
D Ö N E M :3 C İ L T : 4 TOPLANTI : 1 

MİLLET MECLİSİ 
TUTANAK DERGİSİ 

81 nci Birleşim 

İS .5 .1970 Cuma 

i — >m*9^—•-

İÇİNDEKİLER 

Sayfa 
I - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 730 

II - GELEN KÂĞITLAR 780:731 

III . YOKLAMA 731 
IV. — BAŞKANLIK DİVANININ GE

NEL KURULA SUNUŞLARI 731 
1. — Bitlis Milletvekili Kenan Mümtaz 

Akışık'm, Hatay'da cereyan eden »on olay
lar hakkında gündem dışı demeci 731:734 

2. — Bütçe görüşmeleri usulüne dair 
Başkanlığın açıklaması ve aynı konuda 
üç grup temsilcisinin önergesi 734:735 

3. — Sayın üyelerden (bâzılarının izin. 
talepleri hakkında Başkanlık tezkeresi 
(3/271) 735:736 

4. — Vazife ile yurt dışıma giden Dış
işleri Bakanı İhsan ıSabri Çağlayangıil'e 

Sayfa 
Devlet Bakanı ftefet Sezgin'in vekillik 
etmesinin uygun bulunduğuna dair Cum
hurbaşkanlığı tezkeresi (3/270) 736 

5. — 5448 sayılı Posta Kanununun 62 
nci maddesinin değiştirilmesine dair ka
nun tasarısının geri gönderilmesine dair 
Başbakanlık tezkeresi (1/247, 3/268) 736:737 

6. — Devlet İhale kanunu tasarısının 
geri gönderilmesine dair Başbakanlık tez
keresi (1/260, 3/269) 737 

7. — Konya Milletvekili Necmettin Er-
bakan'in, Müşterek Pazar konusundaki 
tasarruf ve tutumlarından dolayı Anaya
sanın 89 ucu maddesi uyarınca Hükümet 
hakkında bir gensoru açılmasına dair öner
gesi (11/5) 737:775 



Millet Meclisi B : 81 15 . 5 . 1970 O : 1 

GEOKN TUTANAK öZ.KTl 

Siirt Milletvekili Âdil Yaşa'nm, 3 Mayısta 
Siirt'te bir futbol anacından sonra cereyan eden 
olaylarla ilgili demecine içişleri Bakanı 
Haldun Meriteışeoğlu öevap verdi. 

izmir Milletvekili Hulusi Çakır da, çiftçile
rin kredi meseleleri, destekleme alımları ve 
borçlarının ertelenmesi konularında gündem 
dışı demeçte bulundu. 

Konya Milletvekili Necmettin Erbakanjm; 
«Müşterek Pazar» konusundaki tasarruf ve 
tutumlarından dolayı Anayasanın 89 ncu mad
desi uyarınca Hükümet hakkında bir genisioru 
açılmasına dair Önergesi okundu ve gündeme 
alınıp olunmaması hususunun gelecek 'birleşim
de görüşüleceği bildirildi. 

Hakkâri Milletvekili Ahmet Zeydan'm, ıSa-
yıştay ve İmar ve iskân komisyonlarından çe-

ine ve, 

istanbul Milletvekili Takin Erer'in, 6/126 
ve 6/143 esas sayılı sözlü sorularının yazılı so
ruya çevrilmesine dair önergeleri Genel Ku
rulun bilgisine sunuldu. 

Trafik ^kazalarının artış sebepleriyle önleme 
çarelerinin tesbiti konusunda araştırma yapmak 
üzere kurulması kabul edilen Meclis araştırma
sı Komisyonuna üye seçimi yapıldı ise de, ço
ğunluk sapanamadığı, seiçimin tekrarlanacağı 
bildirildi. 

15 . 5 . 1970 Cuma günü saat 15,00 te 
toplanılmak üzere birleşime saat 16$5 te son 
verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Kayseri 
İsmail Arar Şevket Doğan 

Kâtip 
Ordu 

Memduh Ekşi 

SORULAR 

Sözlü soru 
1. — istanbul Milletvekili Tekin Erer'in, 

Bulgun Gazetesinde «Mağdur Müslümanlara 
yardım» adı altında çıkan yazıda ve toplanan 
paralara dair siözlü isoru önergesi, içişleri ve 
Adalet bakanlıklarına gönderilmiştir. (6/143) 

Yazılı sorular 
1. — Burdur Miletvekili Nadir Yavuzkan'm, 

Burdur Belediye Meclisi üyesi olan bir za
tın bu va>zifeden ıskatına dair yazılı soru öner
gesi, içişleri (Bakanlığına gönderilmiştir. (7/176) 

» 
2. — Burdur Milletvekili Nadir Yavuzkan'-

ın, Burdur ilinin özellikleri ile problemlerinin 
neler olduğuna dair yazılı soru önergesi, Baş
bakanlığa gönderilmiştir. (7/177) 

3. — 'Burdur Milletvekili Nadir Yavuzkan'-
ın, 1963, 1964 ve 1965 yıllarında pilot bölge 

olarak ele alınan Antalya, Burdur ive İsparta 
illerindeki bölge kalkınması etütlerine dair 
yazılı soru önergesi, Başbakanlığa gönderil
miştir. (7/178) 

4. — Burdur Milletvekili Nadir Yavu/zkan'-
m, Devlet hizmetlerinden olan bölge kuruluş
larının, Antalya, Burdur ve İsparta illerine 
dengeli bir şekilde taksim edilmesine dair ya
zılı soru önergesi, Başbakanlığa (gönderilmiş
tir. (7/179) 

5. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
köy muhtarlarına da silâh taşıma hakkının ve
rilmesine dair yazılı soru önergesi, İçişleri 
Bakanlığına gönderilmiştir. (7/180) 

6. — Adana Milletvekili Turgut Topaloğlu'-
nun, buğday fiyatının tesbit ve ilânına dair 
yazılı soru önergesi, Ticaret Bakanlığına gön
derilmiştir. (7/181) 

II. 

Teklif lor 
1. — Manisa Milletvekili Selçuk Gümüşpala 

ve 8 arkadaşının, 5044 sayılı Askerî okullar 
cgretmenleri Kanununa ek kanun teklifi 
(2/349) (Millî Savunma ve 'Plân komisyonla
rına) 

GELEN KÂĞITLAR 

2. — İstanbul Milletvekili İsmail Hakkı 
Tekmel'in, 6136 sayılı Ateşli silâhlar v'e bıçak
lar hakkındaki Kanuna 1 madde eklenmesine 
dair kanun teklifi (2/350) (Adalet ve Plân ko
misyonlarına) 
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3. — Mardin Milletvekili Esat Kemal Ay-
bar'ın, '6136 sayılı Ateşli Silâhlar ve Bıçaklar 
hakkındaki Kanunun 4 ncü maddesinin 3 ncü 
fıkrasının değiştirilmesi ve bu kanuna geçici 
bir madde eklenmesinle dair kanun teklifi. 
(2/351) (Adalet ve Plân komisyonlarına) 

Raporlar 
4. — 22 Nisan 1962 tarihli ve 45 sayılı Yük-

sek Hâkimler Kurulu Kanununun bâzı madde
lerinin yeniden düzenlenmesine ve bâzı mad
delerinin değiştirilmesine dair Kanun ile Cum
hurbaşkanlığı geri gönderme tezkeresi ve Ada 
let Komisyonu raporu (1/210) (Millet Meclisi 
S. Sayısı : 1 e 1 nci ek) (Cumhuriyet Senatosu 
S. Sayısı : 1364) 

BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama ya
pılacaktır. Sayın üyelerin beyaz düğmelere 
basmalarını rica edeceğim. 

1. — Bitlis Milletvekili Kenan Mümtaz Ak-
ışîkhn, Hatay'da cereyan eden son olaylar hak
kında gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Sayın Mümtaz Akışık, Hatay 
olayları ile ilgili olarak gündem dışı söz iste
mişlerdir. Buyurunuz. 

Gündemimizde bâzı önemli konular vardır, 
gündem dışı görüşen sayın arkadaşlardan rica 
edeceğim, konuşmaları veçhile, kısa olsun. 

I 5. — Noterlik kanunu tasarısı ve Çalışma, 
j Adalet, Maliye ve Plân komisyonlarından seçi-
j leh 4 er üyeden kurulu 9 numaralı Geçici Ko-
I misyon raporu (1/92) (S. Sayısı : 130) 

6. — 6785 sayılı imar Kanununda bâzı de-
I ğişiklikler yapılması hakkında kanun tasarısı 
i ve İmar ve İskân, içişleri ve Plân komisyon

larından 4 er üye seçilerek kurulan 17 numarjalı 
Geçici Komisyon raporu (1/161) (S. Sayısı : 

I 137) 

I 7. — Ankara Üniversitesi kuruluş kadroları 
I hakkındaki 5239 ve 1954 sayılı kanunlara ek 

kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân komis-
I yonları raporları (1/273) (S. Sayısı : 138) 

(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır. Görüş

melere »başlıyoruz. 

KENAN MÜMTAZ ALIŞIK (Bitlis) — Say
gıdeğer Başkan, sayın milletvekilleri; 

Hatay'da bâzı karışıklıklar olduğuna dair 
(haberlerin basına intikal etmesi üzerine C. H. P. 
Grupu adına Adana Milletvekili Sayın Melih 
Kemal Küçüktepepmar'la birlikte mahallinde 
ibâzı incelemelerimiz oldu, edindiğimiz sonuç
ları izninizle özetlemeye çalışacağım. 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Fikret Turhangil 
KÂTİPLER : Şevket Doğan (Kayseri), Mumdun Ekşi (Ordu) 

BAŞKAN — 81 nci Birleşimi açıyorum. 

III - YOKLAMA 

IV - BAŞKNLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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Hemen arz edeyim ki, hâdisenin gerek 
vasfını teşkil eden temelinde, (bugün aşağı - yu
karı Türkiye sathına, ülkemiz sathına yayıl
mış bâzı psikolojik, ekonomik ve iş politika 
nedenlerinden doğan esaslar vardır. 

Ekonomik olarak; bâzı gruplar, bâzı meslek 
birlikleri, şaihıs olarak, meslekinin bir men-
sulbu olarak haklarının kaybolduğuna kanaat 
getirdiği yerde bunu, kendi görüşüne göre 
imal ve 'bazan haklı değerlendirmeler sonun
da bizzat ilhakı hak voliyle temin etmeyi dü
şünmektedir. Çıkış sebeplerinden Ibirisi bu. 

İkincisi; iç politikamızda bizim görüşümüze 
göre tasvibi imkânsız olmıyan bâzı uygulama
lar idare adamlarını, görevlileri çekinser, ib'ir 
nevi felç edilmiş hale soktuğu için zamanında 
giderici ve susturucu tedbirlere tevessül edil
memekte, görevliler kanun ve yönetmeliklerin 
kendilerine tanıdığı hakları çok iyi bilmelerine 
rağmen, mutlaka bir talimat veya direktife 
göre hareket etmeyi kendileri için daha temi
natlı (bulmaktadırlar. 

Halihazır vaziyet arz ettiğim iki madde
nin sonucu gibi görünmektedir. Hâdisenin özü 
şu : 

Şoförler Cemiyeti, kendi meslek men
suplarının haklarını vikaye ve az sonra arz 
edeceğim bâzı yan sebeplerin de değiştirilme
si yoliyle bir karar almış, bu karara göre; ka
rar tarihine kadar 'bütün nakliyatın serbest 
ve rekalbet esasına göre idare edildiği şeklinde 
olan hâdiseyi, karardan sonra ibir sıraya bağ
lamak gibi bir yol tutmuştur. Bu yol ilk na
zarda tasvip görmekle beraber, zamanla, bil
hassa Hatay'ın özellikleri itibariyle büyük tep
kiler yaratmış, fakat tepkiler bâzı kompleks
lere de meydan vermiştir. 

Hatay'ın özelliklerinin başında; ülkemizde 
bir yaş meyva ve sebze deposu olagelmesi ge
liyor ve bunların naklinin de bâzı müstesna 
şartlara tâbi tutulması gerektiği üzerinde top
lanıyor. 

Hakikaten, özellikle yaş meyva ve sebzeyi 
nakleden tüccarlar, komisyoncular, üreticiler 
'bu naklin çok seri ve çok sağlam vasıtalarla 
yapılmasını, en çok 1,5 gün içinde şevki lâ-
zımgelen sebze gibi »"bir metam, bu müddet 
içinde yerine ulaşmadığı takdirde, kıymetini 
kaybedeceğini İleri sürmekte ve bilhassa bu 
arada 30 - 40 bin liralık bir sermayeyi tedvi 

ettikleri vasıta şoförünün veya sahibinin de, 
o malm sahibinin itimat edebileceği kişilerden 
olması gereğini ileri sürmektedirler. Halbuki 
sıra olursa, vasıta ve sahipleri, şoförleri tesa
düflere bağlı kalmakta, itimat şansı ortadan 
Mt ığ ı gibi, sebzelerin lâzımgelen sürat içinde 
mahalline ulaşması ve dolayısiyle piyasada 
kıymet kaybına uğraması de önlenememekte-
dir. 

Bu arada kararı veren Şoförler 'Cemiyeti, 
ayrıca bütün illere, yani Türkiye sathına şâ
mil olacak şekilde 'bir meriyet vasfı taşıyan 
rayiç almış olduğu iddiasını da ileri sürmüş 
ve kararın niteliklerini ve gerekse bu rayicin 
bütün icaplarını Hatay Şoförler Cemiyeti ola
rak icra ve infaz safhasında kendisini yetkili 
görmüştür. Bu malksatla yol boyuna resmî 
olmıyan, sıfatı olmıyan, cemiyette, dernekte 
üye olmaktan başka bir vasıf taşımıyan kişi
leri görevlendirmek suretiyle vasıtaların za
manlı zamansız kontrol edilmesi cihetine gidil
miş ve yüklerinin meselâ sefbze gibi çok itina 
görmesi lâzımgelen Tjir yükün istenmiyeoek şe
kilde boşaltılması gibi bâzı tedbirlere başvurul
muştur. Bu durum 8 - 10 gün devam etmesine 
rağmen, şiddetle büyüyen zıt psikolojik karşı
laşmalar yaratmış ve mesle'k sahiplerini, üre
ticileri, tüccarları, komüsyonouları ve bilhassa 
bunların dışında, sebze ve yaş meyva almak 
için dış illerden gelen birçok kamyonları ve 
kamyonun sahiplerini, taraftarlarını bir nevi 
ayağa kaldırmıştır. Zaten Şoförler Cemiyeti
nin kararlarının mahzurlarından en mühimle
rinden birisi de dışarıdan gelen kamyonların 
- meselâ Diyarbakır'dan, Konya'dan sebze ve 
meyva almak için gelen (kamyonların - da sı
raya tabi tutulması mecburiyetini koyması ol
muştur. Halbuki sıra bir kamyona en az 3 - 4 
günde gelmeyi, bazan daha fazla bir müddet 
beklemeyi gerektirdiği için bu, gerçekten (hiç 
olmazsa Hatay'ın özellikleri içinde) münakaşa
sı gereken bir mesele olmuştur. Meselenin daha 
ağır şeikle girmemesi için karşılıklı müzakereler 
ve uzlaşma yollarının aranması gayesiyle birleş
meler olmuşsa da, bunlar da netice vermemiş ve 
başlangıçta cemiyetin bilfiil, bir nevi haklarını 
bizzat dhkak etme gibi götürüldüğü yola, ya
ni bütün bu işin ilgilileri ve taraftarlariyle be
raber, akrabaları, bu işin ticaret mensupları ve-
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ya kendilerini tutan ilgûsiz diğer kişilerle bera
ber, karşılıklı 'birbirlerini itham edici ve maa
lesef silâhlanacak vaziyetleri de gerektirici po
zisyonlara girmişlerdir. Şoförler Cemiyeti kara
rı aldığı zaman bu kararla kaçakçılığın önlene
ceğini, Trafik Kanununun müsait şartlarla tat
bik edileceğini, Şoförler Cemiyetine mensup üye
lerin tamamının haklarının korunacağını iddia 
etmiştir. Mucip sebepleri bu! Ancak burada bü
yük bir hukuk noksanına meydan verilmiş ve bir 
cemiyetin bu kadar karışılk ve hattâ bugün için 
özel bir hukuk düzeni istiyen, meseleyi kendi 
gücüyle, ihkakı hajk yoluyla ele alması hususu 
değerlendirilememiştir. Bir dernek olarak bü
tün icrai gücü, mensuplarını disiplin cezaları 
il© karşılamaktan ileri gitmiyen bir derneğin, 
kilometrelerce yol boyunca vasıtaları kontrol 
etmeye kalkışması, yüklerini indirmesi ve bunu 
zora dayanan bâzı pozisyonlar içinde yapması 
tahriklerin başında gelmiştir. 

Son akşam, bir rivayete 'göre ve asgari kay-
diyle 13 kamyonun, yüklerini toplamış ve bağ
larını tamamlamış olarak yola çıkmak istedikle
ri sırada hal içinde tekrar Şoförler Cemiyetlinin 
mensuplarınca bir nevi müsaderesine gidilmiş, 
yüklerin boşaltılması teklif edilmiş, zaJten mü
sait havalı olan tansiyon karşı taraftan der
hal infialini göstermiş ve bu hava yol boyunca 
her iki tarafın silâhlı vaziyette karşılaşmalarını 
gerektirir bir sahneye dökülmüştür. 

Kamyonların yola çıkmasını mütaakıp, bü
tün şehirde hasıl olan heyecanın sonucu, her
kesçe malûm olduğu bir safhada, 1 kişinin öl
dürüldüğü haberi gelmiş ve o âna kadar olan 
yüksek tansiyon, bu haber üzerine biraz daha 
yükselmiştir. Ancak, kararın meydan verdiği 
bu feci sonuç tek yazı ile ve derhal, beklenme
dik bir safhada derhal ortadan kaldırılmış ve 
bütün tesirleri silinmiştir. 

Vilâyet makamının o yazısı, bundan böyle 
10 gün evvelki nakliye şartlarının ıaynen devam 
etmesi lâzımgeldiğine dair yazıdır. Bu yazı ha
len yürümektedir ve 10 günlük tansiyonun so
nunda değil de başında yazılmış olsaydı, mey
dana gelen hâdiseleri daha çok önliye'bilen bir 
nitelikte idi. 

Bizim müşahade ettiğimiz nokta şu: 
İktidar, serbest rekabet esasına göre bir ti

caret düzeni düşünmektedir, bunu muhtelif ve

silelerle açıklamıştır. Bu vesilelere bir örnek 
teşkil edecek Hatay olaylarında da bunu tat
bik etmesi lâzımgelir. 

Ancak; Başbakanlığa ve içişleri Bakanlığı
na, yüksek tansiyonun deva.m ettiği sırada çe
kilen yıldırım telgrafları ve telgrafın sahiple
rine her hangi bir cevap verilmediği gibi, ilgi
li makamlara, mahallî yetkilere verilen dilekçe
ler de maalesef Şoförler Cemiyeti Başkanına 
havale edilmiştir ve o dilekçeler, yine maalesef 
diyeyim, bugün elimizdedir. 

Maalesef deyişimin sebebi şu: Bir dernek 
hiçbir zaman bir merci, bir icra infaz gücü olan 
makam olmadığına göre, bir görevliye tevdi edi
len bir dilekçenin, bu vasıftaki dernek başkan
lığına havale edilmesi, hakikaten hukuk ve va
tandaş, resmî makamlar münasebeti açısından 
izahı mümkün olmıyan bir hâdisedir. 

Bugün, aşağı yukarı ülkemizin her tarafın
da, şahıs olsun, çalışma çevreleri olsun, hakla
rının ziyama uğradığını zannettiği anda hare
kete geçmektedir, bu bir gerçektir. Bu gerçeği 
sade vatandaşlardan evvel icra yetkisi olan 
iktidarın bilmesi ve değerlendirmesi lâzımge
lir. Hele, serbest rekabet esasına göre, liberal 
bir ekonomiyi benimsemiş bir iktidarın, bunun 
gereklerini kritik anlarda metanetle, bilgiye 
dayanarak icra etmesi icabeder. 

Şayet hâdiselerin olduğu sırada, liberal eko
nominin özüne mahsus kanunları bilerek müda
hale ona göre yapılsaydı bu olmıyacaktı. Fakat 
biz öyle zannediyoruz ki, meselelerin mahiyeti
ne ve değerine ışık tutan hal, Şoförler Cemi
yetinin Başkanının ve bütün üyelerinin Adalet 
Partisi mensubu oluşudur. Biz çok arzu ederiz 
ki, bu hükmümüzde yanılmış olalım. Ama, ger
çekler bunu teyideder mahiyete geldiği andan 
itibaren huzurunuza getirmeye ve söylemeye 
mecburuz. 

BAŞKAN — Sayın Akışık, gündem dışı gö
rüşmek istiyen birçok arkadaşlar var, beş da
kikalık süreyi geçirdiğiniz müddetçe diğer ar
kadaşlara Başkanlığın söz vermeme imkânı
nı koyuyorsunuz. 

KENAN MÜMTAZ AKIŞIK (Devamla) — 
Efendim, sözlerimi bağlıyorum, zaten sonuna 
geldim, teşekkür ederim 

TALÂT KÖSEOĞLU (Hatay) — Vali ne de
miş, valinin beyanatlarını söyleyiniz, icra or
ganı... 
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BAŞKAN — Sayın Köseoğlu mühadale bu
yurmayınız. 

TALÂT KÖSEOĞLU (Hatay) — Hâdiseyi 
değerlendirelim. 

KENAN MÜMTAZ AKIŞIK (Devamla) — 
Ben bildiklerimi burada soyuluyorum, çok rica 
ederim. Çok şey duydum, bütün duyduklarımı 
burada söylemekten de bir fayda bulmuyorum. 
Çünkü, tecrübemiz o mahiyette, söylediklerimiz 
bir tahrik unsuru mahiyetinde kabul edileceği
ne göre, müsaade ederseniz onlara ben girmiye-
ceğim. 

Biz bunu böyle arz ediyoruz, değerlendirme 
Yüksek Meclisinize aittir. 

Yalnız, bu şekilde sömürüldüğüne inanan 
bir dernek mensuplarının hiç olomazsa neyi 
savunmak gerektiğini ve bu savunmak istedik
leri noktalardan dolayı nerede olmaları lâzım-
geldiğini bildikleri gün veyahut eğer hakikaten 
samimî iseler, sosyal adalet ve güvenliğin ta
kipçisi olduklarını söylemeleri hususunda içten
likle bu işin üzerinde durduklarını öğrendikle
ri gün meseleler hallolacaktır. 

Fakat biz, orada iktidarın, liberal ekonomi 
esaslarını dahi tatbik edememesi yüzünden hâ
diselere meydan verdiğini görmüş olduk. 

Bununla beraber, savunulan liberal görüşün 
bugünkü gerçeklere uzun süreli bir hal yolu ge
tireceğine de hiçbir zaman kendimizi kaptırma
mak sorundayız. 

Eğer üzerinde durulan hâdise bir... (A. P. 
sıralarından «Zaman geçiyor» sesleri) Efendim 
sözlerimin sonundayım bağlıyacağım. Müsaade 
ederseniz... 

İSMAİL HAKKI ALACA (Kars) — Çok 
önemli kanunlar var Sayın Başkanım, Meclis 
tatil etmek üzere. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun biz vazife
mizi yapıyoruz efendim. Çok rica ederim Sa
yın Alaca, çok rica ederim. 

KENAN MÜMTAZ AKIŞIK (Devamla) — 
Bu müdahalelelerin, müdahale edenleri ne ka
dar küçük duruma soktuğunu öğrenmemiz lâ-
zımgeliyor. 

Eğer samimî olarak liberal esas üzerinde 
ise, bunun uygulamasını tatbik etmesi lâzım, 
ama, bu bir bilgi istiyor bir cesaret istiyor. Bu, 
gündelik politikayı idare etmekle halledilecek 
bir mesele olmaktan çıkmıştır. Uzun süreli bir 

politika üzerinde isek, hansi açıdan bakıyor
sak bakalım onun esaslarını, prensiplerini yü
rütmek zorundayız. Eğer buna cesaret göster-
miyorsak, bugün böyle olduğu gibi, bundan son
raki günlerde sık sık, birçok Hatay olayları 
ile karşı karşıya kalmamız mümkündür, bilhas
sa bunu arz etmek isterim, saygılar sunarım. 

TALÂT KÖSEOĞLU (Hatay) — Saym Bal
kanım, Hatay'a tecavüz etti, söz istiyorum. 

BAŞKAN — Ayrıca gündem dışı söz ister
siniz. 

2. — Bütçe görüşmeleri usulüne dair Baş
kanlığın açıklaması ve aynı konuda üç grup 
temsilcisinin önergesi. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, 1970 yılı 
Bütçe görüşmeleri hakkında Başkanlıkça bir 
program hazırlanmıştır. Bu program sayın mil
letvekillerine dağıtılacaktır. 

Bu programa göre, görüşmelere 20 Mayıs 
1970 Çarşamba gününden itibaren başlanacak 
ve her gün saat 90,00 dan 13,00 e ve 14,30 dan 
19,00 a kadar devam olunacaktır. 

Günlük programlar saat 19,30 da bitirile
mediği takdirde gece toplantıları da saat 21,00 
de yapılacak ve o günkü programın bitimi sağ
lanacaktır. 

Bu sebeple, 20 Mayıs 1970 Çarşamba günün
den itibaren (27 Mayıs Hürriyet ve Anayasa 
Bayramı günü hariç) bütçe görüşmelerinin bi
timine kadar bu şekilde hareket edilmesi hu
susunu Yüksek Genel Kurulun tasviplerine arz 
ediyorum. 

1970 programının arz ettiği veçhile yürü
tülmesi hususunu tasvibedenleı lütfen işaret bu
yursunlar. Tasvibetaniyenler.,. Kabul edilmiştir 
efendim. 

Sayın milletvekilleri, parti gruplarının müş
tereken hazırlamış oldukları bir önerge vardır, 
Genel Kurulun bilgilerine arz edip, tasvip ka
rarınızı istihsal edeceğim. 

Yüksek Başkanlığa 
1970 yılı Bütçesinin program gereğince gü

nünde bitirilmesini sağlamak ve konuşacak sa
yın üyelere imkân vermek için başlangıçta büt
çenin tümü üzerinde gruplar tarafından yapı
lacak görüşmeler; birinci defasında birbuçuk 
saat, ikinci defa söz istenmesi halinde 30 ar da
kika ile; şahıslar adına yapılacak konuşmala-
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rın ise 20 şer dakika olarak tahdidedilmesine, 
Bakanlık ve daire bütçelri üzerinde grup söz
cülerince yapılacak yazılı veya sözlü konuşma
ların Millî Eğitim Bakanlığı Bütçesi için 30, di
ğer bütçeler için 20 şer; şahıslar adına yapıla
cak konuşmalarla gruplar adına ikinci defa ya
pılacak görüşmelerin de 10 ar dakika ile tah
didedilmesine karar verilmesini arz ve teklif 
ederiz. 

A, P. Grupu C. H. P. Grupu 
Başkanvekili Başkanvekili 
Orhan Eren Necdet Uğur 

G. P. Grupu 
Başkanvekili 
Nebil Oktay 

BAŞKAN — Grupların müştereken vermiş 
oldukları takriri 'Genel Kurulun 'bilgilerine arz 
etmiş bulunuyoruz. Görüşmek istiyen sayın üye.. 
Yok. Takriri oylarınıza arz ediyorum. Kalbul 
buyuranlar... Kabul etmiyenler... KaJbul edil
miştir. 

Sayın Milletvekilleri, yine 1970 'bütçesi mü
zakeresiyle ilgili (bir hususu (bilgilerinize arz 
ediyorum. 

Program gereğince bütçeler 'üzerinde söz al
mak isteğinde bulunan ısayın milletvekillerinin 
söz kayıt işlemi 18 Mayıs 1970 Pazartesi günü 
saat 9,00 dan 10,00 a kadar, Adalet Partisi Mec
lis Grupu IGenel Kurul salonunda Başkanlık Di
vanı kâtipleri huzurunda imza mukabili yapı
lacaktır. 

Söz kaydı programındaki sıraya göre, rakam 
ile tesbit edilen bakanlık ve daireler için ola
caktır. Katma 'Bütçeler ilgili bakanlık bütçele
riyle beraber mütalâa olunacaktır. 

Henüz teşkilât Kanunları bulunmıyan ba
kanlık bütçeleri üzerinde yapılacak görüşmeler 
programda gösterilen sıralarında yapılacak ve 
cetvellerin 'okunması ve tesvibi esas bütçedeki 
ilgili bakanlık bütçesiyle oylanacaktır. 

Bütçeler üzerinde söz isteğinde bulunan sa
yın milletvekillerinin görüşmek istedikleri ba
kanlık ve daire bütçelerinin adlarını bir öner
geye yazarak, biraz evvel ifade ettiğimiz grup 
salonundaki 'görevlilere sıralarını almak sure
tiyle tevdi etmeleri başkanlıkça rica olunur. 

3. — Sayın üyelerden bâzılarının izin talep
leri hakkında Başkanlık tezkeresi (3/271) 

BAŞKAN — Millet Meclisi Başkanlığının, 
izin istekleri ile ilgili tezkeresini okutuyo
rum. 

Genel Kurula 
Aşağıda adları yazılı sayın milletvekilleri

nin hizalarında gösterilen müddet ve sebepler
le vaki izin talepleri Başkanlık Divanının 
14 . 5 . 1970 tarihli toplantısında uygun müta
lâa edilmiştir. 

Keyfiyet yüksek tasviplerinize arz olunur. 
Ferruh Bozbeyli 

Millet Meclisi Başkanı 
İzmir Milletvekili ihsan Gürsan, 60 gün 

hastalığına binaen 4 . 5 . 1970 tarihinden iti
baren, 

Trabzon Milletvekili Mehmet Arslantürk, 
20 gün hastalığına binaen 4 . 5 . 1970 tarihin
den itibaren. * 

Yozgat Milletvekili Celâl Sungur 15 gün 
hastalığına binaen 4 . 5 . 1970 tarihinden 
itibaren. 

Konya Milletvekili Necati ıKalaycıoğlu, 31 
gün hastalığına binaen 17 . 4 . 1970 tarihin
den itibaren. 

Gaziantep Milletvekili Hüseyin incioğlu, 
20 gün hastalığına binaen 10 . 4 . 1970 tarihin
den itibaren. 

Bitlis Milletvekili Z. (Abidin inan, '20 gün 
hastalığına binaen 29 . 4 . 1970 tarihinden iti
baren 

İzmir Milletvekili Fazlı Arınç, 10 gün ma
zeretine binaen '20 . 4 . 1970 tarihinden iti
baren. 

Çankırı İMilletvekili N. Çelik Yazıcıoğlu, 10 
gün mazeretine binaen 20 . 4 . 1970 tarihin
den itibaren. 

Malatya 'Milletvekili ismail Hakkı Şenlgü-
ler, 15 ıgün mazeretine binaen 4 . 5 . 1970 ta
rihinden itibaren. 

izmir Milletvekili Buıihanettin Asutay, 10 
gün mazeretine binaen 11 . 5 . 1970 tarihin
den itibaren. 

Kars 'Milletvekili Lâtif Aküzüm, 10 gün ma
zeretine binaen 6 . 5 . 1970 tarihinden itibaren. 

Sivas Milletvekili Kadri Eroğan, 15 gün 
mazeretine binaen 11 . 5 . 1970 tarihinden 
itibaren. 

Gaziantep Milletvekili Şinasi Çolakoğlu, 10 
gün mazeretine binaen 4 . 5 . 1970 tarihinden 
itibaren. 
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Rize Milletvekili Hasan Basri Aibayrak, 10 
gün mazeretine binaen 4 . 5 . 1970 tarihin
den itibaren. 

BAŞKAN — Teker teker okutup oylarını
za sunacağım. 

izmir Milletvekili İhsan Gürsan, 60 gün 
hastalığına [binaen 4 . 5 . 1970 tarihinden iti
baren, 

BAŞKAN — Kabul buyuranlar... Kabul et-
miy enler... Kabul edilmiştir. 

Trabzon 'Milletvekili Mehmet Arslantürk, 20 
gün, hastalığına (binaen 4 . 5 . 1970 tarihinden 
itibaren. 

BAŞKAN — Kabul buyuranlar... Kabul et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Yozgat Milletvekili Celâl Sungur 15 (gün 
hastalığına (binaen 4 . 5 . 1970 tarihinden 
itibaren. 

BAŞKAN — Kabul buyuranlar... Kabul et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Konya Milletvekili Necati Kalaycıoğlu, 31 
gün hastalığına binaen 17 . 4 . 1970 tarihin
den itibaren. 

BAŞKAN — Kabul buyuranlar... KaT?ul et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Gaziantep Milletvekili Hüseyin incioğlu, 
20 'gün hastalığına binaen 10 . 4 . 1970 tarihin
den itibaren. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Bitlis Milletvekili Z. Albidin tnan, 20 gün 
hastalığına fbinaen 29 . 4 . 1970 tarihinden iti
baren 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

İzmir Milletvekili Fazlı Arınç, 10 gün ma
zeretine binaen l20 . 4 . 1970 tarihinden iti
baren. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Çankırı Milletvekili N. Çelik Yazıcıoğlu, 10 
gün mazeretine binaen 20 . 4 . 1970 tarihin
den itibaren. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Malatya Milletvekili ismail Hakkı Şemgü-
ler, 1'5 gün mazeretine binaen 4 . 5 . 1970 ta
rihinden itibaren. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

izmir Milletvekili Burhanettin Asutay, 10 
gün mazeretine binaen 11 . 5 . 1970 tarihin
den itibaren. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmi-
y enler... Kabul edilmiştir. 

Kars Milletvekili Lâtif Aküzüm, 10 gün ma
zeretine binaen 6 . 5 . 1970 tarihinden itibaren. 

BAŞKAN —- Kabul edenler... Kabul etmi-
y enler... Kabul edilmiştir. 

