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NEL KUEÜLA SUNUŞLıARI 113 

1. — 775 sayılı Kanunun 14 ncü mad
desinin (b) bendi hükmünün iptal edildi
ğine dair Anayasa Mahkemesi Başkanlığı 
teskeresi (3/585) 113:114 

2. — Yüksek Hâkimler Kuruluna üye 
seçimi 114 

3. — Anayasa Mahkemesine üye seçimi 114 

III — GÖRÜŞÜUEN >ÎŞDEXt 114 

1. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şe
ner ve 9 arkadaşının, Türkiye çay işletme-

Sayfa 
leri kurumu kanunu teklifi (2/36) (S. Sa
yısı : 203,203 e 1 nd ek) 114,148:151 

2. — Türkiye ile Avrupa Ekonomik 
topluluğu arasında bir ortaklık yaratan 
anlaşmaya ekli «Geçici Protokol» ün birin
ci maddesi uyarınca 23 Kasım 1970 tari
hinde Brüksel'de imzalanmış olan katma 
protokol ve ekleri ile malî protokol, Av
rupa Kömür ve Çelik Topluluğu yetki ala
nına giren maddelerle ilgili anlaşma ve 
son senet'in onaylanmasının uygun bulun
duğuna dair kanun tasarısı ve Gümrük ve 
Tekel, Maliye, Dışişleri ve Plân komisyonla
rından 6 şar üyeden kurulu 2 No. lu Geçici 
Komisyon raporu (1/406) (S. Sayısı : 
331) 114:147 



M. Meclisi B : 123 1 , 7 . 1971 O : 1 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman Mut-
lu'nun, Türkiye Veteriner Hekimleri Derneği 
ve Odaları Birliğinin kongrelerine Tarım Baka
nının ilgi göstermemesinin sakıncaları ve Çay 
ilçesindeki Karamık Gölünün kabarması nede
niyle su altında kalan araziler için gerekli ted
birler alınması konularındaki demecine Devlet 
Bakanı Doğan Kitaplı cevap verdi. 

Giresun Milletvekili Mustafa Kemal Çilesiz, 
fındık ürününün bu yıl az olması ve fındık fiyat 
politikası, 

Kastamonu Milletvekili Hasan Tosyalı, or
man köylerinin sorunları ve orman mahsulleri
nin değerlendirilmesi, 

İDenizli Milletvekili İlhan Acıkalım, haşhaş 
ekiminin tüm olarak önlenmesiyle ilgili Hükü
met karan, 

Manisa Milletvekili Veli Bakirli, üzüm ta
ban fiyatı ve 

lOrdu Milletvekili Kemal Şensoy da, fındık 
barem fiyatının halen tesıbit edilmemiş olması
nın sakıncaları ve fındık politikası konularında 
gündem dışı birer demeçte bulundular. 

Vazife ile yurt dışına giden Dışişleri Bakanı 
Osman Olcay'a Devlet Bakanı ve Başbakan Yar
dımcısı Sadi Koçaş'm vekillik etmesinin uygun 
görüldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Manisa Milletvekili Mustafa Ok ve iki arka
daşının, 2/535 esas sayılı kanun teklifinin hava
le olunduğu komisyonlardan 2 şer üye alınarak 
kurulacak bir Geçici Komisyonda görüşülmesi
ne dair önergesi ve 

10/5 esas sayılı Araştırma Komisyonu Baş
kanlığının, Komisyonun görev süresinin bitimi 
tarihinden itibaren üç ay daha uzatılmasına da
ir tezkeresi kabul olundu. 

'Gruplar temsilcilerinin, kurulmuş bulunan 
geçici komisyonların kuruluşlarının aynen mu
hafazasına ve Kamu İktisadi Teşebbüsleriyle 
ilgili kanun tasarısı ve tekliflerinin kurulmuş 
bulunan 39 numaralı Geçici Komisyona havale
sine dair önergesi kabul olundu. 

İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm; kürtajın 
tıbbi, sosyal, ekonomik ve moral etkilerini tes-
Ibit etmek ve serbestleştirilmesini sağlamak 
amaciyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 

'bir Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi 
okundu ve gündeme alınarak sırası geldiğinde 
görüşüleceği bildirildi. 

Trabzon Milletvekili Ahmet Şener ve 9 ar
kadaşının, Türkiye Çay İşletmeleri Kurumu ka
nunu teklifi ikinci defa açık oya sunuldu ise de, 
oyların ayrımının birleşim sonunda açıklanan 
sonuçlarına göre çoğunluğun sağlanamadığı, 
oylamanın tekrarlanacağı bildirildi. 

Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, Ilgın ilçesi 
Diğrek köyünün orman içinden başjka bir mm-
takaya nakline dair sorusuna Köy İşleri Bakanı 
Cevdet Aykan, 

Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'ün, Ma-
raş'ı Kayseri ve Andınn'a bağlıyacak olan yo
lun yapımına dair sorusuna Bayındırlık Baka
nı Cahit Karakaş, 

Maraş Milletvekili İbrahim ÖztürkMin, Ma
raş'm diğer bölgelerle bağlantısını sağlıyacak 
Büyük Nacar köprüsünün yapımına dair soru
suna Köy İşleri Bakanı Cevdet Aykan, 

iSinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, Eskişe
hir'de yaptırılan sosyal konutların tevziine dair 
sorusuna İmar ve iskân Bakanı Selâhattin Ba-
büroğlu, 

Erzurum Milletvekili Gıyasettin Karaca'nın, 
Erzurum - İspir ilçesinde bir vatandaşa İstiklâl 
Madalyası verilmesi işlemine dair sorusuna Mil
li Savunma Bakanı Ferid Melen, 

Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, Akşehir 
Gölünün genişlemesiyle hasara uğnyan köylere 
ve yapılan yardımlara ve 

Zonguldak Milletvekili Ahmet Güner'in, be
lediyelerin durumuna ve yapılan yardımlara 
dair sorularına da İmar ve İskân Bakanı Selâ
hattin Babüroğlu cevap verdiler. 

İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 27 Ekim 
1969 tarihli Günaydın Gazetesinde yayımlanan 
mektuba dair Adalet ve İçişleri bakanlarından 
sorusu ile 

Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Palaoğ-
oğlu'nun, Sivas'ın bâzı köylerinin yollarının ya
pılmasına dair Köy İşleri Bakanından sözlü 
sorusu, soru sahipleri Genel Kurulda iki defa 
hazır bulunmadıklarından, düştü. 

6/18, 6/39, 6/46, 6/62, 6/64, 6/05 ve 6/92 
sayılı sorular, ilgili bakanlar, 
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6/52, 6/56, 6/66 ve 6/74 sayılı sorular, soru 
sahipleri ve ilgili bakanlar G-enel Kurulda ha
zır bulunmadıklarından, 

6/E9, 6/30, 6/31, 6/32 ve 6/37 sayılı sorular 
da soru sahibi izinli bulunduğundan, ertelendi. 

iSiirt Milletvekili Mehmet Nebil Oktay'ın, 
Doğu ve GHiney - Doğu bölgelerimizin kalkındı
rılması ve yaşama seviyesinin yükseltilmesi için 
alınması gerekli tedbirleri tesbit etmek maksa-
diyle bir Meclis araştırması yapılmasına dair 
önergesi onaylanarak, 13 üyeden kurulu bir 
Araştırma Komisyonunun kurulması, Komisyo
nun görev süresinin üye seçimi tarihinden baş-

8özlü Sorular 
1. — îçel Milletvekili Turhan Özgüner'in, 

depremden zarar görenlere yardım gerekçesiy
le yapılmış olan zamlara dair sözlü soru öner
gesi, Gümrük ve Tekel Bakanlığına gönderil
miştir. (6/186) 

2. — Ankara Milletvekili Kemal Ataman'ın, 
bir gazete haberine göre, bâzı artist acentaları 
ve şirketleri tarafından kandırılarak bataklık
lara sürüklenen insanlara dair sözlü soru öner
gesi, Dışişleri ve İçişleri bakanlıklarına gönde
rilmiştir. (6/187) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 123 ncü birle 
simini açıyorum. 

1. — 775 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin 
(b) bendi hükmünün iptal edildiğine dair Ana
yasa Mahkemesi Başkanlığı tezkeresi (3/585) 

lamak üzere 3 ay olması ve gerektiğinde Anka
ra dışında da görev yapması hususları kabul 
olundu. 

il . 7 . 1971 Perşembe günü saat 15,00 te 
toplanılmak üzere Birleşime saat 19,25 te son 
verildi. 

Başkan Kâtip 
İBaşkanveMli Ankara 

Fikret Turhangil Kemal Ataman 

Kâtip 
Çankırı 

Nuri Çelik Tazıcıoğlu 

3. — îçel Milletvekili Oelâl Kargıh'nın kür
tajın serbestçe yapılıp yapılmayacağına dair 
sözlü soru önergesi, Adalet ve Sağlık ve Sosyal 
Yardım bakanlıklarına gönderilmiştir. (6/188) 

Yazdı Soru 

1. — Zonguldak Milletvekili Ahmet Güner'-
in, Zonguldak ilinde kurulan hastane ve 23 Tem
muz 1923 te 2608 sayılı Kararname ile hizme
te başlıyan Amele Birliğinin çalışmalarına dair 
yazılı soru önergesi, Çalışma Bakanlığına gön
derilmiştir. (7/625) 

Çoğunluğumuz vardır, görüşmelere başlıyo
ruz. 

BAŞKAN — Anayasa Mahkemesi Başkanlı
ğının bir tezkeresi vardır. Okutuyorum. 

SORULİAB 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Fikret Turhangil 
KÂTİPLER : Memduh Ekşi (Ordu), Kemal Ataman (Ankara) 

II. - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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Millet Meclisi Başkanlığına 

775 sayılı Gecekondu Kanununun 14 ncü 
maddesinin (b) (bendindeki, sınırlama karan 
uyarınca ve «Sosyal Sigortalar Kurumunun yıl
lık bütçesinden Bakanlar Kurulunca tesbit edi
lecek belirli miktarın Türkiye Emlâk Kredi 
Bankasında açılacak özel fonun kaynağını oluş
turmasına» ilişkin bulunan hükmün Anayasa
nın 48, 61 ve 126 ncı maddelerine aykırı oldu
ğuna ve iptaline 29.6.1971 gününde 1971/19-61 
sayı ile karar verilmişıtir. 

Avni Givda 
Anayasa Mahkemesi 

Başkanvekili 

BAŞKAN — Genel Kurulun bilgisine arz 
olunmuştur. 

Gündeme geçiyoruz. 

2. — Yüksek Hâkimler Kuruluna üye seçi
mi. 

3. — Anayasa Mahkemesine üye seçimi. 

BAŞKAN — Yüksek Hâkimler Kurulunda 
bulunan münhal üyelik seçimleri ile Anayasa 
Mahkemesi münhal üyeliğine yapılacak seçim 
sonucunda oyların dağılması muvacehesinde so
nuç istihsal edilemiyeceğine Başkanlıkça ka
naat getirilmektedir. 

Seçimlerin ertelenmesi hususunu oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler.. Ka
bul edilmiştir. 

III. - GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener ve 
9 arkadaşının, Türkiye Çay İşletmeleri Kuru
mu kanunu teklifi (2/36) (S. Sayısı : 203, 
203 e 1 nci ek) 

BAŞKAN — Çay Kurumu kanun teklifi > 
küreler gezdirilmek suretiyle açık oylarınıza 
arz edeceğim. Bilâhara küreler kürsü önüne 
konacaktır. 

2. — Türkiye ile Avrupa Ekonomik Toplu
luğu arasında bir ortaklık yaratan anlaşmaya 
ekli «Geçici Protokol» ün birinci maddesi uya
rınca 23 Kasım 1970 tarihinde Brüksel'de imza
lanmış olan katma protokol ve ekleri ile malî 
protokol, Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu 
yetki alanına giren maddelerle ilgili anlaşma ve 
son senetin onaylanmasının uygun bulunduğuna 
dair kanun tasarısı ve Gümrük ve Tekel, Mali
ye, Dışişleri ve Plân komisyonlarından 6 şar 
üyeden kurulu 2 No. lu Geçici Komisyon rapo
ru (1/406) (S. Sayısı : 331) 

BAŞKAN — Kanun tasarısının müzakere
sine geçiyoruz, öncelik kararı alınmış bulun
maktadır. 

Komisyon raporunun okunup okunmaması 
hususunu oylarınıza arz edeceğim. Okunmasını 
kabul edenler.. Okunmamasını kabul edenler... 

(1) 331 S. Sayılı basmayazı tutanağın so
nuna eklidir. 

Okunmaması hususu Genel Kuralca kararlaş
tırılmıştır. 

Kanun tasarısının tümü üzerinde gruplar ve 
şahıslan adına Söz almış bulunan sayın millet
vekillerini arz ediyorum : 

Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sa
yın Kemal Demir, Demokratik Parti Grupu adı
na Sayın Vedat Önsal, Millî Güven Partisi 
Grupu adına Sayın Nebil Oktay söz almış bu
lunmaktadırlar. 

Şahısları adına söz almış bulunan sayın üye
ler : Sayın önder, Sayın Akmumcu, Sayın Ab-
bas, Sayın Erten, Sayın özdenoğlu, Sayın Ök-
tem, Sayın Şener, Sayın ölçmen, Sayın Aslan. 

Komisyon ve Hükümet Genel Kurulda ve 
yerlerindedir. 

tik söz C.H.P. Grupu adına Sayın Kemal 
Demir'de. Buyurun. 

C.H.P. GRUPU ADINA KEMAL DEMİR 
(Bolu) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Meclislerimizce onayı istenen katma proto
kol. ve ekleri ile ilgili C. H. P. Grupunun görüş
lerini özetle sunmaya çalışacağım. 

Genelleşen adı ile (Ortak Pazar) dediğimiz 
Avrupa Ekonomik Topluluğu tarihin akışı içe
risinde siyasi ve ekonomik zorunluluk ve yarar
ların ortaya çıkardığı bir topluluk olmuştur. 

Avrupa, uzun tekâmül yıllannın verdiği eko
nomik, kültürel ve siyasi güçle Birinci ve İkin
ci Cihan Harbine gelinceyedek, dünya ekonomi-



M. Meclisi B : 123 1 . 7 . 1971 O : 1 

si ve siyasetinde, daima güçlü ve etkili olmuş I 
olaylara yön vermesini bilmiştir. 

İkinci Cihan Harbi, gerisinde, bölünmüş, 
parçalanmış, ekonomisi sarsılmış bir Avrupa 
bırakmakla kalmamış, atom çağımın gelişen ko
şullan, Avrupa ülkelerini ekonomide ve siya
sal alanda güçlü hale gelebilmek için tedbirler 
aramaya ve bulmaya sevk etmiştir. 

Demir - Çelik ve Kömür Birliği Avrupa Kon
seyi, Avrupa İktisadi İşbirliği Teşkilâtı, Avru
pa Ekonomik Konseyi ve nihayet 25 Mart 1957 
de Roma'da imza edilen ve 1 Ocak 1958 de yü
rürlüğe giren AET Avrupa ülkelerinin hep bu 
ekonomik ve sosyal gücü aramalarının sonucu 
olmuştur. 

Bu ortak ekonomiyi kuran altı ülke; 
Federal Almanya, Fransa, İtalya, Kolanda, 

Belçika, Lüksenburg, Roma Anlaşmasiyle diğer 
Avrupa ülkelerini de bu birliğin bünyesine al
mak, Avrupayı bölen olanakları yok ederek or
tak gayretle Avrupa ülkelerinin ekonomik, sos
yal ve kültürel gelişmesini sağlamak, halkın ha
yat şartlarını yükselterek avrupa halkları ara
sında gittikçe artan sıkı bir birliğin temelleri
ni kurmak amacım güdüyorlardı. 

'Türkiye AET na katılma arzusunun Tem
muz 1959 yılında belirtmiş ve 1960 yılına kadar 
toplulukla iki görüşme yapmıştır. 1960 yılından 
sonra da bu görüşmeler devam etmiş ve nihayet 
12 Eylül 1963 tarihinde Türkiye'nin AET na 
ortak üye olarak katılmasını sağlıyan Ankara 
Anlaşması imza edilmiştir. Ankara Anlaşması, I 
anlaşmanın gereği olarak, bütün Parlâmentolar 
tarafından onaylandıktan sonra, 1 Aralık 1964 
de yürürlüğe girmiş ve süratle ortak çalışma
lara başlanmıştır. I 

Sayın milletvekilleri, 
Ankara Anlaşması başlangıç kısmında «Tür

kiye ekonomisi ile topluluk üyesi Devletlerin 
ekonomileri arasındaki arayı azaltmayı sağla
maya kararlı olarak» «Türk ekonomisinin kal- I 
krmmasının ortaya koyduğu özel sorunları ve 
belli bir sürede Türkiye'ye bir ekonomik yardım 
yapılması gerekliliğini göz önünde bulundura
rak» «Türk halkının yaşama seviyesini iyileştir- I 
me çabasına, Avrupa Akonomik Topluluğunun I 
getireceği desteğin, ilerde Türkiye'nin toplulu
ğa katılmasını kolaylaştıracağını kabul ederek» J 

I sözleriyle bu anlaşmanın düzenlendiğini ve 
onaylandığını belirtiyordu. 

Yine Ankara Anlaşmasının 2 nci maddesiyle 
Anlaşmanın amacının : 

«Türkiye ekonomisinin hızlandırılmış kal-
I kınmasını ve Türk halkının çalıştırılma seviye

sinin ve yaşama şartlarının yükseltilmesini sağ
lama gereğini tümü ile göz önünde bulundura
rak, taraflar arasındaki ticari ve ekonomik iliş
kileri aralıksız ve dengeli olarak güçlendirmeyi 
teşvik etmek» olduğu açıkça gösterilmekte idi. 

3 ncü madde ile de «hazırlık döneminde Tür-
I kiye, Geçiş Dönemi ve son Dönem boyunca ken

disine düşecek yükümleri üstenebilmek için, 
topluluğun yardımı ile ekonomisini güçlendirir» 
denmekteydi. 

Ortaklığın, Türkiye'nin AET ülkeleri eko
nomik seviyesinde olmadığı ve bunun tedbirleri
nin karşılıklı olarak alınması gerektiği görüşü 
ve kanısı iledir ki, 'Türkiye için hazırlık, geçiş 
ve son dönem olmak üzere üç aşamaya ihtiyaç 
hissedilmiş ve özellikle hazırlık döneminde Tür
kiye'nin yeteri ölçüde ekonomisini güçlendire
rek kendisine düşecek yükümlülükleri yerine 
getirebilmesini sağlıyabilmek için özel bir dik
kat sarf edilmişti. 

örneğin; 'Ankara Anlaşmasına ekli 1 sayılı 
protokol ile Türkiye'nin geleneksel ihraç mal-

I larmdan tütün, fındık, kuru üzüm, kuru incir 
için tek taraflı olarak belli tarife kotaları için
de sürüm kolaylıkları tanınmış, buna ilâveten 
1 .12 . 1907 den geçerli olmak üzere taze balık, 
taze üzüm, portakal, mandalina, limon, kaliteli 
şarap, bâzı pamuklu mensucat, halı gibi ürünle
re de çok sınırlı ölçüler içerisinde imkânlar sağ
lanmıştı. Bunlara ilâveten, malî protokol ile kal-

I kımma plânı bünyesindeki yatırım harcamaları 
için 5 yılda kullanılmak üzere 175 milyon dolar
lık düşük faizli para yardımı öngörülmüştür. 

Ankara Anlaşması Türkiye'nin AET ülkele
ri ekonomileri ile güçbirliğine girebilecek ko
şullara ulaşmasının güçlüklerini özellikle dik-

I kate alarak hazırlık döneminde ekonomik ge
lişmenin 5 yıllık bir süre ile dolduruhnasmdaki 
sakıncayı görmüş ve anlaşmaya ekli 1 sayılı 
protokolün 1 nci maddesiyle ortaklık konseyin 

I Türkiye'nin ekonomik durumunu göz önünde 
I bulundurması kaydını koyarak 5 yıllık sürenin 
I 10, hattâ 11 yıla çıkarılabilmesi imkânlarını ge-
J tirmiştir. 
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Görülüyor ki, Türk ekonomisinin içinde bu
lunduğu koşuları dikkate alarak Türkiye ile 
AET ülkeleri arasındaki ekonomik farkı azaltı
cı tedbirleri alabilmek, geçiş döneminde ve son 
dönemde Türkiye'nin kendisine düşecek yü
kümleri üstenebilmesini sağlamak için gerekli 
bütün olanaklar Ankara Anlaşmasiyle sağlan
mış bulunmaktadır. 

Bugün görüşmesi yapılan katma protokol, 
Ankara Anlaşması gereğince 2 nci dönem olan 
geçiş dönemine girişimizle bu dönemin ekono
mik koşullarının karşılıklı olarak tesbit edildi
ği bir anlaşma olmaktadır. 

Katma Protokol Türkiye'yi ekonomik geliş
mesinde uzun yıllar etkisi altında tutacak ve 
âdeta ekonomimizin kaderini ileride değiştiril
mesi daha da zorlaşacak koşullar içine sokabile
cektir. 

Katma Protokol ile ilgili görüşleri Ankara 
Anlaşması ve dolayısiyle AET na ortak üye ol
mak konusu ile karıştırmamak ve ikisini birbi
rinden dikkatle ayırmak zorunluluğu özellikle 
bu görüşmelerin yapıldığı sırada daha da önem 
kazanmaktadır. 

Türkiye AET na kendi isteği ile ortak üye 
olmuştur. Bu ortaklığı sağlıyabilmek için deği
şik iktidarlar uzun süreli ve olumlu çabalar sarf 
etmişlerdir ve Türkiye'nin AET na ortaklığı bu 
çabaların sonunda gerçekleşmiştir. 

ISayın milletvekilleri, 
Türkiye ekonomide gelişme halinde olan bir 

ülkedir ve çeşitli ekonomik sorunları mevcuttur. 
Ekonomik gelişmede özellikle dış ticaret ilişki
lerinin ve bunların geliştirilmelerinin önemini 
görmemek elbetteki mümkün değildir. 

Türkiye'nin esasen dar olan dış ticaretinde 
AET na bağlı ülkeler daima ön plânda yer al
mışlardır. Diğer ülkelerle karşılaştırıldığında 
dış ticaretimizde ağırlığın bu ülkelerde top^ 
landığı görülmektedir. 

1965 yılında 163,2 milyon dolarla toplam 
ithalâtımızın % 28,5 u ve 156,8 milyon dolarla 
toplam ihracatımızın % 33,8 inin A E T ülke
lerine yapıldığı; bu ilişkinin hazırlık dönemin
de daha da gelişerek toplam ithalâtımız içinde
ki payının % 28,5'den % 35,5 ve toplam ih
racat içindeki payının ise % 33,8 den % 40 a 
yükseldiği bilinmektedir. 

Bu nedenler ve bunlara ilâveten siyasal ve 
sosyal sebeblerdir ki, C H P Türkiyenin A E T ' 
na üye olması meselesini daima olumlu müta
lâa etmiş, doktiriner açıdan değerlendirmeden 
gereğini yerine getirmek için gayret sarfet-
miş ve 1963 yılında Ankara Anlaşmasını imza-
lıyarak Türkiyenin ortak üyeliğini gerçekleş
tirmiştir. 

Biz, A E T'na ortaklığımızın; siyasal, sosyal 
ve ekonomik yararlar sağlıyacağı kanaatimizi 
bugün de muhafaza ediyoruz. Ankara Anlaş
masının amaç ve bu amacı uygulama ile ilgili 
hükümlerinin ekonomimizin içinde bulunduğu 
koşullar dikkate alınarak hazırlandığı ve iyi 
uygulandığı takdirde gelişmemize olumlu kat
kıda bulunacağı gerçeğini biliyoruz. 

Ancak, 0. H. P. olarak inancımız odur 
ki, bugün onaylanması isteği ile görüşme
leri yapılan katma protokol, Ankara Anlaşma
sında belirtilen ortak amacı gerçekleştirebi
lecek yapıda olmayıp, aksine gelişme ha
lindeki Türk ekonomisini kısa sürede dar 

boğazlara sokacak ve ortak ülkelerle Türkiye 
arasındaki ekonomik arayı çoğaltacak nite
likte bir anlaşmadır. 

Hazırlık dönemi ortaklığın geçiş ve son dö
nemde getireceği yükümlere ülkemizin da
yanmasını sağlıyacak şekilde değerlendirile
memiş,, daha 1964 yılında D, P. Teşkilâtınca 
önçalışmalarla tesbit edilen tedbirler yete

rince uygulanmamıştır. 

Tarımda gerekli reformlar yapılarak yapı
sal değişikliş sağlanmamış, üretim maliyeti 
düşürülememiş, üretim birimi ve kalite yük-
seltilememiştir. ihracatımız 3 - 4 geleneksel ta
rım ürünlerine bağlı kalmış, ihracatın ağırlı
ğını bu kalemler taşımaya devam etmiş, ihra
cata yönelmiş güçlü bir sanayi gelişmesi olama
mıştır. Yıllarca Türkiye'de rekabete imkân 
sağlıyacak düşük maliyet unsurlarından yok
sun bir sanayi gelişmeye çalışmış; yatırım 
malları, hammade, yarı mamul madde, enerji 
ve faiz hadleri ortak ülkelere oranla maliyeti 
yüksek tutan unsurlar halinde devam edip git
miştir. 

inşaatların çok uzun sürmesi ve genellikle 
millî hammadde kaynaklarına dayanmıyan, 
yan mamul ve mamul işliyen montaj sanayiinin 
gelişmesine imkân verilmiş, sanayiimizi hi-
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mayeden yoksun kalır kalmaz bunalımlara 
itecek ve yokolma tehlikesine sokacak bir ge
lişme olanağı doğmuştur. 

BAŞKAN — Sayın Demir, bir dakikanızı 
rica edebilir miyim? 

C. H. P. GRUPU ADINA KEMAL DEMİR 
(Devamla) — Buyurun Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Sayın Demir'in görüşmesi ya
zılı olacaktır. Bu sebeple 20 dakikayı doldur
muş bulunmaktadır. Devamı hususunu oyları
nıza arz ediyorum. Kabul buyuranlar... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Buyurun. 
C. H. P. GRUPU ADINA KEMAL DEMİR 

(Devamla) — Teşekkür ederim 'Sayın Başka
nım. 

Elbette 'biz hazırlık döneminde Türk eko
nomisinin A E T ülkeleri seviyesine çıkması ge
rektiği ve bunun sağlanamadığı iddiasında de
ğiliz. Bunun kısa sürede gerçekleşmiyeceğini 
de biliyoruz. Esasen, Ankara Anlaşmasıyla 
istenen ve beklenen de bu olmamıştır. An
cak, hazırlık döneminde alınması gerekli ve 
mümkün olan tedbirlerin Hükümet, kamu sek
törü ve özel sektör tarafından yeterince alın
madığını da görüyor ve biliyoruz. Bunun so
nucu olarak da Türk ekonomisinin geçiş dö
nemindeki yükümlerini taşımayacağını, taşı
makta güçlük çekeceğini belirtmek istiyoruz. 
Daha katma protokol ile ilgili görüşmeler 
başlamadan önce C. H. P. olarak bu görüş
lerimizi söylemiş ve Ankara Anlaşmasının bize 
tandığı imkânlardan yararlanarak hazırlık sü
resinin uzatılmasının zorunlu olduğunu anlat
maya çalışmıştık. 

Bu görüşleri, konu ile ilgilenen değişik ku
ruluşlar da belirttiği ve hattâ Nisan 1970 de 
Devlet Plânlama Teşkilâtı tarafından bir ra
porla Hükümetin dikkati çekildiği halde, 
hangi ölçüler ve haklı sebeplerle bu anlaş
manın biran önce yapılmak istemişini ve pro-
tokolla ilgili görüşmelere başlayıp katma pro
tokolü kaibul edişimizi anlamak bizim için 
gerçekten mümkün olamamıştır. 

