri yazılı sayın üyeler Komis

yonumuzda toplantı halindedirler. 
Gereği için arz olunur. 

Anayasa ve Adalet Komisyonu 
Başkanı 

Refet Rendeci 

Ref et Rendeci, 
Zihni Betil, 
Ömer Ucuzal, 
Doğan Barutçuoğlu, 
Mucip Ataklı, 
Cemal Madanoğlu, 
Enver Bahadırlı, 
Nuri Demirel, 
Mahmut Şevket Özçetin, 
O. Meödi Agun, 
Ahmet Yıldız, 
Ekrem Acuner, 
İbrahim Kutlar, 
Mustafa Deliveli, 
Ekrem Özden, 
Mustafa Tığlı, 
Osman Koksal. 

BAŞKAN — Ekseriyetimiz şu haliyle 
dır, müzakerelere başlıyoruz. 

var-

Malatya Üyesi Sayın Hamdi Özer gündem 
dışı söz talebetmektedir. Talebi aynen okuyo
rum : 

«Cumhuriyet Senatosu Başkanlık Divanının 
görevini yapmadığı hakkında Genel Kurula 
gündem dışı bilgi vermek istediğimi arz ederim.» 

Bu tezkereyi Riyaset yeteri kadar aydınla
tıcı bulmamıştır. Çünkü, Riyaset Divanının Tü
zükte tadadedilen pek çok görevleri varıdır. 
Bunlardan bir tanesi oturumları açmak, kapa
mak. Açıldığından kapamncaya kadar çeşitli 
işlemleri, oylamaları, müzakereleri, söz alıp söz 
vermeler gibi çeşitli işlemleri yapmak. Haftada 
mûtaden bir defa toplanmaik, gereğinde Danış
ma Kurulu ile bir arada toplanmak. Bu kadar 
çeşitli görevler içerisinde Riyaset Divanının 
hangi görevini yapmadığına dair bir işaret bu
lunmadığı için, Riyaset Divanını 13 sayın üye
nin teşkil ettiği, görevini yapmıyanm kim oldu
ğu da belirtili olmadığı için muameleye koya
mıyorum ve gündem dışı söz için takdir hakkı
mı lehinize kullanamıyorum. Gereğinde Riyase
tin tutumu, davranışı ve görevini yapıp yapma
dığı hakkında soru sorma hakkınız mahfuz kal
mak üzere, direnirseniz oylıyacağım efendim. 

HAMDİ ÖZER (Malatya) — Elbetteki bü
tün vazifeleri yapmıyor diye bir şey olamaz. 
Söz verilse idi, nelerin yapılmadığını beyan ede
cektim, Pa^at takdirinize mazhar olmıyacağmı 
biliyorum. Neticenin ne olacağını sözlü soru ola
rak soracağım. 

BAŞKAN — Sözlü olarak soracaksınız., .sar
fınazar ediyorsunuz. 
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4. — BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Özel yüksek okul öğrencilerinin öğre
nimlerine devam edebilmeleri için açılacak resmî 
yüksek okullar hakkındaki kanun tasarısının ha
vale edildiği komisyonlardan beşer üye almak 
suretiyle teşkil edilecek bir Geçici Komisyonda 
görüşülmesiyle dair Millî Eğitim Bakanı Şinasi 
OreVin önergesi 

BAŞKAN — Millî Eğitim Bakanı Saym Şi
nasi Orel'in bir tezkeresi var okutuyorum,: 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Millet Meclisinde görüşülerek kabul edilen 

ve Yüce Senatoya sevk edilen özel yüksek okul 
öğrencilerinin öğrenimlerine devam edebilmele
ri için açılacak resmî yüksek okullar hakkında 
kanun tasarısının, bir an önce görüşülmesini 
tenlinen, Millî Eğitim ve Bütçe Plân komisyon
larından seçilecek beşer üyeden müteşekkil bir 
Geçici Komisyonda görüşülmesi hususunu say
gılarımla arz ederim. 

Şinasi Orel 
Millî Eğitim Bakanı 

BAŞKAN — Teklifi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmivenler... Kabul edilmiştir. 

5. — GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER 

1. —• Türkiye ile Avrupa Ekonomik Toplu
luğu arasında bir ortaklık yaratan anlaşmaya 
ekli «Geçici Protokol» ün birinci maddesi uya
rınca 23 Kasım 1970 tarihinde Brüksel'de imza
lanmış olan Katma Protokol ve ekleri ile malî 
protokol, Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu 
yetki alanına giren maddelerle ilgili Anlaşma ve 
son senedin onaylanmasının uygun bulunduğuna 
dair kanun tasarısının Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve 
İktisadi İşler, Dışişleri, Turizm ve Tanıtma ve 
Bütçe ve Plân komisyonlarından 5 er üye alın
mak suretiyle kurulan Geçici Komisyon raporu 
(M. Meclisi 1/406; C. Senatosu 1/1216) (S. Sa
yısı : 1619) (1) 

BARKAN — 90 neı Birlerimde başlamış ol
duğumuz tasarının görüşülmesine devam ediyo
ruz. 

Grupları adına söz istiyen sayın üyeler gö
rüşmüşler idi. Grup adına mz istiyen başka sa
yın üye var mı efendim?.. Yok. Komisyon ve 
Sayın Bakan yerinde olduklarına göre söz sı
rası Sayın Sırrı Atalay'm. Buyurun efendim. 

SIRRI AT ALAY (Kars) — Cumhuriyet Se
natosunun sayın üyeleri; katma protokol üze
rinde görüşlerimi kısa olarak arz etmeye çalışa
cağım. 

(1) 1619 S. Sayılı basmayazı 20. 7.1971 ta
rihli 90 ncı Birleşim tutanağına eklidir. 

Görüşlerimi ifadeden önce bir iki hususu ber
raklığa kavuşturmak ve tesbit etmek niyetinde
yim. Her şeyden önce bilinmelidir ki., Avrupa 
Ekonomik Topluluğuna katılmak ayrı şeydir, 
katma protokolü tasvibedip etmemek tamamen 
ayrı şeydir. G. H. P. sorumluluk taşıdığı veya 
sorumluluk paylaştığı yıllarda Ortak Pazara 
girmeyi arzu ettiği ve girmek için gerekli çaba
ları göstermesi ayrı şeydir, bugün katma pro
tokolün birçok hükü U11J.1G1 İ - İ - İİI JTXL. Anayasa ile ters 
düştüğü, Anayasaya aykırı olduğu, kalkınma 
plânı iîe ters düştüğü ekonomik ve sosyal haya
tımız için büyük yararlar sağlamadığı, Türki
ye'nin ekonomik refahı için bir garanti teşkil 
etmediğini ifade etmek tamamen ayrı şeylerdir. 
Nitekim, İngiltere'de İşçi Partisi İktidarda bu
lunduğu dönemlerde, Ortak Pazara girmek için 
uğraşmış, gayretler sarf etmiş, teşebbüslerde 
bulunmuş, ama, bugün muhalefette bulunmak
ta. Muhafazakâr parti döneminde Ortak Paza
ra girme imkânları açılması karşısında İşçi 
Partisinin bir kanadı başlangıcında Ortak Paza
ra katılmanın kendi ekonomik hayatları için 
pek de parlak olmıyacafı şikâyetlerine başla
mış ve bugün de İsçi Partisinin tüm kanaatle-
rindeki müşterek kanaat Ortak Pazara girme
nin İngiltere'nin lehinde olmadığı yolundadır. 
Görülüyor ki, muayyen dönemlerde siyasi te
şekküllerin bâzı görüşlere sahîhoîmaları, onları 
ilerdeki zaman için taahhüt altına sokmaz. 
ö. H. P. veyahut C. H. P. ne mensup üyelerin 
AET'na girmeyi arzu etmeleri ve onun çeşitli 
safhalarında buna katılmaları katma protokolü 



C. Senatosu B : 91 21 . 7 . 1971 O : 1 

uzun yıllar sonra gelinecek bugünkü sekliyle 
tasvibedeceklerine dair önceden verilmiş bir ta
ahhüt telâkki edilemez. Ekonomik topluluğa 
katılmanın Türkiye'nin ekonomik, sosyal hayatı 
için Bağlıyacağı çeşitli yararları ünıidetmek ayrı 
şeydir, beklemek ayrı şeydir; bugünkü hüvi
yetiyle getirilmiş bulunan katma protokolü 
tasvibetmek, teyidetmek, ondan yana olmak ay
rı şeydir. Bu sebeple ben şahsan Cumhuriyet 
Senatosunun bir üyesi olarak, katılmasında ilk 
andan itibaren reyim olan ve 1934 yılının so
nunda Hükümete iştirakim zamanında tasdik için 
imzam bulunan Ortak Pazara katılmanın dışında 
bulunan katma protokolün bugünkü niteliğiyle 
tasvibi için kül halinde oy vermeyi, Türkiye'
nin yararlarına bulmamaktayım. Bu sebeple 
müspet oy vererek uygulamanın onaylanmasını 
istiyen bu tasarının çıkması lehinde oy verme
nin rahatlığını duymamaktayım. Bunun çeşitli 
yönlerinin gruplar adına beyanları yapıldı. Sa
vunan taraf oldu, eleştiren taraf oldu; ekono
mik ve sosyal yönden. Ben bunları tekrar ede
cek değilim. Ama, bir hususu işaret etmek de 
isterim. O da Anayasayla olan ilişkileri uzun 
vadeli kalkınma planiyle olan ilişkilerini belirt
mek zorundayım. Bundan önce bir hususa işaret 
etmeme müsaadelerinizi rica edeceğim. 

Dün sabık, eski Dışişleri Bakanı kürsüye 
geldiği zaman ümide diyordum ki, katma proto
kolün eleştirilen hususları karşısında Türkiye'
ye bizim bilmediğimiz yararlarını ifade edecek 
ve bizi berraklığa kavuşturacak. Ama, hepiniz 
gördünüz ki, katma protokolün amaca ulaşma
sında politik nitelikte müessiriyeti bulunan sa
bık Dışişleri Bakanı, katma protokolün Türki
ye'ye sağlıyacağı yararları bir türlü ifade et
memiş, ifade etmeye yanaşmamış; aksine bir 
siyahi grupun sözcüsüne hafif kelimelerle sa
taşmaya gayret etmiştir. Sayın Çağlayangir-
in dikkati çeken beyanatı arasında bugünkü 
Hükümetin, eğer katma protokol gerçekten 
yararlı değil idiyse, hatalı veyahut Türkiye'
nin sosyal ekonomik kalkınması için hatalı, 
yanlış ve tehlikeli tarafları var ise bunların 
göz önünde tutularak bugünkü Hükümet tara
fından reddedilmesi ve huzurunuza getirilme
mesi gerekir şeklindeki ifadesidir. 

İBu beyanlarına şüphesiz ki, Cumhuriyet Se
natosunun bir üyesi olarak benim cevap ver

memem, sorumlu Hükümetin bir üyesinin ce
vap vermesi gerekir. Sayın Olcay izin verirse, 
bu görevi, bir kısım olarak, ben yerine geti
reyim ve 'Sayın Olcay'ın Millet Meclisi Komis
yonunda AET katma protokolünün görüşülme
si için Millet Meclisinde kurulmuş bulunan Ko
misyonda Dışişleri Bakanı Sayın Olcay izin 
verirlerse beyanatlarının bir kısmını burada, 
teypten alınan şeklini okuyacağım. Sayın 
Çağlayangil'in «niçin getirdiler, hatalı idiyse 
niçin getirdiler.» Şimdi Sayın Olcay'ın konuş
masını aynen okuyacağım. Devlet hayatında 
mesuliyetlerin çeşitli merhalelerinde bulunan 
sabık bir Dışişleri Bakanının muayyen bir saf
haya gelmiş ve ulaşmış bir andlaşmanın -ki, 
Dışişleri Bakanlığı teknik bürolarına burada 
bir serzenişte bulunacağım. Anlaşma değil
dir, andlaşmadır bizim Anayasamızda. Bunu 
andlaşma olarak getirmek zorunluğu vardır. 
Kurucu Mecliste biz bunu uzun, uzun tartışma
larını yaptık. Andlaşma mı olsun anlaşma mı 
olsun? Anayasayı tetkik ederseniz görürsü
nüz ki, andlaşmadır. Binaenaleyh, bizim dış 
ülkelerle ister uzun vadeli, ister kısa vadeli, 
ister bizi yükümlülük altına koysun veya koy
masın Anayasada tarifi yapılan bütün dış mü
nasebetlerimizi tanzim eden, yazılı metin 
olan andlaşmalardır, anlaşma değildir. Me
tinleri bundan sonra andlaşma olarak ifade et
mek lâzımdır; anlaşma değil andlaşmadır bu. 
Bir andlaşmanın bu safhasında Hükümetin ye
ni felsefesine ve yeni görüşüne uygun da ol
masa, ileride doğacak çeşitli mahzurları dü
şünüp kabul edilmesini kendileri için gatirilen 
metinlerin sağlamlığına bir delil teşkil etmez, 
Sayın Çağlayangil, buna da.yanıyor; diyor İd, 
«e., hatalı ise Hükümet bu safhada, yani git
miş Hariciye Vekili imza etmiş, taahhüt altına 
girmiş Türkiye Hükümeti, ondan sonra dön
sünler» diyor. Bakın Sayın Olcay, nazik ola
rak bunu nasıl ifade ediyor. «Bu belgeler ve 
yürürlüğe girmeleriyle ilgili işler bâzı eleşti
rilere uğradı. Bunlardan haklı olanların ince
lenmesine ve kapsadıkları konuların uygulan
ma sırasında anlaşmada öngörülen imkânlar 
çerçevesinde; süratle iyileştirilmesine çalışıla
caktır.» Ne diyor sorumlu bir Devlet adamı? 
Eleştirilerde hatalar ileri sürülüyor. Sayın, 
Çağlayangil gibi ön bir yargı ile methüsena 
edilen bir görüş içinde değildir. Eğer, bu eleş-
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tirilerde gözü edilen hatalar var ise biz bunla
rı ileride düzelteceğiz diyor ve devam ediyor: 
«Çalışılacaktır.» Bunu demekle yeni Hüküme
tin bu husustaki siyasal tercihi ifade edilmiş 
oluyor sanırım. Her halde, Sayın Çağlayan
gil burada olsaydı, dünkü görüşlerinin (A. P. 
sıralarından burada, burada sesleri) burada 
şimdi, cevaplarını almış oluyorlar zanneder
sem. «Niçin getirdiler» diyor «hatalı idiyse?» 
Bir Devlet adamı ne diyor? Eleştiriler vardır, 
hatalı hususlar vardır. Yoktur demiyor. Var
dır. Eğer, bu hatalar var ise ileride bunları 
düzelteceğiz, diyor. Sayın Çağlayangil bun
ları kabul etmiyor. Diyor ki, hata var idiyse 
peşin, önyargı ile hata yoktur, diyor. Bu ha
tayı nereden çıkarıyorsunuz, niçin eleştiriyor
sunuz ki, siz zamanında 1903 yılında bunu 
göklere çıkarmıştınız, Müşterek Pazarı. Sa
yın Çağlayangirin gelmeleri iyi oldu. Tekrar 
edeyim bu hususu. Ortak Pazara girmek ve 
gayretlerini sarf etmek ayrı şeydir Sayın Çağ
layangil katma protokolü eleştirmek, onu tas-
vibetmemek ayn şeydir. Birbirinden farklı 
şeydir. Bizim katma protokoldeki eleştirileri
miz önceden 1963 yılının 12 Eylülünde T. B. 
M. M. nin salonlarında merasimle, sevinerek 
katılmayı arzu ettiğimiz Ortak Pazara girme 
arzumuz, önceden verilmiş açık bir senetle 
'Sayın Çağlayangirin biraz sonra Anayasaya 
aykırı olduklarına işaret edeceğim bir metni 
getirmesi için cevaz verilmiş değildir. Bir 
açık bono değil idi ki, Sayın Çağlayangil »o za
man göklere çıkarıyordunuz, şimdi katma 
protokolü niçin tasvibetmiyorsunuz» diyor. A. 
P. Sözcüsü burada görüşlerde bulundular. Gö
rüşlere saygı duyuyoruz, hoşgörü içerisinde 
bulunmak lâzım. Ama, Sayın Çağlayangirin 
bizim de katma protokolü eleştirimizi hiç ol
mazsa hoşgörü ile karşılaması gerekir. Görüş
tür, tahammül edecekler... 

BAŞKAN — Saym Atalay, Sayın Çağla
yangil, sadece sataşma sebebiyle söz aldılar. 
Konu halanda konuşmak üzere söz talebetmiş-
lerdi. Acaba konuşmanıza bir yardım olur mu 
diye açıkladım. 

SİRSİ ATALAY (Devamla) — Peki Sayın 
Başkan; Sayın Olcay'ın konuşmasını biraz da
ha okuyayım. O da şudur: Meselenin Parlâ
mentoda tartışıldıktan ve enine boyuna en cid

dî şekilde eleştirildikten sonra Hükümete yet
ki verilmesi şeklindedir. Ne diyor Hariciye 
Vekili? Parlâmentoda ciddî şekilde eleştirin, 
diyor. Bize yetkiyi verirseniz ondan sonra ha
talar var ise, biz bu hataları düzeltmeye çalı
şacağız. Hükümete verilecek olan yetkiyi ya
ni, onay yetkisi, yüksek malûmları olduğu 
üzere, bir otomotiv ifade etmiyor. Hükümet 
bu oylama safhasından başlayarak oylamayı 
uygun gördükten sonra onaylayıncaya kadar 
da Sayın Parlâmentonun daima «halâ neden 
onaylamadın» demek haki da mahfuz bulundu
ğuna göre, bunu o safhadan bahsettiği iyileştir
me imkânlarını kullandık, diyor. Uzun okuma
yayım. Sonra; şöyle ifade ediyor: «Yetersiz 
bulduğumuz için, anlaşmayı bu safhada dur
durup, yeni baştan müzakere etmek; bu, im
kânsız değildir» diyor, Sayın Olcay. «Fakat, 
bu yola gittiğimiz takdirde bunun bütün siya
si neticelerini de peşinen kabul etmemiz lâzım
dır. Bunun siyasi neticeleri hakkında keha
nette bulunmak güçtür.» Görüyorsunuz ki, so
rumluluk şuur ve anlayışı içinde, hoşgörü içe
risinde olan bir Bakan neden katma protokolü 
bir seviyede bırakıp, hayır biz bunu artık ge
tirmiyoruz, değiştireceğiz demiyor. Diyor ki, 
muayyen bir safhaya gelmiştir, biz bundan 
sonra bunu bırakıp ilerisi için hatalar varsa 
bunları iyileştirmeye çalışacağız. Ama, hem 
Devlet hayatında dış ülkelerde iktidarların ve 
Devletin itibarı yönünden, hem de biz hatala
rı düzeltmeye çalışacağımızı da düşünerek bu 
yönleriyle bırakmadık, devam ettiriyoruz ve 
iyileştirmeye çalışacağız. Şimdi yeni Hükü
metten iyileştirmek ümidi ve temennisinde bu
lunarak Anayasayla olan ilişkilerine değine
yim. Değinmeden önce küçük bir hikâye an
latmak istiyorum. 

Yılın birinde bir şehirde bir fırın önünde 
ekmek kuyruğu devam eder, yüzlerce insan 
ekmek almak için sıraya girmişlerdir. Sırası 
biraz geride olan bir kişi, ki her halde işi de 
var, ne zaman sıram gelecektir diye düşünür 
taşınır ve aklına bir fikir gelir. Bağırır: «So
kağın ilerisindeki bakkal parasız pirinç dağı
tıyor» der ve kuyrukta bulunan yüzlerce in
sandan büyük bir kısmı kuyruğu bırakır ile
rideki bakkala doğru koşar. 

Şimdi sıra gelsin diye bu çareye başvuran 
kimse artık sırasıda yaklaşmış 1 - 2 kişi kal-

50 — 



0. Senatosu B : 91 21 . 7 . 1971 O : 1 

muş artık kendi kendine «ya doğru ise, ya de
diklerim doğru çıkıyorsa» der kuyruğu bıra
kır ve ko$ar. Bizde Katma Protokolün peşinde 
(böyle koşup gidiyoruz. Sayın Çağlayangirin 
dediği gliibi bu dar boğazdan da kolay kolay dö
necek değiliz. Bakalım sonu ne olacaktır. 

Şimdi bu hikâyeden sonra her halde bir şey
ler söylemeye çalışmış olacağım: Anayasa ile 
Katma Protokolün ilişkilerini izah, etmeye çalı
şayım : 

Katma Protokolün 17 ve 18 nci maddelerin
de Avrupa Ekomomlik Topluluğu dışındaki ül
kelere gümrük tarifelerini değiştirme ve kaldır
ma yetkisini bu protokol ile Türkiye Hüküme
ti Avrupa Ekonomik Topluluğu Bakanlar Kon
seyine veriyor. 17 ve 18 nci maddelerinin getir
diği hükümler bunlar. Çok yakın bir tarihte, 
hafızalarınızda tazedir Anayasanın 4 ve 5 nci 
maddelerine aykırıdır diye Anayasa Mahkemesi, 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümetlerine vergilerde 
indirim yapma yetkilerini veren yasalarımızı ip
tal ettiler. Gerçekten 1961 Anayasasının 4 ve 
5 nci madeleri egemenliği kayıtsız ve şartsız 
olarak Türk Ulusuma bırakmıştır, Türk Milleti 
bu egemenlik hakkını Anayasanın tâyin ettiği 
kurumlar aracılığı ile kullanır. Hiçbir şahsa, 
hiçbir Hükümete hele uzun yıllar Türk Bakan
larının üye olmadıkları Avrupa Ekonomik Top
luluğu Biakanlar Konseyine topluluğun dışın
da bulunan ülkelerle Türkiye arasındaki g'üm
rük tarifelerini tâyin yetkisini vermek mümkün 
değildir. Anayasanın 4 ve 5 nci maddelerine 
Katma Protokolün 17 ve 18 nci maddeleri ay
kırıdır. Yetkiyi veriyor, bu yetkiyi verme Ana
yasanın 4 ve 5 nci maddeleme göre aykırıdır. 

Şimdi konunun asıl önemli noktası, bu pro
tokolden ve onaylanmasına aidolan Hükümet 
tasarısından dolayı Anayasa Mahkemesine git
me imkânımız yoktur. Anayasamızın 65 nci mad
desinin hükümlerine göre işbu onaylamalar, 
yani ister ikili bir andlaşma olsun, ister çok 
taraflı - Türkiyeyi yükümlülük altına sokan ve
ya sokmıyan Anayasanın 65 nci maddesi gere
ğince bilâhara uygulamaların onaylaması Mec
listen bir yasa ile geçen - bütün bu nevi - ya-
i&allar Anayas Mahkemesinin denetiminden uzak 
tutulmuştur. Bu sebeple Yüce Meclis iradesini 
buradan izhar ettikten sonra, Anayasaya ay
kırılığı seçik ve açık olmasına rağmen, Ana-

j ısa Mahkemesine başvurma imkânımız da yoktur. 
Bu sebeple yasama organlarının bu yasalar 
üzerinde, özellikle, çok dikkatle durması lâzım
dır. Dikkatle durulmasının gerekliliği de Ana
yasa Mahkemesine başvurma imkânı mevcut 
değildir. Ama benim kanıma göre, Anayasanın 
bu hükmüne rağmen Anayasa Mahkemesine git
me imkânı vardır. Acaba Anayasa Mahkemesi 
bu hususta nasıl bir rey kullanır Çünkü he
nüz tatbikatı yapılmamışitır. Anayasanın 65 nci 
maddesine göre bu şekildeki onaylamalar her 
ne kadar Anayasa Mahkemesinin denetimine 
tabi değilse de, bu yasanın 63 ncü maddesinde 
belirtildiği üzere, yürürlüğe girme, ki biraz son
ra üzerinde duracağım, yasanın 2 nci madde
sindeki yayımı tarihi olmamalıdır. Asıl yürür
lük, 62 nci maddede gösterildiği gibi, toplulu
ğa dâhil devletlerle Türkiıyenin Parlâmentola
rımdan geçtikten ve Brüksellde bunlar teati 
edildikten sonraki günü takibeden aybaşı ol
malıdır. Binaenaleyh bu yürürlük tarihine ka
dar yürürlüğe girmiş sayılmaması gerekir. 
Halbuki 2 nci maddede «Yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer» denmektedir. Aslında yürürlük 
Katma Protokolün 63 ncü maddesine göre ola
caktır, 63 ncü madde «Akdin onaylama ve teb
liğ belgeleri Brüksel'de karşılıklı olarak verilir» 
denmektedir. Halbuki bu kanun Brüksel'deki 
onaylamadan önce yürürlüğe girmiş olacak. Bi
naenaleyh protokolün yürürlüğe girme tarihine 
kadar Anayasa Mahkemesine başvurulabilir 
görüşü ortaya atılabilir. Çünkü Anayasa «uy
gulama» tabirini kullanır. Uygulamaya girdik
ten sonra Anayasa Mahkemesine başvurur. Ama 
Anayasa Mahkemesi bunu nasıl anlar 65 nci 
maddeyi maksadına göre bir yoruma tabi tu
tarsa «hayır» der, «denetime tabi değildir» di
yebilir. Ama yürürlük tarihi, Brükseldeki te
atiden sonra kabul edilebilirse geçebilir. Bi
naenaleyh, henüz tartışmalı ve örneği henüz 
verilmemiş bir husus. Fakat bilinen ve ger
çek olarak ortada duran husus şudur ki; Av
rupa Ekonomik Topluluğu Bakanlar Konseyi 
topluluğun dışımda Türkiyenin diğer ülkelerle 
gümrük tarifelerini ayarlama yetkisini almış 
bulunuyor. Biz bunu kendi millî kabinemize 
vermiyoruz, Anayasaya göre vermemize imkân 
yok, bunu çoğunluk partisinin oylariyle ver
dik - Veremezseniz dememize rağmen çoğun-

I luk partisinin oylariyle böyle bir yetki Hükü-
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mete verildi, Aırayasa Mahkemesi uyanık bir 
şuur ve bekçilik anlayışı içerisinde Anayasaya 
sadıklığını da göstererek iptal etti. Şimdi biz 
bu yeltkiyi tutuyor başka bir topluluğun, kon
seyin Bakanlar Kuruluna veriyoruz ki orada 
îhenüz biz Bakanlığa katılmış da değiliz. 

22 nci madenin 6 ncı fıkrası; «Türkiye Top
luluğa, her halvekârda üçüncü ülkelerden daha 
az elverişli bir işlem uygulayamayız. demek
tedir. Yani yasa yetkisini dahi kısitlıyan hü
kümleri Katma Protokolde getirmiş bulunu
yoruz. 

izin verirseniz Katma Protokolü şöyle tarif 
edeyim. Bilmem tetkik ettiniz mi? Ziraat Ban
kasının ister tohumluk içlin olsun, ister zirai 
krediler için köylüye vermiş olduğu borçlarda 
aldığı bir senet vardır. Türkiye'de borçluların 
hiçbirisi bu senedi okumaz. Köylü senedi oku
madan imza eder. O senet o kadar ağırdır M, 
ister tohumluk ve ister diğer kredi olsun köylü 
krediyi alıp bir kere yakasını kaptırdı mı ko
lay kolay kurtulamaz. Faiz ağırdır, üzerine mas
raflar yüklenir. Korkarım M, Sayın sabık Dış
işleri Bakanı bu Katma Protokolü acaba oku
dular mı okumadılar mı? inşallah okumuşlar
dır. Ama bu hükümleri ben gördükten sonra 
çok dakik olan Sayın sabık Dışişleri Bakanının; 
bu protokolü okumamış olsalar gerek Ben bu
rada Dışişleri Bakanlığının teknik elemanlarını 
yerme ve eleştirme niyetinde değilim. Çünkü 
politikayı yürüten sorumlu Bakandır. Sorumlu 
bakan Katma Protokolün tasvibedileceği yolun
da drektifini verdikten sonra, teknik elemanlar 
ancak bunun umumi çerçevesi içerisinde teknik 
hazırlıklarını yaparlar. Ama ya bakan ilgi gös
termez veya bakan umumi politikada Ziraat 
Bankası borçlan senedi durumunda olur. İşte 
o zaman Anayasa ile çelişkilerini ifade ettiğim 
bu Kaitma Protokol buna benzer. Ben tarımda
ki, ekonomideki, işçilerle yerleşme durumlariy-
le ilgili hususlara değinmiyeceğim. Anayasa ile 
olan ilişkilerini eleştireceğim. Tedbirler olsaydı 
Anayasa ile olan ilişkilerinde tesbit edilen bu 
hususlar meydana gelmezdi. Potokolün 22 nci 
maddesinin 6 ncı fıkrası ne diyor? «Türkiye 
topluluğa, her hal ve kârda üçüncü ülkelerden 
daha az elverişli bir işlemi uygulayamaz.» Ya
ni sis bir kanun yoliyle dahi bir başka memle
kete, her hangi bir memlekete Afganiıstana ve

yahut Pakistan'a yahut yahut Türkiye, Büyük 
Türkiye olabilmenin ekonomik mesnetlerini bir 
gün hazırlamak imkânına kavuşur ve bunu tat
bik edebilirse, gelişmekte olan ve uyanan Afri-
kada pazarlar kurup, orada ekonomik büyük 
bir faaliyete girişme imânlarından yoksun ola
cak. Çünkü siz, Türkiye topluluğa, her hal ve 
kârda üçüncü ülkelerden daha az elverişli bir 
işlem uygulayamazsınız. Yani Afrika'da o ba
kir topraklarda bugün İspanya'nın, hattâ isra
il'in dahi pazarlar aramaya gayret sarf ettiği 
yerlerde yeni imkânlar tanıyıp, yeni pazarlar 
açabilmek için cehitlerde bulunamazsınız. Bu 
protokol elinizi bağlıyor. Çünkü artık onlara 
Avrupa Ekonomik Topluluğunun dışında ve 
üstünde her hangi bir imkân verme hakkına sa-
hibolmuyorsunuz. 

42 nci madde, «Ortaklık Konseyi, Türk deniz 
ve hava ulaştırması için hangi ölçüde ve hangi 
usule göre hükümler tesbit edilebileceğini ka
rarlaştırır» der. Ne oluyor? Ortaklık Konseyi 
Türk deniz ve hava ulaştırması için hangi öl
çülerde, hangi usule göre hükümler tesbit edi
lebileceğini kararlaştırır. Acaba bunu izah et
meme artık lüzum kalıyor mu? Yani bu Katma 
Protokol ile Ortaklık Konseyi, Türk deniz ve 
hava ulaştırması için hangi ölçüde, hangi usule 
göre hükümler tesbit edilmesine karar verecek
tir? Çok kıymetli ve gerçek tecrübeli bir devlet 
adamı bir ikazda bulundu. Onun üzerine tet
kik ettim, gerçekten bir husus daha var: 42 nci. 
maddenin diğer bir hükmü, serbest yerleşmeyi 
kısitlıyan hükümler koymaktan sakınacağız. 
Yani ülkemize bir zamanlar millî mücadeleyi 
verdiğimiz günlerde çeşitli nedenlerle ülke dı
şına çıkardığımız ve Türkiye'nin salâmati yö
nünden bir dahada gelmelerini arzu etmediği
miz, Türkiye'nin malî kalkınması için zaruri 
gördüğümüz bâzı endişelere sonuna kadar açı
lan bir kapı ile karşı karşıyayız. Ne olacak? 
Serbest yerleşmeyi kısitlıyan hükümler koy
maktan Türk Hükümeti sakınacaktır. Anayasa
mıza göre kanunlar çıkaramıyacaksmız, serbest 
yerleşmeyi, Avrupa Topluluğuna dâhil ülkele
re Yunanistan'dan Holânda'ya gidip üç gün 
ikametten sonra, yahut bunlara lüzum kalma
dan yarın Yunanistan da ortaklığa girdikten 
sonra uzun yıllar önce çeşitli nedenlerle ülke 
dışına giden ve Türk ekonomisi üzerinde uzun 
yıllar ipotek kurmuş olan ticaret cambazların 
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Türkiye'ye tekrar dönmelerini ve Türkiye eko
nomik hayatında yeniden serbest faaliyette bu
lunmalarının imkânlarını da bu Katma Proto
kol ile çok rahatlıkla sağlamış bulunuyoruz. 

44 ncü madde ile hükümranlık haklarımız
dan bir başka vazgeçmeyi daha göstermiş bulu
nuyoruz. Gerçi ben ileri huuk anlayışına sahi
bim: Bugünkü hükümranlık, Devlet idaresi gö
rüşü ile klâsik 20 yıl, hattâ 10 yıl önceki görüş
ler birbirinden farklıdır. Ama bir ülkenin ya
saları yapma, yürütme haklarında Anayasa ile 
1>esbit edilmiş olan egemenlik halklarından sınır
sız ve ileride nasıl teceddüler meydana gelece
ğini düşünmeden açık kapılar ve tavizler ver
mesinin de üzerinde ciddî olarak durulacak bir 
husus olduğuna inanırım. 

44 ncü madde ile ne diyor: iç vergilerin de
netimi ve uygulamasının gözetimini de Konse
ye vermiş bulunuyoruz. Yani ülkede gümrük
lerle ilgili vergilerin koyması ve uygulamasın
da Konseyin gözetimini tanıyoruz. Bu bana neyi 
hatırlatır biliyor musunuz? 1855 yılında ilk 
defa borçlanmaya gittiğimin zaman o borçlan
maların daha sonra nelere mal olduğunu hatır
larız ve sonunda da Reji idaresinde Düyunu 
Umumiyenin Reji vergilerine ve gelirlerine el 
koymasına kadar nasıl uzandığını ve ülkemizde 
vergi toplamasının dahi Düyunu Umumiye eliy
le yapıldığını gençtik görmedik, bizim çocuk
luk yıllanmısdı, ama okuyan insanlar bunu çe
şitli yerlerden rahatlıkla görebilirler. Düyunu 
Umumiye bizim Tekel idaremizin varidat vergi
lerine dahi el koymuştur, bu vergiyi dahi kolay
lıkla kendine alabilmiştir. Bugün o dereceye 
varmıyor, ama iç vergilerin denetiminin ve uy
gulamasının gözetimi Konseye verilmiş bulun
maktadır. 