Sivas Milletvekili Kadri Eroğan, 15 gün 
mazeretine (binaen 11 . 5 . 1070 tarihinden 
itibaren. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmi-
yenler... (Kabul edilmiştir. 

Gaziantep Milletvekili Şinasi Çolakoğlu, 10 
gün tmâzeretine ıbinaen 4 . 5 . 1970 tarihinden 
itibaren. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Rize Milletvekili Hasan Basri Aibayrak, 10 
gün mazeretine binaen 4 . 5 . 1970 tarihin
den itibaren. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kafoul etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

4. — Vazife ile yurt dışına giden Dışişleri 
Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil'e Devlet Bakanı 
Refet Sezgin'in vekillik etmesinin uygun bulun
duğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/270) 

BAŞKAN — 'Cumhurbaşkanlığının bir tez
keresi vardır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Vazife ile yurt dışına (giden Dışişleri Bakanı 

ihsan Sabri Çağlayangil'in dönüşüne kadar; 
Dışişleri ^Bakanlığına, Devlet Bakanı Refet fSez-
gin'in vekillik etmeısinin, (Başbakanın teklifi 
üzerine, uygun görülmüş olduğunu arz ederim. 

Cevdet Sunay 
'Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — 'Genel Kurulun bilgilerine su
nulur. 

5. — 5448 sayılı Posta Kanununun 62 nci 
maddesinin değiştiril/meşine dair kanun tasarısı
nın geri gönderilmesine dair Başbakanlık tezke
resi (1/247, 3/268) 

BAŞKAN — Başbakanlığın bir tezkeresi 
vardır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi: 19 . 3 . 1970 tarih ve 71 -528/2061 sa

yılı yazımız. 



Millet Meclisi B : 81 

Ulaştırma Bakanlığınca hazırlanan ve ilgi- I 
deki yazımızla sunulan, «5448 sayılı Posta Ka
nununun 62 nci maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun tasarısı» nm geri gönderilmesine müsa
ade buyurulmasmı rica ederim. 

Süleyman Demirel 
Başbakan 

BAŞKAN — Tezkerede foaJhse konu kanun 
tasarısı igeri gönderilecektir. 

6. '— Devlet İhale Kanunu tasarısının geri 
gönderilmesine dair Başbakanlık tezkeresi (1/260, 
S/269) 

BAŞKAN — Başbakanlığın ikinci bir tezke
resi vardır, onu okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi: 20 . 3 . 1970 tarih ve 71-213/2108 sa

yılı yazımız. 
Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve ilgideki 

yazımızla sunulan, «Devlet İhale kanunu tasa
rısı» nm geri gönderilmesine müsaade buyurul
masmı rica ederim. 

Süleyman Demirel 
Başbakan 

BAŞKAN — Tezkerede ibaJhse (konu olan ka
nun tasarısı geriıverilmiştir. 

7. — Konya Milletvekili Necmettin Erba-
kan'ın, Müşterek Pazar konusundaki tasarruf ve 
tutumlarından dolayı Anayasanın 89 ncu mad
desi uyarınca Hükümet hakkında bir gensoru 
açılmasına dair önergesi (11/5) 

BAŞKAN — Önergeyi okuttuktan sonra 
önerge sahibine, gruplar adına söz istiyen grup 
sözcülerine ve Hükümete söz vereceğim. 

Önergeyi 'okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığı Yüksek Katma 

özü : «Müşterek Pazar» konusun
daki tasarruf ve tutumlarından 
dolayı Hükümet hakkında genso
ru açılmasına dair önerge. 

Müşterek Pazar, malûm olduğu üzere, altı 
Batı - Avrupa ülkesinin aralarında birleşerek 
tek bir devlet olma gayesi ile giriştikleri bir ha
rekettir. Bu harekete, 19 ncu Asırda Alman
ya'da mevcut birçok prensliklerin aralarında 
gümrük indirimleri tatbik etmek suretiyle bilâ-
hara siyasi olarak birleştikleri tarihî tecrübesi 
göz önünde bulundurularak, önce iktisadi bir 
bütün teşkil etmeye matuf adımlarla girişilmiş, 1 
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I 25 Mart 1957 de Roma Anlaşması imzalanarak 
Almanya, Fransa, İtalya, Belçika, Hollanda ve 
Lüksemburg arasında «Müşterek Pazar» meka
nizması işletilmeye başlanmıştır. 

Müşterek Pazar, üye memleketlerin siyase-
ten tek bir Devlet olmalarını nihai gaye olarak 
öngörmektedir. Atılan adımlar bu gayeye gö
re tanzim olunmaktadır. Müşterek Pazarda üye 
memleketlerin her birinin millî hüviyeti yerine 
önce milliyetten tecrit edilmiş umumi iktisadi 
mefhum ve hareketlerin yerleşilmesine çalışıl
makta ve bunun neticesi olarak da ortada «Ser
maye» iş görmekte ve fakat bu sermayenin ne 
için ve sonunda hangi ideolojik gayelere hizmet 
edeceği sorulamamaktadır. Bu yönü ile Müşte
rek Pazar Avrupa'dan çok Amerika'daki bâzı 
malûm sermaye çevrelerinin işine yaramaktadır 
ve tatbik mekviine konulusundan takriben 12 yıl 
sonra Avrupa'nın mezkûr sermaye çevresi he
sabına çalıştılmasmı müncer olan neticelerini 
vermeye başlamıştır. Müşterek Pazarın bugü
ne kadarki tatbikatında Avrupa'nın takriben 
3 bin büyük firması Amerikan sermayesi tara
fından satmalmmış olup bu firmaların Ameri
ka'ya yılda net kâr transferleri 13 milyar dolar 
mertebesine erişmiş bulunmaktadır. Bugün biz
zat Müşterek Pazar memleketleri düşünürleri 
bu neticelere karşı reaksiyon göstermeye ve şi
kâyete başlamışlardır. Fransa'da Devlet, Fran
sız şirketlerinin hisse satışlarını kontrolü altına 
almış ve önemli müesseselerin hisse senetlerinin 
büyük yabancı sermaye çevreleri tarafından sa-
tınalmmalarına mâni olucu tedbirler getirerek 
Müşterek Pazarın anagayelerine zıt hareketlere 
tevessül etmeye başlamıştır. 

Türkiye'nin her şeyden önce içtimai bünyesi, 
dünya görüşü ve tarihî seyir ve şuuru Batı - Av
rupa memleketleri ile aynı. bir siyasi bünye içe
risinde birleşmesine mânidir. Nüfus çoğunluğu, 
maddi imkânlar arasında dengesizlik vardır. 
Böyle bir birleşme Türkiye'nin Batı memleket
ler camiası içinde eritilmesi mânasını taşır. 

Diğer yandan Türkiye ile Batı memleketle
ri arasında halen iktisadi seviye bakımından 
büyük farklar vardır. Dolayısiyle Batı ile Müş
terek Pazar Türkiye'nin Batı memleketlerinin 
bir sömürgesi ve işçisi haline gelmesi neticesini 

l doğuracak mahiyettedir. 
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Müşterek Pazar mülkiyet edinmeyi serbest 
bırakmaya mecbur ettiğinden Türkiye'nin birçok 
müessese ve topraklarının gayri iktisadi maksat
larla Dünya hâkimiyeti peşinde koşan büyük 
kapitalist çevreler tarafından satmalmması ger
çekleşecek ve bu durum tasavvuru dahi gayri-
kabil vahim neticeler doğurabilecektir. 

Müşterek Pazarın getireceği ileri sürülen 
faydaların bu mühim dâvalar yanında mukayese 
olunamazlar, kaldı ki, sayılabilecek iktisadi fay
daların başka yollarla telâfisi imkânları mev
cuttur. 

Türkiye'nin menfaati ve icapları Batı ile 
Müşterek Pazara girmek yerine tarihî ve kül
türel bağlarla bağlı olduğu ve ekonomik seviye
leri arasında bir dengenin mevcut bulunduğu 
Doğu memleketleri ile bir müşterek pazar kur
masını gerekmektedir. 

Bu mühim hakikatler muvacehesinde Hükü
met aşağıdaki tasarruf ve tutumlarından dolayı 
mesul bulunmaktadır : 

1. Evvelce yapılmış anlaşmaya göre, hazır
lık döneminde hazırlıklar tamamlanamadı ise 
geçiş döneminin başlatılması ileriye kaydırıla-
bileceği halde hazırlıkların yapılamamış olması 
gerçeğine rağmen Hükümet Türkiye'yi bir em
rivaki ile geçiş dönemine biran evvel sokmanın 
gayreti içindedir. 

2. Müşterek Pazar konusunun bu önemli 
noktada Yüce Mecliste görüşülmesini temin iğin 
çeşitli partilerin aylardan beri isteklerine rağ
men Hükümet bu önemli konu hakkında Yüce 
Meclise etraflı bir izahatta dahi bulunmamıştır. 
Konunun Yüce Mecliste görüşülmesinden kaçın
maktadır. Hükümet Yüce Meclisi, bu çalışma 
devresi sonunda tatile girdiğinde, birden bire 
geçiş dönemine girildiğine, dair bir emrivaki İİJ 
karşı karşıya bırakabilir. 

3. Sayın Başvekil ne pahasına olursa olsun 
geçiş dönemine bir an evvel girileceğini peşinen 
ifade etmişlerdir. Bu durum bilâhara Müşte
rek Pazar memleketleri ile oturulan pazarlık 
masasındaki görüşmelere tesir etmiştir. Türkiye 
nasıl olsa girecek diye karşı taraf Türkiye'ye 
hemen hemen hiçbir menfaat temin etmiyen, 
buna mukabil birçok zararları dokunacak olan 
teklifler ile Türk Heyetinin karşısına çıkmak 
yolunu tutmuştur. ' 

4. Geçiş dönemine girilmesi için hazırlıklar 
tamam olmadığı halde ve bu durum Devlet Plân

lama Teşkilâtı uzmanları rapor ve neşriyatında 
belirtildiği halde Sayın Başvekil ve Sayın Ha
riciye Vekili uzmanların sözünü dinlemeden ge
çiş dönemine derhal girilmesini istemektedirler. 

5. Devlet Plânlama Teşkilâtı geçiş dönemi
ne hemen girilmesinin karşısında olduğu halde 
Saym Sanayi Vekili Bütçe Komisyonu müzake
relerinde Plânlamanın geçiş dönemine derhal gi
rilmesine taraftar olduğunu ifade buyurmuşlar
dır. 

6. Türkiye'nin asıl menfaati Doğu memle
ketleri ile bir müşterek pazar kurmakta olduğu 
halde Hükümet, geçen hafta Pakistan'ın bu ko
nuda getirdiği teklife gereken alâkayı göster
memekle hatalı hareket etmiştir. 

7. Hükümet hazırlık döneminde yapılması 
gerekli çalışmaları ciddî bir şekilde ele almamış 
ve alınması gerekli tedbirleri yerine getirme
miştir. Sanayi Bakanlığı Müşterek Pazarla il
gili büroyu kurmak için daha yeni bütçe ile ha
rekete geçme teşebbüsünde bulunmaktadır. 

Arz olunan sebeplerden dolayı Hükümet 
hakkında gensoru açılması için işbu önergenin 
gündeme alınmasını ve kabulü için oya vaz'ını 
saygı ile rica ederim. 

Konya Milletvekili 
Necmettin Erbakan 

BAŞKAN — Takririnizi açıklamak üzere 
buyurun, 'Sayın Erbakan. 

NECMETTİN ERBAKAN (Konya) — Muh
terem Başkan, muhterem yüce Meclis üyeleri, 

Müşterek Pazar konusundaki tasarruf ve 
tutumlarından dolayı hükümet hakkında gen
soru açılmasına dair Yüce Meclise 13 Mayıs 
1970 günü sunmuş olduğum Önergem biraz ön
ce tekrar okunmuş bulunuyor. 

Bu gensoru önergesinde yedi muhtelif sebep
ten Hükümetin Müşterek Pazarla ilgili tutum ve 
tasarruflarından dolayı mesul olduğu belirtil
mektedir. Bu mesuliyetin derece ve mahiyeti
nin Yüce Meclis huzurunda açıklığa kavuşa
bilmesinden önce her şeyden evvel (Müşterek 
Pazar nedir, Müşterek Pazar niçin kurulmuş
tur, asıl gaye ve hedefleri nedir, Ronıa Anlaş
ması nedir, Ankara Anlaşması nedir, hangi şart
lar altında ve ne gibi düşüncelerle imzalanmış
tır, geçiş dönemi nedir, çeşitli yönlerden mahi
yeti nedir, Türkiye hakikatte geçiş dönemine 
girmeye hazır mıdır değil midir girmeli mi-
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dir) konularının çok kısa olarak dahi olsa, ay
dınlığa kavuşturulması zarureti vardır. 

Ortak Pazar nedir? 
Ortak Pazar; Almanya, İtalya, Fransa, Ko

landa, ıBelçika Lüksemburg' devletleri arasında 
1957 yılı Mart ayının 25 nci günü Roma'da im 
zalanmış olan Roma Anlaşması ile aralarında 
kurdukları ekonomik, kültürel, sosyal ve siyasi 
bir ortaklıktır. Bu anlaşma hudutsuz bir süre 
için akdedilmiştir. 

Ortak Pazar niçin kurulmuştur, gayesi ne
dir? 

Ortak Pazarın hakikî gayesinin mezkûr altı 
memleket halkı tarafından apaçık görülen bü
yük reaksiyonların doğmaması için Roma An
laşmasının gerek gaye maddeleri, gerekse diğer 
maddeleri sen derece titizlikle, gizlilikle ve us
talıkla kaleme alınmıştır. Bunun için Roma An
laşmasını okuyarak Ortak Pazann niçin kurul
duğunu ve gayesinin ne olduğunu anlamak 
mümkün değildir. Bilâkis, insan Ortak Pazann 
mahiyetini ve hakiki gayesinin ne olduğunu baş
tan bilerek Roma Anlaşmasını okursa ancak o za
man anlaşmanın ne demek istediğini kavnya-
bilir. Ortak Pazar, ikinci dünya harbinden son
ra yıkılan Avrupanın yeniden dünya hâkimiyeti 
kurma projesidir, tg-aksiyon, halkının ekseri
yeti Katolik olan altı Avrupa memleketi arasın
da kurulmuştur. 

Münihli bir profesörün memleketimizin ta
nınmış bir profesörüne Münih'te ifade ettiği gi
bi, Müşterek Pazar, Roma Anlaşmasından ön
ce Roma Katolik Kongresinde karara bağlan
mıştır. Bu kongrede zamanın üç Katolik Baş
bakanı De Gasperi, Schuman ve Adenauer bu
lunuyorlardı. O kongrede Katolik devletlerin 
bir birlik kurması fikri işlenmiş. 

Bugün Almanya'da, Doğu Almanya'dan vâ
ki göçlerle Protestanlar ekseriyeti almaya baş
lamışlardır. Son gü'nlerde ingiltere vte iskandi
nav memleketlerinde Ortak Pazara alınması 
hâdisesi, hakikatte muayyen formüllerle Pro-
testanlarla Katolikler arasında bir işbirliği ya
pılması hadisesidir. Ortak Pazar, asırlar boyu 
sömürgeci olmuş emperyalist batı Avrupa 
memleketlerinin çağımızın şartlanna uygun 
olarak yeni bir sömürgecilik geliştirme sistemi
dir. Birçok Afrika memleketlerinin ve bu arada 
Türkiye'nin Ortak Pazara alınması isteği, bu 

sömürgeciliğin yeni metotlarının tatbik edil
mesi içindir. Batı memlekelterinde istismarcı 
sömürgecilik bunlann Yahudi, Hıristiyan, Grek 
medeniyetine mensup olmalarından ileriye gel
mektedir. 

Osmanlı imparatorluğu da birçok ülkeleri 
kendi hudutları içerisinde toplamıştı, îfakat hiç
bir zaman batı sömürgeciliği zihniyetinden ha
reket etmemişti, çünkü, temelini islâm medeni
yetinden almakta idi. Aradaki farkı belirtmek 
için sadece vaktiyle ingiltere'nin bir sömürge
sini kaybetmesi tehlikesi dolayısiyle ingiltere 
Parlâmentosunda yapılmış olan bir konuşmada, 
«şimdi o memleketin kürk ticareti ne olacaktır» 
endişesi eleştiriliyordu. Halbuki, Ruslar tara
fından Osmanlıların Güney Rusya'daki bir ara
zisine hücum vâki olduğunda padişah, «eyvah 
Osmanlı ülkesine bir hücum vâki olmuştur» di
ye düşünmüş ve konuşmuştu. Aslında Ortak 
Pazann İkinci Dünya Harbinden sonra bilhas
sa Alman Milletini yeniden dünya hâkimiyeti 
peşinde koşan bâzı siyonist çevrelerin sabibol-
duklan büyük kapitali nemalandırmak için ça
lıştırmaya matuf daha iç plândan gelen bir 
projenin tatbikatı olup olmadığı konusu ayrı
ca ehemmiyetle incelenmeye değer çok mühim 
bir konudur. Zira bugün, Ortak Pazar ülkeleri 
kendilerini istilâ eden büyük kapitalistlerden 
şikâyetçidirler. Oniki yıl içerisinde üejbin büyük 
Ortak Pazar müessesesi Amerika'daki siyonist 
kapitalistler tarafından satınalmmış ve 1069 yı
lında bu üç büyük firmanın Amerika'ya yap
tığı net kâr transferi 13 milyar dolan bulmuş
tur. Bugünkü israil'in, Büyük Millet Meclisinin 
içinde Teodor Hels'in heykeli bulunmaktadır. 
Yüz sene önce Viyana'da yaşıyan ve İsrail pro
jesinin temelini atan bu Siyonist, devrinde, İs
rail'in ilk alması icabettiği topraklann haritası
nı çizmiş ve bu haritada Türkiye topraklarının 
büyük kısmı İsrail'in bir vilâyeti olarak göste
rilmiştir. israil projesi aslında budur. 

incil'de de Kayseri'ye kadar uzanan Asuri-
lerin ülkesinin İsrail'e aidolduğu zikredilmek
tedir. Batı, gerektiğinde İsrail'in bu projesine 
göz yumabilir. Müşterek Pazann ekonomik 
maksatlarının çok ötesindeki gayeleri ve tatbi
katları mevcuttur. Bilhassa üye devletler arazi-
lerini yabancılann satınalmalanna açık tutma-
lan maddesi, Türkiye'nin birçok topraklannın 
art ve ileri maksatlı kapitalist dünya siyonist-
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leri tarafından rahatça ve çok ucuz fiyatla sa-
tınalmmasını da imkân dâhiline sokabilir. Bu 
durum, Türkiye'nin israil'e bir vilâyet olarak 
hazırlanması neticesini intacedebilir. Bu bakım
dan bir 'sömürge olarak faydalanmak için batı, 
Türkiye'nin Müşterek Pazara girmesini iste
mekte, dünya ıSiyonisltleri de bu girişi arkadan 
arkaya desteklemektedirler, işte, Müşterek Pa
zar meselesine aslında bu açıdan bakmak zaru
reti vardır. 

Roma Anlaşmasının asıl mahiyeti; Roma 
Anlaşması altı Katolik memleketin tek bir dev
let teşkil etmek için bu gayeyi o memleketlerin 
halklarına reaksiyonundan koruyarak tedri
cen gerçekleştirmeye matuf bir anlaşmadır. He
men belirtelim ki, Müşterek Pazar konusu asla 
ve kafa sadece ekonomik bir konu değildir. 
Türkiye'yi bu maceraya sürüklemek istiyen-
ler, Müşterek Pazarın, aslında ekonomik oldu
ğundan daha çok, sosyal, kültürel, siyasi ve ide
olojik bir konu olduğunu daima milletin gözün
den saklamaya gayret etmektedirler. Bu müna
sebetle hattâ A'rikara Anlaşmasının ekonomi 
Ötesindeki hükümlerini ihtiva eden üçüncü bö
lümüne dahi bu gizleme maksadiyle, ekonomik 
nitelikleri sair hükümler Ibaşlığı konulmuştur. 
Halbuki, bu başlık altındaki 12 nci maddeden 
21 nci maddeye kadar olan maddelerin maksat 
ve şümulleri ekonomik olmaktan ziyade sosyal, 
kültürel, siyasi ve ideolojiktir. 

Roma Anlaşmasının ekonomi ötesindeki 
maddelerine bir bakış yapıldığı saman, ne ya
pılmak istendiği ve hu anlaşmanın asıl mahiys-
tinin ne olduğu kolaylıkla ortaya çıkar. 

Bu anlaşmanın 12 nci maddesi şunu söyle
mektedir : «Millî hükümetler Gümrük Vergisi 
veya Gümrük Vergisi tesiri yapabilecek ver
giler koyamazlar» 

25 nci maddesi; «Ortak Paızar dışı ülkeler
den ithalât, Orltak Paziar Komisyonunun ımü-
saadeısime bağlıdır.» 

40 ilâ 45 ntei maddeleri: «Millî nizamlar 
yerine ortak nizamlar konulacaktır. Tarımla 
ilgili maddelerin gereği olarak tarım siyaseti
ni, Topluluk Konseyinin Tarım Komitesi tâyin 
eder, taran işlerini bu komite yürütür.» 

Madde 54: «Yerleşime serbestisini sınırllıyan 
kanunlar kaldırılacaktır. 'Serbest anıeslek sahip
leri ve işçiler, istediği anda istediği yere yer

leşip çalışabilecek, diğer bir memlekette g'ay-
rimenkul edinebileceklerdir.» 

Madde 57: «Serbest Meslek yapabiıliecekler-
dir.» 

Madde 58: «Şimketler mülk edinme ve yer
leşme hakkı tanınmıştır.» 

Madde 67: «Sermaye hareketleri ısiertoesıfotir.» 
Madde 89: «Korkunç maddelerden biri -

«Prensiplerin ihlâline son verilmediği takdir
de, Komisyon bunu tesbit eder, kararını yayın
lar. Durumun ıslah edilelbilmeısi için, şartlarını 
ve şıeMini bizzat kendisinin 'tâyin edeceği, ted
birleri almaya üye devletleri mezun kılar.» 

Anlaşımada tedbirleri almaya mezun kılma 
Tehdidi, statünün birçok maddelerinde görül
mektedir. Ancak, hiçbir yerde bu durumlarda 
alınacak tedbirlerin ne olduğu, nıe loilacağı açık
lanmamıştır. Tedbir kapıları askerî istilâya ka
dar acık bırakılmıştır. 

Madde 211: «Topluluk, her üye Devlette 
millî mevzuatla hükmî şatolara tanıman en ge
niş hukukî (ehliyeti 'haizdir. Topluluk menkul 
ve gayrimenkuller satınalabilir, bunları dev-
r'ede'bilir, dâva açabilir. Bütün konularda Top
luluğu Komisyon temsil 'eder.» 

Görülüyor İki, millî Devlet, millî hâkimiyet 
diye birşey kalmamaktadır. Bugün merkezî 
Hükümet bir Valiye nasıl hükmederse, Ortak 
Pazar Konseyi de Türkiye'ye öyle hükmede
cektir. Ortak Pazar Konseyinin ne olduğu ise 
çok 'enteresandır. Nitekim statünün dördüncü 
maddesinde «Camiada mevcut vazifeleri, kuvve
den fiile çıkaracak teşekküller şunlardır» de
nilmekte, «Meclis, bir Ikonısey, Ifoir komisyon 
ve 'bir adalet divanı» 'zikredilmektedir. istişari 
mahiyette vazifelerle görevli bir istişari ve iç
timai komite, Konseye ve Komisyona yardım 
«der denilmektedir. Bu maddeye göre, tek bir 
Devlet düşünülmektedir. Burada meclis, o 
Devletin konseyini yani, hükümetini ifade et
mektedir. Or*tak Pazarın halen 142 üyelik par-
I om ariter bir meclisi vardır. Üç büyüklerden 
Almanya, İtalya, Fransa. Her ıbirinin bu mec
liste 86 şar, Belçika ve Holanda'nın 14 er ve 
Lüksıemburg'un 8 üyesi Munmaktadır. 

Madde 148: «Konsey kararları, işbu anlaş
mada 'aksine hüküm bulunmadığı (takdirde, mü-
retıfcap azanın ekseriyetiyle alınır. 

2. Konsey kararlan için ımevsuf ©kseriye-
tm şart olduğu (hallerde, Konsey üyelerin oy-
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ilan aşağıdaki emsallere göre hesaplanır. Al
manya 4, Fransa 4, İtalya 4, Belçika 2, Holan-
da 2, Lükseoniburg 1. 

'Görülüyor ki, Konsey büyük devletlerin hâ
kimiyeti altındadır. Bugün için 200 milyonluk 
yarın Protestanlar da ıgirense 400 milyonluk 
bir Hıristiyan kütlemin içerisinde 35 milyonluk 
Türkiye, Konseyde bir üyelikle bulunacak ve 
sadece büyüklerin emirlerine ıttıla kesbede-
cek. 

Müşterek Pazara girmiek demek, Türkiye'ye 
önümüzdeki beş yıl, on yıl yirmi yıl hattâ elli 
ve yüz yıl için değiil sütfesiz istikâmet vermek 
•mahiyetindedir. Bu kadar mühim bir meselenin 
Türkiye'yi birkaç yıl idare etmek için ıseçil-
hiş hükümetlerin, milletin (arzusuna uymıyan 
karar ve inisiyatiflerinle bırakmak ne doğrudur 
ne de mümkündür. Milletlerin Ibu Ikadar uzun 
vadeli meselelerine muvakkat hükümetler de
ğil, o milletin topyekûn kendisi Ve hiç değilse 
aydınlar camiası karar Verebilir. Türk Milleti, 
ıhakiki mânasını bir kültürel ve linanç sistemi 
«içerisinde erimek olan Müşterek Pazara gir
mesi mümkün değildir. Türkiye'nin tarihî, sos
yal, kültürel yapısı ve inanç ©istemi buna mâ
nidir. Bu Müslüman milletin, bir Hıristiyan 
topluluğu içerisinde erimesine imkân verilemez. 
Türkiye, bugünkü uzun vadeli dünya gelişme
leri karşısında kendi anastiatüsünü tesbit et
meye mecburdur. Bir milletin aydınlarının se
ferber olması ve milletin topyekûn arzusuyla 
tâyin edilecek bir konudur bu konu. Türk Mil
leti ancak kendi inanıçlariyle bağdaşan mem
leketlerle Ortak Pazar kurma yoluna gidebilir. 

Burada çok önemli bir noktaya işaret etmek 
isterim. 

Bugün Türkiye'de ufak bir zümre Müşterek 
Pazara girilmesini arzu etmektedir. Bâzı kim
seler de Müşterek Pazarın siyasi ve sosyal cep
hesini 'hiç düşünmediği için bunu gafilâne bir 
şeklide müdafaa etmektedirler. Müşjterek Pa
zara girilanesirii militan bir 'şekilde müdafaa 
edenler, dikkat edilirse, lâikliği dinsizlik veya 
dine karşı lâkaydı şeklinde tefsir edenler ve 
batılılaşmayı, batının maddi medeniyet ve tek
niğinin çok ilerisinde, Batı Hıristiyan dünyası
nın inanç ve kültüreli sistemini benimsemek şek
linde anlıyanlar, îslâmiyeti gelişmemizin en
geli telâkki eden ve fakat bu fikir ve kanaat

lerini açıkça ifadeden çekinen kozmopolit züm
reler, Türkiye'nin biran evvel Müşterek Pa
zara girmesini, bu gayelerinin gerçekleişmesi yö
nünde hararetle savunmaktadırlar. Bu zümre
lere mensup bâzı kimseler, vaktiyle bâzı kon
feranslarında «Müşterek Pazara girme, Türk 
sanayiini batırabilir, iktisadi bakımdan zararlı 
olabilir» şeklinde yöneltilen soruya, şöyle ce
vap vermişlerdi: «Arkadaş şimdi sanayi ile uğ
raşacak vaktimiz yok, Türkiye'nin tanzimattan 
beri batılılaşmak yönünde elde ettiği en mü
sait fırsatı kaçıranlayız» demişler. Bu (sözler, 
Türkiye'yi biran evvel Müşterek Pazara »ok
umak isitiyenlerin asıl düşüncelerinin ne olduğu
nu orttaya koymaktadır. Kaldı ki, aşağıda sırası 
geldiğinde belirtileceği gibi, Müşterek Pazar 
Türkiye'ye iktisadi yönden toplam olarak fay
da değil, büyük zararlar getirecek bir teşek
küldür. 

Ankara anlaşması nedir, hangi şartlar al
tında ve ne düşünülerek yapılmıştır; Türkiye 
Müşterek Pazarla girmek için ilk müracaatını 
1959 yılında yapmıştır. Bu müracaatın o zaman
ki şartlara göre esbabı (mucibesi şu idi. İkinci 
dünya harbinden sonra Rusya'da bir Stalin ida
resi mevcuttur. Bu idare Deli Petro'dan beri 
gelen emperyalist siyasette paraleli olarak Av-
ır.panm Doğusundaki memleketleri kendi he
gemonyası altına aldı ve ayrıca Türkiye'den de 
birtakım taleplerde bulundu. Türkiye bu mü
tecaviz durum karşısında kendisini korumak 
için Batıya yanaştı ve Batı ile her sadaha iş
birliğini uygun gördü. Bu sırada Yunanistan 
Ortak Pazara müracaat etti. 

Bunun üzerine, aman Yunanistan kendi mal
larına birtakım 'avantajlar temin ediyor, ihra
catımızın oldukça önemli bir kısmını kapsıyan 
Batı bloku ile, bu avantajları biz de temin ede
lim dendi ve aynı zamanda kredi teminine de 
faydası olur diye düşünüldü ve 3 - 4 hafta içe
risinde Türkiye'de Müşjterek Pazara müracaat 
etti. 

O zaman Müşterek Pazarın çok önemli olan 
birçok cepheleri etraflı bir şekilde incelene
medi. Müracaat alelacele bir karar ille yapıldı. 
Bu müracaatlar da, C. H. P. o zaman bu mü
racaatlara muhalif idi. Sene 1963'e gelince Ba
tılılar Türkiye'nin Müşterek Pazara özel statü
lü bir üye olarak katılmasını uygun gördüler 



Millet Meclisi B : 81 

ve İkinci Koalisyon Hükümeti zamanında 13 
Eylül 1963 *e Ankara anılaşması yapıldı. 1 Ara
lık 1064 te ide bu anlaşma yürürlüğe girdi. Bu 
anlaşma Türkiye'yi beş yıllık bir inanırlık dev
relinden sonra geçiş dönemine ısıokuyor,. onun 
arkasından da beliıli bir sürede Müşterek Pa
zara İtam üye olmaya hazırlıyor. Bilâhara Müş
terek Pazara üye 'olmlaya karar verilirse, tam 
üye (olmak devresi başflıyor. 

Hazırlık devresinde sadece Türkiye'ye ait 
tek taraflı tâvizler veriliyor, geçiş dönemine 
girildikten sonra ise belirli bir süre içerisinde 
yapılan son tekliflere göre 22 yılda tedricî ve 
programı baştan tesbit edilmiş zecrî adımlarla 
yavaş yavaş Müşterek Pazarla Gümrük Birliğine 
ekonomi politikası birliğine ve Müşterek Pa
zarın sair kültürel, sosyal ve idari birliğine in
tikal ediliyor. Bu devre esnasında kararlar Müş
terek Pazarla Türkiye'nin müştereken teşkil 
edecekleri bir ortaklık konseyi vasıtasiyle alı
nıyor, ortak konseyinde Türk temsilcisi var
dır ve kararların oy birliğiyle alınması gerek
lidir. Bu durum zahiren, Türkiye'nin geçiş dö
nemi esnasında istemedeği bir hususun kendisi
ne tatbik edilemiyeceğini ifade etmeye çalışı
yorsa da, hakikatte Ankara Anlaşmasının tümü 
ve geçiş dönemine girilirken yapılması mukar
rer katma protokol öyle âmir hükümleri ihtiva 
etmektedir ki, ortaklık konseyinin alacağı ka
rarlar sadece fiiliyatta anadâva ve gayeler ya
nında teferruata taallûk eden kararlar olabi
lecektir. 

Bu itibrla, Ankara Anlaşmasının en mühim i 
adımı atma protokolün tesbiti ve yürürlüğe 
konması hadisesidir. Bu hâdise, bir kırmızı çiz
gi mahiyetindedir. Türkiye, halen bu kırmızı 
çizginin önünde bulunmakta, 'kırmızı çizgiyi aş
tıktan sonra hakikatte Müşterek Pazar'dan dö
nüş bulunmamaktadır. 

Türkiye, bugüne kadar bütün dış taahhüt-
lerine ve anlaşmalarına sâdık kalmış bir mem
lekettir. Milletlerarasındaki bu itibarımızı ko- j 
rumamız son derece önemli bir husustur. Ve ! 
her türlü titizliği göstermemize değer. Ankara I 
Anlaşmasının, ek protokolünün - 1 numaralı ek 
protokolün - 1 nci maddesinde tanman imkân- j 
lar diye Türkiye geçiş dönemine girme işlemini 
1 , 12 . 1969 tarihinden itibaren 6 yıl daha ge
ciktirebilir. Ondan sonra da mezkûr maddenin | 
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son paragrafındaki maddeye uyularak Türki
ye, gerekirse Ortak Pazar'a girme yerine, bu
gün İspanya, Yugoslavya ve israil'in yaptığı 
gibi, anlaşmalarla ilişki kurma rejimine döne
bilir. Böylece Ortak Pazar'ın ekonomi dışı ve 
Ötesindeki birtakım taahhütlerden ve vahîm ne
ticelerden kendisini kurtarabilir. 

Böyle bir hattı hareket beynelmilel anlaş
malarımıza uygun bir hareket tarzı olur. Bu 
bakımdandır ki, Ankara Anlaşmasının en mü
him hâdisesi, katma protokolün tesbiti ve geçiş 
dönemine girilmesi hadisesidir.. Onun için bu 
hâdise bir kırmızı çizgi teşkil etmektedir. 

Muhterem milletvekilleri; şu anda Yüce 
Meclisin huzurunda Ortak Pazar hakkında bir 
genel görüşme yapmıyoruz. Ortak Pazar hak
kında Hükümetin tutum ve tasarruflarındaki 
birtakım kusurlu hareketlerinden dolayı bir 
gensoru önergesinin müzakeresini yapıyoruz. 