Sayın milletvekilleri, 
Türkiye'yi geçiş dönemine sokan Katma Pro

tokol artık hazırlanmış ve imzalanmış bulun
maktadır. Bu Protokol ile AET ve Türkiye kar
şılıklı yükümlülüklerini saptamış ve bunların 

uygulama alannıa girmesini karar altına almış
tır. Katma Protokolün getirdiği karşılıklı yü
kümlülükleri önemli yönleriyle özetledikten son
ra görüşlerimizi sunmaya devam edeceğim. 

Katma Protokol ile Türkiye'ye özet olarak 
önemli yönleriyle şu vecibeleri yüklenmektedir: 

Gümrük indirimleri : 
1967 yılındaki ithalâtımız baz alınarak % 55 

oranındaki malların gümrükleri 12 yılda ve 
% 45 oranındaki malların gümrükleri ise 22 yıl
da sıfıra indirilecektir. 

Miktar kısıtlamaları : 
Liberasyon konsolidasyonu başlangıçta % 35 
1973 te % 40 
1978 de % 45 
1983 te % 60 
1988 de % 80 olacaktır. 
Devlet Plânlama Teşkilâtı hazırlamış olduğu 

son Mart 1971 tarihli raporunda gümrük indi
rimlerini de nazara alarak bu nisbetlerin libe
rasyonda AET. na kayma oranını; 

1973 için % 60 
1978 için % 70 
1983 için de % 85 olarak tahmin etmek

tedir. 

AET özel kotası : 
Genel kotalar içinde yapılan ithalâtın muay

yen bir oranında AET lehine özel kotalar açıl
ması zorunluğu konmuştur. Bunun sonucu bu 
özel kotaların tutarı; 

1973 te 65 milyon dolar 
1978 de 105 » » 
1983 te 170 » » civarında tahmin 

edilmektedir. 
ithal konusu olmıyan mallar, bir başka de

yimle; Türkiye'de imal edildiği için ithali ya
saklanan mallar : 

Ortaklık Konseyinin kararı ile bu grup mad
deler için kotalar açılması ve genişletilmesi zo
runluğu vardır. Bu malların bugün için ithal 
değeri sıfırdır. Plânlama bu malların üretim 
değerini hesaplamaya çalışmış, bu hesaplar çok 
güç olmakla beraber yıllık değeri 26 milyar Tl. 
(1 milyar 747 milyon dolar) olarak tahmin et
miştir. 

Üçüncü ülkelere verilen tavizlerin otomatik 
olarak AET içinde uygulanması : Protokolün 
14 ncü maddesi ile üçüncü ülkelerle yapacağı-
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mis daha tavizli anlaşmaların otomatik olarak 
AET lehine uygulanması kabul edilmiştir. 

AET nin bize karşı vecibelerine gelince : 
1. Sanayi sektörü : 
Türkiye'den AET'na ihraç edilecek sanayi 

ürünleri için miktar kısıtlamaları ve gümrükler 
tamamen kaldırılmaktadır. 

Pamuklu dokuma ve pamuk ipliği ile petrol 
ürünleri bu hükümden istisna edilmiştir. An
cak, pamuk iplikleri için 300 ton, sair pamuklu 
dokuma için 1 000 tonluk tarife kontenjanı dâ
hilinde % 75 gümrük indirimi ve ıbu miktarla
rın dışında da % 25 gümrük indirimi öngörül
müştür. 

2. Tarım sektörü : 
Tütün, fındık, kuru üzüm, kuru incir gibi 

mallarımıza uygulanan tavizler esasen hazırlık 
dönemi içinde sağlanmıştı. 

Katma protokol bu alanda önemli yeni bir 
unsur getirmemektedir. 'Bâzı balık cinslerine, 
sofralık incir, narenciye, portakal, limon, man
dalina, kalite şarap için verilen tavizler ise, 
1 . 12 . 1967 den <bu yana esasen uygulanmak
tadır. 

Böylece görülüyor ki, tarımdaki tavizlerin 
ağırlığı esasen hazırlık döneminde sağlanmış 
bulunmakta ve uygulaması da devam etmekte
dir. 

işlenmemiş zeytinyağı ile bâzı sebıze ve mey-
valar için sağlanmış yeni tavizleri önemli bul
mak, elıbetteki, mümkün değildir. 

3. Malî yardım : 
Katma protokola bağlı malî protokol gere

ğince 195 milyonu AET ve 25 milyonu Avrupa 
Yatırımlar Bankasından olmak üzere 220 mil
yon dolarlık kredi o^örülmüş bulunmakta
dır. 

4. işçi hakları : 
Bu konuda AET ülkeleri ile ayrı ayrı ya

pılmış olan ikili anlaşmalar katma protokolda 
da yer almış bulunmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, 
Katma protokolü karşılıklı tavizler yönün

den ve çok genel olarak özetlemiş bulunuyo
rum. 

Katma protokol, Ankara Anlaşmasının ay
rılmaz <bir parçası ve onun tamamlayıcısı ol
mak durumundadır. 

Oysa, kabul edilen bu protokol kanaatimiz
ce Ankara Anlaşmasının "başlangıç kısmında ve 
2 nci maddesinde belirtilen amaçlar ile çelişki 
(halindedir. 

a) Bu protokolün uygulanması ile amaçda 
belirtildiği gibi, Türk ekonomisinin güçlenmesi 
ve Türk halkının geçim seviyesinin yükseltilme
si bir yana, ekonomimiz zamanla giderilmesi 
mümkün olmıyacak güçlüklerle karşı karşıya 
kalacak, Türk halkının geçim seviyesi ters yön
den etkilenecektir. 

b) Katma protokol Türk ekonomisinin bün
yesi bakımından da büyük (bir dengesizlik ge
tirmektedir. 

AET nin ihracatının % 97 si sınai ürünler, 
% 3 ü tarım ürünleri ve diğer ürünlerdir. 

Türkiye ise, ihracatının ortalama % 80 i ta
rım ürünleri, % 20 si sınai ürünler ve diğer 
ürünler olan Tbir ülkedir. 

Bu nedenle karşılıklı ve dengeli tavizler mz 
konusu olduğunda Türkiye'nin sanayide AET 
na vereceği tavizler karşılığında tarım alanın
da gerekli tavizleri sağlamış ve ekonomisinin 
dengesini korumuş olması gerekli idi. 

Bir başka deyimle sanayi alanında uğrıya-
cağımız kayıpları tarım yolu ile kapatmak dü
şünülmeli idi. 

Oysa, sanayi alanında karşılıklı tavizler uy
gulanmış ancak, tarım alanında hazırlık döne
minde alınmış olanlar dışında ciddî yeni imkân
lar sağlanamamıştır. 

Aslında tarım alanında AET nun kendi bün
yesinde uyguladığı sisteme uygun bir imkân 
sağlanamamış olması dahi, katma protokol ile 
ilgili gfoYüşmelerin kesintiye uğraması için ye
terli bir sebep sayılmalı idi. 

Türkiye'nin ihraeedeceği sınai ürünlerde mik
tar kısıtlamalarının kaldırılması ve gümrükle
rin sıfıra indirilmesi bizim için uzun süre bir 
önem taşıımıyacaktır. Ancak tek ümitli görünen 
pamuk ipliği ve pamuklu dokuma alanında 
AET nun İsrarlı direnmesi topluluğun görüşme
lerdeki tutumunu jgöstermesi bakımımdan olduk
ça önemli sayılmalıdır. 

3. AET nun ortak gümrük tarifesine oto
matik olarak katılma Türkiye için önemli bir 
problemi ortaya çıkarmıştır. Hazırlık dönemin
de (GrATT) çerçevesi içinde üçüncü memleket
lerde gümrük tarifelerimizi gözden geçirerek 
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karşılıklı tâvizler düşünmüş olmamız (gerekli 
idi. Hazırlık döneminde burnun gereği yapılma
dığı için, üçüncü ülkelerden yapacağımız itha
lâtta gümrük tarifeleri inerken, üçüncü ülke
ler bize uyguladıkları gümrük tarifelerini yük
sek tutacaklar, böylece de dış ticaretimizde te
lâfisi çok güç tıkanıklıklara sebebiyet verecek
lerdir. 

4. Liberasyon konsolidasyonu ve ithali ya
sak mallara kotalar açılması, Türkiye'yi ilerde 
sanayii ve dış ticareti yönümden büyük prob
lemlerle karşı karşıya bırakacaktır. 

Plânlamanın tahminlerine göre AET dan 
liberasyon ithalâtımız: 

1973 lerde 210 milyon dolara, 
1978 lerde 450 milyon dolara, 
1983 lerde 1 milyar dolara ulaşacaktır. 
Türk sanayiinin korunması bakımımdan 

% 30 u aşan •oranların çok önemli sanayi kol
larının erkem serbest rekabete terk edilmesi so
nucunu doğuracağı şimdiden görülmektedir. 

Sayın milletvekilleri; 
Bütün bu ekonomik sakıncalar yanında kat

ma protokolün Devletlerarası hukuka aykırı ve 
mütekabiliyet esaslarını zedeliyen yönlerimin 
de bulunduğu kanaatindeyiz. 

Protokolün 14 mcü maddesi ile Türkiye üçün
cü ülkelerle Crümrük vergilerine eş etkili bir 
vergi veya resmi, 10 ve 11 nci maddelerde öngörü
lenlerden daha hızlı bir sıra ve süre, bu vergi 
veya resmin topluluğa karşı kaldırılması için 
de uygulanacaktır. 

Böylece üçüncü devletler için uyguladığımız 
daha müsait bir anlaşma otomatik olarak AET 
içinde uygulanacak demektir. Buna benzer bir 
imkânın tarım alanında Türkiye için tanınması 
mütekabiliyet prensibinin bir gereği olmalı idi. 

Bunum sonucu olarak; meselâ, AET ile or
taklık anlaşması olmıyam Tunus, Fas, Cezair 
gibi mağrip ülkelerime narenciye ve zeytinya
ğında uygulanan daha müsait şartların bize uy
gulanması mümkün olamıyacak demektir. 

Protokolüm 20 nci maddesi ise Türkiye'nin 
üçüncü ülkelerle yapacağı ticari anlaşmalarda 
sıfır gümrük tarifesi uygulayabilmek için ortak
lık konseyinin ön müsaadesini almak zorunlu-
ğunu getirmektedir. 

Oysa Türkiye'nin çıkarlarını yakından ilgi
lendiren konularda AET nun Konseye danış
ması yeterli görülmekte ve ön müsaade şartı da 
aranmamaktadır. 

55 nci madde ile Türkiye'nin bölgesel işbir
liği (RCD) konusundaki hareket serbestisi de 
tamamen kısıtlanmış ve fiiliyata AET nun ön 
müsaadesi olmadan hiçbir işlem yapılamaz hale 
getirilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, 
Sonuç olarak belirtmek isterim M; AET, si

yasal, sosyal ve ekonomik koşulların tarihî ger
çekler ışığında meydana getirdiği bir topluluk
tur. 

Türkiye'nin AET bünyesinde ortak üye ola
rak bulunmasında da hiç şüphesiz siyasal, sos
yal ve ekonomik yararlar mevcuttur. 

Türkiye'nin AET na ortak üye olarak katıl
masını sağlıyan Ankara Anlaşması Türk eko
nomisinin kalkınmasını ve Türk halkının ha
yat seviyesinin yükselmesini amaç olarak sap
tamış ve benimsemiştir. Ankara Anlaşmasına 
ek protokollerle hazırlık döneminin Türkiye 
için daha yararlı geçmesinin malî ve ekonomik 
gerekleri sağlanmış ve bunlar uygulanmıştır. 

Hazırlık döneminde Türk ekonomisinin. AET 
ortaklık yükümümü taşıyabilecek seviyeye ulaş
masını gerçekleştirecek tedbirler yeterince alın
mamış, Ankara Anlaşmasının Türkiye'ye tanı
dığı, süre uzatımı, imkânı kullanılmadan, ge
çiş dönemime girilmiş ve ekonomiye güçlenme 
fırsatı verilmemiştir. 

Ankara Anlaşmasının bir parçası olan kat
ma protokol bu anlaşmanın amacına uygun hü
kümleri taşıması gerekirken Ankara Anlaşma
sının amacıyla çelişkili yükümlülüklerle, Türk 
ekonomisini, kısa zamanda, içinden çıkılması 
zor durumlara sokabilecek bir nitelik kazanmış
tır. 

Katma protokol karşılıklı tavizler konusun
da uluslararası hukuk kurulları ile de ilişkisiz 
durumlar yaratmış, komşu ülke Yunanistan için 
taninmış tavizleri dahi sağlamada yetersiz kal
mıştır. 

C. H. P. olarak biz; hazırlık dönemi yılları
nın iyi kullanılamadığı, geçiş dönemime giril
mekte acele edildiği ve Türk ekonomisini gele
cekte giderilmesi mümkün olamıyacak koşullar 
içine sokacak bir protokol hazırlandığı kanı
sındayız. 

Türk ekonomisinin geleceği, bağımsız ve 
güçlü bir sanayi toplumunum kurulması bakı
mımdan, görüşülmesi yapılan katma protokol 
ciddî ve önemli engeller getirmektedir. 
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Böylesine bir kararın sorumluluğuna C. H. P. 
katılmakta sakınca görmektedir. 

Buna rağmen katma protokol hakkında Mec
lisler Hükümete yetki verecek olursa, umarız ki 
Hükümet kendisinin de gördüğünü sandığımız 
bu sakıncaları giderici çabalar sarf edecek ve 
böylece de ekonomimizin geleceğine olumlu 
katkılar sağlıyacaktır. 

Size C. H. P. Grupunun saygılarını sunarım. 
(0. H. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Söz sırası Demokratik Parti 
Grupu adına Sayın Vedat Önsal'da. Buyurun, 
efendim. 

D. P. GRUPU ADINA M. VEDAT ÖNSAL 
(Sakarya) — Sayın Başkan, değerli milletve
killeri ; 

Bugün dünyamız hızla gelişen ve değişen 
bir dünya haline gelmiştir. Makina çağı geri
lerde bırakılmıştır. Atom çağı eskimek ve unu
tulmak yolundadır, insanlığın önüne feza çağı 
açılmıştır. Her gün yeni yeni merhaleler kat 
edilmekte, insanın makina ile yeni bir dostlu
ğu meydana gelmektedir. Dünyamız, makina 
ile insanın yeni bir işbirliğine hazırlanıyor. Konı-
püter insan zihnine hayallerin üzerinde bir güç 
kazandıracak ve insanoğluna umulmadık yeni 
ufuklar açacaktır. 

Her sahada, her yönde ve her dalda her gün 
yeni bir gelişme kaydediliyor. Bütün insanlık 
bir büyüklük, bir hızlılık ve değişmenin için
de. Büyük güçler, büyük hasımlar, büyük hız
lar ve büyük hamleler insanoğlunu her gün ye
ni hedefe ulaştırırken, ona yeni hedefler de ge
tiriyor. insanoğlu makina ile birlikte zaman ve 
mekân kavramını da ortadan kaldırmak çabası 
içinde. 

Bu hızlı ve akıl almaz gelişme dünyamızı 
çözülmesi güç problemlerle de karşı karşıya 
bırakıyor. 

insanoğlunu gelecekte bambaşka problem
ler, bambaşka ufuklar, bambaşka sıçramalar ve 
bambaşka bir dünya bekliyor. Bu yeni dünya 
içinde millî güçler bir araya gelmekte, millî kay
naklar üst üste getirilmekte ve millî pazarlar 
alabildiğine genişletilmektedir. Bu arada dün
yamız korkunç bir bloklaşmanın içinde süratle 
mesafe almaktadır. Bloklaşma yarışı, uzayın 
fethi, yeni keşif ve icatların yarışı ile at başı 
gitmektedir. Bu yarışların gerisinde kalmak 
milletler için ölümdür. Bu bloklaşmalar arasm-
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da ezilmek vardır, yok olmak ve silinmek var
dır, birleşen güçlerin önünde erimek, ortadan 
kalkmak ve bir araya gelen kaynakların yanın
da cüceleşmek vardır. 

Böylesine bir dünyanın meselelerine yepye
ni bir zihniyetle bakmak gerek. Bu meselelerin 
yepyeni metodlarla çözüleceğine inanmak ve 
bu yeni metodları bulmak gerek, dünyamız ye
ni, meseleler yeni, çözüm yolları ve çalışma 
tarzı da yeni olacaktır. 

İşte böylesine bir dünyada, ekonomik kal
kınma fikri de bambaşka bir mahiyet ve apay
rı bir istikamet almıştır. Günümüzde kendi 
kendine yeter bir ekonomi anlayışı çok geriler
de kalmıştır. Zamanımızın ekonomik görüşüne 
göre kapalı bir ekonomik sistemi içinde ve 
kendi kendine yeterlik prensipleri ile, bir mem
leketin kalkınmasını tahakkuk ettirmek son de
rece zordur. 

Geniş bir pazar çerçevesinde, mevcut eko
nomik işleri birleştirerek kalkınmayı kolay
laştırmak mümkün hale gelmiştir. Bunlara ilâ
ve olarak yeni buluş ve keşiflerden en kısa yol
dan ve geniş çapta istifade yolları bulunmuş
tur. Bu yol, ekonomik bölgeler ve ekonomik bir
likler kurularak temin edilmektedir. Bu ba
kımdan biz Avrupa Ekonomik Topluluğunu 
kalkınmayı kolaylaştıracak yeni bir teşebüs 
olarak görüyor, dünyanın gidişine ayak uy
durmak için yeni bir metot şeklinde kabul edi
yoruz. 

Ekonomik güçlerle, yeni keşif buluşları bir
leştirmek ve geniş piyasalar ihdas etmek yolu, 
kalkınmayı hızlandıran veya sağlıyan bir yol 
olarak, zamanımıza has bir buluş ve zamanı
mıza has bir tatbikattır. Maksadı kalkınmayı 
daha çabuk ve daha arızasız olarak yapmak
tır. Bu anlayışladır ki, bugün Avrupa'dan Lâtin 
Amerika'ya, Orta Doğu'dan Afrika ve Avustu-
ralya'ya kadar kıtadan kıtaya, memleketten 
memlekete» çeşitli şekillerde ve çok çeşitli isim
ler altında ekonomik birleşme hareketlerine 
şâhidolmaktayız. Bu birleşmelerin birleşen 
memleketlerin ekonomileri üzerinde tesirleri 
ekseriya müspet olmakla beraber, bu durum, 
daha ziyade bir araya gelen memleketlerin 
güçlerine, müzakere kabiliyetlerine ve yapılan 
anlaşmaların şekline bağlı kalmaktadır. Daha 
doğrusu bütün bunları yapacak ve yürütecek 
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olan kadrolara, yani insan faktörüne bağlı bu
lunmaktadır. 

İşte biz Avrupa ekonomik topluluğuna bu 
açıdan ve anlayışla bakmaktayız. Meseleyi akıl, 
mantık ve hesap ölçüleri içinde müzakere ve 
münakaşa etmek istiyoruz. Bu mevzuda hissi 
tercihleri ve kaba doktrin münakaşalarını bir 
tarafa bırakmanız gerektiğine inanıyoruz. Bu 
mesele, ne Haçlı Seferleri zihniyetiyle, ve ne de 
«Türkiye Batı Blokundan bir kere kopsun, nasıl 
olsa Doğu Blokunun kucağına bir gün düşecek
tir.» art niyetiyle ele alınamaz. 

Avrupa Ekonomik Topluluğunu bir sömü
rü düzeni diye ele alıp meseleyi birtakım ko
münist sloganlariyle izaha çalışmak ne kadar 
kasıtlı ve yanlışsa, Batı teknik ve zihniyetinin 
meydana getirdiği bir birliğe Haçlı Seferle
rinde görülen bir zihniyetle bakmakta o kadar 
yersizdir. 

Her iki düşünce tarzının neticesi olarak or
taya atılan ve anlaşmanın, malı hükümranlık 
haklarını ihlâl ettiği fikrine de katılmıyoruz. 

Bugün verilecek olan karar Türkiye'nin Or
tak Pazara girmesi veya girmemesi konusun
da değildir. Bugün verilecek olan karar Tür
kiye'nin hazırlık döneminden, katmo Proto
kolün tasdiki suretiyle geçiş dönemine inti
kâli kararıdır. Katma protokol tasdik edildi
ği takdirde, Türkiye ile Avrupa Ekonomik Top
luluğu arasında bir ortaklık yaratan anlaşma
nın dördüncü maddesinde belirtilen geçiş dö
nemine geçilmiş olacaktır. 

Katma Protokol Türkiye'nin menfaatlerine 
uygun bulunmıyarak Yüce Heyetinizce redde
dildiği takdirde ise, geçici protokol yürürlük
te kalacaktır. Geçici protokolün birinci mad
desinin üçüncü fıkrası, bu protokol hüküm
lerini katma protokol yürürlüğe girinceye ve 
en geç onuncu yılın sonuna kadar uygulanması
nı âmirdir. Katma protokol, tesbit edilmiş ve 
fakat onuncu yıl sonuna kadar yürürlüğe gir
memiş ise, geçici protokol bir yıl daha uzaya
bilir. 

Bu maddeye göre, hazırlık döneminin 1 Ara
lık 1975 tarihine kadar devam etmesi müm
kündür. Hazırlık döneminde Türk ekonomisi 
fazla bir mükellefiyet yüklenmeden bâzı avan
tajlar sağlanmıştır. Avrupa Ekonomik Toplulu
ğu Türkiye'den ithal ettiği mallara, muayyen 

kontenjan sınırları dâhilinde gümrük indirim
leri tatbik etmiş ve ayrıca 5 yılda 175 mil
yon dolarlık kredi sağlamıştır. Bunlar göste
riyor ki, devrenin uzatılmasında Türkiye'nin 
aleyhine bir husus yoktur. Ancak, iyi imkân
lar temin edilmek kaydiyle hazırlık dönemi
nin bitirilerek, geçiş dönemine girilmesi dü
şünülebilir. 

Şimdi de bugüne kadar yapılan çalışmaları 
kısaca gözden geçirmek istiyorum, ikinci Beş 
Yıllık Plân devresinde Avrupa Ekonomik Top
luluğu ile bütünleşmeye geçiş meselesi özel ve 
analitik bir tarzda ve bütün tef erruatiyle ele alın* 
mamakla beraber, 1968 yılından itibaren geçiş 
döneminin karakteristikleri üzerinde belirli 
spesifik görüşlerin tesbit edilmesi ve açıklı
ğa kavuşturulması yolunda çalışmalara baş
lanmıştır. 1968 ve 1969 yıllarında devam eden 
bu çalışmalar ve etütler zamanın ve istatis-
tiki bilgilerin müsaadesi nisbetinde belirli he
deflere yönelmiş ve temel kritik noktaları 
tesbit etme neticesine ulaşmıştır. Avrupa Eko
nomik Topluluğu ile 1970 yılında başlıyan 
müzakerelere paralel olarak çalışmaların aynı 
hızla devam ettiği söylenemezse de,, yine de 
birçok noktalarda, etütler yapılmıştır. 

Şüphesiz, Avrupa Ekonomik Topluluğu ile 
bütünleşme meselesini ve bu yolda alınacak 
kararları sadece teknik karakterde bâzı etüt
lere istinadettirmek ve neticeyi sadece bu etüt
lere bağlamak mümkün değildir. Meselenin si
yasi ve sosyal veçheleri de mevcuttur. Bunla
rın da verilecek kararlarda büyük rol oynıya-
cağmı kabul etmek gerekir. 

Şimdi bütün bu açılardan katma protoko
lü incelemek istiyorum; 

Katma protokolün tasdikiyle geçiş döne
mine girmek ekonomimizi kuvvetlendirecek 
midir, yoksa ekonomimizi sarsarak dışa bağlı za
yıf bir ekonomi haline getirecek ve Türk Dev
letinin istikbalini tehlikeye sokacakmıdır? 
Bunun hesabını çok iyi yapmak mecburiyetin
deyiz. 

Türkiye kalkınmakta olan bir ülkedir. Kal
kınma gayretlerinin aksamadan ve artan bir 
tempoda devam etmesi gereklidir. Kalkınma
mızın aksamadan yürütülebilmesi ise, kalkın
mamızı kendi kaynaklarımızla yapabilir hale 
gelmemize bağlıdır. Yabancı ülkelerin lûtuf-
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larına bağlı olarak sürdürülebilen kalkınma 
gayretlerinin devamında hiçbir garanti olamı-
yacağı aşikârdır. Ortak Pazara bu katma proto-
kolla giriş kalkınma gayretlerimiz üzerinde 
hangi istikamette ve hangi ölçüde müessir ola
caktır? Bunu da iyi hesaplamak mecburiyetin
deyiz. 

Dikkate almak mecburiyetinde olduğum 
diğer çok önemli bir konu da istihdam konu
sudur. Memleketimizde nüfus hızla artmakta
dır. Çözümlenmesi müşkül bir problem olarak 
hükümetlerin karşısına dikilmiş olan istihdam 
problemi, önümüzdeki yıllarda daha da büyük 
bir ciddiyet kazanacaktır. Ortak Pazara üye 
oluşumuz bu çok ciddî, ekonomik ve sosyal 
hayatımız üzerinde son derece de müessir prob
lemin çözümünde yardımcı mı olacağı, yoksa me
seleyi bugünkünden de daha kötü hale mi ge
tireceği çok iyi hesaplanmalıdır. 

Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu ara
sında bir ortaklık yaratan Ankara Anlaşması
nın 2 nci maddesi anlaşmanın amacını tesbit 
etmiştir. Bu maddeye göre anlaşmanın amacı 
«Türkiye ekonomisinin hızlandırılmış kalkın
masını ve Türk halkının çalıştırılma seviyesi
nin ve yaşama şartlarının yükseltilmesini sağ
lama gereğini tümü ile göz önünde bulundu
rarak, taraflar arasındaki ticari ve ekonomik 
ilişkileri aralıksız ve dengeli olarak güçlen
dirmeyi teşvik etmektir.» 

Acaba katma protokol amaca uygun olarak 
ticari ve ekonomik ilişkileri dengeli olarak güç
lendirecek hususları ihtiva etmekte midir?. 

Bu suallere cevap olacak tarzda görüşleri
mizi ifade edeceğim; 

Evvelâ şu hususu tesbitte fayda vardır. 
Türk ekonomisinin sıhhatli ve kendi kaynakları
na dayalı olarak gelişebilmesi ve istihdam prob
leminin çözümü her şeyden önce sanayiimi
zin geliştirilmesine bağlıdır. Bu zarureti tesbit 
eden ikinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı da sa
nayii kalkınmayı sürükleyici sektör olarak ön
görmüştür. 

Plânlı kalkınma içerisinde ekonomik ge
lişme devam ederken, Türk ekonomisi dış yar
dımlara ihtiyaç duymıyacak bir güce kavuştu
rulmalıdır. Bu kalkınmanın devamı için şart
tır. Bunun için ise gerek Memeler dengesi 
açığının kapanması ve gerekse iç tasarrufların 
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süratle artırılması suretiyle Türk Ekonomisinin 
kalkınma kredisi niteliğindeki dış yardımla
ra ihtiyaç duymaksızın hızlı bir gelişmeyi de
vam ettirebilecek hale getirilmesi gereklidir. 

ödemeler dengesi her yıl gittikçe büyüyen 
açıklar vermektedir. 1969 da kaydedilen 265 
milyon dolarlık açık, 1970 te 360 milyon dolara 
yükselmiştir. 1971 yılında ise bu açığın 400 
milyon dolan aşacağı tahmin edilmektedir. Yurt 
dışında çalışan işçilerden temin edilen döviz 
bu açığın bir kısmının kapanmasında yardım
cı olmakla beraber, bu devamlı ve güvenilir 
bir kaynak olmak vasfından mahrumdur. An
kara Anlaşmasında da öngörüldüğü üzere Tür
kiye'nin Ortak Pazar ülkeleri arasında eşit hak
lı, haysiyetli bir üye olabilmesi, plânlarda gös
terilen kalkınma hıynnm gerçekleşmesine ve 
kalkınmanın gerektirdiği ithalâtı kendi döviz 
kaynaklan ile yapabilmesine bağlıdır. Bu da 
ihracatın artması ve ithalâtın daha ziyade kal
kınma hamlelerine yönelmiş olma vasfını mu
hafaza ederek, ödemeler dengesinin kurulma
sına bağlıdır. 