Bunlar Anayasa ile bağdaşmıyan hükümler
dir. Şimdi, peki Anayasa ile çelişen, Anayasaya 
aykırı olan bütün bu hükümlere rağmen, Katma 
Protokol bize neleri getirebiliyor? Yani Türki
ye'nin refahını garanti altına alacak, ekonomik 
ve sosyal kalkınmasına yardım edecek, gözle 
görülür, elle tutulur gerçekçi nedenleri görmek 
mecburiyetindeyiz. Külfet ve nimet eşitliği açı
sından da alsak, bütün bu fedakârlıkların kar
şısında, sıfıra irca edilecek bir Avrupa Toplu
luğu memleketlerinin vergi indirimi mi olacak
tır? Bu gün dahi gösterelim, vergi duvarı 

ile, büyük bir gümrük duvarı ile karşı karşıya 
değiliz. Sanayiimiz o durumda mıdır ki, biz 
Avrupa Ekonomik Topluluğu memleketlerine 
sanayi memıüleri ihraç edeceğiz ele gümrük du
varları buna mâni mi olacaktır? Biz Katma Pro
tokol ile yüzde şu kadar hattâ yüzde sıfır güm
rüğü. temin edeceğiz de bununla öğüneceğiz. 
Yüzds sıfıra insin. Gümrük duvarları hiç de ol
masın, Ama biz bugün o seviyede miyiz? En
düstri mallarımızı ve çeşitli sınai ürünlerimizi 
götürebileceğiz de büyük bir yarar sağlıyaca-
ğiü, düşüncesindeyiz? 

Şimdi, Sayın Dışişleri Bakanından Anayasa
daki bütün bu çelişmelere rağmen, gelmiş bulu
nan bu Katma Protokol ile bizim Bağlıyacağı
mız neler olacaktır? Tarımda sağlanan neler 
olacaktır? Bunu ben söylemeyeyim. Tarımda ne
leri sağlayıp sağlıyamıyacağnmzı Ziraat Odala
rı söylüyor, Plânlama söylüyor, yetkili kurum
lar söylüyor. Benim politik bir adam olarak: bıı-
nr. söylememe lüzum yok. ö. H. F. Grupu adı
na söylendi. Millî Birlik Grupu adına söylendi. 
Resmî dillerle ifade edildi. Sanayi yönünden, 
tarım yönünden büyük yararlar mevcut değil
dir. PeM büyük yararlar olmadığına göre ve bi
ze usun yıllar da yapılacak yardımın miktarı da 
iyimser ifadelerle, beş yıl içerisinde Türkiye'nin 
millî geliri veya Türkiye'nin yatırım toplamları 
ilerisindeki payı % 5 civarını dahi bulmamasına 
rağmen, bütün bu fedakârlıklar neye o halde? 
ITeyi temin edeceğiz de?., isçileri gelince aynı 
şeyi temin edebilecek miyiz? işçiler için temin 
edilen hükümlerde Katma Protokol yeni bir hü
küm mü getiriyor? Türk işçileri daha çok mu 
gidebilecektir? Yahut orada bugünkü şartları 
daha mı iyileşecek? Aksine, hükümler gayet 
dikkatle alınmış. Demin söylediğim Ziraat 
Bankası senedi misüllû şeyleri derhal kabullen
mişiz. Yani işçiler ile ilgili hükümlere bakalım: 

«Her üye Devlet, Toplulukta çalışan Türk 
uyruklu işçilere, çalışma şartları ve ücret ba
kımından, topluluk üyesi diğer Devlet uyruklu 
işçilere göre uyrukluktan ötürü her hangi fark
lı işleme yer vermiyen bir rejim tamr.» Bununla 
mı biz büyük bir yarar sağlıyoruz? «Türkiye ile 
Topluluk üyesi devletler arasında işçilerin ser
best dolaşımının kademeli olarak gerçekleşmesi
ne değin, Ortaklık Konseyi, Türk uyruklu işçi
lerin her üye Devlette çalışmalarını kolaylaştır
mak amacı ile, bu işçilerin serbestçe meslek ve 
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yer değiştirmelerinden ortaya çıkan bütün so
runları ve özellikle çalışma ve oturma, izinleri
nin uzatılmasını incsliyebilir.» Ortaklık inceîi-
yeoek. Neyi temin edeceğiz? «Bu amaçla, Or
taklık Konseyi üye devletlere tavsiyelerde bulu
nabilir.» Bugünkü şartlardan iyileştirici ne 
var? «Bu hükümler, Topluluk üyesi devletler 
için, Türkiye'de geçmiş süreleri gcs önündo tut
mak zorunluğu yaratmaz.» İleride bâzı sosyal 
hükümler tanıyacağız diyorlar ama, ve sonun
da da diyorlar ki, bu hükümler eğer ileride ger
çekleşecek olursa, Topluluk üyesi devletler için 
Türkiye'de geçmiş süreler, yani Türkiye'deki 
işçiler burada bulundukları sürede geçen yılları 
göz önünde tutulmak zorunluğu yaratmaz, di
yor. 

Şimdiden peşinen diyor ki; ileride zinhar 
ben, Türkiye'den ülkelere gelen işçilere eğer 
bâzı sosyal haklar tanırsam, peşinen sen şunu 
kabul etki... Daha önceden yapıyor bunu; dur 
bakalım daha sen; işçilerin durumunu iyileşti
rici hükümler gelsin de o zaman yapalım; de
miyor. Hayır peşinen hükmü koyuyor, Ziraat 
Bankası senedi misüllü. O zaman Türkiye'deki 
geçmiş yıllan, yani on seneleri onbeş seneleri 
geçmiş de sosyal hakları istiyorsa, geçmiş süre
leri göz önünde tutmak zorunluğu yaratmaz, 
diyor. 20 - 30 sene gibi hizmeti ve sosyal bir 
hakkı olsa dahi bütün bunları kabul edilmez 
ve işçilerimiz için de vuslat başka bir bahara. 
İşçi serbest dolaşımı 12 ile 22 yıl sonra ancak 
düşünülebilecektir. Hani, 12 yıllık süre Suri
ye'nin yahut Fas'ın Holânda'ya yahut Alman
ya'ya göndereceği işçiler Türkiye'nin göndere
ceği işçiler yönünden topluluğun Türkiye'ye te
min ettiği imtiyazlı veya farklı bir muamele 
var mıdır? Bunu getiren hükümler yok. İspan
yol işçisine tanıdığı imkânların dışında bize 
tanıdığı imkânlar, 12 yıl veya 22 yıl sonraya 
kadar buna ait hükümler mevcut değil. 

G halde bütün bu fedakârlıkların, bütün bu ya
pılanların dışında bu katma protokol neyi geti
riyor? işte ben bunun nedenini, bu katma pro-
tokolda bulamadığım içindir ki, Anayasa ile 
çelişen bu hükümlerini gördüğüm içindir ki, 
Türkiye'nin kalkınmasını garanti altına alacak 
hükümleri getirmediği içindir ki, Tarımda Tür
kiye'nin tarımı için çok zorlu sorunları getire
ceğini, ve Türkiye'yi yeni bir dar boğaza götü-
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receğiııi, Devlet Plânlama Teşkilâtının çalışma
ları söylediği içindir ki, sanayide de kalkın
maya mesnet olacak hükümleri getirmediği için
dir ki, 1333 yılında ümit bağladığımız, ama kar 
yağdığını gördüğümüz, o karlar ki buzdan ka
yalar içinden akacak sularının Türkiye ekono
micine tesir edecek hiçbir yapıcı tesiri olmıyan, 
ılık sular olup akıp gitmeye ve köprülerin altın
dan geçip de sonradan hüsranla «ne yaptık» diye 
bakabileceğiniz, fakat belki doğrudur umudu 
ile, yani katma protokol Türkiye'nin refahını 
garantiler görüşü içerisinde oy verenler buluna
bilir. Ama o rahatlığı duyamıyorum, duyama
dığım sürece de Ortak Pazara evet, Ortak Pa
zarda eşit imkânlara sahibolup, Türkiye'nin 
kalkınmasını temin edecek hükümleri de akıllı
ca sağlıyacak şartları temin etmeye evet. Ama 
Sayın Oağlayangil, üniform hüviyeti bu katma 
protokola hayır. Saygılarımla. 

İHSAN SABEİ ÇAĞLAYANG1L (Bursa) — 
Söz istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Peki sıraya kaydedeyim Sayın 
Oağlayangil. 

İHSAN SABPti ÇAĞLAYANGİL (Bursa) — 
Saym Başkanını hatibin konuşmasının tümü be
nimle ilgilidir ve sataşma da vardır. 

BAŞKAN — O zaman sataşmadan istiyecek-
sinis... Sataşmadan dolayı buyurunuz, ancak sa
taşma çerçevesinde olsun buyurun. 

İHSAN SABRİ OAĞLAYANGİL (Bursa) — 
Muhterem arkadaşlarım; huzurunuzu tekrar iş
gal etmeye mecbur olduğum için müteessirim. 

Yalnız saym hatibin konuşmalarının mihve
ri, esası benim davranışlarım, benim beyanla
rım olduğuna göre, bu, benim için zaruri oldu. 
pek talihli bir zaruret değil. Hatip evvelâ müşte
rek olduğumuz bir görüşle beyana başladı ki 
biz de onu müdafaa ediyoruz. Avrupa Ekono
mik Topluluğuna bir Devletin iltihakı başka 
şeydir, o iltihakın şartlarını yerine getirirken 
yapılmış bir protokolün eleştirmesi, iyi veya kö
tü olusu ayrı şeydir. O protokol enine boyuna 
tetkik edilir. Buraları faydalı, buraları zarar
lıdır denir. Ona hiç kimsenin itirazı yoktur. 

Niçin arzum haricinde bu tartışmaya gir
dim? Evvelâ grup adına konuşan arkadaşımız 
tenkidlerini protokol içinde tutmadı. Ortak Pa
zar bir siyasi entegrasyondur iddiası gerçek dı
şıdır. Böyle vaktiyle lâflar vardı. Fakat bu ni-
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telik, kaybolmuştur, dedi. Bunun katma proto-
kolla bir ilgisi yok. Benim katma protokolum-
da Ortak Pazarın siyasi entegrasyon olduğu ve
ya olmadığına dair bir madde yok. Yürütülen 
tenkidlerin esası meselenin aslına, Ortak Pazara 
girmeye veya girmemeye mütaallik şeyler ol
duğu için ben o mülâhazayı o itibarla söyle
dim. 

Sonra protokol hazırlıksız, bilgisiz ve keyfî 
şekilde imzalandığı iddiası ortaya sürüldü. İm
za eden de benim. Muhterem arkadaşlarım, bil
diğim kadarı ile bir Hükümet azasının iki tür
lü sorumluluğu vardır. Hükümet içinde, Hükü
metin umumi siyaseti ile ilgili müşterek sorum
luluğu; kendi Bakanlığı başında, kendi tasar
ruflarından doğan müstakil sorumluluk. Ortak 
Pazara, Avrupa Ekonomik Topluluğuna bir 
Devlotin iltihakı bir Bakanın şahsan karar 
vereceği bir mesele değildir. Bir Heyeti Vekile 
Dışişleri Bakanına git bakalım Brüksel'e bir ko
laçan et, gör vaziyeti bize iyi ise girersin, at 
imzanı. Kötü ise boş ver gel, demez. Ortak Pa
zara giriş Devlet çapında bir tetkikin Hükü
met seviyesinde bir kararın neticesinde alınır. 
Nasıl, Roma Andlaşması Türk Hükümetinin il
tihakı o devrin Dışişleri Bakanlığı sorumlulu
ğunu temsil eden değerli arkadaşımız Sayın Er-
kin'in eseri değilse, bu protokola benim haspel-
kader Dışişleri Bakanı olduğum zamandaki il
tihakımız da benim şahsi meziyet veya kusu
rumdan dolayı husule gelmemiştir. O itibarla ev
velâ Anamuhalefet partisinin meseleyi İsrar ile, 
itina ile bir Çağlayangil meselesi haline getirme
ye gayretinin sebebini anlamıyorum. Fakat ken
dilerini ve mensuboldukları siyasi partinin dai
ma itiyadı olan taktiğini iyi bildiğim için yadır
gamıyorum. Onlar her hangi bir meselede ra
hatsız oldukları zaman bu rahatsızlığı bir şah
siyet mücadelesi içinde hedef ve istikamet de
ğiştirmek isterler. Ve ekseriya da muvaffak 
olurlar. 

Arz etmek istediğim husus şu: Ben hâdise
nin muhatabı ve tarafı değilim. Bir Hükü 
metin sorumluluk deruhde eden bir insanı sı
fatıyla, tetkik edilmiş. Bu tetkikat bitti, komis
yonlar aylarca inceleme yaptılar. Bu bir pa
zarlıktır. Bir neticeye varıldı ve 9 Aralık 1969 
tarihinde biz Brüksel'e gittik. Oradaki daimî 
delegeliğimiz bir noktaya kadar ısrar edebil
miştir. ötesine muvaffak olamadı. Biz uğraş

tık, biz de birtakım şeylerde karşımızdaki mu
kavemeti yenemedik. O zaman bize dediler M, 
bunları kabul edersiniz veya girmezsiniz. «Et
mem» dedim. Efendim adreferandum kabul 
ediniz, Hükümetinize götürünüz.» Edemeyiz 
efendim. Bunlar bizim prensiplerimizin dışın
da şeyler. Evet Hükümetimize götürürüz, ama 
adreferandum bir kabulü dahi istemiyor. 9 Ara
lıkta bir rüptür oldu. Tekrar komisyonlara va
zife verdik; Temmuza kadar 7 ay çalışıldı. Tem
muzda gittik; onların, vardığı neticenin biraz 
daha üstüne çıkan neticelere geldik. Kanaat 
getirdik ki, son had budur ve bununla iktifa 
icabediyor, menfaatimiz buradadır prensibiyle 
mutabık kaldık ve ondan sonra da 23 Kasım 
1970 tarihinde nihai imzayı attık. Bana dedi-. 
ler ki; «Sen niye öyle söylüyorsun? Madem 
kötü idi niye götürüyorsun? Bak Dışişleri Ba
kanınız dahi diyor ki: «Evet, bu iyi değildir, 
ama ne yapalım bir kere emrivakidir, onun için 
getirdik» Sayın Dışişleri Bakanının ne söyledi
ğini ve ne maksatla söylediğini bilmiyoruz, ama 
bugünkü Hükümet Başkanının bana ifadesi şu
dur: «Hükümet tebeddülünden sonra, sizin an
laşmanızda bu tebeddülden bir istifade, her han
gi bir iyileşme imkânı mevcudolup olmadığını 
çok dikkatle tetkik ettirdik. Başka bir gelişme 
ve daha iyi bir iyileşme imkânı olmadığına ka
naat getirdik ve o itibarla Meclise şevkini lü
zumlu gördük.» Benim anlaşmayı imza ettiğim 
zamandaki beyanatım da Sayın Olcay'ın be
yanatına uygundur. Ben dedim ki: «Ortak Pa
zar'ın ağır bir imtihana girmesi meselesidir. 
Bunda Hükümete, özel teşebbüse, bütün ilgili
lere büyük vazifeler tereddübeder. Bu, bir im
tihandır. Bu imtihandan çok dikkatli ve itinalı 
şekilde geçmek lâzımdır. Bu bir siyasi örgüt; 
muayyen şartları var. Buyuruyorlar ki: E, 
Anayasaya aykırı şeye nasıl imza edersin? 

Muhterem arkadaşlarım, Ortak Pazarda esas 
bir Gümrük Birliğidir. Bu Gümrük Birliği Or
tak Pazarı teşkil eden devletlerce müttehiden 
kabul edilmiştir. Altıların kabul ettikleri bitf 
formül, beraberce imzalamışlar. Siz bu formü
le katılıyorsunuz, Hazırlık Devresinde şu ka
darına giriyorsunuz, Geçiş devresinde şu kada
rına giriyorsunuz, tam âza olduktan sonra da 
tümüne giriyorsunuz. Altı devlet için bu formül 
bu şekilde cari, Türkiye için şu maddeler şöy
le uygulanır; böyle bir şey yok. Bir entegras-
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yona, bir birliğe esasen hatırlanmış, herkes ta
rafından kabul edilmiş bir Gümrük Birliğin© 
giriyorsunuz. Bu altı devlet yani Almanya, 
Fransa, Belçika., hiç birisi istiklâllerine, hü
kümranlıklarına hassas değiller ve bu iltihak 
suretiyle hükümranlıklarının bozulmasına rıza 
gösteriyorlar diye bir neticeye varmak güç. 
Ben bunları da yadırgamam. Ortak Pazara gi
riş italya'da ilk ânında bizimkinden çok daha 
fazla gürültü ve münakaşalara sebebiyet verdi. 
E, tabiî Ortak Pazar yeni bir teşekkül, her veç
hesiyle yeni bir teşekkül, güç bir teşekkül. Bir 
koalisyon hükümetinde 3 parti zor geçiniyo
ruz. Bir büyük camia içinde, menfaatleri, tra-
disyonlan, gelir seviyeleri - Evet Türkiye ge
lişmiş memleket değil, ama altıların da gelir 
seviyeleri aynı değil ki - aralarında değişik 
ve oldukça önemli ekarlar var. Yan yana geli
yorlar bir ittifak yapıyorlar; kolay değil. Bu 
münakaşaları bu tartışmaları yapalım, bunlar 
üzerinde hassasiyetle duralım, iyileştirmeye ça
lışalım. Ama bunu bir eski hükümetin seyyiatı, 
bir Çağlayangil'in beceriksizliği, bir Çağlayan
gil'in bilgisizliği veya keyfiliği haline sokmak
ta bir menfaat yok. Benim arz etmek istediğim 
bu. Meseleyi kendi şartlan ve kanalı içinde mü
nakaşa edelim. Bundan bir şey çıkmaz. Biz de 
o üslûbu benimsesek söyliyecek çok şeyler bu
labiliriz. Var.. Dilin kemiği yok, ama bundan 
bir netice almanın imkânı yok. Bir hedefe te
veccüh edeceksek, birbirimizi yemekte, birbiri
mizi kötülemekte menfaat yok. O kadar fazla 
değer içinde de değiliz, Türkiye'de. İsraf ede
cek değerlere de malik değiliz. Ben bunu diya
log haline getirmemek istiyorum. Ama burada 
bulunduğum müddetçe de mütemadiyen şah
sımdan bahsedilerek yapılan beyanlara bir 
vurdumduymazlık içinde kalamıyorum. Dün bu 
mülâhaza ile salonda olmayışımı, muhterem ha
tip arkadaşım yadırganacak, yakışmıyacak ifa
delerle tavsif etmiş. Ne olur? Bunları birbiri
mize söyleriz, bundan bir şey çıkmaz arkadaş
lar. Ve şunu da arz edeyim, bunu söylemeye ka
rar verdiğimiz zaman da, benim maharetim ba
na hücum edenlerin maharetlerinin üstüne çı
kabilir. Bu kabiliyeti kendimde görmüyor de
ğilim. Ama buna lüzum hissetmiyorum. Bunda 
fayda görmüyorum. Arz etmek istediğim bu. 

Huzurunuzdan saygı ile ayrılıyorum. (A. P. 
sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN — Sayın Hüsnü Dikeeligil, buyu

runuz efendim. 
HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Muhte

rem arkadaşlar, Türkiye'mizin kaderi ile ilgili 
bir protokol meselesi üzerinde duruyoruz. Şah
san acaba kendi nişlerimin tesirinde kalır mı
yım diye, kendi düşüncelerimin dışında, bu 
protokol meselesi meydana atıldığı vakit Tür
kiye'de muhtelif yazarların eserlerini tetkik 
ettim ve okudum. Şu elimde g'ördüğünüz dos
yam tamamen muhtelif yazarların eserlerinden 
okuduğum notlarla doludur. Meselâ bunların 
içerisinde Ortak Pazar ve Türkiye hakkında 
çeşitli kaynaklar; Sabahattin Zaim Bey'in ki
tabı var. Gene Ortak Pazara Geçiş Dönemin
deki Türk sanayii hakkında Doçent Ali Sait 
Yüksel'in - 1970 yıllarında Devlet Plânlama 
Teşkilâtında çalışmıştır - bu genç arkadaşımı
zın eseri var. Gene bu arada 100 soru Ortak Pa
zar ve Türkiye, Profesörü Dr. Gülten Kazgan 
Hanımefendinin çok kıymetli bir eseri var. Ge
ne bu arada «Ortak Pazar ve Türkiye» isimli 
Makina Mühendisleri Odasının bir yayını var, 
bu 4 mühendis arkadaşımız Ortak Pazar'da ça
lışmışlar ve gayet ince tetkikatta bulunmuşlar. 
Devlet Plânlama Teşkilâtının da dokümanları 
var. Bunları okuduktan sonra ve kendi kanaat-
larımla hakikaten bir arada mutabakat gör
düm. 

Adalet Partisinin Meclis ve Senatodaki söz
cülerini dinledim. Buradaki sözcü arkadaşımız 
dedi ki: «Efendim, bir tarafta aşırı sol, bir ta
rafta aşırı sağ bu protokolü istemiyor.» Türki
ye'nin fikir insanları vardır. Bu fikir insanları 
şu ismini saydığım kimseler ne şurada ne bu
rada, hakikaten Türkiye'mizde otorite olan in
sanlardır. 

ERDOĞAN ADALI (istanbul) — Onlar sol
da. 

HÜSNÜ DiKEÇLiGiL (Devamla) — Sen de 
solun solundasm öyle ise. Siz Sabahattin Zaim 
Beye ve Gülten Kazgan'a solda diyemezsiniz. 

ERDOĞAN ADALI (istanbul) — Kazgan 
falan hep soldadır, 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Diye
mezsin, öyle ise örfi idare içeri alsın içeri. Men
faatinize gelmiyor, ondan böyle konuşuyorsun. 

I OEHAN KOR (İzmir) — Sen cahilsin. 
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HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — içeri
ye alsın, içeriye. Dinle şimdi, dinle. Daha eser-. 
ler varsa çık da söyle, söyliyebiliyorsan. Söyle, 
söyle. 

BAŞKAN — Bu tarz konuşma bizi neticeye 
ulaştırmaz. Sayın Dikeçligil, muhatabınız Ge
nel Kuruldur. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — İşine 
gelmediği vakit ilim adamlarını, yazarları hat
tâ Demirel Hükümeti zamanında Plânlamada 
çalışmış - ismini söylediğim - ve aynı zaman
da bu Hükümet zamanında da Devlet Plânlama 
Teşkilâtı vardır, bir arkadaşımız çıktı, özür di
lerim, «takunyalı» dedi. Ben kabul etmiyorum. 
Memlekette mânevi hazza sahip bir insan na
mazını kılıyorsa bu insana da takunyalı demek 
doğru değildir. Bir arkadaşımız Plânlama Teş
kilâtına «takunyalı» dedi. 

SAMİ TURAN (Kayseri) — Sayın Dikeçli
gil, dairede takunyalı gezdiği için, takunyalı 
dendi. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Şimdi 
görüyorsunuz ki, bunlar küçük hesaplardır, kü
çük meselelerdir. Devlet Plânlama Teşkilâtı, 
buna da ortanın solunda mı dersiniz yani. Pe
kâlâ o zaman öyle ise, Hükümet niçin bunlara 
el koymadı da dışarıya atmadı, Devlet Plân
lama Teşkilâtını dağıtmadı. Bu da böyle. Biz 
kendi fikirlerimizi mütalâa ederken, işimize 
gelmediği vakit memleketin kıymetli evlâtları
na, vatanperver çocuklarına su şöyledir, böyle
dir diye söylemeyiz, çıkarız eseri ortaya ko
yarız, fikir ortaya koyanz bu böyle değildir, 
deriz. Bu yazarlar benim kanaatimce hakika
ten iyi bir incelemede bulunmuş. Ben soruyo
rum, Türkiye'de yalnız bir ortam mı var? Yani 
Türkiye'de yalnız doğru tetkik eden bir hari
ciye mensuplarımız mı var? Bence Türkiye'de 
sınıflaşma oluyor. Bu sınıflaşmanın dışında 
kalmak lâzım, realiteleri mütalâa etmek lâzım. 
Bir hariciyeci bir şeyi müdafaa ediyorsa, diğer 
hariciyeci de bakıyorsunuz aynı şeyi müdafaa 
ediyor. E, o halde Türkiye'nin fikir adamları1 

var, yazarları var, plânlaması var, Makina Mü
hendisleri odası var; plânları var, Sanayi Odası 
vardır; Plânları var. Bütün bu eserler Geçiş Dö
neminin erken olduğunu söylüyorlar. E, o hal
de doğru olan bir tek kanat mı, bir tek taraf 
mı, bir tek siyasi grup mu? öyle ise, Türkiye'

yi yalnız bunlar biliyor başka kimse bilmiyor, 
başkasının fikriyatı yok. Bu noktalar benim 
kanaatimce yanlış anlaşılıyor. Vaktiyle Nihat 
Sami Banarlı Bey yazmıştı - Amerikalı Rufi 
gelmişti Türkiye'ye - Soruyor Türkiye'nin kal
kınma meselesini, nasıl olmalıdır filân diye. 
Rufi'niıı verdiği cevap gayet enteresandır. Di
yor ki: «Siz tarihi yüksek, büyük bir milletsi
niz. Biz de sizin tarihinizi tetkik ederek ibret 
dersi alıyoruz, bir hayli faydalanıyoruz. Siz 
ihtilâl devirlerinize bakar ihtilâl devirlerinizde 
nasıl yükselmişseniz onu modernize ederseniz 
bugünkü hayata sizin için yükselme, kurtuluş 
yolu bu olur» Yani kopyacı bir devlet olma
nın, başkasını taklit etmenin, Türkiye'nin ken
di meselelerini kendine göre halletmenin mese
lesi üzerinde bu Amerikalı münekkit insan fik
rini beyan ediyor. 

Tarihimizin gerçeklerine bakacak olursak, 
biz yükselme ihtilâl devrimize göre bu kararı 
vermiyoruz. Maalesef Türkiye yükselme devrin
den çöküş devrine giderken zamanımızın tarihi
ni alarak mütalâa ediyoruz, hüküm veriyoruz, 
böyle kararlara doğru gidiyoruz, benim kana
atime göre. Nedir bu zaman? Bugün hamdol-
sım Türkiye'de tarih artık gerçek olarak ince
leniyor. Yazarlarımız, iktisatçılarımız devirleri 
dile getiriyor. 

Meselâ; diğer tarafta sözcü arkadaşımız tan-
zimat devrini ele aldı. Tanzimat devrinin iki 
yönü var. Madalyanın bir yüzüne bakarsan par
lak. Madalyanın öbür yüzünü çevirdiğin vakit 
parlak değil. Madalyanın parlak tarafına ba
kıp ona parlak olmıyan tarafını kapadığın va
kit tarih tekerrür eder, hataya düşersiniz. Bu 
hatanın içerisinden kurtulamazsınız ve bunun 
altında Türk Milleti ezilir, farkına varamazsı
nız. Bu okuma işidir, tetkik işidir. Şimdi arka
daşlarımız tanzimat devrinin madalyon tarafı
na Batı'ya dönüş diye bakıyorlar. Neden? Bu 
devirle o devri mukayese edecek olursak, ara
daki büyük benzerliği görebileceğiz. Doğru? 
Bir tarafta Avrupa, bir tarafta Türkiye'ye sal
dıran Rusya ve ortada hayatını muhafaza et
mek istiyen Türkiye var. Gene bugün çağımız
da bir tarafta Rusya bir tarafta sanayi bakı
mından gelişmiş Amerika, bir tarafta Avrupa 
devletleri, bu Avrupa devletleri arasında kalan 
Türkiye var. Bu zamanında tatbik edilen usul, 
yani Tanzimat devrinde olduğu gibi Batıya 
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yaslanıp Rus'un tazyikinden kurtulmak için 
imkân çareleri aranmış. Fakat, bunun dozajı 
kaçırılmıştır. Bu mesele Türkiye'nin lehine ol
mamıştır. Madalyonun ters yüzünde Türkiye'
nin lehine olmamıştır. Maalesef, devleti ayakta 
tutacağım diye devleti pazar haline getirmişiz, 
imparatorluğun biran önce parçalanmasına ve 
borçlanma devrinin açılmasına yol ve imkân 
vermişizdir, sanayileşecek Türkiye'nin sanayi
leşmesine engel olmuştur. Elimizdeki bulunan 
sanayii de yok etmişizdir, naçar, biçare bir du
ruma düşmüşüzdür. 

Avrupa meselesinde burada bir noktayı da
ha belirtmek isterim. Yalnız bir noktaya bak
mamak lâzım. Ne için Avrupalılar birliğe doğ
ru gitmek istemiş? Şimdi, malûmuâliniz, Ame
rika meydan okuyor» diye yine Sehrelber'in 
yazmış olduğu, bizim dilimize çevrilen eser var. 
Bu eserde ne için bu birliğe doğru gidilmesinin 
lüzumunu yazar? Kendi yönünden gayet vatan-
perverane ortaya koyuyor. Diyor ki; «öyle gö
rülüyor ki, bundan 15 yıl sonra dünya yüzün
de Amerika, Rusya'yı izliyecek üçüncü büyük 
endüstri gücü Avrupa değil, Avrupa'daki Ame
rikan sanayii olacaktır. Amerikalılar daha şim
diden 10 yıllık bir Avrupa pazarı olarak Ortak 
Pazar'ın organizasyonunu ellerine geçirmiş bu
lunuyorlar.» ikinci Dünya Harbinden sonra 
elbette ki, Amerikan sermayesi Avrupa'da bü
yük rol oynamıştır. Tamamen hâkimdir ve bir 
tarafta Rusya'nın tazyikine karşı Avrupa'yı 
ayakta tutmak lâzımdır. Dolayısı ile Amerika 
kendi menfaati yönünden sermaye yatırımının 
ekserisini oraya yapmıştır, bilhassa Batı Alman
ya'da diğer ülkelerde sermaye ondandır. O, bu 
sanayiini ayakta tutmak, pazarlarını, onlara 
mensup üyeleri elde tutmak için elbette Avru
pa birliğini teşvik etmiştir. Dolayısiyle Avrupa 
iki bloka ayrılmış. Diğer bir sebep de İkinci 
Dünya Harbinden sonra Afrika devletleri uyan
mıştır. Avrupa pazarlarını kaybetmiştir. Bu 
gerçektir. Hattâ Afrika devletleri kurtuluşu 
aramak, dolayısiyle komünizmin pençesine, 
Rusya'ya düşmemek için kendi aralarında bir
lik kurmaya doğru gidiyorlar ve kendi arala
rında birlik kuracakları zaman sanayileşmiş ül
keler bu birlik kurulduğu takdirde derhal kal
kınacaktır, pazar kaybolacaktır, dolayısiyle 
böyle bir maddi mânevi güçlerini birleştirip j 
bunların birlik olma meselelerine de mâni ol- | 
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mak için yine birlik kurmuşlardır. Nitekim 
Fransa Ortak Pazar'a katıldığı vakit kendine 
tabi olan devletleri de buraya sokmuştur. Mese
lâ Tunus'tan bizden daha fazla portakal alır
lar. Bizim narenciyemiz o kadar değil, onlar
dan aldıkları narenciye daha fazladır. Sebze 
bakımından aldıkları daha fazladır. Şimdi İn
giltere de girmek istiyor, o da, İngiltere'ye bağ
lı diğer birliklerle beraber geçmeyi istiyor. Ora
da da hammadde ucuz. Esasen sanayileşmek 
için bu kanundur. Sanayileşmek için lâzımolan 
bir unsur var: Pazar. Pazarı bulamıyan devlet
ler sanayileşemez, pazarı bulan devletler sana-
yileşir. Bu bir esastır. Bu esasın dışında başka' 
türlü olamaz. Nitekim; Türkiye pazar olduk
tan sonra sanayileşmeyi kaybetmiştir beyefen
diler. Ankara Antlaşması ile, bu protokolla, 
1838 Paris Andlaşmasmı Tanzimat Devrinin 
anlaşmasını mukayese edecek olursanız aynı 
benzerlikleri görürsünüz; tıpatıp. Gelip yerleş
me meselesi, kültür meselesi gümrüklerin ser
best bırakılması meselesi burada tamamen var
dır. Tarihin zaaf devrindeki hatayı atacağımız 
yerde, biz tarihin zaaf devrindeki hataları ya
pıyoruz, kalkınan Türkiye'nin sanayiini yarat
mak için elimizden gelen gayreti sarf ediyo
ruz. Deniyor ki; sanayii ilâ nihaye himaye ede
cek değiliz ya, kendi kendilerini korusun. Ka
liteye doğru gitsin. Biz bu pazara girmediğimiz 
müddetçe sanayide kaliteleşme olamaz ve bir
takım çıkarcı sanayiler ayakta durmaya çalı
şır, deniyor. Bu ucuzca devlet sandalyesine 
oturmak istiyenlerin deyimidir. Devlet sandal
yesi pahalıdır, ağırdır. İşgörmek icabeder, mil
letleri ayakta tutmak icabeder. Neden? Devlet 
sandalyesinde oturan insanların vazifesi Dev
let sanayiini başıboş bırakmak değildir. Bir 
Standartlar Enstitünüz var. Hükümet edenlere 
ben soruyorum. Şimdiye kadar bu enstitünün va
zifesi ne olmuştur? Bunun vazifesi kaliteyi kon
trol değil mi? Sanayii bir organizasyona doğru 
götürmek değil mi? Ayakta tutulacak hale doğ
ru götürmek değil mi? Sen bunu çalıştırmıyacak-
sın, kaliteyi kontrol etmiyeceksin, bakmıyacaksın 
maliyet fiyatlarına el atmıyacaksın. Ondan son
ra efendim, kendi kendine rekabet edecek duru
ma gelsin diyeceksin. Bu ucuz devletçilik. Bu 
ucuza devlet sandalyesine oturmak ve Hükü
met etmenin deyiminden başka birşey değildir. 
Esas ucuz olmıyan devlet, yani ucuz olmıyan 
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idare adamı bunları kontrol eder, organize 
eder, kooperatifleştirir, Dünya sanayii ile boy 
ölçüşecek duruma getirdikten sonra; ben bu 
anlaşmaya iştirak ediyorum, der. Yoksa mev
cut sanayi çökertmekle olmaz. Nitekim; bu 
eserde 1838 Anlaşmasından sonra, eserin mü
tercimi Fransız yazarının ağzından; «bizatihi 
Ankara gibi yerde 20 ton balya pamuk işlenir
ken, bu 5 bine düşmüştür» der. Bursa'da öyle, 
Drama'smda öyle, Balkanlar'da öyle. Bu an
laşmadan sonra Osmanlı imparatorluğunun, el 
sanayii hariç, diğerleri çökmüştür. Diğer ta
raftan borçlanma devri başlamıştır. Alınan 
borç sözde sanayie yatırılmıştır; ama gümrük 
kapıları açıldığı için, ingiltere bir defa sana
yileşmiştir, bu gümrük kapılarının karşısında 
verdikleri para ile yatırıma doğru giden sana
yi iflâs etmiştir. Şimdi, Devlet Bakanı Karaos-
manoğlu bir fikir ortaya atmış. Benim kanaa
timce bu. fikir pek doğru değil. Ama, bu Hükü
metin bir iktisat işlerine bakan bir Başbakan 
yardımcısıdır. Bu Başbakan Yardımcısı diyor 
ki; Türkiye bu tempo ile Avrupa ayarına an
cak 2 000 küsur sene sonra ulaşır. Demek ki; 
biz sanayi bakımından Avrupa'dan 2 000 küsur 
sene geriymişiz. Yani Tanzimat Devri ile zama
nımız arasında hiçbir farklılık yokmuş. Bunu 
o söylüyor, ben söylemiyorum. Benim kanatim-
ce milletler sıçrama yapabilir. 1 0 - 1 5 senede 
merhale alabilir. Ama, bir hesap neticesi; bu 
Hükümetin Başbakan Yardımcısı bu meseleyi 
ortaya koyuyor. Bu meseleyi ortaya koyduk
tan sonra; «benim gücüm, takatim Avrupa sa
nayii ile boy ölçüşecek durumdadır» diyor. Ben 
arkadaşlara söylüyorum. Bugün milletin sağ 
duyusu var. Bu protokolü kabul edecek olanlar 
yiğit mi? Türk Milletine referanduma gitsin
ler, ucuz lâf etmesinler. Referanduma gittik
ten sonra Türk Milletinden alacakları netice 
ne olacaktır? Onun hesabını yapalım, onun he
sabını yapmak mümkün. 