Bu itibarla, bendeniz bu gensoru önergesin
de Hükümete atfedilen kusurların derecesinin 
tesbitinin aydınlığa kavuşması için buraya ka
dar arz ettiğim umumi malûmatı sizlere sun
mak ihtiyacını ve zaruretini duydum. 

Şimdi, bu genel tabloyu inceledikten sonra, 
gensoruda Hükümete atfedilen kusurların ha
kiki mahiyetleri hususunda sizlere aşağıdaki 
açıklamaları sunmayı bir zaruret sayıyorum. 

Muhterem milletvekilleri, gensorunun birin
ci maddesinde, evvelce yapılmış anlaşmaya gö
re hazırlık döneminde hazırlıklar tamamlanma
dı ise, geçiş döneminin başlatılması ileriye kay-
dırılabileceği halde hazırlıkların yapılamamış 
olması gerçeğine rağmen, Hükümet. Türkiye'
yi bir emrivaki ile geçiş dönemine biran evvel 
sokmanın gayreti içindedir, diyoruz. İthamımı
zın birincisi.... 

Müsaade buyurursanız bu hususta şu açık
lamaları yapmayı zaruri görüyorum; Sayın De
mire! ile 69 seçimlerinin hemen arkasından Mil
liyet Gazetesi Başyazarı Abdi İpekçi bir müla
kat yapmışlar ve bu mülakat, gazetede bütün 
teferruatiyle neşredilmiş idi. Seçimlerin arka
sından, yani Kasım ayında bu gazetede neşre
dilmiş olan yazıda Sayın Demirel, «Müşterek 
Pazar'ın hazırlık dönemine ait hazırlıkların ta
mamlandığını ve geçiş dönemine biran evvel gi
rilmesi icabettiğind» sarahaten ifade etmek ce
saretini göstermişlerdir. 
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Yine, Yüce Meclise, Kasım içerisinde geti- ı 
rilmiş olan Hükümet programında 'Sayın De
mirel, Ortak Pazar konusunda aynı mütalâayı 
serdetmişler ve «memleketin hazırlıkları ta
mamdır, biz geçiş dönemine vaktinde - Anlaş
mada zikredilmiş olan Aralık 1969 da - derhal 
gireceğiz» demişlerdir. Hükümet programının 
Şubat aymda, malûm hâdiseden sonra tekrar 
Meclise takdimi esnasında ıSayın Demirel aynı 
konuya temas etmişler ve «derhal geçiş döne
mine girileceğini» tekrar ifade etmişlerdir. 

Ayrıca, Sayın Demirel, Yüksek Plânlama 
Kurulundaki toplantılarda geçiş dönemine der
hal girilmesi ve Batılı memleketler tarafından 
Türkiye için istenen sekiz yıllık listenin sürat
le hazırlanması hususunda, teknik elemanların 
bütün muhalefetine rağmen, onlara emir ve 
direktif vermişlerdir. 

Teknik elemanlar, Türkiye'nin 67 ithalâtı
nın % 20 sine tekabül edecek mahiyette sekiz 
yıllık bir liste hazırlanmasına teknikman imkân 
olmadığını bildirmeleri karşısında ve ancak 
% 13 ü doldurabilecek bir liste yapmaları müm
kün olduğu halde, kendilerine bu listenin % 20 
ye çıkartılması hususunda tekrar emir vermiş
lerdir. Bu liste halen Brüksel'de hazırlanmak
tadır ve Devlet Plânlama uzmanları bu listenin 
% 13 ten yukarıya çıkartılamıyacağı hususun
da ısrar etmektedirler. Halbuki, iki gün önce 
Erzurum'da yapılan Türk - İş kongresinde Sa
nayi Bakanının bir beyanından edindiğimiz ma
lûmata göre, bu listenin hazırlandığından bah-
solunmaktadır. 

Bu % 20 lik listeyi kim hazırlamıştır? Mem
leketin, Devletin asıl uzmanlarının hazırlama
dığı bir liste ile biz bu müzakerelere nasıl gi
rebiliyoruz? 

Sayın Demirel ve Sayın Hükümet mensup
ları geçiş dönemine girmeye hazır olmayı böy
le % 20 lik bir listenin mizanının tutmasından 
ibaret mi sayıyorlar, yoksa bu büyük mesele
nin farkında mıdır? 

Muhterem üyeler, ıSayın Çağlayangil bun
dan bir müddet önce, yani daha Aralık ayında- I 
ki konuşmalar sırasında Rotary Klüpte,, nasıl 
bir klüp olduğu cümlece malûm olan bu Rotary 
Klüpte yaptıkları bir konuşmasında - ki, An
kara Televizyonunda da bu konuşma verilmiş- I 
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tir - geçiş dönemine derhal girileceğini ilân et
mişlerdir. 

Yine Sayın Çağlayangil'in, istanbul Sanayi 
Odasının Müşterek Pazar hakkında çıkartmış 
olduğu mecmuasının özel sayısındaki bir ma
kalelerinde «Ortak Pazar'a girişin siyasi oldu
ğunu ve 120 senelik Batılılaşma hareketinin 
tabiî neticesi olduğunu» bildirmişlerdir. 

Bu bildirilerin nasıl bir zihniyetin ifadesi ol
duğunu şu anda konuşmıyacağım. Sanayi Ba
kanı Kılıç, 15 Kasım 1969 tarihinde, yani Ve
kil olduklarından daha on gün sonra, - bende
niz eminim ki, Müşterek Pazar'a ait meseleleri 
tetkik etmeye asla ve kafa imkân bulmadan -
derhal Müşterek Pazar'ın geçiş dönemine girile
ceğine dair beyanat vermek cesaretini göster
mişlerdir. 

Yine Sayın Kılıç, Şubat ayında yapılmış 
olan Sanayi Bakanlığı bütçe müzakerelerinde 
kendilerine sarahaten sorulan bir suale, yani 
«Plânlama Teşkilâtı, Türkiye'nin geçiş dönemi
ne girmeye hazır olduğu kanaatinde midir ve 
bunu Hükümete resmen bildirmiş midir?» sua
line Sayın Kılıç, «Evet, Plânlama Teşkilâtı bu 
kanaattedir ve Hükümete resmen bildirmiştir» 
demiştir. Bunun üzerine hattâ Halk Partili bir 
arkadaşımız, Sayın Kılıç'a «lütfeder misiniz, 
bu raporun altındaki imza bizzat müsteşarın 
mıdır?» demişlerdir. Sayın Kılıç da «Bu, Plân
lama adına gönderilmiş bir rapordur, biz bu
nun imzasının müsteşarın mıdır, başkasının mı
dır olduğunu tahkikle görevli değiliz, muhte
melen müsteşarın imzasıdır» diye de bir tasri-
lıatta bulunmuşlar idi. 

Yine Sayın Kılıç, İstanbul Sanayi Odasının 
Dergisinde «Geçiş dönemine derhal girileceği
ni» ifade etmektedirler ve iki gün önce Erzu
rum'da bu kanaat ve niyetlerini apaçık bir şe
kilde tekrar ifade etmişlerdir. 

Diğer üyelerin böyle konuşmasına mukabil 
Sayın Mesut Erez bütçe müzakereleri esnasında: 
«Hükümetçe bu hususta henüz daha bir karar 
verilmemiştir» şeklinde, diğer üyelerin konuş
masını nakzedici, bir ifadede bulunmuşlardır. 

Fakat Antalya'da yapılmış olan toplantı es
nasında da, «her ne kadar böyle bir karar yok
sa da, Hükümet geçiş dönemine hemen girmeye 
azimlidir» demişlerdir. Bu, öbürlerinin keskin 
ifadelerine nazaran biraz daha yumuşak, biraz 
daha tedbirli bir konuşma tarzı... 
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Devlet Plânlama Teşkilâtının «Geçiş döne
mine hemen girilmesi» hakkındaki kanaatlerine 
gelince; Yüksek Plânlama Kurulunda, Devlet 
Plânlama Teşkilâtı «geçiş dönemine girmenin 
mahzurlu olduğunu» apaçık belirtmiştir. Brük
sel'deki toplantılarda, «Geçiş dönemine girme
nin mahzurlu olduğu» hususunda Türk dele
gasyonu içerisinde ellerinden gelen çalışmaları 
yapmışlardır. Bunlar Akşam Gazetesinde de 
neşredilmiştir. 

Devlet Plânlama Teşkilâtının muhtelif ra-
poılarmda, geçiş dönemine derhal girmenin 
Türkiye'nin son derece aleyhine olacağına dair 
sarih pek çok cümleler var. 

Durum böyle iken, Hükümetin geçiş döne
nime hemen girilmesi hakkında bugüne kadar 
resmî her hangi bir açıklaması ve bir neşriyatı 
yoktur. İngiltere'de Müşterek Pazar hakkında 
bir beyaz kitap neşredilmiştir, Halk efkârı 
umumiyesi bunun getireceği faydalar ve zarar
lar hakkında apaçık iaydınlatılmıştır. Kaldı M, 
Türkiye'nin Müşterek Pazar'a girmesi bir ingil
tere'nin, bir Yunanistan'ın Müşterek Pazar'a 
girmesine benzemez. Onlar Hıristiyan âlemi 
içerisinde, tek bir bünye içerisinde eriyip bir-
leşebilirler. Türkiye için Müşterek Pazar'a gir
mek, ekonomik olmaktan çok daha ziyade sos
yal, siyasi, ideolojik ve inanç yönünden mühim
dir. Onun için, bu konunun bizim memleketi
mizde bir kütüphane ile belki izah edilmesi lâ-
zımgelirdi, bir tek beyaz kitap yerine. 

Bu hususta Devlete ait yegâne neşriyat, 
Devlet Plânlama Teşkilâtının neşriyatıdır. Bu 
neşriyatta, hepsi girmenin aleyhindedir, «Der
hal girilmenin» lehinde Devlet Plânlama teşkilâ
tı neşriyatı içerisinde bir tek numune gösteri
lemez. 

Yüksek Plânlama Kurulunda Başvekil, der
hal girilmesi için emir vermiş bulunuyor; Brük
sel'e, bu giriş hazırlıklarının yapılması için 
emir vermiş bulunuyor, teknik elemanlar bu 
hususun imkânsızlığını orta yere koydukları 
halde, onlara, bir nevi baskı yapılarak bu giriş 
geçiş dönemine derhal intikal'n temini isteni
yor. 

Muhterem milletvekilleri, zannediyorum ki, 
gensoru önergemin birinci maddesinde «Hükü
met, Türkiye'yi bir emrivaki ile geçiş dönemine 

biran evvel sokmanın gayreti içindedir» itha
mım yerinde ve haklı bir ithamdır. 

Yine ikinci madde, Müşterek Pazar konusu
nun bu önemli noktada Yüce Mecliste görüşül
mesini temin için çeşitli partilerin aylardan 
beri isteklerine rağmen, Hükümet bu önemli 
konu hakkında Yüce Meclise etraflı bir izahat
ta dahi bulunmamıştır, konunun Yüce Mecliste 
görüşülmesinden kaçınmaktadır. Hükümet Yü
ce Meclisi, bu çalışma devresi sonunda tatile 
girdiğinde, birdenbire «geçiş dönemine girildi
ğine» dair bir emrivaki ile ıkarşıkarşıya bıraka
bilir. Bu endişemiz, bizim bu gensoru önerge
mizin, niçin hemen bir bütçe müzakeresi arefe-
sinde Meclise getirip takdim etmiş olduğumu
zun hakiki sebebini teşkil etmektedir. 

Muhterem milletvekilleri, bakınız, bu ikinci 
madde hakkında şu zaruri açıklamaları yapa
lım : 

Hakikaten gündemlerde gördük, Cumhuri
yet Halk Partisinin Müşterek Pazar hakkında 
bir genel görüşme isteği, aylardan beri gündem
de kaldı. Zannediyorum, Güven Partisinin de 
aynı şekilde müracaatları mevcuttur. Buna 
rağmen, Hükümet bu hususta Meclise etraflı 
bir izahat getirmedi ve yine buna rağmen Hü
kümetin üyeleri, bundan önceki bir konuşmam
da da belirttiğim gibi, bu izahatı Rotary Klüp
te vermeyi, Mecliste vermeye tercih etmişlerdir. 

Şimdi bendeniz, bu hususun «bir emrivaki» 
tabiriyle ifade edilebilecek bir tutum olduğu
nu, bilhassa belirtmek istiyorum. Zira, aslında, 
demin zikretmiş olduğumuz, Demirel'in, Çağ-
layangil'in ve Kılıç'in beyanları: «Biz buraya 
derhal gireceğiz» şeklindedir. Halbuki, bundan 
bir müddet önce, Demirel yaptığı bir açıklama
da, «Bütçeden sonra Meclisten şu şu kanunları 
çıkartacağız» dedi. Bunlar arasında, Müşterek 
Pazar hakkında verilecek bir izahat ve bunun
la ilgili bir husus yine yer almamakta idi. O hal
de, bütçeden sonra birkaç zaruri kanun çıkartı
lacak ve Meclis tatil dönemine girecektir. 1 Ara
lıkta girilmesi icabeden böyle bir konuda azim
li olan Hükümetten beklenen husus, elbette bu 
tatile giriş anında kendisini rahat bulur bul
maz, derhal girmeyi gerçekleştirmesi hususu
dur. Bunu neden «Emrivaki» ile adlandırıyo
ruz? Zira kanaatimizce, katma protokol, yani 
geçiş dönemine girişe ait esaslar tesbit eden 
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konunun, mutlaka bu Meclisten geçirilmesi za- I 
rureti vardır, ikili Anlaşmalar gibi, bilâhara 
Meclise bilgi arz etmek suretiyle bu kadar mü
him ve hayatî mesele geçiştirilemez. önce bu 
noktanın sarahate kavuşturulması lâzımdır. 

Zira, Ankara Anlaşmasının 31 nci maddesi, 
«imza eden Devletlerin kendi Anayasa usulleri I 
uygulanarak bu anlaşma onaylanır» diyor. I 
1 Numaralı Ek Protokolün 1 nci maddesi ise, 
«Katma Protokol, Âkit Taraflarca imzalana
rak ve her birinde uyulması gereken Anayasa 
usullerinin tamamlanmasından sonra yürürlüğe 
girecektir» diyor. Katma Protokol ile Ankara 
Anlaşması; anlaşmanın bizzat kendisinin, o 
memleketlerin Anayasa usullerine uyulan pro
sedürden sonra yürürlüğe gireceğini, sarahaten 
ifade etmiş bulunmaktadır. 

Şimdi, bu katma protokolün bilhassa Meclis
ten geçmesi, hakikaten hukukî bir zarurettir. 
Hükümetin bunu hiçbir zaman, «Ankara An
laşması vasıtasiyle bize verilmiş bir haktır. 
Hükümet olarak bu anlaşma Meclisten geçtik
ten sonra biz bunu Anayasanın 65 nci maddesi
nin üçüncü fıkrasına göre, Meclisten geçirme
miz şart değildir» şeklinde mütalâa etmeye hak
kı yoktur. 

Çünkü, Ankara Anlaşmasının 2 nci maddesi
nin üçüncü fıkrası, ortaklıkta 3 devre tanımak
tadır. Bu devrelerden birincisi, «Hazırlık» ikin
cisi «Geçiş» üçüncüsü de «Tam üyelik» devre
sidir. Şimdi geçiş devresine girmek, bu Anlaş
maya ait hükümlerin en mühim adımını atmak
tadır. Yukarda da arz ettiğimiz gibi, «Kırmızı 
çizgiyi geçmek» demektir.. .Geçiş devresine 
girmek ile Anayasanın Türk hükümranlığına 
matuf maddelerinin, bu devre içerisindeki tat
bikat ile çiğnenmesi mevzuubahistir. 

Aslında bizim kanaatimizi sorarsanız; ge
rek Ankara Anlaşması ve gerek geçiş dönemin
den sonraki tatbikat, esasen Türk Anayasasına 
aykırıdır. Hükümet, katma protokolü Meclisten 
geçirmek üzere buraya getirdiği zaman, bu hu
sustaki görüşlerimizi - inşallah - bütün teferru-
atiyle açıkhyacağız. 

Ankara Anlaşması, 22 sene sonra - bugünkü 
teklife göre - bir Katma Protokol yolundan, 
koridorundan geçilerek, Türkiye'yi Müşterek | 
Pazar'ın içerisine sokacak noktaya getirmekte
dir. Bundan sonra geri dönüş yoktur ve bu | 
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noktaya gelirken tedricen, «Müşterek Pazar'a 
Yaklaşma hareketi,» diye Türk kanunları ve 
Türk anayasalarının hepsi, bizim dâhil olma
dığımız Müşterek Pazar Konseyi tarafından 
tesbit edilen esaslar ile yürürlüğe konulacak
tır. Katma Protokol, bu yürürlüğe konulusun 
konuş plânı ve projesinden ibarettir. Bu, mut
laka Meclisten geçirilmek mecburiyetindedir. 
Zira, Ankara Anlaşması ile Türkiye ile Ortak 
Pazar memleketleri arasındaki gümrük birliği, 
ekonomik politikaların yaklaştınlması ve inti
bakı, tarım ve tarım ürünleri alışverişlerine ait 
mevzuat, ekonomik nitelikteki sair hükümler 
ve yukarda anlatmış olduğum sosyal maddeler, 
kültürel maddeler ve inanç maddelerinin hepsi, 
hakkında, bu anlaşma vasıtasiyle adım adım 
tatbik mevkiine konulacaktır. Bu ise, Türk ka
nunlarını ve hâkimiyetin Türk Milletine aidol-
duğu esasını çiğneyici mahiyette bir adımdır. 
Katma protokol Meclise geldiği zaman, bu hu
sus üzerinde - inşallah - gereken görüşmeleri 
yapmak fırsatını elde edeceğiz. 

Bu bakımdan, Anayasanın 65 nci maddesi
nin 4 ncü fıkrası, «Türk kanunlarına değişik
lik getiren her türlü anlaşmaların yapılmasında 
birinci fıkra hükmü uygulanır», yani «Türki
ye Büyük Millet Meclisinden geçirilir» şartını 
koştuğu için, Türk kanunlarında değişikliği 
getirdiğinden dolayı katma protokolün, mutla
ka Yüce Meclisten geçirilmesi zarureti vardır. 

Şimdi, Yüce Meclisten böyle bir protokol 
geçecek mi, geomiyecek mi, şartlar nedir;? Bü
tün bunlar bilinmeden, Hükümetin «Biz buraya 
gireceğiz azimliyiz, derhal gireceğiz» demiş 

olması, mevcut sistemimize ve hukukî düzeni
mize esasen uymaz. Hükümet dese dese, «Biz 
bu hususta Hükümet olarak gereken kanuni 
formaliteleri ifa etmek isteriz» diyebilir. Bunun 
ilerisindeki konuşmalar, Devlet anlayışı ile, Hü
kümet anlayışı ile kabili telif olmıyacak gayri 
ciddî konuşmalardır. 

Nitekim önergenin 3 ncü maddesinde, Sa
yın Başvekil ne pahasına olursa olsun, geçiş 
dönemine biran evvel girileceğini peşinen ifade 
etmişler; bu durum bilâhara Müşterek Pazar 
memleketleriyle oturulan pazarlık masasındaki 
görüşmelere tesir etmiştir. «Türkiye nasıl olsa 
girecek» diye karşı taraf, Türkiye'ye hemen 
hemen hiçbir menfaat temin etmiyen, buna mu-
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kabil birçok zararları dokunacak olan teklifler 
ile Türk Heyetinin karşısına çıkmak yolunu 
tutmuştur. 

Muhterem milletvekilleri, demin size arz et
tim, Sayın Başvekil daha Kasım ayından iti
baren, «Türkiye'nin Müşterek Pazar'a ne paha
sına olursa olsun gireceğini» ilân etmektedir. 
Siz dünyada hiçbir ticari anlaşma gördünüz 
mü ki, müşterinin bir tanesi «Siz ne derseniz 
deyin, ben bu malı satın alacağım» dedikten 
sonra pazarlık masasına otursun? Sayın Başve
kil, Kasım ayında «Ne olursa olsun biz buraya 
gireceğiz» demiştir. Halbuki, Müşterek Pazar 
ile katma protokol çalışmaları 10 Aralık tarihin
de Brüksel'de başlamıştı. Bundan dolayı, bil
hassa Hükümet başındaki bir zatın Devlet me
selelerine ait hususlarda son derece ciddî ve 
hesaplı konuşması lâzımgelirken, bu esasa ria
yet etmeden, «Biz ne pahasına olursa olsun gi
receğiz» demesi, Türk Milletinin menfaatlerini 
haleldar etmiştir. Dünyanın hiçbir yerinde, 
«Bu malı alacağım» dedikten sonra pazarlık 
masasına oturan kimse bulunamaz. Halbuki, bu 
usul tatbik edilmiştir ve bunun neticesinde, bi
ze 10 Aralıkta karşı taraf, masaya oturduğu
muz zaman ne teklifler getirmişlerdir? Bunla
rı uzmanlar talriî biliyor. 

Muhterem arkadaşlarım, 10 Aralık tarihin
de pazarlık masasına oturulduğu zaman, karşı, 
taraf, «Bunlar nasıl olsa girecekler» diye, bize 
âdeta gülünç teklifler getirmişlerdir. Bir defa 
Yunanistan, daha başlangıçtan itibaren geçiş 
dönemine girmiş, bir hazırlık devresi geçilme
miştir. Onun için Yunanistan'a 22 senelik bir 
intikal devresi ile Müşterek Pazar'a tam üye 
olma şartlan bir katma protokol bile getirilmiş 
olduğu halde; Türkiye bu masaya gelip oturdu
ğu zaman, karşı taraf, Yunanistan'dan farklı 
olarak önce, «Siz şu malların gümrüklerini ta
mamen indirecek ve sıfıra müncer edeceksiniz, 
12 senede de şu malların gümrüklerini indire
ceksiniz» diye, Yunanistan'a mevzuubahis et
medikleri birtakım şartlarla bizim karşımıza 
çıkmak cesaret ve imkânını bulmuşlardır. Bu 
durum Türkiye'nin aleyhinedir. Ama, karşı ta
rafı suçlamaya hakkımız yoktur. Çünkü, «Ne 
pahasına olursa olsun, gireceğiz» diyen bir in
sana, bu teklifi getirdiklerine dahi teşekkür et
mek mecburiyetindeyiz. 

Başka ne yapmışlardır? Getirdikleri teklif
lerde, gerek miktar tahditleri ve gerekse libe
rasyon nisbetleri bakımından Türkiye'nin son 
derece aleyhine birtakım maddeler getirmişler
dir. Türkiye, bu maddeler ile hiçbir maddi men
faat temin edemez. «8 yıl içerisinde Türkiye 
gümrüklerini sıfıra indirecektir» dedikleri mad
deleri, «hammadde ile yatırım maddeleri diye 
takdim ediyorlar. Halbuki bunlar, «Türkiye'
nin ilelebet kurmaması lâzımgelen sanayi» ma
hiyet ve mânasını taşımaktadırlar. Bu listenin 
içerisine tornalar, frezeler gibi çok mühim ma-
kina teçhizatı konulmaktadır. 

Muhterem karideslerim, karşımızdaki mem
leketlerin getirdikleri tekliflerin teknik mânası 
şudur: ıSiz 8 senede Müşterek Pazar'dan gele
cek bütün fabrika teçhizatına, yatırım malları
na gümrüklerinizi sıfıra indireceksiniz. Bu kat
ma protokol yarın yürürlüğe girse, hepinize 
temin ederim ki, Türkiye'de bu sanayi koluna 
dair hiçbir müessese, ayakta durmak şöyle 
dursun, kendi mevcutlarını hurda fiyatına sat
maktan başka bir çare bulamaz. Çünkü, 8 sene 
sonra Müşterek Pazar'ın dev sanayii ile bizim 
daha prototipini yapmaktan âciz olan bu saha
daki küçük sanayiimiz nasıl rekabet edebilir? 
Bu bakımdan, bu katma protokolün mânası şu
dur: Türkiye hiçbir zaman fabrika teçhizatını, 
torna, freze, plânya, fırınlar ve saire fabrika 
teçhizatını kendisi yapmıyacak. Ne kadar müd
detle yapmıyacak? ilelebet yapmıyacak, mânası
nı taşımaktadır. 

Yine bize birtakım hammaddelerimizin «güm
rüklerini indirin» diyorlar. Bu hammaddeler kur
şun oksit ve saire ve saire gibi, Türkiye'de filiz
leri bulunan ve o filizler üzerine kurulacak tesis
lerle istihsal edilebilecek birtakım çok mühim 
hammaddelerdir; bu 8 senelik liste, anlayan 
gözler için, «Siz kendi filizlerinizi bir sanayi 
kurarak kendiniz kıymetlendirmiyeceksiniz» 
mânasını taşımaktadır. Bunlar, «Biz sizi aramı
za müstemleke olarak almak istiyoruz» deme
nin ifadesidir. Teknik elemanlar hiçbir zaman 
bu listelere iltifat etmemişler; buna rağmen 
Hükümet bu listelerin tanzimi için ilgililere 
emir vermişlerdir. 

Bundan başka, Yunanistan'a maddeler ara
sında intikal elastikiyeti tanındığı halde, Tür-
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İriye'ye bu elastikiyet tanınmamış, yüzde 10 gi
bi çok mahdut bir hudut ile sınırlandırılmış
tır. 

Türkiye'nin zirai mamulleri ihracatı, gülünç 
denecek bir şekilde tahdidedilmiş; sınai .mamul 
ihracatında da, bugün Avrupa memleketlerine 
ihracedebileceğimiz tek kalem olan pamuklu, 
tekstil mamulleri hususunda da fevkalâde gü
lünç bir nokta tâyin edilmiştir. Deniliyor ki, 
«hali hazır ihracatınızı esas alalım,» Bunun 
için, «pamuk ipliği olarak yılda 150 ton, ham 
pamuklu olarak da yılda 1 000 ton ihracedebi-
lirsiniz» deniyor. Bunun bedeli 10 - 15 milyon 
Türk lirasını geçmez. Türk sanayi mamulleri-
nin ihraç kabiliyeti olan tek kalemine tanınan 
imkân da bundan ibarettir. Bu kapasite bizim 
pek çok fabrikaya, 80 tane fabrikaya sahibolan 
Sümerbankımızın en küçük tekstil fabrikasının 
kapasitesinin 1/3 kadar. Türkiye'nin bütün 
Müşterek Pazar'a yapabileceği pamuklu, teks
til mamulleri ihracı işte bu bir damlacık ihra
cat olarak tesbit ve tahdidedilmiştir. Bu kadar 
açık hakikatler meydanda iken ve bize hiçbir 
şey getirmiyecek, bilâkis pek çok şeyimizi, hat
tâ her şeyimizi elimizden alacak bu teklifler 
ortada iken hâlâ ne cesarettir; bu memleketin 
Sanayi Vekili daha iki gün önce «Biz ne paha
sına olursa olsun geçiş dönemine derhal girece
ğiz, hazırlıklarımız tamamdır» diyor. 

Yüce Meclis bu tutumun hesabını mutlaka 
sormalı ve mutlaka bu sorumsuz hareketlerin 
karşısına çıkmalıdır. Konuştuğumuz meseleler 
çocuk oyuncağı değil kardeşlerim. Süresiz bir 
anlaşmanın içerisine girme hareketidir ve Tür
kiye'nin, önümüzdeki hafta konuşacağımız büt
çesinden bin kat daha mühim meseledir. 
(0. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri) 

«Ne pahasına olursa olsun gireceğiz» diyen 
bir Hükümet Başvekilinin, Hükümet delegas
yonu önüne; «Ha.. Siz bize ziraat mahsulleri
nizi satmak istersiniz sahi., öyleyse şunları sa
tın» diye getirdikleri listeden size birkaç kalem 
okuyayım; Müşterek Pazar'ın geçiş dönemine 
girersek, Müşterek Pazar memleketlerine zirai 
mahsul olarak neler ihracedecekmişiz, dinliye-
lim muhterem milletvekilleri; «Yabanî enginar 
ihracedecekmişiz, bakla ihracedecekmişiz, tatlı 
biber ihracedecekmişiz, meydanoz ihracedecek
mişiz, çam fıstığı ihracedecekmişiz, ayva ihra

cedecekmişiz, incir ezmesi ihracedecekmişiz, 
keçiboynuzu ihracedecekmişiz ve kuş yumurta
sı ihracedecekmişiz muhterem milletvekilleri. 
Önümüze getirilen liste işte budur. (O. H. P. 
sıralarından alkışjlar ve «Bravo» sesleri) 

Muhterem milletvekilleri şimdi, şu anda 
bendenizi alkışlıyorsunuz, ama eğer bu önerge
mi gündeme almazsanız, Türk Milleti önüne bu 
listeyi getirmeye sebebolan insanların mesuliye
ti aynen sizlerin üzerinize intikal etmiş olacak
tır, dikkatlerinizi çekerim. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Alkış soldan. 
NECMETTİN EEBAKAN (Devamla) — 

Müşterek Pazar geçiş döneminde Türkiye'ye 
hiçbir malî yardım getirmiyecektir. Hazırlık 
dönemi içerisinde 175 milyon dolar veren Müş
terek Pazar, geçiş dönemine geçildikten sonra, 
bin bir rica ile bunu sadece 200 milyon dolar 
civarında tutmuş. Halbuki, Türkiye'nin Müşte
rek Pazar memleketlerine ekonomi politikasını 
birleştirebilmesi için kaç 200 milyon dolara ih
tiyacı vardır, açık bir hakikattir. Bu gelen tek
lifler gülünç tekliflerdir, ama bu teklifleri baş
langıçta da arz ettiğim gibi, «Niçin getiriyorsu
nuz» diye karşı tarafa kızmaya hakkımız yok. 
«Ne pahasına olursa olsun gireceğiz» diye baş
tan söylemişiz. Bunu getirdiğine bile teşekkür 
etmemiz lâzım. 

Bu sebepten dolayı, bu tutumlarından dola
yı; başta Sayın Demirel olmak üzere Hükümet 
üyeleri kusurludurlar, kabahatlidirler, suçlu
durlar. Hareketleri, millî menfaatle bağdaşmı-
yacak hareket tarzında cereyan etmiştir. 

Neden bunu söylüyorlar? Bunu söylemekten 
maksat şudur kardeşlerim: «Müşterek Pazar'a 
hemen gireceğiz» demekteki asıl maksatları; 
«Bu mesele hiç düşünülmeden bir oldu - bitti-
ye gelsin» içindir, «Bu meseleler konuşulmasın» 
içindir. Çünkü, bu meseleler konuşulduğu za
man Türk Milleti, Müşterek Pazar'ın kendisine 
bütün konuşmalarda gösterilen ekonomik veç
hesinin arkasındaki sosyal, siyasi, kültürel ve 
inanca taallûk eden meseleleri görecek ve; 
«Siz ne yapıyorsunuz» diye ayağa kalkacaktır. 
Bütün bunların «kalkma imkânı orta yerde kal
masın» diye TünMye bir emrivâkiye getirilmek 
istenmekte ve hemen bir oldu - bitti ile karşı-
karşıya tutulmaktadır. 

Muhterem müle'&vekilleri; önergenin 4 ncü 
maddesinde, «Geçiş dönemine girilmesi için ha-
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zırlılklar tamam olmiadığı halde ve bu durum 
Devlet Plânlama Teşkilâtı uzmanları rapor ve 
neşriyatında belirtildiği halde Sayın Başvekil 
ve Sayın Hariciye Vekili uzmanların sözünü 
dinlemeden geçiş dönemine derhal girilmesin? 
istemektedirler.» denilmektedir. 

Başlanigılçta 'da iarz ettrni, geçiş dönemi An
kara Anlaşmasının kırımızı çizgisidir, buradan 
ileriye geçildiği zaman bir daha dönüş yoktur 
Bu itibarla Ankara Anlaşmlasını yapmış olmak
tan çok ıdaiha mühim bir adımdır. Şimdi, hiç
bir zaman Hükümet bu kürsüden karşımıza ge
çip de «Efendiim, Ankara Anlaşmasını biz yap
madık, Müşterek Pazara girip girmemek için 
bir konu bugün konulşulmamalıdır. Bu 1963 te 
yapılmış bir anlaşmadır, biz bunu tatbik edi
yoruz.» dememelidir. Sayın böyle denilmesin, 
çünkü, Ankara Anlaşmasını yapmaktan çok 
daha mühim bir adım atılıyor bugün. Biz, 1963 
senesinin hesabını ısoramayız, fakat şimdi önün
de bulunduğumuz adımın mutlaka büyük*titiz
likle üzerinde durmaya mecburuz. Bu adım, 
dönüşü olmıyan bir adımdır. Şimdi bu adım, 
bir emrivaki ile atılacak olursa bu takdirde 
bir daha geriye dönmek mümkün değil, ama 
şu anda 1963 senesinde yapılmış olan Anlaşma
nın protokolünün 1 nci maddesine göre; biz 
hem geçiş dönemini 6 seneye kadar uzatabili
riz, hem de Müşterek Pazar rejimini ikili an
laşmalar rejimine çevirebiliriz. Bu âna kadar 
ihtiyar ve imkân elimizdedir. Şimdi bu adımı 
attığımız zaman bu imkânı kaybediyoruz. 

NURİ KODAMANOĞLU (Yozgat) — Bravo. 

NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — «Es
kiler bu anlaşmayı yapmıştır, binaenaleyh biz 
bunu tatbik ediyoruz» sözü cari olamaza Siz bu 
anlaşmayı tatbik ederseniz - ki, ©skiler size 
bir tabanca vermişler, siz şimdi tetiği çeki
yorsunuz - nasıl bunun mesulü olmazsınız? Bu 
bakımdan, geçiş dömemine girilmesi hâdisesi, 
Ankara Anlaşmasının tatbik mevkiine konma
sından çok daha mühim bir hâdisedir. Ankara 
Anlaşmasını yapan o zamanki Hükümet çıkıp 
kendini savunabilir; «Bu yeni bir teşekküldü, 
girip şartları görmek istedik. 175 milyon do
lar da bize istifadesi vardı, hazırlıkları iyi 
yapmaya azledecektik, biz bunu basan ile yü
rütecektik» diyebilir. Halbuki ara yerde geçi
rilen 5 sene esnasında bu hazırlıklar yapılma-
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mıiştır. Yapılmadığı halde Türkiye'yi bu An
laşmanın bir maddesine istinaden geçiş dönemi
ne sokmak, Ankara Anlaşmasını yapmaktan 
bin kat daha ağır bir harekettir. Bu itibarla; 
«Efendim, Ankara Anlaşması yapılmıştır, biz 
bunu tatbik ediyoruz» şeklindeki bir söz ,ile 
atılmakta olan adımın ehemmiyetini ve alarm 
zillerini susturamaz. 

önergenin 5 nci maddesinde : «Devlet Plân
lama Teşkilâtı geçiş dönemine hemen girilmesi
nin karşısında olduğu halde Sayın Sanayi Ve
kili Bütçe Komisyonu müzakerelerinde Plânla
manın geçiş dönemine derhal girilmesine ta
raftar olduğunu ifade buyurmuşlardı» denil
mektedir. 

Bu, önemle üzerinde durulacak bir husustur. 
Kaldı ki, bugün Türkiye ̂ de geçiş döneminin 
içerisine derhal girilmesine, aslında sadece 
Devlet Plânlama değil, Türkiye 'deki bütün 
üniversiteler, bütün ilim yuvaları, bütün mes
lek kuruluşları ve T. B. M. Meclisindeki partiler 
biran için A. P. yi bir kenara bırakıyorum, 
onun durumuna ayrıca dokunacağım - diğer 
partilerin hepsi geçiş dönemine derhal girilıme-
siniin karşismdadır. A. P. ye gelince; bendeni
zin kanaatim o dur ki; A. P. Grupunun bü
yük çoğunluğu da derhal geçiş dönemine giril
menin karşılsındadır. 

DEVLET BAKANI REFET SEZGİN (Ça
nakkale) — Yok canım... 

NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — An
cak, Hükümet ilk emrivâkii Meclisten önce 
kendi grupuna yapmaktadır. Zira bugüne ka 
dar A. P. Grupunda da Müşterek Pazar mev
zuu enine boyuna konuşul'mamıştır. Bu itibar
la bir emrivakiler zinciri ile neticeye gidilmek 
istenmektedir. Bundan dolayı Türk Parlâmen
tosu içerisinde Hükümet etrafındaki çok küçük 
bir azınlık dışında bütün Meclisin büyük üye
ler grupu, Türkiye'nin üniversiteleri, meslekî 
teşekküller, bütün memleket aydınları Müşte
rek Pazara derhal girilmesine karşıdırlar. Hal 
böyle iken, «Bizim maksadımız sadece millî ira
deye hizrr ettir» diye ortaya çıkan insanların, 
bugün milletin iradesi buna girilmesini iste
mediğini göre, bu emrivâkiye tevessül etmele
rinin mahiyet ve mânasının ne olduğunun tak
dir ve tesbitini muhterem Yüce Meclis üyele
rine bırakıyorum. 
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Muhterem üyeler, Türkiye'nin asıl menfaa
ti Doğu memleketleriyle bir müşterek pazar 
kurmakta olduğu halde Hükümet, geçen hafta 
Pakistan'ın bu konuda getirdiği teklifte gere
ken alâkayı göstermemekle hatalı hareket et
miştir. Bugün bütün dünyada büyük gruplaş
malar meydana gelmektedir. Türkiye kendi
sinin 50 sene, 100 sene sonraki durumunu mut
laka incelemek mecburiyetindedir. Başlangıçta 
da arz ettiğim gibi, bu uzun vadeli duru
mun tesbiti 3 senelik, 5 senelik hükümet
lerin oldu - bittiye getirecekleri kararlarla ya
lamaz. Bir memleketin bütün aydınlar grupu, 
o memleketin bütünü ile bu karar verilir. Bu 
itibarla, Türkiye'nin şartları ve imkânları yu
kardan beri arz edilen sebeplerden dolayı as
lında uzun vadeli düşünüldüğü zaman mutla
ka kendisine hem ekonomik bakımdan, hem 
diğer bakımlardan, emniyeti halamından, çe
şitli bakımlardan fayda getirecek, bizim tari
hî ve kültürel bağlarla bağlı olduğumuz mem
leketlerle bir müşterek pazar kurmasındadır. 
Ancak, bu hakikati bugün memleketimizde bü
tün millet idrak ediyor. Aydınların bir kısmı 
farkında olmıyabilirler. Bunun tahakkuku için 
biz deriz ki; hazır elimizdeki Ankara Anlat
ması bize daha 6 sene bir müddet tanıdığına 
göre, bu müddet mutlaka kullanılmalı ve bu 
6 sene içerisinde Türk düşünürleri Türkiye'nin 
uzun vadeli hareket stratejisini tesbit etmeli
dirler. Bunun düşünülmesine, bu zamana Tür
kiye'nin şiddetle ihtiyacı vardır. Çünkü, bugü
ne kadar bu büyük, bu çok mühim kararlar bir 
emrivaki ile alınmışlardır. 

Doğu memleketleriyle, tarihî ve kültürel bağ
larla bağlı olduğumuz müslüman memleket
lerle müşterek pazar kurmamız Türkiye'ye eko
nomik bakımdan çok büyük kazançlar getirir. 
Bu memleketlerde mühim stratejik maddeler 
mevcuttur: Petrol, kalay, manganez, pamuk, 
kauçuk gibi büyük hammadde kaynakları bu 
memleketlerdedir. Bu memleketlerin bugün pet
rolleri vasıtasiyle ellerinde dolarları mevcut
tur, Türkiye'nin mallarını satınalabilirler. Ge
niş, muazzam bir pazardır. Türkiye sınai ma
mul ihracatı imkânını bulur ve kendisini kısa 
zamanda kalkındırmak imkânını elde eder. Bu 
memleketlere halen Yunanistan, İtalya, Fran
sa bizim satabileceğimiz malları satmaktadır. 
Libya'daki Beş Yıllık Kalkınma Plânı 75 mil

yar lira tutuyor sadece Bingazi Eyaletinde. Ve 
bu para ile Yunanistan'dan sıhhi tesisat mal
zemesi alınıyor. Biz Batı Müşterek Pazarına gi
receğiz, onlara maydanoz, ve keçiboynuzu sa
tacağız diye uğraşıyoruz. 

Bu memleketin, başlangıçta arz ettiğim, çok 
küçük bir ekalliyet zümresindeki kimseleri; 
«Efendim, nasıl olur da biz bu memleketlerle 
müşterek pazara girebiliriz, bu memleketlerin 
kendilerine bakınız; işte RCD içerisinde bir 
şey yapamıyoruz» diyeceklerdir. Hemen belirte
yim ki bu memleketler arasında azimli, hüs
nüniyetli, gayretli bir şekilde kurulacak müş
terek pazar, bugünkü RCD ile mukayese edil-
miyecek çok büyük neticeleri doğurabilecek 
ekonomik ve sosyal potansiyeldedir. ROD nin 
yürütülmemesinin sebepleri çok başkadır. 
Siz, bu «yürümesin» diye teşkilâtlar kurarsa
nız RCD elbette yürümez, hattâ geri gider. Ni
tekim öyle de oluyor. Bu teşkilâtların iç yüz
lerinin ne olduğunu sırası geldiği zaman ko
nuşuruz. Meselenin şu anda detayına girmeye 
ihtiyaç görmüyorum, yalnız bu getirmiş oldu
ğumuz teklif, Türkiye için en hakiki alterna
tiftir. Bunun memleket aydınları tarafından eni
ne boyuna incelenip, olgunlaştırılıp memleke
tin uzun vadeli bir stratejisi olarak tatbik mev
kiine konulması zarureti var. 

Muhterem milletvekilleri, önergemizin 7 nci 
maddesinde; «Hükümet hazırlık döneminde 
yapılması gerekli çalışmaları ciddî bir şekilde 
ele almamış ve alınması gerekli tedbirleri ye
rine getirmemiştir. Sanayi Bakanlığı Müşte
rek Pazarla ilgili büroyu kurmak için daha yeni 
bütçe ile harekete geçme teşebbüsünde bulun
maktadır» denilmektedir. Ve öyle tahmin edi
yorum ki, aslında Yüce Parlâmentonun Hükü
metin karşısına geçip, yakasına sarılıp, ondan 
asıl hesap soracağı husus bu 7 nci maddedir. 

Muhterem kardeşlerim, ciddî bir Hükümet; 
Ankara Onlaşmasını imzaladıktan sonra bütün 
gücü ile, eğer hakikaten bu anlaşmada ; anıimî 
ise, Müşterek Pazara intibak için gerekli ça
lışmaları ciddî bir şekilde ele almak mecburi
yetinde idi. Ne yapması lâzımgelirdi Bir d.'i'a 
Müşterek Pazara iştirak için halimizi bilecek 
durumda değiliz muhterem kardeşlerimiz, ista
tistik Umum Müdürlüğümüz Türkiye nüfus sa
yımının kesin neticelerini 5 sene sonra verebi-
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liyor. Türkiye'de durumumuuuzu bilmek için 
hiçbir enstitü yoktur. Türkiye'de, önce en mü
himlerinden başlıyarak, bu ciddî müesseseleri 
kurmak lâzımgelirdi. Ne zaman Daha 5 sene 
önce. Eıı işi ciddî olarak ele almak lâzımgel-
diği andan itibaren böyle hareket etmek lâ-
zımgeüL'. 

Başka? Türkiye'nin ciddî bir şekilde tarım 
ve sanayi politikasının tesbit edilmesi lâzım
gelirdi. Muhterem Hükümet üyelerinden so
ruyorum, 5 F.ene iktidarda kaldıktan sonra bu
gün halâ, Hükümetin bir sanayi politikası yok
tur muhterem kardeşlerim. Bu, bizzat Hükü
metin kendi üyeleri tarafından da ifade olun
muştur. Bir tarım politikası yoktur, «Hüküme
tin tarım politikasının anahatları şunlardır» di
ye 5 senelik iktidarda kalmış bir devreden son
ra bugün ortaya koyacağımız bir şey mevcut de
ğildir. 

Bundan başka, Türkiye'nin ekonomik, sos
yal, kültürel bünyesini araştırma müessesele
rinim kurulması lâzımgelirdi. Bu araştırmalar 
yapılmadan, Türkiye'nin bünyesini bilmeden 
hiçbir şeye tevessül etmek mümkün değildir. 

Bundan başka Türkiye'de ciddî bir şekilde 
bütün, maddelerin, madde politikalarının bir 
bir incelenerek tesbit edilmesi lâzımgelirdi. 
Bugün bunların hiçbirisi yapılmamıştır. Daha 
5 seneden beri Türkiye'nin bir toprak haritası 
yoktu. Elinizde bir toprak haritası bulunma
dan hangi Müşterek Pazara giriyorsunuz? «Ha-
;.•;arlıklar tamamdır» deyince ne kasdediyorsunuz 
siz, Allah aşkına? Neyiniz tamam sizin? Siz sa
dece bir yuvarlak cümle söylüyorsunuz. Haki
kat taa nerde kalmış, siz ne hakkında konuşu-

idareci yetiştirmek lâzımgelirdi, Müşterek 
Pazara girmek için her sahada ciddî tedbirle
rin alınması lâzımgelirdi. 5 senelik hazırlık dev
resinde hiçbir şey yapılmamıştır, âdeta Müş
terek Pazara girilmemesini temin edici ters 
bir mekanizma çalıştırılmıştır. Ne olmuştur 5 
çene esnasında? Hangi hammaddede ucuzluk 
temin edilmiştir? Müşterek Pazara girmek de
mek, hammaddeleri her şeyden önce ucuza te
min edebilmek demektir. Kiminle rekabet ede
ceksin? 1,5 liralık demiri 4 liraya çıkarttınız, 
1,5 liralık çiviyi 7 liraya çıkarttınız, hammadde
lerdeki bu muazzam pahalılık ile Müşterek Pa

zara hazırlandık, diyorsunuz. Alay mı ediyor
sunuz Allah aşkına? 

önce mevzuatı değiştirmiş olmanız lâzım 
gelirdi. Türkiye'nin Müşterek pazara girebilmesi 
için mevzuatında yapılması lâzım gelen köklü 
değişikliklerden hiç birisi yapılmamıştır. Her 
gün; şimdi bir müddet sonra meclise gelecek 
Personel Kanununda olduğu gibi, sadece gün
lük ihtiyaçları karşılayıcı, bir «bir gününü gün 
etme» politikası ile 5 sene geçirilmiştir, hiç bir 
ciddi hazırlık yapılmamıştır. 

Sermaye piyasasının tesisi lâzımgelirdi. Ucuz 
maliyetle para temin etmek imkânlarının ha
zırlanması lâzımgelirdi. Bütün bunların yapı
labilmesi için Hükümetin, 5 seneden beri oldu
ğu gibi, bir «vagon» gibi değil, ekonomik hâ
diselerin önünde bir «lokomotif» gibi gidecek 
kaıekter ve maharet göstermesi lâzımgelir. Fa
kat bütün bunların yapılabilmesi her şeyden 
önce bir disiplin işidir. Biz asıl bu Hükümetin 
yakasına yapışıp, «siz bu disiplini kuramadı
ğınızdan mesulsünüz» dememiz lâzımgelir. Hal 
böyle iken, Türkiye'nin ekonomik bünyesine te
sir edici hiçbir disiplin kurulamamışken sade
ce hâdiselerin arkasından 5 sene geçirdikten 
sonra, «biz hazırız, derhal girelim» demek, ha
kikaten bu memleketin realitesini bilen insanlar 
önünde yapılabilecek en büyük muzipliktir. 

Bugün hiçbir hazırlık yoktur. Müşterek 
Pazara girilmesine dair hazırlanmış olan liste
ler son dakikada akşamdan akşama masa ba
şında değiştirilmektedir. Hangi hazırlıktan bah
sediyorsunuz? Bürüksel'de bir günkü listeniz 
ikinci günkü listenize uymuyor, o ara yerde 
değiştirdiğiniz kalemler, aslında iktisadi ba
kımdan muazzam mahiyet arz edebilir. Ne ha
zırlığından bahsediyorsunuz? Nerede hem bu 
hazırlık yapılabilirdi ki zaten? 

Devlet Plânlama Teşkilâtı 1967 senesinde 
ilk defa Müşterek Pazara ait çalışmalarına 
başladı, Devlet Teşkilâtı içerisinde tek ciddî 
çalışma yapan müessese bu oldu. Sanayi Ve
kâleti daha yeni bütçenin içerisinde. Gelecek 
buraya önümüzdeki hafta, «ben Müşterek Pa-
;zar meselelerini etüt etmek için bir büro kur
mak istiyorum» diyecek. Bütçenin içinde bu 
var. Vekil olduğunun 10 ncu günü «her şey ha
zırdır, biz gireceğiz» diyen insan «Müşterek 
Pazar bütçeninin etüdüne bağlıyacağım» diye 
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bürosu için bütçeyi önümüzdeki hafta istemek 
için gelecek, hazır olun muhterem milletvekil
leri 

Tarım politikasının incelenmesi için ise, as
lında hiçbir hazırlık yoktur. Türkiye'de res
mî mercilerden hiçbirisi; vaısa Hükümet lütfen 
izahat versin, biz de sevinelim, Ortak Pazarın 
tarım hareketlerini inceliyen hiçbir merci yok
tur. Hazırmışız biz. Neyle hazırlanıyorsunuz siz. 
Bizim haberimiz yok. Ayda mı büro kurdunuz, 
ne yaptınız? Bu memlekette bu işi yapacak hiç
bir imkân yoktur. (C. H. P. sıralarından gülüş
meler) 

Sizin «hazırız» dediğinizin iç yüzüne döne
lim de gülelim. Siz 5 senede ne hazırlık yap
tınız, biliyor musunuz?- Siz, 5 sene önce bu mem
leketin idaresini, 1 altın 180 lira iken elinize 
aldınız, 232 lira ile bugün Müşterek Pazara gi
diyorsunuz. 1 Dolar 10 lira 20 kuruş iken eli
nize aldınız, 15 lira iken «Müşterek Pazara ha
zırlandık» diye Bürüksel'e gidiyorsunuz. 

Siz, 5 sene önce idareyi elinize aldığınız za
man «Müşterek Pazara tarım maddesi ihraçede-
ceğiz, hazırlandık» dediniz. Ne yaptık muhte
rem milletvekilleri? 5 Sene önce 25 000 liraya 
Türk köylüsüne mal olan Ferguson traktörü
nü bugün 45 000 liraya mal eder hale geldik; 
40 000 liraya aldığımız Mac Cormik traktö
rünü 80 000 liraya köylümüze satar noktaya 
geldik. Biz hazırmışız Müşterek Pazara... 

Merkez Bankasında transferler 1 hafta bek
lemezken şimdi 1 yıl bekliyor, 100 liralık mal 
için 225 lira yatırılıyor ve 1 sene bekliyor, on
dan sonra da 100 liralık mal müstehlike 500 li
raya satılıyor. Biz Müşterek Pazara hazırmışız.. 
Yaptığımız işler bunlar.. 

Hammaddesizlikten fabrikalar kapanıyor, 
transferler durmuş, öyle bir noktaya gelmişiz 
ki, senenin 3 ayı liberasyon çalışmaz. Dönem so
nuna geldik, şu veya bu çeşit zahirî sebepler
le; efendim, transferleri durdurduk. Tutukluk
la işliyen makinalı tüfek gibi, yarısı çalışır, ya
rısı çalışmaz. Bizim «liberasyon» dediğimiz bu. 

Şimdi, bu haliyle 5 sene öncesine nazaran bü
tün indeksler ile çok daha krizli bir ekonomik 
durumun içinde iken, bu ne rahatlıktır yarabbi, 
bu ne cesarettir, «biz müşterek Pazara girmeye 
hazırız» diyoruz? 

Burada bir noktanın mutlaka ilgili arkadaş-
larımızca açıklanmasını rica edeceğim. Bilhas

sa Halk Partili milletvekili arkadaşlarıma hita-
bediyorum; 1959 senesinde zamanın Demokrat 
Partisi Müşterek Pazara girmek için müracaat 
ettiği zaman, Halk Partisi bu harektin karşı
sında idi. Tümünün ve felsefesinin karşısında 
idi. 1963 te kendisinin liderlik yaptığı bir ik
tidarla buraya girdi ve Ankara Anlaşmasını 
yaptı. Şimdi Müşterek Pazarın maddeleri, bi
zim kanaatimizce, Halk Partisinin bütün felse
fesiyle taban tabana zıttır. Sermaye hareketlerini 
tamamen serbest bırakmakta, Türkiye'deki top
rakları her türlü yabancıya satmakta, Halk 
Partisi şimdi «ağalar» Türk olduğu zaman bu
nun karşısına çıkacak da «yabancı» olduğu za
man bunun karşısına çıkmıyacak mı? Siz nasıl 
olur da, «efendim, biz temelinde Müşterek Pa
zara girmeye hazırız» dersiniz? Diyemezsiniz,. 
Ciddî bir parti iseniz, «biz temelden Müşterek 
Pazara girmeye hazınz» diyemezsiniz. Siz Müş
terek Pazarın karşısında olmaya mecbursunuz. 
Tümünden ve kökünden Müşterek Pazarın kar
şısında olmaya mecbursunuz, ortaya koyduğu
nuz «Ortanın solu» felsefesiyle taban tabana 
zıttır. Nasıl olur da gelirsini siz, «biz Müşterek 
Pazara gireceğiz» dersiniz? Müşterek Pazarın 
içindeki düzen, sizin asıl bozmaya çalıştığınız 
düzenin ta kendisidir, bir kapitalist istismar 
düzenidir. Siz «kapitalist istismar düzeninin 
karşısındayız» dediğiniz halde, nasıl olur da 
«biz temelde bununla beraberiz» dersiniz? 

Sayın Maliye Vekilimiz Maliye Bütçesinde 
«efendim, biz Müşterek Pazar meselesinde te
melde Halk Partisiyle aynı* görüşteyiz» dedi
ler,. Maşallah, alan memnun, veren ımemnun, 
(Gülüşmeler) Memlekete ne oluyor? Yalnız «ge
çiş dönemine giriş için farklılık var» dediler. 
öyle şey mi olur? Müşterek Pazarın temel fel
sefesinin ne olduğunu bilmeden yapılan konuş
malardır bunlar. 

Türkiye Müşterek Pazara giremez. Bu, 
mümkün değildir. Bu millet bütün gücü ile bu
nun karşısında olacaktır ve emrivakiler yürü-
miyecektir. Bunu, bu memleketin Yüce Mecli
sinin kürsüsünden ilân ediyorum. Olamaz böy
le şey. Türk Milletinin tarihi ile, kültürü ile, 
şuuru ile böyle şey yürümez, yapamazsınız bu 
işi. 

Muhterem milletvekilleri, yukardan beri 
arz ve izah ettiğim ve önergemde 7 maddede 
hulasaten ifade ettiğim hususlardan dolayı Hü-
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kümet kusurludur, affedemezsiniz. Eğer affe
derseniz bu işin bütün vebali, Meclis olarak üze
rinize intikal eder. Bu memleketin millî iradesi
nin sahibi olduğumuzu mutlaka bilmeye ve gös
termeye mecburuz. Yüce Meclis üyelerinin bil
hassa bu noktaya dikkatlerini çekerim. Affet
meye hakkınız yoktur; daha Müşterek Pazarın 
görüşme masasına oturmadan «ne pahasına 
olursa olsun gireriz» demek mutlaka bir kusur
dur. 

Şu kürsüden, bundan bir süre önce, Sayın 
tnönü buradan Adalet Partisinin yönetici kad
rosuna çok mühim tarihî bir ders verdiler. Bil
hassa Kıbrıs'taki üniter idare mevzuunda; «bu 
sözü nasıl ağzınıza alırsanız» dediler, «Bir ke
lime bir memlekete bir vatan parçasını kaybet-
tirebilir» dediler. 

Şimdi bu mesele hakikaten üzerinde duru
lacak bir meseledir. Nasıl olur da Devlet cid
diyetiyle gayrikabili telif bir şekilde «biz ne 
pahasına olursa olsun Müşterek Pazara girece
ğiz» sözü, masaya oturmadan önce söylenir ve 
her gün de tekrarlanır? Bu söz söylenemiyecek 
bir sözdür, bundan dolayı bu sözü söyliyenle
rin hepsi mesuldür. Aslında bu sözü söyleme
yi, yabancı uzmanlar dahi garipsemektedirler. 
Türkiye Ortak Pazar Konseyinin Başkanı 
Menso konuşmamda; «Siz aslında Müşterek 
Pazara girmeye hazır değilsiniz» diyor. Genel 
Sekreter Emil Noel ise «Türkiye Müşterek Pa
zara girmeye hazır değildir, ama Başkanveki-
lin bu sözü mevcut şartlara meydan okumak
tır diyor. Halbuki' muhterem milletvekilleri, 
hakikati ve işin iç yüzünü biz biliyoruz. Bu 
«mevcut şartlara meydan okumak» bir kahra
manlık hareketi değil, bu, ne yaptığını bilme
menin hareketidir., 

Muhterem milletvekilleri, Hükümetin ikinci 
bir konuda da mutlaka mesuliyeti vardır; 5 se
nelik bir devreyi hazırlıksız geçirmiştir. Şimdi 
tabiî kalkıp denecek ki, «Efendim, biz 2 aylık 
Hükümetiz.» Sizin 2 aylık mı, kaç aylık mı Hü
kümet olduğunuzu, nasıl bir Hükümet olduğu
nuzu bu Yüce Meclis çok iyi biliyor. 5 seneden 
beri aynı gidişat altında bu hazırlıkların yapıl
mamış olduğu hususunu, sizi hangi gün yaka
larsak, mutlaka sormakla mükellefiz. 

Teknik elemanlara, Devlet Plânlama Teşki
lâtına ve diğer uzmanlara ehemmiyet verilme

mekte, şahsi ve keyfî tutumlarla yürünmekte 
ve bir emrivaki ile Türkiye, çok mühim bir ba
direye sürüklenmektedir. Bu hâdiseler karşısın
da Yüce Meclis, mutlaka mesullerinden hesap 
sormak durumunda olmalıdır. 

Muhterem milletvekilleri, şimdi diğer parti
lerdeki ilgili arkadaşlarımızın yapacağı konuş
madan ve Hükümet adına yapılacak konuşma
dan sonra gensoru önergesinin gündeme alınıp 
alınmaması konusu oylanacaktır. Müsaade bu-
yurulursa usulî bakımdan bir noktaya işaret et
mek istiyorum: 

Bugün yapacak olduğumuz oylama, genso
ru önergesinin gündeme alınıp alınmaması husu
sudur. Şayet, gündeme alınması kararlaştırılır 
ise, bütün açıklığiyle, aylardan beri Meclise ge
tirilmediği halde, bu kritik noktada Yüce Mec
liste enine boyuna görüşülmesi ve mesuliyet de
recelerinin tesbiti bakımından gündeme alındı
ğı takdirde - ki, bu Meclis bunu gündeme al
maya mecburdur... (A. P. sıralarından «Allah 
Allah» sesleri) 

BAŞKAN — Oyla tecelli edecek efendim. 

NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — 
Evet. 

Müsaade buyurursanız, kanaatimce bütün 
bu hâdiselerden sonra bu, bir mecburiyettir. An
cak, bu, gündeme alındıktan sonra İçtüzüğü
müze ve Anayasaya göre bunun asıl müzake
resinin bugünden sonra iki ilâ yedi gün zarfın
da yapılması lâzımgelmektedir. Halbuki, biraz 
önce Sayın Başkan, bütçenin Çarşamba günü 
Meclise geleceğini ifade buyurdular. Bütçe, 
Çarşamba günü Meclise geldiği takdirde, içtü
züğümüze göre... 

BAŞKAN — Sayın Erbakan, endişe buyur
mayınız; Başkanlık Divanı bu «iki ve yedi gün 
içinde» hususunu tezekkür etti. Ayrıca İçtüzü
ğümüzde bütçe müzakerelerinin içine diğer mü
zakerelerin alınamıyacağma mütedair kayıtlar 
da vardır. 

Bunu düşünmüş bulunuyoruz efendim. 

NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — 
Çok teşekkür ederim efendim; bendeniz bu 
açıklamayı yapmak istiyordum. Yani, asıl gö
rüşme bütçeden sonra yapılacaktır; Sayın Baş
kanımız da bunu ifade buyurdular. Ben de bu 
noktanın belirtilmesinde fayda mülâhaza edi
yordun!... 
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BAŞKAN — «Bütçe sonrası» veya «evveli» 
diye bir ifadede bulunmadım efendim. «Pazar
tesi günü de mümkün olabilir» dedim. 

NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — 
«iki ilâ yedi gün» dendiğine göre efendim; 
evet, böyle bir imkân da mevcuttur. 

Bu itibarla, muhterem milletvekillerinin: 
«Efendim, biz bunu gündeme alır da Hüküme
ti düşürürsek, bu takdirde memleket tekrar 
bütçesiz kalır» diye bir endişe altında bu me
seleyi- mütalâa etmemeleri bakımından bu hu
susu açıklamakta fayda mülâhaza ettim. (A. P. 
sıralarından gülüşmeler) Bu itibarla konuşma
mı burada kapatıyorum. Yüce Meclise, bu iza
hatımı dinlemek lûtfunda bulunduğundan do
layı, teşekkürlerimi ve hürmetlerimi arz ede
rim. (Muhalefet sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — O. H. P. Grupu adına Sayın 
Muammer Erten, buyurun efendim. (C. H. P. 
sıralarından alkışlar.) 

0. H. P. GRUPU ADINA MUAMMER ER
TEN (Manisa) — Sayın Başkan, değerli arka
daşlar; Konya Milletvekili Sayın Necmettin Er-
bakan'ın, Hükümetin Ortak Fazar hakkındaki 
tutumu hususunda getirmiş olduğu gensoru 
önergesi hakkında 0. II. P. Grupu adına fikir
lerimizi açıklıyacağım. 

Aziz milletvekilleri, Sayın Erbakan'm getir
miş olduğu önerge iki hususu ihtiva ediyor: 
Birisi siyasi yönü, öbürü ekonomik yönü. Siya
si yönü hakkında kendileri çok uzun izahlarda 
bulundular, önergelerinde de buna kısaca de
ğinmişler: Türkiye'nin ancak Doğu'daki islâm 
devletleriyle siyasi ve ekonomik anlaşmalar ya
pabileceğini, Hristiyan devletlerle, Batı ülke
leriyle, başka dünya devletleriyle bu gibi en
tegrasyona giden anlaşmalar yapamıyacağını 
ortaya koymuşlardır. 

Biz, dış politikada Atatürk'ün koymuş oldu
ğu prensiplere inanan ve uzun zaman içinde on
ların Türk Milleti lehine başarılı sonuçlar ver
diğini tecrübeyle gören bir partinin mensupla
rı olıarak, dış politikada bizim yegâne düsturu
muz «Türk Milletinin, Türjk Devletinin uzun 
vadeli menfaatleri» esasıdır. 

Binaenaleyh, Türk Milletinin menfaatleri 
gerektirdiği zaman, fark gözetmeden, rejimin 
hangisi olduğuna bakmadan; ırk tefriki, din 
tefriki, milliyet tefriki yapmadan, Türk Mille

tinin menfaatleri icabı bütün dünya milletleriy
le, Batı bloku dâhil, Doğu bloku dâhil, üçüncü 
dünya devletleri dâhil, ekonomik ve siyasi dost
luklar, anlaşmalar yapabiliriz. Bu düşüncede
yiz. O bakımdan, bu noktalarda Sayın Erba-
Wn''a iştirak etmek mümkün değildir. 

Geçmişimizde Büyük Atatürk Türk Devle
tini kurarken Rusya ile de, Batı ile de anlaşma
lar yapmıştır. Ama, onun politikasını devam 
ettiren İnönü, 1945 te menfaatlerimize karşı çık
tığı zaman Rusya'yı elinin tersiyle itmesini bil
miştir ; 1964 te Kıbrıs meselesi dolayısiyle Ame-
rüka karşımıza çıktığı zamian oma da gerekli ce
vabı vermesini bilmiştir. Bizim inancımız, poli
tikamız dış siyasette Türk Milletinin menfaat-
leridia'. 

Değerli arkadaşlarım, bu noktayı böylece 
tesbit ettikten sonra esas konunun ekonomik 
ikısmına, Sayın Erbakanla birçok noktalarda 
birleştiğimiz ekonomik kısmına geçiyorum. 

Yalnız, söze başlarken, Sayın Erbakan'm 
sorduğu bir soruya cevap arz etmek isterim: 

Bdze bir soru tevcih ettiler; «1963 te bu an
laşmayı yaptınız; sizin görüşlerinize, ortanın so
lu politikanıza aykırıdır; esasta nasıl beraber 
olabilirsiniz» dediler. 

Başta söylediklerimin içinde bunun cevabı 
olmajkla beraber, Münih'te yaptığımız son müza
kereler sırasında böyle bir mesele ile karşılaş
tık; orada verdiğim cevabı burada Sayın Erba-
kar.'a söylersem aynı mahiyette cevabı olacak
tır. 

Müzakereler sırasında -biraz sonra değine
ceğim; Hükümetin yanlış tutumunun bunda bü
yük rolü var- bir Avrupalı üye, hattâ Trirjkaç 
tanesi âdeta bizi tehdidercesine biz hazırlık dö
neminin uzamasını istediğimiz zaman «Efen
dim, siz buna şimdi girmezseniz ileride çok 
ağır şartlarla girmeye mecbur olursunuz.» de
diler, yani âdeta bize empoze edercesine bir fi
kir ortaya attılar. O zaman ben Başkandan bil
hassa buna cevap vermek için söz istedim. Ona 
verdiğim cevap şu olmuştur. 

«Biz burada iki milletin temsilcileri olarak 
aramızda yapılan bir anlaşmayı müzakere et
mekteyiz, konuşmaktayız. Bu anlaşmanın esas
larına, hukukî hükümlerine, devletlerarası pren
siplere göre meseleyi halletmeye çalışıyoruz. 
Eğer bize; şimdi girmezseniz ileride size daha 
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ağır şartlar koşarız, yalvarır girersiniz, gibi 
zihniyetin sahibi iseniz; hele bu komisyon bu 
üyeler dışında bu fikirlere sahip ise o zaman 
biz, yalnız Ortak Pazar meselesini değil, bütün 
siyasi meselelerimizi, her konuyu Batı ile otu
rur, yeniden gözden geçirmeye mecbur oluruz...» 

O bakımdan bu konuda biz 1963 te bunu an
laşmaya yazmışız. Ama Sayın Erbakan'ın ken
dilerinin izah ettikleri gibi, anlaşmaya öyle 
frenler koymuşuz ki, Türkiye'nin menfaatleri
ne aykırı olduğu zaman bundan geri dönmek -
biraz sonra maddelerini okuyacağım - her zaman 
mümkündür. Ancak Türkiye'nin menfaatlerine 
işlediği zaman biz orada varız. Ortanın solu 
prensiplerine aykırı bir yerde biz bulunamayız. 

Burada ideolojik meseleler yoktur. Bugün 
sosyalist bildiğimiz İsveç, Ortak Pazara girmek 
istiyor; işçi partisinin idaresindeki ingiltere, 
Ortak Pazara girmek istiyor; sosyalist Yugos
lavya, Ortak Pazarla ticari anlaşma yapmak is
tiyor. Bunlarda ideolojik konu bahis konusu de
ğildir. Ama Türkiye'nin menfaatine aykırı, bi
zim ortanın solu prensiplerimize aykırı bir mev
zu olduğu zaman C. H. P. elbette ki, orada ol
maz ve bu koyduğumuz frenler işlemeye başlar. 
işte şimdi o frenler nedir? Esas mevzua girdi
ğimde izah etmeye başlıyacağım. 