Türkiye'nin ihracatı gayrisafî millî hasıla
nın % 6 sının altında kalmaktadır. Önümüzde
ki yıllarda da bu nilsbeti aşması mümkün gö-
nilmemektedir. Bu nisbetin sabit kalması da
hi ihracatın, kalkınma onanı olan % 7 nisbetin-
de artmasını ioabettirir. Hali hazırda ihraca
tımızın 3/4 ünü jklâsik tarım ürünleri teşMl et
mektedir. Geçen yıl pamuk tek başına ihna-
cat gelirlerinin % 29 unu temin etmiştir. Bunu 
takiben fındık, tütün, üzüm ve incir önemli 
ihracat kalemlerini teşkil etmiştir. Dış piyasa
lara ihraç imkânı olan yaş meyba ihracı önemli 
gelişmeler gösterememektedir. Sınai ürün ih-
racaatımız ise 100 milyon dolar seviyesinde ol-
majktıa, bunun takriben yarısı gıda sanayiinden, 
1/4 ü pamuklu mensucattan ve mütebakisi kim
yevi madde ve metal isanayıii mamullerinden el
de edilmektedir. 

Türkiye'nin geleneksel tarım ürünleri ihra
catıyla ve bu ihracaatın teşvikiyle, dış öde
meler dengesinin kurulması ve hattâ % 7 kal-
ikınma hızının gerçekleşmesi halinde GrSMH'ya 
nisbetini bugünkü değerde korunması müm
kün değildir. 

ihracatın geliştirilmesi için, ihracatta 
sanayi ürünler payının artırılması gerekJidiır. 
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Bu da kurulmuş sanayiin korunma, teşvik ve 
getiri lmesi ve yeni sanayii dallarının kirulmıa-
siyle mümkün olacaktır. 

Bu kısa izahatımla Türk ekonomilsdnün ken
di kaynakJariyle gelişmels'inin sağlanabilmesi 
için gerekli dış ödemeler dengesinin ihracat ba
kımından temini yolunda sanayi muhafaza ve 
geliştirilmesindeki zarureti ortaya koymaya ça
lıştım. 

Şimdi de ithalâtımız bakımından meseleyi in
celemek istiyorum. 

İhracat, yabancı özel sermaye ve normal ti
cari kredi girişleri gibi döviz gelMerimiz na
zara alındıkta, Türkiye ithalâtının uzun süre 
GSMH nin % 6,5 uğunu taşmaması gerekli ol
duğu görülür. Fakat Katma Protokol uyarın
ca tedricen artırılan liberasyon ve gümrüklerin 
iudirilmesiyle ithali yasajk mallar için açılacak 
kotalar neticesi, ithalât bu çerçeveyi aşarsa, 
dış ödemeler dengesi bozulur ve ekonomik ye
terlik sağlanamaz, veya kalkınma için gerekli 
malların ithalinde fedakârlık yapmak zarureti 
doğar. Bu da kalkınma gayretlerinin (sürdürüle-
bümesimde çok ciddî bir tehlikedir. İthalât se
viyesinin ekonomik gücümüzü zorlamıyacak se
viyede tutulabilmesi makina yapımı, kimya, 
petrol, metal, çimento ve benzeri temel endüst
rilerin kurulup ayakta tutulabilmeğine bağlı
dır. 

2 nci Beş Yıllık Planda % 7 kalkınma hı
zının devam edebilmesi için sermaye birikimin 
GSMH nın % 25 i civarına yükselmesi öngö
rülmüştür. Gerçekleşme de bu seviyede ol
maktadır. 

Devlet Plânlama TeşJkMâtı tarafından 1963 
yılında yapılan bir araştırmaya göre, sermaye 
birikiminin % 35 ten fazlası makina imalât ve 
talebine ayrılmaktadır. Türkiye'nin (sanayi
leşmesi nıisbetinde biriken sermayenin daha yük
sek oranlarda makina imalât ve talebine ayrıl
ması tabiîdir. Bu nisbeti % 40 olarak kabul 
edersek, makina imalât ve talebinin G-SMH 
içindeki payı % 10 olacaktır. 

Geçiş dönemine intikalimizi mütaakıp 'libe
rasyon, gümrüklerin indirilmesi ve yasak mal
ların ithali neticesi bu sanayi kolunda rekabet 
imkânları kaybedildiği takdirde, sadece bu sa
nayi kolunda GSMH nin % 10 unu bulan bir 
ithalât gerekir ki % 6,5 luk ithalât imkânlariy-

le bu ihtiyaçların karşılanması gayrimüm|kün-
düı*. Aynı hesabı diğer sanayi kolları için de 
yapmak mümkündür. Ortak Pazara giriş neti
cesi sanayiimiz sarsılırsa dış ödemeler denge
sinin temini imkânsız hale gelir. Türkiye dış 
finansman kaynaklarına muhtaç halini devam 
ettiril*. Ve bu ihtiyaç gittikçe büyüyeerk Türk 
ekonomisini kurtulamıyacağı dar boğazlara sı
kıştırır. 

Türkiye'de, sanayiinin sarsıntı geçirmelinin 
ödemeler dengesi kurulamaması ve Türkiye'nin 
kalkınma çabalarını aksatması yönlerinde arz 
ettiği büyüfk tehlike yanında daha büyük bir 
tehlike istihdam sorunun çözümlememesi, bilâ
kis daha tehlikeli bir dönemece girmesi ihtima
lidir. 

Nüfusumuz büyük bir hızla artmaktadır. Nü
fusun bu artış hızına karşı istihdam imkânı 
bulunamadığından işjsiz sayısı her yıl artmak
tadır. 1965 - 1971 devresinde iş gücü arzı 
ortalama olarak yılda 399 bin [kişi artmışlar. 
Yurt içinde prodüktif istihdam artışları ise 
yılda 235 bin seviyesinde kalmıştır. Bu durum 
ortalama olarak her yıl iş gücüne yeni katılan 
10 kişiden ancak altısına yurt içinde prodük
tif bir iş imkânı yaratıldığını göstermektedir. 

Toplam iş gücü fazlası 1965 te bir milyon 
iken 1971 de 1,6 milyona ulaşmaktadır. Süratle 
artan işsizlere iş bulmak ancak sanayi sektö
ründeki gelişmeyle mümkün olabilecektir. Ni
tekim 1 nci 5 yıllık plân döneminde toplam is
tihdam artışı 1 215 400 olmuştur. Bu dönem
de tarımda 700 bin istihdam artışı öngörül
müşken 213 bin gerçekleşme olmuş, sanayi sek
töründe 316 bin olan plân hedefleri aşılarak 
375 bin kişi üstihdam edilmiştir. Hizmetler sek
töründe plân hedeflerinin gerisinde kalınmış, 
890 bin olarak öngörülen artış, 474 bdn olarak 
gerçekleşmiştir. 

Bu neticeler, Türkiye'nin ekonomik ve sos
yal geleceğini yakından lalâkadar eden istih
dam sorunun hallinin Türk sanayimin ayakta 
kalması ve gelişmesine bağlı olduğunu gösteri
yor. 

Sanayimizin memleket ekonomisi ve hayatı 
üzerindeki önemini böylece özetledikten sonra, 
bu şartlarla Ortak Pazara giriş, Türk sanayiine 
ne kazandıracaktır ve ne kaybettirecektir? 
Bunu incelemek istiyorum. 
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Bu arada, çok söylenilen bir husus üzerin
de de kısaca durmayı faydalı mütalâa ediyo
rum. 

Ortak Pazara girerek, Ortak Pazar sanayii 
ile, Türk (sanayiini karşı karşıya ve serbest re
kabet hudutları içinde bırakmak, Türk sanayii
nin kendisine çekidüzen vermesini ve gelişme
sini sağlayacaktır, görüşü çok tekrarlanmış
tır. Türk Sanayiini geliştirmenin ve dış pa
zarlarda rekabet edebilir hale gelmesinin yolu 
serbest rekabete terk etmek ise, Ortak Pazara 
girmeden de bu şartlar sağlanabilir. Meselâ, 
miktar kısıtlamaları yönü ağır basan mevcut dış 
ticaret rejimlinden daha serbest bir rejime ted
ricen intikal etmek ve iç piyasalarda fiyat me
kanizmasını daha tesirli bir yönde işletmekle bu 
mümkün olabilir. 

Bütün mesele, tesbit edilecek stratejide piya
sa mekanizmasına tanınacak rolün mahiyeti ve 
kapsamına bağlıdır. Kademeli olarak tatbik edi
lecek bir program çerçevesinde, piyasa mekaniz
masının işler hale gelmesi; dış ticaret, maliye, 
para - kredi ve fiyat politikalarında birtakım 
rasyonalizasyona gitmekle mümkündür. Bu yol
la mesele daha tehlikesiz olarak çözülür. 

Katma Protokol ilk bakışta Ortak Pazarın 
Türkiye'ye sınai mamuller için geniş tavizler 
verdiği intibaını uyandırmaktadır. Türkiye'nin 
Ortak Pazara ihracedeceği sanayi mamullerinin 
gümrükleri sıfıra indirilmiş; ancak, tekstil sek
törünün 3 pozisyonu bunun dışında tutulmuş
tur. Türkiye'nin sınai mamul ihraç imkânları 
tetkik edildiğinde, Ortak Pazara sınai mamul 
ihracının ancak tekstil sanayiinde olduğu görü
lür. 

Ortak Pazarın 1 yıl içinde tekstil maddeleri 
ithalâtı 2,5 milyar doları bulmaktadır. Türkiye'
den yapılan ithalât ise 80 milyon dolar civarın
dadır. Bunun 79,5 milyon doları pamuk ve ge
ri kalan yarım milyon doları mamul ve yarıma-
mul ihracatıdır. Şayet geçiş döneminde Türki
ye'ye tekstil mevzuunda gümrük muafiyeti ve
rilse, pamuk yerine pamuk ipliği ve ham bez, 
yahut işlenmiş bez ihracı gelişecek ve döviz ge
lirlerimizde büyük artış olacaktır. 

Durum böyle iken Avrupa Ekonomik Toplu
luğu tekstil sanayiinde Türkiye'nin ihraç imkâ
nı olan pozisyonlar için kontenjan uygulamak
ta ve gümrükler sıfıra indirilmemektedir. Veri

len 1 000 ton ham bez ve 300 ton pamuk ipli
ği kontenjanı ise küçük bir fabrika kapasitesini 
dahi doldurmıyacak miktardadır. 

Netice olarak, sanayi mamulleri için Türki
ye'ye geniş tavizler verilmiş gibi gösterilmekte, 
aslında hiçbir şey verilmemiş bulunulmaktadır. 

Katma Protokolün yürürlüğe girmesini mü-
taakip gümrüklerin tedricen indirilmesi, liberas
yon konsolidasyonu, özel AET kotaları ve itha
li yasak maddeler için Avrupa Ekonomik Top
luluğu lehine açılacak kotalar sanayiimizi çok 
ciddî bir rekabetle karşı karşıya bırakacaktır. 
Acaba sanayiimiz bu çok ciddî rekabeti göğüs
leyecek gücde midir? Veya gümrüklerdeki in
dirimlerin liberasyonun ve AET lehine açılacak 
kotaların daha ziyade genişliyeceği yıllara ka
dar, karşılaşacağı rekabete mukavemet edebile
cek seviyeye ulaşabilecek midir? 

12 yıllık listelerdeki mallar için yedi - seki
zinci yıldan sonra etkili bir gümrük korunma
sından bahsetmek mümkün değildir. Müzakere
ler sırasında zamanın Türkiye Dışişleri Bakanı 
tarafından ifade edilen «22 yılda Avrupa Eko
nomik Topluluğu sanayii ile rekabet edemiye-
cek sanayimiz ile iftihar edemiyeceğimiz» görü
şünde ciddiyet bulamadığımızı belirtmek iste
rim. Bu iddia önce ölçüsüzlüğün, sonra da işe 
nüfuz edememiş olmanın ifadesidir. Zira Türk 
sanayi ürünlerinin % 55 i 12 yıllık listeleri alın
mış olduğuna göre 22 yılda değil 7 yıl sonra 
% 55 nisbetinde sanayiimiz Ortak Pazar ülkele
rinin gelişmiş sanayiinin rekabetine terk edili
yor, demektir. 

Bu yıllarda liberasyonda % 45 nisbetine çık
mış olacaktır. Geçiş dönemine başlama tarihin
den 7 - 8 yıl sonra, sanayiimizin sadece 22 yıllık 
listelere giren kısmını yani % 45 ini etkili bir 
şekilde korumak mümkün olabilecektir. 1967 yı
lının ithalâtının % 45 i nazara alınarak hazır
lanan 12 yıllık listelerdeki nisbet kanaatimizce 
çok düşük bir nisbettir. 12 ve 22 yıllık listelere 
girecek maddelerin tesbitine tesir edecek pek 
çok faktör vardır. Bu maddelerin tesbiti ile 
alâkalı olarak liberasyon oranlarının genişletil
mesinde hangi maddelerin kotalardan liberasyo
na aktarılacağı, ithali yasak maddelerin hangi
lerinin ne zaman kotalar alınacağı ve özel koru
ma hükümlerinin hangi maddelere ne ölçüde 
tatbik edileceği gibi hususların bilinmesine ih
tiyaç vardır. 
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12 ve 22 yıllık listelerin tesbitinde hata edi
lip edilmediğini anlıyabilmek için önce bu lis
telerin ne şekilde olması gerektiğini tesbit et
mek gerekir. Kanaatimizce önce 12 yıllık liste
yi tanzim etmek ve bunun şartlarını ortaya koy
makta fayda vardır. Bu maddeler şu hususi
yetlere haiz olmalıdırlar: 

a) Geçiş döneminden rekabet gücü olan ve
ya kısa zamanda rekabet gücü kazanması müm
kün olan maddeler, 

b) 22 yıllık rejime tabi olması gerektiği 
halde 22 yıllık listeye sığmayan maddeler, 

c) 22 yılda da, 12 yılda da kurulması veya 
geliştirilmesi ekonomik bakımdan mümkün ol-
mıyan veya lüzum görülmiyen maddeler. 

22 yıllık rejime tabi olacak maddelerin şart
larının tesbiti, şüphesiz bu kadar basit olamaz. 
Zira bu maddelerin tesbitine tesir edecek fak
törler çok ve karışıktır. Bu maddeleri kısaca 
şöyle sıralamak mümkündür : 

a) Hali hazırda önemli kapasitede kurul
muş olan ve istihdam kapasitesi bulunan ve kı
sa zamanda da rekabet gücü bulunmıyan sanayi 
dalları, 

b) Başka sektörlerin istihsal ve teknolojik 
yönden gelişmesinde rol aynıyacak sanayi dal
ları, 

c) Kilit sektörlerdeki sanayileşmeyi bütün
leştirici ve sağlamlaştırıcı yan sanayi dalları ve 
bunlarla alâkalı faaliyetler, 

d) Millî güvenlik maksadiyle mevcudiyeti 
gerekli görülen sanayi dalları, 

e) Millî el sanatlarının ve hususiyeti olan 
mahallî sanayilerin idamesi ile alâkalı sanayi 
dallan ve faaliyetleri, 

f) Tüketim malı ithal talebini sınırlandır
mak gayesi ile gümrük vergilerinin kısa zaman
da azaltılmamasını gerektiren sanayi dalları, 

g) Sanayi kalkınmasında entegre tesislerin 
ve komplekslerin oynadığı büyük rol nazarı iti
bara alınarak bu tip sanayi dalları ve tesisleri. 

Sanayiimizin Ortak Pazara geçişte zarar 
'görmemesi böyle bir strateji tesbiti ve bunun 
eksiksiz uyıgulanmasiyle muümkün ola/bilir, 
Buna göre seçilecek sanayi kolları ve faaliyet
leri, temel sanayi ve anamalları sanayii dal
ları, makina ve teçhizat sanayileri ve temel 
metaller uzun vadeli sanayileşme için vazge
çilemez sanayi çeşitleridir. 

| Ziraat sekttöründe uzun vâdede beklenen 
teknolojik değişmeler; inşaat ve madencilik 
sektörlerinin makina ve malzeme ihtiyaçları; 
sanayi aramalı yapan ve ihracata dönük sana
yilerdin yatırım malı ihtiyaçları; nüfus ve ge
lir artışlarınım taibiî bir neticesi olarak seviyesi 
süratle yükselen ve kompozisyonu durmadan 
değişen özel istihlâk talebi ve ekonomi geliş
tikçe sanayi daları arasında gelişen mal akım
ları ve ara malı talepleri; gelecek yılların 
Türkiye'sinde tam bir sanayileşmenin sağlan
ması içim ihtiyaç duyulacak sanayi dalları ve 
mallarıdır. 

Bütün rt>u lölçü ve esaslara göre yapılan he
saplardan ve 1967 ithalâ%le bunların karşılaş-
tmlmasımdam, 22 yıllık listeye girmesi gerekli 
maddelerin 1967 ithalât değerinin % 70 kada
rımı teşkil edeceği anlaşılmaktadır. 

Katma protokola göre 22 yıllık üstenin 
nisfbeti % 45 olarak tesbit edildiğine göre, yu
karda saydığımız sanayi kalemlerinden büyük 
kısıntı yapmak icaJbetmiştir. Hangi ölçülerden 
ve esaslardan hareket edilerek bu nisbet düşü
rülmüştür? Bu ölçü ve esasların açıManmasii 
gerekir. Bu nisbette sanayi kolunun 22 yıllık 
listeden çıkarılarak 12 yıllık listeye alınması 
demek, bu kadar büyük nıM>ette sanayi kolu
nun çok kısa bir zamanda dış rekabete açılma
sı demektir. Meselâ akaryakıtlar, madenî yağ
lar, organik kimyasal maddelerin bir kısmı, 
plâstik maddeler, inşaat, maden, ziraat ve 
tekstil maMnalarınım büyük bir kısmı, bâzı 
elektrik makina ve cihazları, ölçme âletleri ve 
optik cihazlar gibi uzun vâdede gelişme şansı 
olan birçok sanayi mamulü 22 yıllık listede 
olması lâzımgelirken 12 yıllık listeye alınmıştır. 
Bunun mânası, bu gibi sanayi kollarının ya 
hiç laırulamıyacağı veya büyük sıkıntı içine 
düşeceği demektir. Esasen nisîbetler böyle tes
bit edildikten sonra büyük bir-kısım sanayi 
kolumun korunmasız kalması kaçınılmaz netice
dir. Aslında nisbet memleketim ihtiyaç ve 
şartlarıma göre tesbit edilmeliydi. 

Zira, sadece korunmasında Türkiye'nin kan
lanması bakımından hayati zaruret olan maM
na yapımı sanayiine öncelik verilse dahi, % 45 
nisbeti aşılmaktadır. Nisbet (bu seviyede kaldık
ça, korunması şart olan birçok sanayi kolunun 

I korunmasına elbette imkân yoktur. 
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TtirMye'ınin 1967 yıflı ithalâtının % 35 ini 
übere etmesi ve bu miktarın 18 yıllık sürede 
% 80 e çıkarılması, kanaatimizce, en ziyade 
üzerinde durulacak husustur. 

Döviz gelirlerini artırıcı imkânları sağlama
dan bu ölçüde liberasyona gidilmesi, Türkiye'
nin sanayileşmesini baltalıyacak, tüketim mad
delerinin ithalinin artması neticesini tevlidede-
cek, kalkınma gayretlerini sarsacak ve plânda 
öngörülen kalkınma hızına ulaşmayı imkânsız 
hale getirecektir. Serbest bir ithal rejiminin 
döviz kaynaklarımız üzerinde yaratacağı tesir 
dolayısiyle kalkınmamızı engelliyecak olması 
tehlikesi yanında, önemli bir diğer tehlikesinin 
daha bulunacağı gözden uzak tutulmamalıdır. 
[Bugünkü yasak rejim içinde son derece az olan 
veya hiç oimıyan birçok cazip istihlâk malları
nın piyasalarımızda görünmesi, hele bir de ucuz 
olarak 'görünmesinin istihlâki artıracağından 
kimsenin şüphesi olmamalıdır. 

Diğer gözden uzak tutulmaması gerekli bir 
husus da ithalâttan alınmakta olan vergilerde, 
gerek Avrupa ekonomik topluluğuma karşı güm
rüklerin düşürülmesi, gerekse ortak dış tarife
ye uymak için yapılacak indirim ve muafiyet
ler Devlet maliyesini büyük ölçüde tesiri altına 
alacak ve önemli hasılat kaybı meydana getire
cektir. Türk sanayii ve dış ticaret dengesi için 
önemli hususlardan birisi de ithali yasak mad
delerdir. Koruyucu rolü bakımından, ithalin 
yasak olması gümrüklerin yüksek olmasından 
daha da tesirlidir. Aslında bizim dış ticaret re
jimimiz ithali yasak olan maddelerin kaldırıl
ması gibi bir hükmün anlaşmaya konulmasına 
müsait değildir. Zira maddelerin miktarım tes-
bit etmek bile mümkün değildir. Yapılan çok 
kaba hesaplara 'göre, memleketimizde ithal mev
zuu oîmıyan maddeler 1412 aded gümrük ista
tistik tarife pozisyonu altında toplanmaktadır. 
'Bu maddelerin miktarı tarife pozisyon sayışımın 
çok üzerindedir. Teker teker tesbitleri imkân
sızdır. Sayısının takriben 4 - 5 bin civarında ol
duğu tahmin edilebilir. !Bu mallarla yerli sana
yimizin hem fiyat bakımından, hem reklâm ba
kımından hem de halkımızın psikolojisi bakı
mından rekabet etmesi mümkün değildir. Ayrı
ca bunlar için açılacak kotalar Türkiye'yi, ge
çiş dönemi içinde altından kalkamıyacağı bir 
yükle karşı karşıya bırakacaktır. 

ithal mevzuu oimıyan bu maddelerin her biri 
için o malın istihsalinin % 3 ü oranında açıla 
cak bir kota Türkiye'yi geçiş dönemi içinde as
la kaldıramıyacağı ek bir yükle karşı karşıya 
getirecektir. Zira, bu tip maddelerin Türkiye'
deki istihsal değeri kabaca 2,5 milyar dolar ola
rak hesaplanmaktadır. Bu hesaba göre % 3 ola
rak açılacak ve AET kotası esasına göre geniş
letilecek kontenjanlar 1978 de 150, 1983 de 270 
milyon doları bulacaktır. 

Bu maddeler için prensibolarak kota açmayı 
kabul edip, birtakım metot münakaşaları ve 
kotayı az tutma yollarım aramak son derece 
yanlış bir yoldur. Bu yoldan bu külfetin önle
neceğine inanmak güçtür. Bu gibi yollarla, bu 
külfetin önüne geçileceğini zannedenler, men
faat kaygısı ile hareket edecek AET ihracatçı
ları ve yerli ithalâtçıların meseleyi AET kon
seyine getirmekte ve ortaya bin türlü sebep çı
karmakta birbirleriyle yarış edeceklerini bil
melidirler. 

Bu mevzuda Roma anlaşmasının derpiş et
tiği şekil kısaca şöyledir : 

ithalâtı libere edilmemiş bir malın klobal 
kontenjam, ilgili üye Devletin, kendi imalâtı
nın % 3 nisbetinin altında bulunuyorsa, bu kon
tenjanın miktarı 1 nci yılın sonunda millî ima
lâtın % 3 ü, 2 nci yılın sonunda % 4 ü, 3 ncü 
yıl sonunda % 5 i seviyesine çıkarılır. Bunu ta-
kibeden her yıl mezkûr kontenjan % 15 nisfoe-
tinde artırılır. 

Bu maddedeki hüküm açık ve kesindir. Bu
nun kaçamak noktası yoktur. Bu bakımdan an
laşma ile çok ağır bir yükün altına girilmiştir. 
Müzakereler esnasında bu husus üzerinde cid
diyetle durulmamıştır. Bilhassa Yunanistan it
hal rejimiyle, Türkiye'nin ithal rejimi arasın
daki fark ortaya konmamış ve Türkiye'nin it
hal rejiminin bir liste rejimi olduğu, üste dışın
daki malların fiilen ithal edilmediği tam olarak 
belirtilmemiştir. Türkiye ödemeler dengesinin 
bu yükü çekmeye muktedir olamıyacağı bütün 
açıklığiyle anlatılmamıştır. 

Türk sanayii 7 - 8 sene zarfında Ortak Pa
zar ülkelerinin gelişmiş sanayii ile rekabet ede
bilecek hale getirilebilecek ise, Türk ekonomisi 
bir dar boğaza sıkışmaktan kurtulabilir ve Or
tak Pazara girişimiz yararlı olabilir. Ancak, bu 
eşit rekabet şartlarının kısa zamanda sağlana
bileceğini mümkün görmemekteyiz. 
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Zira bugünkü Türk sanayii, Ortak Pazar ül
keleri sanayiinin kuruluş devreleri güçlükleri 
içindedir. Prodüktivite düşüktür. Türk sanayii 
küçük birimler (halinde üretim yapmakta ve Ba
tılı anlamda organizasyon kurulamadığından 
umumi masrafların maliyete intikali büyük ol
maktadır. Teknolojik seviye geridir. Sanayileş
me için gerekli makina ve teçhizatın dış ülke
lerden temini sorunlu olduğundan pahalıya mal 
olmakta ve bu husus da üretimin maliyetini 
artırmaktadır. Kâr hadleri, sermaye faizi, ham
madde ve ara malları fiyatları ve binnetice sa
nayi mamulleri fiyatları yüksektir. 

Bu kadar önemli, çözülmesi büyük çaba ve 
zaman istiyen problemlerin katma protokolle 
öngörülen süre içinde halli ile sanayiimizi Or
tak Pazar sanayii ile rekabet edebilecek hale ge
tirilmesi, kanaatimizce, gayrimümkündür. 

Bu anlaşma ile, Türk sanayiinin gelişmesi
nin önlenmesi ve mevcudun da büyük sarsıntı 
geçirmesi riski göze alınmış olmaktadır. 

Katma protokolün imzasını mütaakıp Türki
ye'de kurulması evvelce kararlaşmış bâzı fab
rikaların kurlmasından vazgeçilmesi hususu da 
bu görüşümüzü doğrular mahiyettedir. 

Türk sanayiinin sarsıntı geçirmesinin ise 
tüm ekonomiyi sarsacağını, dış ödemeler den
gesinde daha büyük açıklar hâsıl edeceğini ve 
istihdam sorununu çözülemez hale getireceğini 
yukarda ifade etmiştim. Bu kadar büyük bir 
risk göze alınarak Ortak Pazara girilmesi dü
şünüldüğüne göre, karşılığında da ekonomimizi 
ferahlatacak, uğranılması muhtemel zararları 
telâfi edecek ciddî tâvizlerin, alınmış olması ica-
beder. Acaba bu tâvizler nelerdir veya neler 
olarak gösterilmek istenilmektedir ve bu tâviz
ler alınmış mıdır?.. 

Sanayi sektöründen temin edildiği belirti
len tâviz, yukarda ifade ettiğim gibi pamuk ip
liği ve pamuklu mensucatta getirilen tahditler 
dolayısiyle, pratik hiçbir değer taşımamaktadır. 

Katma protokolle tarım sektöründe de yeni 
bir tâviz elde edilememiştir. Kuru üzüm hariç, 
tâviz verilen maddeler, fiilen ihracedemeğimiz 
ve gelişme beklemediğimiz maddeleri ihtiva et
mektedir; yabani enginar, hayvan yemi, bakla, 
taze incir, taze ayva, yabani sığır eti, eşek ve 
katır eti ve benzeri ihracı mümkün ohnıyan ve
ya Türkiye ̂ de yetişmiyen maddeler için tâviz

ler verilmiş; buna mukabil ihracedebileceğimiz 
canlı hayvan, taze sebze ve meyve, kurutulmuş 
meyveler, makarna, et ve balık konserveleri, 
rafine şeker, şekerli maddeler için hiç tâviz 
alınamamıştır. Sağlanan bâzı tâvizler de, zey
tinyağı ve narenciyede olduğu gibi 3 ncü mem
leketlere tanınan tavizlerin aynıdır. Hattâ bâzı 
3 ncü ülkelere, bize tanınan tavizden çok daha 
fazlası tanınmıştır. Meselâ, narenciyede mağ-
rip ülkelerine bize tanınandan çok daha bü
yük tavizler tanınmıştır. Kuruüzümde tanınmış 
olan taviz ise, % 6 olan Gümrük Resminin 
3 ncü devletler lehine % 1,2 ye düşürülmüş bu
lunması itibarı ile değerini kaybetmiştir. 