Şimdi esas meseleye geliyorum. Ziya Gö 
kalp B?y diyor ki; «Maalesef Türkiye filozof 
yetiştirememiştir.» Bu doğrudur. Siyaset adam
larının fikri ile hareket eden devletlerin akıbe
ti zaten budur. Zaten Tanzimat efendileri 
Türkiye'ye «mon seri» i, «men ami» yi getir
mişlerdir. Batının esas meselesini getireme
miştir. Taktiğini getirememiştir, metodunu 
getirememiştir, sistemini getirememiştir. Ba 

loşunu getirmiştir, debdebesini getirmiştir, 
israf devrini getirmiştir. Bütün istanbul'daki 
yalılar o saman başlamıştır. Buna göre Tür
kiye'de arazi alımı başlamıştır. Bundan önce 
yoktu, Nitekim; Ege Üniversitesi bir Fran-
cızın malikânesinin üzerine kurulmuştur. Bu
rası Atatürk Türkiyesi denmiştir. Biz tari
hin hakiki yönlerini değil, zaaf yönlerini al
mış yürüyoruz. Bu vebaldir. Ben bunu söy
lüyorum. Bu vebale iştirak edenler eder. Gü
nün birinde tarih kimi haklı çıkarırsa bizden 
r.onraki nesiller buraya gelir söyler. Filân 
hsklı imiş, falan haklı değilmiş, der. 

A^ın pağ, aşırı sol... Ne olalım beyefendiler? 
Milliyetperver olacağız. Peki ben size soruyo
rum: rjason mu olalım? Mustafa Reşit Paşa 
eh masondu. Ama, âkibet nereye gittiği ma
lûm. 

Şimdi, bir noktaya geliyorum. Bu kabul 
elilır»işt^r. Ama, gümrük kapıları açılmıştır. 
"Bugün de, yarın da ve gelecekte de bana yer 
yüzünde bir tek devlet gösteremezsiniz ki güm
rük kapılarını açarak, sanayiini himaye ederek 
-Sanayileşmiş olsun. 1838 Paris Andlaşması, 
Türkiye'nin sanayiden yok oluşu; 1888 Japon
ya'nın hareketi. Gümrük kapılarını kapaması 
ve sanayiini himayet etmesi, bugünkü Japon
ya'nın meydana gelişi'bunlara birer misaldir. 
Bis onlardan geri değildik, meydandadır. 
Wz teenni ile hareket etmeyip de bunda Türk 
menfaatlerini korumazsak, bu protokolün ka
bulünden sonra gözümüzü açmazsak; ben size 
temin ederim, bu sözümle 5 - 10 sene sonra bu 
sözümle yalancı çıkmak isterim, Orta - Doğu 
memleketleri seviyesine düşeceksiniz. Türki
ye Orta - Doğu memleketlerine girecektir. Ne
den girecektir? Biz bir defa sanayileşirken 
hammaddemizi temin eden millet değiliz. Ham
maddesini temin etmeyen millet rekabette bu
lunamaz. Sen vapurlar dolusu kromunu ver, 
demirini ver, alüminyumunu ver, toprak halin
de gönder, bir vagoncuk onun karşılığını bile 
alama, sanayicinin eline pahalı ver, sanayi
ciye sen bunu imal et bunu ucuza temin et, 
Avrupa ile böy ölçüş; de. 

İBundan önceki Sayın İçişleri Bakanı söylü
yor; ama şahsiyat yapmıyorum, ben şahsiye
tin üzerinde durmuyorum, kabul edebilir, 
zorla olabilir. Zaten Türkiye'nin durumu zor-
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hıkla olmaması lâzım, müstekar bir idarenin, 
müstekar Mr siyasetin sahibi olması mevzuu 
bahistir. Atatürk milliyetçiliği budur, bunun 
dışında lâfı güzaftır. Mesele kuyrukta gitmek 
değildir. Atatürk en dar günde, çarığı giydi
ği, hattâ darı ekmeği yediği günde millete 
onur vermiştir, haysiyet vermiştir. Ondan 
sonra Mussolini'ye dur çizmeyi çekerim, demiş
tir. Harici siyasetin dinamikliği buna bağlı
dır. Zaten milliyetçi Türkiye budur. Şimdi bu 
böyle olurken acaba beğenmediğimiz Kızıl Çin 
gümrük kapılarını açtı mı? Hangi milletin 
gümrük kapılanın açarak sanayileştiğini söyli 
yebilirsiniz? Ziya Gökalp Bey; «Adam Smit 
nazariyesini ingiltere'ye göre kurdu» diyor. 
Doğru. İngiltere o devirde sanayileşmişti, bu
nu o devirde ne Amerika tatbik edebildi, ne 
Almanya. Almanya tatbik edecek oldu, baktı 
kötüye gidiyor. Amerika da durdurdu diyor 
Buna mukabil Alman iktisatçıları çıktı, kendi 
bünyesine göre iktisadi nazariyeler kurarak 
Almanya'nın sanayileşmesini temin ettiler, bu 
hars yönünden de böyledir, diyor. Nitekim; mi
salini gösteriyor; Almanlar Fransız edebiya
tını taklide diyorlardı. Bir cereyan buna kar
şı çıktı. Buna karsı çıktıktan sonra derhal bir 
milî edebiyatın önderliğini yaptılar, Almanlar 
millî benliğini kazandı. Biz şunu kabul ede
lim ki; Türkiye daha millî bir Devlet vasfını 
kasandı diyemeyiz. Millî Devlet vasfını kazan
dı diyebilmek için kültür bakımından, iktisat 
bakımından, siyaset bakımından,- san?.yi bakı
mından plân bakımından bütün bu varlıklarına 
sahibolması lâzım. Nitekim Mustafa Kemal 
Atatürk istiklâl tam dendiği vakit sanayide, 
iktisatta, hukukta diğer ilâıh şeylerde istiklâl 
aranır, tek yönlü istiklâl olamaz demiştir. 
İSanayi, kültür istiklâli olmıyan milletlerin si
yasi istiklâli tam olamaz ki. Tazminat ede
biyatı ile mukallit bir edebiyat tam değildir, 
Hâlâ Rus edebiyatını kopya ediyoruz, çocuk
larımız bu hale gelmiştir. Amerikan edebiya
tını kopya ediyoruz, öbürünü kopya ediyoruz, 
Şahsiyetsiz, bocalıyan, başkalarına ram olan, 
başkalarına kursaktan bağlı bir nesil yaratmı
şız. Bu neslin kabahati bu gerçekleri bilmi-
yenlerde ve idare edemiyenlerde. Bunlar haki
ki bir magrip sistem kuramayanlardadır. Ata
türk Türkiye'sinden bu olmuyordu. Atatürk 
Türkiye'sinde şahsiyetli, milliyetçi bir gençlik 

yetiştiriliyordu. Avrupa ne kadar terakki etti 
ise onların karşısında aşağılık duygusuna ka
lkılmıyordu ve kapılamıyordu. Bütün bu vazi
yetler karşısında bütün yazarlarımız, bütün 
ileri gelenlerimiz, düşünenlerimiz bu protokol 
daha erkendir, geçiş dönemini kullanmak lâ
zımdır, kullandıktan sonra Türkiye'nin men
faati âlisine uygun bir protokole doğru gitmek 
lâzımdır meselesinin üzerinde durmak lâzım
dır. Bu meselelerin üzerinde duran acaba 
bu fikir adanılan bu kadar boş mu? Niçin bu 
plânlamayı kaldırmıyoruz ortadan? Niçin o 
sanayiin içerisinde hasır neşir olan Makina Mü
hendisleri O dalan bu hatalı mı bilmiyor mu? 
Türkiye sanayiinin içerisinde yaşıyorlar. Kür
sülerde bulunmuş Zaim Beyler, filân da mı 
bunlar şudur, budur? Çıksınlar bu fikir ada
mına, bu memleket çocuğuna şudur diye kür
süden hitabetsinler, o da cevabını versin. De
mek kolaydır, ama Sıkıyönetim kimleri içeri
ye aldıysa belli. 

Şimdi muhterem arkadaşlar, mutlaka in
sanlar dünyada yalnız yaşamıyor, yaşamamak
tadır. Yaşamadığına göre biz meselelerimizi 
hallederken millî menfaatlerimizi düşünmemiz 
lâzım. Bundan önceki Hariciye Bakanı -sami
miyetle dedi ki; «Efendim, bu kadarını yapa
bildik». Hatalı. Pekâlâ böyle bir aksaklıkla 
nasıl biz girebiliriz? ileride gümrük indirimi
ne nasıl gidilebilir,? 

Şimdi bizim ithalât - ihracatımıza da bir 
bakılacak olursa, tanm ürünlerini de alsak 
hiç. ispanya girmemiş, bizden çok alış - ve
riş yapar. Yunanistan dikta rejiminde; aldı
ğı yardım bizim nüfusumuza göre kat kat üs
tünde. Bizden daha çok almış, faydalanmış
tır. Ondan sonra, Afrika memleketleri Fran-
sayla beraber girmiştir, bizden daha fazla ih
racatta bulunmakta. Fındık daima kontenjan 
dışı dahi satılabilmiş, buna karşılık diğer 
üçünde ele kontenjanların tam kullanıldığına 
göre öbürü daha fazla satılabiliyor, tabloda. 
gösteriliyor. Meselâ tütün kontenjanı 1965 te 
12 50D ton oduğu halde, satmışız 9 519 ton. Fın
dık kontenjanı 17 000 ton, 39 000 ton kendi
liğinden satılmış, kontenjan dışı. Demek İri 
sizin ürettiğiniz mal diğerinde yoksa bunu sa
tabiliyorsunuz, ürettiğiniz mal diğerinde varsa 
satamıyorsunuz. 
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Ziraat bakımından yarış da mümkün değil. 
Şimdi bu ziraat bakımından Türkiye'nin anla
şılmadığını protokolde göreceğiz biz. Ben 
okuyorum, arkadaşlar, neleri satacakmışız. Ve 
işin garibi Türkiye'de tekstil ileri gitmiş, güm
rük indirimi de yok, Ben şurada Türk - İş'e 
serzenişte bulunmak isterim. Türk - İş vazife
si sadece işçi ücretlerini artırmak değildir. Ya
rın Türk sanayii öldüğü vakit, ayakta durma
dığı vakit işsiz kalan Türk işçilerine o zaman 
nasıl iş bulacak? Esas Türk işçilerinin sanayii 
gelişmekle iş bulacağı meselesidir. Burada 
tekstil sanayiinde gümrük indirimi olmuyor, 
yarışabileceğimiz yerde gümrük indirimi olmu
yor, buna mukabil hiç olmıyacak yerlerde za
ten almıyacak, gümrük indirimi oluyor. Be
nim kanatim sendikaların bu hususta ortaya 
çıkması lâzım, bu hususta fikrini söylemesi 
lâzım, ondan sonra bu hususta Türk işçisinin, 
Türk sanayicisinin haklarını koruması lâzım 
Maalesef Türkiye'de bu da olmuyor, buna da 
parmak basmak isterim. Sadece Türk işçisi
nin başında bulunup ben şuyum, ben buyum 
deyip arabalarda gezme değil, Türk sanayii
nin ayakta durabilmesi için Türk sanayiinin,, 
işçisinin varlığının temadisi için bu noktaların 
üzerine de eğilmesi icabederdi doğrusu. 

Beyefendiler, şimdi dikkatle bakalım; biz 
zirai bakımdan ne ihraç edebileceğiz? Buraya 
ziraatçilerimizin iştirak etmediği anlaşılıyor. 
Ziraatçilerimiz teknik heyetle beraber iştirak 
etnış olsaydı, Türkye'de çıkmayan ürünlerin 
bu protokolün içerisine konmaması iktiza 
ederdi, konmazdı. Maalesef, senatörlerimizin 
içerisinde ziraatçiler de var, isterdim ki S2-
natörlerimizm içerisindeki ziraatçiler ve veteri
nerler bunu tetkik etsin, bu protokolde ko
nanların Türkiye'de olmadığını söylesinler. Ol
muyor ama, olmuyor. 

Aşağıdaki liste diyor: «Canlı atlar, mer
kepler, her cins merkepler ve her cins katır
lar» Türkiye bunları satacak. Türkiye bunla
rı satacak beyefendiler. 

«Saf kan damızlıklar». Biz dışarıdan alıyo
ruz. Saf kan damızlıklar satacağız. Güleriz 
ağlanacak halimize. 

Yine «merkepler, her cins katırlar, canlı sı
ğır cinsi hayvanlar. (Manda cinsi dâhil) diyor, 
Kolanda ineklerin tereyağını, etini satacak yer 
bulamıyor. İş burada. 
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I «Ehli cinsler» deniyor. «&af kan damızlık-
I lar, diğerleri, canlı domuz cinsi hayvanlar» 

canlı domuz satacağız Türkiye'den dışarıya. 
«Canlı domuz cinsi hayvanlar, diyor, ehli 

cinsler, saf kan damızlıklar, diğerleri...» Yi
ne devam edelim. Ehli hayvan cinsi; ispençi
yari müstahsallar imaline tahsis olunanlar... 
«Merkep, katır cinsi, koyun...» okumaya devam 
edelim. 

«Kabuklu yumurtalar» Orta - Şark memle
ketlerine cayır cayır yumurta geliyor, Türkiye 
yumurta sevk edecek Ortak Pazar ülkelerine. 

«Diğer yumurtalar» diyor. «Kabuksuz yu
murtalar ve yumurta sarıları Diğerleri...» «May-
donoz» deniyor. «Hurma, muz, anasas, mangust, 
avokado, armudu...» Türkiye^de hurma çıkar 
mı? Hurmayı biz dışarıdan ithal ederiz. Hurma 
satacağız biz. Hurma satacağız ve hiç anlama
dığım bir şey, «mangust». Türkiye'de böyle bir 
nebat yok. Ben coğrafyadan biraz anlarını, coğ
rafya hocalığım var. Türkiye'yi hiç bilmezmiş 
gibi işler bunlar. «Avokado armudu, Hint ar
mudu, Hindistan cevizi...» Beyefendiler, Hindis
tan cevizi, bunu müdafaa edin. Hindistan cevizi 
Ortak Pazara gönderiyoruz. Şimdi şu bir ihti
sas heyetinin hazırladığı protcıkol müdür rica 
ederim? Yok mu bunun ziraatçisi, Türkiye'yi 
bilen ziraatçisi protokol yapılırken? Yok mu 
bunun sanayicisi? Daha isterseniz siz okuyunuz, 
tetkik buyurmıyanlar tetkik buyursun baştan 
sona kadar ve elini, vicdanına koysun, hüküm
lerini versin. Bunlar varsa, aradaşlarımız zira-
atçi senatör olarak ziraatçileri temsil ediyor, 
parmağını kaldırsın. Çünkü senatörler muhtelif 
meslek erbaplarıdır, sadece hukukçular değil
dir. Türkiye'nin santiarını bilmek lâzım. 

I Bizim yegâne kapıldığımız mesele, acaba di
yoruz, uzatmıyalım şunu da bağlayım. Zaten 
bu kabul edilmeye edilecektir, biz tarihî vazi
femizi yapalım surda; Allah indinde, memle
ket indinde mesuliyetten kurtulalım; o bize kâ
fi. Bu kabul edilecektir. Biz zaten parti prog
ramımızda dışında kalalım demiyoruz, Diyoruz 
ki, Türkiye'nin millî menfaatlerine uygun ol
duğu takdirde... Biz bu protokolü millî menfa
atlerimize uygun olarak mütalâa etmiyoruz, iki 
kere iki dört eder gibi, kimse de kabul ettire
mez. Bu tarihî sorumluluğu yüklenecekler yüık-

! lensin, tarihî sorumluluğu yüklenecekler yüklen-
İ sin. 
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işçi meselesi, diyor, işçi göndereceğiz; yegâ
ne bu. ikinci bir şey girmezsek döviz teinin ede-
miyeceğiz. Vallahi benim anladığıma göre ikin
ci Mahmut zamanında, şu tarihî bir gerçektir, 
buna dayanmak lâzım, Gregoryüis idam edilmiş
tir. Rus Çarına gizli mektup göndermiştir. 
Türkleri nasıl yıkarsınız. Gayet entresandır bu. 
Onidan sonra buna temas edeceğiz. Ve hâlâ or-
daki Patrikane kapısı kapalıdır. Türkleri harb 
gücüyle yıkamazısınız, diyor. O zamanın iğneti-
yefi de ben bunu tatbik ettim, diyor. Maalesef, 
biz tarihimizde cücelere koca demişiz. Meselâ, 
Rus hayranı olan Mahmut Nedim Paşa'ya Koca 
Mahmut Nedim Paşa, demişiz. Haşa. Bunu biz 
kuvvetlendirmişizdir. Rus ne derse onu yapmış
tır bu Sadrazam. Şimdii diyor ki, işte onun dev
rinde, harb Türklerin mukavemetini artırır, iyi 
baş buldukları vakit Türkler kolaylıkla yükse
lir. itaatkârdır, disiplinli bir millettir. ahlâk
lıdır, örf ve âdetlerine, geleneklerine bağlıdır, 
dinî vecibelerine bağlıdır. Bu milleti yıkmak 
için örf ve âdetlerinden edeceksiniz, ahlâkını 
bozacaksınız, disiplinini yok edeceksiniz. 

ikincisi; dinlerinden edeceksiniz. Maneviyat
larını sarsacaksınız. 

Üçüncüsü; grurlu bir millettir. Kuvvetlen-
seler dahi dış yardımlara alıştıracaksınız. 

Tanzimat buna girmiştir, dış yardımlara gir
miştir, milletin gururunu yıkmıştır, dilenci ru
huna sokmuştur. Dışardan yardım gelirse kal
kınırsın, yoksa kalkınmazsm, sen kendi gücünü 
kullanamazsın. Hâlâ bu ille bize yardım ederler
se kalkınacağız.. Nesillerimiz düyunu umumiiye-
yi verememiştir, başlamamıştır. Hâlâ bugün al
dığımız borçların faizini veremiyoruz. Ondan 
sonra bir de bu girdiği takdirde sanayi de or
tadan kalkacaktır. Bıyık altından gülersiniz, 
ama tarih sizi mesul edecektir inşallah. Ve o 
hale getirilecektir. 

İSA BİNGÖL (Muş) — Allerjiden vaz ge
çin. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Bizim 
kimseye allerjümiz yok. 

İSA BİNGÖL (Muş) — Umuma hitabedin. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Bura
da rakamlarla tarihi konuşturuyoruz. 

Şimdi gelelim işçi meselesine; bu tarihî ger
çeği belirttikten sonra. 

Hariciyecilerimizden istirham ederim, hâtıra
larında iğnetiyef diyor ki; ben bunu tatbik et
tim, semeresini gördüm, doğrudur. Meşhur iğ
netiyef'in söylediği söz de bu. Bunu tatbik et
tim, göldüm doğrudur diyor, imparatorluğun 
sarsılmasında tesiri olmuştur, diyor. Bu hâtırat 
yayınlanmıştır. 

1963 senesinde Parlâmento Heyeti ile Al
manya'ya gitmiştik. Gayet güzel Türkçe bilen 
ve Türk muhibbi bir Alman dostumuz bize şu
nu nakletti; Bu vakıadır bizim hükümetlerimiz 
hâlâ bugüne kadar bunu besaplıyamamıştır, gi
decek zannediyor. Dedi ki: ileride sizin için 
büyük meseleler var. 

1. Yunanlılar, diğer gelenler hırıstiyan. 
Onlar mânevi tatmin oluyorlar, onlar kilisele
rine gidebiliyorlar. Ama siz müslümansınız. Bu
ralardaki işçilerinizin mânevi durumlarını na
sıl takviye edeceksiniz? Bunları ihmal edemez
siniz, bu doğru değil, moral çöküntüsü olur. 

2. Biz bugün işçi alıyoruz. Yarın sanayi 
krizi oldu; bitti. Burda bunlar sanat sahibi ol
dular, dünya göırüşü var. Haydin gidin diye
ceğiz. Ne yapacaksınız o zaman? 

Bu çok düşündürücü bir lâf. Biz bunu söy
ledik o zamandan bu zamana kadar, hepsi de 
söylüyor. Dünyanın hiçbir yerinde iktisadi ve 
sanayi durumları biteviye cereyan etmez. Malî 
krizler başlıyaibilir. Malî krMer başladığı va
kit siz dış memleketlere, Ortak Pazara bu pro
tokolü kabul etmekle işçi değil, ordan gelen
leri nasıl yerleştirebileceğiz diye Hükümetler 
tedbir alacağı yerde, onlarla müşterek sanayii 
kuracağı yerde, sermaye gücünü hareketle ge
çireceği yerde ucuz meselelere doğru gidiyor. 

Bilhasa Hariciyecilerimizi, Hükümetimizi 
düşündüren bu nokta olmalıdır. Nitekim işçi o 
kadar gitmiyor, gitmemektedir. Diğer Ortak 
Pazar ülkeleri olmıyan yerlerden işçi alıyor. 
Fransa diyor ki: Bana bağlı devletlerden de 
alacaksınız. Nitekim oralardan geliyor, kendisi
ne kazanmak için, Âlemi uyuyor mu zannedi
yoruz biz? 

Ondan sonra, alem hole hele bir Roma an
layışının yerine oturmuş Avrupa, ki her şey 
Avrupa içindir felsefesini güden burası, bu 
memleket, kendi menfaatini her şeyin üstün
de hesaba katan bir memleket elbette bu me
selelerde bizden kat kat kendi menfaatini arı
yor, menfaatini düşünür. 

—. 82 — 



O. Senatosu B : 91 21 . 7 . 1971 O : 1 

O halde benim kanaatimce böyle bir alda
nışa kapılmak da doğru değildir. Her zaman 
için kriz olabilir, ardaki işçilerimizin bura
ya gelmesi mevzubahsolabilir. Bizim artık ora
ya çok göndermemiz mevzubahsolamaz. Çünkü 
onlarda da bir hareket olacaktır. Dış memle
ketten gelen işçiler onları rasatsız etmektedir, 
gazetelerde okuyoruz. Birgün için dur diyecek
ler. Velevki gittiğini kabul edelim, beyefendiler 
bugün teknik eleman bulamıyorsunuz. Dokto
runuz, beyinleriniz gidiyor. Yükselen milletler 
daima daima başka memleketlere beyin ihracet-
memiştir. Başka memleektlerin beynini memle
ketine getirmiştir. Bugün Rusya fezaya uçuyor
sa Almanları almıştır. En ehliyetlisini almış
tır. Amerika, Türkiye'den ve her yerden beyin
leri memleketine celbetmektedir. Süratli araş
tırmalarla yeni, yeni sanayii kurmaktadır, hız 
yapmaktadır. Siz ağır tempo ile gidiyorsunuz, 
o otomasyona doğru gidiyor, gücü azalıyor. 

Bütün bu Avrupanın umumi durumu mü
talâa edilmiyor, biz Batıya dönmeyi saç uzat
makla, kravat takmakla, filânla, filânla anlı
yoruz. Türkiye'de onlarla rekabet edecek araş
tırma enstitüleri, onlarla rekabet edecek sana
yii, var mı? Bu imkânlar olursa protokol ile 
Türkiye'nin sanayii ayakta durabilir. Bütün 
bu imkânlar meydanda yok. Amerika eserinde 
meydan okuyor, Amerika'yı neden almayız diye 
o adam söylüyor. Bilâkis, biz tersine gidiyoruz 
«Âlemgider Mersine, biz gideriz tersine» atalar 
sözü gereğince.. 

Arkadaşlarımı fazla sıkmak istemiyorum. 
Bu protokol Türkiyenin menfaatine hiçbir za
man uygun düşmiyecektir. Düşmesini isterim. 
Bizim Hariciye Bakanı arkadaşımız «Efendim, 
onlarda da geri kalmış ülkeler vardır» dedi. 
Hiçbir zaman italya ile biz mukayese ©dileme
yiz. Ortak Pazar ülkelerinden Holânda'nm hay
vancılığı ile mukayese edilemeyiz, artan yağla
rını ineklerine yedirmiştir, daha fazla yağ ala
bilmiştir. Ziraat da böyle. 

Bütün bu imkânlar karşısında Türkiye'yi, 
daha kültür hamlesi yapmamış, millî kültürünü 
geliştirmemiş, hele şu bocalama devrinin içeri
sinde bir kabın içerisine sokmak istiyorsunuz 
tekrar. Siz böyle bu protokolü kafcülleniyorsu-
nuz. Bu protokolü kabullenecek yerde, eli
mizde 4 yıllık bir imkân vardır. Bu geçiş dö
nemlini pökâlâ biz kullanabilir, ondan sonra 

t sizinle protokole gidebiliriz diyebiliriz. Bütün 
yazarlar da bunun üzerinde duruyor. Niçin biz 
bu geçiş dönemini kullanmıyoruz da alel - ace
le böyle bir karışık zamanda protokolü kabul 
ediyoruz? istirham ederim. 

Türkiye'de olmıyan zirai ürünler konulmuş 
buraya. O bile noksan. Ziraatçı arkadşlarınuz, 
bunu ziratçiler namına tetkik etmedi mli söy
lesin allan aşkına? Dilleri mi tutuldu bilmiyo
rum yani? Ben üzülüyorum buna, bu olmaz, Tür
kiye'nin bunlara iklim şaftı müsaade etmez. 

I Şu halde bu protokolün, kim müdafaa eder-
I se etsin, vaktiyle 1838 anlaşmasını da müda

faa ettilerdi, o müdafaa eden insanları tarih 
şöyle kapalı geçti, ama bugün onun küllerini 
üzerinden kaldırdılar, kaldırdıktan sonra ne 
kadar hâcil bir hale düşürüp Türkiye'yi Dü
yunu Umumiye bataklığına ve Türk sanayisini 
öldürdüğünü ve Türk arazilerinin parselâsyon-
landığını cayır, cayır yazılmaktadır, bilinmek
tedir. 

Bu tarihî hatalara düşülmesinin yerinde ol-
mıyacağını, hariciyemizin gayet uyanık olma
sını, bir yük üzerine aldı ise çok uyanık ol-

I masını, hassas olmasını, Türk âli men
faatinin üzerine hassasiyetle eğilmesini temenni 
ederim. Elbetteki ben bu protokolü kabul ede-
miyeceğim. Milî vicdanım, millî haysiyetim 
buna mânidir. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Feridun Erkin.. 
FERİDUN CEMAL ERKİN (Cumhurbaşka

nınca S. Ü.) — Sayın Başkan değerli senatör
ler; Türkiye'nin Avrupa Ekonomik Topluluğu
na katılması konusunda lehte ve aleyhte geniş 

I ölçüde tartışmaların yapılmakta olduğu şu an
da, memleketimizin iktisadi menfaatleri ve 
özellikle siyasi geleceği bakımından bu toplu-

I luğa girmesi gerektiğini peşin arz etmekle sö-
I züme başlıyorum. 
I Bu kanaatim, 14 yıl önce topluluğun doğma-
I masını sağlıyan Roma Anlaşmasının müzakere

si ve izahı esnasında belirmiş, 1959 da Yuna-
I nistan'm doğrudan doğruya geçiş dönemine 
I gimek surdtiyle camiaya katılması üzerine daha 
I da kuvvetlenmiştir. 
I Yunanistan'ı takiben biz de, 1959 da, toplu-
I luğa girmek için teşebbüste bulunduk. 1962 yı-
I İmin Mart ayı başlarında Londna Büyük El

çiliğinden Dışişleri Bakanlığına tâyinim üseri-
I ne, yeni görevime başlamak üzere memlekete 
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avdet yolunda, Bakan sıfatı ile dönüşte işim, 
Paris *te 2 gün kalarak; müracaatınızın vukuun
dan beri 3 yıl geçmiş olmasına rağmen, Yuna
nistan'ın aksine, hem 1959 daki ilk isltekieri-
ınMn iktisadi gerçeklerimize uymaması dola-
yısı ile Yunanistan'ın aksine en ufak bir iler
leme gösterememiş olan müzakerelerimize ânız 
olan diğer çetin bir güçlüğü, General De Ga-
ulle'ün mulhaMetini gidermeye çalışmak oldu. 

Arz ettiğim büyük mâni, Fransa Cumhur
başkanı ile o anda, 1962 Aralık ayında yaptığım 
2 görüşme neticesinde tamamiyle zail oldu. Bu 
durum üzerine o zaman memleketimizi Brüksel'
de temsil etmekte olan değerli arkadaşım Bü
yükelçi Hasan Işık'ın başkanlığında Dışişleri, 
Maliye, Ticaret ve Sanayi bakanlıklarının üye
lerinden kurulu yüksek vukuf ve ehliyet sahi
bi heyetimizle topluluk erkânı ve altıların ba
kan yardımcıları arasında müzakereler yeniden 
harekete geçirildi. 

Brüksel görüşmeleri çetin müşküller arasın
da yürütülmeye çalışılırken, Bakan sıfaiayle ba
na da sık, sık altıların Dışişleri Bakanlarını ve 
bâzı hallerde Başbakanlarını ve Devlet Baş
kanlarını ziyaret ederek, pürüzlerin peyder
pey kaldırılmasını ve duraklıyan müzakerele
rin ilerlemesini sağlamak vazifesi düşüyordu. 
Bu bahsettiğim Devlet başkanları arasında en 
ilginç müdahale o zamanki italya Reisicum
huru Sinyor Sögni tarafından yapılmıştı. 

1963 Mart ayında resmen İtalya'yı ziyaret 
etmekte idim. Ortak Pazar Heyeti ile müzake
relerimiz de son safhalara yaklaşmakta idi. 
Binaenaleyh, altılar pek yakın bir zamanda 
Türkiye'nin girmesi veya girmemesi istikâme
tinde bir siyasa karar almak durumunda idi
ler. 5 Devlet, Türkiye'nin girmesi lehinde ol
duğunu sarahaten bize ifade etmişlerdi. Fakat 
İtalya şüpheli bir vaziyette bulunuyordu. İtal
ya'da bulunmaklığımdan istifade ederek bu 
mevzuu başta Başbakan olmak üzere Hariciye, 
Ticaret - Sanayi bakanları ile görüşür, onla
rın da hararetli muvafakatini aldım. Ancak Zi
raat Nazırına gittiğimiz zaman, Ziraat Nazırı
nın bir muazzam kaya halinde karşımıza çıktı
ğını müşahade ettim. Konuşmamız esnasında 
onun muhalefetini bilen Hariciyenin yetkili bir 
rüknü, İktisadi işler Başkanı Büyük Elçi Or-
tonada benimle beraber Türkiye dâvasını mü

dafaa ediyordu. Fakat Ziraat Nazırı katiyen 
davranışından ayrılmıyordu. 