Değerli arkadaşlarım, bu konuda Hükümetin 
mesuliyetini tesbit edebilmek için, bugünkü Hü
kümetin tuttuğu politikanın anlaşmalara uygun 
olup olmadığını tesbit edebilmek için evvelâ 
1963 te yapılan Ankara Anlaşmasının amacı ne
dir ve bu amacı gerçekleştirmek için nasıl bir 
prosedür izlenecektir; bunu, maddeleri okuya
rak tesbit etmekte büyük fayda var. Anlaşmanın 
amacı 2 nci maddede tesbit edilmiş bulunmak
tadır, maddeyi aynen okuyorum : 

«Anlaşmanın amacı, Türkiye ekonomisinin 
hızlandırılmış kalkınmasını ve Türk halkının 
çalıştırılma seviyesinin ve yaşama şartlarının 
yükseltilmesini sağlama gereğini tümü ile göz 
önünde bulundurarak taraflar arasındaki tica
ri ve ekonomik ilişkileri aralıksız ve dengeli güç
lendirmeyi teşvik etmektir. 

2. Yukardaki fıkrada belirtilen amaçların 
gerçekleştirilmesi için 3, 4 ve 5 nci maddeler
de gösterilen şartlara ve usullere göre bir güm
rük birliğinin gittikçe gelişen şekilde kurulması 
öngörülmüştür. 

3. Ortaklığın; A) Bir hazırlık dönemi, 
B) Bir geçiş dönemi, C) Bir son dönemi 
vardır.» 

3 ncü maddede de, uzatılmadıkça hazırlık dö
neminin beş sene olduğu tesbit edilmiş bulun
maktadır. 

Anlaşmaya ek 1 numaralı Protokolün 1 nci 
maddesi de, hazırlık döneminden geçiş dönemi
ne nasıl girileceği hakkında hükümler koymuş
tur. 1 numaralı Protokolün birinci maddesini ay
nen okuyacağım. Çünkü bütün meseleyi bu mad
deler üzerine inşa edeceğiz ve Hükümetin me
suliyeti varsa bu hukukî esaslar üzerinden çıka
racağız. 

Değerli arkadaşlarım Protokolün birinci 
maddesi şöyle diyor : 

«1. Anlaşmanın yürürlüğe girmesinden 4 
yıl sonra Ortaklık Konseyi Türkiye'nin ekono
mik durumunu göz önünde bulundurarak An
laşmanın 4 ncü maddesinde gösterilen geçiş dö
neminin gerçekleşme şartları, usulleri, sıra ve 
süreleriyle ilgili hükümlerini bir katma proto
kol ile tesbit edip etmiyeceğini inceler.» Yani, 
4 senenin sonunda bunu incelemiş oluyor. «Kat
ma Prptokol, âkıd taraflarca imzalanacak ve 
herbirinde uyulması gereken Anayasa usulleri
nin tamamlanmasından sonra yürürlüğe girecek
tir.» Yani, bu katma protokol yapıldığı zaman 
Meclise gelecek, müzakere edilecektir. 

«2. Beşinci yılın sonunda Katma Protokol 
tesbit edilememiş ise» şimdi olduğu gibi «Or
taklık Konseyinde kararlaştırılacak ve üç yılı 
geçmiyecek bir süreden sonra 1 nci fıkrada ön
görülen usule yeniden baş vurulur.» 

«3. Bu protokol hükümleri, katma protokol 
yürürlüğe girinceye ve en geç onuncu yılın so
nuna değin uygulanır. Bununla beraber katma 
protokol tesbit edilmiş, fakat 10 ncu yıl so
nunda yürürlüğe girememiş ise, geçici protokol 
en çok bir yıllık bir süre için uzatılır.» Demek 
ki, bu maddelerle hazırlık dönemi 11 seneye ka
dar uzatılma imkânı doğmuş bulunuyor. «Kat
ma protokol 9 ncu yılın ısanunda tesbit edile
mediği takdirde Ortaklık Konseyi hazırlık dö
neminin 10 ne yılının (bitiminden ısonra uygu
lanacak rejimi kararlaştırır.» Demek iki, bakı
yor, ıgeçiş (dönemine geçme imkânlarını bulamı
yor, Ibulamadığı takdirde başka bir rejime, ikili 
ıtkjarielt anlaşması, başka öbir anlaşma şekline 
geçme imkânını anlaşana, Türk Hükümetine 
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bütün devletlerarası hukuku içinde tanımış [ 
oluyor. Yani geçiş dönemine girme kararını 
vermeden önce her tür'lii (adımınızı geri alma 
imkânı burada mevcut bulunmaktadır. Ama 
-geçiş dönemine girdikten ısonra arktik böyle bir 
imkân mevcut bulnmamaiktadır. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, bu hazırlık dö
nemi, 5 seneden 11 seneye kadar uzatılabilen 
hazırlık dönemi, rasgele mi konmuştur? Bu ha
zırlık dönemi rasgele konmamıştır. 'Geçen defa 
gündem dışı konuşmamda, Ortak Pazar ülkeleri 
\ç Türkiye arasındaki ekonomik durumu ra
kamlarla izah etmiştim. Zabıtlara geçti. Onun 
için, vaktinizi almamak bakımından bu rakam
lar üzerinde tekrar geniş olarak durmuyorum. 
Ama bu rakamlar ortaya bir gerçeği koyuyor 
ki, Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu 
arasında 'ekonomik farklılık bakımından derin 
bir uçurum vardır, işte 1963 te anlaşmayı ya
panlar, Ortak Pazarın geçiş döneminle girdiği
miz zaman Türk ekonomisinin tahrilbini önliye-
bilmek için, Ortak Pazar ekonomisine uyabil
meğini »ağlamak için birçok reformlar, birçok 
tedbirler alarak hazırlık dönemi demen bir dö
nemin tatbikini öngörmüşlerdir. Şimdi, bemim I 
gündem dışı konuşmama cevap veren Sayın Yal- I 
çın arkadaşım konuşmasında - burada yoktum, I 
aldım, zabıtlardan okudum - diyorlar ki; «Böyle I 
bir hazırlık dönemi mümkün değildir. Eğer I 
bunların gerçekleşmesini isterseniz 30 sene, 40 I 
sene (beklemek lâzımdır..» Hazırlık dönemi mut- ;< 
laka Ortak Pazarın ekonomik seviyesine tam j 
olarak gelmek mânasını ifade etmez. Bu mâna- I 
da aldığınız zaman Sayın Yalçın'ın* dediği doğ
ru olur. Ama böyle abesle uğraşılmamıştır. 
Asıl gerçek olan, 5 yıl zarfında Ortak Pazar 
ekonomisine uyabilmek için gerekli reformları I 
yapmış olmak, bütün 'tedbirleri almış olmak ön- I 
görülmüştür. Niçin 5 yıl? Çünkü 1963 te bu I 
yürürlüğe konmaktadır, Birinci Beş Yıllık Plâ
nımız 1963 ten 1968 e kadar uygulanacaktır, 
eğer ibu tedbirler bu devre zarfında alınamaz- I 
sa, ikinci Beş Yıllık Hân devresi, ikinci bir I 
5 yıllık müddet uzatılması düşünülmüştür. Ama I 
bütün bu imkânlara rağmen Türkiye giremiye-
eek durumda iae, ona göre de bir fren tedbiri 1 
ek protokolün 1 nci maddesinin sonuna kon- I 
muştur. 

Değerli arkadaşlarım, o zaman biz bu hazır
lık dönemimdıe verimli neticeler alacağımız | 
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ümidinde idik. Birinci Plânda toprak reformu 
vardı, vergi reformları vardı, kredilerin geniş 
reformlarla adaletli bir şekilde dağıtılması 
vardı, iktisadi Devlet Teşekküllerinin reorga-
rtizasyonu vardı ne Plânlamamızın o zaman tes-
bit ettiğine göre, irili ufaklı, Ortalk Pazar eko
nomisine uyabilmek içim, büyük tedibrler ola
rak 200 e yakın tedbir tasbit edilmişti. O za
man Devlet Plânlama 'Teşkilâtının organizas
yonunda ilgili bakanlıkların katıldıkları bir 
Ortak Pazar Komitesi de kurulmuştu. Sonra
dan İbu Komite her nedense dağıtıldı. Şimdi 5 
yıllık hazırlık döneminde bu tedbirler alınmış 
mıdır? 5 yıllık hazırlık döneminde, Birinci Beş 
Yıllık Plâna konan bu tedbirlerin hiç birisi 
alınamamıştır. Hiçbir reform tedbiri, köklü re
form tedbiri, istediğimiz ölçüde yapılamamış
tır. Orltak Pazar maliyet fiyatları ile Türkiye'
nin Igerelk sanayide, gerek tarımda maliyet fi-
yatlları arasında büyük farklar mevcut bulun
maktadır. Yüzde yüzden başlıyarak, yüzde üç-
yüze varan sanayi hamımaddelerinde, tarım
da büyük farklılıklar mevcut bulunmaktadır. 
Bunların, bırakın giderilmesini, giderilmesi için 
tedbirler alınmamış, tedbirler alınması şöyle 
dursun, demin Sayın Eıibalkanin dediği gibi, 
j zamanki alınan birçok tedbirler de, bulun
duğumuz noktadan daha kötü bir neticeye ge
linmiştir. Altın o zaman 187 lira idi dediler. 
Hayır, biz bıraktığımız zaman altın 187 lira de
ğildi, 141 lira idi. Bunu söyledikleri için veriyo-
rum. Demir fiyatları, diğer sanayi hammadde 
fiyatları, o \g\ine nazaran, % 100 % 200 art
mış bulunmaktadır. Halbuki bunlar Ortak Pa
zarda 1963 ten 1964 'ten beri hâlâ sabit fiyatlar 
olarak muhafaza edilmektedir. Onun için 5 yıl 
zarfında, nazırlık döneminde alınması gereken 
tedbirlerin 'hiçbirisi alınmamıştır. Bu tedbirler 
alınmadan Ortak Pazara nasıl girileoektıir? Bil
hassa ben; Hariciye Bakanına bir şey demiyo
rum, Hariciye Bakanı işi haricî yönden tetkik 
ediyor, doğru değil yaptığı, dış görüşlerine uya
rak girmeye çalışıyor, ama Sayın Sanayi Ba
kanı, nasıl Hariciye Bakanı kadar bu işe he
vesli oluyor, ben hayret ediyorum. Elindeki ra
kamları tetkik edip, sanayiin hammadde fiyat
larını ortaya koyup On talk Pazar fiyatllarına 
uygun sınai maliyetlerini nasıl halledecektir? 
Arkadaşım gelir, bunları izah edebilirse haki
katen memnun olacağımı ifade etmek isterim. 
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Ama bırakın halletmek şöyle dursun, 1964 teki 
•i-mayiin en mühim hamanaddesi olan demir, çe
lik levhalar ve sair fiyatları % 200, % 300 
antmış bulunmaktadır ve Sayın Sanayi Bakanı 
bu karaborsaya bugün tedbir ilahi bulamaz du
rumdadır. Ortak Pazara girip, ondan sonra, 
4 liralık, 5 liralık demir fiyatları ile Ortak Pa
zarın 100 kuruşluk demir fiyatlarına nasıl re
kabet edecek; insanın hunlan düşündüğü sa
man aklı durmaktadır. Sanayi Bakanının bil
hassa buna sahip çıkmasını çok ümidederdim, 
ama beyanları ile görüyorum ki, Sanayi Bakanı 
siyasi bakanlardan daha çok bu işe hevesli gö
rünmektedir. tşin garip tarafı odur ki; Devlet 
dairelerinde parlönıanter olarak meisıslenin içi
ne girebilmek için tetkike çalışıyoruz, rakam
ları tesbite çalışıyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Başjbakan, Sa
yın Sanayi Bakanı, «Ortak Pazar geçiş döne-
ımne gireceğiz, bu, Türkiyenin menfaatinedir,» 
d:yorlar. Henüz Ortak Pazarın fiyatları ile, 
maliyetleri ile Türkiye'deki sınai mamullerinin 
maliyetleri araısında bir mukayeseli teknik etüt 
dahi yapılmamıştır. Plânlama yeni yapıyor. He
nüz (bitirmemiştir. Şimdi Sayın Sanayi Bakanı
na rioa etsem; gelip burada sanayiin temel 
hammaddelerinin hiç değilse 20 tanesinin Or
tak Pazar memleketleririin fiyatları ile Türki
ye'nin fiyatlarını saymakta güçlük çekecektir. 
Yok çünkü böyle bir etüt, yapılmamıştır. Bun
lar yapılmadan geçiş dönemine nasıl girecek
lerdir; bunu insan derin derin düşünmek mec
buriyetinde kalıyor. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye'de kredilerin 
dağılımında büyük adaüeıtsizlik vardır. Onun 
teferruatına girmiyorum. Ortak Pazarda % 3, 
°/ 2, % 3,5 âzami % 6 faizle sınai tesisleri 
kurulabilirken Türkiye'de bu faizler % 23 e 
kadar yükselmektedir. Nasıl rekabet olacaiktır? 
Smai tesis uzmanları tetkik etmişler; Ortak Pa
zarda 2 veya 3 birim zamanında kurulabilen, 
Türkiye'de 11 veya 12 birim zamanında kuru
labiliyor. Yani Ortak Pazarda 3 ayda kurula
bilen bir fabrika, Türkiye'de 11 ayda, 12 ayda 
£.ncak kurulabiliyor. Bunun, 100 (milyonluk bü
yük bir tesisin bir senelik faizlerini hesabetti-
ğiniz zaman, nasıl bir mesele ile karşı karşıya 
o'duğumuz, sırf bu basit noktadan ele aldığınız 
zaman, karşınıza çıkıyor. 
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Yine uzmanlarımız hesabetmişler; Avrupa'
dan Ortak Pazardan ithal edilen hammadde 
ile, çelik levha ve sair maddelerle imal edilen 
bir varil, 48 - 49 liraya mal edilirken, Ereğli 
Demir - Çelik fiyatları ile yaptığınız zaman 
bu maliyet 100 lirayı aşmaktadır. Hazırlık dö
neminde bunların hiçbirisine hal çaresi düşü
nülmemiştir. Düşünülmek şöyle dursun, kötüye 
gitmigitir, daha kötüye gitmiştir. 

Geçmiş, Ortak Pazarın hazırlık dönemi baş
ladığından îbu yana ithalât - ihracatımızı mu
kayese ettiğimiz zaman 'geçiş dönemine gir
menin ne kadar tehlikeli olduğu burada da or
taya çıkmaktadır. 1964 - 1968 rakamlarını ele 
aldığınız zaman ithalâtımızın genel ithalâtımıza 
oranı, Ortak Pazarda, 1964 te % 28,7 iken 
1968 de % 36,9 a yükselmiş. Buna mukabil 154 
milyon iken - küsurlarını vermiyorum - 281 
milyon dolara yükselmiş. Buna mukabil ihra
catımız 1964 te 137 milyon dolar iken 1968 de 
164 milyon dolara yükselmiş, genel ihracatı
mıza oranı % 37,9 dan 1964 te 1968 de % 33 e 
düşmüş bulunmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, 1969 yılı ihracat ha
lamından en iyi yıldır; 215 milyon dolara yük
selmiştir. Bu yılda dahi durum aleyhiimizdedir, 
çünkü 1964 senesinde ihracatımızın ithalâtı 
karşılama nislbeti % 76 iken, 1969 da, en iyi 
ihraç yılımızda, ihracatımızın ithalâtımızı kar
şılama nislbeti % 76 ya düşmüştür. 1964 te 
% 89 u ihracatımızın ithalâtı karşılarken, 1969 
da, en iyi yılda, ühtracatımız ithalâtımızın 
% 76 sim ancak karşılıyabilmektedir. Bu ra
kamlar nasıl böyle oluyor? Değerli arkadaş
larım, biz 5 senelik hazırlık döneminde Ortak 
Pazara hiçbir taviz vermedik. Ne gümrüklerde 
bir indirim, ne de gümrük tahditlerinin, mik
tar tahditlerinin kaldırılması bahis konusu de
ğildi. En çok % 85 nishetinde ihracatımızı teş
kil eden tarım ürünlerimizde muhtelif kademe
lerde, tatminkâr veya değil, birçok tavizler 
almışız, huna rağmen ihracatımız % 37 den 
% 33 e düşmüş, ithalâtımız % 27 den, % 28 den 
% 36 ya yükselmiştir. Şimdi Plânlama, diğer 
uzmanlar, [bunların hesaplarını yapmışlar. Ta
viz vermediğimiz halde durum aleyhimize işli
yor. Geçiş dönemine girdiğimiz zaman, sanayi
de, diğer kollarda çok büyük tavizler verece
ğiz. O zaman acaba durum ne kadar aleyhe 
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olacak; (bunu keşfetmek için çok büyük ilim 
adamı olmaya, kâhin olmaya lüzum yok. 

Değerli arkadaşlarım, bunun bir de tatbik 
edilmiş misali var. Yunanistan; liberasyon ba
kımından, 'ithalât, ihracat bakımından dış mem
leketlerden ithalât ihtiyacı bakımından (ona 
uzmanlarımız ithalât ihtiyaç açlığı diyorlar) 
Yunanistan bizden iyi durumda olduğu halde 
geçiş dönemi içinde Yunanistan'ın ithalâtı AET 
den % 64 artmış ve dış ticaret açığı AET e kar
şı % 55 e yükselmiş. Yunanistan'ın geçirdiği 
tecrübe ki, onun durumu birçok bakımlardan 
bizden iyidir. 

Değerli arkadaşlarım, toplam vergi gelirle
rimizin % 22 ye yakın bir miktarı ithalât ver
gilerinden karşılanmaktadır. Tabiatiyle geçiş 
dönlemine girdikten sonra (bunlar tedricen kal
kacaktır. Acaba maliye bu kayıpları nasıl kar-
şılıyacaktır? 

Bütün bunları göz önünde tuttuğunuz zaman 
Türkiye'nin, hazırlık döneminden, geçiş döne
mine girmeye hazır olmadığı ortaya çıkmakta
dır. O halde bu durumda ne yapmak gerekir? 
Ankara Anlaşması bu imkânı, demin okuduğum 
maddelerle, 6 sene daha uzatma imkânını Tür
kiye'ye tanımıştır. Hükümetin, bu durumları 
göz önünde bulundurarak bu hazırlık dönemi
ni 6 sene da/ha, Geçici Protokolün 1 nci madde
sinin verdiği imkânları kullanarak uzatması 
Türkiye'nin menfaatine idi ve hazırlık dönemin
de şimdiye kadar yapılmamış olan bütün ted
birleri almak suretiyle hiç değilse Ortak Pazar 
geçiş dönemine girdiği zaman Türkiye ekono
misinin biraz daha iyi durumda olmasını sağlı-
yaJbilirdi. Zaman kazanarak bu zaman içinde 
de nasıl (bir duruma girebileceğimiz, ekono
mimizin inkişafı tamamiyle tetkik nazarları
mı önünde olurdu. 

Bu, işin ekonomik yönü. Bir de burada Hü
kümetin hukukî bakımdan bir sorumluluğu 
ortaya çıkıyor. 

Aziz milletvekilleri, devletlerarası anlaşma
larda hiçbir Devlet atıfette bulunamaz. O an
laşır- •-•. milletinin menfaatleri bakımından 
* ' • ' ' uymaya mecburdur. Demin okudu
ğa ; . . . . otokolün 1 nci maddesi; «Eğer ha
zırlık•••••••- bitmiş de Katma Protokol ya
pılamamı^ *aman Ortaklık Konseyi otu
rur 3 seney i e-^mek üzere hazırlık dönemini 

uzatır» diyor. Kesin bir hüküm. Bunu Parlâ
mento komisyonunun toplantılarında da sor
dum, fakat tatmin edici bir cevap almak müm
kün olmadı. Mademki, 1 Aralık 1969 da Kat
ma Protokol yapılamamıştır, artık anlaşma
nın hükmüne göre, Hükümet Altılarla oturarak 
konuşup hazırlık dönemini uzatmaya mec
burdur. Ama hükümde, 3 seneye kadar, di
yor, bu müddeti takdir Hükümete aittir, biz, 
âzami haddi kullanmasını, arz ettiğim sebep
lerden dolayı istiyoruz. Ama Hükümet, hu
kukî bakımdan, Devletlerarası Hukuku bakı
mından bu zorunluluğu dahi yerine getirmemiş 
bulunmaktadır. 

Tabiatiyle burada, hem ekonomik hazır
lığı yapmamak bakımından, tetkikleri yapma
mak bakımından, hazırlık dönemine geçiş bir 
kusur olarak ortaya çıkmaktadır. Hem de, pro
tokol hükümlerini işletmemek suretiyle mem
leketimizin aleyhine olabilecek bir durum or
taya çıkmış bulunmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, işin garibi şudur. 
Şimdi, Hükümete bu bilgileri veren, hazır
lık dönemine geçip geçmiyeceğimizi ortaya ko
yan teknik daireler vardır. Resmen komisyon 
huzuruna gelmişlerdir ve izahat vermişlerdir, 
fakat Hükümetin kendi organları arasında 
henüz fikir birliği yoktur. Bir bakanlık, ha
zırlık dönemi uzamalıdır, der. Plânlama Teş
kilâtı geniş bir rapor verir Hükümete, ra
kamlar ortaya koyar, hazırlık dönemi uzama
lıdır, der. Başka bir daire, teknik bilgilerle 
ilgisi olmıyan bir daire, hazırlık dönemi ta
mamdır, hemen geçiş dönemine girelim, der. 

Aziz arkadaşlarım, bir Hükümetin kendi 
organları arasında fikir beraberliği sağlan
mamış, ihtilâf halinde, rakamlar münakaşa 
edilir halde, öyle bir durumda bir Hükümet 
hangi cesaretle geçiş dönemine girme duru
muna gidebilir? 

Değerli arkadaşlarım, burada bir noktayı 
tesbit etmek isterim : Benim, gündem dışı ko
nuşmama başka bir gündem dışı konuşma ile 
cevap veren sayın arkadaşım Yalçın, zabıtta oku
yabildiğim konuşmasında diyorlar ki, «Muhte
rem arkadaşlar, bu münasebetle Türk kamu 
oyunu bulandıran, Türk kamu oyunu tered
düde sevkeden bâzı gayriilmi, uydurma ve 
hiçjbir rasyonel temeli olmıyan, malesef bir 
zamanlar çok itibarlı bir müessese olan 
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Devlet Plânlama Teşkilâtı, gibi bir Dev
let müessesesinin birtakım sızdırmalarla 
sağda, solda «prejüge» 1er (önyargı) ve 
birtakım kuşkuları tahrik eden tutumunu bu 
münasebetle yadırgamadığımızı ve Hükümetin 
Ibu münasebetle dikaktini çektiğimizi belirtmek 
isterim.» 

Değerli arkadaşlarım, bir iktidar grupu 
mensubunun bu fikri ortaya koymuş olması 
bizim geçmişteki çırpınmalarımıza bir yönü 
ile hak veriyor, ıama bir yönüyle de haksızlığı
nı, şimdi söyliyeoeğim gibi, biz Plânlama Teşki
lâtına dojkunulm:ama,smı, bilâkis bu teşkilâtın 
güçlendirilmesini, 'bundan memleketin büyük 
faydalar umduğunu Adalet Partisi iş başına gtel-
diği günden beri savvunuruz, maalesef, Ada
let Partisi bu müesseseyi tahribe tmek (için ne 
mümkünse yapmıştır. 

Şimdi, kendi üyesi olan bir arkadaşımız bu
nu ifade ediyor ve özel konuşmalarda da; efen
dim. Plânlama mı bu fikri söylüyor, bırajk ca
nım orada takunyalılar var. Artık dktadar 
mensuplar» söylüyor bunu. 

Değerli arkadaşlarım, belki başta bulunan
lar için bu gibi gerçekler, iktidar partisine 
mensubolan arkadaşlarımızın ağzından çıkan 
bu gibi sözler doğru olabilir. Bu meseleleri 
€>t lideden, Pljnlamayı bozmaya çalışmışsınız, 
ama yine de köşede bucakta, dürüst, vatanse
ver, kafadarı pırıl pırıl çalışan genç insanlar 
var. Bunlar emek sarf ederek meseleleri tes-
bit etmişler ve rakamlara dayanarak rapor
lar vermişlerdir. Hükümete. Bunları basından 
öğreniyoruz. Ben resmen Plânlama Müsteşa
rına Münih toplantısına giderken müracaat ede
rek rica ettim; bir rapor hazırlanmış, Münüh'te 
bu rapor müzakere olacak, bilmek istiyorum, ra
porda olanları. Bu gizli bar rapormuş, bundan 
banıı bir tane verir misiniz? «Böyle bir rapor 
yoktur» denmiştir. Münih'teki toplantıda Hü
kümetten, Hükümet, temsilcilerinden sormu
şumdur. «Böyle bir rapordan haberimiz yok
tur» demişlerdir. 

Şimdi, basında görüyoruz ki, böyle bir ra
por vardır, bu rapor münakaşa ediliyor. Sa
yın Bakandan rica ediyorum; buraya cevap ver
mek için çıktıklarında, bu raporun sonuç kıs
mını okusunlar, tejknik daire ne diyor? Sayın 
Yalçm'm dediği gibi, bu daire belki yanlış bir 

'görüşe sahiptir. Başka bakanlıklarda da aynı 
görüşü savunan elemanlar var. Eğer Plânla
manın fikirleri, ortaya koyduğu rakamlar yan
lış ise getirsinler ve başjka rakamlarla karşımıza 
çıksınlar. Dıesinler ki; bunlar yanlıştır, Plânla
ma bunları yanlış hesaplıyor, uzmanlar yanlış 
hesaplıyor, bunun gerçek etütleri şudur. Bun
ları hangi daire yapmışsa, bildiğimiz kadariyle, 
böyle bir etüt başka bir dairede yok. Varsa 
böylie bir etüt, mukabil filkri lütfen getirsinler. 
Bunu ben yujkardaki komisyon toplantısında da 
sordum. Bir temsilci arkadaşımız, Plânlama
nın izahatından sonra bizi tatmin etti, birçok 
gerçek rakamları ortaya koydu. Bu rakamla
rın bir çoğu Devlet İstatistik Enstitüsünün ra
kamlarıdır, bir çoğu hazırlanıp bize verilen bro
şürlerde ortaya konulmuş olan rakamlardır. Bu 
rakamlar yanlış ise, Devlet. İstatistik Enstitü
sünün rakamları yanlış ise lütfen ilgili bakan

lar gelsinler, Plânlama şu rakamlan verdi, ama 
başka bir daire şu etütü yaptı, o rakamlar yan
lıştır, gerçek olanı budur, biz, Ortafk Pazarın 
geçiş dönemine girdiğimiz zaman Fransa'da, 
Batı - Almanya'da çeliğin tonu 923 liradır, biz
de de 923 lira olacaktır, 2 700 lira olmıyaoak-
tır, desinler, tatmin etsinler, teşekkür edelim. 
Ama., yok böyle bir şey, yapamazlar. Çünkü 
yaptığımız tetkijklerde böyle bir husus olma
dığını görüyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, niçin bu mesele kamu 
oyundan bir sırmış gibi saklanmaktadır? Açık
lansın, ortaya konsun, Hükümet izahat versin. 
Birçok teknik eleman komisyona geldiler, izahat 
verdiler. Ama birçok bilgileri de burada bilme
diğimiz. bâzı hususları da Münih'te yaptığımız 
toplantılarda Avrupalı üyelerden öğrendik. 

Şimdi, deniliyor ki, Ortak Pazar Konseyi mü
zakere edebiliriz diyor, ama Münih'te yapılan 
toplantıda (notları da yanımdadır) AET Kon
seyi adına konuşan zat, fedakârlığımızın son 
hududundayız, biz tekliflerimizi yaptık, kabul ve
ya reddedilir, bunların üzerinde müzakere aça
nlayız demiştir ve Avrupa ajanslarının verdiği 
haberler de bunlardır, öğrendiğimiz husus şu
dur ; Aralık ayında müzakereler yapılmıştır 
(biraz sonra bunların esasına geçeceğim) 9 Ara
lıkta en son müzakereler de yapılmıştır. Avru
palılar bize çok ağır teklifler getirişlerdir, 
Türk ekonomisinin taşıyamıyacağ^' tekliflerdir 
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bunlar, teknik elemanlarımız bu şartların ka
bulünün mümkün olmadığını ifade etmişlerdir. 
Ama aldığımız bilgilere göre - tabiî yanlışsa yi
ne kendileri söylesinler - Dışişleri Bakanımız, 8 
senelik listedeki bâzı kalemler hariç, prensip iti
bariyle geçiş dönemine girmeye hazır olduğu
muzu ifade etmişlerdir, işte asıl mesuliyet bu 
noktadan doğmaktadır. Bizim, müzakerelerden, 
Avrupa'da Ortak Pazar Komisyonu üyeleriyle 
açık konuşmalarımızdan ve kulis konuşmaları
mızdan, bâzıları da dostluk gösteriyorlar her şe
yi açık açık söylüyorlar, buradan edindiğimiz 
intiba şudur; Hükümet, her türlü şartı müzake
re etse dahi, sonunda Avrupalılar ne derse gir
meye razıdır. Binaenaleyh, bizi en kötü şartlar
la bunun içine sokmak için kendilerine bir im
kân doğmuş olduğu kanaatini taşımaktadırlar. 
Hükümetin burada çok yanlış bir tutumu var
dır ve memleketi yanlış neticeler verebilecek 
bir anlaşmaya şimdiden angaje etmiş bulunmak
tadır. Biz, müzakere kabul etmeyiz diyorlar. 
Ama bizim, Ortak Pazar Komisyonunun Mü
nih'te ve Antalya'da yaptığı toplantısında Cum
huriyet Halk Partili arkadaşlarımla birlikte 
bu tezleri, hazrılık döneminin uzaması hususun
daki tezimizi sert bir şekilde savunduktan son
ra, yavaş yavaş Avrupalı üyelerin; canım mü
zakere ederiz, siz bu geçiş dönemine karşı çık
mayın da, istediğiniz tavizler varsa bizden on
ları talebedin, mümkün olduğu kadar onları size 
gerçekleştirmeye çalışalım, gibi bir havanın içi
ne girmişlerdir. 

15 . 5 .1970 O : 1 

Milletinin menfaatlerine aykırı anlaşmaların al
tına imza koyamayız. 

BAŞKAN — Sayın Ertem, bir ricada bulu
nacağım. Gerek görüşmekte olan ve grup adına 
görüşecek olan, Sayın Bakan da dâhil, genel 
görüşme, gensoru açılmış gibi değil de, açılması
nı ve gündeme alınmasını gerektiren bir hal 
içinde konuşulursa daha müsmir ve diğer mev
zulara da geçme imkânına sahibolacağız. İmkân 
dâhilinde rica edeceğim. 

C. H. P. GRUPU ADINA MUAMMER ER
TEN (Devamla) — Sayın Başkan, tabiatiyle bu
nun sebeplerini arz etmeye çalışıyorum. Geniş 
bir konudur. Şimdiye kadar etraflıca müzakere 
etmek imkânını bulamadık. Gensoru açılıp açıl-
mıyacağı bizce meçhuldür. O bakımdan, Türki
ye'nin çok hayati bir konusu olan, gelecek ne
silleri uzun yıllar, iyi veya kötü, etkisi altında 
bırakacak olan bu meselede, müsaade ederseniz, 
görüşlerimizi imkân dâhilinde açıklayalım. Za
ten ikinci kısmına gelmiş bulunuyorum. 

Değerli arkadaşlarım, arz ettiğim sebepler 
dolayısiyle, gerek ekonomik bakımdan, gerek 
hukukî bakımdan hazrılık döneminin uzatılması 
Türkiye için bir zarurettir. Hazırlık döneminin 
uzatılması esas düşüncemiz, anatemamız olmak
la beraber, geçiş dönemine giriş şartları üzerin
de fikirlerimizi de söylemek isterim. 

Avrupalılar bir teklif yapmışlardır; Mart 
ayında bu teklif müzakere edilip bitirilecekti, 
ama bitirilemedi, uzadı, şimdi tekrar müzakere 
edilecek. Fakat Türkiye'ye teklif edilen bu şart
lar bizim yönümüzden çok ağırdır ve bu şartla
rı teklif ettikten sonra hakikaten Ortak Fazar 
üyelerinin Türkiye hakkındaki düşüncelerine 
teşhis koymak için de pek belirli ip uçları orta
ya çıkmıştır. 

Geçiş dönemine girişte dört safha üzerinde 
durmak lâzımdır; sanayi, tarım, krediler ve iş
çiler konusu, 

Sanayide Ortak Pazar bize şu teklifi yapı
yor: Türkiye'nin bütün sınai mamulleri Ortak 
Pazara tahditsiz girebilir; bütün tahditler kal
kıyor ve gümrükler de sıfır olacaktır. İki şey 
bundan istisnadır; tekstil mamullerinden ham 
bez ve pamuk, ipliği. 

Değerli arkadaşlarım; sanayi dalında her 
şey açıktır, buyurun girin deniyor, fakat iki şey 
o kadar önemli değil, istisna ediyoruz, diyorlar. 

Değerli arkadaşlarım, Hükümetler müzakere 
ederken, niçin biran evvel girmek için Türkiye'
nin menfaatlerini kötü bir şekilde temsil yolu
na sapılmıştır? Mutlaka girmek şart değil. Bir 
endişe seziyorum; gömdüğümüz budur. «Efen
dim, treni kaçırıyoruz, ingiltere talip, isveç ta
lip, Norveç talip, işte Yugoslavya bile anlaşma 
yapmış.» Doğru, böyle şeyler var. Eğer ilerde 
geç kalırsak, ki Avrupalılar bunu tehdit ola
rak bize söylediler, geç kalırsak daha ağır şart
larla gireriz... Hariciye Bakanlığına hâkim olan 
endis^budur. 

kajagjji'erli arkadaşlarım, kötü bir şeye girmek-
^Laps^ecpJLalırız. girmeyiz. Yani biz millet ola-

r ^ l f c i i y ^ ^ a l a n n içinde mi yaşadık? Menfa-
atiııiiaJS^ö10 -ulursa girmeyiz. Bu anlaşmanın 
içiactt y&feİ!!? buraya gireceğiz, diye Türk 
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Tekstilde pamuk ipliği, ham bez, bir de halılar- I 
da bâzı tahditler. Türkiye'nin ise bugün için 
tek ümidi ve bugün ihracat yapabildiği kalem
ler bu ikisidir. Ancak bunlarla rekabet edebi
lir. imkân olduğu takdirde çok büyük ihracat 
yapılabilecek kalem de bu kalemlerdir. 