Yunanistan'a ise daha başlangıçta çok bü
yük tavizler tanınmıştır. Su ürünleri, bal, so
ğutulmuş veya taze sebzeler, baklagiller, naren
ciye taze incir, üzüm, çamfıstığı, fındık, badem, 
şeftali, kayısı, kavun, pişirilmiş veya pişirilme-
miş fakat dondurulmuş meyveler, kurutulmuş 
meyveler, yağlı tohumlar, nebati yağlar, balık 
konserveleri, sebze konserveleri, meyvesuları, 
tütün ve diğer birçok zirai mahsûl için topluluk 
iş rejimi tanınmıştır. Yunan şaraplarına, tarife 
kontenjanı dâhilinde üye Devlet ürünü mua
melesi yapılmaktadır. Yunan tütünü için baş
langıçta Fransız ve İtalyan tekelleri belirli mik
tarlarda satmalma garantisi vermişlerdir. 

Yunanistan'ın bu anlaşmayı 1961 de imzala
dığı, AET'nin geçirdiği tarım bunalımı tecrü
besinden sonra 1970 yılında aynı şartların sağ
lanmasının mümkün olamamasının normal ol
duğu ileri sürülmektedir. Bu görüşe 1970 te 
imzalanan katma protokolün, 1963 te imzalanan 
Ankara Anlaşmasının bölünmez bir parçası ol
ması ve Ankara Anlaşmasının geçiş dönemi ta
vizlerinin dengeli olacağının sarahaten taahhü-
dedilmesi noktasından katılmak mümkün değil
dir. 

Ankara Anlaşması dengeli bir ortaklık der
piş etmiştir. Halbuki katma protokolün bilhas
sa ziraat sektörüyle Türkiye'yi 3 ncü memleket 
durumuna düşürdüğü bir vakıadır. 

Bu durumda tarımda da önemli bir tâviz al
dığımız katiyen ifade edilemez. 

Malî yardım alanında imza tarihinden itiba
ren 5,5 yıl zarfında 220 milyon dolarlık bir yar
dımın sağlandığı belirtilmektedir. Vasati sene
de 40 milyon dolarlık bu kredinin, önceki tat-
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bikata nazaran iyileştirilmiş şartları ifade etti
ği belirtilmektedir. Ancak, bu kredinin tek ta
raflı fayda sağladığı Söylenemez. Zira önceki 
tatbikatta olduğu gibi, bu sefer de kredi, sade
ce Ortak Pazar üyesi ülkelerden yapılacak it
halâtta uygulanabilmektedir. IBu ise, Türkiye'
nin bâzı projelerinin tatbikatında sağladığı ko
laylık yanında, Ortak Pazar ülkelerinin Türki
ye'ye sınai mamul ihracını da kolaylaştırmakta
dır. Bu sebeple malî protokolün sadece Türki
ye'ye yardım sağladığı ifade edilemez. Ortak 
Pazar ülkeleri sanayicileri de bu yardımdan is
tifade etmektedirler. Esasen bu gibi proje kre
dilerini Ortak Pazar dışındaki diğer ülkeler de 
açmaktadır. Hattâ Türkiye'nin sınai mamulleri
ni ihraç yolunda başkajülkelere bu neviden kre
diler açtığı da bir vakıadır. Aslında yılda vasa
ti 49 milyon dolarlık kredi, Türk ekonomisi için 
Ibüyük bir varlık ifade edemez. 

İş gücü alanında da memleketimiz, diğer ül
kelere tanınandan fazla bir tâviz elde edeme
miştir. Türk işçilerinin Ortak Pazar içi rejime 
tabi olması 12 yıl sonra gerçekleşecektir. Bu 
tarihe kadar Türk işçilerine, üye devletlerden 
sama 3 ncü ülkelere nazaran öncelik tanınması 
gerekir. Ancak, bu ikinci öncelik talebimiz de 
reddedilmiş, 3 ncü ülkelerin tabi olduğu statü
den fazlası tanınmamıştır. 

Bu izahatımızla Türk sanayiinin, dolayısiy-
le Türk ekonomisinin göze aldığı riskleri karşı-
lıya.cak mukabil tâvizlerin Avrupa Ekonomik 
Topluluğuncs, verilmemiş olduğunu göstermeye 
çalıştım. Bu husus Ankara Anlaşmasının 2 nci 
maddesi olan amaç maddesinde ortaya konulan 
«taraflar arasındaki ticari ve ekonomik ilişki
leri aralıksız ve dengeli olarak güçlendirmek» 
prensibine aykırıdır. 

iBu dengenin, ekonomik bakımdan olduğu 
kadar hukukî bakımdan da mevcudolması el
bette gereklidir. Katma Protokol ise hukukî 
bakımdan da dengesizlik getirmektedir. 

'Katma Protokolün 20 nci maddesi Türkiye'
nin ticaret anlaşmalariyle bağlı olduğu ülkele
re sıfır ve indirilmiş tarife kotaları açma hak
kını elinden almış AET nin önmüsaadesi şartı
nı vaz'etmiştir. Halbuki 54 ncü maddenin 1 nci 
fıkrası «Topluluk, ortaklığın işleyişi üzerinde 
doğrudan doğruya ve özel bir etkisi olan bir or
taklık anlaşması veya tercihli bir anlaşma ak

dettiği takdirde, Türkiye ile topluluk arasındaki 
ortaklık anlaşmasında belirtilen karşılıklı çı
karların toplulukça dikkate alınmasını sağla
mak üzere, Ortaklık Konseyinde duruma uygun 
danışmalar yapacaktır» demekle, AET nin ya
pacağı aynı şekildeki anlaşmalarda sadece isti
şare ile yetinileceğini hükme bağlamıştır. 

Bu husus hukukî bakımdan da Katma Pro
tokolün dengesizlik getirdiğini göstermektedir. 

iBu Katma Protokolün Türk ekonomisine 
ne getireceğini daha iyi anlamak için, Devlet 
Plânlama Teşkilâtı tarafından hazırlanmış bir 
porjeksiyonu tetkik etmekte fayda vardır. 

Almış olduğumuz tavizler ve Türk ekono
misinin gelişme şartları muvacehesinde AET'ye 
müteveccih ihracatımızın 1967 deki 168,4 mil
yon dolara mukabil 1973 de 240, 1978 de 340 
milyon dolara çıkacağı tahmin edilmektedir. 

AET "ye verdiğimiz g'iimrük indirimleri, li
berasyon, özel kotalar ve ithali yasak maddeler 
kotaları gibi tavizler neticesi 1967 de 240 mil
yon dolar olan ithalâtımız 1973 de 460, 1978 de 
770 milyon dolara yükselmektedir. 

AET'den ithalâtımız ile AET'ye ihracattınız 
arasındaki aleyhte fark 1967 de 71,8 milyon do
lar olmuşken bu fark 1973 de 220 milyon, 1978 
de 430 milyon dolara yükseleceği tahmin edil
mektedir. Ortaklığın hazırlık döneminin baş
ladığı 1964 de bu fark sadece 16,7 milyon do
lardı; 1970 de ise bu fark 86,5 milyon dolara 
ulaşmıştır. 

Bu projeksiyon, üzerinde önemle durulması 
icalbeden hususları göstermektedir. Bu projek
siyonun mânası 1978 lerde Türkiye'nin ithalât 
yapmadığı ülkelere ihracat yapmak mecburi
yetinde kalacak olmasıdır. Bu ise Ihalli son de
rece müşkül, hattâ imkânsız bir meseledir ve 
Türk ekonomisini ciddî krMere sürükliyecek-
tir. 

Türk ekonomisinin selâmeti ve Türk Devle
tinin geleceği bakımından Katma Protokolün, 
Ankara Anlaşmasının amaç maddesinde belir
tilen dengeli hale getirilmesi şarttır. 

Yukarda sıraladığımız büyük mahzurları 
ihtiva ©den ve Ankara Anlaşmasında belirtilen 
dengeyi temin edememiş bulunan bu Katma 
Protokolü Demokratik Parti G-rupu olarak tas-
vilbetmediğinıizi ve bu sebeple kırmızı oy vere
ceğimizi arz eder, Yüce Meclise saygılar suna
rım. (D. P. sıralarından alkışlar) 
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BAŞKıAN — Söz sırası Millî 'Güven Partisi 
Grupu adına Sayın Nebil Oktay'da. Buyurun 
efendim. 

M. G. P. GRUPU ADINA MEHMET NEBİL 
OKTAY (Siirt) — Sayın Başkan, değerli ar
kadaşlarım; 

'Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu 
arasında imzalanmış olan Katma Protokol ve 
ekleri ile, malî protokolün onaylanmasına izin 
veren kanun tasarısı üzerinde Millî Güven Par-
'tisi Grupunun görüşlerini Yüksek Heyetinize 
arz ötmek üzere söz almış bulunuyorum. 

Her şeyden önce, Avrupa Ekonomik Top
luluğu ile Türkiye'nin münasebetleri konusun
da, hangi temel görüşler açısından baktığımızı 
açıklamak isteriz. 

Dalha önce bir başka vesileyle Grupum adı
na belirttiğim gibi, Ortak Pazarla ilişkilerimiz 
konusuna akılcı bir gözle bakmak ve millî men
faatlerimizin gereklerini iyi hesaplamak zorun
dayız. Meseleye peşin hükümle, hazır ve tama 
kalıp sloganlarla eğilmek bizi yanlış hükümlere 
götürür. 

Evvelce de belirttiğim gibi, 20 nci yüzyılın 
çok önemli bir siyasi ve iktisadi olayını, haçlı 
seferleri devrinin zihriiyetleriyle veya Türki
ye'yi hür dünyadan koparmak istiyen komünist
lerin sloganlarıyla değerlendirmek mümkün 
değildir. 

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 M büyük devlet 
karşısında zayıf duruma düşmüştür. 

Sovyet Rusya, Doğu Avrupa'da kendi nüfuz 
çemberi içinde bulunan ülkelerle «Comecon» 
adlı ekonomik birliği kurduğu halde, hür Av
rupa'nın ekonomik birliğe kavuşmasını kolay 
anlaşılabilecek sebeplerle istememektedir. 

Avrupa'nın iki süper devlet arasında ezil
mekten, geri kalmaktan kurtulması, hür Avru
pa ülkelerinin güçlerini birleştirebilmelerine 
bağlıdır. Ortak Pazarı doğuran temel düşünce
lerden biri budur. Karşılıklı desteklerle hür 
Avrupa ülkelerinin kalkınma hızını artırmak; 
hem Sovyet Rusya, hem Amerika Birleşik Dev
letleriyle boy ölçüşebilecek bir üçüncü kuvvet 
merkezi vücuda getirebilmek için, asırlar bo

yunca birbirleriyle savaşmış ve bu yüzden vak
tiyle sahiboldukları üstünlüğü kaybetmişi olan 
Batı Avrupa ülkeleri elele vermeyi kararlaştır
mışlardır. 

îçinde bulunduğumuz teknolojik hamleler 
ve hızlı değişmeler çağında Almanya'nın, Fran
sa'nın, İtalya'nın gücü, tek basma Amerika ve 
Sovyet Rusya karşısında gerekli teknolojik atı
lımları, araştırmaları ve büyük yatırımları yap
maya yetmemektedir. Bu ülkeler, yakında İn
giltere'yi de, başka hür Avrupa ülkelerini de 
içlerine almak suretiyle geniş bir Ortak Pazar, 
halinde teşkilâtlanarak gerekli dengeyi kura
bilecekleri inancındadırlar. 

Daha şimdiden dünya sanayiinin % 20 sine 
sahibolan Ortak 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 İngiltere'ye, 
hattâ Amerika'ya kıyasla daha hızlı bir kalkın
ma temposu gerçekleştiren Ortak Pazar bölge
si, bugün dünyanın en dinamik bölgelerinden 
biri haline gelmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye ile Avrupa 
Ekoonmik Topluluğu arasındaki Anlaşma 12 
Eylül 1963 te İkinci Koalisyon Hükümeti zama
nında onaylanan Ankara Anlaşması ile imzalan
mıştır ve sözü geçen Hükümet, 20 Aralık 1964 
tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile Ortaklık An
laşmasının yürürlüğe koymuştur. Şimdi, bu or
taklık anlaşmasında öngörülen hazırlık döne
minden yine 1963 - 1964 Anlaşmasının öngördü
ğü ikinci döneme geçiş söz konusudur. Hemen 
belirtelim ki, Ankara Anlaşması, Türkiye'nin 
gelişme derecesini dikkatle hesaba katan çok 
başarılı ve dengeli bir anlatmadır. Bu anlaşma 
ile, hızla gelişen hür Avrupa'nın imkânlarından 
Türkiye'nin yararlanması; fakat kurulacak iliş
kilerin sanayileşmemize engel olmıyacak dik
katli ve ihtiyatlı tedbirlerle yürütülmesi öngö
rülmüştü. 

Türkiye, geleneksel olarak, Batı Avrupa ül
keleriyle geniş iktisadi ve ticari bağları olan 
bir ülkedir. Benzeri iklim şartlarına sahip ve 
birçok mallarda rakibimiz olan İtalya tam üye, 
Yunanistan ortak üye haline gelirken, İsrail ve 
İspanya gibi Akdeniz ülkeleri, Ortak Pazarla 
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gitgide artan ilişkiler kurmaya çalışırken, Tür
kiye'nin bu gelişmelere kayıtsız kalması bekle
nemezdi. Türkiye, siyasi ve iktisadi bakımdan 
hür Avrupa^dan gitgide uzaklaşıp zamanla ikti
sadi ve ticari bakımından (Comecon) etrafında 
toplanmış komünist ülkelerin tesiri alanına sü
rüklenmemek için gelişmeleri dikkatle izlemek 
zorundaydı. 

1963 yılında imzalanan Ankara Anlaşması, 
Türkiye'yi çağdaş teknoloji imkânlarından daha 
hızla yararlandırmak, serbest dövizle ihracat 
imkânlarını korumak ve artırmak, sanayileşme
sini uygun şartlı kalkınma yardımlariyle hız
landırmak amaçlarını güdüyordu. 

Yunanistan'ın ilk pünden beri kabul ettiği 
bâzı tâvizleri Türkiye, ekonomisinin mâruz kal
dığı güçlükleri ileri sürerek başlangıçta kabul 
etmemiş ve bir hazırlık döneminin öngörülme
sinde zaruret görmüştü. Bir dönemden öteki 
döneme geçiş sırasında, Türkiye'ye geniş ölçü
de hareket ve karar serbestliği tanıyan, elâstikî 
ve başarılı bir anlaşma imzalanmıştır. Dikkatli 
ve ihtiyatlı davranmakta, Türkiye çok haklıydı. 
Çünkü, bu çeşit iktisadi birleşmelerde gerekli 
dikkat gösterilmezse, gelişmeye muhtaç durum
da olan sanyileşmiş ülkelerin zarar görmesi ih
timali daima hesaba katılmalıdır, 

Bu sebeple, Ankara Anlaşması, Türkiye ba
kımından külfetleri mümkün olduğu kadar 
uzağa atan ve fakat nimetleri biran önce sağ
lamaya çalışan bir anlaşmaydı. 

Hazırlık döneminde, Türkiye, karşılığında 
ciddî bir taviz vermeden, Ortak Pazar ülkele
rinden tek taraflı ihracat kolaylıklarını sağla
mış ve önemli miktarda kalkınma kredisi elde 
etmiştir. Kredi şartları, gerçek bir kalkınma 
yardımında mevcudolması gereken şartlara uy
gundur. 

Bu hazırlık döneminde, Türkiye, kendisini 
ikinci dönem için hazırlamak, ekonomisini kuv
vetlendirmek taahhüdüne girmişti. Bu, bizim 
için zaten kaçınılmaz bir millî zaruretti. Hemen 
belirtmeye mecburuz ki, hazırlık dönemi, yeteri 
kadar iyi değerlendirilmemiştir. 

iBu dönemde Devlete düşen görevler vardı. 
Kamu tktisadi Teşebbüslerinin ve özel sektörün 
yapmaları gereken hazırlıklar vardı. Devlet 
Plânlama Teşkilâtından meslekî kuruluşlara 
kadar çeşitli daire ve kuruluşların yapmaları 

gereken işler vardı. Bunların hepsinin yapıldı
ğı söylenemez. 

Değerli arkadaşlarım, ancak bu dönemde 
hiçbir şeyin yapılmadığını ve hazırlık dönemi
nin Türkiye'ye hiçbir fayda sağlamadığını iddia 
etmek de, haksızlık olur. 

Nitekim, bu süre zarfında Avrupa Ekono
mik Topluluğuna dâhil ülkelerle yaptığımız ih
racat oldukça hızlı bir artış göstermiştir. Tür
kiye'nin, Ortak Pazar ülkelerine 1964 yılındaki 
toplam ihracatı 137 milyon dolardır, 1970 yılın
da bu ülkelere yapılan ihracat, 239 milyon dola
rı bulmuştur. Artış oranı, 6 yılda % 73 tür. 
Türkiye'nin diğer ülkelere olan ihracatı ise, 
aynı dönemde sadece % 28 artmıştır. Şu halde, 
Ortak Pazar ülkelerine olan ihracatımızın artış 
hızı, diğer ülkelere olan ihracatın artış hızına 
nazaran 2,5 misli daha büyüktür. 

Bu dönemde Avrupa Ekonomik Topluluğun
dan alman 175 milyon dolar önemli kalkınma 
projelerinin gerçekleşmesine ve dış ödeme den
gemize küçümsenmiyecek bir katkıda bulun
muştur. 

Ankara Anlaşmasının bu konuda verdiği im
kânlarının sonuna kadar kullanılması ve Tür
kiye'nin ikinci döneme geçişinin birkaç yıl son
raya bırakılması daha faydalı olacağı görüşünü 
savunurken, maksadımız; çok iyi değerlendire
mediğimiz ilk beş yıllık hazırlık döneminde 
noksan kalan hususların tamamlanması idi. Sa
nayiimizi ve tarımımızı daha sıhhatli bir bün
yeye kavuşturmak, dış ticaretle ilgili tedbirleri
mizi tamamlamak, özellikle ihracatı teşvik edi
ci çeşitli ıslahat tedbirlerini yürürlüğe koymak 
için zaman kazanılmasını istiyorduk. 

Biz, meseleye hiçbir zaman aşırı solun veya 
Türkiye'yi teokratik düzenle idare edilen bir 
Orta - Doğu ülkesi durumuna sürüklemek iste-1 
yenlerin peşin hükümleri açısından bakmadık. 
Türkiye'nin geleceğini Sovyet bloku içinde ve
ya sadece Orta - Doğu'da görenlerin peşin hü
kümlü itirazlarına hiçbir zaman katılmadık. 
Her konuda olduğu gilbi, Ortak Pazar konusun
da da, «rehberimiz; akıl, çağdaş ilim ve Ata
türk milliyetçiliği olmalıdır» görüşünü savun
duk. 

Şu anda imzalanmış ve onaylanmak üzere 
Türkiye Büvük Millet Meclisine ve Avrupa 
Ekonomik Topluluğu ülkelerinin parlâmentola-
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_jma sunulmuş bir anlaşma ile karşı karşıyayız. 
(Hazırlık dönemini uzatma yolundaki siyasi 

tercihimiz iltifat görmedi. Şimdi, bu anlaşmayı 
reddedip, hazırlık dönemini uzatabilir miyiz? 
Bu sorunun cevabını müspet olarak verebilsey-
dik, anlaşmayı reddedelim ve hazırlık dönemini 
uzatmaya çalışalım derdik. Ancak, durumu ob
jektif olarak değerlendirince, şu yeni unsurlar
la karşı karşıya bulunduğumuzu hesaba katmak 
zorunluğu vardır : 

1. Ortak Pazar genişlemektedir. İngiltere'
nin tam üye olarak ortaklığa katılması yolunda 
yıllardan beri sürüp giden çetin müzakereler 
olumlu bir sonuca bağlanmıştır. İngiltere'nin 
ardından EFTA ülkelerinden birkaçının daha 
Avrupa Ekonomik Topluluğuna girmesi söz ko
nusudur. Bu durumda, yeni bir anlaşmayı 6 ül
ke ile değil, sayıları artmış ülkelerle çok daha I 
zor şartlar altında müzakere etmemiz gereke
cektir. 

2. Avrupa Ekonomik Topluluğu ile tercih
li ticaret anlaşmaları veya ortaklık anlaşmaları 
imzalıyan ülkelerin sayısı da hızla artmaktadır. 

3. Bizim iklim şartlarımıza sahip ve bâzı 
alanlarda rakibimiz olan ülkelerle ortak pazar 
münasebetleri hızla gelişmektedir. İsrail ve İs
panya gibi ülkelerin ve başkalarının topluluk 
pazarlarına iyice yerleşmesinden sonra karşıla
şacağımız rekabetler artacaktır. 

Beğerli arkadaşlarım, 
önemli bir gerçek de şudur : 
Hazırlık dönemi fiilen 5 yıllık sürenin öte

sine taşmıştır. Katma Protokolün tasdik işlem
lerinin 7 ülkenin parlâmentosunda tamamlan
ması 1973 başlarına kadar uzıyacağa benzemek
tedir. İtalyan Parlâmentosu gibi yavaş çalışan 
bâzı parlâmentoların Türkiye anlaşmasını onay
lamaları kolay olmıyacaktır. Ankara Anlaşma
sının onaylanması sırasında karşılaşılan güçlük
ler ve gecikmeler bu tahmini doğrulamaktadır. 
•Böylece hazırlık dönemi süresi fiilen 8 yılı bul
muş olacaktır. 

lOrtak Pazara geçiş döneminin getireceği 
meseleleri hesaba katan iktisat politikalarının 
teabiti, sanayi alanında faaliyetimizi bilhassa 
yoğunlaştıracağımız alanların tesbdlti, yatırım 
ve dış ticaret politikamızın buna göre ayarlan
ması işlemlerinde geç kaldığımız ve hazırlık dö- I 
nemini iyi değerlendirmediğimiz bir vakıadır. | 

i Ancak, bugün önümüzdeki Katma Protokolü 
reddetmek mi, elde edilen şartlan iyileştirmeye 
çalışmak mı daha doğru olacaktır sorusunun ce
vabını ararken, Millî Güven Partisi Grupu, - bil
hassa Ortak Pazarın genişlemesinin ortaya çı
kardığı yeni şartlar sebebiyle - şu hükme Var
maktadır : 

En az sakıncalı olan yol, mevcut protokolün 
şartlarım iyileştirmeye çalışmak, sağladığı ta
vizlerden ve korunma tedbirlerinden âzami öl
çüde yararlanmaktır. 

Geçiş dönemi ile ilgili Katma Protokol bize 
ne söylemektedir : 

1. Sanayi alanında ihracatımız için sağla
nan imkânlar kıymetlidir. Sanayi ihracatımızın, 
topluluğa girişte, tam gümrük muafiyetinden 
derhal yararlanacak olması, yakın gelecekte 
ekonomimize büyük yararlar sağlıyabilir. 

Ancak, tekstil alanındaki 3 kalemde sağla
nan tâvizler yetersizdir. Bu kalemlerdeki ihra
catımızda da tam tâvizden yararlanma imkânı
nın bir an önce sağlanmasını, üzerinde önemle 
durulması gereken bir husus sayıyoruz. 

Pamuklu dokuma, pamuk ipliği, ımakina ha
lıları bizim için önemli kalemlerdir. 

Katma Protokolün hızlı indirime imkân ve
ren 13 ncü maddesinden bu konuda yararlan
mak kabildir kanaatindeyiz. 

2. Tarım alanındaki yeni rejimde, tâvizler 
yönündem, eskiye nazaran bir gelişme vardır. 
Ancak bu gelişme yeterli sayılamaz. Bu alanda 
da iyileştirmeler sağlanmalıdır. 

Türkiye için önem taşıyan ve gelişme va'de-
den su ürünlerinde ve şarap ihracatında toplu
luğun geçiş döneminde Türkiye'ye uygulanaca
ğı rejimi henüz tesbit etmediği görülmektedir. 
Bu iki rejimin de bir an önce tesbit ve yürürlü
ğe konmasında zaruret görmekteyiz. Su ürünle
ri sektörü ile ilgili olarak, Ankara'da yapılan 

I son ortaklık konseyinde bâzı kararlar alınmış
tır. Bu alanlarda âzami tâviz elde etmeye çalış
malıyız. 

3. Tarım alanında, Katma Protokolde ön
görülen revizyon imkânını akıllıca kulanmak 
suretiyle, Hükümetin fiilî ihracatımıza yeni im
kânlar sağlamasını beklemekteyiz. Bu konuda 
öncelikle kısa vâdede üretimi geliştirebilecek 

I tarım ürünlerime eğilmenin yerinde olacağına 
inanıyoruz. Üretimi artırmak kabil olmıyan ka-
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lemlerde nazari tâvizler yerine fiilen ihraee-
dilebilecek, üretimi hızla artabilecek kalemlere 
öncelik vermeliyiz. 

Geçiş dönemindeki mükellefiyetlerimize ge
lince : Sanayi ile ilgili vecibelerimizin, ekono
mimizin gücünü aşması halinde doğabilecek sa
kıncaları Hükümet bir an gözden uzak tutma
malıdır. 

Bu alanda, üzerinde durmak istediğimiz nok
ta, Katma Protokolde öngörülen korunma bü
kümleridir. 

Faydalanabileceğimiz hükümlerin başında, 
genel korunma hükmü gelmektedir. Ayrıca, in
dirim rejimleri arasında malların değiştirilme
sine imkân veren hüküm önemli bir teminat
tır. Yeni vergi ihdası ile ilgili korunma tedbiri 
de göz önünde tutulmalıdır. Bu korunma ted
birleri, geçiş döneminde ortaya çıkabilecek güç
lüklere karşı bu korununa tedbirleri dikkatle 
işletilmelidir. 

Bütün bu hususlarla ilgili olarak, Hükümet
ten iki yönlü bir faaliyete, gecikmeden girmesi
ni beklemekteyiz : 

[Bir yandan hazırlık döneminin çeşitli neden
lerle yerine getirilememiş gereklerini süratle 
tamamlamak; böylece geçiş dönemi şartlarına 
daha kolay intibakı temin etmek; diğer taraf
tan da korunma hükümlerinin nasıl işletilebile
ceğini vakit geçirmeden tesbit etmek. 

Bu tesbit hem belirecek ihtiyaçların derhal 
karşılanmasına imkân verecek, hem de güçlük
lere mâruz kalabilecek sektörlerin zamanında 
korunacağını göstermek suretiyle ekonomimize 
belli bir g'ûven duygusu aşılıyacaktır. 

Tarım alanında; tarım ürünlerinin serbest 
dolaşımının gerçekleşımesinden önce kabul edi
len '2>2 yıllık sürenin, tarım sektöründe reform 
ve rasyonalizasyon amacına yönelen tedbirleri 
almak için değerlendirilmesi şarttır. 

Bu devrede hiçbir vecibemiz olmadığı söyle-
nebilirse de, 22 yıllık sürenin sonuna kadar bu
nun böyle devam etmesi beklenemez, önemli ek 
tâvizler elde etmek gerektiğinde, karşı tarafa 
verilebilecek tâvizlerin ulusal çıkarlarımıza uy
gun olması, şimdiden hazırlıklı bulunmayı ge
rektirir. 

işgücü alanındaki hükümlerin gelişici karek-
teri memnuniyet vericidir. Ancak, toplulukla 
Türkiye arasında işgücünün serbest dolaşımının 

i 1976 yerine daha erken bir tarihte başlatılması, 
gitgide önem kazanan işsizlik sorunumuzun çö
zümüne daha büyük katkıda bulunurdu. Bu hu
susun sağlanamamış olmasından üzüntü duy
maktayız. Hükümetin bu yolda çabasına devam 
etmesi yerinde olur. 