Bir aralık kendisine sordum, dedim ki, Sayın 
Bakan, niçin Ortak Pazar içerisinde Türkiye'yi 
istemiyorsunuz? «Size açıkça söyliyeyim» dedi: 
«Bizim zeytin sahamız vardır, oradaki köylü
ler zeytinleri tamamiyle söktüler, yerine fındık 
ikame ettiler. Birkaç sene sonra kalite bakımın
dan, Türkiye gibi fındık yetiştiren bir memle
keti karşıma rakip olarak almak istemiyorum. 
Bunun için sizi istemiyoruz.» Ve konuşmamız 
burada kaldı. Çünkü, Reisicumhur, demin bah
settiğim Reisicumhur Sinyor Segni, Roma'da 
Büyükelçi bulunduğum sırada kendisi Ziraat 
Nazırı idi, o zamandan yakın münasebetlerimiz 
vardı, öğle yemeğine, ziyafete davet etmişti. 
Ziyafete gittik. Orada yanyana otururken Rei
sicumhur «italya seyahatinizden ümit ederim ki, 
memnunsunuz.» şeklinde bir sual de, bir istif
sarda bulundu. «Her şey yolunda cereyan et
ti. Yalnız bu sabah bir üzüntüm oldu.» dedim. 
Ziraat Bakanı ile olan görüşmemizi anlattım. 
Cumhurbaşkanı; «Üzülmeyin bu meseleyi siz ba
na bırakın, ben bunu halledeceğim.» dedi. 

Birkaç hafta sonra İtalya'da bir Kabine kri
zi vukubuldu. O esnada da Altılar Brüksel'de 
toplanıp Türkiye hakkında müspet veya menfi 
karar alacaklardı. Kabine istifa ettiği için ka
rar almak yetkisi yok. Oraya giden Nazır ne 
yapacağını bilemiyor. O vaziyette Reisicumhur, 
bugün Başbakan olan italya'mn en parlak, en 
genç Devlet adamlarından Kolomba'yı çağırı
yor; «Brüksel'e gideceksiniz, Hükümet yoktur, 
ben mesuliyeti üzerime alarak size salâhiyet ve
riyorum, Türkiye'nin Ortak Pazara girmesi için 
olumlu rey vereceksiniz.» diyor. Ve biz bu şe
kilde Ortak Pazarın hasırlık dönemins girmiş 
bulunuyoruz. 

İki yoldan yürütülen bu çalışma sistemi sa
yesinde bir yıl zarfında bütün meseleler karara 
bağlanmış ve Topluluğa katümamızın hazırlık 
dönemini tesbit eden Anlaşmayı 13 Eylül 1963 
tarihinde Ankara'ya davet ettiğim, Topluluk 
Başkanı ve altı Dışişleri Bakam ile imzalamak-
lığımız mümkün olmuştur. 

Türkiye'nin Topluluğa katılmasmdaki zor
luklar malûm iken, bu katılma hangi sebepler 
dolayısiyle kaçınılmaz bir tercih olarak önü
müze çıkmıştır? Bu sebepleri izninizle İnşaca 
arz edeyim : 
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Avrupa İktisadi Topluluğunun ilk gayesi, hiç 
şüphesiz, üye devletlerin gümrüklerini birleştir
mek ve iktisadi bağlarını ahenkleştirmek sure
tiyle ekonomik güçlerini yükseltmektir. Bu te
şebbüs özellikle ikinci Dünya Harbi sonrasını iz-
liyen devrede, kaydettikleri inanılmaz teknolo
jik ilerlemeler sayesinde, imkânları ve kudret
leri büsbütün artan iki dev Devlet arasında ka
lan Batı - Avrupa memleketlerinin yalnız başla
rına varlıklarını idame etmekte rastlıyacakları 
müşkülleri, realist bir görüş sayesinde birleşme 
yolu ile gidermek lüzumunu takdir etmelerinden 
doğmuştur. 

Bu izahtan anlaşılacağı üzere, Topluluğun 
esas gayesi, aralarında yalnız bir gümrük birli
ği kurmaktan ibaret değildi, iktisadi birlik, Av
rupa siyasi entegrasyon hareketinde sadece bir 
merhale olarak görülüyordu. Asıl özel iş, her 
türlü kıta ihtilâflarını kesin çözüme bağlamış, 
topyekûn toprakları, nüfusları, ticari, malî, ik
tisadi, smai, siyasi ve askerî potansiyelleri ile bi
raz evvel sözünü ettiğim iki büyük Devlet ara
sında ve karşısında onlara eşitliğini kabul ettir
miş, makbul ve muteber bir siyasi Avrupa Bir
liği hüviyetine kavuşmak idi. 

Bu istihalenin ne derecede önemli olduğunu 
değerlendirmek için şu noktayı belirteyim ki, 
Altıların ilk bir araya geldikleri günlerde Or
tak Pazarı önemsemeyen ve hattâ Altılara katıl
mayı istiğna ile reddedip, onlara karşı meydan 
okuma davranışına giren ingiltere Hükümeti, 
isveç, Norveç, Danimarka, Portekiz, Avusturya 
ve İsviçre ile Avrupa Ekonomik Topluluğuna 
rakip bir Serbest Ticaret Birliği grupunun mâ
ruf tâbiri ile ETA'yı kurmuş iken, Topluluğun 
kısa bir süre içinde kaydettiği iktisadi terak
kiler ve özellikle ileride kuracakları siyasi bir
lik hayali karşısında eski tutumlarını bıraka
rak Altılara katılmak için Brüksel'e müracaat
larını yapmak lüzumunu duymuşlardır. 

Topluluğun sınırları şimdi artık Avrupa se
malarını da aşmış, birçok Afrika 'lı devletler, 
ispanya, Yugoslavya ve hattâ İsrail, Brüksel ile 
ticari ilişkiler kurmak için başarılı teşebbüslere 
geçmek için gecikmemişlerdir. 

Muhterem arkadaşlarım; Avrupa Ekonomik 
ve Politik Birliği Atatürk tarafından, memle
ketimiz ve milletimizin de etkili ve şerefli bir 
üyesi olmasını dilediği Batı - Avrupa camia ve 
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medeniyetinin çok yüksek, çok şaşalı bir aşa
ması olacaktır. Türkiye'nin alternatifi ancak 
tehlikeli maceralarla dolu bir infirat ve inziva 
olan böyle bir Topluluk içinde kalamazdı. 

Konuyu ideolojik açıdan sonra, şimdi bir de 
ticari gerçekler ışığında inceliyelim. 

Hepinizin malûmu olduğu üzere, memleketi
mizin karşılaştığı en çetin müşküllerden biri, 
ihracat ve dış pazar meselesidir. Dış pazarları 
hangi ülkelerde bulabiliriz? Bu yöndeki ihtimal
leri sadece başlıkları saymak suretiyle birer bi
rer gözden geçirelim. 

Biraz evvel söz konusu ettiğim FTA grupu 
ve buna ticari ilişkilerle katılan Finlandiya. 
Orta - Doğu ve Fransızca konuşan zenci Afri
ka, plânlı ekonomi uygulıyan ülkeler, Mısır, Su
riye ve Irak, Kuzey Afrika, Ürdün, Lübnan, 
Suriye, Suudi Arabistan ve Libya, İsrail, RÖD 
memleketleri, Doğu bloku, dolar sahası. Bütün 
bu memleketlerde şimdiye kadar idame ettiği
miz ticari ilişkiler çeşitli ve bünyevi sebeplerle 
bize tatmin edici pazar temin edemiyeceği neti
cesini ortaya koymuştur. 

Şimdi bir de Ortak Pazar memleketleri ile 
olan durumumuzu inceliyelim. 

Ticari alanda ortaklık anlaşmasının yürür
lüğe girdiği 1964 yılında topluluğa müteveccih 
ihracatımız 137,8 milyon dolar iken, 1970 yılın
da % 93 bir artışla 239 milyon dolara ulaşmış
tır. Aynı dönemde ise, topluluk kaynaklı ithalâ
tımız % 110 bir artışla 154,5 milyon dolardan 
325,2 milyon dolara yükselmiş bulunmaktadır. 
ihracattaki artışta, hazırlık döneminde toplulu
ğun bize tek taraflı olarak sağladığı kolaylık
ların büyük etkisi olmuştur. Bunu bir örnekle 
belirtmek gerekirse, kolaylıklardan yararlanan 
dört ana ihraç ürünümüzden üçünün yani tü
tün, kuru üzüm ve kuru incirin 1964 yılındaki 
topram ihraç değeri 22,3 milyon dolardan 1970 
te % 66,8 oranında bir artışla 37,2 dolara yük
selmiştir. 

Topluluktan olan ihracatımızdaki arışta ise, 
ortaklık anlaşmasının her hangi bir etkisi ol
mamıştır. Bilindiği üzere Türkiye hazırlık döne
minde topluluk çıkışlı ithalâta hiçbir tâviz ta
nımamıştır. Topluluktan olan ithalâtımızın ar
tış sebebini kalkınma plânımızın uygulanması 
sonucu ihtiyaç duyulan hammadde ve yatırım 
teçhizatını, topluluğun konsorsiyum, Avrupa 
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Yatırım Bankası gibi çeşitli uluslararası kuru
luşlar içinde bize önemli dış kaynaklar sağlamış 
olmasında aramak gerekir. 

Gerek ortaklık dışı memleketlerle ticaretimi
zin kaydettiği yetersiz rakamlar, gerek Avrupa 
Ekonomik Topluluğu pazarını kendi mallarımız 
zararına Yunan mallarına kaptırmamak endi
şesi, Türkiye'yi en önemli ticari pazarımız olan 
bu topluluk ile yakın ilişkiler kurmak mecbu
riyetine yöneltmiş ve siyasi ucalara eklenen bu 
sert ticari zorunluklar bizi 1963 yılında toplu
luk ile bir ortaklık anlaşması imzalamaya sevk 
eden munzam ve gerçekçi bir sebebolmuştur. 

Bu hazırlayıcı bilgilerden sonra simdi, 1983 
tarihli Ankara Anlaşmasının ışığında yeni im
zalanan katma protokole bir göz atalım, 

Yüksek malûmunuz olduğu üzere, Ankara 
Anlaşması hazırlık, geçiş ve son olarak üç döne
me ayrılmıştır. 1 Aralık 1964 te yürürlüğe gi
ren anlaşma ile başlıyan hazırlık dönemi, süre
sini bitirmiş ve yerini, Brüksel'de imzalanan 
katma protokol gereğince, geçiş dönemine terk 
etmiş bulunuyor, 

Ben huzurunuzda katma protokolün genel 
tahliline girmeksizin, sadece dikkatime ilişen 
bâzı noktalara kısaca işaret etmekle yetinece
ğim. 

Ankara Anlaşmasının 4 ncü maddesi geçiş 
döneminde Türkiye topluluk ilişkilerinin den
geli mükellefiyetler temeline dayanacağını der
piş etmiştir. Ancak, denge matematik mahiyet
te olmayıp, tarafların kendi imkânları içinde 
oranlı olması gereken bir dengedir. Bu denge
nin katma protokolde hukukî ve ekonomik açı
lardan muhafaza edilip edilmediği noktasında 
zihinde şüpheler hâsıl olmaktadır. Bu meseleye, 
demin Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsü muh
terem arkadaşımız ayrıntılı bir şekilde temas 
ettiği için, ben sadece zikretmekle geçeceğim. 
Şöyle ki; 

Hukuki bakımdan : 
Katma protokolün ikili anlaşmaların işleme

sine değinen 20 nci maddesinde; 
Üçüncü memleketlerin katılmasına ait 54 ve 

56 nci maddelerinde; 
RCD ile ilişkilerimize ait 55 nci maddede, 

biraz evvel söz konusu ettiğim denge muhafaza 
edilmemiş ve bu konularda karar hakkı kesin
likle topluluğa bağışlanmıştır. Yunan anlaşma-
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sı da göz önünde bulundurulmak suretiyle, hu
kukî hükümlerin ilk fırsatta muvazeneye kavuş
turulması, zannederim yerinde olacaktır. De
min de ifade ettiğim gibi, dengenin muhafazası 
1963 anlaşmasına nazaran karşılıklı bir ahenk 
teşkil ettiğine göre, topluluğun bu ahde sadık 
kalmasını istemek bizim için bir hak, ahde ria
yet de topluluk için bir vazifedir. 

Ekonomik bakımdan : 
Konunun, yani dengenin incelenmesinde me

seleyi bir taraftan topluluğun, diğer taraftan 
da Türkiye'nin vecibeleri bakımından ele ala
lını. 

Topluluğun vecibeleri : 
Sanayi sektörü : 
Pamuk ipliği ve pamuklu dokuma hariç, bü

tün maddelerimiz için miktar sınırlamaları ve 
Gümrük Resimleri tamamiyle kaldırılıyor. Fii
len ihracedebilmek, yani altılarla başarılı reka
bete girişebilmek durumunda bulunduğumuz 
maddeler olan pamuk ipliği ve pamuklu dokuma 
için, topluluğun bize tanıdığı tek kolaylık pa
muk ipliği için 300, pamuklu dokuma için de 
sadece 1 000 tonluk tarife kontenjanı çerçeve
si içinde Ortak Gümrük Tarifesinden % 70 ora
nında gümrük indirimine inhisar etmektedir. 
Bu kontenjan dışında kalan pamuklu dokuma 
ihracatımız, Ortak Gümrük Tarifesinden sade
ce % 20 oranında gümrük indiriminden yarar
lanacaktır. Katma protokolün 44 ncü maddesi
nin ikinci paragrafı vergi iadesi imkânını kal
dırdığından, esasen ağır bir tahdide ve Gümrük 
Resmine tabi tutulmuş olan bu maddelere ait 
ihracatımız, hiçbir tahdide tabi olamadığı an
laşılan benzer Yunan malları karşısında elve
rişsiz bir duruma düşürülmüş bulunmaktadır. 

Tarım sektörü : 
Topluluğun kuru üzüm dışında memleketi

mize tanıdığı tâvizler, cüzi gümrük indirimleri 
veya miktar tahditleri ile kayıtlanmış bulun
maktadır. Bu alanda da tâvizleri hiçbir kısıntı
ya tabi olmıyan Yunanistan'a oranla, kendimizi 
talihsiz durumda bırakılmış görmekteyiz. Buna 
mukabil tâvizden yararlanan yabancı; engi
nar, bakla, hayvan yemi ve saire... gibi birçok 
maddeler fazla bir ticari değer taşımamaktadır. 
Aksine, ihracatımızda bize en büyük ümitler 
veren canlı hayvanlar, etler, sebze ve meyvalar 
ortaklık, toplulukça hiç iltifat edilmemiş oldu
ğu anlaşılmaktadır. Bu konuyu şu suretle değer-
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lendirmck kabildir. Tarım sektöründe ortaklık 
bize vecibelerle dolu bir takvim kabul etmemiş, 
fakat karşılığını vermekten kaçınmıştır. 
El emeği : 

Burada da tatmin edici bir durum görül
müyor. Serbest dolaşım: 12 yıl sonra başlamak 
ve 22 yılda tamamlanmak üzere ortaklık kon
seyine bırakılmıştır. 

Türkiye'nin vecibeleri : 
Türkiye, topluluğa karşı Gümrük resimleri

ni esas itibariyle 12 ve istisnai olarak da 22 yıl
da kaldıracak ve aynı süreler içinde kendi Güm
rük Tarifesi hizasına getirecektir. 

Kısaca gözden geçirmeye çalıştığım katma 
protokol hakkındaki düşüncelerimi özetlemeden 
evvel, üç sual sormak istiyorum. Bu sauller Sa
yın Bakan yeni vazifesine başlamadan evvelki 
devreye râci olduğu için, bugün cevap veremi-
yecek durumda olmalarını tamamiyle takdir 
ediyorum. Eğer cevap verebilirlersö memnun 
olurum. Aksi takdirde, cevaplarını yazılı ola
rak bana lütfederlerse bunlara minnettar ola
cağım. 

1. Katma protokolda Türkiye'yi Yunanis
tan'a nisbetle hangi sebeplerle farklı muamele 
yapılmıştır? Bu farkı revizyon görüşmelerinden 
faydalanarak düzeltmek imkânı yok mudur? 

2. Hazırlık devresi esnasında, geçiş döne
mine etkili bir surette erişebilmemiz için hangi 
sanayi dallarında topluluk memleketleri ile 
başarılı rekabet halinde bulunacağımızın tes-
biti için çalışmalar ve karşılıklı hazırlayıcı te
maslar yapılmış mıdır? 

3. Son yıllar esnasında gerek kendi millî 
imkânlarımızla, gerek dost memleketlerin malî 
ve teknik yardımları ile Türkiye'de kurulma 
safhasına giren ve bundan sonra da girmesi dü
şünülen -sanayi tesislerinin planlanması esna
sında ve her halükârda inşasına başlamazdan 
evvel, topluluk ile gelecek ilişkilerimizde onla
rın mümasil mamulleriyle rekabet, hiç değilse 
bu mamullerin rekabeti altında ezilme ve boğul
ma tehlikelerinden masuniyet sağlanması hala
mından peşin mukayeseli maliyet hesapları ya
pılmış mıdır? 

Bu izahlardan sonra vardığım netice şudur: 
Koruma tedbirlerinde Yunanlılara verilen 

imkânlar bizden esirgenmiş; ayrıca 22 yıllık 
gümrük indirimi listelerinin yetersizliği Yuna-
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nistan'a verilen imkânlarla ağırlaşmış ve bu 
yüzden Kalkınma Plânının gerektirdiği yatırım
lar daha da zorlaştırılmıştır. 

Katma protokol toplulukça kabul edilen tâ
vizlerin ne kadar çirkin bir cidal ve ısrarlı gay
retler sonunda elde edildiğini açıkça göstermek
tedir. Türkiye'nin iktisadi kalkınması, ihracatın 
artması hayatî şartına bağlı olduğuna göre, 
memleketimizi, topluluğun iktisadi kudret bakı
mından diğer üyelere nisbetle, hiç değilse eşit
liğe yakın bir seviyeye ulaştırmakta önemli rol 
oynıyacak imkânların sağlanmasında muhatap
larımızın hangi sebeplerle, - Tâbiri mazur gör
sünler. - bu derece hasis davrandıklarını anla
mak bizim için güç olmuştur. 

Türkiye'nin katma protokolda gösterilen he
deflere erişmesi hususunda alacağı başarı, Av
rupa iktisadi Topluluğunun da bir başarısı ola
cağı Brüksel'de ilgililer tarafından ifade edil
miştir. Bu dileğin gerçekleşmesi için, toplulu
ğun katma protokolda bizden esirgediği kolay
lıkların önümüzdeki revizyonlar esnasında sağ
lanmasını bekliyoruz. 

Şunu da belirteyim ki, kaydettiğim eleştir
meler anlaşmayı güçlükler içinde müzakere 
eden Dışişleri camiası mensuplarının ve Heye
timizin diğer üyelerinin gayretlerinin değerini 
hiçbir surette eksiltmemektedir. ingiltere'de 
1961 yılından beri iktidara gelmiş olan konser-
vatör ve işçi hükümetlerinin Avrupa Ekonomik 
Topluluğuna katılmak için yaptıkları neticesiz 
gayret ve hamlelerden sonra, şimdi son Brüksel 
müzakereleri neticesinde, Avrupa Ekonomik 
Topluluğu kapılarını nihayet ingiltere'ye açmış
tır. Artık son adımı atmak görevi ingiltere 
Parlâmentosuna yönelmektedir. İngiltere'yi ta
kiben Norveç'i daha şimdiden topluluğa fiilen 
katılmış sayabiliriz. Bu gelişmeleri, diğer Av
rupa devletlerinin Brüksel ile müzakere açıp, 
camiaya girmeleri takibedecektir. İngiltere'nin 
şimdiye kadar öne sürülen şartları kabul ede
memesinin başlıca sebeplerinden biri topluluğa 
katılması neticesinde communwealth ilişkileri
ne, ekonomisine, sanayiine, özellikle tarım poli-
kasma ve ingiliz halkına getireceği yenilmesi 
güç zorluklar ve daha pahalı hayat şartları idi. 
İngiltere şimdi bu büyük zorlukları da göze al
mış bulunuyor. Yeni iltihaklar başarıldıktan 
sonra, Ortaklık Avrupa Siyasi Birliği kurul
ması alanındaki temas ve müzakereleri ele ala-
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çaktır. Hattâ yavaş yavaş ele almıştır bile. 
Biraz evvel de arz ettiğim gibi, nihai hedef eko
nomik topluluğun gerçekleşmesini takiben Av
rupa'da politik ve hattâ askerî alanlarda bütün
leşmiş bir kıta vücuda getirmektir. Yalnız Av
rupa'nın değil, bütün dünyanın simasını ve den
gesini değiştirecek olan bu az çok yakın geliş
meler karşısında, şimdi tarafımızdan katma pro-
tökulün reddi, hattâ yeni bir beş yıllık mehil ta
lebi güçlüklerimize hiçbir surette deva olamıya-
cak, aksine bu güçlükler Yunanistan'ın on yıl 
evvel geçme dönemine girdiği günden beri nasıl 
aleyhimize artmış ise, beş yıl sonra belki bu
günkü katma protokol bile, bizi aratacak oran
da daha da çoğalacaktır. Unutmıyalım ki, İn
giltere'nin ve onu takibeden diğer Avrupa mem
leketlerinin topluluğa katılması, hem bizden 
evvel, Ortak Pazar kapılarını açmış olan devlet
lerin hazır pazarları kendi lehlerine sağlama
ları sonucunda bizim beş yıl sonra raslıyacağı-
mız zorlukları daha da çetinleştirecek, hem de 
artan ticari bağ taleplerini belki de frenlemek 
zorunda kalacak olan topluluğu, şartlarını daha 
da ağırlaştırmaya sevk edecektir. 

Bize gelince, işimiz bitmemiş; henüz başla
mıştır. Şimdi hedef, ilgili Hükümet daireleri
mizin ve bundan böyle faaliyetlerini kalite ve 
fiyat bakımından topluluk mamulleri İİ3 boy 
ölçüşecek mal imal ve ihracına yönelmesi gere
ken özel sektörün elele vererek, önümüzdeki 
rakam itibariyle uzun senelere, fakat bir Devlet 
hayatında pek kısa olan 20 yülük müddetin her 
anını değerlendirmek suretiyle ortaklıktan elde 
ettiğimiz kolaylıkları titiz bir ilgi ile izleyip kul
lanmayı, hattâ zamanla geliştirmeyi, çalışmala
rının devamlı bir endişesi ve itiyadı haline ge
tirmelerini temenni eder, anlaşmanın ve anlaş
madan ziyade onun değerinde getirdiği hayat ve 
düşünce tarzının aziz milletimize hayırlı ve 
uğurlu olmasını diliyerek saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Sayın öztürkçine? Yok Sayın 
Ömer Ucuzal, buyurun. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Muhterem 
Başkan, değerli arkadaşlarım, müzakerenin uzun 
uzun devam etmesi sebebiyle bendeniz konuşma
mı kısa yapacağım, peşinden arz ederim. 

Dünkü ve bugünkü müzakerelerin bir kısmı
nı yakinen takibettiğimde gördüm ki, elimizdeki 
tasarının gerekçesi ile konuşan değerli arkadaş

larımın fikirlerini bir araya getirmek imkânsız
lığı içerisinde kaldım. 

Şimdi, tasarı vaktiyle Avrupa Ekonomik Top
luluğuna ortak olmak üzere yapmış olduğumuz 
anlaşmanın hazırlık döneminden sonra, geçiş dö
neminin hangi şartlar altında yapılacağına dair 
katma protokodü huzurunuza getirmiştir. 

Muhterem arkadaş!anım; Devlet olarak Tür
kiye, dünyanın bir bölgesinde bulunduğuna ve 
tek başımıza her türlü imkânımızı kendimiz, 
kendi imkânlarımızla sağlayıp temin edemediği
mize göre, dünyanın bugünkü şartlan içerisinde 
elbette Türkiye'nin dışında demokratik nizam 
ile idare edilen memleketlerle işbirliği yapmak 
mecburiyetindeyiz. Bu sebeple, Avrupa Ekono
mik Topluluğunun kurulmasını mütaakıp 1.959 
yılında, o zamanki Hükümet derhal teşebbüse 
geçmiş. O zamanki Hükümetin teşebbüsü 1959 
dan itibaren 1963 yılına kadar gerek Demokrat 
Parti hükümetleri zamanında, gerekse Millî 
Birlik Komitesi idaresinde ve hükümetleri zama
nında ve onu takibeden koalisyon hükümetleri 
zamanında üzerinde ehemmiyetle durulmuş., böy
lece ortaklığa girme anlaşması yapılmıştır. 

Ç-:mdi elinizdeki tasarıya bakarsak, Türkiye 
ile Avrupa Ekonomik Topluluğu arasında bir 
ortaklık yaratan anlaşmaya ekli geçici protoko
lün 1 nci maddesi uyannca 23 Kasım 1970 ta
rihinde Brüksel'de imzalanmış olan katana pro
tokol ve ekleri ile malî protokol Avrupa Kömür 
ve Çelik Topluluğu yetki alanına giren madde
lerle iligili anlaşma ve son senedin onaylanma
sına uygun bulunduğuna dair metindir. 

Muhterem arkadaşlarım; 60 küsur maddeyi 
havi katma protokolda, her maddenin başlangı
cında Âkıd Taraflar tâbiri bulunmakta. Bu gös
teriyor ki, bir mukavele karşılıklı imza altına 
alınmıştır. Elbette bir mukaveleye karşılıklı 
imza koyan taraflar mutlak surette kendi men
faatleri yönünden o mukavelede hüküm ihdas 
etme gayreti içindedirler. 

Konuşan bir kısım değerli arkadaşlarım, bu 
protokolü geçmiş devirlerde milletler arasında 
yapılan harb anlaşmalan mahiyetinde ele alarak 
zaferi kazanmış olan tarafın anlaşmayı dikte 
ettirirtaesine bir tutum içerisinde bulunduğunu, 
ve Türk Hükümetini de bunu kabul eder du
rumda görmek isterler. 

Muhterem arkadaşlarım; biz Davlet olarak 
kendimizde bir mecburiyet hissederek Avru-
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pa'da bulunan ve devamlı ihracatımızın ekse
riye1 tini, ithalâtımızın da ekseriyetim yaptığı
mız bu memleketlerin meydana getirdiği top
luluğa girmek, evvelâ akş - verişlerimiz bakı
mımdan bizi bir meburiye't noktasına getirmiş
tir. İstatistiklere bakarsak, ihracatımızın 
% 80 ine yakınını bu topluluğu meydana getiren 
altı üye devlete yapmaktayız, İthalâtımıza 
bakarsak, yine ihtiyacımızın % 80 ine yaklaşan 
nisibette ithalâtımızı da bu memleketlerden yap
tığımıza göre, biz ekonomik bakımından bu top
lulukla işbirliği etmek mecburiyetindeyiz. Böyle 
olunca, anlaşmanın muayyen müddetimi geçir
miş, fcıLr noktaya gelmişiz. Şimdi yapılan bu pro
tokol komisyonlardan geçmiş, Yüce Meclisten 
geçmiş, bize gelmiş. Efendim falan falan metin
lerini beğenmiyoruz, bu sebeple de bu yapılan 
protokolleri tajvibetmemiek gerekir. 

Şimdi arkadaşlarım, ta3vi:betmediğkniz tak
dirde ortaya bir durum çıkacak. Yani, her han
gi bir tasarı veya teklif gibi bu metni ele alıp 
üzerinde düşünmek imkânımdan mahrumuz Her 
hangi "bir teklif veya tasarı olarak bunu kabul 
etmemiz mümkün değil. Bir teklif veya tasan 
gelir, Yüce Heyetinizce kabul edilmez, bir baş
ka şekle girer. Bunu ya komisyon değiştirir 
getirir veya bir başka şekli ile yeniden Hükü
met tasarıyı getirebilir. Fakat, şimdi önümüz
deki bu müzakere mevzuu olan protokolü ka
bul etmediğimiz takdirde, yeni bir değişiklikle 
ortaya yeni bir mevzu halinde bir tasarı getir
memizin mümkün olduğu kanaatinde değilim. 

Şimdi, üzerinde görüşen arkadaşlarımız, ek
siklikleri vardır diyebilirler, şu şu maddelerde 
eksiklik vardır demekte haklı olabilirler. Ama, 
bunu o derece ileri götürüp tarım sahasında sa
nayii sahasında, diğer sahada ve daha ileri gi
derek ekonomik sahanın öbür tarafında bir ba
ğımsızlık kurup, ağır ağır tenkid edecek yönünün 
olmadığı, yine arkadaşlarımızın kendi iddiala
rından ortaya çıkmaktadır. Değerli arkadaşla
rım başından sonuna kadar bu protokolün 60 
küsur maddesi tamamen şöyledir deselerdi, hak
lı olarak hepimiz üzerinde durabilirdik. Bunu 
yapmadılar. Ya?... Falan madde, filan madde. 
Demek M, o arada kalan maddelerde Türkiye'
nin menfaatlerinin korunduğu kendilerince de 
kabul edilmektedir. Reddi düşünülemediğine 
göre, protokol metninde bir değişiklik yapamı-
yacağımıza göre, bizim yapacağımız tek bir şey 

kalıyor muhterem arkadaşlarım. Mademki bir 
ortaklığa girmişiz, bir dönemini geçirmişiz, ikin
ci dönemde şu şu hâdiseleri beğenmiyoruz, şöyle 
olması lâzımdır derken, bu yolda tasarının tas
vibi ile Hükümeti teşvik etmekten başka elimiz
de bir çaremiz yoktur kanaatindeyim. Ama, 
meseleyi iktisadi yönünden ele almayıp da bir 
başka görüşler zaviyesinden izmler yönüne çe
kip götürdüğümüz zaman, bu izinleri izah et
menin bu tasarıya bir fayda getireceğine kaani 
değilim. îzmlerin, her arkadaşa göre iyi olanı 
veya kötü olanı vardır. Ama, o izmlerin bu ta
sarı ile alâkasının olduğu kanaatinde değilim. 

Şimdi tasarıyı gerekçesini ve bu tasarıya se-
bebolan protokolün hazırlandığı, imzalandığı 
günlerden bu tarafa takibettiğimiz neşriyatta 
çok şeyler gördük. Lehe olan, aleyhe olan bir
takım neşriyat yapıldı. Ama yine öğreniyoruz 
ki, altı Avrupa devleti bu ortaklığı kurmuş. Al
tının dışında Yunanistan, Türkiye bu ortaklığa 
girme çabasını göstermiş, girmiş; onun dışında 
kalan diğer devletler girmekte, onun dışında 
kalan birtakım memleketler bu ortaklıkla tica
ret anlaşmaları yapmanın peşinde ve yapmış
lar. Demek ki bu ortaklık iddia edildiği gibi 
pek tehlikeli bir ortaklık olarak kurulmuş veya 
tehlikeli bir görüşü tahakkuk ettirme yolunda 
meydana gelmiş bir ortaklık olmadığı da açıkça 
meydandadır. 

Ortaklığı meydana getiren devletlere baktı
ğımız zaman, italya, İtalya'nın yetiştirdiği bü
tün mahsuller Akdeniz memleketi olması hase
biyle Türkiye ile aynı, Yunanistan bu toplulu
ğa girmiş, ileride ispanya girecek, Fas, Tunus, 
Cezayir bu yolda adım atmış. Şimdi, biran için 
muhterem arkadaşlarım; ihracatımıza göz atar
sak, bu memleketler bizim ihracettiğimiz ürün
lerin hepsini yetiştirmekte. Bunlar ortaklığın 
içerisinde kendi aralarında anlaşmaya göre, bu 
mallara ihtiyacı olmadığı anda Türki
ye bu mallarını kime satacak? Eko
nomik yönden büyük sıkıntıya mâruz 
kalmamamız için atılmış bu adımda geri git
meye değil, ileri gitmeye, fakat ileri giderken 
de her arkadaşımızın, her Türkün, her mesul 
memurun, her mesul makamın yapacağı hassasi
yet içerisinde bu işin götürülmesinde Türkiye'
nin bugün olduğu kadar, yarın da büyük fay
dası olduğuna kaani olarak sözlerimi bitiriyo
rum. Saygılar sunarım. 
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BAŞKAN — Sayın Saffet Ural?... Yok. Böy
lece söz talebeden arkadaşlarım konuşmuş ol
dular. Başkaca söz istiyen yok. Sayın Bakan 
ve komisyona soracağım... Komisyon söz isti
yor; buyurun Sayın Köker. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI YİĞİT Kö-
KEE. (Ankara) — Sayın Başkan, çok muhterem 
arkadaşlarım; 23 Kasım 1970 tarihinde imzala
nan ve Avrupa Ekonomik Topluluğu ile ortak
lığımızın ikinci safhası olan geçiş döneminin 
gerçekleşme şartlarını sıra, süre ve' usullerini 
tesbit eden katma protokol ve diğer belgelerin 
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun 
tasarısı Millet Meclisinin ve Geçici Komisyo
numuzun kabulünden geçtikten sonra huzuru
nuza gelmiş bulunmaktadır. 

Dünden beri cereyan eden müzakereler es
nasında kapitülâsyonlardan Düyunu Umumiye-
ye, kapitalizmden sosyalizme kadar bâzı sistem
lerin bu kürsüden teşrihi yapıldığı halde, katma 
protokolde millî menfaatlerimize aykırı görül
düğü iddia olunan hususlara hemen hemen hiç 
temas olunmadığını ifade etmek istiyorum. 

Mâruzâtımın b a ş ı n ^ önce protokolle ilgili 
kısa bâzı izahlarda bulunduktan sonra, vâki 
tenkidlere arzı cevabetmeye çalışacağım. 

Bilindiği gibi, Türkiye ile Avrupa Eko
nomik Topluluğu veya daha tanınmış ismi ile 
Ortak Pazar arasında bir ortaklık yaratan An
kara Anlaşması 12 Eylül 1963 tarihinde imzala
nıp, 1 Aralık 1964 tarihinde yürürlüğe girmiş 
bulunmaktadır. Ortak Pazar ile hangi sebeplerle 
bir ortaklık kurduk, bu ortaklığın kuruluşu için 
müracaat, müzakereler ve imza hangi hükümet
ler zamanında oldu, bunlara kısaca temas etmek 
istiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, Demokrat Parti 
Hükümeti 31 Temmuz 1959 tarihinde ortaklık 
için Ortak Pazara müracaat ettiğinde, böyle 
bir müracaatı gerekli, haklı ve meşru kılan bü
tün siyasi, iktisadi ve teknik sebepler mevcut 
bulunuyordu. Cumhuriyetin kuruluşundan baş-
lıyarak Türkiye aynı idealleri, aynı siyasi ve in
sani kavramları paylaştığı Batı ülkeleri ile ya
kın ilişkiler içinde bulunmakta idi. Çeşitli mil
letlerarası kuruluşlarda Batı ile geniş bir işbir
liği yapan Türkiye'nin Avrupa'nın kuruluşuna 
yönelen böyle bir toplulukla da işbirliği yap
ması geleneksel dış politikasının bir sonucu idi. 