Mukabil fikri söyliyenler diyorlar ki; efen
dim, şimdiye kadar Türkiye, Ortak Pazarın bi
ze verdiği, birisinde 75 - 150 ton, birisinde 1 000 
ton miktarındaki kontenjanı doldurucu bir sa
tış yapamamış ki. Bize verdikleri çok büyük 
rakam. Hele bunu bir dolduralım. 

Değerli arkadaşlarım, elbetteki bugünkü 
gümrük tahditleri, diğer tahditlerle bizim Ortak 
Pazarda bu malları satmamız kabil değil. Ama 
bize diğer sanayi kollarında tanınan imkânlar 
tanınırsa, uzmanlarımız hesap etmişler, bu dal
larda üç, dört sene zarfında, bugün bir milyon 
dolar civarında olan ihracatımızın 40 milyon do
ların üzerine çıkacağını bildiriyorlar. 

Bâzı arkadaşlarımız bunu küçümsüyorlar. 
Ben bunu ihracat miktarı bakımından - rakamı 
büyük olmakla beraber - önemsemiyorum. Ama 
bir memleket düşününüz ki, bir tek şeyde ümit 
var, onu ihraç edebilecek. Sana bütün kapıları 
açıyorum, ama iki şey müstesna, diyor. Bunun 
üzerinde hüsnüniyet, suiniyet balammdan karşı 
tarafın neler düşündüğüne teşhis koymak bakı
mından durmak lâzımdır; bırakın ekonomik yö
nünü. 

Biz pamuk olarak senede 140 milyon dolar 
civarında ihracat yapıyoruz. Bunu hesaplamış
lardır, bu ihracatı iplik olarak yaparsak bu de
ğer yüz iken 298 olur. Mamul olarak satsanız 
330 olur, 350 olur, 448 olur; bunlar hesaplan
mıştır. Demek ki, 140 milyon dolarlık ham pa
muk ihracatımızı mamul olarak yaptığımız za
man iki - üç misli artma imkânını doğuracak 
bir kapasite demektir. Bunu yapamıyoruz baş
ka. Ama bu imkân doğduğu zaman yapabilece
ğimiz bir noktadır. Ortak Pazar bu noktada 
«Sana bir şey vermem.» diyor. 

Buna mukabil Türkiye'den almanlar : 1967 
de AET ten yaptığımız ithalâtın % 20 miktarı, 
sanayiimizin hammadde, yatırım maddeleri ih
tiyaçlarını ihtiva etmesi teklif edilmiştir. Bizim
kiler başka düşünüyor, o ayrı şey, ama % 20 
istenen budur. % 20 si ilk seneden başlamak 
üzere 8 senede sıfıra inecektir, miktar tahditle- | 
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ri tamamen kalkacaktır. Bu maddeleri teknik 
daireler % 13 ten yukarı çıkaramamışlardır. Kal
dı İri, Ortak Pazarın, bugün gümrüğü sıfır olan 
suni gübreler bunun % 9 unu teşkil etmekte
dir, onu kabul edip etmiyeceği de şüphelidir. 

Bu şartlar altında sekiz sene zarfında güm
rük indirimleri sıfır olacak, tahditler kalkacak. 
Bu yatırım maddeleri ve hammaddelerin sana
yiinin Türkiye'de kurulması artık bahis konu
su olabilir mi? Nasıl kurulacaktır, Savın Sanayi 
Bakanı izah ederse kendilerine müteşekkir olu
rum. 

Geri kalan % 35 maddeler, % 35 miktarında
ki ithalât kalemlerimiz 12 sene zarfında güm
rükleri sıfıra inecek ve tahditleri kalkacaktır. 
Bunun dışında ger] kalan % 45 i de 22 sene zar
fında gümrükleri sıfıra inecek ve tahditleri kal
kacaktır. Ama bu 22 sene derken 22 sene sonun
da değil, geçiş dönemine girdiğimiz andan iti
baren % 3, % 5, % 10, anlaşacağımız miktarlar 
ne ise, bu miktarlar kabul edilmek suretiyle 
gümrük duvarları kalkacak ve tahditler kalka
caktır. 

Bir başka önemli konu : Bizim ekonomistle
rin, teknisyenlerimizin «yasak mallar» dediği 
mallar vardır. Türkiye'de bir mal imal edilme
ye başladı mı Türkiye'nin ihtiyacını karşılıya-
cak miktarda, bunlar kotalardan çıkarılır ve 
Türkiye'ye ithali yasaklanan mallar listesine gi
rer. Uzmanlanmızm hesapladığına göre bunun 
miktarı 2,5 - 3 milyon dolar tutarındadır. "Ya
pılan teklifte, bu, Türkiye'de imal edildiği ci
hetle yasaklanan malların ilk sene % 3 ten, 
% 5 ten 'başlıyarak muayyen bir zaman zarfın
da taöıditlerin kaldırılması öngörülmüştür ki, 
bunun Türkiye için nasıl bir sonuç doğuracağı
nı. değerli arkadaşlarımın takdirine bırakırmı. 

Arkadaşlarım, liberasyon konsölidasyon var
dır. Uzmanlarımız AET'den ithalâtımızın % 30 
un altında olduğunu söylerler ama geçiş döne
mine girmek için gayret sarf eden bâzı arkadaş
larımız da bâzı dolaylı maddeleri katarak bu 
liberasyondan ithalât miktarını % 40 - 45 civa
rına çıkardıklar]m ifade ederler. Rakam tartı
şılabilir. 

Geçiş dönemine girdiğimiz andan itibaren 
liberasyon konsolidasyonu % 35 ten başlıyarak 
% 40 a, 1978 de % 45 e, bilâhara % 60 a / e 
1988 da de % 80 e çıkacaktır ki bu tamaj e n u_ 
berasyona gidilmesi mânasını ifade e^ r Tabi-
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atiyle bunu Türk ekonomisinin kaldırması müm
kün değildir. 

Bu verdiğimiz ağır tâvizler" karşısında Tür
kiyelim acaba nerede tâviz alması lâzımdır, 
sanayide mi? İhracatımızın % 80 inin üstünde 
bir kısmı tarımdır. AET'in ihracatının % 97 si 
sanayi, % 3 ü diğer maddeler. Eğer biz bir tâviz 
alacaksak, sanayide Ortak Pazara tâviz veri
yorsak, çünkü anlaşma «global denge» diyor, 
derige sağlanacaktır, tanımda Ortak Pazardan 
tam tâviz almamız gerekir, eğer global dengeyi 
sağlıyacaksak. Halbuki ne oluyor? Sanayide bu 
tâvizler verildikten sonra tarımda hazırlık dö
neminde tarım için ne almışsak onlar devam edi
yor ve Ibize diyorlar ki; «tanımda aize gerekli 
tâvizleri vereceğiz, ama geçiş dönemine girdik
ten bir sene sonra bunlan oturur, müzakere ede
riz.»' 

Değerli arkadaşlanm, şimdi biz sanayide an
laşmaya geçiş dönemine girdiğimiz zaman bir 
çok yönleriyle otomatik işliyen - bâzı frenler 
elbette olacak, var, ama bunları ne kadar işli-
yeceğinden ben ümitvar değilim - anlaşmaya 
girerken tarımda» ihracatımızın % 85 ini teşkil 
eden tarımda gelecek sene oturup müzakerelere 
girişeceğiz. 

Değerli arkadaşlanm, bu hakikaten sanayi 
de verdiğimiz büyük tâvizlerin karşısında ta
rımda hiçbir şey almadan geçiş dcinemine gir
meye razı olmak, nasıl değerlendirilir, bunun 
tâbirini bulamıyorum. 

Malî protokolda 220 milyon dolarlık bir yar
dım öngörülmektedir ki, üzerinde durmuyorum. 
Faizleri eskiye ^nazaran daha iyileştirmektedir. 
tşçi meselesinde de, sosyal haklardan işçileri
mizin faydalanması öngörülmekte, ama serbest 
işçi gidişini, AET'de oturanlar gibi 1976 dan 
sonra yapılması düşünülmekte ve teklif edil
mektedir. 

Şimdi, daha bir çok teferruatı olan, teknik 
bilgileri olan bu konulan özetlemeye çalıştım. 

Değerli arkadaşlarım; bu şartlarla Ortak 
Pazara girdiğimiz takdirde Türk ekonomisi. 
kanaatim odur ki iflâsla karşı karşıya kalacak
tır. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. 

V^ Bu, tabiatiyle bu şekilde bir teklif, ikinci 
am'âşvnıaddesine de aykın bulunmaktadır. Çün
kü bu, NTürkiye ekonomisini güçlendirmeyi, 
Türk halkanı geçim seviyesinin yükseltilme-
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sini sağlıyan bir tutum değil, Türk ekonomisini 
tamamen zayıflatan, cılız bir ekonomi durumu
na sokan bir tekliften ibaret bulunmaktadır. 

Komisyonda; ne düşündüklerini öğrenmek 
için kendilerine; «ıSiz, Türkiye'nin kuvvetli ol
masını mı istiyorsunuz, kuvvetli bir Türkiye mi 
istiyorsunuz, cılız bir Türkiye'mi istiyorsunuz? 
Kuvvetli bir Türkiye istiyorsanız bunun yolu, 
teklif ettiğiniz hususlar değildir. Ekonomik ba
kımdan kuvvetli bir Türkiye istiyoruz diye 
cevap vereceksiniz, ama teklif ettiklerinizin so
nucu, Türkiye'yi cılız yapacaktır. Bu, sizin fay
danıza da olmaz ve sonunda tediye gücümüz de 
kalmıyacaktır, ithal imkânınız kalmıyacaktır.» 
sorusunu sorduğum zaman; bir üye - ki, düşünce
lerinin gerisinde ortaya çıkmış oluyor - şu ce
vabı vermiştir : 

«Canım, Türkiye'nin geniş servet kaynaklan 
var, turizm imkânlan var. Bunlan nasıl işlete
miyorsunuz, hayret ediyoruz. Geçiş dönemine 
girdiğiniz zaman bunlan işletiriz» Yani tabiatiy
le müştereken işletiriz, mânası çıkıyor, «ve te
diye imkânı da artar, korkmayın size cesaret 
tavsiye ediyoruz» yüzme bilmiyen denize atla
madan yüzmeyi öğrenemez cesaretini tavsiye 
ediyorlar. 

Değerli arkadaşlarım; biz şunu müşahade 
ettik;. Buna Hükümet bir teşhis koymalıdır. 
Avrupalı üyeler bizim biran evvel geçiş döne
mine girmemiz için çok arzuludurlar. Buna 
karşı çıktığınız zaman âdeta üzülmekte, üzün
tülü olmakta ve sıkıntılannı ortaya koymak
tadırlar. 

Yoksa, zannettiğiniz gibi; efendim, bunlar 
bizi alamazlar, istedikleri şartlan kabul et
mezsek, gelecekte buraya giremeyiz, ileride 
daha ağır şartlan kabul etmeye mecbur oluruz 
gibi düşüncenin yeri yoktur. 

Şimdi, bu şartlarla Ortak Pazar geçiş dö
nemine girersek uzmanların ortaya koyduğu ger
çekleri sıralıyorum : 

1. Kurulmuş olan Türk Sanayii yaşıya-
maz. Bırakın dışanya ihracatı, yurt içi rekabe
te dahi dayanması mümkün değildir. 

2. Yeni kurulması düşünülen sanayi kol
lan kurulamaz ve kurulanlar gelişemez veya
hut ta bunlar yabancılar tarafından ele geçi
rilir veya yabancılar tarafından kurulur. 
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3. Dış ticaret durumumuz şöyle tesbit edil
miştir; 1967 de ithalât 240 milyon dolar, ihra
cat 168,4 milyon dolar, açık 71.6 milyon dolar. 

1973 de ithalât 690, ihracat 252 milyon do
lar, açık 438 milyon dolar. 

1978 de ithalât 920 milyon dolar, ihracat 
335 milyon dolar, açık 584 milyon dolar. 

1983 de - 1983 e vardığımız zaman - ithalât 
1 milyar 439 milyon dûlâr, ihracat 473 milyon 
dolar acık ise 966 milyon dolar olacaktır. 

Değerli arkadaşlarım; yapılan hesaplara, 
göre - bu, Avrupa'lılarm teklif ettiklerine gö
re yapılan tirenttir - yapılan bu sonuçlara gö
re 20 senede Türkiye'nin yalnız AET'ye karşı 
vereceği dış açık 100 milyar Tl. civannda ola
caktır. 

Bunun neticesi olarak genel ihracatımızda 
AST'in payı % 38 olurken, ithalâtımızın % 62 
si AET'den olmaktadır. 

Şimdi, bu şu demek, biz Ortak Pazara ge
nel ihracatımızın % 38 i miktarında ihracat ya
pabileceğiz, dengemizi sağlıyabilmemiz için 
3 ncü devletlere, yani Ortak Pazar dışındaki 
memleketlere % 62 ihracat yapmamız lâzım-
geliyor. 

Tabiî, bunun karşılığında ancak % 38 nis
petinde 3 ncü devletlere ihracat yapmak du
rumunda olacağız. Böyle akılsız devleti Tür
kiye bilmem bulabilecek mi? Efendim, % 38 on
lardan mal alacaksınız, buna mukabil onlara 
% 62 mal satacaksmız. Bu. tabiatiyle mümkün 
değildir ve bunun sonucu olarak Türkiye'nin 
ekonomisi tamamen altüst olacaktır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Sayın Yalçın konuşmasında bir noktaya de

ğindiler; Avrupa'da Komisyonda bize bu soru
yu Avrupalılar tevcih ettiler. Efendim, Avrupa 
Ortak Pazar Komisyonunda hazırlık dönemin
den geçiş dönemine girime mevzuu 1968 de Vene-
dikte yapılan müzakereyle başlandığı zaiman ora
da bir tavsiye karariyle bir karara bağlandı Bilâ
hare bu karar istanbul'da müzakere edildi ve 
tavsiye edildi. Sonra 1969 Mayısında Paris'te 
yapılan toplantıda tekrar müzakere edildi. O 
zaman Cumlhuriyet Halk Partili üyeler, «Hazır
lık dönemi tamamdır, geçiş dönemine girelim» 
diye oy kullanmışlardır, ilk defa itiraz Münih 
toplantısında, yeni arkadaşlarımız geldiği za
man başladı. «Bu, nasıl şeydir, tezat içindesiniz» 
dediler. Avrupalı üyeler bize bunu söyledi. Sa

yın Yalçın Pazartesi konuşmasında bunu ortaya 
koymuşlar. 

Değerli arkadaşlarım; ben buna orada da 
cevap verdim. Hazırlık döneminden geçiş dö
nemine girmeye mâni bir kere anlaşmadır, 
1 Aralık 1969 da artık, katma protokol yapma
dığınıza göre, hazırlık dönemini uzatmaya mec
bursunuz, bir kere bu anlaşmanın şartıdır. 

Kaldı ki, komisyonlarda - hepimiz iştirak edi
yoruz - parti adına konuşmuyoruz, şahsımız adı
na konuşuyoruz. 

Burada bizim dile getirdiğimiz konu, parti 
grapu a imadır. Geçenlerde benim gündem dışı 
yaptığım konuşmam da parti grupumuz adına-
dır. Partimizin görüşü budur. 

Hazırlık döneminin uzatılması gerekir. Ko
misyonda muhalefet edilmemiş olması, şahıs 
adına olmasıdır. Bu bakımdan bir partiyi; o za
man hazırlık döneminden geçiş dönemine giril
sin dediniz, şimdi de aksini savunuyorsunuz, gi
bi bir konuda itham etmek mümkün değildir. 
Mukaveleye göre mümkün değildir. Komisyo
nun statüsüne göre mümkün değildir. Parti gö
rüşlerimiz parti yetkililerimiz ağzından uzun 
zamandan heri, hazırlık döneminin uzatılması 
merkezinde, muhtelif vesilelerle ortaya konmak
ta ve ifade edilmektedir. 

Değerli arkadaşlarım; bu izahatı ortaya 
koyduktan sonra, bugün rakamlarla ortaya çı
kan durum şudur ki, iktidara mensup arkadaş
larıma hulûsu kalp ile ifade etmek isterim; me
seleyi hissi yönden değil, memleketin geleceği 
bakımından tetkik etmelerini ve vicdan muha
sebesinden geçirmelerini rica edeceğim. 

Nesiller için, gelecek nesiller için bir karar 
vermek arifesindeyiz. Kararımız yanlış olduğu 
zaman dış meselelerde bir hata kolay kolay dü-
zeltilemiyor. iç meşelerde yaptığımız hataları 
zamanla düzeltebiliriz. Ama dış meselede acele
ye getirerek yapacağımız bir hatayı nesiller bo
yu milletimiz ağır olarak ödiyecektir. Onun 
için önümüzde imkân vardır. Niçin acele ediyo
ruz, bu acele niye? 

Hazırlık dönemi uzatılsın, uzmanlar ralhat 
çalışsınlar, raporlar ortaya konsun ve Plânlama
nın rakamları yanlışsa başka etüdler ortaca' 
konsun. Kamu oyu ve meclisler, bütün kuaiıluş-
lar bu konuda fikir birliğine varsınlas*. Memle
ket salim bir adımla bu işin içine jg^rsin, 
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Değerli arkadaşlarım; 
Üniversiteler buna karşıdır. Sanayi teşek

külleri, - özel sektör diyorsunuz ve en çok ümit
lerinizi ona bağlıyorsunuz - temsilciler ve sa
nayiciler - ithalât, ihracat yapanları söylemiyo
rum - bunun karşısındadırlar ve karşısında ol
makta haklıdırlar, işçi teşekkülleri karşısında
dırlar. Partiler karşısındadır. Devlet daireleri
miz arasında ittifak sağlanamamıştır. Onun için 
acele etmeyiniz. 

Enine boyuna tetkik edilsin. Hazırlık döne
mi uzatılsın. O bakımdan acele verilecek bir ka
rarın memlekete büyük zararları olacaktır. Hü
kümetin ben, demin arz ettiğim sebeplerle, ha
zırlık döneminde hiçbir hazırlık yapmamışken 
hazırlık dönemine geçişe karar vermesini, 1 Ara
lık 1969 tarihinde katma protokol yapılmamış
ken anlaşmaya göre otomatik olarak hazırlık 
döneminin uzatılması gerekirken, bu hususta 
hiçbir karar almamış olmasını ve teknik daire
lerin hepsinin, hazırlık döneminin uzatılması 
hakkında rapor verdikleri halde buna aykırı 
başka hiçbir teknik dairenin raporu mevcut de
ğilken hangi bilgiye dayanarak, hangi etüde 
dayanarak bu siyasi tercih kararını almış olma
sını, Anayasa karşısında mümkün göremiyorum. 
Böyle bir tercihe gidemez. Onun için bu üç nok
tadan, - Sayın Erbakan'm siyasi tercihleri dı
şında - ekonomik yönden Hükümeti kusurlu bul
maktayız. 

Onun için, meseleyi gensoru açıldığı zaman 
daJha geniş ve daha derinliğine tetkik imkânı 
olacaktır. Memleketin gelecekteki menfaatleri 
bakımından - vicdanlarınızla başbaşa kalarak -
gensorunun açılmasında memleket bakımından 
büyük faydalar vardır. 

'Gensoru açılsın, konuşalım, meseleler 'ortaya 
çıksın. Ondan sonra daha salim karara varı
rız. Bu bakımdan Cumhuriyet Halk Partisi 
Grupu adına, ekonomik ve hukukî sebeplerle 
bu gensoru önergesine, görüşülmesi için, müs
pet oy kullanacağımızı arz eder, saygılar suna
rım arkadaşlarım. (C. H. P. sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN — Güven Partisi Grupu adına Sa
yın Nefbil Oktay, buyurun efendim. 

G. P. GRUPU ADINA MEHMET NEBİL 
OKTAY (Siirt) — Sayın Başkan, sayın millet
vekilleri; I 

— 763 

Huzurunuza getirilen gensoru önergesi hak
kında Güven Partisi adına görüşlerimizi ifade 
etmek üzere huzurunuza çıkmış bulunuyoruz. 

Gensoru önergesi kabul edildiği takdirde, 
görüşlerimizi daha teferruatlı olarak ifadie et
mek imkânını bulacağız. Şu andaki konuşma
mız, detaylarına inmeden ve bu gensoru önerge
sinin kabul edilip edilmemesi meselesi üzerin
de durularak olacaktır. 

Muhterem milletvekilleri, Türkiye'nin Avru
pa Ekonomik Topluluğu ile münasebetleri, mil
letimiz için her yönüyle üzerinde dikkatle du
rulmaya değer bir önem taşır. Bu konuda 
acele ve hatalı adımlarla Türkiye'nin yüksek 
menfaatlerini tehlikeye düşürmemek ne kadar 
önemliyse, 20 nci Yüzyılın önemli bir siyasi 
ve iktisadi olayını, «Haçlı Seferleri» devrinin 
zihniyetiyle veya komünist sloganlara dayanan 
mantık dışı peşin hükümlerle değerlendirmek
ten de kaçınılmalıdır. 

Bilindiği gibi, Amerika Birleşik Devletleri 
ve Sovyet Rusya karşısında denge kurabilecek 
iktisadi güce ve nüfuza sahip bulunan Batı -
Avrupa, asırların ortaya çıkardığı iç rekabet
ler ve dağınıklık yüzünden bu iki büyük Dev
let karşısında zayıf duruma düşmüştür. 

Sovyet Rusya Doğu - Avrupa'da kenldi nü
fuz çemberi içinde bulunan ülkelerle «Come-
con» adlı ekonomik birliği kurduğu halde, hür 
Avrupanın ekonomik birliğe kavuşmasını ko
lay anlaşılabilecek sebeplerle istememektedir. 

Avrupanın, iki süper Devleti arasında ezil
mekten, geri kalmaktan kurtulması, hür A/vru-
pa ülkelerinin güçlerini birleştirebilmelerine 
bağlıdır. Ortak Pazarı doğuran temel düşün
celerden biri budur. Karşılıklı desteklerle hür 
Avrupa ülkelerinin kalkınma hızını artırmak 
ve hem ıSovyet Rusya, hem Amerika Birleşik 
Devletleriyle boy ölçüşebilecek bir üçüncü kuv
vet merkezi vücude getirebilmek için asırlar 
boyunca birbirleriyle savaşmış ve bu yüzden 
vaktiyle ısahdboldukları üstünlüğü kaybetmiş 
olan Batı - Avrupa ülkeleri elete vermeyi ka
rarlaştırmışlardır. 

içinde bulunduğumuz teknolojik hamleler 
ve hızlı değişmeler çağında Almanya'nın, Fran
sa'nın, italya'nın gücü tekbaşına Amerika ve 
Sovyet Rusya karşısında gerekli teknolojik 
atılımları, araştırmaları ve büyük yatırımları 
yapmaya yetmemektedir. Bu ülkeler, yakında 
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İngiltere'yi de Ortak Pazara bir suretle katıl
mak için uğraşan başka hür Avrupa ülkelerini 
de içlerine alarak geniş bir Ortak Pazar halin
de teşkilâtlanınca gerekli dengeyi kurabilecek
leri inancındadırlar. 

Daha şimdiden dünya sanayiinin % 20 sine 
sahibolan Ortaik Pazar, Amerika Birleşik Dev
letlerinden sonra dünyanın ikinci büyük ekono
mik gücü durumuna yükselmiştir. 

Ortak Pazarın kuruluşundan bu yana Batı -
Avrupa'da kalkınma hızının arttığı da bir ger
çektir. Ortak Pazarın dışında kalan ingiltere'
ye, hattâ Amerika'ya kıyasla daha hızlı bir kal
kınma temposu gerçekleştiren Ortak Pazar 
bölgesi bugün dünyanın en dinamik bölgele
rinden biri haline gelmiştir. 

Ankara Andlaşması, hızla gelişen bu hür 
Avrupa topluluğunun nimetlerinden Türkiye'yi, 
sanayileşmemize engel olmıyacak dikkatli ve 
ihtiyatlı tedbirlerle faydalandırmak hedefini 
güder. Ankara Andlaşması Türkiye'yi gelenek
sel ticari bağlarından koparıp, zamanla ikti
sadi ve ticari bakımdan komünist ıblokun ku
cağına atmamak, ülkemizi çağdaş teknoloji, 
çağdaş sanayi, çağdaş ekonomi seviyesine hız
la ulaştırmak amaciyie imzalanmıştır. 

Türkiye ile Ortak Pazar arasında 1963 te 
imzalanan Ankara Andlaşması, Türkiye'nin 
menfaatlerine en uygun andlaşma formülü ara
nıp bulunmak suretiyle yapılmış başarılı bir 
andlaşmadır. Zira bu andlaşma Türkiye bakı
mından uzunca bir hazırlık dönemini öngörmüş 
ve Türkiye'nin iktisadi şartlarını iyi değerlen
direrek yapılmıştır. 

Ankara Andlaşmasına göre, meselâ Yuna
nistan'ın ilk günden kabul ettiği bâzı tavizleri 
Türkiye kabul etmemiştir, ilk aidim çok dik
katli ve ihtiyatlı şekilde atılmıştır. Hiç şüphe 
yoktur ki, sanayileşmiş ülkelerle, gelişmeye 
muhtaç ülkeler arasındaki ilişkilerde dikkatli 
ve ihtiyatlı davranılmazsa, birleşme hareketi 
gelişmemiş bölgelerin aleyhine işler. 

G. P. devamlı surette bu gerçeğe dikkati 
çekerek, acele ve tedbirsiz bir entegrasyonun 
Türkiye'ye verebileceği zararları önlemiye ça
lışmıştır. Acele ve tedbirsiz bir birleşme, ge
lişmeye muhtaç ülke ve bölgelerin aleyhine iş-
liyebilir. Ankara Andlaşması Türkiye bakımın
dan külfetleri mümkün olduğu kadar uzağa 

atan, fakat nimetleri biran lönce sağlıyan ba
şarılı bir andlaşmadır. Çünkü hazırlık dönemin
de hiçbir taviz vermeden Türkiye sadece karşı 
taraftan ihracat kolaylığını elde etmiş ve kü-
çümsienmiyecek bir kalkınma yardımı almıştır. 
Bu hazırlık döneminin uzatılabilmsei de öngö
rülmüştür. 

Ankara Andlaşmasının iyi taraflarından bi
ri, bir dönemden daha Sonraki döneme geçişte, 
Türkiye'ye otomatik olarak mecburiyetler yük-
lemeyip, bir hareket ve müzakere serbestliği 
tanımasıdır. 

ilk beş yıllık hazırlık döneminde Türkiye 
hiçbir taviz vermeden gerekli hazırlıkları ya
pacaktı. Ne yazık ki, bu hayati konunun so
rumlular tarafından yeteri kadar anlaşılama
mış olması sebebiyle, gerek Devlet, gerek özel 
sektör bu dönemde gerekli hazırlıkları istenilen 
ölçüde yapabilmiş değillerdir. Kâğıt üzerinde 
güzel bir andlaşma yapılmakla, Batı - Avru
pa ile Türkiye arasındaki mesafeyi kapatma
nın mümkün olamıyacağı meydandadır. Hür 
Avrupa ile Türkiye arasında sağlam bir köp
rü kurulması, Türkiye'nin iktisadi geleceği ve 
siyasi güvenliği bakımından önem taşır. An
cak böyle bir köprü sadece kâğıtla kurulamaz. 
Ankara Andlaşmasınm hazırlık döneminde Tür
kiye'ce yapılması gerekli olan birçok işler ih
mal edilmiş, gerekli etütler yapıHmamış, çocuk 
yaştaki sanayiimizi daha geniş pazarlara yö
neltebilmek, ihracat imkânlarımızı artırmak 
ve geçiş 'döneminin getireceği yeni hükümlere 
ekonomiyi hazırlamak; için düşünülmesi gere
ken tedbirler düşünülmemiştir. 

Bu sebepledir ki, G. P. hazırlık döneminin 
bir süre daha uzatılmasının yerinde olacağı 
görüşündedir. Ankara Andlaşması Türkiye'ye 
bu uzatma imkânını da vremiştir. Yeter ki, 
karşılıklı müzakerelerde andlaşmanın sağladı
ğı bu imkân iyice değerlendifilebilsin. 

G. P. Ortak Pazar konusunda Hükümetin 
bugünkü tutumunun yeteri kadar aydınlık ve 
güven verici olduğu kanaatinde değildir. Bu 
önemli konunun Mecliste bu önerge vesilesiyle 
enine boyuna görüşülmesine taraftarız. Ortak 
Pazar konusunda iyi niyetle ve hesaba dayana
rak ortaya konan tahlillerin ve ileri sürülen 
endişelerin dikkatle gi>z önünde bulundurulma
sını isteriz. Ancak bu konuyu aşırı solun veya 
aşırı sağın peşin hükümlü adesesinden değil, 
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akıl, iktisat ilmi ve millî menfaat açısından ba
kılması lüzumuna inanınız. 

Türkiye'nin yeri, «ARAMCO» Şirketinin 
sömürdüğü Orta - Doğu ülkesinin yanında de
ğildir. Türkiye'nin geleceği Sovyet ıBlokunun 
içinde de düşünülemez. Türkiye Cumhuriyeti, 
sömürülmeden ve millî menfaatlerini ezdirme
den hür Avrupanın yanında kendisine yakışan 
yeri bulmalıdır. Bu yeri (bulmamız için yol gös
terecek olan da akıldır, çağdaş ilimdir, Altatürk 
milliyetçiliğidir. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. (G. P. sıra
larından alkışlar) 

'BAŞKAN — Bakanlar Kurulu adına Sayın 
Maliye Bakanı Mesut Erez Bey konuşacak. 

Efendim, müzakere esnasında, Sayın Sana
yi Bakanının adı ve beyanları 'zikredilmek su
retiyle, kendi beyanlarının hilafının ifade edil
diği ileri sürülmüştür. Bakanlar Kurulu adına 
cevap verildilketn sonra size de söz vereceğim. 

SABRI KESKİN (Kastamonu) — A. P. Gru-
pu adına Cahit Karakaş konuşacak. 

BAŞKAN — A. P. Grupu adına Sayın Ka
rakaş, buyurun efendim. Daha evvel bir not 
gelmediği için özür dilerim. 

A. P. GRUPU ADINA CAHİT KARAKAŞ 
(Zonguldak) — Sayın Başkan, sayın milletve
killeri ; 

Konya Milletvekili Sayın Erbakan tarafın
dan verilmiş bulunan gensoru Önergesi üzerin
de A. P. Meclis Grupu adına fikirlerimizi arz 
etmek üzere huzurunuza gelmiş bulunuyorum. 

Konuşmalarımızda işin detayına girmeden, 
gensoruya (konu olan esas meselenin cevabını 
w rmleye çalışacağım. 

Sayın Erbakan, önergesinde, hususiyle bir 
noktayı tebarüz ettirmiş bulunuyor. Şöyle ki: 
< Türkiye'nin her şeyden önce içtimai bünyesi, 
dünya görüşü ve tarihi seyir ve şuuru Batı 
Avrupa memleketleriyle aynı bir siyasi bünye 
içer'isiiınde birleşmesine mânidir.» 

Önergenin diğer bir pasajında; «D olay isiy
le Batta ile Müşterek Pazar Türkiye'nin Batı 
memleketlerinin bir sömürgesi ve işçisi haline 
gellmleöd neticesini doğuracak mahiyettedir.» 

Yine önergenin diğer başka bir pasajında; 
* Türkiye'nin menfaati ve icapları Batı ile Müş
terek Pazara girmek yerine, tarihî vte kültürel 
bağlarla bağlı olduğu ve ekonomik seviyeleri 
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arasında bdr dengenin mtevcut bulunduğu Do
ğu memleketleriyle bir müşterek pazar kurma-
'sını gerektirmektedir» demek suretiyle önerge
nin eısas karakterini, önergenin esas gayesini 
açık olarak ifade «etmiş bulunmaktadır. Yani, 
Sayın Erbakan bu gensoru önergesiyle, Batı 
Devletleri arasında kurulmuş bulunan Ortak 
Pazarlîa Türkiye'nin ilişki (kurmasını reddettaüek-
'fce, buna mukabil Doğu Devletleriyle Ortak Pa
zar teessüsünü istemektedir. Bu sebeple bende
nizin ıgrupum adına vereceğim cevaplar, haddi
zatında önergenin esasını teşkil eden bu no&ta-
da olacaktır. 

Bunun dışında Sayın C. H. P. sözcüsü ar
kadaşımın fazlası ile temas etmiş bulundukları 
geçilş dönemi ve hazırlık dönemi konularına ta-
nıas 'ebmlekte fayda ummuyorum. 

Mühtıerem milletvekilleri, şurasını burada 
tesbit etmekte fayda vardır ki, 'Türkiye Ortak 
Pazara kendi arzusu ile girmaktedir. Yani Tür
kiye Ortak Pazara girmek için kendisi talibol-
mu} bukm'mafkitaJdır. Şu anda Türkiye'yi Or
tak Pazarda kaOmaya zorlıyan hiçbir güç yok
tur, bundan sonra da olomyacaktır. Ancak Tür
kiye, 1958 senesinde Ortak Pazara girmek için 
o zamanın Hükümeti tarafından arzu göster
miş, bilâhara 1960 senesinde gfclen Millî Birlik 
Hükümeti tarafından bu arzu istikametinde ça
lışmalar yapılmış, «bundan sonra 1963 senesi Ey
lülünde o 'zamanın Koalisyon hükümetleri, baş
tı C. H. P. olmak üzere Ortak Pazara girme-
iDik hususunlda faaliyetler artırılmış ve Ortak 
Pazarla anlaşmalarımız yapılmıştar. 