Malî yardımın geçiş döneminde de devam 
etmesi isabetli olmuştur. İkinci malî protokol
de öngörülen malî yardım miktarının ihtiyaç
larımızı karşılamaktan uzak olduğu söylene
bilir. Ancak bu protokolde, gerektiğinde üçün
cü bir malî protokol imzası için imkan öngörül
müştür. Bu imkânı değerlendirmeliyiz. 

Bu imkânı iyi kullanarak ihtiyaçlarımıza da
ha uygun miktarlarda yardım sağlamak Hükü
metin görevi olmalıdır. 

iSonuç olarak, geçiş döneminin genel bir de
ğerlendirmesini yapmak gerekirse, şunu söyli-
yebilMz : Hiçbir müzakerede taraflar istedik
lerini tam olarak elde edemezler. 

Katma Protokol, ekonomimize önemli bâzı 
katkılar sağlıyan buna karşılık da bâzı mükel
lefiyetler yükliyen bir belgedir. 

'Ekonomimizin genel seviyesinin, Katma Pro
tokolün şartlarına sarsıntısız uyalbilmemiz yö
nünden bâzı güçlükler arz ettiğini kabul etmek 
gerekir. Bununla birlikte, tutarlı ekonomik po
litikalar uygulıyabilecek, kuvvetli güven orta
mını sağlıyacak hükümetler elinde Katma Pro
tokol ve diğer belgeler kalkınmamıza büyük 
faydalar sağlıyabilir. 

Bu politikalar meyanmda, ekonomik araş
tırma, pazarlama, standardizasyon ve benzeri 
sahalarda etkili çalışmaların bir an önce baş
latılması gerektiğine inanıyoruz. 

Katma Protokolün, her imkândan yararla
nılarak iyileştirilmesi yolunda Hükümetıçe ya
pılan va'di kıymetli bir teminat sayıyoruz. 

ıSon olarak, topluluğun Türkiye'yi genel 
preferanslardan yararlandırma karan alma
sını memnuniyetle karşılıyoruz. Amerika Bir
leşik Devletleri ve Kanada gibi ülkelerin geliş
me halindeki ülkelere tanımayı kabul ettikle
ri imkânlardan Türkiye'nin yararlandırılması 
konusu, Hükümet için başlıca konulardan biri 
olmakta devam edecektir. 

iyileştirme faaliyetleri yönünden, ingil
tere'hin topluluğa katılmasını da yeni bir im-

I kân olarak görmekteyiz. Bu imkânın da gereği 
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gibi değerlendirildiğini görmek en büyük dile
ğimizdir. 

İngiltere'nin Avrupa Ekonomik Topluluğu
na katılması malî yardım ve ilhraç kolaylıkları 
konusunda, yeni bâzı taleplerde bulunmamıza 
imkân verebilir. 

Bütün bu mülâhazaların ışığı altında, Gru-
pumuz, Katma Protokol ve diğer belgelerin 
onaylarının uygun bulunduğuna dair kanun ta
sarısına müspet oy vermek kararma varmıştır. 
Bu kararlarımızı açıklarken, iyileştirme çalış
malarının önemine ve gerektiği anda korunma 
tedbirlerini isabetle uygulamak için şimdiden 
yapılması gerekli hazırlıklara bir defa daha 
dikkati çekmek 'isteriz. 

Yeni dönemin yurt ekonomisine ve milleti
mizin geleceğine olumlu ka'tkılarda bulunması 
dileğiyle Güven Partisi adına Yüce Meclise 
saygılar sunarım. (M. G. P. sıralarından alkış
lar.) 

ıBAŞ'KAN — Adalet Partisi Grupu adına Sa
yın Onhan Oğuz, buyurun. 

A. P. GRUPU ADINA ORHAN OĞUZ (Es
kişehir) — Sayın Başkan, çok muhterem ar
kadaşlarım; 

Avrupa Ekonomik Topluluğu ile ortaklık 
yaratan Ankara Anlaşmasına uygun olarak ha
zırlanan Katma Protokol üzerinde Adalet Par
tisinin görüşlerini belirtmeye çalışacağım. 

Avrupa Ekonomik Topluluğu ile ortaklık 
yaratan anlaşma, bütün sözcülerin ifade ettik
leri gibi, 1963 yılında Ankara'da imzalanmış ve 
1 Aralık 1964 yılında da yürürlüğe girmiştir. 
Bu anlaşmada, bu Ankara Anlaşmasında üç saf
ha öngörülmüştür. Bilhassa grup sözcülerini 
dikkatle dinledim; orada şu şekilde bir tema
nın titizlikle işlenmek istendiğini mü'şaihade et
tim. Yani Ankara Anlaşması bir tarafta, tama
men Ankara Anlaşması hükümlerine uygun ola
rak hazırlanan Katma Protokol diğer tarafta. 
Sanki yeni bir anlaşma tedvin ediliyormuş, ya
pılıyormuş gibi ifadeler buldum sayın sözcüle
rin konuşmalarında. Halbuki Ankara Anlaşması 
üç safha öngörüyor : Hazırlık dönemi, geçiş 
dönemi ve son dönem. 

Ankara Anlaşmasına göre, Ankara Anlaş
masının altında imzamız bulunduğuna göre, ha
zırlık dönemi geçirilmiştir. Yani 1 Aralık 1064 
ten bu yana beş yıl süre ile tanınan hazırlık dö
nemi geçmiştir. Şu halde Ankara Anlaşması 

yürürlükten kalkmamıştır, Ankara Anlaşması 
ortadadır. Ankara Anlaşmasının ikinci kısmı
na geçilmiştir, veyahut geçilmek istenmiştir. 

İkinci kısmı geçiş dönemidir. Ankara An
laşmasında gösterildiği gibi, birinci dönem beş 
yıl olarak tesbit ediliyor ve fakat zaruretler 
neticesinde bu dönem uzatılabiliyor; üç sene 
'temdit ediliyor, -olmazsa iki sene temdit edilili-
yor, daha sonra daiha sıkışık bir vaziyet hâsıl 
olursa bir sene daha temdide'tmek mümkün olu
yor. Yani hazırlık dönemini 11 seneye çıkar
mak mümkün oluyor. Şayet Ankara Anlaşma
sında, bu geçiş döneminde Türk ekonomisinin 
hazırlanması konusunda bâzı imkânlar tesis 
edilmemiş olsaydı, Ankara Anlaşması o zaman 
otomatik geçişi temin ederdi. Nitekim müza
kereler sırasında, incelendiği takdirde, Ankara 
Anlaşmasından önce otomatik geçiş fikri üze
rinde de durulmuştur. Bu, Ankara Anlaşmasına 
konmamıştır, Türk ekonomisinin durumuna, 
Türk ekonomisi ile Avrupa Ekonomik Toplu
luğu arasındaki ilişkilere göre yeni bir imkân 
tesis etmek ve o günkü şartlar üzerinden yeni 
ibir protokol ile, yani Katma Protokol ile ge
çişi daha mülayim şartlar içerisinde tesis et
mek amaciyle her halde bu yola gidilmiştir. 
Yani geçiş dönemine otomatik olarak ğirilme-
mektedir. 

Şimdi Ankara Anlaşmasında esasları tesbit 
edilmiş muhtevanın uygulama şartlarını bir kat
ma protokol ile yürürlüğe koyma imkânları in
celenmektedir. Bugün müzakere yaptığımız 
Katma Protokolde Ankara Anlaşmasını aşan 
hiçbir taraf bulunmamaktadır. Sayın sözcüler 
Ankara Anlaşmasını ele aldılar, Ankara Anlaş
masını mükemmel bir anlaşma olarak takdim 
ettiler. Ankara Anlaşmasının Yüce Meclisteki 
müzakereleri sırasında da bu hususa değinil 
miş'ti. Ankara Anlaşması bizzat o günkü hü
kümet başkanı tarafından; Avrupa Ekonomik 
Topluluğu için beşeriyet tarihi boyunca insan 
zekâsının vücuda getirdiği en cesur eser olarak 
nitelendirilmişti. 

Gene Oumlhuriyet Halk Partili arkadaşları
mızın o günkü sözcüsü; «Atatürk'ün kurdu
ğu büyük Meclis bu anlaşmaya müspet oy ver
mekle onun eserlerine bir taş daha eklemiş ve 
Türkiye'yi hayalindeki ileri merhaleye biraz 
daha yaklaştırmış olacaktır.» demişti. 

— 133 — 



M. Meclisi B : 123 1 . 7 . 1971 O : 1 

Gene Cumhuriyet Halk Partisi Hükümeti 
adına konuşan Barbakan Yardımcısı sayın ar
kadaşımız, «Bu anlaşma çok daha fazla bizim 
menfaatimizi icabettiren bir anlaşmadır.» diye 
beyan etmiştir. 

Şimdi görüyorum ki, Ankara Anlaşması ile 
Katma Protokolü birbirinden tamamen ayıra
rak, ileride ortaya çıkabilecek bâzı endişeleri 
şimdiden karşılamak amaciyle arkadaşlarımız
da bir tereddüt hâsıl oluyor ve hükümetleri za
manında yapılmış anlaşmanın tabiî icabı olarak 
•getirilen Katma Protokol üzerimde maalesef 
menfi görüşler ortaya serdediliyor. 

iŞimdi Avrupa Ekonomik Topluluğu ile - bi
raz geriye gidiyoruz - müzakereler cereyan et
tiği zaman, önce hazırlık dönemi dahi söz ko
nusu edilmiyordu; doğrudan doğruya Avrupa 
Ekonomik Topluluğuna Türkiye katılacaktı, ge
çiş dönemi ve son dönem, yani iki dönemde bu 
iş bitirilecekti. Nitekim Yunanistan Anlaşma
sı aynı şekilde olmuştur; iki safihada, iki dö
nemde Yunanistan'ın geçişi sağlanmış bulun
maktadır. Doğrudan doğruya, yani hazırlık dö
nemi tanınmadan doğrudan doğruya geçiş dö
nemine girilmiştir ve Gümrük birliğinin ger
çekleştirilmesi yolunda çalışmalar yapılmıştır. 
Niye Türkiye'ye, 1960 yılına kadar olan müza
kereler safhasında hazırlık dönemi topluluk 
tarafından serdedilmemişti de 1900 tan sonra 
iserdedildi? Elbette ki bunun bir nedeni vardır. 
Kanaatimizce bu neden, siyasi ve iktisadi is
tikrar meselesidir. Türkiye 1960 yılında bir ih
tilâl geçirmiştir, ondan sonraki devrelerde çe
şitli siyasi çalkantılar olmaktadır, Türkiye'nin 
Siyasi istikran temin ve tesis edebilmesi müm
kün olacak mıdır, olmıyacak mıdır endişesi 
vardı. Bu bakımdan beş yıllık bir geçiş döne
minin konulması Türkiye'nin böyle bir istikrarı 
tesis etmesinde faydalı olabilecektir, kanaati 
hâsıl olmuştur. Yoksa, <beş yıl zarfında Türk 
ekonomisini Avrupa Ekonomik Topluluğunu 
teşkil eden ülkeler düzeyine kavuşturmak el
bette söz konusu olmıyacaktır. Eğer beş yılda 
Türkiye, ekonomisini, Avrupa Ekonomik Top
luluğu ülkeleri düzeyine getirebilmiş olsaydı, 
o takdirde geçiş döneminin büyük bir mânası 
kalmazdı. 

Avrupa Ekonomik Topluluğu konusu ne va
kit Meclislerde veyahut diğer çevrelerde orta
ya atılırsa, maalesef olumlu olumsuz çeşitli be

yanlar ortaya atılmakta ve çok spekülâsyon ya
pılmaktadır. Bu spekülâsyon neticesinde kamu
oyunda da haklı olarak bâzı tereddütler hâ
sıl olmaktadır. Kamuoyunu Avrupa Ekonomik 
Topluluğuna hazıvlamak elbette önemli bir me
seledir. Bir toplumu böyle bir bütünleşme, böy
le bir büyük entegrasyon hareketine hazırla
mak, hazırlamadan önce meseleyi müzakere 
edip hemen geçiştirmek belki mümkün olur, fa
kat bunun arkasından çeşitli sürtüşmeler doğa
bilir. Onun için her ülke, Avrupa Ekonomik 
Topluluğu ile münasebette bulunan her ülke 
kendi kamuoyunu hazırlamak zaruretini hisset
mektedir. Nitekim bugünlerde İngiltere Avru
pa Ekonomik Topluluğuna girme işini gerçek
leştirebilmiştir ve fakat anlaşmayı imza etmek 
için, kendi kamuoyunu hazırlamak zaruretini 
hissetmektedir ve bu nedenle belki anlaşmanın 
imzalanması bir süre gecikebilecektir. 

Şimdi Türk kamuoyunu da hazırlarken 
olumlu olumsuz bâzı hesaplarla, bâzı düşünce
lerle anlaşma üzerinde yanlış beyanlarda bu
lunmak, yanıltıcı sözler söylemek ellbetteki Türk 
kamuoyunu da yanıltabilecektir. O bakımdan 
bilhassa arkadaşlarımızın bu konu üzerinde da
ha cesur, daha bilimsel nitelikte ve araştırma
lara dayalı bir şekilde beyanlarda bulunarak, 
gerçeği olduğu gibi kamuoyuna aksettirmele
rinde büyük fayda olacaktır; kamuoyunun bu 
konuda daha doğru bir kanaate sahibolmasın-
da yardımcı olacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Türkiye uzun yıllar kapalı ve içe dönük bir 

iktisat politikasını uygulamıştır. Bugün bu nite
likte bir iktisat politikasını Türkiye'nin sür
dürmesi mümkün değildir. Bu gerçeği bütün ar
kadaşlarımızın kabul etmesi lâzımdır. Zannet
miyorum ki içinizde bir tek insan bunun kar
şısında olsun. Şu halde Türk ekonomisi dışa dö
nük dış dünyaya açılan bir hüviye
te sokulmak mecburiyetindedir. Dışa dö
nük yepyeni bir iktisat politikasını uyguladığı
nız, takdirde, elbette yapısal birçok değişiklik
ler olacaktır. Yapısal değişiklikler, bünyedeki 
bu değişiklikler ekonominin bâzı kesimlerini ra
hatsız edebilecektir. Bu mukadderdir. Şu halde 
bir sistem değişikliğine, bir politika değişikli
ğine gireceksiniz, uzun vâdede bir sistem deği
şikliği ile gireceksiniz ve fakat bundan hiçbir çev-
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re, hiçbir kesim rahatsız olmasın diyeceksiniz. 
Bunu söylemek de, bunu savunmak da çok güç 
olsa gerektir. 

Bugün Türkiye bütün ülkelerle, Avrupa 
Ekonomik Topluluğunu teşkil eden ülkelerle 
ilişkilerini artırma ve bu suretle kaynaklarını 
daha rasyonel kullanma zaruretinde bulunmak
tadır. Dünya pazarlarına Türk müteşebbisleri, 
Türk sanayicileri girmek mecburiyetindedir. 

Türkiye böylesine köklü bir bünye deği
şikliğini kararlaştıranca tercihini yapacaktır. 
Hangi entegrasyon hareketine yönelecek?... Bu 
konuda bir tercih yapacaktır. Biraz önce konu
şan sözcü arkadaşlarımın belirttiği gibi, sosya
list blokun temsil ettiği ÖOMECON'a Türkiye'
nin yönelmesi mi lâzımdır? Yoksa gene tarım
sal sorunların varolduğu ve fakat tarım konu
sunda bir iktisadi (bütünleşme hareketini öngör-
miyen serbest mübadele bölgesine, yani EFTA 
ya mı yönelecektir? Yoksa RCD dediğimiz Kal
kınma İçin Bölgesel işbirliği Teşkilatındaki ye
rini mi genişletecektir? Yoksa Arapların 
kendi aralarında kurmuş olduğu Ortak Pazara 
girmek için mi çalışacaktır? Bugün bütün dün
ya bir oluş içerisindedfr, iktisadi oluş içerisin
dedir ve ikinci Cihan Harbinden sonra her biri 
belli bir bölgede ekonomilerini bütünleştirmek 
için gayret içerisinde bulunmaktadırlar. Elbet-
teki Türkiye de kendi ekonomisini pekleştir
mek, güçleştirmek, kendi kalkınmasını hızlan
dırmak, kendi ülkesinde yaşıyan insanların re
fah seviyesini çağdaş uygarlık düzeyine çıkara
bilmek için o da bir bütünleşme hareketine 
katılacaktır. Katılması zorunludur. Hangisine 
katılacaktır? Ta tanzimattan 'beri çeşitli müca
deleler, münakaşalar neticesinde, hattâ tanzi
mattan önoe başlıyan batılaşma hareketinin çok 
tabiî bir sonucu olarak hür demokratik niza
mın varolduğu Avrupa Ekonomik Topluluğuna 
doğru yönelecektir, yani tercihini yapacak
tır. 

Nitekim, bugüne kadar gelmiş geçmiş bütün 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümetleri bu yönde 
tercihlerini kullanmışlardır. Ankara anlaşma
sından sonra T>ütün Hükümetler, Birinci Koalis
yon, ikinci Koalisyon zamanında hazırlık çalış
maları bu yönde olmuştur. Sayın inönü Baş
kanlığındaki Hükümet zamanında anlaşma im
zalanmıştır. Ondan sonraki Hükümetler zama

nında, anlaşmanın imzaladığı istikamette, çalış
malar yürütülmüştür. A. P. iktidarı zamanında 
da bu anlaşmanın yürümesine, iyileştirilmesine, 
pek çok methedilen ve fakat bizim kanaatimiz
ce eksik tarafları da bulunan Ankara Anlaşma
sının daha da iyileştirilmesine çalışılmış, iyileş
tirilmiştir ve Ankara Anlaşmasının öngördüğü 
süre içerisinde katma protokol çalışmaları yü
rütülmüştür ve 'bitirilmiştir, imzalanmıştır. 

Şu halde, katma protokolü, bu kere Ankara 
Anlaşmasından ayırmak mümkün değildir. Ay
nı zamanda bu politika, sadece bir siyasi parti
nin, bir Hükümetin damgasını taşıyan bir poli
tika değildir, aşağı - yukarı millî bir politika ha
line gelmiş bulunmaktadır. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım, Avru
pa ekonomik topluluğuna intikal ettiğimiz, ikin
ci dönemine geçme çalışmalarını yürüttüğümüz 
şu günlerde bir gerçeği gözden uzak tutmamak 
lâzımdır. Bir ekonominin kuvvetlenmesi için iş
tira gücü zayıf otuzbeş milyonluk bir pazar 
veyahut aynı ekonominin güçlenmesi için iki-
j'ûz milyonu aşkın ve fevkalâde yüksek bir iş
tira gücüne sahip bir pazar mı yardımcı olacak
tır? Şayet, otuzbeş milyonluk bir kütleye hita
beden bir pazar içerisinde «Türkiye kendi millî 
sanayiini kursun» dersek, bunun daha çok uzun 
yıllar mümkün olamıyacağını, ancak geniş pa
zar içerisinde, iştira gücü kuvvetli bir pazar içe
risinde sanayileşme hareketinin, kalkınma hare
ketinin ve iktisadi gelişmenin mümkün olabile
ceğini beyan etmek zarureti vardır. Türkiye, 
ROD ile de anlaşma yapmıştır, Pakistan - İran 
ile de bâzı sektörleri içine alan bir nevi Ortak 
Pazar niteliğinde bir anlaşma yapmıştır. O da, 
aşağı - yukarı aynı nüfus kalabalığını içine 
almaktadır, öyle bir bölgedir ki, ikiyüz küsur 
milyon insan için bu teşkilât çalışmaktadır. Fa
kat istenmemektedir, çalışamamaktadır, gelişe-
memektedir. Neden? Çünkü, bu bölge içerisinde 
yaşıyan insanların satmalına güçleri, refah se
viyeleri belli bir düzeye ulaşamamıştır. 

Avrupa Ekonomik Topluluğunda yaşıyan ve 
her birinin gayrisâfi millî hâsılasından fert ba
şına isabet eden kısmın veya millî gelirinden 
fert başına isabet eden kısmın yüksek olduğu 
ülkelerle ilişkiler kurduğunuz zaman böyle bir 
bütün içerisinde sanayimizi, ziraatinizi yeniden 
organize ettiğiniz takdirde elbetteki elde ede-
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ceğiniz hâsıla veyahut elde edeceğiniz netice 
'daha müspet olacaktır. Güçlü ve büyük bir pa
zar içerisinde iktisatlaşmaya gitmek suretiyle, 
büyük teşebbüsler kurmak suretiyle, piyasa için 
büyük rakamlara varan üretim yapmak suretiy
le kalkınma süratlenecek, hızlanacak ve bu böl
gede yaşıyan insanlardan bir kısmı olan Türk 
halkının 'gelir seviyesi de ona ^öre elbetteki 
artacaktır. 

iBir taraftan kendi ülkemizde yaşıyan insan
ların gelirlerini artırmak istiyoruz, bir taraftan 
bu gelirlerden hâsıl olacak tasarrufları, iradi 
ve cebrî tasarrufları artırmak istiyoruz, 
bir taraftan bu tasarrufları sanayie kaydırıp 
plânların öngördüğü şekilde sanayi sektörünü 
sürükleyici sektör olarak kabul ediyoruz, di
ğer taraftan bu sektörlere 'gerekli ağırlığı vere
cek ve gelir artırıcı nitelikteki meseleler üzerin
de endişeler serde diyoruz. 

Sayın arkadaşlarım, Türkiye, eğer bir bü
yük pazar içerisinde yeniden organize olmak is
tiyorsa; 'Türkiye, bloklar dışında kalmak istemi
yorsa ; bloklar dışında ezilmek istemiyorsa; hür
riyetçi, medeniyetçi bir toplum içerisinde ken
di aslî yerini almak istiyorsa elbetteki ölçüleri 
değiştirmek mecburiyeti ve zarureti vardır. 

Türkiye için bundan sonra yapılacak en 
akıllıca iş, artık Avrupa Ekonomik Topluluğu 
üzerindeki münakaşaları sürdürmek değil, Av
rupa Ekonomik Topluluğuna intikâlde Türk 
ekonomisinin zarar hanesini mümkün olduğu 
kadar azaltmak, asgariye indirmek ve kazanç 
hanesini maksimize etmek yönünde çalışmalar 
yapmaktır. Türk ekonomisinin kalkınmasını hız
landırmak, gelişmesini sağlamak amacı ile Av
rupa Ekonomik Topluluğu, bu topluluktaki ül
keler ve bu topluluktaki müesseseler rasyonel 
bir şekilde kullanılabilir. 

Yalnız, sırası gelmişken şu hususu bilhassa 
belirtmek isterini ki, Avrupa Ekonomik Toplu
luğuna mümkün olduğu kadar az zararla intikal 
edebilmek ve kısa sürede Türk ekonomisinin 
yapısal değişmesini sağlamak, ancak bir temel 
şartın yerine gelmesiyle mümkündür; Hepinizin 
kabul edeceği veçhile o temel şart da siyasi 
ve iktisadi istikrardır. Müstakar öîmıyan bir 
ortamda, yukarda (belirtmiş olduğum hususları 
yerine getirmek mümkün olamıyacaktır. Müs
takar olmıyan bir ortamda en akıllıca" tedbirler, 
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en köklü reformlar dahi başarısız olmaya mah
kûm olacaktır. 

Türk ekonomisinde nispî istikrarın temin 
edildiği devrelerde önemli gelişmeler olmuş
tur. Avrupa Ekonomik Topluluğuna katılma ko
nusunda ilk dönemin Türk siyasi ve iktisadi ha
yatında nispî bir istikrar devresine rasgelmiş ol
ması, geçiş dönemine intikalde, katma protoko
lün hazırlanmasında temel unsur olmuştur. Ha
zırlık döneminde Avrupa Ekonomik Topluluğu 
ülkeleri ile ilişkilerimizde önemli ilerlemeler 
kaydedilmiştir. Yani, mükemmel olarak yapı
lan Ankara Anlaşmasından sonra hazırlık dö
neminden istifade edilmediği yolundaki sözleri 
kabul etmek mümkün görülmemektedir. 

Türkiye, hazırlık döneminde bir şeyler yap
mıştır. Daha bâzı şeyler yapamaz mıydı?... Ya
pabilirdi, elbette. Yalnız, şu suali tevcih etmek 
istiyorum: Acaba Ankara Anlaşması imzalandı
ğı zaman Türkiye bütün projeksiyonlarını yap
mış, bütün sektör etütlerini yapmış, her şeyini 
hesaplamış, menfaati ile, bu işe girmekle katla
nacağı zararı hesaJbetmiş, mukayesesini yapmış, 
öyle Ankara Anlaşmasını imzalamış da ondan 
sonra mı hazırlık döneminde bütün işleri geri 
bırakmıştır? 

Türk ekonomisi için, hattâ Türk siyasi ha
yatı için bir kader meselesi olan topluluğa gi
riş konusunu temin eden Ankara Anlaşması 
yapıldığı zaman bu söylediğim etütlerin hiçbi
risi yapılmamıştır. Hattâ, o kadar ileri gitmek 
mümkündür ki, Ankara Anlaşması imzalandığı 
zaman bugün Türk ekonomisine 300 milyon li
raya yakın bir gelir temin eden işçilerin durum
ları dahi sonradan fark edilerek bir mektup 
teati etmek suretiyle konulmuştur. Ankara An
laşması, bugün 220 milyon dolar civarında olan 
ikinci Katma Protokolle sağlanmış bulunan ma
lî yardımı öngörmemiştir. Bütün bunlar Ankara 
Anlaşması imzalandıktan, yürürlüğe girdikten 
ve bu anlaşmayı tatbik eden ve uygulıyan Hü
kümetlerin iyileştirme tedbirleri neticesinde bu 
noktaya getirilmiştir. 

Şu halde, hazırlık döneminin tartışıldığı şu 
günlerde Ankara Anlaşmasının imzalanmasın
dan sonra, yani «hazırlık dönemi içerisinde 
Türk ekonomisinde hiçbir şey yapılmamıştır» 
sözü, gerçekle tamamen irtibat halinde değil
dir. 



M. Meclisi B : 123 1 . 7 . 1971 0 : 1 

Gönül isterdi ki, gerek kamu kesiminde, 
gerekse özel keşlinde hazırlık çalişmıaları daha 
geniş ölçülerde yapılsın, sektör etütleri (bitirdi
ğin, maiyet konuları incelensin, hangi sek
törlerim Türkiye,de Avrupa Ekonomik Toplu
luğu kargısında rekabet şansına sahibolduğu 
tesfoit edilsin ve yatırımcı dairelere veya özel 
sektöre işaret verilsin, bu sektörlere yatırım 
yapıldığı ta/kdirfde bu sektörlerin Avrupa Eko
nomik Topluluğuna intikal edildikten ve Av
rupa Ekonomik Topluluğu ile Gümrük Birli
ği teessüs ettikten sonra yaşatma şansı varıdır, 
denilebiMn. Bu etütler yeni yeni yapılmak
tadır, ama (bunlar yapılmadı diye «hazırlık 
döneminde hiçfbir şey yapılmamıştır» sözünü 
Söylemek haıkşinaislı'k olmayacaktır. Hazırlık 
dönemi .tartışmalarının ağırlık merkezini teşkil 
'ettiği için, Ibu konu üzerinde biraz durmak ve 
ıbu dönemi masıl geçirdiğimizi açıklamak zaru
reti elbette vardır. 