Ayrıca, gayet ciddî iktisadi sebepler de var
dı. özellikle ikinci Dünya Savaşından sonra 
devletler, savaş öncesinin yaygın sistemi olan 
ve kendi kendine yeterliği savunan kapalı eko
nomi fikirlerinden uzaklaşmışlardı. Teknolojik 
gelişmeye paralel olarak artık bir ülkenin pa
zarı, kendi ekonomisi için dar gelmeye başla
mıştır. Ekonomiler kapasiteleri bakımından 
Devlet hudutlarından taşıyorlardı. Bu nedenler
le devletler dış politikalarına uygun, ekono
mik gruplaşmalar içinde işbirliği yapmak zo-
ranluğunu duydular. 180 milyon nüfuslu geniş 
bir tüketim piyasası teşkil eden Ortak Pazara 
1947 ilâ 1957 yılları arasında ihracatımızın 
% 35 i yönelmişti. Türkiye bu durumu korumak 
ve daha da geliştirmek zorunda idi. 

Çok kısa olarak öğetlemeye çalıştığım bu 
sebeplerle yapılan ilk müracaattan sonra, De
mokrat Parti Hükümetince Eylül ve Aralık 
1959 tarihlerinde Ortak Pazar organları ile, 
daha ziyade istikşafı mahiyette, iki müzakere 
yapılmıştır. Bilâhara, iktidara gelen Millî Bir
lik Hükümeti daha önce istikşafı mahiyette ya
pılan müzakereleri daha ciddî bir safhaya inti
kâl ettirmek gayesiyle bâzı yeni esaslar tesbit 
ederek Ekim 1960 tarihinde Ticaret Bakanı Ci
hat iren'i Brüksel'e göndermek suretiyle Ortak 
Pazarla kısa bir süre için inkıtaa uğramış bulu
nan müzakereleri yenilemiş ve iki seans halinde 
cereyan eden müzakeratın ikinci sayfasında Tür
kiye'nin teklifleri bâzı yeni değişikliklere tabi 
tutulmak suretiyle kısaca şöyle formüle edil
miştir. 

1. Ortaklık gümrük birliğine dayanacak
tır. 

2. Topluluk, tarım ve sanayi maddelerin
de Türkiye'ye iç rejimini tanıyacaktır. O za
man üye devletler arasında gümrük vergile
ri ve miktar tahditleri tedricen indirilmekle 
beraber devam ediyordu. 

3. Türkiye tarım maddelerine uyguladığı 
gümrük vergilerini 12 yılda kaldıracaktır. 
Katma Protokolde Topluluğa böyle bir taviz 
tanınmamıştır. 

4. Sanayi alanında 1959 referans yılı ola
rak kabul edilerek topluluktan vâki ithalâtın 
% 30 u 22 yıllık bir himayeye tabi tutulacak
tır. Katma Protokolde bu oran % 45 olarak 
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tesbit edilmiştir. Geri kalan % 70 oranının güm 
rük vergileri ise, 12 yılda tedricen kaldırıla
caktır. Katma Protokolde bu oran % 55 ola
rak tesbit olunmuştur. 

5. Bugün üzerinde çok geniş münakaşa
lar yapılan, fikirler serdedilen ve daha açık 
bir ifade ile gürültü koparılan liberasyon 
konsolidasyonunda ise teklif, tarım maddele
ri için % 75, sanayi maddeleri için % 40 tır. 
Katma Protokolde tarım maddeleri için libe
rasyon konsolidasyonu mevzuu bahis değildir, 
sanayide ise, başlangıç referans yılının % 35i 
olarak tesbit olunmuştur. 

6. Topluluk, 3 yıllık bir süre için Türki
ye'ye 100 ilâ 120 milyon dolarlık kredi aça
caktır. Birinci malî protokolde alman 175, ikin
cisi ile alman ise 220 milyon dolardır. 

Görüldüğü gibi, o zamanki Türk Hüküme
tinin teklifleri bir hazırlık dönemi öngörme
mekte ve baştan itibaren Türkiye'ye vecibe
ler getiren bir gümrük birliği anlaşması fik
rini ortaya koymaktadır. Bugün, en çok tar
tışılan ve üzerinde birtakım siyasi spekülâs
yon yapılmaya çalışılan hazırlık dönemini,, 
Türkiye'nin şartlarını gayet dikkatli bir de
ğerlendirmeye tabi tutan topluluk teklif et
miş ve Ortak Pazarla hemen gümrük birliği
ne gitmek istiyen zamanın Hükümeti bunu 
istemeye istemeye kabul etmiştir. Müzakere
lerin son safhasında iktidarda Cumhuriyet 
Halk Partisinin yönelttiği Koalisyon hükümet
leri vardır. Bu hükümetler de hazırlık döne
mini mümkün olduğu kadar kısa tutmanın 
mlemleket yararına olduğu inancı ile hareket 
etmişlerdir. Hazırlanan Ankara Anlaşmasını 
Sayın ismet inönü'nün Başkanlık ettiği Koa
lisyon Hükümeti imzalamıştır. Sayın inönü bir 
vesile ile Türkiye Ortak Pazar ilişkilerinin ge
reğini açıklarlarken, Ortak Pazarı insanlık 
dehasının en büyük eserlerinden birisi olarak 
selâmlamak suretiyle şahsan ve başında bu
lundukları Hükümetin bu mevzua atfettikleri 
değeri en beliğ bir şekilde ifade etmişlerdir. 

Özetlemeye çalıştığım gibi, Ankara Anlaş
masının imzalanmasına varan gelişmelerde 
Türk hükümetleri hep aynı hedefe yönelmişler 
ve hatâ tehalükle yönelmişlerdir. Böylece ku
rulan ortaklık ve bunun gerektirdiği çalışma 
ve faliyetler millî politikamızın köklü unsur
larından biri olmuştur. 

i Muhterem arkadaşlarım; Ankara Anlaşma
sının amacı, Türk ekonomisinin gelişmesini hız
landırarak halkımızın yaşama şartlarını geliş
miş toplumlarınkme eşit bir seviyeye getir
mektir. Bu maksatla Anlaşma taraflar arasın
daki ticari ve ekonomik ilişkileri devamlı ve 
dengeli bir şekilde güçlendirmeyi ve böylece 
Türk ekonomisini topluluk üyesi devletler 
ekonomisinin seviyesine yavaş yavaş getirme
yi hedef gütmektedr. Ankara Anlaşması, bu 
prensipten hareket ederek tarafların ancak 
müşterek mutabakatı ile birinden diğerine ge-
çilebilen 3 dönem öngörmüştür. Bunlar sırası 
ile; hazırlık dönemi, geçiş dönemi ve son dö
nemdir. Normal süresi anlaşmada 5 yıl ola
rak tesbit edilmiş bulunan hazırlık dönemi, 
Türkiye'nin geçiş dönemi sırasında kendisi
ne düşecek vecibeleri yüklenebilmesi için eko
nomisini topluluğun da yardımı ile güçlendir
mesinin öngörüldüğü dönemdir. 

Burada devamlı olarak tekrar edilen bir 
tenkilde temas etmek istiyorum. Denilmekte
dir ki, Türkiye hazırlık döneminden yeterin
ce istifade edememiştir. Bugünkü seviyesi ile 
Türk sanayii Ortak Pazarla rekabet edemez, 
batarız. 

Bir kere daha ifade edeyim ki, önce de de
ğindiğim gibi, Ankara Anlaşmasının ilgili hü
kümde, hazırlık döneminde Türkiye'nin. Or
tak Pazarla boy ölçüşecek bir gelişme göster
mesi katiyen öngörülmemekte, buna mukabil 
ortaklığın ikinci safhası olan geçiş dönemi yü
kümlerini taşıyabilecek bir gelişme gösterme
si öngörülmektedir. Türkiye'nin geçiş döne
mindeki yükümleri nelerdir? Gümrük birliği
nin 22 yıllık bir süre içinde tedricen gerçek
leştirilmesinin doğuracağı, hem de her türlü 
korunma hükümleriyle hafifletilmiş yüküm
ler. 

insaf etmek gerekir M, ne hiç hazırlık dö
nemi istemiyen Millî Birlik Hükümeti ve ne de 
bu dönemi mümkün olduğu kadar kısa tut
mak istiyen Cumhuriyet Halk Partisi yöneti
mindeki Koalisyon hükümetleri hazırlık dö
nemimde Türk ekonomisinin güçlendirilmesi, 
dış yardıma bağlılıktan kurtarılması ve Tür-

I kiye'nin sağlam bir sanayi yapısına kavuştu
rularak Ortak Pazar üyeliğinin yükümlerini 

1 taşıyabileceği ekonomik ve sosyal bir yapıya 
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kavuşturulmasını düşünmemişlerdir. Dünya ta
rihinde bu kadar kısa bir zamanda bu kadar 
büyük bir iktisadi sıçrama görülmemiştir, bu
nu istiyenleri de ciddiye almak cidden güçtür. 

Hem Türkiye'nin hazırlık döneminin sonun
da Ortak Pazara üye olması da öngörülme
miştir. Türkiye'nin üyeliği son dönemde, Or
tak Pazar üyelerinin seviyesine geldiğinde söz 
konusu olacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, Adalet Partisi Hü
kümeti geçiş dönemine intikal kararını iki un
suru değerlendirerek almış bulunmaktadır. 
Bunlardan birincisi, hazırlık döneminin Tür
kiye'yi iktisadi bakımdan geçiş döneminin ve
cibelerini yüklenecek seviyeye getirmiş olma
sı; ikincisi ise, Katma Protokol muhtevasının 
millî menfaatlerimize uygun bulunmasıdır. Ha
zırlık dönemi süresince özellikle Kalkınma Plâ
nımızda öngörülen kalkınma hızının gerçekleş
miş bulunduğunu söyliyebiliriz. Filhakika, 
1964 yılını 100 olarak alırsak, geçiş dönemi mü
zakerelerinin başladığı 1969 yılında, kötü hava 
şartlan sebebiyle tanm alanında bu dönem için 
öngörülen artış seviyesine ulaşılmamış olmasına 
rağmen, gayrisâfi millî hasıla 139 a yükselmiş 
bulunmaktadır. Bu gelişme ise aynı dönem için
de sanayi endeksinin 100 den 166 ya, hizmetler 
endeksinin ise 100 den 149 a yükselmesiyle ger
çekleştirilebilmiştir. 

Netice olarak, millî gelirimizde tanm sektö
rünün payı, 1964 te % 39,4 iken, 1£69 da 
% 32,1 e düşmüş, buna karşılık sanayiin payı 
% 17,5 ten % 21,1 e, hizmetler sektörünün 
payı ise % 43,1 den % 47,8 e yükselmiştir ki, 
bu da ekonomimizin yapısında sanayileşme yö
nündeki ilerlemeyi göstermektedir. 

Aynı dönem içinde 1964 yılında 410 mil
yon dolar olan ihracatımız, 1969 yılında 536 
milyon dolara yükselmiş, ithalâtımız ise 1964 te 
537 milyon dolardan 1969 da 801 milyon dolara 
çıkmış bulunmaktadır. 

Temas etmek istediğim başka bir husus da, 
hazırlık dönemi sırasında Avrupa Ekonomik 
Topluluğu ile ticari ve malî ilişkilerimizin kay
dettiği gelişmelerdir. Elde bulunan bilgilere 
gere Ankara Anlaşmasının yürürlüğe girişinden 
önceki son yıl olan 1964 te topluluğa yaptığımız 
ihracatın değeri 137,8 milyon dolar idi. Bu mik
tar 1969 yılında 214,8 milyon dolara yüksel

miştir. Bu, % 56 lık bir artışı ifade ederken 
dünyanın diğer bölgeleri için artış % 18 civa
rında olmuştur. 

1969 yılında topluluktan yapılan ithalât ise, 
154,5 milyon dolarken, 1969 yılında 284,4 mil
yon dolara yükselmiştir. Artış % 84 oranında 
olmuştur. Bu oran dünyanın diğer bölgeleri 
için % 35 tir. 

Yalnız, ithalâtımızın topluluğa karşı daha 
fazla artış göstermesinde hazırlık döneminin bir 
etkisi olmamıştır. Çünkü, Türkiye topluluğa 
bu dönemde her hangi bir tâviz vermemiş bu
lunmaktadır. 

Görüldüğü gibi, topluluğun dış ticaretimiz
deki payı hızlı bir gelişme içinde bulunmakta
dır. 

Sürüm kolaylıklan tanınan üı*ünlerimizd3 
görülen değer olarak artışlara gelince : 

Bunlar tütünde % 28, kuru üzümde % 54, 
kuru incirde % 11, fındıkta % 75, pamuklu 
mensucatta % 25, taze üzümde % 60, limonda 
% 80, mandalinada % 45 tir. 

Sonuç olarak, topluluğun hazırlık dönemi 
başlangıcında ihracatımızda % 33,5 olan yeri 
1969 sonunda 6,5 puvanlık bir yükselme ile 
% 40 a ulaşmış bulunmaktadır. 

Malî ilişikler alanında topluluğun hazırlık 
donemi sırasında Avrupa Yatırım Bankası kana
lı ile memleketlimize tanıdığı 175 milyon dolar
lık kredinin tamamı mukaveleye I;ağlanmış ve 
30 Kasım 1970 tarihi itibariyle fiilen kullanılan 
krediler ise 120 milyon dolara ulaşmıştır. 

Kredilerin dağılımında ise, 106 milyon dolar 
Devlet sektörünün gerçekleştirmekte olduğu 
altyapı projelerine tahsis olunmuş, sanayi proje
lerine ayrılan geri kalan kısım % 56,7 si, 39,2 
milyon doları kamu sektörüne, % 43,3 ü de 
29,9 milyon dolan özel sektöre tahsis edilmiştir. 

Netice olarak, malî ilişikler alanında Türki
ye'nin temin ettiği proje kredisi şeklindeki dış 
kaynaklar içinde % 20 - 30 oranları arasında 
değişen bir yer tutan topluluğun yardımı ile 
5 yıllık bir devrede kalkınma plânlanmızında 
yer alan 45 yatırım projesinin dış finansman ih-
tiyaçlan tamamen veya kısmen karşılanmış bu
lunmaktadır. G-erek ticari, gerekse malî ilişki
ler alanında alman bu sonuçlar hazırlık döne
minin başarı ile sonuçlandığını göstermektedir. 

Bu arada, topluluğun uluslararrası plânda 
aynı dönemde geçirdiği gelişmelere ve bu geliş-
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melerin Türkiye'nin dış ilişkilerini hangi yön
lerde etkilediğine değinmek yerinde olur kana
atindeyim. 

Kuruluşunda bâzı çevrelerde geleceği bakı
mından şüphe ve tereddütle karşılanan topluluk 
gümrük birliğini, el emeğinin serbest dolaşımı
nı ve ortak tarım politikasını gerçekleştirmiş ve 
E-oma Andlaşmasının son dönemine 1 Ocak 1970 
tarihinden itibaren girmiştir. Bu dönemde de 
topluluk gayretini ekonomik politikaların ahenk-
leştirilmesine teksif edecektir. Avrupa'nın si
yasi ve iktisadi birliği yolunda toplulukça el
de edilen bu başarının en belirli delili, son 
senelerde bâzı Doğu bloku ülkeleri de dâhil, 
hemen hemen bütün Avrupa ülkelerinin ve hat
tâ en başta Ortak Pazara karşı E. F. T. A. ı ku
ran İngiltere'nin topluluğa ya katılmak veya 
ezel ilişkiler kurmak üzere teşebbüs ve müzake
relere girişmeleridir. Toplulukta özellikle 1967 
den itibaren başlıyan bu gelişmeler Türkiye'yi 
2 açıdan ilgilendirmektedir. 

Bunlardan birincisi; Altılara İngiltere, ir
landa, Danimarka ve Norveç'in katılmalariyle 
topluluğun genişlemesi ve dolayısiyle Ortak Pa
zarın dış ticaretimizdeki yerinin önemli ölçüde 
artmasıdır. 

Ayrıca, bu katılmaların neticesinde Avrupa 
Ekonomik Topluluğu özellikle tarım alanında 
kendi kendine yeterli durumdan çıkacak ve böy
lece memleketimizin ihracatçısı olduğu bâzı 
önemli tarım ürünlerinin de bu piyasalara girme 
imkânı genişliyecektir. 

Türkiye'yi yalandan ilgilendiren ikinci un
sur, topluluğun son senelerde Akdeniz havzası 
ülkeleriyle ortaklık veya ticari preferans anlaş
maları şeklinde özel ilişkiler kurmasıdır. Bu 
ülkeler genellikle gelişme yolunda Türkiye ile 
benzer ekonomik yapıya sahip tarımsal ülkeler
dir. Bu ülkeler, özel ilişkileri çerçevesinde top
luluktan ihracatları için referanslar aldıkça ha
zırlık döneminin dar muhtevasında Türkiye'ye 
tanınan tâvizlerin nispî önemi azalmakta ve ay
nı zamanda geleneksel ihraç ürünlerimiz Ortak 
Pazar piyasasında gittikçe artan bir rekabetle 
karşılaşmaktadırlar. 

İşte bu çeşit nedenlerle geçiş dönemi müza
kerelerine başlamak kararı Türk Hükümetince 
alınmış bulunmaktadır. Bu noktadan özellikle 
şunu belirtmek isterim. Hükümetimiz geçiş dö
nemi müzakerelerine başlarken katma Protoko

lün Türkiye'nin kalkınma ve dolayısiyle sanayi
leşme gayretlerini engellemiyeeek ve aksine bu-

] na katkıda bulunacak bir muhtevada tesbit edil
mesi prensibini ön şart olarak ileri sürmüş ve 
bu prensip toplulukça aynen kabul edilmiştir. 
9 Aralık 1968 den 22 Temmuz 1970 e kadar 1,5 
yıldan fazla süren hazırlık çalışmaları ve müza
kereler sonunda tarafların geçiş dönemine inti
kâl hususundaki mutabakatlarını bildirmeleri 
üzerine 23 Kasım 1970 de teknik çalışmaların 
tamamlanması ile Katma Protokol, 2 nci Malî 
Protokol, Avrupa Kömür ve Çelik Birliğinin 
yetki alanına giren maddelerle ilgili anlaşma ve 
bu anlaşmaların tümüne ilişkin Son Senet Brük
sel'de imzalanmış bulunmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, geçiş döneminin 
muhtevasını 6 Kısımda incelemek mümkündür. 

1. Gümrük Birliği : 
Katma Protokol, sanayi ürünleri ile ilgili 

olarak Türkiye ile topluluk arasında kömür ve 
çelik endüstrisi ürünleri dışında kalan mal mü
badelelerinin tümüne uygulanacak bir gümrük 
birliğinin, tedricen, tarafların ekonomik güç
leri ile orantılı bir şekilde gerçekleştirilmesini 
öngörmektedir. Bu çerçeve içerisinde Katma 
Protokolün yürürlüğe girmesi ile birlikte top
luluk, sanayi mallarına uyguladığı gümrük 
vergilerini kaldıracaktır. Böylece, geçiş döne
mi başlangıcından itibaren Türk sanayi malları 
topluluk piyasasına eşit rekabet şartları ile gir
meye başlıyacaktır. Bâzı pamuklu mensucat, 
parnuk ipliği ve makina halıları bu rejimin dı
şında kalmakta olup, bunlara uygulanan güm
rük vergileri de 12 yılda sıfıra indirilecektir. 

Buna mukabil, Türkiye'nin topluluğa karşı 
gümrük vergilerini indirmesi için Avrupa Eko
nomik Topluluğundan yaptığımız ithalât 2 kıs
ma ayrıimıştır. 

Halen kurulmakta olan ve yakında kurul
ması öngörülen veya halen nıevcudolrnakla be
raber himayesi gerekli sanayi dallarını koru
mak maksadiyle 1967 yılında topluluktan yapı
lan ithalâtın % 45 ine tekabül eden bir mal gru-
pu için indirim takvimi 22 yıl olarak tesbit edil
miştir. % 55 oranında geri kalan kısım için, 
ki bu da toplulukla rekabet gücüne sahip sanayi 
sektörlerini ilgilendiren ürünlerimizi kapsamak
tadır, 12 yıllık bir indirim takvimi öngörülmüş-

I tür. 
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Burada işaret edilmesi gereken bir husus 
vardır. Aslında bu indirimler genel olarak fik-
tiftir. Zira. 22 Kasım 1970 tarihli Bakanlar Ku
rulu kararı ile kanuni ve ahdî seviyelerine çı
karılmış hadler üzerinden bu indirimler yapıla
cakta, Gerçekte uygulanan hadler bunlardan 
aşağıdadır. 

Ayrıca, zaman zaman yapılan çeşitli değişik
liklerle vergi hadleri Hazineye gelir sağlamak 
için yüksek tutulmuşlardır. Bunların gerçek 
korunma seviyesine Katma Protokolün öngör
düğü indirimlerle inmesi takriben 7 - 8 yıllık bir 
süre alacaktır. 

Gümrük birliğinin gerçekleşmesi yolunda di
ğer bir önemli unsuru da, Türkiye'nin toplulu
ğun ortak gümrük tarifesine uyması, kabulü 
teşkil etmektedir. 

Bu amaç ile Türk tarifesi ile ortak gümrük 
tarifesi arasındaki fark, 12 yıllık rejime tâbi 
maddelerle 22 yıllık istisna listesindeki madde
ler için bu sürülerde ayrı ayrı giderilecektir. 

Miktar kısıtlamalarının kaldırılmasına ge
lince : 

Topluluk Katma Protokolün yürürlüğe gir
diği tarihte Türkiye çıkışlı ithalâta bütün mik
tar kısıtlamalarını uygulamadan kaldıracaktır. 
Türkiye ise, topluluk çıkışlı mallara uyguladığı 
ithalât miktar kısıtlamalarını, liberasyon kon-
solidasyonu, kontenjanlar açılması ve bunların 
genişletilmesi yolu ile 22 yıllık bir süre içinde 
tedricen kaldıracaktır. 

Gümrük birliğinin gerçekleştirilmesindeki 
bu ihtiyatlı hükümlere rağmen Katma Protokol 
ilâve tedbirler de öngörmektedir. Bunlar, 1967 
ithalâtının % 10 u oranında 12 ve 22 yıllık Üs
teler arasında değişiklikler yapmak, 12 yıllık 
listeye dâhil belli ölçü içindeki mallara ortaklık 
Konseyinin müsaadesi ile % 25 e kadar çıkan 
advalorem yeni gümrük vergileri koymak veya 
onlan artırmak, ortak gümrük tarifesine uyu
mu belirli bir oranda 22 yılın sonuna ve hattâ 
ötesine kadar ertelemek, liberasyon artırımla
rını belli süreler için ertelemek imkânı veren 
hükümlerdir. 

Ayrıca, g'enel korunma hükmü ile Türkiye 
ekonomisinin bir faaliyet dalında veya bir böl
gesinin gelişmesinde güçlükle karşılaştığı, ya
hut da ödemeler dengesinde bir güçlük veya 
güçlük tehlikesi belirdiği takdirde re s'en veya 
uygun görebileceği her türlü tedbiri alabilecek-
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- tir. Yani, gereğinde Katma Protokolün bâzı 
'• hükümlerinin uygulanmasını bir süre için dur

durabilecektir. 

Tarım rejimi : 
Katma protokolün tarım alanındaki hüküm

lerini 2 noktada toplamak mümkündür. 

îlk olarak; topluluk geçiş döneminin başın
dan itibaren tarımsal ihracatımızın % 90 ını aşan 
bir bölümüne özel avantajlı bir rejim sağlamak
tadır. Bu avantajlar tarımsal maddelerin ve 
topluluğa girişte uygulanan ithâl rejiminin özel
liklerine göre değişik şekillerde tesbit edilmiş
tir. 

Bu çerçevede tütün ve kuru üzüm için mik
tar kısıtlamaları tamamiyle kaldırılmış ve güm
rük vergileri sıfıra indirilmiştir. Bunun yanı-
sıra, 85 tarife pozisyonu veya alt pozisyonu için 
% 75, 27 pozisyonu için % 50 ve alt pozisyon 
için de % 40 - 70 arasında değişen gümrük in
dirimleri sağlanmıştır. 

Nihayet, zeytinyağı, çavdar, sert buğday ve 
kuşyemi için özel bir prelevman sistemi çerçeve
sinde avantajlar sağlanmıştır. Bu rejim nihai 
olmayıp, önce geçiş döneminin 1 nci yılının so
nunda, daha sonra da 2 yılda bir .tümü ile göz
den geçirilip iyileştirilecektir, 

Topluluğun bu tâvizlerine karşılık, Türkiye'
nin topluluk menseli tarım ürünleri için bu saf
hada her hangi bir müşahhas vecibesi söz ko
nusu değildir. Sadece, Türkiye ilerde ticari ma
hiyette tarım ürünlerini ithalâtında bulunursa, 
topluluğa tercihli bir rejim tanıyacağını vâdet-
migtir, 

İkinci olarak Türkij/e toplulukla arasında 
tarım ürünlerinin serbest dolaşımının gerçek
leşmesi için 22 yıllık bir dönem süresince tarım 
politikasını düzenleyici tedbirleri alacaktır. Bu 
sûrenin sonunda Ortaklık Konseyi serbest do
laşımla ilgili gerekli hükümleri tesbit edecek-
blT, 

İsgibü ve isçilerin serbest dolaşımı konusu
na gelince; 

Bu alanda resmî istatistiklere göre sayıları 
400 000 civarında bulunan topluluk ülkelerin
de çalışan işçilerimiz için tedricen gelişen bir 
kolaylık -sisteiîii öngörülmüştür. Bu rejimin ilk 
safkan, katma protokolün j^ürürlüğe girmesi 
ile birlikte başlamakta ve topluluk, işçilerimize 
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topluluk uyruklu işçilerle çalışma şartları ve 
ücret bakımından eşit muamele yapma mükel
lefiyetini yüklenmektedir. 

Buna ilâveten, ilk yürürlük yılı içinde sos
yal güvenlik tedbirleri bakımından işçilerimizin 
topluluk işçileriyle eş imkânlardan yararlanma
sını sağlryacak mevzuatı kararlaştıracaktır. 

Yine bu ilk safhada Ortaklık Konseyi, işçi
lerimizin işyerini veya ikamet ettiği memleketi 
serbestçe değiştirmesine ve bu maksatla otoma
tik oturma ve çalışma izni alabilmelerini temin 
edecek tedbirleri de alacaktır. 

îkinci safhada ise; 1976 yılından itibaren 
işçilerimizin topluluğa serbest geliş ve iş ara
ma imkânlarını kapsıyan geniş bir program Or
taklık Konseyinde tesbit edilerek yürürlüğe ko
nacak ve 1986 yılından itibaren isçi hareketleri 
tamamen serbestleştirilecektir. 

Ortak Pazarla ortaklığımız çerçevesinde 
ekonomik bir entgrasyonun unsurları olarak yer
leşme serbestisini ve hizmet edimi konularının 
da düzenlenmesi gerekmektedir. Bu nedenle 
Katma Protokol bu alanlarda Ankara Anlaş
masından hareketle ve tamamen onun anlayışı 
içinde hükümler getirmiştir. Bu hükümlere gö
re, taraflar aralarında yerleşme ve hizmet edimi 
alanlarında mevcut yasaklamaları daha da kı
sıtlayıcı hale getirmekten sakınmayı kabul et
mişlerdir, Bu alanlardaki mevcut kısıtlamaları 
kaldırma, sıra, süre ve usulleri Ortaklık Konse-
yince tesbit edilirken, Türkiye'nin ekonomik ve 
sosyal alandaki özel durumu da göz önünde tu
tulacaktır. Bu hüküm, Ankara Anlaşması hü
kümlerini Türkiye lehine güçlendirmek için 
Katma Protokole özel olarak konulmuştur. 

Görüldüğü gibi, bu konuda tek yüklenimin 
mevcut kısıtlamalara yenilerinin eklenmeroesi-
dir. Mevcutların kaldırılması için Türkiye'nin 
ekonomik ve sosyal durumunu göz önünde bu
lundurarak kararı verecek olan Türkive ile 
topluluğun birer oyu bulunan OrtaMık Konse
yinde kararlar ittifakla alındığından Türkiye 
tam söz sahibi bulunmaktadır. 

Ankara Anlaşması geçiş döneminde gümrük 
birliğinin giderek yerleşmesi yanında, Ortaklı
ğın iyi işlemesini sağlamak için Türkiye'nin 
ekonomik politikalarının topluîuğunkilere yak-
laştırılması ve bunun için gerekli ortaJk eylem
lerin geliştirilmesini de öngörmektedir. 

Katma protokol bu noktadan hareketle reka
bet, vergileme ve mevzuatın yaklaştırılması, 
ekonomik politikası ve ticaret politikası gibi 
başlıklar altında hükümler getirmiştir. Burada 
da tamamen Ankara Anlaşmasının çizdiği çer
çevede kalınmış, yükümlerimiz mümkün olduğu 
kadar 22 yılın ötesine atılmıştır. 

23 Kasımda diğer belgelerle birlikte imzalan
mış bulunan îkinci Malî Protokol, Topluluğun 
Türkiye'ye yaptığı proje kredileri şeklindeki 
yardımın önümüzdeki dönemde de devamını 
sağlamaktadır. Topluluk Türkiye'ye imza tari
hinden itibaren 5,5 yıllık bir süre içinde, yani 
aşağı - yukarı 4 yıllık bir uygulama devresi için 
220 milyon dolarlık yardımda bulunacaktır. Bu 
Protokol ödünçlerin vâdesi, ödemesiz süre ve 
faizler bakımından birinci Malî Protokole naza
ran daha avantajlı hükümler de getirmiş bulun
maktadır. 

Muhterem arkadaşlarım; konuşmamın son 
bölümünde geçiş dönemini çeşitli çevrelerce za
man zaman yapılan tenkidleri de cevaplandıra
rak değerlendirmek istiyorum. 

Bir iddia vardır; denilmektedir ki, «Farklı 
gelişme seviyelerindeki ülkelerin birleşmesi, 
gümrük birliğine gitmesi zayıf olanın zaranııa-
dır. Çünkü, az gelişmiş ülke, gelişmiş ülkenin 
rekabetiyle karşılaşınca sanayii yıkılacak, ser
mayesi ve işgücü gelişmiş ülkeye akacak ve böy
lece durumu eskisinden de kötü olacaktır. Tür
kiye için de aynı sey varittir.» 

19 ncu Yüzyılın sonunda vulrubulan Kuzey -
Güney italya birliği bu fikri doğrulayıcı örnek 
olarak gösterilmektedir. Burada söz konusu edi
len her hangi bir intikal süresi olmadan hemen 
gerçekleştirilen bir birliktir. 

Şimdi sormak gerekiyor, Türkiye Ortak Pa
zara girmekle bu şekilde mi bir birliğe gitmek
tedir? Katma Protokolün neresinde böyle bir 
hüküm vardır? Ankara Anlaşması gümrük birli
ğinin ve ekonomik birliğin gerçekleştirilmesi 
için üç dönem öngörmemiş midir? Bu iddiada 
bulunanlar meseleyi ya yanlış anlamışlardır, 
ya da anlamak istememişlerdir. 

Geçiş döneminde gümrük birliği gerçekleşti
rilecektir. Tedricen ve Türkiye'nin ekonomik 
ve sosyal şartları göz önünde tutularak gerçek
leştirilecektir. 

Türk ve Topluluk sanayilerinin birden karşı-
1 lasmalan gibi bir şey yoktur. Türk sanayii Or-
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tak Pazar üyesi devletlerin sanayileri ile ya
vaş yavaş rekabete açılacaktır. Katma Proto-
lün yürürlüğe girişinden itibaren Türk sanayii 
ürünleri, Topluluğa gümrüksüz ve miktar tah-
ditsiz girerken, onların sanayi ürünleri Türki
ye'ye 12 ve 22 yıllık takvimlere göre indirilen 
gümrüklerle miktar tahditlcriyle girecektir. 

Bu süreler her hangi bir sanayiin gelişerek 
rekabete açılması veya kurulması için yeterli 
bulunmaktadır. 

Tecrübeler zamanımızdaki bu çeşit birleşme
lerden az gelişmişlerin de faydalandıidarını ve 
hattâ gelişmişlerden daha çok kîrîı çıktıklarını 
ortaya koymaktadır. 

12 yıllık Ortak Pazar uygulaması içinde en 
yüksek kalkınma hızına altı üye Devletin en az; 
gelişmişi olan İtalya ulaşmış bulunmaktadır. 
Katma Protokole benzer bir Anlaşmayı daha 
1961 yılında imzalıyan Yunanistan'ın gelişmesi 
son derece hızlı bir seyir takibetmiş ve 1970 yı
lında fert başına düşen millî geliri 975 doları 
bulmuştur. Yunanistan 1961 yılında çok zayıf 
ve Türk sanayiinin şimdiki dururaiyle kıyas edi-
lemiyecek bir sanayie sahip bulunuyordu. Buna 
rağmen başlangıçta sadece % 50 oranında bir 
gümrük indiriminden faydalanarak Topluluğa 
olan sanayi ihracatını 13,4 milyon dolardan, 1969 
yılında 119,2 milyon dolara çıkarmış bulunmak
tadır. Bu, % 800 oranında bir artışı ifade eder. 

Sadece imalât sanayii sektörü ele alınırsa, 
1961 deki 4,2 milyon dolarlık ihracatın 1969 
da 88,6 milyon dolara ulaşarak 21 misli arttı
ğı tesbit edilebilecektir. 

Muhterem arkadaşlarım; başka bir iddiaya 
göre de Türk sanayii şimdiye kadarki korun
ma tedbirlerinin kaldmlmasiyle Ortak Pazar 
sanayii karşısında yıkılmaya mahkûmdur. 