Bunu mütaakıp A. P. iktidarları zamanında 
bu çerçeve içinde Ortak Pazarla münasebetleri
miz geliştirilmiştir. O halde, Ortak Pazar - Tür
kiye münasebötleri iartık Türkiye'de bir parti
lin veya bir Hükümetin siyaseti olmaktan çık
mış, »bir mıillî siyaset halline gelmiştir. 

Muhterem milletvekilleri, nitekim Türkiye 
bu ihtiyacı duyarken, 'Ortak Pazarla münase
betlerimizi geliştirmek, Ortak Pazara üye ol
mak arzusunu izhar ederken gayet isabetli yap
mıştır ve burada hiç şüphe yok ki, 1963 sıene-
sinde bu anlatmayı gerçekleştiren Koalisyon 
hükümetlerini bu bakımdan takdir etmek lâ-
ızımdır. 

Sırası gelmişken şurasını ifade etmek iste
rim ki, Meclislimizde bulunan sayın muhalefet 
grupları, gönül isterdi ki, bu gensoru önergesi-
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ne, gensoru önergesinin esas karakterini teş
kil eden Ortak Pazarı ret, buna mukabil Do
ğu ile Ortak Pazar kuruna esprisine değinsin
ler, daha çok bu yönde kalsınlar. Çünkü Sa
yın Erbakan tafafından verilmiş bulunan bu 
önıergtenin anakarakteri Ortak Pazarı rettir. 
Zira önergede böyOie olduğu gibi, Sayın Erba
kan önergesini izah sadedinde yapmış olduğu 
geniş konuşmiaisının müteaddit yerinde bu şe
kildeki fikirlerine yer vermiş bulunuyorlar. 
O halde Sayın Erbakan'ın esas 'gayesi geçiş dö
nemiyle hazırlık döneminin sınırını tâyin et
mek, bunun münakaşasını yapmak (değil, bunun 
dışında Sayın Eıibakan'ın esas gıayesi Ortak 
Pazarı reddetmek, Doğu ile Ortak Pazar kur
maktır. 

Şuna katiyetle inanıyoruz ki, Meclislimizi 
teşkili eden sayın muhalefet grupları da bu hu
susta bizimle hemfikirdirler, sıaym muhalefet 
grupları da, başından beri olduğu gibi, bugün 
de bir millî politika haline gelmiş bulunan Tür
kiye - Ortak Pazar münasebeitlerinfde en az bi
zim kadar hasiastırlar ve Sayın Erbakan'ın 
karşıısındadırlar. Ama saym mufoallbfeıt grupla
rının, hususiyle bu noktayı şiddetle tebarüz et
tirmemiş bulunmaları cidden üzüntü vericidir. 

Sayın ımilletvekilleri, Ortak Pazarla Türki
ye'nin yapmış olduğu Ankara Anlaşmasının 
gayelerinde açık olarak ifade edilmektedir ki, 
Türkiye ile Avrupa Ekonomik topluluğu arasm-
ıciaki yaşama farklarını gidermek, Türk ekono-
rciisinûîİ. ıseviyiesini Avrupa ekonomisi seviyesine 
çıkarmak, bunun gerçekleşmesi îiçin Türk eko-
noimilsiınin sahip bulunduğu özel sorunları yine 
Avrupa Ekonomik Topluluğunun yardım ve 
telkinleriyle ve Türk ekonomisiyle elıele çalış
mak suretiyel gerçekleştirmek; işte Türkiye'nin 
menfaatelrinin re kadar açık ve sağlam korun
duğunun vesikalı delilinden ibarettir. 

Muhterem milletvekileri, hepinizin kabul et
tiği büyük çoğunluğumuzun kailbden, yürekten 
kabul ©ttiği bir gerçeği, Türkiye'nin ilerleme
si, Türkiye'nin medeni esviyesini Avrupa mede
ni seviyesine çıkarabilme şartının, Ulu Ata
türk'ün de Cumhuriyetin ilk kuruluşlarında 
işiaret ettiği gibi, Biati ile münasebet kurmak 
suretiyle gerçekleştirmeyi hedef alması; işte Or
tak Pazarın, Türkiye'nin Ortak Pazara girmesin
de taşıdığı mâna ve esprinin 'kaynağını teşkil 
etmektedir. Bu sebeple Türkiye, Ortak Pazara 

girerken yalnızca Ortak Pazar devletleriyle bir 
iktisadi münasebet, bir ticari ilişki kurmanın 
çok ötesinde siyasi bir karalkter taşıyan bu ba
ğa, bu kuruluşa girmeyi, Atatürk'ün çizmiş ol
duğu ve bütün Cumhuriyet hükümetlerinin de
vam ettirdikleri politika muvacehesinde zaruri 
görmüştür. 

Muhterem milletvekilleri, işin ticari tara
fına gelince; kısa olarak detayıma inmeden ger
çek yönlerine birkaç rakamla temas letmek isti
yorum. 

Dünyamızda beş tane ticari bölge bulunmak
tadır. Bu bölgelerden bir tanesi Avrupa Ortak 
Pazarının dahil olduğu Ortak Pazar ticari böl
gesidir. ikinci bölge EFTA diye isimlendirdi
ğimiz Avrupa serbest tilcaret bölgesini teşkil et
mektedir. Üçüncü bölge Amerika, Kanada ve 
Lâtin Amerika devletlerinin dâhil olduğu dolar 
bölgesidir. Dördüncü bölge Doğu Sosyalist dev
letlerinin dâhil bulunduğun Doğu blokudur. Be
şinci bölge ise hepinizin bildiği gibi, gerek As
ya ve geerik Afrika'da iktisaden gelişmemiş ge
ri ülkelerin teşkil etmiş olduğu üçüncü dünya 
bölgesidir. 

Şimdi Türkiye olarak bu beş ticari bölge ile 
ilişkilerimize kısa bir bakış yapalım. 

1980 senesindeki Türkiye ihracatı 537 000 000 
doları tutmaktadır. Bu 537 000 000 dolarlık 
ihracatımızın 215 000 000 doları, yani yüzde 40 
nisfbeti Avrupa Ortak Pazar devletlerinedir. Yi
ne 537 000 000 dolarlık ihracatımızın 81 000 000 
doları, yani takriben yüzde 15 nisbeti EFTA 
dev'ietlerinedir. 60 000 000 doları, yani yüz-
tâe 11 misbeti dolar bölgesi, yüzde 17 nisbe
ti, 91 000 000 dolar ile Doğu bölgesi ve bunun 
dışında kalan üçüncü dünya bölgesi devletler
le, yani Afrika'nın ve Asya'nın iktisaden geliş
memiş bulunan küçük devletleriyle olan iktisa
di ilişkilerimiz sayılacak kadar azdır. 

Sayın Erbakan'ın önergesinde tavsiye etmiş 
olduğu RCD bölgesine olan ihracatımız ise 1969 
senesinde takriben 6 milyon doları, yani ticari 
kazancımızın, ihracatımızın yüzde 1 ini tutmak
tadır. 

Anabatlariyle projeksiyonlarını takdim et
miş bulunduğum ticari ilişkilerimiz olan beş 
bölge içinde, hepinizin de kabul edeceği gibi ,en 
büyük yeri Avrupa Ortak Pazar bölgesi yüzde 
40 la teşkil etmektedir. Kaldı' ki, Avrupa Or-
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tak Pazar bölgesi 400 milyar dolarlık millî gelire 
sahip, dış ticaret bacını halen 125 milyar do
lar olan dünyanın en cazip bölgesi halindedir. 
Yalnız Türjkiye değil İsveç, Norveç dâhil pek 
çok Avrupa ülkesi ve bunun dışında Birleşik 
Arap Cumhuriyeti dâhil, siyasi rejim bakımın
dan başka karakterde olmasına rağmen Yogus-
lavya dâhil, ispanya dâhil pek çok Avrupa ül
kesi şu veya bu şekilde Ortak Pazara yaklaş
mak istemekte, Ortak Pazarla ticari ilişkiler 
kurmayı arzulamaktadır. Nitekim bunların gay
retlerini her gün gazetelerde oSkuyoruz. Muvaf
fak olabildikleri kadar Ortak Pazarla ticari mü
nasebetlerini geliştirmek üçin her türlü tavizDeri 
verdiklerine de şahidoluyoruz. 

Ayrıca senelerdir bütün dünya kamu oyun
da cereyan eden İngiltere'nin Ortak Pazara gir
me arzusu, Ortak Pazarın mukavemeti ve İngi
lizlerin Ortak Pazara girememekten mütevellit 
duydukları ıstırap, İngiliz ekonomisinin çektiği 
ıstırap ve en son İngilizlerin girme gayretlerini 
hepimiz gayet iyi müşahade ediyoruz. 

Bütün bu realiteler altında sayın milletve-
klleri, Türkiye'nin Ortak Pazara girme kararı 
isabetlidir, Türkiye'nin Ortak Pazar politikası 
isabetlidir. Bugüne kadar isabetli yürütülmüş
tür. 

Bunun dışında sözlerimin başında temas et
tiğim gibi, haddizatında esas karakteri Ortak 
Pazarı ret mânası taşıyan bu önerge içinde Hü
kümetin hazırlık döneminden geçiş dönemine 
intikalinin zamanının iy seçilememesi veyahut 
hazırlık dönemi müddetinin iyi değerlendirile-
memesi gibi noktalarda fazla detaya inmek is
temiyorum. Haddizatında bu konular halen mü
zakere ©dilmektedir. Bu konularda şu veya bu 
şekilde müzakereler yürütülebilir. 

Bizim görüşümüz odur ki, Ortak Pazarda 
kırmızı çizgi, Sayın Erbakan'ın dediği gibi, ha
zırlık dönemi ile geçiş dönemi arasında değil
dir. Sayın Erbakan önergesindeki esaıs gayeyi 
haddizatında gizlemedi. Bunu, önergesinde ifa
de ettiği gibi beyanlarında da Meclis kürsüsün
den ifade buyurdular. Ama »belki biraz renklen
diririm, belki biraz taraf çekerim düşüncesiyle 
hazırlık dönemiyle geçiş döneminin sınırını da 
belirtmekten kendini alıkoyamadılar. Haddiza
tında Ortak Pazar geçiş için kırmızı çizgi de
dikleri hat, mühim olarak vasıflandırdıkları 
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hat, hazırlık dönemi ile geçiş dönemi arasındaki 
hat değil, geçiş dönemi ile son dönem arasında
ki hattır. Türkiye için hazırlık dönemi ile geçiş 
döneminin esasta anlam bakımından farkı yok
tur. Türkiye hazırlık döneminde yapamadıkla 
rını geçiş döneminde yapacak, geçiş döneminde 
yapmaya zorlanacaktır. 

Sayın milletvekilleri, önergenin esas karak
teri üzerinde bu fikirlerimi söyledikten sonra, 
haddizatında sayın muhalefet grupunun da bu 
fikirlerde bizim grupumuzla hemfikir olduğu
nu kabul ediyorum. Sayın Necmettin Erbakan 
bugün konuşmaları sırasında şöyle bir kelime 
kullandılar; Ortak Pazarı müdafaa edenleri 
«gaflet içinde» diye vasıflandırdılar. Ben Sayın 
Erbakan'ı o zamanlar gaflet içinde idiye vasıf
landırmak istemiyorum; ama Sayın Erbakan 
Ticaret ve Sanayi Odaları Genel Sekreteri bu
lunduğu sıralarda ve 1967 senesinin Ocak ayın
da Ankara'da Ortak Pazar Parlâmento üyeleri 
huzurunda verdiği bir konuşmada (Ve bilâha-
ra bu konuşma Odalar Birliği tarafından bastı
rılmış ve yayınlanmıştır.) güzel Almancasiyle 
Almanca olarak içinde benim de bulunduğum 
onbeş tane Parlâmento üyemizin onbeş tane de 
Avrupa Parlâmentosu üyesinin ve özel sektör 
temsilcilerinin de bulunduğu bu toplantıda şu 
konuşmayı yapmıştır. Bunu Türkçe olarak siz
lere okumakta fayda mülâhaza ediyorum. Her 
halde iSaym Necmettin Erbakan bundan kendi
sinin gaflet içinde bulunduğunun manasını ken
disi çıkaracaktır : 

«Avrupa Ekonomi Topluluğu ile girişmiş bu
lunduğumuz ortaklık Türk özel sektörünün ro
lünü birinci plâna çıkarmaktadır.» iSayın Er
bakan diyor ki, Avrupa Ekonomi Topluluğu ile 
yapmış olduğumuz bu anlaşma o kadar değer
lidir ki, bu, Türk özel sektörünün değerini ar
tırmaktadır. özel teşebbüs erbabı kendisinden. 
bugün beklenen, gelecekte de beklenecek olan 
hizmetleri daha mükemmel olarak yerine getir
mek için uhdsine düşen gayretin hergün biraz 
daha arttığını bilmektedir. Karşılaştığı engel
leri, dar boğazları yenmekte, Avrupa Ekonomi 
Topluluğu üyeleri başta gelmek üzere Batıcın 
gelişmiş memleketleriyle bunların özel sektör
lerinin anlayış ve yardımına güvenmekteyiz.» 
(A. P. sıralarından «Allah Allah» sesleri ve gü
lüşmeler) «Gerek Avrupa Yatırımlar Bankası, 
gerek diğer Milletlerarası veya ımillî finansman 
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müesseselerinden Türk özel sektör yatırımları 
finansmanına daha çok yer vermeleri, yatırım 
projelerinin 'havlanmasında lüzumlu teknik 
yardımı artırmaları beklenmektedir. Avrupa 
Ekonomik Topluluğu özel teşebbüs erbabının 
Türk kollegleriyle olan münasebetlerinin geniş
letilmesi, karşılıklı temas fırsatlarının artırıl
ması Türkiye'nin bu entegrasyona başariyle ka
tılmasında en büyük rolü oynıyacaktır kanı
sındayım.» 

ıSayın Erbakan'ıın bu sözleri, vermiş olduğu 
önergenin samimiyeti hakkında Yüce Meclise 
malûmat sunmaktadır. 

A. P. Meclis Grupu olarak görüşlerimizi tak
dim ettim. Böyle bir önergenin ciddiyetini şu 
vesika dahi, Sayın Erbakan'in, konuşması dahi 
ifadeye kâfidir sanırım. 

Parti grupu olarak böyle bir önergeye katıl
mıyoruz. Saygılar sunarım. (A. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Bakanlar Kurulu adına Maliye 
Bakanı Mesut Erez, buyurunuz. 

NECMETTİN ERBAKAN (Konya) — Sa
yın Başkan, bir sataşma dolayısiyle söz istiyo
rum. 

BAŞKAN — Müsaade buyurunuz, Sayın Ma
liye Bakanını davet ettim, kendisi görüştük
ten sonra bu husustaki fikrimi söyliyeceğim. 

MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kü
tahya) — Sayın Başkan, muhterem milletvekil
leri; 

Muhterem arkadaşlar, sözlerime başlamadan 
Önce bu konuşmaları yerine oturtmak ve çeşitli 
partilere mensup arkadaşlarımızın ifade ettiği 
görüşler ile diyalogu sağlamak bakımından bir 
hususu tavzih ederek sözlerime başlamak istiyo
rum. 

Ortak Pazar Anlaşmasının ve Türkiye'nin 
Ortak Pazar'a grimesinin aleyhinde söylenen 
sözler ikiye ayrılıyor: 

1. Politik bakımdan bunun aleyhinde söy
lenen sözler; 

2. Ekonomik açıdan bunun, aleyhinde söy
lenen sözler; 

Politik bakımdan aleyhinde söylenen sözler 
Türkiye'nin Ortak Pazar'a girmesini külliyen 
reddediyor ve bu, Türkiye'nin menfaatlerine uy
gun değildir diyor. Bu mütalâaların sahipleri
nin fikriyatına baktığımız zaman veya bu mü

talâaları neşreden neşir vasıtalarının müdafaa 
ettikleri fikirlere, ideolojilere baktığımız za
man şunu görüyoruz: 

Aşın sol uc Türkiye'nin Ortak Pazar'a gir
mesini istemiyor. Bundan maksadı, Türkiye'nin 
Batı bloku ile alâkasını kesmek, Doğu blokuna 
Türkiye'yi yaklaştırmak, Maksadı bu. 

Aşırı sağ uç istemiyor. Aşırı sağ ucun, Tür- ' 
kiye'nin Ortak Pazar'a girmesini istememesinin 
sebebi, yine Türkiye'nin Batı ile ilgisini kes
mek. Buraya kadar aşırı sol uc ile, aşırı sağ uc 
beraber. Bu noktada ayrılıyorlar; aşırı sağ uç, 
Türkiye'nin İslâm bloku ile ortak pazar tesis 
etmesini istiyor ve bu bloka Türkiye'yi politik 
açıdan yaklaştırmak istiyor. 

Şimdi böyle mütalâa ederseniz müzakere 
edilecek müşterek bir nokta kalmıyor. Ama 
bunun haricinde; şimdi Ortak Pzar'a girmenin 
zamam değildir, Türkiye hazırlıklıdır, hazırlıklı 
değildir. Ortak Pazar'a şimdi girmek hususun
da Türkiye'nin menfaatiyle diğer altıların men
faatini karşılaştıracak olursak bu iş Türkiye'
nin menfaatine olmuyor, tarzında bu noktaya 
müzakereyi oturtursanız gayet tabiî bir müna
kaşa mevzuudur, müzakere mevzuudur ve bu 
noktada diyalog tesis edilir. 

Ortak Pazar Anlaşması 1963 yılında - Anka
ra Anlaşması - imzalanmıştır. Sayın Erbakan 
Bütçe Komisyonunda benim;«temelde C. H. P. 
ile bir görüş ayrılığımız yok bu noktada» dedi
ğimi zikretti. C. H. P. zamanında imzalanan bu 
Anlaşmayı şimdi C. H. P. li sözcüler temelden 
inkâr etmiyorlar, «yanlış oldu, biz bundan dö
nelim, Türkiye asla buraya giremez» demiyor
lar. Diyorlar ki, «zamanı değildir, iyi hazırla
namadınız. Türkiye iyi hazırlanamadı, Ortak 
Pazar'a girmek lâzımdır ama, Türkiye iyi hazır
lanamadı.» G-üven Partisi sözcüsü de aynı şeyi 
söylüyor. Şu halde, Türkiye'nin Ortap Pazara 
girmesi hususunda bu noktada Sayın Erbakan 
hariç, Meclisin muhalefet grupları arasında bir 
iştirak noktası vardır ve temelde bu nokta mev
cuttur; bunu belirtmekte de fayda vardır. 

Şimdi bugünkü müzakereler bir gensorunun 
gündeme alınıp alınmaması mevzuunu - takdir 
buyurursunuz ki, - çok aşmıştır. Ortada, genso
ru açmaya değer bir konu mevcut mudur, değil 
midir, bunun müzakeresi hemen hemen hiç ya
pılmamıştır. Buna mukabil Türkiye'nin altılarla 
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olan münasebetleri, çeşitli beyanlar ve bu be
yanların arkadaşlarımızın tarzı ifadesi ile bu
rada dile getirilişi, Katolik Birliği ve saire, bun
lar münakaşa edilmiştir. Bu yapılan konuşma
lara, serdedilen mütalâalara arzı cevabetmeden 
önce, gensorunun mevzuu var mıdır, Yüksek 
Meclisin huzurunda Hükümetiniz gensoruya mu-
hatabolacak bir husus, bir fiil, bir hareket işle
miş mi, bir tasarrufta bulunmuş mudur, bunun 
açığa çıkması lâzımdır. 

Şu elimde gördüğünüz Resmî Gazetede; 397 
sayılı ve 4 . 12 . 1964 tarihli bir kanun neşre
dilmiştir. Bu kanunun adı şu: «Türkiye ile Av
rupa Ekonomik Topluluğu arasında bir ortak
lık yaratan Anlaşma ve eklerinin onaylanması
nın uygun bulunduğuna dair Kanun.» Yüksek 
Meclisiniz bu Anlaşmayı bu kanunla tasdik bu
yurmuştur. Hükümetiniz de, bu Anlaşma çerçe
vesi dâhilinde, Ankara Anlaşması hükümlerine 
uygun olarak 5 yıllık hazırlık dönemi geçmiş ol
duğu için ve Andlaşmada da, 4 yılın sonunda 
geçiş dönemine intikalin müzakere edilebileceği
ne dair hükümler bulunduğu için, halen geçiş 
dönemine Türkiye geçecek midir, geçmiyecek 
midir? Geçeceksc hangi şartlarla geçecektir, bu
nun müzakeresi devam ediyor. 

Şimdi takdirinize sunuyorum; gensoru mev
zuu olacak bir hareket, bir fiil, bir kusur, bir 
tasarruf mevcut mudur? Neticelenmemiş ki... 
Müzakere devam ediyor. -Efendim Sayın Baş
bakan dedi ki: «Ne pahasına olursa olsun bura
ya girmeliyiz.» Sayın Başbakanın böyle bir ifa
desi olacağını zannetmiyorum. Böyle bir ifade
si varsa bile, bu ifadeye; «Türkiye'nin menfa
atlerine uygun düşmese dahi Ortak Pazara gir
memiz icabeder.» tarzında bir mâna vermekte 
ne dereceye kadar isabet vardır, bunu da tak
dirlerinize arz ediyorum. (A. P. sıralarından 
«bravo» sesleri, alkışlar.) 

Sânayi Bakanı arkadaşımız da, Türk - İş'in 
Kongresinde «hazırız» demiş. Kendileri burada, 
söz istediklerini biraz önce Sayın Başkan beyan 
etti. Zannetmiyorum ki, Sanayi Bakanımız ora
da; «Biz tamamen hazırız ve Altıların bize tek
lif ettikleri şartlar da uygundur ve biz de onla
rın teklif ettiği şartlarla derhal Ortak Pazara 
girmeye razı ve hazırız.» demiş olsun. Böyle 
bir şey dememiştir. 

Şimdi muhterem arkadaşlar, «Sanayi Baka
nı dedi ki...», «Başbakan şöyle beyanda bulun

du...» tarzıda ifadelerle Hükümetiniz hakkında, 
Cumhuriyet Hükümeti hakkında bir gensoru 
açılması, gensoru mevzuu yokken böyle bir ko
nu ile huzurunuza gelinmesi ne dereceye kadar 
isabetlidir ve Meclisin vaktini böyle bir genso
ru ile işgal etmek ne dereceye kadar doğru olur, 
bunu sizin takdirlerinize arz ediyorum, Sayın 
Erbakan'm da insafına terk ediyorum. (A. P. 
sıralarından «bravo» sesleri, alkışlar.) 

Maliye Bakanı olarak demişim ki; «Müzake
reler henüz neticelenmedi.» Ama Antalya'da 
yaptığım konuşmada da; «Hükümetimiz buraya 
girmeye azimlidir.» demişim. Muhterem arka
daşlar, Türkiye'nin menfaatlerine uygun olarak 
elbette ki buraya girme hususunda azmimiz var
dır ve bu azmimiz kanunidir. Biraz önce numa
rasını, tarihini zikrettim. 

Şimdi, muhtelif vesilelerle gerek huzurunuz
da, gerek Yüksek Senatoda da beyan ettim; 
Türkiye'nin menfaatlerine uygun hareket etme
yi inhisar altnıa almamak lâzımgelir. Sadece ben 
Türkiye'nin menfaatlerine uygun hareket ede
rim, fakat karşımızdakiler Türkiye'nin menfa
atlerine uygun hareket etmez diye bir prejugue'-
den hareket etmek hatalı olur ve böyle hareket 
edersek o zaman kendi kendimizi yıpratmış olu
ruz. Hükümetlerin Türkiye'nin menfaatlerini 
gözetemiyeceği, Ortak Pazara girerken gözü ka
palı olarak buraya gireceği şeklinde bir farazi
yeden hareket etmek yanlış ve hatalıdır. Elbet
te ki Türkiye'nin menfaatlerine uygun şartlarla 
Ortak Pazara girilecektir. Ama «Biz Ortak Pa
zara her hal ve takdirde girmiyeceğiz» diye de 
bir şey iddia etmek de mümkün değildir ve 
kanuna da uygun düşmemektedir. 

Şimdi, Sayın Erbakan spesifik olarak buraya 
bir konu da getirdi. Diyor ki, «Katma proto
kol tanzim edildiği zaman bunun Meclisten geç
mesi icabeder; fakat Hükümet bunu Meclisten 
geçirmeden Yüksek Meclisi bir emrivaki ile kar
şı karşıya bırakacaktır, Meclisler tatile girecek
tir, tatile girdiği zaman da Hükümet Ortak Pa
zara girecektir.» 

Şimdi, muhterem milletvekilleri, Hükümetin 
Meclisleri emrivaki karşısında bırakmak iste
diğini nereden çıkarıyorsunuz? Siz Hükümet 
misiniz ki, Hükümetin düşüncesi misiniz ki, Mec
lisleri emrivaki karşısında bırakacağını iddia 
ediyorsunuz. 

— 769 — 



Millet Meclisi B : 81 
Hükümet olmakla Parlâmentoyu emrivaki 

karşısında bırakmak kabili telif değildir. 
Sayın Erbakan, bu kanunu zikretmediler, 

31 . 5 . 1963 tarihli ve 244 sayılı bir kanun var
dır, o kanunda diyor ki: «Milletlerarası andlaş-
malarm yapılması, yürürlüğü ve yayınlanması 
ile bâzı andlaşmalarm yapılması için Bakanlar 
Kuruluna yetki verilmesi hakkında Kanun.» 

işte bu kanuna göre, Ortak Pazara girerken 
hazırlanacak katma protokolü yapmak yetkisi 
Bakanlar Kuruluna tanınmış ise, Bakanlar Ku
rulu bu protokolü imza edecektir, kabul edecek
tir. Bu kanun göre, yetki Bakanlar Kuruluna 
tanınmamış da Meclislerden geçmek icabediyor-
sa Meclislerden geçecektir. 

İkinci madde ise şöyle söylüyor: «Milletler
arası andlaşmaları onaylama veya bu andlaşma-
lara katılma, onaylama veya katılmanın bir 
kanunla uygun bulunmasına bağlıdır. 

İktisadi, ticari veya teknik münasebetleri 
düzenliyen ve süresi bir yılı aşmıyan andlaşma
larm onaylanması veya bunlara katılmak için 
Türk kanunlarına değişiklik getirmemek, Dev
let maliyesi bakımından yüklenme gerektirme
mek, kişi hallerine ve Türk vatandaşlarının ya
bancı memleketlerdeki mülkiyet haklarına do
kunmamak şartiyle, onaylamanın veya katılma
nın uygun bulunmasına dair bir kanun yapılma
sı zorunluğu. yoktur.» 

İşte tanzimi mevzuubahsolan protokol ve 
maddeye göre Meclislere getirilmesi ioabetmi-
yen bir protokol ise, getirilmiyecek, getirilmesi 
icabediyorsa getirilecektir. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, bir dakikanızı ri
ca edeceğim efendim. Mutat mesai saatimiz bit
miştir. Bir takrir vardır arz edip kararlarınızı 
istihsal edeceğim. 

Yüksek Başkanlığa 
Gensoru önergesinin gündeme almmasiyle il

gili müzakerenin ve oylamanın bitimine kadar 
birleşimin devamını arz ederim. Saygılarımla. 

Kastamonu Milletvekili 
Sabri Keskin 

BAŞKAN — Gensoru görüşmesi esasen Ba
kanlar Kurulu adına Sayın Maliye Vekili tara
fından cevaplandırılmıştır, bilâhara oya geçile
cektir. Yalnız bu arada Sanayi Bakam, Sayın 
Erbakan tarafından mütaaddit defalar ismi geç
miş, beyanları ortaya konmuş olması hasebiyle 
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95 nci madde gereğince, beyanlarının hilafı ha 
kikat aksettirildiği iddiasiyle söz istemiştir. Sa
yın Erbakan da Sayın Adalet Partisi Grup Söz
cüsünün sataşması iddiasını ortaya koymuştur. 
Bu hususlar ikmal edildikten sonra oya arz edi
lecektir. 
çektir. 

Takriri oylarınıza arz ediyorum. Kabul bu
yuranlar... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir 
efendim. 

Buyurunuz efendim. 
MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Devam

la) — Muhterem arkadaşlar, bu konuştuğumuz 
konu, gensorunun gündeme alınıp alınmaması 
mevzuu olduğu için, sözlerimi fazla uzatmıyaca-
ğım ve teferruata da girmiyeceğim. Ancak bir
kaç noktayı tavzih etmek mecburiyetini duyu
yorum. 

Bunlardan bir tanesi; uzmanların ve üniver
sitelerin Ortak Pazara girilmesinin aleyhinde 
olduğu tarzında burada serd olunan mütalâalar
dır. 

Uzmanlar kimdir? Kaç tane uzman aleyhin
de bulunmuş, kaç tanesi lehinde bulunmuştur? 

Üniversiteler diye, böyle topyekûn üniversi
telerin Ortak Pazara Türkiye'nin girmesinin 
aleyhinde bulunduğunu nereden çıkarıyorsunuz? 
Elinizdeki deliller nelerdir? üniversiteleri kim
ler temsil etti de size söyledi bunları? Buralar 
tavzihe muhtacolan hususlardır. 

Ayrıca Plânlama Teşkilâtı ile ihtilâf çıkmış, 
Ortak Pazara girmenin aleyhindeymiş, plânla
ma uzmanları şunu demiş, bunu demiş tarzında
ki mütalâalar... 

Evırelâ şunu samimiyetle arz edeyim ki, bu
rada kendilerini müdafaa edemiyen, «Ben öyle 
demedim de şeyle dedim.» demek imkânından 
mahrum olan Plânlama Teşkilâtı uzmanları 
hakkında bu şekilde burada sözler söylemek 
doğru değildir. 

Saniyen, Grupumuza mensup bir arkadaşı
mız işhadedilerek, onun burada yaptığı bir ko
nuşma delil gösterilerek, «Plânlamaya şu çeşit 
insanlar toplanmıştır, Plânlama bugün şöyledir, 
böyledir.» tarzında ithamlarda bulunmakta da 
keza isabet yoktur. 

Arkadaşlarımız burada kendi kişisel kanaat
lerini, düşüncelerini ve fildrlerini söylemişler
dir, tıpkı Sayın Necmettin Erbakan gibi. 
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Plânlama Teşkilâtı bir istişari organdır. Ora
da teknisyenler vardır, elbette ki bir konuyu 
hem faydalariyle, hem mahzurlariyle inceliye-
cekler ve görüşlerini Hükümete bildirecekler
dir. Bu görüşler içerisinde incelenen konunun 
faydalı yönleri de, mahzurlu yönleri de elbette 
gösterilmiş olacaktır. Bundan daha tabiî ne 
olabilir, bundan daha normal ne olabilir? Fa
kat Plânlama, hiçbir zaman karar mercii yerine 
geçemez. Bu hususta karar vermek, eğer karar 
verme yetkisi Yüksek Meclisler tarafından Hü
kümete verilmiş bulunuyorsa, Hükümete aido-
lacaktır veya Parlâmentoya aidolacaktır. 

Sayın Erbakan, Hükümeti kusurlu göster
mek için, - öyle ya gensoru getiriyorsunuz, bâ
zı kusurlar izafe etmek durumunda ve mecbu
riyetindesiniz - biraz önce söylediğim, Sayın 
Başbakanın, Sanayi Bakanımızın beyanlarına 
ilâveten bir de Hükümet programını gösterdi. 
Hükümet programında da «Ne pahasına olursa 
olsun buraya gireceğiz.» tarzında taahhütler ifa
de eden pasajlar olduğu mânasına gelecek be
yanlarda bulundu. 

Şu elimde gördüğünüz 7 . 11 . 1969 tarihin
de Cumhuriyet Senatosa ve Millet Meclisinde 
okunan Hükümet programıdır. Hükümet prog
ramında, Ortak Pazarla ilgili kısımlar şunlar, 
Sayın Erbakan'la birlikte dikkatlerinizi istir
ham ediyorum : 

«Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu 
arasındaki ortaklığı, millî menfaatlerimize ve 
plân hedeflerimize uygun bir yol olarak ka
bul ediyoruz. Geleneksel dış si5rasetimizin ge
reklerine de cevap veren bu ortaklığın yurdu
muzun iktisadi ve sosyal alanlarda, aynı za
manda hürriyet içinde süratle kalkınması için 
elverişli bir ortam tesis edeceğine inanmakta
yız. Halen bu ortaklığın geçiş dönemine giriş 
müzakerelerini bu inançla ve olumlu bir şe
kilde yürütmekte ve menfaatlerimize en uygun 
vasıta ve tedbirleri bize bağlıyacak olan bir 
sonuca süratle varmaya çalışmaktayız.» 

E, bu pasajlarda anafikir, memleketin men
faati, memleketin menfaatine uygunluğu. Bu
rada nereden çıkarıyorsunuz, her ne pahasına 
olursa olsun girilmeye taahhüt edildiğini? 

Şu elimde gördüğünüz de - malûm biz iki 
defa Hükümet programı okumak mecburiye
tinde kaldık. - 9 . 3 . 1970 tarihinde Cumhu

riyet Senatosu ve Millet Meclisinde okunan Hü
kümet programıdır. Ondaki cümleler de şöyle : 

«Avrupa Ekonomik Topluluğu ile ortaklığı
mız yeni bir dönemin eşiğine varmış bulun
maktadır. Ekonomik, sosyal ve politik önemi 
gün geçtikçe kıymet kazanan bu ortaklığın 
menfaatlerimizle en uygun şekilde geliştiril
mesinin gayreti içindeyiz. Bu anlayışla yürüt
mekte olduğumuz geçiş dönemine giriş müza
kerelerini müsbet sonuçlara bağlamayı ümide-
diyoruz ve ulaştığımız bu ileri merhalenin olum
lu şartları içinde ekonomimizin kazanacağı ye
ni dinanizmin kalkınma gayretlerimize önemli 
katkıda bulunacağına inanıyoruz. 