Ticari alanda Avrupa Ekonomik Topluluğu 
ile Ortaklık Anlaşması yürürlüğe girdiği ta
rihte, yani 1964 yılında topluluğa ihracatımız 
137 milyon dolar civarında idi. 1970 senesin
de topluluğa karşı olan ihracatımız 239 milyon 
dolara yükselmiştir. Bu, yüzde 93 oranımda bir 
artışa tekabül etmektedir. Bu dönemde genel 
ilhraoaltımızdaki artış oranı yüzde 43 olmakta
dır. Bumda Avrupa Ekonomik Topluluğundan 
elde ettiğimiz sürüm kolaylıklarınım etkisi ol
duğumu söylemek zarureti vardır. Şayet o za
man topluluktan sürüm kolaylıkları temim ve 
'tesis edilmemiş olsaydı, elbette bu seviyede 
Avrupa Ekonomik Topluluğu ülkelerine karşı 
ihracatımızı artırmak (beklenemezdi. 1964 -
1969 işemelerinde sürüm kolaylığı sağladığımız 
dört geleneksel ihraç maflı değer olarak yüzde 
106 oramımda 'artarken, topluluk dışında ikili 
amlaşmııaılar suretiyle yapılam ihracatımızda da 
yüzde 6,6 oranında bir azalma olmuştur. Şu 
ihalde, Türk ekonomisi yavaş yavaş Avrupa 
Ekonomik Topluluğuna yönelmiş, onunla iliş
kilerini geliştirmiş ve o noktaya biraz dah'a 
ağırlık vermeyi başarabilmiştir bu dömem içe
risinde. 

1967 yılımdan itibaren sürüm kolaylıkları 
medeniyle ihracatımızda yeni bâzı kalemleri 
görmek de ımümlkün olmuştur. Yani, sadece ge
leneksel tarım ürünlerini ihraceıtmek yanında 

sınai ürünleri, sınai mamulleri ihracetme im
kânına da kavuşmuş 'bulunuyor. Belki miktar 
bakımından ıbu dönemde, yami geçmiş 3 - 4 
yılda sımad ürünler ihracatımız Avrupa Ekono
mik Topluluğu içinde az gibi görünür, ama 
bunun mânası, bunum ifade ettiği anlam her 
ihalde küçük görülmemek iktiza eder. Çünkü, 
yeni kalemlerin ihracat listemize girmesi ve 
düşünülmediği ihalde bâzı yemi kalemlerin or
taya çıkması, Türkiye'de hesalb e dilmedik alan
larda birçok potansiyelin var olduğumu gös
termektedir. Nitekim sadece bir sergide sergi
lenen ve şimdiye kadar hiç akla gelmiyen bir 
gömleğe karşı uygun fiyatla talep ayda 100 000 
in üzerine çıkmıştır, senede 1,5 milyon göm
lek eder. Avrupa Ekonomik Topluluğuna dâ
hil bir ülke konfeksiyom konusundaki bir malı 
talebadebilmektedir. Bunu hesaıbetmek, düşün-
me!k mümkün mü idi? Bu kalem, ihraç mala
rımız arasına yeni girmiştir, italya'ya karşı 
aynı konuda ihraç imkânlarımız olduğu gö
rülebilmektedir. Şu halde ihracettiğimiz mallar 
listesine yeni katılan isimleri ve kalemleri azım
samak doğru olmıryacaktır. Eğer, Türkiye Av
rupa Ekonomik Topluluğuma karşı yeni bâzı 
ihraç malları ıbulup çıkaraMlmişse, bu da ha
zırlık döneminin vermiş ve sağlamış olduğu 
imkânların talbiî ıbir sonucu olarak görülecektir. 

Diğer taraftan hazırlık döneminde sağla
nan 175 milyon dolarlık malî yardım komusu 
elbette 'süresi içerisinde tamamen kullanılmış
tır. Bulgun Ibu projeden istifade ederek yapı
lan yatıranlar mevcuttur, ödeme zamanı gel
dikçe, ödemeler yapılmak suretiyle o yatırım
lar da gerçekleştirilmiş olacaktır. 

Bu malî imkândan faydalanan aşağı yukarı 
45 tane altyapı projesi ve sanayi projesinin fi
nansmanında kullanıldığım söylemek, bu devre 
içerisinde, hazırlık dönemi içerisinde ne yönde 
faaliyetler yapıldığını belirtmek hususunda yar
dımcı olacaktır, 

Diğer taraftan, demin belirtmiş olduğum gi
bi, işgücü konusunda Ankara Anlaşmasında bir 
hüküm bulmak mümkün değildir. Sonradan bir 
mektup teati edilmiştir ve bu Ankara Anlaşma
sının hazırlık döneminde iyileştirme yoliyle tat
bikatının nasıl lehimize kullanılabileceğinin gü
zel bir örneğini vermektedir. Bu iyileştirme ted
birleri sonunda bugün AET de çalışan ve emek 
unsurunu temsil eden işçilerimiz 400 bini aşmış 
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bulunmaktadır. Bunların bir yılda sağlamış ol
dukları gelir 273 milyon dolar civarındadır. Ya
lan gelecekte 300 milyonu aşacağı, hattâ bu se-
neki rakamların 1970 senesi rakamlarının daha 
şimdiden üstüne çıktığı resmî kaynaklarca ifade 
edilmektedir. 

Şu halde, hazırlık dönemi içerisinde emek 
konusunda, işgücü konusunda oldukça müspet 
işler yapıldığını beyan etmek zarureti de vardır. 
İşçilerin Türk ekonomisini büyük bir baskı al
tında tutan işsizlik sorununu, hiçolmazsa AET'-
ye işçileri göndermek ve kendilerine orada is
tihdam şansı vermek, geçimlerini oralarda te
min ve tesis edecek gelir sağlamalarına yardım
cı olmak ve Türkiye'ye tasarruflarını gönder
mek voliyle bir imkân tesis edilmiştir. 

Gönül elbette ister; Türlüye kendi sınai ya
tırımlarını yapsın, teşebbüslerini kursun ve ken
di işgücünü kendi memleketinde istihdam et
mek suretiyle emek unsuru da memleket dâhi
linde kalarak onun mamullerini, onun yarattığı 
mamulleri ihraç etme yoluna girsin. Ama, bir 
ekonomiyi bir devrede alıp, kısa bir süre içeri
sinde alıp o seviyeye getirmek mümkün değil
dir. İşte ingiltere, uzun yıllar ileri, gelişmiş bir 
ülke olarak görülen ingiltere, istihdam sorunu
nu halledebilmek için, yani kendi bünyesindeki 
işsizleri istihdam edebilmek için AET'den fayda 
beklemektedir. Yani, işsiz kütlesini AET üyesi 
ülkelere göndermek, oralarda istihdam etmek 
suretiyle ekonomisi üzerindeki baskıyı hafiflet
me yoluna gidecektir. Bu, Türkiye ekonomisi 
içinde ve AET ile yapmış olduğumuz ortaklık 
anlaşması gereğince hazırlık döneminde elde 
edilen, yapılan iyileştirme hareketidir ve hazır
lık döneminin müspet tarafında gösterilecek 
bir olaydır. 

Şimdi, bütün sözcü arkadaşlarımızın konuş
maları ve dışarıda, kamu oyunda beliren bir is
tifhamı da burada cevaplamak zarureti vardır. 
Herkes diyor İd, AET'ye evet; Topluluğa gire
lim, fakat şimdi girmiyelim, hazırlık dönemini 
uzatalım. Neden uzatalım? Çünkü, hazırlık dö
neminde Türkiye'ye bir vecibe yüklenmiyor. 
Türkiye tek taraflı olarak AET'den istifade edi
yor, kendi ihracat ürünlerine sürüm kolaylığı 
tesis ediyor, malî yardım alıyor. Şu halde bunu 
sürdürelim, ekonomi tamamen hazır olduğunda 
geçiş dönemine intikal ederiz. 

Pekiyi, bu hazırlık döneminin uzaması nere
ye kadar gidecek, ne zamana kadar uzatmak 
mümkün olacaktır? Ankara Anlaşmasında 11 se
ne var. 11 seneye uzattığımız takdirde maksat 
hâsıl oluyor mu?. Bugün AET ile yapmış oldu
ğumuz ortaklık yaratan Anlaşmaya göre, esa
sen 5 senelik süreyi tecavüz etmiş bulunuyoruz. 
Yani, 5 yıllık süre içerisinde hazırlık dönemini 
nihayete erdirememişiz. 4 ncü yılın sonunda 
bugünkü müzakerelerin yapılması lâzımdı. Kat
ma Protokolün hazırlanması, müzakerelerin bi
tirilip 5 nci yılın sonunda da geçiş dönemine in
tikal etmemiz lâzımdı, bitirilmemiş. Demek ki, 
hazırlık dönemi kendiliğinden uzamış. Kaç se
neye kadar uzayacak? Bu müzakereler, Katma 
Protokol müzakereleri, AET'yi teşkil eden bü
tün ülkelerin parlâmentolarında müzakere edi
lip, tasdikten çıkıp, mektuplar teati edilinceye 
kadar hazırlık dönemi zaten uzayacak. Kaç se
neye yükseliyor? 8 seneye kadar zaten varacak, 
8 seneden evvel geçiş dönemine intikal etmemiz 
söz konusu değil. Şu halde, geriye 2 sene mi 
kalıyor? 2 sene uzatırsak, 2 sene içinde Türk 
ekonomisi bütün hazırlıklarını ikmal edecek, ta-
mamlryacak ve ondan sonra mı AET'ye entegre 
olacak. Bunda biraz ütopizrn, bunda biraz haya
li hamcılık yok mu? 

Şu halde, 2 senelik bir gecikmenin sağlıya-
cağı fayda ile, - burada hazırlık döneminin uza
tılmasını söz konusu eden arkadaşlarımızdan ri
ca ediyoruz - bunun neticesinde hâsıl olacak ma
zarratı veyahut zararı mukayese ettiler mi? Sa-
kamları getirebildiler mi, ortaya koyabildiler 
mi? Eğer bunda büyük fayda varsa, memleket 
çıkarı varsa, biz de onlarla birlikte elbetteki 
Türk ekonomisinin gelişmesini, Türk insanının 
daha yüksek bir refah seviyesine kavuşmasını 
yürekten istiyen insanlar olarak katılırız. Ne
den katılmayalım? Ama, böyle bir hesap yok. 
2 senelik gecikme, Sayın Oktay'ın da belirttiği 
gibi, bâzı yeni problemler çıkarabilecek. AET 
kendi yerinde durmuyor ki... O da diğer ülke
lerle ilişkilerini devam ettiriyor. Onun da ken
di içerisindeki yapısında değişiklikler oluyor. 
O da büyük bloklarla rekabetini, mücadelesini 
sürdürüyor. Şu halde, AET'nin durmadığını, bâ
zı ülkelerle mütemadiyen ilişkiler tesis ettiğini 
dikkate almak zarureti vardır. 

Nitekim, AET kurulduğu günden bugüne ka
dar EFTA ülkeleri, Avrupa serbest mübadele 
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bölgesini teşkil eden Yediler, devamlı olarak 
AET'ye girmek için müracaat etmişlerdir. İngil
tere lider olarak, EFTA'yı temsil eden ülke ola
rak müracaat etmiştir veyahut ingiltere kendi 
gerisindeki ülkeleri dikkate almadan özel ola
rak müracaat etmiştir ve AET'ye katılmak is
temiştir. Çeşitli müracaatları, çeşitli zamanlarda 
refüze edilmiştir, ingiliz imparatorluğunu tem
sil eden ingiliz hükümetleri işi bırakmamışlar, 
Ortak Pazara girmekle memleketleri yönünden 
menfaat görmüşler ve yeniden müzakerelerin 
açılması, yürütülmesi yolunda gayret sarf et
mişlerdir. Nihayet, bugün hepimizin gazetelerde 
okuduğumuz gibi, AET'ye ingiltere gerisinde 3 
memleketle beraber üye olmaktadır. Bugün 6 
üye ile müzakereleri ayrı ayrı yürüten Hükü
met, yarın karşısında 10 tane ayrı Devletin tem
silcisini görürse, bu müzakereleri kafamızda he-
sabetmiş olduğumuz şekilde yürütmek mümkün 
olabilecek midir? 

Diğer taraftan, AET bilhassa Akdeniz ülke
leriyle ticari bâzı ilişkiler kurmaktadır. Akde
niz ülkelerinden Fas'la, Tunus'la, israil'le bâzı 
ilişkiler tesis etmektedir. Aynı ekonomik yapı
ya sahip Yunanistan mevcuttur. 2 sene daha 
geciktiğimiz takdirde kaybımız ne olabilecektir? 
Bunu şimdiden hesabetmek mümkün müdür? O 
bakımdan, bu riske katlanmaya değer mi değ
mez mi? Bu mesele üzerinde elbetteki hesapla
rın yapılması, mukayeselerin yapılması zarureti 
vardır. Aksi halde biz o kanaatteyiz ki, bugün 
AET ile, ortaklığı temin eden Anlaşma ile ge
çiş dönemine intikalde gecikilirse, yarın AET'
ye katılan İngiltere ile müştereken yapılacak 
müzakerelerin çok daha güç şartlarda cereyan 
edeceğine inanıyoruz. 

Bunun dışında, Türkiye'nin bugün elde et
miş olduğu tavizlerin, gecikme halinde mânası-
sının azalacağı kanaatini taşıyoruz. Eğer Akde
niz ülkeleriyle yapılan ticari münasebetler, AET 
ve diğer ülkeler arasındaki ilişkiler sürdü-
rülürse, - sürdürülüyor, anlaşmalar yapılıyor -
bizim ihraç imkânlarına sahip olduğumuz mal
ları rahatlıkla AET pazarlarına girerse, bizim 
bugün almış olduğumuz, AET'den elde etmiş 
olduğumuz taviz elbetteki değerini kaybede
cektir. Şu halde, mümkün olduğu kadar süratle 
AET'ye katılmakta ve bunun bedelini bugün
den ödemeye hazırlanmakta fayda vardır. El-
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betteki, «buyurun, hoş geldiniz» demeyecekler
dir. AET'ye katılmakla bizim de katlanacağımız 
bâzı hususlar olacaktır. Bu sıkıntıları şimdi
den göğüslemek zarureti vardır. Bu zarureti 
göze almadan, buna katlanmayı göze almadan 

AET'ye girmek elbetteki mümkün değildir. 

Diğer taraftan, Sayın Oktay bir hususa te
mas ettiler. Grupumuzun da görüşü aynı isti
kâmette olduğu için bilhassa belirtmek işitiyo
rum: Katma Protokolün müzakeresi sırasında 
ingiltere'nin AET'ye girmesinin Türk ekono 
misi yönünden sağlayacağı faydalarla, kendi
siyle hem fikiriz. Dış ticaretimiz yönünden ye
ni bir imkân tesis edilebilecektir. Çünkü, yap
mış olduğumuz anlaşma uyarınca sonradan 
topluluğa katılan üye ülkeler, aynı şekilde 
Türkiye ile aralarındaki, toplulukla arasında 
olan. münasebetleri yürüteceklerdir. Yani, Tür-
kiyenin pazar imkânı Türkiye'nin malî yardım 
konusundaki olanakları genişleyecektir ve bu 
suretle Türkiye daha geniş bir pazara hitabe-
decektir. Şimdiye kadar ki, ihracatının % 40 ı 
Avrupa Ekonomik Topluluğu ülkeleri istikâ
metinde oluyorsa, İngiltere ve ona bağlı olarak 
giren devletlerle birlikte belki ihracatının % 
50 si Avrupa Eknomik Topluluğu ülkeleri isti
kâmetinde olacaktır. Ve bunlardan elde etmiş 
olduğu tâvizlerin genişlemesi nisbetinde elbette 
ki hem tarımsal mahsullerin ve hem de sınai ma
mullerin ihraç imkânı daha da genişleyecektir.. 

Şimdi, «Katma Protokol neleri kapsamına 
alıyor, neler getiriyor» konusunu bir parça aç
mak zarureti vardır. Bildiğiniz gibi, Katma 
Protokol, sanayi sektörü için gümrük birliğini 
öngörüyor. Tarım sektörü için tercihli rejimi 
getiriyor, işçi ve hizmetlerin serbest dolaşımını 
getiriyor. İktisadi politikaların - daha sonraları-
yaklaştınlmasını öngörüyor. Bunun dışında, 
malî bir protokol yapılıyor ve Ankara Anlaş
masında öngörülen, 1 nci dönemde tesis edilen 
malî protokolden daha iyi şartlarda, hem faiz 
haddi daha düşük, hem ödeme süresi daha ge
cikmiş şekilde bir imkân tesis etmiş oluyor, 
Katma Protokolde Ankara Anlaşmasını 
aşan hiç bir taraf yoktur. Katma Protokol, ta
mamen Ankara Anlaşması sınırlan içerisinde 
hazırlanmıştır, Katma Protokol, zaman içerisin
de revizyonu öngörmeğedir. Katma Protokol, 
bâzı yeni imkânlar getirmektedir. Bunu kulla-

— 139 — 



M. Meclisi B : 123 1 . 7 . 1971 O : 1 

nıp kullanmama elbette ki Türkiyenin tutumu
na bağlıdır. Şayet, Türk ekonomisini yapan, 
Türk ekonomisini yürüten yöneticiler bu konu
da hassas, dikkatli davranırlarsa bundan isti
fade etmek imkânı ve şansı vardır. Ama, titiz 
davranmazlarsa elbette ki bundan istifade im
kânı ve şansı zayıftır. Katma Protokol, aynı za
manda Türk Ekonomisi için bâzı vecibeleri de 
beraberinde getiriyor, hazırlık dönemi gibi de
ğil. Yâni, Türk ekonomisine artık bir disiplin 
getiriyor. Türkiye, yapmış olduğu yatırımlar
da teknolojik seviyeyi elbette bundan sonra ara
ma durumunda olacaktır. Yani, sadece istihdam 
imkânı tesis etmek amaciyle teknolojiden feda 
ederek yatırım yapma yolları bundan böylo 
Türk ekonomisinde söz konusu olamıyacaktır. 
Türkiye^ teknolojik gelişmeleri takibetmek, onu, 
süratle kendi ekonomisinde, kendi bünyesinde 
uygulamak zorunda kalacaktır. 

Diğer taraftan, Türk ekonomisinde bilhassa 
sanayi kesiminde araştırma - geliştirin® işlerine 
önem verilmek zorunda kalmacajktır. Pazarla
ma, maliyet ve para - kredi, vergi konuları üze
rinde özellikle durarak Avrupa Ekonomik Top
luluğu seviyesinde işletmelerini yüceltmek için, 
işletmelerini kuvvetlendirmek için gayret Isarf 
edecektir. Bu, sözle olmıyacaktır, bu, ekono
mide belli bir disiplinin kurulmasıyla ancak ger-
çekleşebiılecektir. 

Katma protokolde, sanayi alanında Türkiye 
ve Topluluğun [karşılıklı vecibelerini inceledi
ğimizde, ilk gördüğümüz husus; Topluluktan 
alınan tavizlere nazaran, Topluluğa Türki
ye'nin vermiş olduğu tâvizlerin azlığıdır. Şu 
halde, Katma Protokol tetkik edildiği zaman 
görülüyor ki, Türkiye, karşısındaiki Avrupa 
Ekonomik Topluluğundan taviz'almıştır, bilhas
sa aldığı tavizler ilk yıllarda çok geniştir ve 
buna mukabil tanımış olduğu tâvizler daha 
azdır. Katm'a Protokol yürürlüğe girer gir
mez, Türk sanayii mallarına karşı Gümrük 
Vergisi ve benzeri resimlerle, miktar tahditleri 
derhal kaldırılmaktadır. Gümrük vergileri ve 
rüsumlar derhal Avrupa Ekonomik Toplulu
ğunda Türkiye menşeli ihraç mallarına karşı sı
fıra indirilmektedir. 

Burada hemen bir eleştiriyi cevaplandırmak 
yerinde olur; «Topluluğun sanayi alanında bize 
tanıdığı bu imkânlar, aslında yararlanacağımız 

J imkânlar değildir. Bizim sanayi ürünleri ihra-
I caitımıs esasen azdır, yakın dönemde gelişmesi 

beklenemez. Bu itibarla bu tavizler, büyük an
lam taşımamaktadır. Ülstelik, tek ihraç potan
siyeline sahiboîduğumuz tekstilde Topluluk 
tam tâviz tanımamaktadır» deniliyor. 

Aşağı - yukarı, burada konuşan arkadaşla
rımızın, üzerinde özellikle durdukları konu 
budur. Hemen belirtmek yerinde olacajktır ki, 
biraz önce de söylemiş olduğum gibi, Türkiye'
nin ihracat listesine, sınai malların ihracatı gir
miştir, girmektedir ve girecektir. Bunların, 
az olduğunu söylemek bugün için mümkündür. 
Ve fakat yarın bu malların aynı şekilde az ka
lacağını söylemek mümkün değildir. Büyük 
bir pazarın talebini karşılıyacak nitelikteki iş
letmeleri süratle kurmak zarureti Vardır. Bu 
isletmeler kurulacaktır. Kurulacaktır jki, Av
rupa Ekonomik topluluğundan gelen büyük ta
lep karşılanabilsin. Çünkü, Türkiye'dejki iş
letmeler sadece Türkiye'nin ihtiyacına gör© ku
rulmuş işletmelerdir, Türkiye'nin talep imkânı 
sınırlıdır, Türkiye bu sınır içerisinde imalâtta 
bulunmaktadır. Ama, geniş bir pazara göre iş
letmeler kendilerini yeniden organize edince, el
bette ki geniş ölçüde üretim yapmak mecburi
yetinde kalacaktır. Büyük üretim, elbette ilstdh-
•dam seviyesine tesir edecektir, istihdamı yük
seltecektir. İstihdamın yükselmesi, gayri safi 
millî hâsılayı büyütecektir. Hâsıladan fert ba
şına isabet eden gelir büyüyecektir. Gelirin 
büyümesi, t abda tiyi e tasarruf hacmine tesir 
edecektir. Tasarruf artacaktır, tasarrufun art
masına bağlı olarak yatırımlar artacaktır, eko
nomi dinamizmini devam ettirecek, büyüyen 
bir seklide yürütebilecektir. 

Yapılan bir inceleme, Avrupa Ejkonomik 
Topluluğuna 1969 ve 1970 yıllarında yaptığımız 
ihracatın, sırasiyle % 34,6 ile % 49,6 sim, Top
luluk. anlamında sanayii ürünlerinin teşkil et
tiğini gösteriyor. Bu ihracatın, % 29,3 ü ve 
% 4.0 lık bölümleri, Topluluğa sıfır gümrükle 
girmektedir. Ancak, Katma Protokol yürür
lükte olsaydı bunların dışında kalan ve sıra
siyle % 5 ile % 8,5 i meydana getiren sanayi 
malları Toplulujkoa geçiş döneminde tanınacak 
îâviizlsrden yararlanır durumda olacaklardı. 

Yine Topluluğa, sanayi ürünleri ihracatımız-
} da gelişme şansı, özelikle bu son oranları teş-
ı kil eden maddelerde mevcut bulunmaktadır. 
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Topluluğa başta, üretiminde emek unsurunun 
yoğun olarak kullanıldığı maddeler olmak üze
re, çeşitli Sanayi ürünleri satmamız mümkündür. 

Bunlar arasında bir çok dayanıklı tüketim 
malları, demir - çelik mamulleri, otomotiv sana
yii parçaları, elektronik sanayi komponentleri, 
her türlü şişe - cam mamulleri, ilk bakışta akla 
gelmektedir. Bunlar «olur mu» diyeceksiniz... 
Bunlar olur. Çünkü, bütün bu ımalları Avrupa 
Ekonomik Topluluğuna ihraceden memleketler 
arasında, ekonomileri bize benziyen Yunanis
tan'ı ve İspanya'yı görmek mümkün olmakta
dır. Onun için bunların ihraç imkânı doğacak
tır. 

Yalnız, ihracata gelmişken bir hususu belirt
mekte büyük fayda var; ihracatta son yıllarda 
uygulanan teşvik tedbirleri fevkalâde müspet 
bir gelişme temin ve tesis etmiştir. Sınai ma
mullerimizi dünya pazarlarına, bilhassa Avrupa 
Ekonomik Topluluğu pazarlarına yenice sok
maya muvaffak olmuş bulunuyoruz. Şimdi, 
mamullerimiz ve mahsullerimizi dünya pazar
larına, teşvik tedbirleriyle birlikte sokmaya mu
vaffak olan sanayicilerimiz, son günlerdeki 
bâzı tedbirlerle bu olanaklarını kaybetmişler
dir. Bunu, Hükümeti uyarma görevini yerine 
getirmek amaciyle ifade »etmek istiyorum. Bil
hassa ihracat, son aylarda tamamen durmuştu. 
İhracatın durması, piyasada büyük sıkıntılar 
doğurmak üzeredir. Alınan tedbirler ıslah edil
mezse, düzeltilmezse yarın bu alanda çalışan iş 
kollarında geniş ölçüde işçilerin istihdam edil
me imkânları ortadan kalkacaktır. Ve bu güç
lükle ihracata yöneltebilmiş olduğumuz sanayi
cilerimizi bu şanstan mahrum etmiş bulunaca
ğız ki, bu da memleket ekonomisi için gayet acı 
sonuçlar doğurabilecektir. O bakımdan bilhassa 
yetkili Bakanlığın ihracatta fiyat kontrolü ko
nusunda almış olduğu kararı bir kere daha göz
den geçirmesinde fayda vardır ve aynı şekilde 
Maliye Bakanının vermiş olduğu sön beyanat, 
piyasada fevkalâde menfi tesirler yaratmış bu
lunmaktadır. Şayet bu şekildeki davranışlar de
vam edecek olursa, o takdirde ne Türkiye eko
nomisi içinde, ne dünya pazarlarında yeniden 
ihraç imkânlarını tesis etmek mümkün olamıya-
caktır. Ümit ediyoruz ki, memleketimiz ve eko
nomimiz için önemli olan bu konular üzerinde 
yetkili hükümet üyeleri dursunlar ve bu geliş
meyi, bu değişmeyi temin ve tesis etsinler. 
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Diğer taraftan, ihracat konusunda bize ben
zer ve her zaman Avrupa Ekonomik Toplulu
ğunda mukayese etmek durumunda kaldığımız 
Yunanistan'ı gözden geçirmek zorunluğu var
dır. Yunanistan ile Avrupa Ekonomik Toplulu
ğunun ilişkilerini gözden geçirmek zorunluğu 
vardır. Bu ilişkilere baktığımız zaman, bâzı hu
suslarda gayet müspet yönde ve belki de o an
laşmalar yapılırken bu kadar gelişmenin öngö-
rülemediği şekilde ilerlemelerin kaydedildiği 
müşahede ediliyor. Yunanistan, 19*61 de Avru-
da Ekonomik Topluluğuna karşı yapmış olduğu 
ihracat 13 milyon dolar iken, 1969 yılında Av
rupa Ekonomik Topluluğuna yapmış olduğu sı
nai mallar ihracatını 119 milyon dolara çıkar
mıştır. Şu halde, ekonomisi, sınai kuruluşları bi
ze benziyen ve hattâ bizim gerimizde olan bir 
Yunanistan, Avrupa Ekonomik Topluluğuna 
karşı sınai mallar alanındaki ihracatında geniş 
ölçüde gelişme kaydedebilmiştir. Türk sanayii 
ve müteşebbisinin, sınai işletmelerin durumu 
Yunanistan ile mukayese edildiğinde hiçbir za
man onun gerisinde değildir; hattâ birçok ko
nularda onun da ilerisinde, daiha da avantajlı 
olduğu da bir gerçektir. iGerekli tedbirler alın
dığı takdirde, Yunanistan'ın ihracatındaki bu ge
lişmenin benzerini bizim gerçekleş tir emememiz 
için hiçbir sebep görülememektedir. Türk sa
nayii ile Yunanistan sanayii arasındaki muka
yese yapıldığı zaman - biraz önce belirttiğim 
gibi - Türk sanayii birçok yönlerden Yunanis
tan sanayimden hiçbir zaman aşağı değildir, 
ilerdedir. 