Katma Protokolde böyle bir iddiayı doğ
rulayacak hiç bir hüküm mevcut değildir. 
Gümrük Birliğinin tedricen gerçekleştirilmesi
ni öngören ihtiyatlı hükümlere ilâve olarak 
protokol çeşitli koruma tedbirlerini de getir
miş bulunmaktadır. Bu tedbirler değil yıkıl
ma, her hangi bir tehlike belirtisi-halinde bile 
kullanılabilecek mahiyet arz etmektedir. 

Bilindiği gibi, bir sanayi yeni kurulduğun
da belirli bir süre şartlara adapte olabilmesi 
bakımından veya milletlerarası fiyatlarla kar
şılaşabilir bir duruma gelebilmesi açısından ko-
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i runur. Koruma sonsuz değildir ve sanayiin ge
liştirici ve uluslararası rekabete açıcı tedbir
lerle desteklenmesi gerekmektedir. Yüksek 
gümrük duvarı ve miktar kısıtlamaları ile uzun 
müddet korunan sanayiler içe dönük bir nite-

| lik kazanmakta, maliyetleri düşürücü, üretimi 
I artırıcı, kaliteyi iyileştirici tedbirlere başvu-
| rulmamaktadır. Çünkü, her hangi bir dış reka-
| bet korkusu mevcut değildir. Böylece ihracat 
j sadece tarım ürünlerine inhisar etmekte, dış 
I ödeme sıkıntıları artmaya devam etmekte ve 
] gelişme yolundaki ülke, fâşit dairenin içinden 
I çıkamamaktadır. Türkiye'de şimdiye kadar da-
j ha ziyade böyle bir ortam içinde bulunmuş-
| tur. Halbuki uluslararası rekabete tedricen 
I açılma daha başlangıçtan itibaren, ekonomik 
i hayatta itici bir rol oynayacaktır. 
İ 
j Kamu ve özel sektör teşebbüsleri bu dışa 
i açılmanın muhtemel etkilerini hesaplıyarak, 
| kendilerine yeni bir düzen vermek gereğini du-
j yacaklardır. Yatırımlarda ve yeni kuruluşlar-
I da daha rasyonel prensiplerle hareket edilecek, 
j küçük işletmeler birleşme zorunda kalarak 
! güçlü kuruluşlar teşkil edecekler ve böylece 
| kaynakların daha verimli bir şekilde kullanıl-
| ması sağlanacak, üretimin artırılması, kalite-
I nin iyileştirilmesi ve maliyetlerin düşürülmesi 
j için tedbirler alınacaktır. 
I Başka bir ifadeyle, Katma Protokol hüküm-
; leri, ekonomik ilişkileri yeni bir çerçeve içine 
•\ oturtmakta, daha rasyonel ve verimli hareket 
i edilmesi huşunda bir disiplin getirmektedir. 
| Türk sanayicileri bütün bunları görmekte-
ı dirler ve geçiş dönemine girmekte isteklidir-
İ 1er. Bilmektedirler ki, suni tedbirlerle hima-
| ye edilen sanayiler gelişemez ve Türkiye'deki 
| mevcut durum ilelebet devam edemez. 
i Buna mukabil birtakım amatör yol gösteri-
j çiler, Türk sanayü adına konuşmaya kalkıp, 
s kendi meşrepleri gereği «batarız da batarız» 
I diye gürültüler koparmaktadırlar. 

Hayır arkadaşlarım, Türk sanayicisi gibi biz 
! de kötümser değiliz ve inanıyoruz ki, Türk sa

nayii bu işe daha elverişsiz şartlarla başlamış 
bir Yunan sanayimden daha az başarılı olma
yacaktır. 

Tarım alanında alman tâvizlerin yetersiz 
olduğu iddiası, sık sık ileri sürülmektedir. Kat-

I ma Protokolün getirdiği başlangıç rejimi Tür-
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kiye'ndm topluluğa balen iihraceltmekte olduğu 
tarım ürünlerinin hemen hepsini kapsamakta-
dır. 

Protokolün yürürlüğe girişimden itibaren ya
pılacak -olan periıodik iyileştirme gözden geçir
melerimde, mevcut imkânların geliştirDmesi ve
ya rejime Türkiye'nin yeni ihracata başladığı 
ürünlerin ilâve edilmesi mümkündür. Faıkat sa-
diece Topluluğun tanıdığı sürüm kolaylıkları, 
tarım ihracatımızın artması için yetersiz bulun
maktadır. 

Üretim ve ihracaitlta Avrupa normlarına uyul
ması, pazarlama, stoklama ve nakliye alanların
da süratli tedbirler alınması gerekli bulummak-
taıdır. 

Başka bir iddiada da, katma protokolde ulus
lararası mütıeksöbiliyet ve eşitlik kurallarına ay
kırı hükümler bulunduğudur. 

Bu iddüa sahipleri misal olarak protokolün 
14 ncü maddesini geçivermektedirler. 14 ncü mad
de, «Türkiye eğer gümrük vergilerine eş etkili 
vergileri üçüncü ülkelere karşı Topluluk için 
öngörülmüş 12 ve 22 yıllık takvimlerden daha 
hızlı kaldırırca, Topluluğa da aynı işlemin uy
gulanmasını hülkmie bağlamaktadır. 

îddia sahipleri, «üçüncü memleketlere Tür
kiye'nin tanıyacağı daha iyi tâvizlerin otomatik 
olarak Topluluğa uygulanacağı hakkındaki hü
kümler mevcudolduğu halde, Türkiye için aynı 
hüküm tanınmamıştır. Dolayısiylie bu durum 
devletler hukukumuın klâsik bir kaidesi olan ınü-
Itekabdliyet prensibine de aykırıdır» tezini savun-
maktadırlar. 

Gerçekte böyle bir durum mevcut değildir. 
Bilindiği gibi Topluluk, gümriük vergileriyle bir
likte eş etkili vergileri de katma protokolün yü
rürlüğe girişiyle birlikte tamamen kaldıracak
tır. Bu durumda Topluluğun Türkiye'ye naza
ran üçüncü ülkelere dalha elverişli bir uygula
maya gultmesi, maddi bakımdan imkânsız bulun
maktadır. İmkânsız olan bir husus için, ayn bir 
müküm koymaya da lüzum bulunmamaktadır. 
(Buna mukabil Türkiye bu vergileri Topluluğa 
karşı 12 ve 22 yılda tedricen kaldıracaktır. 
Türkiye'ye bir kolaylık olmak üzere eş etkili 
vergilerde orltak gümrük tarifesine uyum mü
kellefiyeti de konuîmamışltır. Başka bir tâbirle, 
Türkiye üçüncü ülkelere indirim yapıp yapma

makta serbesttir. İşte bu çerçevede Türkiye Top
luluğa nazaran üçüncü ülkelere daha elverişli 
bir uygulamaya her zaman gidebilir. Bu ve bu
ma benzer hükümler kaltma protokolde Toplulu
ğun maddeten verebileceğinin âzamisini verdiği 
konularda, Türkiye'min Topluluğa üçüncü ülke
lere göre daha az elverişli bir işlem uygula
maması için yer almış bulunmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım; Geçici Komisyon 
çalışmalarında bütün arkadaşlarımın da belirt
tikleri gibi, Ankara AnTiaşmasiyle kurulan ortak
lık ve bumun ikinci dönemimde uygulanacak 
katma protokol ve diğer belgeler, Türk dış po
litikasına, Türkiye'nin menfaatlerine uygundur. 
Bu vakıayı geçmişte ve bugün olduğu gibi ge
lecekte de bütün Türk hükümetleri millî bir me
sele olarak göreceklerdir. Atatürk'ün hedef gös
terdiği Batılı bir toplum olmamızda, bu anlaş
maların Türkiye'min ekonomik ve sosyal kal-
kınımasına gerekli çerçeveyi tesis ettiklerine ina
nıyoruz. Bütün bu nedenlerle kanun tasarısına 
olumlu oy vermenizi diller, saygılar sunarım. 

Teşekkür ederim efendim, 

IBAŞKAN — Buyurun Sayın Bakam. 
DIŞİŞLERİ BAKANI OSMAN OLCAY — 

Sayım Başkam, Cumhuriyet Senatosunun sayın 
üyeleri, Türkiye ile Avrupa Ekonomik Toplu
luğu arasında Ankara Anlaşması ile kurulan 
ortaklığın geçiş dönemi koşullarını sapftıyan 
katma protokol ve diğer belgelerin uygun bu
lunmasına dair kanun tasarısı dünden beri Cum
huriyet Senatosunda görüşüHmektedir. Bu gö
rüşmeler sonuçlanımadan emce, Milet Meclisinle 
de yapmış olduğum üzere, söz konusu anlaşma
larla saptanan geçiş dönemi koşullarını ana 
bölümler itibariyle özetlemek ve sonra da fazla 
teknik ayrımtiLİara girmeden, bir değerlendirme 
yaparak, sorulan soruları cevaplandırmak kara
rımda idim. Amcak, bu kürsüden, söylenmiş olan 
bâzı sözler ve bugün de ileri sürülen bâzı gö
müşler beni her şeyden önce önemli birkaç 
noktayı açıklığa kavuşturmaya zorlamış bulunu
yor. Bu açıklamalarla kamu oyunum ve sizle
rim, Hükümetlim tutumu hakkımda yanlış ya da 
eksik kanılar edinmenizi önlemeyi umuyorum. 

Cumhuriyet Senatosunun sayın üyeleri, Hü
kümetimiz bugüm size katma protokol ve diğer 
geçiş dönemi belgelerinin uygun bulunmasını 
ömerûılkem, ne bunları bağrıma basıp sizlere gözü 
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kapalı kabul ettirme telâşı, n« de söz konusu 
(belgeleri dialaylı ve üstü örtülü yollardan red-
delftirimenin gayreti içindedir. Hüküm'et prog
ramında da belirtildiği gilbi, Katma Protokolü 
ve onunla ilgili eleştirileri objektif b'ir incele
meye tabi tutmuştur. Bu incelemenin genıel so
nuçları olumlu olarak belirmiş ve Hükümet 
Yüce Meclislerde başlanmış olan onay işlemle
rinin sürdürülmesine karar vermiştir. Eğer ya
pılan bu inceleme olumsuz sionuç verse ve Kat
ma Protokolün Türkiye'nin yarar ve çıkarla
rına aykırı düştüğü ortaya çıksaydı Hükümet, 
kuşkusuz olarak bu işlemleri durdurur ve bel
geler imzalanmış olsa dahi yeniden bir müza
kere açmak yollarını araştırırdı. Hükümetin 
programında sarih ifadelerle yer alan bu ko
nudaki tutumu hakkında hiç kimsenin yanlış 
kanılara sürüklenmemesi gerektiğini özellikle 
ve yeniden belirtmek isterim. 

Cumlhuriyet Senatosunun sayın üyeleri, Kat
ma Protokolü ve onunla ilgili çeşitli eleştiri
lerin inc'elenmjesinde olumlu ve olumsuz bütün 
(görüşler elle alındı, bunlarım dayandığı temel
lere inildi. Yapılmış ve yapılmakta olan uya
rılar ilgi ile dinlenildi ve değerlendirildii. Prog
ramımızda da belirtildiği üzere eleştirilerden 
haklı görülenler üzerinde duruldu, dalha da du
rulacak. Bu nedenle bâzı uyarı ve eleştirilerin 
gerçek ve belirgin temellere dayanmaması yü
zünden bir yana bırakılmaJsı da icabetti. Bu 
fırsatla bir noktayı açıklığa kavuşturmak iste
rim. Devlet İdaresindeki yetkili ve görevli ku
ruluşların, Dışişleri Bakanlığı hariç, Katma 
Pro'tokolün tüm karşısında oldukları, gerçeği 
yansıtan bir değerlendirme değildir. Aksine, 
Devlet Plânlama Teşkilâtı hariç bülfeün yetkili 
ve görevli Devlet kuruluşları Katma Protoko
lün genel bir değerlendirme çerçevesinde ülke
miz yararına olduğunda birleşmişlerdir. Devlet 
Plânlama Teşkilâtının da adının kapsadığı 
Devlet deyimine rağmen, Devletin tümü anla
mına gelmediği bir gerçektir. Ayrıca bu ör
gütün yayınlarını herşeyden önce kamu oyuna 
değil, müşaviri olduğu Hükümete yöneltmesi 
gereği üzerinde, Devlet hizmeti anlayışının üze
rinde ben bir kere daha durmak isterim. Dev
let Plânlama Teşkilâtının hangi uyarıları din
lenmemiş veya dikkate alınmamıştır? Bunların 
en önemlilerini bir iki örnekle belirtmekte ya
rar vardır. Söz konusu teşkilât, istediğimiz bü-
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I tün tâvizler alınsa daihi, topluluğa ihracatımı
zın artmıyaeağını ve 1973 te ancak 270 milyon 
dolara çıkabileceğini ileri Sürmüştür. Daha ge
çiş dönemiyle ilgili hiçbir tâviz uygulanmadan 
Türkiye'nin topluluğa 1970 yılında 270 milyon 
dolarlık ihracat yapma yeteneğine sahübolduğu 
istatistik rafcamlarıiyle ortaya çıkmıştır. Dev
let Plânlama Teşkilâtı hazırlık döneminde top
luluktan olan ithalâtımızın ona yönelen ihra
catımıza kıyasla daha çok arttığını olumsuz bir 
gelişme olarak göstermiştir. Bu gelişmenin, 
iSayın Feridun Cemal Erkin'in de biraz evvel 
işaret buyurdukları gibi, topluluğa hiçbir tâviz 
tanımadığımız hazırlık dönemi uygulaması ile 
ilgisi olmadığı, topluluğun ve üye devletlerin 
bize gittikçe artan ölçüde dış kaynak sağlama
ları sonucu yapmakla zorunlu bulunduğumuz 
yatırım malı ithalâtının topluluk yönüne kaydığı 
ispatlanmıştır. Devlet Plânlama Teşkilâtı libe
rasyon konusunda belirli bir program saptan-
maJmasını önermiştir. Gümrük Birliği kurul
larına aykın olmasına rağmen bu konuda Türk 
müzakere heyeti sonuna kadar direnmiş ve top
luluktan Türkiye'nin gücü yetmezse yüksek nis-
toette liberasyon uygulamasının önce tek taraf
lı, sonrada beralberce ertelenmesi olanağı için 
garanti sağlamıştır. Bunun ötesinde direnime, 
topluluğa karşı aşırı ve anlamsız bir güvensiz
lik demek olacağından sağlanan olanaklarla ye
tinmekte sakınca görülmemiştir. 

'Gerçekten topluluğa bu ölçüde güvensizlik 
daha baştan itibaren beslenmekte ise, bu kuru
luşla ekonomimizi böylesine derinden ilgilendi
ren bir ortaklık girişimine hiç yanaşmamak ge
rekirdi ki, bu Ankara Anlaşmasının temel fel
sefesine inandıklarını belirten sayın üyelerin de 
görüşlerine aykırı düşen bir davranış olurdu. 

Cumhuriyet 'Senatosunun sayın üyeleri, bir
kaç örnekle belirtmeye çalıştığım bu ve bu tür 
uyarı ve eleştiriler, Hükümetimiz tarafından 
şimdiye kadar olduğu gibi ilgi ile inceleme ko
nusu yapılacak. Ancak, rakamlar ve veriler 
bunların aksini ispatladığı takdirde bir kenara 
bırakılmaları zorunlu olacaktır. 

I Şimdi izin verirseniz, burada yapılan eleş
tirilerden, son iki gündür yapılan eleştiriler
den, Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyonu 
Sayın Başkan tarafından değinilmemiş olanla-

I nnı cevaplandıracağım. Ancak, peşinen bir nok-
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tayı "belirtmek isterim, bu eleştirilerden bâzıla
rı ortaklığın kuruluşuna veya geliştirilmesine 
yöneH'mektedir. Çoğunlukla konuya doktriner 
açıdan yaklaşmanın doğal sonucu olan bu eleş
tirilere cevap esasen verilmiş bulunmaktadır. 
Zira Ankara Anlaşmasının yıllarca önce imza
lanıp yürürlüğe konulmasının bu tür tartışma
ların gereğini ortadan kaldırmış olduğu kanı
sındayım. Benim cevaplandırmaya çalışacağım 
soru ve eleştiriler somut konuları ilgilendir
mektedir. Burada katma protokolden madde ve 
hüküm sayılmak suretiyle olumsuz bâzı sonuç
lar çıkarıldı. Bu eleştirilerin tümü hakkında 
söylenebilecek olan şey her birinde konunun 
esas çerçevesinden çıkarıldığı ve sonrada ha
zan yanlış ve bazan da yanıltıcı yönde yorum
lara tabi tutulduğudur, örneğin, katma proto
kolün ikinci maddesindeki «serbest dolaşım» de
yimi, Türkiye'nin kapışlarını üçüncü ülkelere de 
açıp, onların sömürüsüne katlanacağı şeklinde 
değerlendirildi. Gerçekten katma protokolün 
İkinci maddesindeki «serbest dolaşım» deyimi 
bir gümrük ünitesi içinde bir malın sahibolabi-
leceği statüyü tanımlamaktadn\ Bunu bir Ör
nekle anlatmak gerekirse, Türkiye'nin bir güm
rük ünitesi olduğu, Türkiye'ye gümrükleri 
ödenerek girmiş bir malın Türkiye içinde ser
best dolaşım halinde bulunduğu söylenebilir. 
Katma protokolün ikinci maddesi de, iki ayrı 
gümrük ünitesi olan topluluk ve Türkiye ara
sındaki gümrük ilişkisi çerçevesinde, üçüncü 
memleketler çıkışlı malların gerekli Gümrük 
vergileri ödendikten sonra serbest dolaşım sta
tüsünü kazanabileceklerini ortaya koymakta
dır. 

Fazla teknik ayrıntılara girmekten olanak 
ölçüsünde kaçınmaya çalışarak başka örnek 
vereyim. Katma protokolün 14 ncü maddesi ile 
Türkiye'nin bütün vergi indirimlerinde toplu
luğa eşit muamele yapacağı iddia edildi. Söz 
konusu olan bütün vergiler değil, Gümrük ver
gilerine eş etkili vergilerdir ve sorunun ash şu
dur. Bizdeki uygulamada rastlanan belediye 
hissesi ve Damga Resmi eş etkili vergilerdir. 
Bunların topluluk yararına giderek kaldırılma
sı belirli bir takvime bağlanmıştır. Üçüncü ül
keler için Gümrük vergileri alanında ortak dış 
tarifeye uyum takvimi saptanmıştır. Ancak eş 
etkili vergiler için böyle bir takvim yoktur. 
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Türkiye üçüncü ü l ^ e ^ k karşı eş etkili vergi 
uygulamasında serbest pfokıhrken, topluluğa 
daha elverişsiz bir i ş le^ yapmamak yüklemini 
almıştır. Mesele bundan ibaredir. 

Katma protokolün 20 nci maddesi, üçüncü 
ülkelere sıfır Veya düşük tarifeli kontenjan 
açılması olanağını ortaklık konseyine bıraktı
ğından ve bu madde metninde izin kelimesi kul
lanıldığından yakınılmıştır. Konuyu bir güm
rük birliği çerçevesinde ele almşk' zorunludur. 
Zira katma protokolün 20 nci maddesi, §jjimrük 
birliği koşullarını saptıyan bir maMedir. Top
luluk Türkiye'ye gümrük birliği içı^e, Güm
rük vergilerini bir tek istisna ile sıj^a^ndir-
miş, miktar kısıtlamalarını tam olaraj^kjüdır-
mış ve yüzde yüze yaklaşan liberasyon^uygu
lamasını konsolide etmiştir. Buna karşık^Ti»-
kiye gümrük birliği gereklerini belirli bir süre 
içinde ve giderek yerine getirecektir. 

Bu süreç içinde Türkiye'nin bâzı olanaklar
dan yararlanması gereklidir, örneğin, iki anlaş
ma çerçevesinde ticaret yaptığı üçüncü ülkeler
le alışverişleri gümrük birliği uygulamasından 
zarar görürse, aldığı yüklenimlerden bir sapma 
olarak bunlar yararına sıfır veya düşük güm
rük tarifeli kontenjanlar açabilmesi ön görül
müştür. Bu hükmü saptıyan Katma Protokolün 
20 nci maddesinde Ortaklık Konseyinin izninden 
söz edilmiştir. Halbuki Yunan Anlaşmasının 
aynı konudaki 21 nci maddesinde, mutabakat 
deyimi kullanılmıştır. Ortaklık Konseyi, Sayın 
Köker'in de biraz önce ifade ettiği gibi, Toplu
luğun bir, ortağın bir olmak üzere mevcut İM 
oyun olumlu yönde belirmesi üzerine karar ala
bilen bir organdır. Bütün Ortaklık süresince her 
konuda alınacak kararlarda uygulanacak oyla
ma şekli budur. Böyle bir ortamda izin ya da 
mutabakat deyiminin kullanılmış olması ne hu
kukî, ne de hukuk dışı bir anlam değişikliği ya
ratır. Kaldı ki, Katma Protokolde mutabakat 
yerine izin deyiminin kullanılmış olması şu man
tıki nedene dayanmaktadır. Gerçekten 20 nci 
maddenin tümünün okunması zahmetine katla-
nılırsa, söz konusu iznin peşinen alınmış sayıla
cağı hallerin belirtildiği görülür. Yunan Anlaş
masında mutabakat deyimi kullanılmıştır; zira 
o Anlaşmada söz konusu ettiği peşinen alınmış 
izin olanağı yoktur. 

Katma Protokolün 54, 55 ve 56 ncı madde
lerinin hükümranlık haklarımızı ve eşitlik pren-
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sibini zedelediği ileri sürülmüştür. Bu madde
ler, Türkiye'nin çıkarlarının daha iyi korunması 
için, Türk heyetinin ısrarı ile Protokolde yer al
mış bulunmaktadır. Gerçekten Toplulukla or
taklık veya ona katılma hallerinde Türkiye'nin 
yararlarının korunması için önceden danışma
lar yapılması saptanmıştır. RCD çerçevesinde 
ve Toplulukla gümrük birliği ilişkilerimizden 
sapma olarak girişimlerde bulunabilmek üzere 
Ortaklık Konseyinde danışma ve görüşme ola
nağı sağlanmıştır. Bu hüküm olmasa normal 
bir gümrük birliği icapları çerçevesinde bu sap
malara olanak bulunamaması gerekirdi. Bu ba
kımdan, bu madde hükümlerinin de gerçek öl
çülerinin dışına sürüklenerek tamamen aynı 
yönde ve olumsuz şekilde yorumlanıp değerlen
dirilmemesi gerekir. Her hangi bir tehlike kar
şısında, Türkiye'nin tek taraflı olarak gerekli 
gördüğü korunma tedbirlerini alabileceğini sap
tayan 60 ncı maddenin uygulanmasının bir oy
lamaya nasıl konv, teşkil edebileceğini düşün
mek gerçekten zordur. Madde metninde, Tür
kiye'nin gerekli tedbirleri aldıktan sonra Ortak
lık Konseyine bilgi vereceğinin açıklanmış ol
ması, buradaki karar hakkımızın tam ve tek ta
raflı olduğunu açıkça göstermiyor mu? Alına
cak tedbirlerin, ortaklığı en az sarsacak nite
likte olanlardan öncelikle seçilmesi, bir öneri ol
maktan öteye değer taşımamaktadır. 

Cumhuriyet Senatosunun sayın üyeleri, sık, 
sık değinilen Anayasanın ve hükümranlık hak
larının zedelenmesi iddiaları üzerinde birkaç 
söz söylemek isterim. 

Günümüzde hükümranlık hakkı kavramının 
eksik ve katı anlamından çok uzaklaşmış oldu
ğunu kabul etmek zorunludur. Sayın Atalay'ın 
da biraz evvel belirttikleri gibi, eskiden hüküm
ran bir Devletin en doğal hakkı sayılan savaş 
açmak, bugün Birleşmiş Milletlerin yasakladı
ğı bir eylemdir. Yine hükümranlığın en doğal 
belirtisi sayılmış olan para basmak hakkı, bu
gün Uluslararası Para Fonu tarafından kayıtla
ra bağlanmıştır. Modern çağlarda hükümran 
devletler, uluslararası anlaşmalarda ya da ulus
lararası kuruluşlarda aldıkları yüklenimleri hü
kümranlık haklarına aykırı saymamaktadırlar. 
Aksi halde uluslararası yaşantının en normal 
ve hattâ zorunlu sayılan anlaşmalar akdi olana
ğından tüm olarak vazgeçmek gerekirdi. 
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Anayasaya aykırılık iddiaları da geçerli de
ğildir. Yüce Meclislerin yasama hakkını hiçbir 
şekilde devretmiyecekleri bir gerçek. Katma 
Protokol hükümleri, bunun aksine bir hüküm 
saptıyorsa Yüksek Meclislerin bu Anlaşmayı 
reddetmeleri tabiîdir. 

Türkiye'nin üçüncü ülkelere uygulanacak 
olan ortak bir dış tarifeye uymak yüklenimini 
aldığı, halbuki bu dış tarifeyi değiştirmenin 
Türkiye'nin elinde olmadığı, şu hailde tarife 
uygulamak ve saptamak gibi bir yasama konu
sunun Topluluğa devredildiği endişesi dile ge
tirilmiştir. Durum şudur: Türkiye belirli süre
ler sonunda ortak dış tarifeyi öngörmüştür. Bu 
tarifenin Topluluk tarafından değiştirilebilece
ği bir gerçektir. Fakat, burada unutulan nokta, 
topluluk bu tarifede bir değişiklik yaptığında, 
Türkiyenin çıfcarları bundan zarar görmekte 
ise, gerekli itirazın yapılması olanağının ve so
nunda gerekiyorsa yakınma konusu olan yük
leminin koşul değişikliği ileri sürülerek redde
dilmesinin dahi mümMin olduğudur. Bu durum
da yasaima hakkının başkalarına devredildiği 
iddiası söz konusu olmamalıdır. 

Cumihuriyet Senatosunun sayın üyeleri, 
şimdi, üzerinde çok durulan bir başka konuya 
değineceğim. Atina Alaşmasınm Katma Proto
kole ölçüyle daiha elverişli olduğu sürekli ola
rak ileri sürülmekteidir. Bu iddia gümrük bir
liği için kesinlikle geçerli değildir. Fazla tek-
nük ayrıntıya girmeden, gümrük vergileri, 
liberasyon, ortak dış tarifeye uyum, miktar kı
sıtlamalarının kaldırılması ve korunma hüküm
leri yönünden Katma Protokol Atina Anlaşma
sına ölçüyle belirli bir şekilde daha elverişli 
hükümleri Türkiye yararına saptamıştır. Ta
rım alanında ise, bunun tersi bir durum ilk 
nazarda göze çarpmaktadır. Bunun üç köklü 
nedeni mevcuttur, önce, Yunanlılar 1961 yılın
da topluluğun henüz belirli oimıyan tarım po
litikalarına derhal ve peşinen uymayı kabul et
mişlerdir. Sonra, Yunanistan bu varsayımdan 
başka ortak tarım politikalarının nitelik ve 
kapsamının da kesinlikle bilinmemesinden ötü
rü oldukça geniş geçici bir rejim sağlamıştır. 
®on olarak Yunanistan, ortak tarım politikala
rına derhal uyum yükleniminden başka toplu
luğa karşı tâvizler de venniştir. Bu tâvizlerin 
1961 de 13,6 milyon dolar olan ithalât değeri 
1969 da 43,6 milyon dolara yükselmiştir. Tür-
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kiye ise ortak tarım politikalarına 22 yıl son
ra uyacaktır. Bu uyum topluluk tarafından 
kasten bu kaidar geriye itümemiştir. Pahalı ve 
yüksek fiyatlı üretim yapan Ortak Pazar tarı
mına uymak Türkiye için ve hemen kabul edi
lebilecek bir yol değildir. Tarımda temel alt 
reformları tamamlamadan ve asgari rasyonel 
ölçülere ulaşmadan böyle bir yüklenime girmek 
düşünülemezdi. Kaldı ki, topluluk da kendi 
yönünden tarım politikalarına yeni ve bütü
nüyle değişik bir nitelik vermek eğilimindedir. 
Yeni politikaları belli olmadan, değişecek bulu
nan eskileri üzerinde yüklenime girmeyi iste-
memiş'tir. Türkiye tarım alanında topluluğa 
belirli hiçbir karşı tâviz tanımamıştır. Buna 
karşılık da tabiatiyle Yunan Anlaşmasına kı
yasla daha sınırlı tâvizler sağlamıştır. Katına 
Protokolün özelliği, başlangıç tâvizlerinin bi
rinci uygulama yılı sonunda ve bunu takiben 
her iki yılda bir iyileştirilmlek üzere gözden 
ıgeçirilmesi olanağını sağlamış bulunmaktadır. 
Bu alanda genel bir değerlendirme yapmak ge
rekirse Türkiye, tarım alanında geçiş döneııni 
müzakerelerinde talelbett'iğinden daha aşağı dü
zeyde tâvizleri ileride geliştirmek olana-
ğiyle birlikte kabul etmek ya da bu tâ
vizlerden de daha az olan hazırlık dönemi 
tâvMeriyle yekinmek arasında bir seçim yap
mak zorunluğuyla karşı karşıya kalmıştı. Bu 
durum da eskiye kıyasla daha fazla olanı şim
dilik kabul etmek ve bunu her fırsatta ileriye 
götürüp iyileştirmeye yönelmek yolunu seçmiş
tir. 

Cumhuriyet Senatosunun sayın üyeleri, ta
rım alanı hakkında 'söylediklerimi genellikle 
aldığımız bütün tâvizlere uygulamak mümkün
dür. Katlma Protokol iki yıla ulaşan çetin mü
zakereler sonunda varılmış bir sonuçtur. Ulus
lararası müzakerelerde olağan olduğu üzere 
bütün istenilenleri elde etmek mümkün ola
mamıştır. Aslında Türkiye'ye yarar sağlamak 
söz konusu olduğunda hiçjbir tâvizi yeterli say
mak kabil değildir. Bu anlayışla Hükümetimiz 
de her fırsattan yararlanarak ve bütün olanak
ları kullanarak, geçiş döneminin, uygulama ön
ceki dönem de dâhil, en yararlı hale getirilme
sine çalışılacaktır. 

Cumhuriyet Senatosunun sayın üyeleri, ge-
çişdöneminin ,sadece politik nedenlerle sapta

nıp kabul edildiği, gerçeklere uymayan bir dü
şünüştür. 

AET ile ortaklığımız Türkiye'nin batıya dö
nük geleneksel dış politikasına her yönüyle 
uyan bir ilişki olduğunda kuşku yoktur. An
cak, ekonomik yararların hiçe sayılarak ve 
hattâ Türkiye'nin zararına olarak bu ilişkinin 
gelişmesine gidildiği söylenemez. Hükümet ola
rak Katma Protokolün aldığımız tavizler bakı
mından ekski sayılabilecek yönlerinle rağmen, 
ekonomik açıdan çıkarlarımıza genellikle uy
gun ve yararlı olduğuna inanıyoruz. İşte bu 
nedenlerle Katma Protokol ve diğer geçiş dö
nemi belgelerinin onaylanmasını Yüce Sena
tonun takdirine sunuyoruz. 

(Hepinizi saygıyla selâmlarün. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Sayın Fikret Gündoğan. 
FÎKRET GÜNBOĞAN (îstanbul) — Sayın 

Başkan, çok değerli arkadaşlarım üçüncü de
fadır huzurunuzu işgal ettiğimden dolayı sa
mimî olarak özür dilerim ve elbette ki, gücü
nüzün yettiği kadar bana müsamaha göstere
ceğinize inanmak isterim. 

ıDeğerli arkadaşlarım, üçüncü defa söz alı
şımın nedeni, biraz evvel bu kürsüden konuşan 
üç arkadaşımızın konuşmaları arasında benzer 
likler, aykırılıklar ve bu arada bizim eleştirile
rimize verilen cevaplar ve nihayet meselenin 
bir ucunda bâzı doktriner mülâhazaların mev
cut olduğu imâlarını bir ölçü içinde karşılamak 
ihtiyacına dayanır. 

Arkadaşlarım, biraz evvel bu kürsüde ifa
deyi meramda bulunan Sayın Feridun Cemal 
Erkin Beyefendiyi dinlediniz. Bu Ankara An
laşmasının yapılmasında zamanın mesul hükü
metinin, mesul Bakanı olarak nasıl bir hattı 
hareket tâkilbettüklerini, neyi amaçladıklarını 
ve o amacın Türkiye'nin çıkarlarına ne derece 
uygun ve iyi olduğunu, bir tarih anısı olarak 
ifade ettiler ve cidden ilâve ediyoruz ve her 
saman söylediğimizi tekrar ediyoruz; Ankara 
Anlaşması adıyla anılan, 1963 te C.H.P. nin ba
şında bulunduğu Koalisyon Hükümetleri tara
fından imzalanan ve AET na Türkiye'nin or
taklığım sağlayan anlaşma, o gün <Senel Baş
kanımızın ifade ettiği gibi, Altılar arasında ku
rulan ve insan zokasının en iyi mahsullerinden 
biri olan bir ekonomik topluluğa katılma bel
gesi olarak, şahane bir belgedir. O belgede, 
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Türkiye'nin çıkarları gok az belgede olduğu ka
dar mükemmel bir surette korunmuştur. Ama, 
yine Sayın Feridun Cemal Erkin bu belgeyi im
zalamış kişi olarak burada ifade ettikleri gibi, 
Ankara Anlaşmasının müzakeresini yapmıyo
ruz burada. O Ankara Anlaşmasının mahiyeti 
üzerinde fikir teatisinde bulunmuyoruz. Anka
ra Anlaşmasının öngördüğü ve AET ile Türki
ye arasındaki ortaklığın sureti icrasını ifade 
eden geçiş dönemini düzenleyen Katma Pro
tokol üzerinde müzakere ediyoruz. Şimdi, me
seleyi sayın komisyon balkanımızın yaptığı gi
bi - biraz sonra teker teker, cevap vermek zo
runda kalacağım, çünkü bizim adımıza yaptı
ğı tetkiklerde birtakıan yanlışlığa duçar olmuş, 
mümkündür - Ankara Anlaşmasının bizim ta
rafımızdan yapıldığı, CJH.P. tarafından mey
dana getirildiği, bu itibarla Katma Protokolün 
taibiî olarak C. H. P. tarafından beğenilmesi 
gerektiği gibi bir yanlış mantığa değinmek için 
Ön izahat verdim. Biz, C.H.P. olarak, Ankara 
Anlaşmasının en mükemmel surette ifa etmiş 
parti şerefini üzerimizde taşıyoruz. Ama, Kat
ma Protokolü yapanlar Ankara Anlaşmasının 
koyduğu esaslara riayet etmedikleri için, özel
likle Katma Protokolü imzalarken veya müza
kerelerini yaparken, Ankara Anlaşmasının ön
gördüğü hüküm altına aldığı geçiş döneminde
ki yükümlülüklerin dengeli olması emrine uyul
maması yüzünden itiraz içindeyiz ve Sayın Fe
ridun Cemal Erkin de bu kürsüden Ankara 
Anlaşmasının emirlerine, hükümlerine aykırı 
bir geçiş dönemi protokolü imzalandığı ka-
nısıyla sayın Bakana ve Heyeti Celilenize hi-
tipda bulundu. Şimdi, bu itibarla Ankara An
laşmasının C.H.P. tarafından yapılmış olması, 
evleviyetle Katma Protokolün de onun kabulü
ne mazhar olması gibi bir surî mantık düzeni
ne bel bağlayıp C.H.P. nin eleştirilerini anlam
sız bulmaya kalkmak aslında anlam'sız bir ha
rekettir. 