Ülkemizin geleceğini büyük ölçüde ilgilen
diren ortaklığımızı tam bir başarıya ulaştır
mak üzere iktidar olarak gösteregeldiğimiz her 
türlü gayrete devamla Kalkınma Plânımız 
çerçevesinde sanayimiz ve tarımımızın geçiş dö
neminin şartlarına süratle ve kolaylıkla inti
bakını sağlamak için ekonomik, malî ve idari 
alanlarda gerekli olan tedbirleri almaya ka
rarlıyız.» 

ikinci defa huzurlarınızda okunan Hükü
met programının bu cümlelerinde de keza Tür
kiye'nin menfaatlerine uygun olmaksızın, her 
ne pahasına olursa olsun Ortak Pazara girile
ceğine dair bir taahhüt olduğu mânasını taşı
mıyor bu cümleler ve bu mânayı bu cümleler
den çıkarmak için Sayın Erbakan mantığını, 
muhakemesini nasıl zorladı; bunu tesbitten ve 
anlamaktan âcizim. 

Bir de Sayın Erbakan dedi ki, «Efendim bize 
verdikleri tavizler, işte kuş yumurtası, incir 
özü, keçi boynuzu, maydanoz gibi maddelerdir» 

Muhterem arkadaşlar, bir şeyi karikatüri-
ze etmek maksadiyle söze başladınızmı onu ka-
rikatürize etmek için bir vesile bulmak daima 
mümkündür. 

Bunlar biliyorsunuz gümrük tarifelerinde 
yazık maddelerdir. Her çeşit maddenin güm
rüklerden girmesi, çıkması mevzuubahis oldu
ğu için tarifelerde de bu kadar detaylı şekilde 
bu maddelerin zikredilmesi zaruridir ve mu-
tatdır. 

Şimdi, falan tarife pozisyonundaki filân 
maddeler bavzuübahsolunca, eğer onun içeri
sinde kuş yumurtası veya kuş yemi, keçi boy
nuzu varsa elbeteki o da dâhil olacaktır. 
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Sayın Erbakan'ın görmemezlikten geldiği 
husus şu : Ortaklık bu müzakere safhasında 
tütünds, kuru üzümde, kuru incirde, fındıkta, 
narenciyede, şarap ve su ürünlerinde, feze 
üzümde, meyve ve sebzelerde, zeytinyağında, 
çavdarda, etlerde, canlı hayvanlarda Türkiye'
ye bâzı tâvizler vermiştir. 

Sayın Erbakan, bunlardan bahsetmemeyi ve 
fakat sadece keçiboynuzundan söz etmeyi ter
cih etmiştir. (A.P. sıralarından gülüşmeler) 

1963 yılında imzalanan Ankara Anlaşma
sının imza töreninde ve bu anlaşmanın imzası 
dolayısiyle altı memleketin Türkiye'ye gelen 
hariciye vekillerinin çeşitli vesilelerle hazır ol
dukları toplantılarda o zamanın Cumhuriyet 
Hükümetinin mensupları ve Hükümet başı Sa
yın tnönü ve Başbakan Yardımcısı Sayın Sa
tır'm söylediği sözleri de tesbit etmiştim, bu
rada. Bunları huzurunuzda okumıyacağım. 
Çünkü arkadaşlarımız bu anlaşmaya temelin
de muhalif olduklarını beyan etmediler. Eğer 
beyan etmiş olsalardı bu sözleri okuyacaktım 
veya etmemiş oldukları için hem huzurunuzu iş
gal etmemek, hem de fuzuli bir iş yapmamak 
için bunları geçiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, daha fazla de
taya girmek mümkündür, ve sayın muhalefet 
sözcülerinin yaptığı gibi, iki saati mütecaviz şe
kilde konuşmak imkân dahilindedir. Ama ba
kıyorum milletvekili arkadaşlarımızdan bâ
zıları «bu kadarı kâfidir» diyorlar. Hakikaten 
de bir gensorunun gündeme alınıp, alınmaması 
konuşulurken daha fazla söz edinmek zaittir 
ve bu kadarı kâfidir. 

Hepinize saygılarımı sunarım. (A,P. sırala
rından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Erbakan, Sayın A.P. 
Grup Sözcüsü Cahit Karakaş'ın görüşmesi es
nasında kendisine sataştığını ifade etti. 1967 
yılında gelen bir Avrupa Heyeti huzurunuzda 
zapta geçmiş veya bir esere geçmiş olan beya
nınızı yalnız okumakla iktifa etti. O bakımdan 
Başkanlık bir sataşma görmemiştir, ama ısrar 
buyurursanız Genel Kurulun oyuna arz ede
riz. 

NECMETTİN ERBAKAN (Konya) — Mü
saade buyurur musunuz. 

BAŞKAN — İsrar mı ediyorsunuz? 
NECMETTİN ERBAKAN (Konya) — Arz 

edilen mesele konuşmam değildir, tahdidedile-
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rek. Arz edilmiştir. Tavzihi için söz istiyo
rum. 

BAŞKAN — Yani, konuşmada »size mutlak 
bir sataşma olduğunu beyan ediyorsunuz. O 
zaman Genel Kurulun oyuna başvuracağız. 

Sayın Erbakan, sayın A. P. Grup sözcüsü
nün görüşlerinde kendisine sataşma olduğunu 
iddia etmektedir. Başkanlık bu kanıda değil
dir. Sataşma olduğunu kabul buyuranlar lüt
fet işaret buyursunlar.. Sataşma olmadığını ka
bul buyuranlar... Sataşma bulunmadığı hususu 
Genel Kurulca kabul edilmiştir. 

Sayın Salâhattin Kılıç, Anayasanın 89 ncu 
maddesi sarihtir, orada münhasıran gruplara 
ve Bakanlar Kurulu adına bir bakana söz veri
leceği hususu tasrih edilmiştir. Yalnız bu gö
rüşme vesilesiyle içtüzüğümüzün 95 nci madde
sine göre, isminiz mütaaddit defalar zikredil
mek ve beyanlarınız ortaya atılmak suretiyle, 
size beyanlarınızın hilafı ifade edildiği iddiası 
noktasından söz veriyorum. Gensoruyla hiç il
gisi yoktur, size verdiğim sözün. 

Buyurunuz, efendim; 
SANAYİ BAKANI SALÂHATTÎN KILIÇ 

(Adana) — Saynı Başkan, Yüce Meclisin de
ğerli üyeleri; Sayın Başkanımıza ve Başkan-
lk Divanına, bana söz vermek lûtfunda bulun
duklarından dolayı şükranlarımı arz ederim. 
Emin olsunlar ki, tamamiyle bana izafe edi
len ve fakat vesikalariyle böyle söylemediğimi 
ispat edeceğim hususlara münhasır kalmak 
üzere beyanda bulunacağım. 

Sayın Erbakan, benim söylemediklerimi bir 
•mesnet alarak, Hümümeti Ortak Pazara gay-
rimüsaiıt şartlar altında girmeye teşvik etti
ğim ve bunun bir gensoru açılmasının mucip 
ısebebi olabileceği noktai nazarından hareket et
tiler ve gösterdikleri beyanlarımı da üç nok
tada topladılar. Birisi, (Sanayi Bakanı olduk
tan on gün sonra Sanayi Dergisinde yazdı
ğım bir makale; ikincisi, Sanayi Bakanlığı büt
çesinin birinci defa Bütçe Karma Komisyo
nundaki müzakeresi sırasındaki beyanım; üçün
cüsü de üç gün evvel Erzurum'daki Türk - iş 
Kongresindeki beyanımdır. 

Mucip sebebi son derece entresandır; Sanayi 
Bakanlığına geldiğim günden on gün sonra, 
yani henüz bu konuları bilmeden, acemice 
mütalâada bulunmuşlardır neticesini çıkarmak 
istediler. Mantık iki defa yanlıştır : Eğer Sa-
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nayi 'Bakanı olmadan, uzunca bir süre Sanayi 
Bakanlığı yapmadan Ortak Pazar hakkında 
doğru mütalâada bulunmak mümkün değil 
idiyse, Bayın Erbakan'm Tbigüna konuşma hakkı 
yoktur. (A. P. sıralarından «bravo» sesleri, 
alkışlar.) Kaldı ki, bendeniz geçen dönemde 
Türkiye'nin Ortak Pazar Parlâmento Grupu-
nun üyesiydim ve mesele ile bu vasfım do-
layısiyle de ünsiyetim olmuştur. Hulâsa bu 
mütlaâaları diğer mütalâaları gibi iki defa yan
lıştır. 

Şimdi, bakınız Sanayi Dergisinde yazdı
ğım - ki, müzakerelerin devam ettiği günlere 
takaddüm ediyor - makalede bir hahişkârlık, 
<bir yanlış istikâmette adım atma değil, tam 
tersine, tamamiyle teknik bir makaledir ve 
dikkate teşvik edici teknik (bir makaledir. 

Bakınız ne demişim - özür dilerim, bura
dan aynen okumak mecburiyetindeyim, Sayın 
Başkanın dediği sınırlar içinde kalmak üze
re - «Ankara Anlaşmasının, hazırlık dönemi so
nunda Türkiye ekonomisinin ulaştığı seviye 
ekonomitslere göre geçiş dönemi için genel hat
ları ile bir müsait atmosferi hazırladığı mer
kezindedir..» 

Bunu için zaten müzakereler başlamıştır. 
«.. Geçiş döneminde Türk ekonomisi mükel

lefiyetler yüklenecektir. Bu mükellefiyetlerin 
tamamı birinci günden yüklenımiyecek, kademe, 
kademe her ekonomi dalı için menfaat ve mü
kellefiyetler balansı içinde, sıhhatli bir ekono
miye kavuşmak üzere yüklenecektir.» 

Hepsini okumak istemiyorum. Bu fikrin dı
şına her hangi bir ibare de yoktur. Vaktinizi 
çok almak istemiyorum, makalenin özü budur. 

Gelelim Bütçe Karma Komisyonundaki mü
zakerelere: 0. H. P. li milletvekili arkadaşımız, 
Ortak Pazar Parlâmento Komisyonunda da 
beraber bulunmuştuk, Bütçe Karma Ko
misyonunda bana üç soxu yöneltti, bunlardan 
üçüncüsü Ortak Pazarla ilgili idi. Üçüncü so
ruya verdiğim cevap da şudur: «Şimdi, Tür
kiye - Ortak Pazar Anlaşması 1963 Eylülünde 
yapılmış ve 1964 Ocağından itibaren yürürlüğe 
girmiştir ve bu beş yıllık bir hazırlık dönemini 
içine alır. Bu beş yıldan sonra, daha doğrusu 
dördüncü yılın sonunda, zannediyorum Sayın 
öktem bunu gayet iyi bilirler, taraflar' beşin
ci yılının sonunda geçiş dönemine geçilip geçil

meme şartlarını, daha doğrusu, memleketin gös-
terliği gelişmeyi müşterek tesbit ederler ve 
ondan sonra geçiş dönemi şartları müzakere 
edilir...» 

Yani, geçiş dönemine girilmezmiş, geçiş dö
nemi şartlarının müzakeresi atmosferine giri-
lirmiş, müzakereye girilirmiş. 

«,..Hâlâ bu safhadayız. 11 Ocak 1970, nor
mal geçiş dönemi de 1 Ocak 1970...» 

Yani, müzakerelerin devam ettiği sırada. 
«...Halen geçiş döneminin şartlarının mü

zakeresi safhasındayız. Bu beş yıl içerisinde 
Türk ekonomisinin gösterdiği gelişme, geçiş 
dönemi müzakerelerine oturabilme imkânını 
bize bahsetmiştir. Bu bizim kanaatimizdir; 
ama hazırlık dönemini de ilâyevmilkiyame 
uzatmak mümkün değildir. Yani, bundan da 
memnun olmak lâzımdır. Bu Ortak Pazar cila
ların da fikridir. Bu demek değildir ki, geçiş 
dönemine herhalûkârda geçeceğiz ve her şart 
altında gireceğiz. Hayır, bu, o demek değil
dir.» Bakınız beyanımı ne kadar değiştirmiş. 
Yukarda arz ettiklerim Bütçe Karma Komis
yonundaki teypten alınmış, deşifre edilmiş be-
yanımdır. 

«...0 demek olmadığını gösteren şey de, 
1 Ocak 1970-tarihini geçmiş olmamıza rağmen 
geçiş döneminin şartları üzerinde mutabakat 
olmadığı için Türkiye geçiş dönemine girmiş 
değildir, endişeye lüzum yoktur, muhterem ar
kadaşlarım...» 

Sonra beyanlarım devam ediyor. 
DPT de bir reis mi imzalamış, DPT mi 

imzalamış... Ben demişim ki, bilmem reis mi im
zalamış, müsteşar mı imzalamış, birisi imzala
mış, demişim. Beyanlarınız öyle. 

Bakınız orada ne demişim: «Geçiş dönemi 
mükellefiyetti bir dönemdir, bu doğrudur ve 
halen cereyan eden müzakerelerde bu, Türk 
ekonomisi için bir alış - veriş balansıdır, yani 
Ortak Pazarın bize tanıdığı avantajlar, bizim 
Ortak Pazara karşı taahhüd ettiğimiz mükelle
fiyetler balansı meselesidir. Şu anda üzerinde 
anlaşılmış bir sekiz yıllık liste, bir oniki yıllık 
liste, bir yirmiiki yıllık liste yoktur...» 

Devam ediyorum DPT meselesine ve bakın 
ne demişim: «Hükümet olarak bu meseleyi 
müdrikiz. Ortak Pazara girmek Türk ekonomi
si için büyük bir merhaledir ve bu hâdise bü
yük bir hâdisedir, yani Türk ekonomisi için 
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Ortak Pazara girmek büyük bir hâdisedir ve 
mükellefiyetlerimizle kazandıklarımızı ook ince 
bir şekilde hesabediyoruz ve Türk ekonomisinin 
zararlı olabileceği her hangi bir şeyi de kabul 
etmemize imkân yoktur. Sayın öktem'e söyle
mek istiyorum; DPT ve Sanayi Odalariyle mu
tabık mısınız?...» 

Şimdi, DPT ve Sanayi Odalarının fikri alın
dı mı, veya mutabık oldunuz mu, şeklindeki 
suale geçiyorum. 

«Meseleleri böyle vazetmemenizi rica ediyo
rum...» 

Böyle demişim Sayın öktem'e, yani filân 
devlet organiyle ey Hükümet mutabık mısın? 
Bu.sualin şeklini beğenmemişim, gene de öyle, 
ama sorulmuş, cevap veriyorum. 

«...DPT Türkiye Cumhuriyetinin bir kuru
luşudur ve DPT bununla mutabıktır. Tanıdığı
nız her hangi bir şahsın, size, mutabık olmadı
ğını söylemesi her zaman mümkündür. Hattâ 
benim yanımda, bu beyanda bulunduğum sıra
da oturan Sanayi Bakanlığı mensupları da be
nim bütün söylediklerimle yüzde yüz hemfikir 
okuyabilirler...» 

Bütçe Komisyonunda söylüyorum bunu. 
«...Bu başka mesele, ama DPT mutabık ola

rak Hükümetin müşaviridir. DPT benim Yük
sek Plânlama Kurulunda iştirak ettiğim bu ko
nularda mütalâasını söylemiştir ve mutabıktır. 
DPT mutabık olmak durumundadır da. Başka 
türlü Devlet anlayışı da mümkün değildir, za
ten. Bunu derken bir zorlama ile mutabık olma 
durumundadır, demiyorum. Hâdisede imzaları 
vardır. Müzakere heyetine verilen talimata 
daire reislerinin ve müsteşarın imzası vardır. 
Yani daire reisi yerine müsteşar, müsteşar ye
rine daire reisi imzaladı; öyle bir şey yok. Üç 
daire reisinin ve müsteşarın ayrı ayrı imzaları 
var. 

Şimdi, sevgili arkadaşlarım; maalesef Er
zurum'daki konuşmam burada yazılı olarak 
yok. Notlar halinde tahmin ederim Sayın Er
bakan onu gazete kupürlerinden aldı. O da 
TRT nin bandında, Türk'igin bandında var
dır. Meseleleri sonuna kadar takibetmekte de 
büyük bir fayda mülâhaza etmiyorum. Eğer, 
ısrar ederlerse o bandlar da deşifre edildiği za

man, buradaki iki misal gibi sureti katiyede 
kendilerinin bana izafe ettikleri beyanda bu
lunmadığım bir kere daha açığa çıkacaktır. Su
reti katiyede yüzde 20 lik listeden konuşma
dım. Aynen dediğim, Sayın Mesut Erez'in de
diklerine muvazi olarak; çünkü, gerek Bürk-
sel'de Maliye Bakanımızın ve Dışişleri Baka
nımızın, Dışişleri Bakanımızın Bütçe Komisyo
nundaki konuşmaları, Senatodaki konuşmaları, 
Maliye Bakanımızın Antalya'daM konuşmaları
nı sorumlu vekiller ve Yüksek Plânlama Kuru
lu üyeleri olarak birbirimizden gayet haberli 
ve birbirimizin ne dediğini bilerek takibediyo-
ruz. 

Orada dediğim şudur; «Türk Milletinin ya
rarına olmadıkça, Ortak Pazara girmiyeceğiz. 
Halen Ortak Pazarın müzakereleri halindeyiz. 
Müzakere halinde olmamız, şartların tamamı 
üzerinde anlaşamadığımızın en açık bir delili
dir.» Erzurum'da söylediğim budur. Yüzde yir
milik liste üzerinden anlaşılmış... Yüzde yirmi 
lâfı sureti katiyede geçmedi. Eğer, ısrar eder
lerse, onu da bahsettiğim iki teypten deşifre 
ederek kendilerine takdim etmeye amadeyim, 

Aslında Sayın Erbakan başkalarına; özellik
le bana Sanayi Bakanı olarak söylemediğim şey
leri ikinci defa izafe etmişlerdir. Odalar Birli
ğinin müzakeresi sırasında burada gensoru
sunu izah ederken, Sanayi Bakanı izmir ve is
tanbul Sanayi Odaları mensuplarını toplantıya 
çağırdı, diğerlerini çağırmadı yani, Anadolu 
sanayicilerini çağırmadı, işte izmir, istanbul 
lavanten muhitleri çağırdı mânasında bir beyan
da bulundu, o da doğru değildir. Türkiye'de 
altı sanayi odası vardır. İstanbul, Ankara, İz
mir, Eskişehir, Adana ve Kayseri... Hepsini 
toplantıya çağırmıştım. Bu bir âdeti teşrih ba
kımından, size fikir vermek bakımından, yani 
başkalarının yapmadığı, söylemediği şeyi ra
hatça söyliyebilme âdetini Yüce Meclisin rey
lerini verirken, bir kanaate varmaları dolayı-
siyle, Başkanlık Divanının müsaadesine sığına
rak arz etmiş bulundum 

Yüce Meclisi ve değerli üyelerini saygılarım
la selâmlıyorum. (A. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Erbakan tarafından ve
rilmiş olan gensoru önergesinin müzakeresi bit
miştir. Gündeme alınması hususunu oylarınıza 
arz edeceğim. 

— 774 — 
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Gründeme alınmasını arzu edenler lütfen işa
ret buyursunlar... Alınmamasını kabul edenler.. 
Gündeme alınmaması kararlaştırılmıştır. 

18 Mayıs 1970 Pazartesi saat 15,00 te top
lanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 19,32 

\>m<t 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

81 NCİ BİRLEŞİM 

15 . 5 . 1970 Cuma 

Saat : 15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1. — Konya Milletvekili Necmettin Erba-

kan'm, Müşterek Pazar konusundaki tasarruf ve 
tutumlarından dolayı Anayasanın 89 ncu mad
desi uyanınca Hükümet hakkında bir gensoru 
açılmasına dair önergesi (11/5) 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
III 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI
RILAN İŞLER 

X I . — Türkiye Elektrik Kurumu kanunu 
tasarısı ve Bayındırlık, İmar ve iskân, içişleri, 
Maliye, Enerji, ve Tabiî Kaynaklar ve Plân ko
misyonlarından 3 er üyeden kurulu 11 numara
lı Geçici Komisyon raporu (1/154) (S. Sayısı : 
1'21) (Dağıtma tarihi : 18 . 4 . 1970) 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
1. — Hendek kazası Kemaliye Mahallesi nü

fusunda kayıtlı Mustafaoğlu 1329 doğumlu 
Faik Özer'in bakiye cezasının affı hakkındaki 
kanun ile Cumhurbaşkanlığı geri gönderme 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (1/149) 
(S. Sayısı : 24) (Dağıtma tarihi : 2 . 2 . 1970) 
(M. Meclisi Dönem II : 1/244, S. Sayısı : 172) 
(C. Senatosu : 1/594, S. Sayısı : 714) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — Salihli İlçesinin Eskicami mahallesi 
1028 hanesinde naklen kaydedilen Ali Nacioğlu, 
Ayşe'den doğma 20.10.1945 doğumlu Kâmil Ak-
man'ın, ölüm. cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/46) (S. Sayısı : 30) (Dağıtma tarihi : 
3 . 2 . 1970) 

2. — 654 sayılı Toplum zabıtası kurulması 
hakkında Kanunun 1 ve 3 ncü maddelerinin de
ğiştirilmesine dair kanun tasarısı ve İçişleri ve 
Plân komisyonları raporları (1/78) (S. Sayısı ; 
27) (Dağıtma tarihi : 3 . 2 . 1970) 

3. — Van'ını Gürpınar ilçesi Hoşap bucağı 
Işıkpmar Köyü hane 37, cilt 5, sayfa 52 de ka
yıtlı Necinettinoğlu, Emine'den olma 1 . 1 . 1947 
doğumlu Nurettin Kahraman'ın, ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Adalet Komisyonu raporu (3/45) (S. Sa
yısı : 46) (Dağıtma tarihi : 7 . 2 . 1970) 

4. — Akyazı ilçesi Merkez Yen.iköy'ü hane 
18, cilt 8, sayfa 125 te nüfusa kayıtlı Hüseyin-
oğlu, Fatma'dan olma 13 . 3 . 1940 doğumlu 
Kemal Uluköylü'nün, ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ada
let Komisyonu raporu (3/47) (S. Sayısı : 47) 
(Dağıtma tarihi : 7 . 2 . 1970) 

5. — 1076 sayılı Yedek Subay ve Yedek As
kerî Memurlar Kanununun 3 ncü maddesinin 
değiştirilmesine ve bu kanmıa geçici maddeler 
ilâvesine dair 97 sayılı Kanuna geçici bir mad
de ilâve edilmesi hakkında kanun tasarısı ve 
Millî Savunma Komisyonu raporu (1/27) (S. 
Sayısı : 72) (Dağıtma tarihi : 27 . 2 3970) 

6. — izmir iline bağlı Çeşme ilçesinin Mer
kez Çiftlik köyü nüfusunun 101 hane, 7 cilt ve 
45 nci sayfasında kayıtlı Şükrüoğlu, Zehra'dan 
doğma 10 . 8 . 1929 doğumlu Mahmut Yel'in. -



ölüm cezasına çarptırılmasına dair Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/51) 
(S. Sayısı : 77) (Dağıtma tarihi : 4 . 3 . 1970) 

7. — Yalvac'ın Tokmakçık köyü hane 90 
cilt 22 sayfa 146 da nüfusa kayıtlı, Ali Osman-
oğlu Ayşe'den doğma 9 . 11 . 1948 doğumlu Hü
seyin Sesli'nin ölüm cezasına çarptırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyo
nu raporu (3/159) (S. Sayısı : 78) (Dağıtma 
tarihi : 4 . 3 . 1970) 

8. — Çiftçilerin T. C. Ziraat Bankası ve Ta
rım Kredi Kooperatiflerine olan borçlarının 
taksitlendiriimesi hakkında kanun tasarım ile 
Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yiğit Kö-
ker, Burdur Milletvekili Mehmet öabey, Gire
sun Milletvekili M. Kemal Çilesiz ve 11 arkadaşı 
ve Kastamonu Milletvekili Hasan Tosyalı'nım 
aynı mahiyette teklifleri ve Tarım, Ticaret ve 
Plân komisyonları raporları (1/151, 2/2, 2/114, 
2/124, 2/126) (S. Sayısı : 101) (Dağıtma tarihi : 
2 . 4 . 1970) 

9. — Tekel Genel Müdürlüğü kuruluş ve gö
revleri hakkındaki 4036 sayılı Kanunun bâzı 
maddeleri ile 4896 sayılı Kanuna bağlı (2) ve 
6939 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvellerin 
değiştirilmesi ve 4036 sayılı Kanuna bir madde 
eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve Gümrük 
ve Tekel ve Plân komisyonları raporları (1/147) 
(S. Sayısı : 103) (Dağıtma tarihi : 7 . 4 . 1970) 

10. — Harb okulları kanunu tasarısı ile 
İstanbul Milletvekili İlhami Sancar ve 15 arka
daşının, Harb okulları kanunu teklifi ve Millî 
Savunma, Maliye ve Plân komisyonlarından 
üçer üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu* 
(1/160, 2/142) (S. Sayısı : 107) (Dağıtma tari
hi : 7 . 4 . 1970) 

11. — Erzurum Milletvekili Cevat önder ve 
9 arkadaşının, 4926 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvele kadrolar eklenmesi ve Atatürk 
Üniversitesinde kurulacak Teknoloji ve Ev Eko
nomisi Araştırma ve Yayın Enstitüsü ile Kürk 
Hayvanları Yetiştirme ve Yayın Çiftliği İşlet
mesi hakkında kanun teklifi ve Millî Eğitim ve 
Plân komisyonları raporları (2/54) (S. Sayısı : 
109) (Dağıtma tarihi : 8 . 4 . 1970) 

12. — Gümrük ve Tekel Bakanlığının kuru
luş ve görevleri hakkındaki 2825 sayılı Kanu
nun bâzı maddelerinde değişiklik yapılmasına 
ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine, 2825 
sayılı Kanunda değişiklik yapan 6851 ve 6410 

sayılı kanunların bâzı maddelerinin değiştiril
mesine, Gümrük muhafaza ve muamele sınıfı 
memurları teşkilâtı hakkındaki 3944 sayılı Ka
nuna bâzı maddeler eklenmesine ve bâzı madde
lerinde değişiklik yapılmasına, Tekel Genel 
Müdürlüğünün kuruluş ve görevleri hakkındaki 
4037 sayılı Kanunla, bu kanuna bağlı cetveller
de değişiklik yapan 6939 sayılı Kanunun bâzı 
maddeleriyle bâzı kadrolarının kaldırılmasına 
dair kanun tasarısı ve Gümrük ve Tekel ve Plân 
komisyonları raporları (1/139) (S. Sayısı : 110) 
(Dağıtma tarihi : 9 . 4 . 1970) 

X 13. — Vatandaşlarla vatandaş olmıyan 
kimselere sosyal güvenlik konusunda eşit mua
mele yapılması hakkındaki Sözleşmenin onaylan-
'masmın uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı 
ve Dışişleri ve Çalışma komisyonları raporları 
(1/105) (S. Sayısı' :.111) (Dağıtma tarihi : 
9 . 4 . 1970) 

X 14. — Sosyal güvenliğin (asgari normları 
hakkındaki Sözleşmenin onaylanmasıının uygun 
bulunduğuna dair kanun tasarısı ve Dışişleri ve 
Çalışma komisyonları. raporları (1/153) (S. Sa
yısı : 112) (Dağıtma tarihi : 10 . 4 . 1970) 

15. — 1111 sayılı Askerlik Kanununa geçici 
bir madde eklenmesine dair 8 . 8 . 1961 tarihli 
ve 341 sayılı Kanun ile 3201 sayılı Emniyet 
Teşkilât Kanununa geçici üç madde eklenmesine 
dair 8 . 8 . 1961 tarihli ve 342 sayılı Kanunun 
yürürlükten kaldırıl masına dair kanun tasarısı 
ve Millî Savunma ve İçişleri komisyonları ra
porları (1/184) (S. Sayısı : 113) (Dağıtma tari
hi : 11 . 4 . 1970) 

16. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok ve 12 
arkadaşının, Bağcılığımızın modernleştirilmesi 
ve bağcılarımızın kalkındırılması hakkında kanun 
teklifi ve 18 numaralı Geçici Komisyon raporu 
(2/193) (S. Sayısı : 115) (Dağıtma tarihi : 
11 . 4 . 1970) 

17. — 22 . 3 . 1926 tarih ve 789 sayılı Maarif 
Teşkilâtına dair Kanunun 21 nei maddesinin de
ğiştirilmesine dair kanun tasarısı ile Uşak Mil
letvekili M. Fahri Uğrasızoğlu'ııun teklifi ve 
Millî Eğitim Komisyonu raporu (1/227, 2/178) 
(S. Sayısı : 119) (Dağıtıma tarihi: 15 . 4 . 1970) 

18. — C. Senatosu Tabiî Üyesi Mehmet öz-
güneş ve 2 arkadaşının, Millî Hâkimiyetin Kıı-



rulluşunun 50 nci yılı münasebetiyle Cumhuri
yet Senatosu ve Millet Meclisi ınıemur ve hiz
metlileri dle görevlilerine birer maaş tutanında 
ikramiye verilmesine dair ve Ankara Milletve
kili Kamal Ataman'm, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin açılışının 50 nci yıl münasebetiyle 
C. Senatosu ve M. Meclisi personelime ikramiye 
verilmfisi hakkımda Kanun teklifleri ve Plân 
Komisyonu raporu (2/327; 2/329) (S. Sayısı : 
122) (Dağıtma tarihi : 18 . 4 . 1970) 

19. — Asayişe müessir bâzı fiillerin önlen
mesi hakkında kanun tasarısı ve Adalet ve içiş
leri komisyonları raporları (1/80) (S. Sayısı : 
123) (Dağıtma tarihi : 21 . 4 . 1070) 

20. — Toprak ve İskân İşleri Genel müdür
lüklerinin hirleştirilmesi hakkındaki 5613 sayılı 
Kanuna ek kanun tasarısı Köy İşleri ve Plân ko
misyonları raporları (1/274) (S. Sayısı : 124) 
(Dağıtma tarihi 21 . 4 . 1970) 

21. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım'm, 
Çırak, kalfa ve ustalık kanun teklifi ve Sanayi, 
Ticaret, Adalet, Millî Eğitim, Çalışma ve Plân 
komisyonlarından seçilen 3 er üyeden kurulu 
7 numaralı Geçici Komisyon raporu (2/14) 
(S. Sanrısı : 126) (Dağıtma tarihi : 22 . 4 .1070) 

22. — İstanbul Milletvekili Nuri Eroğan'm, 
5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa 
23 . 2 .1965 gün ve 545 sayılı Kanunun 5 nci 
maddewiyle eklenen ek maddenin birinci fıkra
sının değiştirilmesine, İçel Milletvekili Celâl 
Kargılı'nm, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı 
Kanununa bâzı maddeler eklenmesine ve Cumhu
riyet Senatosu İstanbul Üyesi Mebrure Akso-
ley'in, 15 . 1 .1943 gün ve 4379 sayılı Maaş Ka
nununa ek Kanunun 10 . 3 . 1950 gün ve 5585 
sayılı Kanunla değişik birinci maddesine bir 
fıkra ile kanuna bir geçici madde eklenmesine 
dair kanun teklifleri ve Maliye ve Plân komis
yonları: raporları (2/176, 2/215, 2/245) (S. Sa
yısı : 127) (Dağıtma tarihi : 7 . 5 . 1970) 

23. — Toprak Mahsulleri Ofisi Kanununun 
3 ncü maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
tasarısı ve Ticaret ve Plân komisyonları ra
porları (1/234) (S. Sayısı : 129) (Dağıtma ta
rihi : 7 . 5 . 1970) 

24. — Genelkurmay Başkanının görev ve 
yetkilerine ait kanun tasarısı ve Anayasa, Millî 
Savunma ve Plân komisyonlarından 3 er üye
den kurulu 20 numaralı Geçici Komisyon rapo
ru ' ( l / m ) (S. Sayısı : 132) (Dağıtma tarihi : 
8 . 5 . 1970) 

X 25. — Devlet Opera ve Balesi Genel Mü
dürlüğü kuruluşu hakkında kanun tasarısı ve 
Millî Eğitim ve Plân komisyonları raporları 
(1/157) (S. Sayısı : 134) (Dağıtma tarihi : 
9 . 5 . 1970) 

X 26. — Ö441 sayılı Devlet Tiyatrosu Ku
ruluşu hakkındaki Kanunun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesine bir maddesinin kaldırılmasına 
ve bu kanuna bâzı maddelerin eklenmesine da
ir kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân ko
misyonları raporları (1/83) (ıS. Sayısı : 135) 
(Dağıtma tarihi : 11 . 5 . 1970) 

27. — Millî Savunma Bakanlığı görev, yet
ki ve teşkilâtı hakkında kanun tasarısı ve Ana
yasa, Millî Savunma ve Plân komisyonlarından 
seçilen 3 er üyeden kurulu 20 numaralı Geçici 
Komisyon raporu (1/182) (S. Sayısı : 131) (Da
ğıtma tarihi : 11 . 5 . 1970) 

28. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım'm, 
Ticari işletme röhni kanun teklifi ve Ticaret ve 
Adalet komisyonları raporları (2/17) (IS. Sa
yısı: 128) (Dağıtma tarihi: 11 . 5 . 1970) 

29. — Sendikalar Kanununun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesi ve 'bu kanuna bir madde ile 
31 nci maddesine ibir bend eklenmesi hakkında 
kanun tasarısı ile Sakarya Milletvekili Hayret
tin Uysal ve 16 arkadaşının, 274 sayılı Sendika
lar Kanununun 2 nci maddesinin değiştirilmesi, 
Yozgat Milletvekili Abdullah Baştürk ile 4 ar
kadaşının, 274 sayılı Sendikalar Kanununun 
'bâzı 'maddelerinin değiştirilmesi ve 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanununun 4 mcü maddesinin 
(c) "bendinin kaldırılması, İstanbul Milletvekili 
Rıza Kuas'm, 274 sayılı Sendikalar Kanununun 
'bir* kısım maddelerinin değiştirilmesi hakkında 
ıkanun teklifleri ve Adalet, Çalışıma ve Plân ko
misyonlarından1 seçilen 3 er üyeden kurulu 23 
numaralı Geçici Komisyon raporu (1/194, 
2/84, 2/140, 2/287) (S. Sayısı: 133) (Dağıtma 
tarihi: 12 . 5 . 1970) 