Tekstil konusuna sayın sözcü arkadaşlarım 
temas ettiler. Bugün bütün dünyada tekstil sa
nayii hammaddeye doğru kaymaktadır. Ham
madde üreticisi ülkelere doğru tekstil sanayii
nin genel olarak kaydığı bir gerçektir. Japon
ya, Avrupa Ekonomik Topluluğu ülkeleri yeni 
tekstil alanında yeni kapasite yatırıcı yatırım
lara gitmemektedir, bunları çok daraltmış bu
lunmaktadırlar. Daha ziyade bu gibi ileri teks
til ürünleri veren ülkeler, yatırımlarını yenileş
tirme ve otomasyon harcamalarına ayırmakta
dırlar. Bu suretle tekstil sanayii, hammadde 
üreticisi ülkelere doğru kaymaktadır. Buna, 
tekstil dalında Avrupa Ekoriomik Topluluğu 
ülkelerinde çalışan işçilerin durumu da bilhassa 
ilâve edilirse; yani Avrupa Ekonomik Toplulu
ğunda bu alanda çalışan işçilerin çoğunun dış 
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ülkelerden gelen işçiler olduğu da ilâve edilirse, 
<bu temayülün daha da hızlanacağını beklemek 
mümkün olacaktır. Türkiye'nin teks'til ham
maddesinden nihai mamulüne kadar Avrupa 
Ekonomik Topluluğuna ihraç imkânı vardır. 
Ancak bu konuda bugüne kadar yüzde büyük 
bir kısmı pamuk hammadde, yüzde küçük bir 
kısmı iplik, ham bez ve mamul teşkil etmekte
dir. Türkiye bu konuda ne kadar nihai mâmûl 
ihracına yönelirse ve o oranda elde edeceği 
menfaati artırma yolunda olursa, elbetteki daha 
rasyonel hareket etmiş olacaktır. 

Tekstil sektöründe ayrıca özel bir durum 
vardır; topluluk esasen kendi tekstil sanayii 
içinde bir kriz geçirmektedir. Bu sektörün 3 
dalını genel sanayi rejiminin dışında tutmayı 
sağlamıştır. Gümrük Tarife Cetvelinde tekstil 
sanayi ürünleri 35 e yakın pozisyonda işlem 
görür. Bunlar içinde kısıtlı taviz sağladığımız 
ve eleştirilere sebebolan pozisyonlar ise sadece 
3 tanedir : Pamuk ipliği, diğer pamuklu men
sucat ve makina halılarıdır. Aslında topluluk 
bu pozisyonlarda Katma Protokolün yürürlüğe 
girişinden başlıyarak, ancak 12 yıla kadar uza
nan bir program içinde gümrük vergilerini kal
dıracaktır. Söz konusu pamuklu mensucat yüz
de 85 ten fazla pamuğu ihtiva edenlerdir. Baş
ka bir ifade ile yüzde 15 ten fazla suni elyaf 
ihtiva eden mensucat, topluluğa sıfır tarife ile 
girecektir. Tekstil anlamında halen, talebin bu 
çeşit mallara yöneldiği de bilinmektedir. Bu 
programa göre topluluk, pamuk ipliğinde 300, 
diğer pamuklu mensucatta 1 000 tonluk ilk ih
racat militan için de yüzde 75; bu miktarı aşan 
iihracatımız için yüzde 25 oranında indirim uy
gulayacaktır. Kontenjanlar 8 yıl sonra kalka
cak, 12 yıl sonra da gümrükler sıfıra indirile
cektir. Aslında, tekstil alanında bu 3 madde 
dışındaki pozisyonlarda bütün ihracat imkânla
rının tam olduğunu belirtmekte fayda vardır. 
özellikle konfeksiyon, yünlü iplik ve dokuma, 
sentetik iplik ve dokuma, trikotaj eşyası gibi 
maddeler ihracatında büvük gelişmeler bekli-
yebileceğimiz maddeler olarak görünmektedir. 

Avrupa Ekonomik Topluluğu ile ortaklık 
yapan, yaratan anlaşma gereğince hazırlanan 
katma protokoldeki sanayi konusuna gelince : 

Geçiş döneminin ilk gününden itibaren, Tür
kiye çıkışlı ithalâtına uyguladığı bütün miktar 

kısıtlamalarını, Avrupa Ekonomik Topluluğu 
ülkeleri kaldıracak ve aynı tarihte ithalâtından 
aldığı gümrük vergisiyle benzeri diğer bütün 
vergi ve resimleri - biraz önce de belirtmiş ol
duğum gibi - sıfıra indirecektir. 

Sanayi alanında Türkiye'nin vecibelerine ge
lince : 

Türkiye, topluluğa karşı gümrüklerini 12 
ve 22 yıllık iki program çerçevesinde tedricen 
sıfıra indirecektir. Bu, Türkiye bakımından Güm
rük Birliğinin 22 yıllık bir sürede tamamlan
ması demektir. Malûm olduğu şekilde, gümrük 
birliğinin Ankara Anlaşmasına göre, 12 yılda 
bitirilmesi öngörülmüştür. Sadece istisnai hal
lerde bu süre tecavüz edilebiliyordu. Ortaklık 
yaraitan anlaşma gereğince hazırlanan protokol
de, birçok konularda 22 yıla kadar gümrükle
rin indirilmesi konusunda bir süre tanınmış bu
lunmaktadır. 22 yıllık listede, 1967 ithalâtımı
zın yüzde 45 ine tekabül etmekte ise de, yapı
lan araştırmalara göre, kurulu sanayiin yüzde 
75 ini kapsamaktadır. Yani başka bir ifade ile, 
kurulu sanayimizin yüzde 70 i, 22 yıllık koru
ma rejiminden yararlanacaktır. 

Diğer taraftan, liberasyon oranları konusu
na sayın konuşmacılar temas ettiler. Konuyu 
uzatmamak için, buna fazla temas etmiyeceğim. 
Yalnız belirtmek isterim ki, 13 yılda liberasyon 
oranı yüzde 60 a ulaşacaktır. Son hedef, 18 nci 
yılda yüzde 80 oranında liberasyon gerçekleş
miş olacaktır. Ancak, son 3 artırım otomatik 
değildir. Türkiye tek taraflı olarak bu artırım
ları ikişer yıl geriye atmak imkânına sahiptir; 
daha da geri atmak için ise, Ortaklık Konseyi 
için bir mutabakat gerekli bulunmaktadır. 

'Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Avrupa Ekonomik Topluluğu ile yapılmakta 

olan katma protokolün öngördüğü tarım kesi
mine ait konulara da kısaca değinmek isterim. 
Bugün katma protokol, tarım kesiminden ihra-
cetmekte olduğumuz malların yüzde 92 si için 
kolaylık getirmektedir. Yüzde 8 ihracedemedi-
ğimiz ürünler için bir kayılt yoktur. Bunlar da 
elma ve sair gibi ürünlerdir. Katma Protokol© 
göre, anlaşma yürürlüğe girdikten sonra, gele
cek ilk uygulama yılını mütaakıp, iyileştirme 
hususu da kabul edilmiştir. Yani, anlaşma yü
rürlüğe girdikten 1 sene sonra iyileştirici isti
kametteki çalışmalara katma protokol açıktır. 
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Geçiş döneminin birinci yılında bu tavizlerin 
tümü ile gözden geçirilip, iyileştirilmesi müm
kün olduğu gibi, iyileştirme Türkiye'ye tanı
nan kolaylıkları, âzami sınırına ulaşıncaya ka
dar, iki yılda bir devam da edecektir. Buna kar
şılık Türkiye'nin Avrupa Ekonomik Topluluğu 
menşeli tarım ürünlerine indirim veya benze
ri tercih uygulamak gibi bir mükellefiyeti söz 
konusu değildir. 

Avrupa Ekonomik Topluluğu ile Türldye 
tarım politikalarının yakınlaştırılması, 22 yıllık 
süre içinde Türkiye'nin alacağı tek taraflı ted
birlerle başiıyacak ve daha sonra toplulukla 
birlikte Ortaklık Konseyinde kararlaştırılacak 
usuller dâhilinde geniş ve bünycvî yakınlaş
mayı da kapsıyacak bir program yürürlüğe 
konacaktır. 

Türk ekonomisi için tarım sektörü elbette 
önemli kabul etmiştir. Geçiş dönemini dik gü
nünden itibaren Avrupa Ekonomik Topluluğu
na yönelen tarımsal ihracatımızın yüzde 90 ı 
aşan bölümüne özel avantajlı bir rejim sağ
lanmaktadır. Tütün, kuru üzüm, Avrupa Ekono
mik Topluluğuna gümrüksüz ve sınırlamadan 
girecektir. Yani tütün, kuru üzüm, fındık v.s. 
gibi mallarımız gümrüksüz ve sınırlan
madan girecektir. Zeytinyağı, çavdar, 
sert buğday, kuş yemi gibi ürünler için 
de, prelovınan tanınmıştır. Yani Avrupa Eko
nomik Topluluğunda özel bir müessese olarak 
kurulan vo Topluluk üyesi ülkelerin, bilhassa 
Fransa'nın, geniş ölçüde istifade ettiği ve ta
rım kesiminin gelişmesini, kalkınmasını Al
man Sanayiine yükliyebilmesi için kullandığı 
prelevman müessesesinden Türkiye de bu ürün
ler için yararlanabilecektir. 

Diğer taraftan işgücü konusu, elbette önem
li bir konu olarak Avrupa Ekonomik Toplulu
ğu ile memleketimiz arasında, ister Ankara 
Andlaşmasında bulunsun, ister bulunmasın, 
bir konu olarak durmaktadır, işgücü konusun
da katma protokol yürürlüğe girer girmez, 
Avrupa Ekonomik Topluluğu ülkeleri Türk iş
çilerine Topluluk uyruklu işçilere eşit muame
le yapma mükellefiyetini yüklenmiştir. Yani 
çalışma şartları, ücretler sosyal güvenlik yö
nünden katma protokol yürürlüğe girer gir
mez aynı eşit muameleyi yapacaktır. Yalnız, 
işgücünün topluluk içsinde serbest dolaşımı ve 

iş arama imkânlarını geniş bir program için
de 1976 yılından itibaren uygulamaya başlı-
yaeaktır. İşgücünün Avrupa Ekonomik Toplu
luğu içerisinde tamamen serbest dolaşımını 
tesis edecek mekanizma 1986 yılında kurulmuş 
olacaktır. Yani 1986 yılında işçi hareketleri 
tamamen serbestleştirilmiş olacaktır. Türkiye 
işçileri Avrupa Ekonomik Topluluğunu teşkil 
eden ülkelerin işçileri gibi, Avrupa içerisinde 
serbestçe dolaşabilecekler, istihdam edilebile
cekler, iş arıyabilecekler ve istihdam edildik
leri takdirde aynı sosyal güvenlik tedbirleri 
ile teçhiz edilebilecekler, iş şartları ve ücret 
şartlan aynı seviyeye gelmiş olacaktır. 

BAŞKAN — Sayın Oğuz, bir dakikanızı ri
ca ederim. 

Çay Kurumu kanun teklifinin açık oylama 
sına oyuınu verniyen sayın milletvekili var 
mı? Yok. Oy verme işlemi bitmiştir. 

Buyurunuz. 
A. P. GRUPU ADINA ORHAN OĞUZ (De

vamla) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Geçiş döneminin ilk safhasında Türkiye'nin 

bir vecibe yüklenmesi söz konusu değildir. Ni
hayet katma protokolda malî yardım konusu 
üzerinde bir nebze durmak icabediyor. 

Birkaç kez belirtmiş olduğum gibi, katma 
protokolda öngörülen malî yardım Ankara 
Andlaşmasında bulunmamaktadır. Şu halde, bu 
süre içerisinde elde edilmiş bir imkândır, tesis 
edilmiş bir imkândır ve bunun da, Andlaşma-
nın iyi niyetle ve dikkatle takibedildiği tak
dirde neler elde edilebileceğini gösteren bir ör
nek olarak kıymeti bulunmaktadır. Katma pro
tokolün yürürlüğe girişinden 4 - 4,5 yıl zarfın
da 220 milyon dolarlık bir malî imkân tesis 
edilmiş olacaktır. Biraz önce de belirtmiş oldu
ğum gibi, kredi şartı, hazırlık döneminde te-
sisieddlen kredi şartından daha iyidir daha 
ileridir. Yani hazırlık döneminde elde edilen 
175 milyon dolarlık kredinin 30 yıl vâde, 7 yıl 
ödeme süresinin başlaması, yüzde 3 faiz gibi 
şartlarının yanında, bu 220 milyon dolarlık 
malî yardımdan 8 yıl sonra ödeme süresinin 
başlaması, faiz nisbetinin yüzde 3 ten yüzde 
2,5 a indirilmesi gibi daha müspet, daha olum
lu bir yönde tesbit edildiğini katma protokol
da görmekteyiz. 

Nihayet, katma protokol tesbit edildiği tak
dirde Türk ekonomisinin Avrupa Ekonomik 
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Topluluğu ile iktisadi politikalarının ahenkleş
tirilmesi bahis konusudur. Bunun daha sonra
ki yıllara intikal etrniiş olduğu bir gerçek ola
rak ortadadır. 

Şimdi, Avrupa Ekonomik Topluluğu katma 
protokolü ile geçiş dönemine intikal eden Türk 
sanayicilerinin ve Türk iktisadi hayatında yer 
almış müteşebbislerin görüşlerine bir nebze te
mas ederek sözlerimi bağlamak istiyorum. 

Madem ki, Topluluk ile iktisadi ilişkilerimizi 
yaklaştırıyoruz ve geliştiriyoruz, bu konuda da
da çok tesir altında kalacak insanlar elbette ki, 
sanayi sektöründe çalışan inslanlardır, Elbette 
M, dış ticaret sektöründe çalışan insanlardır. 
Bir bakıma bütün sektörlere Avrupa Ekonomik 
Topluluğu hitabetmektedir, çünkü Avrupa 
Ekonomik Topluluğu ülkeleri arasında munta
zam anketler yapılmaktadır. İlk senelerde ya
pılan anketlerde Avrupa Ekonomik Topluluğu 
ülkeleri arasındaki bu bütünleşme hareketine 
karşı bir davranış var idi, Avrupa Ekonomik 
Topluluğu ülkeleri halklarında. Fakat sonradan 
bu temayülün gittikçe birleşme istikametinde 
arttığı müşahade ediliyor ve nitekim, meselâ 
General De Gaulle Avrupa Ekonomik Toplulu
ğu ile 1965 yılında münasebetlerini kestiği za
man, bir baskı grupu Grenerlal De Graûlle'ün bu 
adımını geri almasını âdeta zorluyor. Niye? 
Çünkü Fransız halkı Avrupa Ekonomik Toplu
luğu ile ilişki kurulduğu günden itibaren, bil
hassa tarım kesimindeki insanların gelir seviye
leri, hayat seviyeleri, refah seviyeleri süratle 
yükselmiş, bunu kaybetmek istemiyor. Demek 
istiyorum ki, Avrupa Ekonomik Topluluğu bü
tün sektörlere ve bütün sektörlerde çalışan in
sanlara hitabetmektedir. Ama öncelikle Türki
ye açısından meseleyi ele aldığımız zaman, sa
nayi sektöründe çalışan insanların, acaba Av
rupa Ekonomik Topluluğu ile katma protokol 
yürürlüğe sokulduktan sonra müesseselerimizin 
durumu ne olacaktır, nasıl bir davranış içinde 
olmamız gerektir, bunu tesbit etmekte yarar 
vardır. Yapılan muhtelif konferanslarda, yapı
lan muhtelif seminerlerde ve nihayet Komisyon 
Başkanımızın Komisyonda yapmış olduğu top
lantılarda bu çevrelerin görüşlerini istihsal et
mek mümkün oldu. Yalnız, bu konuya temas 
etmişken, Komisyon raporunda yer alan bir hu
susu derhal düzeltmek, tavzih etmek için pa
rantez açmak istiyorum, bir vazifeyi yerine ge

tirmenin Zaruretine değinmek istiyorum, hem 
de Komisyon raporunun daha da iyi anlaşılır ve 
daha da hatalardan arınmış hale getirilmesin
de fayda görüyorum. 

Bir kere, Komisyon raporunda belirtildiği 
gibi, bütün sanayi kesimini teşkil eden insanla
rın odalarının temsilcilerinin ifade ettikleri gi
bi, Avrupa Ekonomik Topluluğuna hepsi evet 
demektedirler. Sanayiin yoğun olduğu istan
bul, izmü", Bursa S&nayi Odaları süratle geçiş 
dönemine intikal edilmekte fayda gördüklerini 
belirtmektedirler. Bu arada Komisyonda, Eski
şehir Sanayi Odasının meseleye ideolojik açı
dan baktığı hususu yazılmıştır. Sanlayiciler ba
na rica ettiler; bu tamamen yanlıştır, Eskişe
hir Sanayi Odası temsilcileri bu ifadede bulun
madıklarını, bu kanlaatte olmadıklarını ve üzün
tülerini belirttiler. Avrupa Ekonomik Toplulu
ğuna karşı olmadıklarını ve fakat katma pro
tokolde bâzı hususlarda değişik şekilde düşün
düklerini beyan ettiler. Bu suretle Komisyon 
raporunun bu ifadesini de düzelttikten sonra, 
bütün sanayicilerin Avrupa Ekonomik Toplu
luğuna katılmaya «evet» dediklerini, sanayiin 
yoğun olduğu bölgeler temsilcilerinin süratle 
geçiş dönemine intikalde fayda gördüklerini 
belirtmekte zaruret vtar. 

Bakın sayın arkadaşlarım, sanayiciler ne 
diyor; Avrupa Ekonomik Topluluğu ile ilişki
lerimizin geçiş dönemine intikal ettikten sonra 
yakmlaştırmca, yani Türk ekonomisi bâzı veci
beler altına sokulduktan sonra zarar göreceği
ni, millî sanayiin batacağını, bâzı işletmelerin 
kaplatılacağım ifade ettiğimiz sanayicilerin 
temsilcileri ne diyor; Türk müteşebbisi elini 
Türk müstehlikinin cebinden çıkarmalıdır. Doğ
rudur arkadaşlar. Bugün 40 senelik işletmeler 
size gösterebilirim ki, gümrük sınırlarının, 
gümrük duvarlarının arkasına geçmiştir, kalite
siz, yüksek fiyatla mal imal etmekte ve sat
maktadır ve devamlı olarak eli müstehlikin ce
bindedir. Yani, millî nitelikte gördüğümüz 
Türk Sanayiinin bugün eli Türk müstehlikinin 
cebindedir. 

Bu, millî sanayi değildir. Eğer bir sanayi 
20 senede, eğer 30 senede kendisini dış reka
bete hazırlıyamıyorsa, bir sanayi dalı kendisi
nin imal ettiği mallarının kalitesini yükseltemi-
yorsa, maliyetini düşüremiyorisa bu sanayi mil
lî değildir. 
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Şu halde bütün sanayi kuruluşların, işlet
melerin mutlaka belli bir süre içerisinde ken
dilerini benzeri kuruluşlarla rekabet edebile
cek seviyeye getirmesi zarureti vardır. Aksi 
halde onların yükü Türk tüketicilerinin, Türk 
müstdhliklerinin sırtında olacaktır. 

(Sanayiciler kendileri diyorlar; «Türk sa
nayii artık iç piyasa için çalışmaktan çıkmalı, 
dış piyasaya yönelmelidir, yani Avrupa Ekono
mik Topluluğuna, hattâ dana geniş mânada 
dünya piyasalarına Türk sanayicileri girmeli
dir.» 

ikinci Cihan harbinden sonra bilhassa Ja
ponya'da ihracatçılara, sınai mallar ihracatçı
larına bir kurtarıcı olarak bakıldı, teşvik edil
di. 'Ellerinde çanta, her biri memleket memle
ket dolaşarak kendi mamullerini dış piyasalara 
akıtmak için çalıştılar ve bugünkü seviyeyi ih
raz ettiler. 

Şu halde Türk müteşebbisi artık irhacata dö
nük çalışmalara başlamak ve bunları (geliştirmek 
mecburiyetindedir. Şayet ihracata dönük ça
lışmalara başlamazsa, girmezse hiçbir zaman 
rekabet şansına sahip işletmeler kurmasını on
dan beklemek, hiçbir zaman büyük, dev kuru
luşları onlardan beklemek mümkün olamıya-
caktır. 

Yine aynı odanın temsilcileri Avrupa Ekonomik 
Topluluğu ile ortaklık yaratan Yunanistan Anlaş-
ma'sını tetkik ederek diyorlar ki; «Yunanlılar, 
bizden fazla tâviz almamışlardır.» Yunanlılar 
bizden fazla tâviz almadıkları halde Yunan 
ekonomisi, Yunan sanayii gelişmiştir ve ihra
catı, demin rakamlarını verdiğim şekilde, Av
rupa Ekonomik Topluluğu istikâmetinde ge
lişmiştir, artmıştır. Şu halde Türk müteşebbisi 
hiçbir zaman onlardan geri kalacak nitelikte 
değildir. Bir an evvel intikal etmekte fayda 
vardır, zaruret vardır ve bu suretle Türk mü
teşebbisi büyük piyasalar için üretim yapma 
olanağına kavuşmalıdır. 

Diğer taraftan, sanayicilerimiz kendileri be
lirtiyorlar; Türk mamullerinin maliyetleri yük
sektir, düşürücü tödbirler alınmalıdır. Katma 
Protokol endüstri için uygun şartlar getirmek
tedir. Türk sanayicisi çok kâra alışmıştır. Nor
mal seviyedeki kârlara artık rıza göstermelidir. 
Herkesi, batıyor diye ilânihaye himaye etme 
imkânımız yoktur. Türkiye tercihini isabetli 
yapmıştır. 

işte sosyalist ülkeler entegrasyonu, Comecon 
yürümüyor. Neden bu sosyalist ülkelerin yap
mış olduğu Comecon yürümüyor? Çünkü Avru
pa Ekonomik Topluluğu şartlan Comecon'da 
yoktur. Yürümediğinin bir örneği; Comecon 
ülkelerinin, başta Rusya olmak üzere Batıdan 
teknoloji ithal etmesi. 

Şu halde Avrupa Ekonomik Topluluğu ile 
Türkiye'nin ilişki kurma konusundaki yaptığı 
tercih isabetlidir. Hem Batılılaşma hareketi, 
'hem iktisadi gelişme yönünden isabetlidir. 

Diğer taraftan kapalı ekonomilerde geliş
mek, büyük sınai işletmeler kurmak mümkün 
değildir. Türk müteşebbisinin bugüne kadar 
noksan tarafı dış piyasalara açılmayışıdır. Son 
zamanlarda büyük illerimizde, bilhassa istan-
Ibulda ihracat yapan büyük firmalar ortaya 
çıkmıştır. Türkiye müteşebbisleri, ihracatın 
bir memleket meselesi, bir vatan meselesi ol
duğunu idrak etmişlerdir ve bu ihracat imkân
larını artırmak için bir gayretin içerisine de 
girmişlerdir. 

Ancak, demin belirtmiş olduğum gibi, on
ların bu gayretlerini, bu temayüllerini önle-
memek lâzım, frenlememek lâzım; geliştirici 
istikâmette özendirici tedbirleri süratle almak 
lâzımdır. 

işte değerli arkadaşlarım, Avrupa Ekono
mik Topluluğu ile münasebetlerimizi tesis et
tiğimiz zaman kapanmasından, yıkılmasından 
korktuğumuz sınai sektörün temsilcilerinin 
sözleri.. Onlar bu işin konuşmasını yapanlar
dan, bu işin fikriyatını yapanlardan daha ce
sur hareket etmektedirler ve hareket etme 
kararının alınmasını beklemektedirler. 

Bütün ifade etmiş olduğumuz Katma Pro
tokol öncesi hazırlık dönemi, hazırlık dönemi 
çalışmaları ve nihayet Katma Protokolün ni
teliği hakkında yapmış olduğumuz açıklama
lar istikâmetinde Adalet Partisi olarak bu ko
nudaki kararımız Katma Protokolün olumlu 
yönde Türk Ekonomisini etkiliyeceği istikâ-
'metindedir. 

Katma Protokolü yürütecek olan uzmanla
rımızın, yöneticilerimizin ve politisyenlerimi-
zin dikkatle ve titizlikle hareket ederek bâzı 
aksamaları ıslah edeceklerinden, iyileştirme ha
reketlerine daha fazla ağırlık vereceklerinden 
emin bulunuyoruz. Bunun için Adalet Partisi 
olarak bu kanun tasarısının olumlu karşılıyo-
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ruz ve bu tasarı kanunlaştığı takdirde Türk 
ekonomisine gelişme olanakları tesis etmesini 
diliyoruz, aynı zamanda Türk toplumunun refah 
seviyesinin, hayat seviyesinin, yükselmesini, ik
tisadi kalkınmasının süratlenmesini, sosyal ge
lişmesinin bir an önce çağdaş düzeye ulaşması
nı temenni ediyoruz. 

İBu duygularla siz sayın milletvekillerini hür
met ve saygılarımızla selâmlıyor ve Katma Pro
tokolü yürüteceklere de basanlar diliyoruz. 
(A. P. «ıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Gruplar adına görüşmeler bit
miştir efendim. 

Bir takrir var, okutuyorum. 

ISaym Başkanlığa 
Şahıslan adına konuşmaların 15 dakika ile 

kısıtlandınlmasını teklif ederim. 

(Mehmet Kazova 
Tokat 

BAŞKAN — Sayın önder, aleyhinde buyu
run. 

KEMİAL ÖNDER (izmir) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım; 

(Katma Protokolün Meclisleriımizdeki mü
zakere şekli üzerinde Başkanlık Divanında 
gruplarla beralber yapmış Ibulunduğumuz mü
zakere sırasında; Katma Protokolün bir gün 
içerisinde müzakeresinin bahis konusu olabildi
ği takdirde,, şahıslar adma yapılacak konuş
maların 20 dakika olarak kısıtlanması düşü
nülmüş idi, fakat görüyorsunuz ki, bugün sa
dece gruplar adına yapılan konuşmalar günü 
doldurmuştur. O halde yarın bu müzakerelere 
devam etme zarureti ortaya çıkıyor. 

Türkiye'nin uzun yıllar kaderinde rol oy-
nıyacak olan böylesine önemli bir konuda mev
cut müzakere şartlarına göre hareket edilir 
prensibi Başkanlık Divanında da prensip an
laşması içerisinde kabul edildiğine göre, bu
gün şu andaki mevcut şartlar bir kısıtlama 
kararı almayı gerektirmektedir. Yarın bu mü
zakere devam edecektir ve aslın Parlâmento
nun bunu enine boyuna tartışması, Katma Pro
tokolün ehemmiyetine binaen tartışması bu 
Parlâmentoya itibar de getirecektir ve Katma 
Protokol üzerinde Meclisin vereceği kararda 
da daha isabetli tercih yapmasını sağlıyacaktır. 

Bu itibarla şu anda verilen önerge şahısları 
adına yapılacak olan konuşmaları kısıtlama ma
hiyetinde bulunmaktadır, şu anda bu önergeye 
itibar edilmemesini istirham ediyorum. 

(HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Peki 
kaç dakika olsun? Saat söyle. 

iKEMAL ÖNDER (Devamla) — Biraz ev
vel ifade ettim; Başkanlık Divanında müzake
relerin şartlarına uygun olarak vazife veril
mesi öngörülmüştür. Müzakerelerin şu anda 
takibettiği seyir dikkate alınırsa yarın bu mü
zakerelere devam edileceği gerçeği ortaya çı
kar. Yarın müzakerelerin devamında ise, Kat
ma Protokolle ilgili prosedür; madde üzerinde 
müzakere şeklinde devam eder. Madde üzerin
deki müzakereler Katma Protokolün madde
leri mahiyetinde değildir. Aslında bir bakıma 
tümü hakkında müzakerelerin ikinci bir defa 
yapılması mahiyetindedir. 

Bu itibarla yarın (Katma Protokol üzerinde
ki müzakereler devam edeceğine göre, şartlar 
ıböylesine bir kısıtlamayı gerektirmemektedir. 
Arkadaşlarımın bu önergeye itibar etmemeleri
ni istirham ederim. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Kazova, geri almıyacak-
sanız oylıyacağım efendim. 

MEHMET KAZOVA (Tokat) — Müzakere 
şekli mademki önceden tesbit edilmiş, öyleyse 
iben önergemi geri alıyorum. 