Şimdi sayın arkadaşlarım, geçiş dönemini 
düzenleyen Katma Protokol, dün burada yap
tığımız konuşmada açıkça belirttiğimiz gibi, 
Türkiye'nin çok kısa bir dönem içinde altılar, 
veya Avrupa Ekonomik Topluluğu adıyla anılan 
altı ülkenin bir arada ve beraberce yürütmeye 
mecbur oldukları ekonomik entegrasyona Türk 
ekonomisinin hazır olup olmadığı ve şayet bu 
ekonomik entegrasyon bugünkü Geçiş Dönemi 

Protokolü ile yürütülürse, bütün münakaşalar 
Türk ekonomisinin bundan zarar veya fayda gö
receği esası üzerinde toplanmalıdır. Ama görü
lüyor ki, sayın komisyon başkanı ve ondan ev
vel konuşan A.P. li arkadaşlarıimız aslında bu 
münakaşayı bu nokta üzerinde toplamak iste
miyorlar. Onlar için Türk ekonomisinin gelece
ği kadere kalmıştır. Türk ekonomisi, eğer ken
di başına bu geçiş dönemi şartları içinde altılar 
ekonomisi ile yarışabilir, rekabet edebilir ve ayak
ta kalabilirce ne alâ, kalamazsa o takdirde Türk 
ekonomisinin c dalları veya büyük bir dalı, bü
yüdükçe bir parçası demek ki, yaşama gücün
den mahrum, sakat, yaşaması caiz olmayan bir 
ekonomik türüdür. Bu düşünce ve bu zihniyet 
bu kürsüden iki yıldan beri durmadan tekrar
lanmaktadır. Sanayi Bakanlığı Bütçesi müna
sebetiyle geçen Hükümetin Sanayi Bakanının 
yazılı olarak hazırladığı metinde aynen şu cüm
le vardır, «Göçiş dönemine gireceğiz, bunu er
ken bir giriş olarak bulanlara söylüyorum, açık
ça ifade ediyorum. Bu erken geçiş dönemi için
de Türk ekonomisi altılar ekonomisi rekabeti
ne dayanamazsa gam yemeyiz; batan batar, 
kalan kalır. Hem efendim bizim ne Zorumuz 
var Türk ekonomisi güçlenecek, canlanacak, 
ayağa kalkacak, yürüyüş kabiliyeti, rekabet 
gücü kazanacak diye mütemadiyen Türk halkı
na pahalı endüstri ürünü mü alma mecburiye
tini koyacağız, Türk halkını bir yerde müdafaa 
etmemiz gerekir, Türk halkının ucuz endüstri 
mallarını alma olanağını kazanması için geçiş 
dönemine hemen girmemiz lâzım ve Türk pa
zarlarını Avrupa Ekon'omik Topluluğu sanayi 
mamullerinin ucuz ve kaliteli sanayi mamulle
rinin hemen işgali bizim tarafımızdan mahzur
lu değildir; böylece biz Türk halkının ucuz 
sanayii mamulü kullanması imkânını yaratmış 
oluruz.» 

Bunlar resmî belgeler halinde kayıtlıdır, , 
müsecceldir. 

Şimdi Katma Protokolün hükümlerinde Tür
kiye aleyhine birçok unsurların mevcut oldu
ğunu söyliyen bizlerin karşısında direnenler, 
aslında bu hükümlerin yok olduğunu, izah et-
tiğim*z gibi, bu Katma Protokol hükümleri
nin Türk ekonomisinin aleyhinde bulunmadığı
nı inanarak savunmuyorlar. Savundukları şey 
şudur: Bir tarih içinde bir imkân doğmuştur, 
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Türkiye ile 6 ülke arasında bir ortaklık doğ
muştur, bu ortaklığa derlîıal yürürlük vermek 
lâzımgelir. Bu yürürlük sonucunda Türk eko
nomisinin dayanabilen kesimleri kalır, dayan-
miyan kesimleri batar ve Türk ekonomisi de 
tâbiri caiz ise rekabet düzeni içinde yaşama 
olanağı kazanır. Nitekim aynı zihniyette bu
lunduklarını, biraz evvel burada konuşan sa
yın Komisyon üyesi arlkadaşımız ifade ettiler. 
Dediler M, «Bizim inancımıza göre Türk eko
nomisi ancak uluslararası rekabete açıldığı 
takdirde yaşama gücü kazanır; aksi takdirde 
Türk ekonomisi içeride kendi başına özel ko
ruma tedbirleriyle çok hususi bir gelişme sey
ri takibedereik anlamsız bir ekonomik sonuca 
varır ve bu bakımdan biz Türk ekonomisini bi
ran önce rekabete aşmak kararındayız», işte 
ifade ettiğim gibi, Komisyon Başkanının bu
günkü sözleriyle, bundan evvel bu kürsüde 
eski hükümet adına konuşan yetkili bakanla
rın yazılı belgelere dayalı beyanları aynıdır. 
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itibariyia, miktar itibariyle, maliyet itibariyle, 
kalite itibariyle ve dış ticaret tıkanıklıkların
dan kendisine inikas eden birtakım menffi un
surlar itibariyle; pazarlama,, stoklalma, nakliye, 
tanıtıma her unsuru ile done olarak bir yerde 
'elinizde bulunuyor, öbür tarafta da altılar 'eko
nomisinin emtiası bütün bu unsurları en mü
kemmel bir şekilde başarmış halde bir done 
olarak bulunuyor, işte bu iki tür emtiayı kısa 
dönem içinde, serbest pazar rekabet olanakla
rı içinde birbirleriyle karşı karşıya getireceksi
niz. Buna cevap vermek lâzım. Sayın Hükü
metten burada bunu beklemek hakkımızdır. 
Belki çok erken bir şey olacaktır diye üstüne 
'gitmiyoruz. Sayın Bakanın burada bize söyli-
yeceği Söz şu olacaktı; Arkadaşlar evet bu ge
çici dönemi protokol hükümleriyle Türk eko
nomisini, Sayın Komisyon Başkanının ifade et
tiği gibi, serbest rekabet koşulları içinde ya
şatmak mümkündür, hiçbir endişemiz yoktur, 
hiçbir fabrika kapanmıyacaktır, Türkiye'de 
bugün yerli olarak imal edilen bir mamul ye
rine altıların her hangi birinin bir mamulü geç-
miyecektir, hiç böyle bir zarara uğramıyaca-
ğız,, tıpkı italya'da olduğu gibi, aksine Holân-
da'nm, Lüksemburg'un, Belçika'nın, İtalya'nın, 
Fransa'nın, hattâ İngiltere'nin mamullerini on
ların pazarlarında alt edecektir, onlar gibi ihra
cat gücü kazanacağız, sanayi mamullerimizde 
öyle gelişmeler olacak, iktisadi unsurları bakı
mından o mamuller öyle mükemmel hala gele
cekler ki, bizim plânın da öngördüğü gibi her 
sene artan nisbetlerde sanayi mamulü ihraç 
ederek Avrupa pazarlarını, özellikle anlaşma 
yaptığımız Ortak Pazarı istilâ edeceğiz, o an
lamda kabartarak söylüyorum: Ortak Pazar 
ihracatı içinde güçlü bir pay elde edeceğiz. Bu
günkü onbinde 4 nisbetinde olan ihracatımız 
çok kısa zamanda 12 sene sonra olması zorunlu 
duruma gelecek. 

Dün de belirttiğim gibi, 7 sene sonra Türk 
ekonomisinin mamulleri gerek iç pazarımız
da gerek dış pazarda, bir yerde gelen malla
ra tercih edilir olması bakımından; yani bir 
bardak almaya çıkan Türk alıcısının çarşıda 
Fransız porseleninden imal edilmiş bir bardak
la Türkiye'nin Yıldız Proselen Fabrikaisında 
imal edilmiş bir bardak arasında; Türk ma
mulünün lehine tercih yapacaktır, bundan hiç 
korkumuz yoktur ve hattâ daha ileri gidecek. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Bakanın biraz 
evvel reddettiği ve Plânlama Teşkilâtının gö
rüşü olarak saptanan, bizim de iltihak ettiği
miz Türk ekonomisini rekabet koşulları için
de güçlendirme ameliyesi,, bugünkü şartlar 
içinde, Türk: ekonomisinin bugünkü gücü için
de, bugünkü tarihsel durumunda erken ve bü
yük felâketli sonuçlar doğurabilecek bir atı
lımdır. Katma Protokol müzakerelerinde üze
rinde durulması ve hüküm olarak belirlenme
si gereken nokta budur. Türk ekonomisinin 
bugünkü halini her unsuru ile ortaya koy
mak gerekir. ıSayın Bakandan rica ettik ama 
gayet diplomatik bir üslûpla, «ayrıntılara gir-
miyeceğim» dediler, aynntısız ve burada dip
lomatik bir dille ve çoğumuzun anlamakta 
igüçlük çektiğimiz hızlı bir konuşma ile bu ko
nuya tam mânasiyle cevap vermediler. Tekrar 
tekrar sormaya hacet yok, anlaşılan cevap ver
mek istemiyorlar. Türk ekonomisinin, özellikle 
sanayi kesimi, bugün bütün unsurları naza
rı itibara alınmak kaydiyle, altılar ekonomisi 
ürünleriyle, serbest pazarda, serbest dolaşım 
olanakları içinde, rekabet olanakları içinde 
hiçbir ziyana uğramadan aksine kendisine 
gelişme sağlayıcı faydalar temin ederek reka
bete hazır mıdır, değil midir? Türk ekonomi
sinin, özellikle sanayi kesiminin ürünleri, yapı 
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tir, bu bardak Fransa'nın Paris'inde her han
gi bir bardak satan dükkânda Fransız Ver. 
say şehrinde yapılmış başka bir porselen 
bardakla boy ölçüşecektir ve Fransız alıcısı da 
bu bardağı tercih edecektir. Bunu niye söylü
yorsunuz? Çünkü Kalkınma Plânımızda öyle, 
yıllık programlarda öyle, bu Geçiş Protokolünü 
imzalarken kasdettiğimiz öyle. Biz diyoruz M, 
sanayi mamulü ihracı konusunda Türkiye ola
rak bu Geçiş Dönemi Protokolü yüzünden git
tikçe artan oranlarda sanayi mamulü ihracat
çısı olacağız. Kanaatimce bu öyle zor birtakım 
maddeler içine sıkıştırılmış diplomatik lisan ile 
anlaşılmaz hale getirilecek bir konu değil. Bu 
kadar basit. Eğer bu kadar kısa dönem içinde 
biz buna kaadir olacaksak, bunu ortaya koy
mamız lâzım, ortaya koymak lâzım. Öğrenmek, 
bilmek ve inanmak istiyoruz. Oysa biz hissen 
değil eskiden tefehhusatı deruni derlerdi, onun
la da değil, bilimsel hesaplara dayanarak diyo
ruz ki, Katma Protokol böyle kısa bir dönemde, 
hemen içine girdiğimiz geçiş dönemi başlarsa, 
Türk ekonomisinin hesaba dayanan bugünkü 
verileri, doneleri bize henüz malların serbest 
pazarda rekabet koşulları içinde yarışmasını ve 
bu yarışın Türk malları lehine neticelenmesini 
göstermiyor. Hesaplar bunu göstermiyor. Öy
leyse konuştuğumuz şeyler gayet açık. öyleyse 
yapacağımız bir şey var; nasıl Ankara Anlaş
masında bir hazırlık dönemi öngörülmüş ve o 
hazırlık döneminde Türkiye'nin tarihî gerçek 
olarak, ekonomik durumunun zaafı nazarı iti
bara alınarak önce 5 yıl müddetle kendisine hu
susi bir rejim tatbik edilmesi için müsaade ve-
verilmiş ve ihraç mallarına kolaylık tanınmış 
ve böylece ekonomisini güçlendirerek geçiş dö
neminde güçlenmiş bir ekonomi olarak altılara 
katılması, onlarla beraber entegre olması öngö
rülmüşse, yine tarihî bir gerçek ve veri olarak 
diyoruz ki, Türk ekonomisinin hesaplarına da
yanarak bugün hazırlık döneminde umulan de
recede bir güce ulaşamamış ve rekabet koşul
ları içinde kendi yararına çıkarlar sağlama ola
nağına kavuşamamış ve henüz sanayi Türkiye'
de gereği gibi oluşamamış, bulnduğu cihetle - ki 
bunlar hesaba dayanır - bu geçiş dönemine der
hal başlamakta fayda yerine zarar vardır. Öyle 
ise Ankara Anlaşmasını yapanların öngördüğü 
ve mükemmel bir ahdî hak olarak bize kazan
dırdığı gibi, dördüncü yılın sonunda ekonomi-
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| nin durumunun müsaidolmadığı görünürse, ha
zırlık döneminin 1975 yılı sonuna kadar yani 
daha altı yıl uzatılması ve Türkiye'nin hazırlık 
dönemi şartları içinde ekonomisine güç kazan
dırarak geçiş dönemi şartlarına hazır bir hale 
gelmesi mümkündür, diyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan saat 19.00. 
Dün de bu saatte zatıâliniz konuşuyordunuz. 
Bir usul meselesini ikmal edelim. Devamını arzu 
eden bir arkadaşımız var. 

Önergeyi okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Müzakeresi yapılan tasarının kabulüne ka

dar saat 19,00 dan sonra da çalışılmasını arz ve 
teklif ederim. 

Eskişehir 
I Ömer Ucuzal 

I BAŞKAN — Önerge üzerinde söz istiyen?.. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Önerge üzerin

de söz istiyorum. 
BAŞKAN — Sayın Gündoğan, şayet vakti 

uzatmak imkânı hâsıl olursa sizi davet edece
ğim efendim. Önergenin üzerinde Sayın Atalay 
buyurun. Saat 19,00; evvelâ bu usul meselesini 
halletmeye mecburuz. Yani şu önergenin mahi
yetini tâyin etmediğimiz takdirde ben mesaiyi 
bitmiş olarak ilân zorundayım. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Önerge yanlış. 
«Kabulüne kadar» kaydı peşin bir yargı. Müm-

I kün değil. Eğer arkadaşımız dikkat etseydi, 
gündemde akçeli konudur, yani açık oyla görü
şülecektir. Önergeler mevcuttur. Bu sebeple 
böyle önemli bir konuda, sonunda açık oya gidi
lecek bir hususun az bir ekseriyetle görüşülme
sine imkân yok. Arkadaşımızdan rica edelim. 
Sayın Gündoğan konuşur, görüşmeler biter. 
Önergelerin oylanması ve sonunda oylanması, 
kabulü değil de peşin bir hüküm yok, kabul edi
lir ama, kabulüne değin şeklinde ifade ediyor
lar, arkadaşlarımız önergelerine biraz dikkat et
sinler, peşin yargılarla önergeler vermesinler. 
İnşallah kabul edilir. Ama kabulüne değil de 
görüşmelerin sonuna değin deyin. Bunlar böyle 
olur. Görüşmelerin sonuna değin yapalım da 
yani görüşmeler bitsin fakat oylama safhası ya
rına kalsın. Çünkü açık oy olacaktır, boşuna bir 
oylamaya geçilecektir. Cumhuriyet Senatosunda 

I halihazırda kırk kişinin üstünde bir sayı var-
I dır. Doksan kişi olmadan bir oylama mümkün 
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değildir. Bu sebeple görüşmelerin sonuna kadar 
devam etsin, oylamalar yarına kalsın. Arkada
şımız bu şekilde önergesini tanzim etsinler ve 
önerge ancak bu şekilde hukukî bir tarza gire
bilir. Bunu işaret için söz aldım, saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Ucuzal bu izahattan son
ra teklifinizi geri almanız mümkündür. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Teklifimi 
geri almıyorum, ancak «kabulünü» kelimesi ye
rine «Müzakere bitinceye kadar» şeklinde iba
re koyarak bırakıyorum. 

BAŞKAN — Mesele ve müşkül sade buradan 
ileri gelmiyor. Dikkatle takip buyurduysanız 
yarın yapılmasında mahzur yok. 

ÖMER UGUZAL (Eskişehir) — Tatbikatı 
izah etmek isterdim Sayın Başkan. Oylama me
selesine kalırsa ertesi gün olabilir. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın 
Başkanım şu anda dahi müşkülât içindeyiz. Bu
nu yapmakta mâna yok. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Baş
kanım iki günden beri müzakere devam etti, 
her şey açıklandı artık... 

BAŞKAN — Bilmiyorum, Sayın Ucuzal oku
yorum ve oyluyorum. Önergeyi okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Müzakeresi yapılan tasarının müzakeresi

nin bitimine kadar görüşmelerin devamını arz 
ve teklif ederim. 

Eskişehir 
Ömer Ucuzal 

BAŞKAN — önerge «Kabulüne kadar» iba
releri yerine «müzakerelerin bitimine kadar» 
şeklinde değiştirilmiş şekildedir. Bu şekli ile 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. Müzakereye devam edi
yoruz. Sayın Gündoğan buyurun. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — De
ğerli arkadaşlarım, Katma Protokolün tasdi
ki maksadiyle getirilmiş kanunun biran evvel 
Yüce, Meclislerden çıkması gibi bir zorunluk 
yok. Telâş buyurulmasın; çünkü dün de de
diğim gibi bu Katma Protokolün ticari hüküm
lerini yürütmek için daha müzakerelerin baş
ladığı 1970 senesinde gereken muamele yapıl
mış ve şimdi, - dün de radyodan bir haber din
ledik, Sayın Başbakan yine bu maksatla gali
ba bir yere gidecek- bü? telâşa lüzum yok. 
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1 İyice meseleyi ortaya koymak bence faydalı
dır. 

Evet işte bu noktada düğümlenir bu müna
kaşalar dediğimiz zaman bizi bu noktaya iliş 
kin itirazlarımız diye kimse karşılamadı. Sa
yın Bakan dahi üzülerek söyliyeyim ki, bu 
noktayı yeteri kadar aydınlıkla ve kesinlikle 
ortaya koymadı. Ve hattâ bana öyle geldi ki 
Sayın Bakan, bu Katma Protokolün bu Mec
lislerde onaylanmaması halinde büyük üzüntü
ye kapılmıyacağını, çünkü bundan Türkiye'
nin büyük bir kaybı olmıyacağını, belki başka 
şartlarla yeni bir protokolün yapılması imkânı 
gibi bir iyiliğin doğacağını ifade ettiler. Çün
kü bu Katma Protokolün yapılmasından son
ra 1975 sonuna kadar uygulanmaması halinde 

I hazırlık dönemi şartlarının devam edeceği, An
kara Andlaşimasının Geçici Protokolünün birin
ci maddesinde musarrah. Telâş edilecek bir 
şey yok. Diyelim ki biz öyle bir Meclisiz. 
Tuttuk bu Katma Protokolü aylarca, hattâ za
manımız olursa senelerce müzakere ettik. Bun
dan dolayı Türkiye acaba ne kazanır veya ne 
kaybeder diye bir hesap yaptığımız takdirde, 
zihinlerimizde vakit geçiyor bu yüzden kaybı
mız oluyor gibi bir mülâhaza belirmesin. Çün
kü bu Katma Protokolü burada erken tasdik 
ettiğiniz zaman değişecek şey lehinize olan şey 
değildir. 

Bu Katma Protokol burada onaylanmasa da 
hazırlık dönemi daha devam eder - ki bizim id
diamız budur- lehinize olan birçok imkânlar 
kazanacaksınız, ve bu ekonomiyi mademki 
- kendi mantığınızla konuşayım - güçlü bir eko
nomi kabul ediyorsunuz, mademki rekabet 
olanakları olan bir ekonomi olarak kabul edi
yorsunuz, bırakınız bırakınız, rekabette kork
madan, daha güçlü, daha kanlı, daha canlı 
hale gelsin. Ne münasebet, neden, sizi Mm 

I zorluyor tavizli anlaşmalara girmeye? Şimdi
ye kadar Ortak Pazar ile olan münasebetimiz 

I tek taraflı yalnız sizin istifadenize arz edilmiş 
tavizlerden ibaretti. Şimdi ise tavizler karşı-

I lıklı olacak. Niye ekonomiyi karşılıklı taviz
ler düzeni içerisine sokuyorsunuz. Mantığı
mızla konuşalım, madem ki ekonomi güçlüdür 
de rekabet olanakları vardır. İyi ya bırakalım 
sizin dediğinizi yapalım, öyle ise bırakınız ta
vizsiz dönemin devamı bize fayda getirir. 

I Mantıken bunu kabul etmeniz lâzım. 
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Ama Sayın Komisyon Balkanının, da ifade 
ettiği gibi, bu ekonomiyi kapalı ekonomi ha
line mi getiriyorsunuz? Açık ekonomiler güç
lüdür derse ve bu mantıktan hareket ederse, 
hattâ bunu rapora da yazarsa işte o zaman 
karşınıza bizim de aşamıyacağımız bir engel 
çıkar. Çünkü acaba bu Sayın Komisyon Baş
kanımızın raporuna da kaydettiği gibi... 

'GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI YİĞİT 
KÖKER (Ankara) — Komisyon Başkanının 
raporu değil, Komisyonun raporu... 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Par
don efendim, Sayın Komisyonun raporuna... 
Kapalı ekonomiden muradı ne? Kapalı ekono
mi dış ticaret hacminin asgarî seviyede tutul
duğu bir ekonomi düzeni mi? Yoksa... 

ERDOĞAN ADALI (istanbul) — Dış reka
bete kapalı... 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Dış 
rekabete kapalı ekonomi demek, içte bir eko
nominin, özellikle doğuş şartları içinde bulu
nan bir ekonominin güçlenmesi için farzı ayn 
olan hava gibi, su gibi, anasütü gibi gerekli 
bir unsurdur. Eğer biz ekonomimizi, özellik
le doğuş anında, ya da gençlik çağında hususi 
birtakım koruma tedbirleri ile muhafaza et
mezsek, çocuk vefiyatına çok mâruz kalan in
sanların tutumu içinde bulunursunuz. Dünya
nın hiçbir ekonomisi özel koruma şartlan ol
maksızın gelişmemiştir. Ta ki kendisi artık 
koşacak, atlayacak, sıçrayacak bir döneme 
gelinceye kadar. Bunu biz söyliyelim de siz 
karşılayın diye böyle çok genel bir münakaşa 
konusu olarak alamazsınız. Bu hesap mesele
sidir. Türkiye'de yapılan hesaplar Türk eko
nomisinin bugünkü durumunu henüz koruma 
safnasmda bir ekonomi olarak gösteriyor. Hiç 
kimsenin bunda şüphesi yok. Herkes bu nok
tada müttefik. Ben de Sayın Bakana nazire 
olarak söyliyeyim, bir tek makam her halde 
Dışişleri Bakanlığı, tabu Hükümet, geçen 
Hükümet, bir tek o makam Türkiye'nin bu
günkü ekonomisinin koruma şartlarının dışın
da yaşayabilecek güçte olduğunu iddia eder. 
Bundan başka bütün Plânlama Teşkilâtı, dâ
hil, bilmem hangi odalar dâhil, hepsi «ama ha 
Türkiye'de koruma şartları devam etmeli» der
ler. Peki bırakınız onu, size soruyorum, ni-
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çin iki yıl uğraşmışızdır biz, bâzı mallarımı
zı 22 yıllık listeye aldırmaya? O ki, sizin anlat
tığınız gibi ekonomi güçlüdür rekabet şartları 
olanağı olan bir ekonomidir. Niye 22 yıllık 
listeye geçireyim diye canı çıkmış bütün tek
nisyenlerin ve hariciye mensuplarının? Ama bu 
madde 22 yıllık listeye girsin diye niye uğ
raşmış? Demek ki, koruma şartlarına, koru
ma araçlarına lüzum ve ihtiyaç bizat savundu
ğunuz Katma Protokolün içinde mevcut. 22 
yıllık liste. Sonra liberasyon konsolidasyonu 
için büyük müzakereler cereyan etmiş, eğer 
okursanız, önce bizimkilerin bu nispetin çok 
düşük olmasını istedikleri anlaşılıyor. Fakat 
altılar, Ortak Pazar ülkeleri hayır, liberasyon 
konsolidasyonunun daha yüksek bir mikyasa 
çıkmasını ısrarla istedikleri anlaşılıyor. Mü
zakereler kesiliyor, tekrar başlıyorlar. Daha
sı var, altılar bizden özel kotalar açılması için 
tavizler koparmışlar. Hiç ithal etmediğimiz 
malların yeniden ithaline imkân bırakacak ta
vizler koparmışlar. 

Bütün bunları biz verirken çok ıkınmışız, 
çok zorluk çekmişiz, vermek istememişiz, iş
te korunma ihtiyacını bizzat protokolde ka
bul etmişiz.. Protokolün özü bu. Yanlışlık 
şurada; Sayın Komisyonun ve Sayın Bakanın 
ifadelerinde kargaşalığa getirdikleri husus bu. 
Efendim, hesaplan kitapları bir tarafa bıra
kalım. Anlamıyorum tabiî hangi baza dayanı
yorlar. Tavizsiz dönem bitsin, karşılıklı taviz
ler dönemi başlasın. Bırakıyorum tavizlerin 
dengeli olup olmadığını, dün izah ettim, taviz
ler dengeli değil. Bunda ne fayda var?. Şim
di derinliğine gitmek mümkün değil, saat ge
çiyor, anlıyorum dinleme insafınızın da tü
kendiğini. Efendim, dünyada tekelci diye ye
ni bir liberal kapitalist ekonomi anlayışı doğ
muş ve gelişmiş bulunmakta. Bu anlayış bir 
kelime ile şunu ifade eder, serbest rekabet 
şartlan içinde bir ekonomi fiyat kabul eden 
eden ekonomidir. Tekelci ekonomik şartlan 
içinde yaşayan bir ekonomi de fiyat dikte eden 
ekonomidir. 

Şimdi siz aşağı yukan böyle bir durumla 
karşı karşıya kalıyorsunuz. Sizden her bakım
dan güçlü bir ekonomi ile karşı karşıya kaldı
ğımız zaman, artık fiyat kabul eder hale ge
leceksiniz. 
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Kaldı ki, dün de burada söyledim, uluslar
arası araştırmalar sonunda Türkiye'nin sınai 
mamullerinin Avrupa Ekonomik Topluluğu ül
keleri sınai mamullerinden ne miktar pahalı 
oldukları ve bu pahalılığın nedenleri araştırma 
sonucu meydana çıkmış. E, nasıl mantıktır bu 
ki, pahalı, düşük kaliteli, kuruluş halinde, 
her türlü dış rekabet tecrübesinden mahrum 
bir ekonomi, rekabet şartları içinde daha iyi 
gelişir? Bu eskiden Aristo mantığı içinde, kı-
yasî batıl diye adlandırılan bir anlayışın öte
sinde başka bir anlam taşımaz. 

Arkadaşlarım, bu suretle bir kere daha, 
hem maksadımızı açıkça ortaya koyduk, hem 
de Sayın Komisyonun bu açık ve kapalı ekono
mi terimi ile ne kadar Türkiye'de yanlışlar 
varsa bir araya getirmek hünerini ifade etmiş 
oluyoruz. Kaldı ki bu raporda da yazılı. 

Şimdi bir cümle ile sözümü bağlayarak hu
zurunuzdan ayrılacağım. (A. P. sıralarından 
«İnşallah» sesleri) Aslında Türkiye'de çok 
zor gelişen bir kesim var. Bence ne tarımda, 
ne sanayide, ne de başka kesimde, istikbale 
baktığımız zaman pek fazla korkulu rüya gör
mek mümkün olmıyaibilir. Ama Türk entelli-
jansiyası, düşünürleri ve özellikle bir zaman
dan beri alışageldiğimiz Parlâmento müzake
releri, en zor faydalı faaliyette bulunacak ke
sim olarak gözüküyor. Avrupa Ekonomik Top
luluğu ile geçiş denemi şartlarını hazırlayan 
Katma Protokol tam 2 yıl müzakereye tabi tu
tulmuş; Parlâmentomuzda saat 15.00 te başla
yıp 19.00 da biten dörder saatlik iki seansta 
çabucak bitirilmesi, Allah'a dua edilerek, ya-
karılarak isteniyor. Elbette sizin dualarınız 
meşkûr olacaktır. Ama bir gün Katma Pro
tokolün 8 saat içinde müzakeresinin bitirilip 
tasdik edildiği -ki, gözüküyor; Ömer Ucuzal 
intakı hak kabilinden söyledi- tarihin bir ye
rinde yazılırsa, bundan bize düşecek mesuli
yet payına da şimdiden hazır bulunmak zorun
dayız. 

'Sayın Hükümetten, bir defa daha buraya 
çıkmak lûtfunda bulunursa, bir hususu tekrar 
arz ederek öğrenmek istediğimi ifade edece
ğim, sözüme nihayet vereceğim. Lütfen bu 
yıl yapacağımız ihracat ve ithalât kalemlerini 
karşı karşıya getiren, basit bir hazırlıkla 
geçen yıla nazaran ne miktar olanak kazana
cağız Geçiş Protokolü yüzünden bende rakam-
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lan var, buna mukabil ne miktar zorluk için
de kalacağız söylesinler, onun da cevabını ver
mek bana aidolsun. 

ıSaygılar sunarım. 
BAŞKAN — Efendim, kifayet takriri var, 

fakat muameleye koymak mümkün değil. He
nüz 4 sayın üye konuştu, gruplar bu sayıya 
dâhil değil. 

1LYAS KARAGÖZ (Muğla) — Altı kişi ko
nuştu Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Tetkik edelim efendim, altı 
kişi değil. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Söz istiyen yok
sa lüzumu yok. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoksa ayrı, ama 
ben 4 sayın üyenin konuştuğunu söyledim; al
tı dediler, onun için izahat veriyordum. Söz 
istiyen yoksa, kendiliğinden bitiyor zaten. 
Söz istiyen var mı efndim?. Yok. Komisyon .. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI YİĞİT 
KÖKER (Ankara) — Hayır efendim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan?.. Sayın Bakan 
da söz istemiyor. 

Bir takrir var okutuyorum: 

Yüksek Başkanlığa 
Katma Protokolün Anayasa ile celisi halin

de olan hükümlerini, Anayasa ile aykırılık 
şekline, uzun vadeli Kalkınma Plânını kayıt
layan kısımlarını belirtmeye çalıştım. Bu hu
susların Komisyon tarafından tetkiki gerekti
ğinde, Anayasa ve Adalet Komisyonunun gö
rüşünün sağlanması için içtüzüğün 85 nci mad
desi gereğince komisyona iadesini saygı ile arz 
ederim. 

Kars 
sSırrı Atalay 

BAŞKAN — Bir takrir daha var, okutuyo
rum. 

Yüksek Başkanlığa 
Ankara Andlaşmasma ek Geçici Protokolün 

1 nci madesinin 3 ncü fıkrası «katma protokol 
tertip edilmiş fakat 1974 sonuna kadar yürür
lüğe girmemiş ise geçici protokolün 1975 yılı 
sonuna kadar (Hazırlık döneminin) uzamasını» 
kabul etmiş bulunmasına nazaran, Katma Pro
tokolün tasdikini istiyen kanun tasarısının ko
misyonca geri alınmasını, ülkemiz çıkarlarını 
gözeten ve tavizlerin dengeli olmasını, kalkın-
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ma plânı gereklerine uyumu sağlıyacak düzelt
melerin icrasına imkân verilmesini ve yeni bir 
rapor hazırlanmasını arz ve teklif ederim. 

İstanbul 
Fikret Gündoğan 

SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan, 
önergemi izah etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Atalay.. Her 
iki önerge, anladığıma göre, birleşiyor. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Gerekçeleri ayrı. 
BAŞKAN — Evet gerekçeleri ayrı fakat ne

ticeleri Komisyona iade oluyor. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlar; diğer yasalardan ayrı 
bir hüviyet taşır anlaşmaların onaylanmaları; 
maddeler üzerinde görüşme yapılmaz, madde
lerin değiştirilmeleri istenmez. İtiraz halinde 
Komisyona havale edilir, Genel Kurul kararı 
ile. Komisyon itirazların tümü için bir rapor 
hazırlar, Genel Kurula tevdi eder. Bu yönü 
ile Komisyona havaleyi şunun için istemek
teyim. Anayasa ve Adalet Komisyonuna git
memiştir. Anayasa ve Adalet Komisyonu, Ana
yasaya aykırılığı yönünden görüşünü bildir
memiştir. Komisyon gerektiğinde, Anayasa ve 
Adalet Komisyonuna gönderme veya onun gö
rüşünü aldıktan sonr, Anayasaya aykırılık bu
lunup bulunmadığı ve uzun vadeli Kalkınma 
Plânı ile celisi teşkil edip etmediği, kayıtlı-
yan hükümler olup olmadığı yönünden bir ra
poru hazırlar, Sayın Bakanın ifade ettiği gibi, 
iyileştirme hususları da temin edileceğine gö
re, güçlü çükar işbu Katma Protokol. Bu yapı
cı düşünüşle bu yönlerinin tesbiti için Komis
yona gitmesini istiyorum. Zira çok nazik Sa
yın Bakan Anayasaya aykırı hükümler bulun
madığını ifade ile, sadece 17 ve 18 nci mad
de ile paylaşamıyacağım görüşlerde bulundu
lar. Ama, Anayasaya aykırılığı için detaylı 
bâzı kaygılarım mevcut oldu, bunların da iza
lesi, sözü geçilen bu hususların büyük bir kıs
mının cevaplandırılmıaması karşısında eleştiri
ler açıkta kalmış bulunuyor. Bütün bunların 
daha iyi bir şekilde tetkiki ve kayguların gi
derilmesi, giderildikten sonra Komisyonun Ana
yasa ve Adalet Komisyonunda Anayasaya ay
kırılık mevcut değildir, görüşünden sonra, 
belki bende bu endişeyi izale ettikten sonra, 
müspet oy dahi kullanabilirim. Ben iddialarım

da mutlaka dediğim dediktir; Anayasaya ay
kırılık kesindir demiyorum, ama eleşitirilerim 
bu. Aynı şekilde Sayın Bakanın da Anayasaya 
aykırıdır veya değildir, Anayasaya aykırılık 
yoktur sözü kesin bir belge anlamında ve ma
hiyetinde değildir. Ne benimki ne Sayın Baka
nın. ihtisas komisyonlarından geçmesi gerek
mektedir. Bu sebeple içtüzüğümüzün 85 nci 
maddesinin hükmü gerağince Komisyona gön
derilmesini istiyen bir önerge vermiş /bulunu
yorum, takdir Yüksek Heyetindir. 

ORHAN KOR (izmir) — Olur, olur. 

BAŞKAN — Aleyhinde söz istiyen var mı 
efendim?.. Yok. önergeleri okuttum. Önerge 
sahibi izahta bulundular. Her iki önergenin de 
neticesi Komisyona iadedir Gerekçeleri ayrı 
olmakla beraber neticeleri Komisyona iade hak
kındadır. Her iki sebepten birisini de dikkate 
almak suretiyle, Komisyon geri almak istiyor 
mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI YİĞİT Kö-
KER (Ankara) — Hayır efendim, 

BAŞKAN — O halde oylarımızla halledece
ğiz. Komisyona iadesi hususunu oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Maddelere geçilmesi hususunu oylarınıza 
sunuyorum. 

tSIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan, 
onaylanmadır, madde değildir. Çünkü madde
ler göriişülmiyecek. 

BAŞKAN — Efendim, metnin maddelerini 
demek istiyorum. Üzerinde konuştuğumuz ka
nun tasarısıdır, şüphesiz maddeleri vardır. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Komisyon ra
porunun.. 

BAŞKAN — Evet, maddelere geçilmesi hu
susunu kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

ivedlik teklifi de daha evvel okunmuştu. 
Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Birinci maddeyi okutuyorum:. 

«Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu ara
sında bir Ortaklık Yaratan Anlaşma» ya ekli 
«Geçici Protokol» ün birinci maddesi uyarınca 
23 Kasım 1970 tarihinde BrüksePde imzalanmış 
olan Katma Protokol ve Ekleri ile Malî Proto-
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kol, Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu yetki I 
alanına giren maddelerle ilgili Anlaşma ve Son 
iSenet'in onaylanmasının uygun bulunduğuna 

dair Kanun 

«Madde 1. — 12 Eylül 1963 tarihinde An
kara'da imzalanmış, 4 . 2 . 1964 tarih ve 397 sa
yılı Kanunla onaylanması uygun bulunmuş 
22 . 10 . 1964 tarih ve 6/3820 sayılı Bakanlar 
Kurulu Kararı ile onaylanmış, 20 . 11 . 1964 
tarih ve 6/3930 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 
ile yürürlüğe girmiş olan «Türkiye ile Avrupa 
Ekonomik Topluluğu arasında bir ortaklık ya
ratan Anlaşma» ya ekli «Geçici Protokol» ün 
birinci maddesi uyarınca, bahis konusu Anlaş
manın 4 ncü maddesinde gözetilen geçiş döne
minin gerçekleşme şartları, usulleri, sıra ve 
süreleri ile ilgili hükümlerini tesbit etmek üzıa-
re 23 Kasım 1970 tarihinde Brüksel'de imzalan
mış olan «Katma Protokol ve Ekleri» ile «Mali 
Protokol», «Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu 
yetki alanına giren maddelerle ilgili Anlaşma» 
ve «Son Senet» in onaylanması uygun bulun
muştur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?... Yok. Oylarınıza sunuyorum. Madde
yi kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Söz istiyen sayın üye var mı?.. 
Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler?.. Kabul etmiyenler?.. Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Bu kanunun hükümlerini Ba
lkanlar Kurulu yfürültür 

BAŞKAN — Söz istiyen sayın üye var mı?.. 
Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz istiyen var 
mı?.. Sayın Adalı ve Sayın Gründoğan söz isti
yorlar. Sırada iki sayın üye var. 

Sayın Adalı, buyurunuz. 
ERDOĞAN ABALI (istanbul) — Muhterem 

Başkan, muhterem arkadaşlarım; kıymetli va
kitlerinizi ancak birkaç dakika işgal edeceğim. 
Bu bakımdan talihsiz bir zamanda söz aldım. 

Kıymetli arkadaşlarım, burada bu mevzuda 
uzun uzun konuşmak mümkün. Zaten hiç ko- I 
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nuşmamak arzusunda idim. Esasında berideniz, 
bu mevzuu, burada en az konuşan arkadaşlarım 
kadar, uzun zamandan beri tetkik ettim. Bi
raz evvel konuşan bir arkadaşıma yaptığını 
müdahalede de söylemek istediğim şu idi. Bu 
mevzuda hepsinin bir arada bulunduğu Tarabya 
Otelinde yapılan bir seminerde başlıyan alâka
mız bu husuısda yapılan bütün neşriyatı, veril
miş olan konferansları ve eserleri takibetmek 
sureti ile beni bir neticeye vâsıl etti. Bu semi
nerde ilim adamları vardı, sanayiciler vardı, Ma
liye Bakanlığımızın ve Dışişleri Bakanlığımızın 
bu mevzu ile alâkalı mümessilleri vardı. Söz al
mama sebep şudur; bir arkadaşım burada bir iki 
profesör isminden bahsetti ve bunlar yalan mı 
söylüyorlar yahut hakikati ifade etmiyorlar mı, 
şöyle şöyle bahsettiler falan deldi. 

Muhterem arkadaşlarım, bu bahsettikleri Sa
yın Güllten Kazgan'lar Sayın tfetlüneller, Sayın 
Profesör Okyar'lar ve diğerleri, hepsi bu semi
nere iştirak etmişlerdi ve fikirlerini açık açık 
söylediler. Muhtelif zamanlarda, gerek Milliyet 
Grazetesinin tertiibsitmiş olduğu açık oturumlar
da ve gerek Sanayi ve Ticaret Odamızın terti-
betmiş olduğu konferanslarda bunların fikir
lerini takibetmek imkânını bulduk. Burada kul
lanılan bir tâbiri de tabiî pek benimsemek 
mümkün değil, «ei£&i Hükümetindir» filân de
nildi. Karşımızda bir tek Hükümet vardır; o da 
Cumhuriyet Hükümetidir, devamlıdır. Mevzu 
Ankara Anlaşması ile başlamıştır, şu an huzu
rumuzda bulunan Hükümete kadar bizim için 
mesul olan, karşımızda bulunan Cumhuriyet 
Hükümeti ve onun temsilcisidir. Bu bakımdan 
bunu A. P. Hükümeti, şimdiki Nihat Erim Hü
kümeti yahut înönü Hükümeti diye ayırmak 
kanaatimce doğru değildlir. Yalnız, çok kıymetli 
arkadaşım Gündoğan konuşurken «Burada ka
la kala bir tek miüesssse kalıyor o da» Hükü
mettir diyecekti, onu da biraz iltimaslı davran
dı; «A. P. Hükümetidir.» dedi. Yani geçen Hü
kümettir dedi. 

Muhterem arkadaşlarım, çok garip bir şey 
bu, Türkiye'de Ortak Pazar mevzuunda, zanne
diyorum ki umumi efkâr, hattâ alâkalı olan 
zevat dahi kâfi derecede aydınlatılmamış oldu
ğu için bu mevzuda bu şekilde tartışmalara gir
mek mecburiyetinde kalıyoruz. Bunun içindir 
ki, 15 ve 18 Mart tarihlerinde Bursa'da topla
nan parlömanterlerarası seminerde, toplantıda 
yapılan protokole bir madde kondu: «Kamu 
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oyunu aydınlatmak için bir enstitü kurulması» 
Bu hakikaten faydalıdır. Türkiye^de Ortak Pa
zar konusunda istanbul'daki iktisadi Kalkınma 
Vakfından gayri umumi efkârı aydınlatıcı neş
riyat yapan hiçbir müessese yoktur. Kamu oyu 
kâfi derecede malûmat sahibi olmadığı için ve 
aydınlatılmamış bulunduğu için, birtakım lü
zumsuz münakaşalara giriyoruz. Burada ve di
ğer plâtformlarda yani diğer konferasyonlarda, 
seminerlerde, açık oturumlarda sanayicinin üze
rine çıkmak suretiyle yani kraldan ziyade kral 
taraftarı olarak sanayici müdafaa edilmektedir 
ve tek ses A. P. Hükümetinden çıkmış. Değil 
muhterem arkadaşlarım, Sanayi Odalarının yap
tığı bütün konferanslarda, açık oturumlarda, 
radyoda yapılan açık oturumlarda, gazetede ya
pılan açık oturumlarda, elimizde zabıtları var, 
neşriyatları var. Türk sanayicisi artık dış reka
bete açık sanayi içerisine girmenin iştiyakı için
dedir. Hudutsuz neşriyatları vardır ve tartışma
ları vardır. Bugün kendisini korumak çabası 
içersinde g-özülrtüğümüz sanayici mevcut du
rumdan şikâyetçidir, muhterem arkadaşlarım. 
Türkiye ithalâtı çok, ihracatı az bir memleket
tir. Türk ihracatı, kalkınma içerisinde olan bü
tün memleketler gibi, gittikçe artmaktadır. Tür
kiye'nin en büyük problemi bu ihracat açığını, 
ki yalım bir gelecekte 700 - 800 milyon lirayı 
bulacaktır, bunu kapatabilmenin tek yolu dışa
rıya bir şeyler satabilmektir. Ortak Pazarın fa
lan hepsinin temelinde, Türkiye'nin iktisadi ha
yatının temelinde dışarıya ihracat yapabilmek 
yatmaktadır. Ortak Pazara da bunun için gi
riyoruz, muhterem arkadaşlarım. Bizimle aynı 
maddeleri, tarım ürünlerini üretenler bizden ev
vel Ortak Pazara girdikte ve girmekte olduk
ları için Afrika'sından İspanya'smdan, israil'
ine kadar, hattâ demirperde gerisindeki mem
leketler dahi Ortak Pazarla ilişkiler kurmuşlar, 
anlaşmalar yapmışlar, Türkiye onlardan geri ka
lıp da temel ürünlerini satamamak durumuna 
gelmemek için; bir; ikincisi de o pahalıya mal 
ettiği sanayi mamullerini satabilecek, sanayi 
mallarını satabilecek pazar bulmak için bu 
topluluğun içersine girme gayreti içerisinde
dir. Ortak Pazar bu umumi gayretlerimizin bir 
kısmıdır. Gayretimizin esası dış ticaret denge
mizi muvazene haline getirmektir. Bu denge 
kalkınma halindeki memleketlerde daima açık 
vermektedir. Bu açığı mümkün olduğu kadar 

azaltmak lâzımdır. Çünkü ithalâtımızı devamlı 
olarak artırmak mecburiyetindeyiz. Kanaatimce 
bir korkulacak durum yoktur. Çünkü, Türkiye'
nin ithalâtının % 45 i yatırım mallarına, % 45 i 
hammaddelere, yani sanayimizin kullandığı 
hammadde içindir, % 10 u da tüketim malla
rıdır. Muhterem arkadaşımızın bahsettiği, dı
şardan gelip de piyasamızı abluka altına al
maktan bahsettikleri zaten ithalâtımızın % 10 u-
dur. Hammaddeler bakımından kârımız olacak
tır. Eğer Türk sanayiinin pahalılığında muhte
lif unsurlar varsa en başında hammaddesini pa
halı ithal etmesi vardır. Türkiye'de sanayi, Sa
nayii Teşvik Kanunu çıkarıldığından beri içe 
dönük ve asla dış piyasalarla rekabet edemiye-
cek 35 milyonluk müstehlik kütlesine istihlâki 
sağlamak için üreten sanayi halindedir. Bun
dan en başta muhterem arkadaşım şikâyetçi, 
herkes şikâyetçi. Türk vatandaşını ebediyen 
kalitesi bozuk ve pahalı mal istihlâk etmek du
rumu ile karşı karşıya bırakamayız, bu da fak
törlerden bir tanesidir. 

Zamanı gelmemiş. Arkadaşımın biraz evvel 
ifade ettiğine göre, eğer 4 - 5 sene daha geçer
se rekabet edecek duruma geleceğiz, diyor. Ev
velâ rekabet, açık açık rekabet değil muhterem 
arkadaşlarım. Yani iki pehlivanın aynı kiloda 
ringe çıkıp da haydi kapışın bakalım şeklindeki 
rekabet değil, kıymetli arkadaşlarım. Biz reka
bet ederken önümüze birtakım zırhlar koymu
şta. Açık, % 5, % 5 açıyoruz. Bu % 5 1er 22 
sene sonunda sıfıra müncer olacak. O zamana 
kadar da arkadaşımın bahsettiği 4 - 5 seneden 
çok zaman geçecek. Kaldı ki, muhterem arka
daşlarım, zaten bu geçici Protokol, Ankara An
laşmasına göre 1963 te başlıyor, 5 sene sonra 
1968 de girmemiz lâzımgelirken, zaten müzake
reler, Hükümet değişmeleri işi 1971 in bu ayına 
kadar getirmiş. Zaten girişimizde bir gecikme 
müddeti var. E, bunu 1976 ya getirelim... Muh
terem arkadaşlarım, Sanayii Teşvik Kanunun
dan bugüne kadar geçirilen tatbikat içersinde 
neticeyi gördük. Erken midir, geç midir? Katı 
bir şey söylenmiyebilir tabiî, üzerinde münaka
şa edilebilir, benim söylediğim bir kat'ı naaş 
değil. Söz münakaşa edilebilir, şüphesiz. Ama, 
geçmişteki geçirdiğimiz seneler bize kâfi gel
miş mi? 20 - 25 sene geçirmişiz, muhterem ar
kadaşlarım. Aşırı himaye ile Damga Resmin-
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den Rıhtım Resmine kadar her tarafından hi
maye görmüş bir sanayi. Ne netice vermiş? Bu 
kadar zamanda bir netice vermemiş de, 4 sene 
daha bu tempo ile beklersek o zaman rekabet 
edecek hale mi geleceğiz? 

Muhterem arkadaşlarım, biraz evvel arz et
tim, rekabetin bütün oynayacağı nisbet % 10 
istihlâka müncer olan ithal mallarımızdır. Ya
tırıma müncer olacak mallarda ve hammadde
lerde Türkiye, bugün % 12 sanayide kalkınma 
hızına vâsıl olmuştur, muhterem arkadaşlarım. 
Bu ne demektir? Türkiye sanayii bir kuru top
rağın suya açlığı gibi hammadeye aç vaziyette
dir. Asıl Türk sanayiinde düşünülecek olan un
sur hammaddeyi Türkiye'ye ucuza getirebilmek 
imkânını sağlamaktır. Bu bakımdan bunlar 
gayet yetkili ağızlar tarafından tartışılmış, ko
nuşulmuş ve Türkiye'nin artık dış ticareti Al-
tay'lara, bilmem Asya'ya doğru açık olan tarafa 
yahut Müslüman ülkelere doğru teveccüh etsin 
denmiş, bunların tartışmaları yapılmış, Türkiye 
kime mal satıyor, kimden mal ah yor, bunların 
rakamları ortaya konmuş, uzun uzun istatistik
ler çıkmış. Bunların üzerinde duracak deği
lim. 

l\Juhterem arkadaşlarım, biraz evvel bir 
arkadaşımın ifade ettiği gibi, aynı mevzu Fran
sa'da da olmuştur. Düşünebilir misiniz İd, Fran
sız sanayii Ortak Pazarda Alman sanayii ile 
mukayese edilecek, mücadele edecek gücdedir? 
italya misalini bırakın, Fransa için de bu olmuş
tur. Ortak Pazar içersinde hiçbir memleketin 
millî geliri birbiri" ile münasip değil. Buibirin-
den % 100 farklı millî gelirleri olan memleket
ler, Ortak Pazar içersinde kaynamıştır. Yani 
Ortak Pazar demek aynı güc, kuvvette, aynı sik-
lette insanların mücadele edeceği bir güreş min
deri değil, muhterem arkadaşlarım. Türkiye'
nin şartları itibarı ile Ortak Pazara girmesinde 
erken davranılıyor şeklindeki bir beyan hiç şüp
hesiz ne tam doğrudur, ne tam yanlıştır. Fakat 
bu, Türkiye'yi bir canavarın ağzına veriyor şek
linde bir mevzu değildir. Hindistan, Pakistan 
misali vardır. Bunu daima misal olarak göste
rirler. Bizim kanaatimizce ve tatbikatta yapı
lan icraat dış rekabete açık olan ekonomilerde, 
ama elbette ki, şu Protokoldeki maddeler ve 
usuller çerçevesi içerisinde, sanayi bakımından 
çok daha iyi netice alındığını göstermiştir. Bu

rada bir klâsik misal olarak Pakistan ve Hin
distan'ı gösterirler. Pakistan muhtelif ölçüler 
içerisinde sanayiini dış rekabetle kalkındırma 
çabası içerisinde olan bir memlekettir ve çok 
daha iyi netice vermiştir. Türk sanayicileri ya
ni bu işin içerisinde bulunan insanlar, bu geçiş 
dönemine girmemizle, bu Protokolü kabul et
memizle doğrudan doğruya menfaatleri karşı 
karşıya olan insanların tümü, pek az istisnası ile 
% 90 ı yazılı ve sözlü olarak her yerde ve her 
saman Türk sanayii için geçiş dönemine bugün
den girmekte büyük fayda olduğunu ve sanayi
cilerimizin bundan asla ürkmediklerini açık açık 
söylemektedirler. Her zaman söylüyoruz, Ser
maye Piyasası Kanunu da bununla teşekkül ede
cek, aile şirketleri de bununla çeki düzene gire
cek. Biz şu gün kabul etmekte bulunduğumuz 
geçiş dönemine girmemizi kabul eden bu Katma 
Protokol ile Türk sanayisi bakımından, Türk 
ekonomisi bakımından faydalı bir Protokolün 
kabul edildiği kanaatindeyiz. Bani dinlediği
niz için çok teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan, buyurunuz. 
ORHAN KOR (İzmir) — Bıktık yahu. 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — 7 500 

lira maş alıyordun beyefendi, ne bıkıyorsun, 
ötür da biraz dinle. Belki beynin açılır. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI YİĞİT 
KÖKER (Ankara) — Sen bedava mı çalışı
yorsun. 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Ama 
ben çalışıyorum. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI YİĞİT 
KÖKER (Ankara) — Biz de çalışıyoruz. 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Siz 
lütfen orada oturun bir kere, ne karışıyorsunuz 
bana.. 

ORHAN KOR (izmir) — Arkadaşların bi
le dinlemedi seni. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Tabi 
dinlemezler, doğrudur zor şeydir dinliemek. 

ıSayın Başkan, değerli arkadaşlarım; gece
nin bu saatinde ve bu kadar yorgunluktan son
ra elbeMe ki, kısa bir mâruzâtta bulunmak is-
tiyeceğim. 

ÖMER UOUZAL (Eskişehir) — 7 500 li
kayı seni dinlemek için almıyorum. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — De
ğerli arkadaşlarım, Sayın Bakan gitmek nıec-
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Iburiyetinde kaldılar diye kabul ediyorum. Çün
kü aksi takdirde bir müzakerenin, bir kanunun 
müzakeresinin bitimlinden evvel Senatoyu ter-
ketmek veyahütlta MeolM terketimek âdet de
ğildir. Çok zorunlu bir görevi için gittiğini 
kabul ediyorum. Aksi takdirde başka türlüsünü 
düşünmek bile işitemiyorum. Oysa kendisi bu
lunsaydı şunu sormak istiyecektim ve biraz ev
vel sorduğum suale de cevap alamadığım için 
tekrar edecektim. Ama, başka bir suali iradet-
meden bu kanunun müzakeresinin bitimine gön
lüm razı olmuyor. Acaba, çünkü Komisyon 
Başkanının konuşmasında da bir husuls yaradı, 
175 000 000 liralık malî yardım yüzünden ha
zırlık dönemi için'de 45 projenin finansmanını 
'sağladık, binaenaleyh bizdim şimdi geçici döne
minle girdiğimiz zaman alacağıımız 195 000 000 
dölârlıik malî yardımla hiç değilse kıyalsen böy
le kabul etmek lâzım, demek ki, bu sefer 50 - 55 
T>üyiük projeyi finanse etmiş olacağız anlamı
na gelen ifadeler var. 

Simidi mukadder olan sual şudur: Geçiş dö
nemine beş yıl sonra değil 11 yıl sonra başlıya-
cağıımıızı ifade etmiş olsaydık ve durumumuzun 
(buna müsaidoMuğunu ifade etmiş olsaydık, aca
ba altılarla Geçiş Dönemi Protokolünü imza
larken yaptığımız malî protokolle elde edece
ğimiz 1915 000 000 dolar yardımı alabilir miy
dik? Bunun olanağı varmıydı? Yoksa böyle bir 
yarlduna ihtiyacımız olduğu aşikâr, bundan daha 
(fazlasına da ihtiyacımız olduğu aşikâr, yoksa 
Geçiş Dönemi Protokolünü yapmadığımız tak
dirde altılar bize bu 195 000 000 dolarlık malî 
yardumı yapmazlar mıydı? Bunu öğrenmek is
terdim, doğrusu. Bu Devlet sırı değil, ülkenin 
ekonomisinin bağımlılığı veyahut da dış finans
man kaynaklarına olan ihtiyacının devam edip 

letmediği ve dış finansman kaynaklarına muh-
taeolan ekonominin hangi bedell'er karşılığında 
elide edildiğinin öğrenilmesinden ibaret olacaktı. 
Ama tekrar ediyorum, bizim bakanımız şimdi 
burada yok. 

Arkadaşlarım, Türkiye ihracatını artırmak 
zorunda olan bir ülkedir diyen arkadaşımı Ge
çiş Protokolü derhal fikrinde bir düzeltme, hiç 
değilse bu fikrin Geçiş Protokolüyle daha zor 
duruma getirildiğini anlama durumunla getiri
yor. Bilindiği gibi ihracat için dahi Devlet eliy
le uygulanan desteklemeler Geçiş Protokolünde 
yazıldığı üzere gittikçe azalacaktır. Hattâ ihra
cat kısıtlamalarına izin dahi verümiyecektir. 

Bu itibarla, ihracat olanaklarımız artmak 
yerine zorlaşabilir. Geçiş Protokolü hükümle
rinde ihracatı zorlaştıracak hükümler daha zi
yadedir. Bunun için sizden bir netice alırım 
diye değil, ama görevim olarak söylüyorum, tek
rar rica ediyorum. Geçiş dönemini düzenütyen 
Katma Protokolü hemlen yürürlüğe koymadığı
nız takdirde, biraz evvel arz ettiğim üzere, belli 
maddeler gereğince geçiş dönemine belli süre 
sonra başlanacaktır. Bu takdirde Türk ekono
misi hazırlık dönemi şartları içinde daha giüçlü 
bir hale gelecek ve arzu ettiğiniz rekabet ola
naklarına kavuşacaktır. Bundan TürMyenin 
zararı yoktur. Bir mülâhaza, biraz evvel arz et
tiğim, Malî Protokolle sağlanan yardım mülâ-
hazasıdır. Ama bana öyle geliyor ki, Konsor
siyum şartları içinde bu tür ve bu miktar yar
dımı her zaman buluyoruz. Eğer çok zor durum
da değilsek, ki almamamız gerekir, bu Protoko
lün tasdikini sağlamak istiyen kanun tasarısını 
reddediniz. Türkiye'nin çıkarı bundadır. 

Saygılar sunarım. 
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BAŞKAN — Bir tezkere var okutuyorum. 

'Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Geçici Komisyonda kabul edilerek Genel 
Kurula sevkedillmiş bulunan, «Türkiye ile Av
rupa Ekonomik Topluluğu arasında bir ortak
lık yaratan Anlaşma» ya ekli «Geçici Proto-
kol»ün 1 nci maddesi uyarınca 23 Kasım 1970 
tarihimde Brüksel'de imzalanmış olan Katma 
Protokol ve Ekleriyle Malî Protokol, Avrupa 
Kömür ve Çelik Topluluğu yetki alanına giren 
maddelerle ilgili Anlaşma ve Son senedin onay
lanmasının uygun bulunduğuna dair kanun ta
sarısının Genel Kuruldaki müzakerelerinde, Ba
kanlığım Genel Sekreter iktisadi İşler Yardım
cısı Teyfik Saraçoğlu, Hükümet temsilcisi ola
rak hazır bulunacak ve gerekli her türlü bil-

21 . 7 . 1971 0 : 1 

ğiyi Bakanlığım adına sunacaktır. 
Bilgilerinize sayğiyle arz ederim. 

Osman Olcay 
Dışişleri Bakanı 

BAŞKAN — Usule uygundur bilgilerinize 
sunuldu. 

Şimdi açık oylama da yapılacağı için oyla
rının gerekçesini izalh etmlek istiyen sayın üye
ler varsa söz vereceğim, iki sayın üyeye söz 
vereceğim. Var mı efendim? Yok. Şimdi tasarı
nın tümünü oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarı ayrıca açık oylarınıza sunulacaktır. 
Birleşimi 22 Temmuz 1971, yarınki, Perşem

be günü saat 15,00 te toplanmak üzere kapatı
yorum. 

Kapanma Saati : 19,52 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

'91 NCİ BİRLEŞİM 

21 . 7 . 1971 Çarşamba 

Saat : 15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KUEULA SUNUŞLARI 

1. — Anayasa Mahkemesine bir yedek üye 
•seçimi. 

2. — Yüksek Hâkimler Kuruluna bir asıl 
üye seçimi. 

3. — Yüksek Hâkimler Kuruluna bir yedek 
üye seçimi. 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

1. —• Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat Öztürkçine'nin, Anayasa Mahkemesince 
iptal edilen 'Belediye Gelirler Kanununun bâzı 
hükümlerine dair Maliye Bakanından sözlü 
sorusu (6/554) 

2. —• Cumhuriyet Senatosu Kırşehir Üyesi 
Halil Özmen'in, ceza -evleri gardiyanlarının gün
lük yaşantılarına dair, Adalet Bakanından söz
lü sorusu (G/527) 

3. —• Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Yu
suf Ziya Ayrım'm, Kars ili köylerinin su sıkın
tısına dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü sorusu (6/562) 

4. —• Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Hamdi üzer'in, Son Havadis Gazetesinin 
7.5.1971 tarihli sayısındaki bir yazıya dair D:ş-
işleri Bakanından sözlü sorusu (6/563) 

5. —• Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Ne
cip Mirkelâmoğlu'nun Tütün ve Tütün Tekeli 
Kanununa dair Gümrük ve Tekel Bakanından 
sözlü sorusu (6/564) 

6. — Cumhuriyet Senatosu İçel Üyesi Lûtfi 
Bilgen'in, Akdeniz Gübre Sanayiine -dair Sanayi 
ve Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/566) 

- 7. — Cumhuriyet Senatosu Tekirdağ Üyesi 
Cemal Tarlan'm, Diyanet İşleri ve Vakıflar 
Genel Müdürlüğüne dair Devlet Bakanından 
sözlü sorusu (6/568) 

8. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Ne
cip Mirkelâmoğlu'nun, bir Fransız gazetecisinin 
Türkiye'ye çağrılmasına dair Başbakandan söz
lü sorusu (6/569) 

9. —• Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat Öztürkçine'nin 28.2.1971 tarih ve 1376 
sayılı Bütçe Kanununun 16 ncı maddesine dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/570) 

10. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Haydar Tunçkanat'm, Etiibankm özel şahıslar
dan devraldığı 'maden sahalarına dair Enerji ve 
Tabiî Kaynaiklar Bakanından sözlü sorusu 
(6/571) 

11. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Haydar Tune/kanat'ın, kömür satışına dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
sorusu (6/572) 

12. —• Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Hamdi Özer'in, Yunanistan'da bulunan Türk 
azınlığı ile Türkiye'de bulunan Rum azınlığına 
dair Millî Eğitim ve Dışişleri bakanlarından 
sözlü sorusu (6/567) 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 

XI . — Türkiye ile Avrupa Ekonomik Toplu
luğu arasında bir ortaklık yaratan anlaşmaya 
ekli «Geçici Protokol» ün birinci maddesi uya
rınca 23 Kasım 1970 tarihinde Brüksel'de im
zalanmış olan Katma Protokol ve ekleri ile malî 
protokol, Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu 
yetki alanına giren maddelerle ilgili anlaşma ve 
son senedin onaylanmasının uygun bulunduğu
na dair kanun tasarısının Millet Meclisince ka-
ibul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Malî 
ve İktisadi İşler, Dışişleri, Turizm ve Tanıtma 
ve Bütçe ve Plân komisyonlarından 5 er üye 
alınmak suretiyle kurulan Geçici Komisyon ra
poru (M. Meclisi : 1/406; C. Senatosu : 1/1246) 
(S. Sayısı : 1619) (Dağıtma tarihi : 14.7.1971) 



IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Yiğit Köker ile istanbul Üyesi Halûk Berkol'
un TRT Ankara Televizyonuna dair Senato 
araştırması istiyen önergesi (10/34) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sır
rı Atalay'm, son beş yıl içinde açılan ve kulla
nılan kredilerin ekonomik ve sosyal kalkınma
daki katkı ve etkilerine dair Senato araştır
ması istiyen önergesi (10/42) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı 
Atalay'm, bölgelerarasında artan farklılık ve 
bölgesel plâna gitme zorunluğu olup olmadığı 
hususlarında Senato araştırması istiyen önerge
si (10/43) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Hay
dar Tunçkanat ve Adana Milletvekili Ahmet 
Topaloğlu'nun, Dilekçe Karma Komisyonu Ge
nel Kurulunun 19 . 6 . 1967 tarihli ve 29 sayı
lı Haftalık Karar Cetvelindeki 2143 sayılı Ka
rarın Genel Kurulda görüşülmesine dair öner
geleri ve Dilekçe Karma Komisyonu raporları 
(Cumhuriyet Senatosu 4/77) (S. Sayısı : 1120) 
ye 2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 4 . 6 . 1971) (Mil
lî Savunma Bakanlığı ile ilgilidir) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Manisa Üyesi 
Orhan Süersan'ın, Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 12 . 11 . 1969 tarihli ve 71 
sayılı Haftalık Karar Cetvelindeki 5894 sayılı 
kararının Genel Kurulda görüşülmesine dair 
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu 
(Cumhuriyet Senatosu 4/81) (S. Sayısı : 1574) 
(Dağıtma tarihi : 4 . 6 . 1971) (Millî Savunma 
Bakanlığı ile ilgilidir) 

6. — Kırklareli eski Milletvekili M. Orhan 
Türkkan'ın, Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 12 . 7 .1967 tarihli ve 38 sayıüı Haf
talık Karar Cetvelindeki 2942 sayılı Kararının 
Genel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve 
Dilekçe Karma Komisyonu raporu (Cumhuriyet 

Senatosu 4/80) (S. Sayısı : 1575) (Dağıtma ta
rihi : 4 . 6 . 1971) (Millî Savunma Bakanlığı ile 
ilgilidir) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Malatya üyesi 
Hamdi özer'in, Demokratik Cumhuriyet dü
zenini yok etmek amacını güdenlerin adalete 
teslimi hususunda Senato araştırması istiyen 
önergesi. (10/45) 

8. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Kadri Kaplan'ın yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/991) (S. Sayısı : 1582) 
(Dağıtma tarihi : 14 . 6 . 1971) 

9. — Cumhuriyet Senatosu Manisa Üyesi 
Orhan Süersan'ın yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/1026) (S. Sayısı : 1584) < 
(Dağaıtma tarihi : 17 . 6 . 1971) 

10. — Cumhuriyet Senatosu izmir üyesi Ne
cip Mirkelâmoğlu'nun yasama dokunulmazlığı
nın kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkere
si ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/1013) (S. Sayısı : 1585) 
(Dağıtma tarihi : 17 . 6 . 1971) 

11. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Say
manlığının Mart, Nisan, Mayıs 1971 aylarına ait 
hesapları hakkında Cumhuriyet Senatosu He
saplarını inceleme Komisyonu raporu (5/41) 
(S. Sayısı : 1615) (Dağıtma tarihi : 9 . 7 .1971) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — Hüseyin Sesli hakkındaki ölüm cezası
nın yerine getirilmesine dair kanun teklifinin 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu 
raporları (Millet Meclisi 3/159; Cumhuriyet Se
natosu 2/320) (S. Sayısı : 1596 ya ek) (Dağıt
ma tarihi : 17 . 7 . 1971) 