BAŞKAN — Tamam, mesele bitmiştir. 
FAHRİ UĞRASIZOĞLU (Uşak) — Sayın 

Başkan, ben Sayın Kazova'nm önergesini ka-
ıbulleniyorum. 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Bu ka
dar basit bir mesele üzerinde direniyorsunuz, 
ne kazanırsınız, sonra nasıl anlaşabiliriz? 

BAŞKAN — TraJbzon Milletvekili Ahmet 
Şener ve 9 arkadaşının, Türkiye Çay işletme
leri Kurumu kanun teklifinin açık oylamasına 
244 sayın üye katılmış; 243 kabul, 1 çekinser oy 
kullanılmıştır. Yeterli sayı sağlanmış, teklif, 
Meclisimizce kabul edilmiştir. 

Müzakere ettiğimiz kanun tasarısı üzerin
de grupların sözcüleri konuşmuş bulunmakta
dır. Şahısları adına; Sayın Kemal önder, Sa
yın Hüsamettin Akmumcu, Sayın Hüseyin Ab-
has, Sayın Muammer Erten, Sayın Şinasi öz-
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«denoğlu, Sayın Ahmet Şener, Sayın özer ölç
men, Sayın Sami Arslan, Sayın Mehmet Ali Ay-
ibar, Sayın Hasan Tosyalı söz almış bulunmak
tadırlar. 

Çalışma süremizin dolmuş bulunması ha
sebiyle 2 Temmuz Cuma saat 15,00 te toplanıl
mak üzere birleşimi kapatıyorum. 

(Kapanma saati : 19,00 

m»m 
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Trabzon Milletvekili Ahmet Şener ve 9 arkadaşının, TürMye Çay işletmeleri Kurumu kanun tek
lifine verilen oyların Sonucu 

(Kalbul edilmiştir.) 

ADANA 
Ali Rıza Güllü oğlu 
Melih Kemal Küçükte-
pepmar 
Ali Cavit Oral 
Emir H. Postacı 
Turgut Topaloğlu 

ADIYAMAN 
M. Zeki Adıyaman 
Kâmil Kimktoğ'lu 
AFYON KARAHlSAR 
Mehmet Rıza Çerçel 
Hamdı Hamaımıcıoğlu 
Ali İhsan UTubahşi 
Kâzım Uysal 

AĞRI 
Nevzat Güngör 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Salih Ay gün 
Vehbi Meşhur 

ANKARA 
Kemal Ataman 
Hüseyin Balan 

Osman Bölükbaşı 
Şinasi özdenoğlu 
Suna Tural 
Yusuf Ziya Yağcı 
Aydın Yalçın 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Şeraf ettin Yıldırım 
Mustafa Kemal Yılmaz 

ANTALYA 
Haaan Akçalıoğlu 
İhsan Ataöv 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekinserler 
Oya katılmıyanlar 

Acık üyelikler 

450 
244 
243 

0 
1 

200 
6 

[Kabul edenler] 
Ömer Buyrukçu 
Ömer Eken 
Rafet Eker 
Hasan Ali Gülcan 

ARTVİN 
Abdullah Naci Budak 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Nahit Menteşe 
ismet Sezgin 

BALIKESİR 
İbrahim Aytaç 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Kemal Erldem 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Mehmet Nurettin San-
dıkçıoğlu 
Osıman T a n 
Mevrut Yılmaz 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BİNGÖL 
Mehmet Sıddık Aydar 
Mehmet Bilgin 

BÎTLÎS 
Kenan Mümtaz Akışık 

BOLU 
Halil ibrahim Cop 
Ahmet Çakmak 
Kemal Demir 
M. Şükrü Kiykıoğlu 

BURDUR 
A. Mukadder Çiloğlıu 
Mehmet özbey 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Sadrettin Çanga 
Cemal Külâhlı 
ibrahim Öktem 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Kemal Bağcıoğhı 
Zekiye Gülsen 
Mesuıt Hulki önür 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Hazım. Dağlı 
Nurettin Ok ^ ^ 
Arif Tosyalıoğlu 

ÇORUM 
Kemal Demirer 
ihsan Tombuş 
Ali Naki Ulusoy 

DENİZLİ 
İlhan Açıkakn 
Mehmet Emin Durul 
Hasan Korkmazcan 

DİYARBAKIR 
Hasan Değer 
Behzat EgiM 
Necmettin Gönene, 
Sabahattin Savcı 
Nafiz Yıldırım, 

EDİRNE 
Illıami Ertem 
Veli Gülkan 

ELÂZIĞ 
Mehmjet Ayıtuğ 
Hayrettin Hanağası 
Ali Rıza Septioğhı 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Hasan Çetinkay* 
Sadık Perinçek 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Rasim Oinisli 
Rıfkı Danışman 
Selçuk Erverdi 
Gıyasettin Karaca 
Cevat önder 

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet Angı 
Şevket Asbuzoğlu 
B. Sıtkı Karacaşehir 
Orhan Oğuz 
Seyfi Öztürk 
M. Şemsettin Sönmez 

GAZİANTEP 
Şinasi Çolakoğlu 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz, 
Nizamettin Erkmen 
Hidayet ipek 
Abdullah Izmen 
M. Emin Turgutalp 

GÜMÜŞANE 
Mustafa Karaman 
Nurettin özdemir 
Ekrem Saatçi 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Talât Köseoğlu 
Hüsınü Özkan 
Ali Yılmaz 
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İSPARTA 
.Ali İhsan Balım 
Süleyman Demirel 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Cavit Okyayuz 
Hilmi Türkmen 

İSTANBUL 
ilhan (Egemen) Da-
rendelioğlu 
Eşref Derinçay 
Hüseyin Dolun 
ibrahim Elmalı 
Tekin Erer 
Nuri Eroğan 
Bahir Ersoy 
Orhan Kabibay 
Sezai Orkunt 
M. Kâzım özeke 
Osman özer 
I] hami Sancar 
Ak gün Silıivrili 
ismail Hakkı Tekinel 
Naime ikbal Tokgöz 
Mehmet Yardımcı 
Le'bit Yurdoğlu 

IZMlR 
Mustafa Akan 
Şükrü Akkan 
Muzaffer Fazlı Arınç 
Bu rha nettin Asutay 
Şeref Bakşık 
M. Hulusi Çakır 
Münir Daldal 
Nihad Kürşad 
Şinasi Osma 
Kemal önder 
Akın özdemir 
Orhan Demir Sorguç 
Ali Naibi Üner 

KARS 
Lâtif Aküzüm 

Musa Doğan 
Kemal Güven 
Veyis Koçulu 
Osman Yeltekin 

KASTAMONU 
Muzaffer Akdoğanlı 
Salbri Keskin 
Mustafa Topçular 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
Tufan Doğan Avşargil 
M. Şevket Doğan 
Hayrettin Nakiboğlu 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 
Feyzullah Çarıkçı 

KIRŞEHİR 
Mustafa Aksoy 
Mustafa Kemal Güneş 

KOCAELİ 
Vehbi Engiz 

KONYA 
irfan Baran 
Baha Müderrisoğlu 
Orhan Ok ay 
Tahsin Yılmaz öztuna 

KÜTAHYA 
Ahmet Fuat Azmioğlu 
ilhan Ersoy 
Mehmet Ersoy 

MALATYA 
Mustafa Kaftan 
İsmail Hakkı Şengüler 

MANİSA 
Veli Bakirli 
Süleyman Çağlar 
Mustafa Orhan Daut 
C. Selçuk Gümüşpala 
Mustafa Ok 
Hilmi Okçu 
Vehbi Sınmaz 
önol Sakar 

MARAŞ 
Veysi Kadıoğlu 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 

MUĞLA 
Ahmet Bulda nlı 
İzzet Oktay 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin Başer 
Esat Kıratlıoğlu 

NÎĞDE 
M. Naci Çerezci 
H. Avni Kavurmacıoğlu 
M. Nuri Kodamanoğlu 
Mevlüt Ocakçıoğlu 
Haydar Özalp 

ORDU 
Dengiz Ekinci 
Memduh Ekşi 
Ferda GHiley 
Hamdi Mağden 
Ata Topaloğlu 

RÎZE 
Hasan Baısıri Albayrak 
Sami Kumbasar 

SAKARYA 
Yaşar Bir 
B. Turgut Boztepe 
M. Vedat Önsal 

SAMSUN 
Yaşar Akal 
Doğan Kitaplı 
Nafiz Yavuz Kurt 
Bahattin Uzunoğlu 
ismet Yal emer 

SİİRT 
Mehmet Nebil Oktay 

SİNOP 
Hilmi İşgüzar 
Tevfik Fikret Övet 

SİVAS 
Hüseyin Çınar 

Kadri Eroğan 
Ekrem Kangal 
Yusuf Ziya Önder 

TEKIRDAÖ 
Orhatn Öztrak 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 
İsmet Hilmi Balcı 
İsmail Hakkı Birler 
Osman Hacıbaloğlu 
Mehmet Kazova 
Reşit Önder 
Yusuf Ulusoy 

TRABZON 
Ahmet İhsan Birincioğlu 
Necati Çakıroğlu 
Cevat Küçük 
Mehmet Ali Oksal 
Ahmet Şener 
Ali Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Hüseyin Yenipmar 

URFA 
Mehmet Aksoy 
Necmettin Cevheri 
Mehmet Ali Göklü 

UŞAK 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 
İsmet Kapısız 
Turgut Nizamoğlu 
Neşet Tanrıdağ 

ZONGULDAK 
Fuat Ak 
Ahmet Nihat Akın 
Hüseyin Baytürk 
Bülent Ecevit 
Cahit Karalcaş 
S. Tekin Müftüoğlu 
Kevni Nedimoğlu 

[Çekinser/ 
TRABZON 

Mehmet Arslantürk 
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ADANA 
Cevdet Akçalı 
Fazıl Güleç • 
M. Salâhattin Kılıç 
Kemal Satır 
Ahmet Topaloğlu 
Alpaslan Türkeş 
Hüsamettin Uslu 
Şevket Yılmaz 

ADIYAMAN 
Ali Avni Turanlı 
Yusuf Ziya Yılmaz 
AFYON KARAHÎSAE 
Hasan Dinç er 
Şevki Güler 
Süleyman Mutlu 

AĞRI 
Abdülkerim Bayazıt 

AMASYA 
Yavuz Acar 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
Orhan Alp 
Oğuz Aygün 
Orhan Birgit 
Siman Bosna 
Musa Kâzım Coşkun 
İbrahim Cüceoğlu 
Orhan Eren 
1. Sıtkı Hatipoğlu 
A. Sakıp Hiçerimez 
Mustafa Maden 
Emin Paksüt 
Osman Soğukpınar 
H. Turgut Tokeır 
Cemgizhan Yorulmaz 

ANTALYA 
Süleyman Çiloğlu 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 
(Başjkan) 

AYDIN 
Mehmet Çelik 
Yüksel Menderes 
Kemal Ziya öztüıfc 
(Bşk. V.) 
Fikret Turhangil 

[Oya haU 
(Bşk. V.) 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
Salih Zeki Altınfbaş 
öihat Bilgehan 
Mehmet Niyazi Gürer 

BİLECİK 
Mehmet Ergül 

BİTLİS 
Zeynel A'bidin İnan 

BOLU 
Nihat Bayramoğlu 

BURSA 
Nail Atlı 
Barlas Küntay 
Ertuğrul Mat 
Kasım Önadım 
Mehmet Turgut 

ÇANAKKALE 
Mustafa Çalıkoğlu 

ÇANKIRI 
Nuri Çelik Yazıcıoglu 

ÇORUM 
Cahit Angın 
Yakup Çağlayan 
Abdurrahmıan Güler 
Arslan Topçubaşı 

DENİZLİ 
Sami Arslan 
Fuat Avcı 
Hüdai Oral (İ.) 
Ali Uslu 

DİYARBAKIR 
Abdüllâtif Ensarioğlu 

EDİRNE 
Cevat Sayın 

ELÂZIĞ 
Samıet Güldağan 

ERZURUM 
Sabahattin Araş 
Turhan Bilgin 
Naci Gaeıroğlu 
Fethullah Taşkesenli-
oğlu 

GAZİANTEP 
Ali İhsan Göğüs 
1. Hüseyin Incioğlu 

%%yarilar] 
Mehmet Kılınç 
Erdem Ocak 
Muhittin Sayın (1.) 
Mehmet Lütfi Söylemez 

GİRESUN 
1. Kayhan Naiboğlu 

GÜMÜŞANE 
Necati Alp 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Halil Akgöl 
Mehmet Aslan 
M. Sait Reşa 

İSPARTA 
Hüsamettin Akmumcu 

İÇEL 
Kadir Çetin 
Celal Kargılı 
Turhan özgüner 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
İbrahim Abak 
İsimail Arar (B.) 
Mehmet Ali Aybar 
Sadettin Bilgiç 
Ferruh Bozbeyli 
Orhan Eyüboğlu 
Orhan Cemal Fersoy 
Hasan Güngör 
Mustafa Fevzi Güngör 
Rıza Kuas 
A. Şeref Lâç 
Haydar özdemir 
Turgut Topaloğlu 
Hasan Türkay 
Necdet Uğur 
Reşit Ültker 

İZMİR 
Şevket Ad al an 
Ali Naili Erdem 
İhsan Güroan fi.) 
Coşkun Karagözoğlu 
Talât Orhon 

KARS 
İsmail Hakkı Alaca 
Turgut Artaç 

Kemal Kaya 
Kemal Okyay 

KASTAMONU 
Orhan Deniz 
Mehmet Seydibeyoğlu: 

KAYSERİ 
Turhan Feyzioğlu 
Vedat Âli Özkan 
Enver Turgut 
Mehmet Türkmenoğlu 

KIRKLARELİ 
Beyti Arda 
Hasan Korkut 

KIRŞEHİR 
Cevat Eroğlu 

KOCAELİ 
Cevat Ademoğlu 
Nihat Erim (Başjbalkan) 
Sabri Yahşi 

KONYA 
Bahri Dağdaş 
Necmettin ErlbaJkan 
Sezai Erigun (B.) 
Mustafa Kubilay Imer-
Ihsan Kabadayı 
Necati Kalaycıoğîhı 
1. Ethem Kılıçoğlu 
ıSadi Koç aş (B.) 
özer ölçjmen 
Faruk Sükan 
Vefa Tanır 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
Ali Eribek 
Mesut Erez 
Kemail Kaçar 

MALATYA 
Hakkı Gökçe 
İsmet İnönü 
Ahmet Karaaslan 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 
Muammer Erten (I.) 
Kâmil Şahinoğlu 

MARAŞ 
M. Nejat Çuhadar 
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Atillâ İmamoğlu 
M. Zekeriya Künşad 
•Metaeit Öadal (t.) 
İbrahim Öztürk 

MARDİN 
Şevki Altındağ 
Seyfi Güneştan 
Abdulkadir Kermooğlu 
Abdulkadir özmen 
Abdurrahim Türk 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Muallâ Akarca 
Ali Döğerli 

MUŞ 
Nimet Ağaoğlu 
Kasım Emre (1.) 
Nermin Neftçi 

ORDU 
Ata Bodur 

Kemal Şensoy 
Orhan Vural 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
(B.) 
Salih Zeki Köseoğlu 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Güngör Hun 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Talât Asal 
Mustafa Boyar 
Kâmran Evliyaoğlu 
Nihat Kale 
îlyas Kılıç 
Hüseyin Özalp 

SIÎRT 
Zeki Çeliker 
Selâhattin Oran 
.Âdil Yaşa (1 Ü.) 

SİNOP 
Hilmi Biçer 
Mustafa Kaptan 

SÎVAS 
Enver Akova -
Vahit Bozatlı 
Ahmet Durakoğlu 
(Bşk. V.) 
Tevfik Koral tan 
M. Kemal Palaoğlu 
Mustafa Timisi 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 
Nedim Karahalil 
Mustafa Sabri Sözeri 

TRABZON 
Ekrem Dikmen 
Selâhattin Güven 

TUNCELİ 
Kenan Aral 

ıın-v 
Necati Aksoy 
Bahri Karakeçili 
Vehbi Melik 

UŞAK 
Orhan Dengiz 
Adil Timin 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 
Kinyas Kartal 
Fuat Türkoğlu 
Mehmet Salih Yıldız 
(I. Ü.) 

YOZGAT 
Abdullah Baştürk 
Celâl Ahmet Sungur 

ZONGULDAK 
Fevzi Fırat 
Ahmet Gün er 

[Açık üyelikler] 
Bursa 
Diyarbakır 
Edirne 
Elâzığ 
Malatya 
Nevşehir 

1 
1 
1 
1 
1 
ıc 

Yekûn 

>>»-<: 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

123 NCÜ I 

1 . 1 . 1971 

Saat : 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1. — Yüksek Hâkimler Kuruluna üye seçimi 
2. — Anayasa MaJhkemesine üye seçimi. 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

X I . — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener 
ve 9 arkadaşının, Türkiye çay dsleitmeleri ku
rumu kanunu teklifi (2/36) (S. 'Sayısı : 203, 
203 e 1 noi ek) 

n 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
in 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ- i 
TIRILAN İŞLER ' 

X 1. — Bursa Milletvekili Kasım önadım'm, 
Esnaf ve Sanatkârlar Sosyal .Sigortalar kanunu 
teklifi ve Adalet, İçişleri, Ticaret, Sanayi, Ça
lışma ve Plân komisyonlarından seçilen 4 er üye
den kurulu 4 numaralı Geçici Komisyon raporu 
2/13) («S. Sayısı : 201 e 1 nei ek) (Dağıtma ta
rihi : 18 . 3 . 1971) 

X 2. — Türkiye ile Avrupa Ekonomik toplu
luğu arasında bir ortaklık yaratan anlaşmaya 
ekli «Geçici Protokol» ün birinci maddesi uya
rınca 23 Kasım 1970 tarihinde Brüksel'de im
zalanmış olan katma protokol ve ekleri ile mali 
protokol, Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu 
yetki alanına giren maddelerle ilgili anlaşma 
ve son senetin onaylanmasının uygun bulundu
ğuna dair kanun tasarısı ve Gümrük ve Tekel, 
Maliye, Dışişleri ve Plân komisyonlarından 6 
şar üyeden kurulu 2 No. lu Geçici Komisyon ra
poru (1/406) (S. Sayısı : 331) (Dağıtma ta
rihi : 7 . 6 . 1971) 

X 3. — Köy İşleri Bakanlığı Kuruluş ve gö
revleri hakkında kanun tasarısı ve Köy İşleri 
ve Plân komisyonlarından 8 er üyeden kurulu 

tRLEŞÎM 

Perşembe 

15,00 

19 No. lu Geçici Komisyon raporu (1/310) (S. 
Sayısı : 311) (Dağıtma tarihi : 29 . 4 . 1971) 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
1. — Uşak Milletvekili M. Fahri Uğrasız-

oğlu'nutı, Millet Meclisi İçtüzüğünün 195 ve 196 
ncı maddelerinin değiştirilmesine dair tüzük 
teklifi ve gündeme alınmasına dair önergesi. 
(2/199, 4/155) 

2. — Eski Siirt Milletvekili Süreyya Öner, 
eski Amasya Milletvekili Reşat Arpacıoğlu, es
ki Diyarbakır Milletvekili Hilmi Güldoğan ve 
İstanbul Milletvekili İlhami Sancar'ın, Dilek
çe Karma Komisyonu Genel x Kurulunun 
12 . 3 . 1964 tarihli Haftalık Karar Cetvelin
deki 1316 sayılı Kararının Genel Kurulda görü
şülmesine dair önergeleri ve Dilekçe Karma Ko
misyonu raporları (Millet Meclisi 5/3; Cumhu
riyet Senatosu 4/66) (Millet Meclisi S. Sayı
sı : 171 ve 171 e 1 nci ek, Cumhuriyet Senatosu 
S. Sayısı : 442) (Dağıtma tarihi : 10.5.1971) 

3. — Eski Amasya Milletvekili Nevzat Şe
ner'in, Dilekçe Karma Komisyonu. Genel Kuru
lunun 1 .7 . 1963 tarihli Haftalık Karar Cetve
lindeki 399 sayılı Kararın Genel Kurulda görü
şülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Ko
misyonu raporları (Millet Meclisi 5/2; Cumhu
riyet Senatosu 4/68) (Millet Meclisi S. Sayı
sı : 172 ve 172 ye 1 nci ek; C. Senatosu S. 
Sayısı : 523) (Dağıtma tarihi : 10 . 5 . 1971) 

4. — Eski Mardin Milletvekili Talât Oğuz'
un, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulu
nun 30 . 4. 1964 tarihli Haftalık Karar Cetve
lindeki 1494 sayılı Kararın Genel Kurulda gö
rüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma 
Komisyonu raporları (Millet Meclisi 5/4; Cum
huriyet Senatosu 4/69) (Millet Meclisi S. Sa
yısı : 173 ve 173 e 1 nci ek; C. Senatosu S. 
Sayısı : 522) (Dağıtma tarihi : 10 . 5. 1971) 



5. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Veh- j 
bi Ersü ve 3 arkadaşının, Dilekçe Karma Ko
misyonu Genel Kurulunun, 22 . 5 . 1961 tarihli 
Haftalık Karar Cetvelindeki 2538 sayılı Kara
rın Genel Kurulda görüşülmesine dair önerge
si ve Dilekçe Karma Komisyonu raporları (Mil
let Meclisi : 5/6; Cumhuriyet Senatosu : 4/74) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 174 ve 174 e 1 nci ek; 
C. Senatosu S. Sayısı : 784, 784 e 1 nci ve 
2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 10 . 5 . 1971) 

6. — izmir Milletvekili îhsan Gürsan'm, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
9 . 7 . 1965 tarihli Haftalık Karar Cetvelinde
ki 3659 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşül
mesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komis
yonu raporları (Millet Meclisi : 5/5; Cumhu
riyet Senatosu : 4/76) (Millet Meclisi S. Sayı
sı : 175 ve 175 e 1 nci ek; C. Senatosu S. Sa
yısı : 898) (Dağıtma tarihi : 10 . 5 . 1971) 

7. — içel Milletvekili Celâl Kargılı, Anka
ra Milletvekili Suna Tural ile Sinop Milletve
kili Hilmi işgüzar ve Kocaeli Milletvekili Veh
bi En/gizin Genel af kanunu teklifleri ve Ada
let Komisyonu raporu (2/383, 2/430, 2/4)82) 
(S. Sayısı : 353) (Dağıtma tarihi : 15.6.1Ö71) 

8. — T. B. M. Meclisi Saymanlığının Mart, 
Nisan, Mayıs 1OT1 aylan hesaplarına ait Meclis J 
Hesaplan inceleme Komisyonu raporu (5/16) 3 
(S. Sayısı : 367) (Dağıtana tarihi : 16J6.1971) 

9. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi j 
Bifat öztürkçine'nin, Türk Kanunu Medenisi- j 
nin 485 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu | 
(2/9) (S. Sayısı : 3<6Ö) (Dağıtana .tarihi : 
16 .6 .1971) 

10. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in | 
Avukatlık Kanununun 7 nci maddesinin kaldırıl
ması ve 114 neti maddesinin değiştirilmesine dair J 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/284) (S. Sayısı : 359) (Damıtma tarihi : 
16.6.1971) 

11. — 654 sayılı Toplum zabıtası kurulması 
hakkında Kanunun 1 ve 3 ncü maddelerinin de
ğiştirilmesine dair kanun tasarısı hakkında C. 
Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve C. Senatosun
ca yapılan değişiklikler hakkında Millet Meclisi 
Plân Komisyonu raporu (M. Meclisi 1/78, C. 
Senatosu 1/1214) (M. Meclisi S. Sayısı: 27 ye 
2 nci ek, C. Senatosu S. Sayısı : 1570) (Dağıtma 
tarihi : 16.6.1971) I 

2 — 
j 12. — Kastamonu Milletvekili Sabri Keskin ve 

2 arkadaşmm, 6831 sayılı Orman Kanununa bir 
madde eklenmesine dair kanun teklifi hakkında 
C. 'Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve C. Senato
sunca yapılan değişiklik hakkında M. Meclisi 
Orman Komisyonu raporu (M. Meclisi 2/22, C. 
Senatosu 2/294) (M. Meclisi S. Sayısı : 108 e 
1 nci ek, C. Senatosu S. Sayısı : 1148) (Dağıt
ma tarihi : 16.6.1971) 

13. — Burdur Milletvekili Mehmet Özbey'in, 
eşinden beş sene ayrı kalan karı kocanın ayrıl
ması hakkında kanun teklifi ve Adalet Komis
yonu raporu (2/423) (S. Sayısı : 361) (Dağıtma 
tarihi : 16.6.1971) 

14. — Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlıoğlu 
ve 15 arkadaşının, Mehmeıt TevfikoğLu Hatice-
den doğma 1339 doğumlu Nevşehir Yenimahalle 
10 hanede kayıtlı Mustafa Parmaksız'm affı 
hakkında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu ra
poru (2/196) (S. Sayısı : 161 e 1 nci ek) (Da-
ğıtima tarihi : 2} . 6 .10171) 

16. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldan'm, 
Türk Ceza Kariununun, değişik 449 ncu mad
desinin 2 nci bendinin tadili hakkımda kanun 
teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/449) (S. 

I Sayısı : 366) (Öağıtma tarihi : 21 . 6 . 1971) 

3 16. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal 
I ve 19 arkadaşının, Devlet memurlannuı disdp-
I 1in cezalarının affına dair kanun (teklifi ve Ada-
| let Komisyonu raporu. (2/135) (S. Sayısı : 367) 

(Dağıtma tarihi : 31 . 6 . 19*7,1) 
1'7. — (Burdur Miilleltîvekil Mehmet özbey'in, 

Türk Ceza Kanununun 455 nci maddesinin 1 nci 
fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun teklifi 

| ve Adalet Komisyonu raporu (2/112) (S. Sayı
sı : 368) (Dağıtma tarihi : 21 . 6 . 1971) 

18. — Burdur Milletvekili Mehmet özbey'in, 
Türkiye 'de sabotaj yapanların ölüm cezası ile 
cezalandırıknalan hakkında kanun teklifi ve 
Adalet Komisyonu raporu (2/427) (S. Sayısı : 
369} (Dağıtma tarihi : 21.6.1971) 

19. — Cumhuriyet (Senatosu Tunceli Üyesi 
Arslan Bora'mn, Türk Ceza Kanununun 480 nci 
maddesine son fıkra olarak bar fıkra eklenmesi 
hakkında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu ra
poru (2/155) (S. Sayısı : 370) (Dağıtma tari
hi : 2 1 . 6.1971) 

00. — ı&L . 1 . H9TO ıgün ve 13(212 sayılı Genel 
I Kadro Kanununa ekli (2) sayılı cetvelin kaldı-



nlarak yerine bu kanuna ekli (2) sayılı cetve
lin konulması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet 
Senıatosu ve Bütçe Karma Komisyon başkanlık
ları tezkereleri (M. Meclisi 1/445; C. Senatosu 
1/1223) (M. Meclisi S. Sayısı : 371) C. 
Senatosu S. Sayısı : 1578) (Dağıtma tarihi : 
2 1 . 6.1971) 

21. — C. Senatosu İstanbul Üyesi Mebrure Ak-
soleyUn, ellerinde sağlık muayene fişi bulunma
yan İstiklâl madalyalı muharip gazilerle diğer 
bütün muharip gazilere Millî 'Savununa Bakan
lığınca sağlık (muayene fişi verilmesi hakkında 
kanun teklifi ve Millî Savunana Komisyonu ra
poru (2/301) (S. dayısı : 372) (Dağıtma tari
hi : 26 . 6 . 1971) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — 1076 sayılı Yedek Subay ve yedek aske
rî memurlar Kanununun 3 ncü maddesinin değiş
tirilmesine ve bu kanuna geçici maddeler ilâve
sine dair 97 sayılı Kanuna geçici bir madde 
ile 1076 sayılı Kanunun 97 sayılı Kanunla deği
şik 3 ncü maddesine bir fıkra eklenmesine dair 
kanun tasarıları ve Millî Savunma Komisyonu 
raporu (1/27, 1/248) (S. Sayısı : 246) (Dağıt
ma tarihi : 28.1.1971) 

2. — Kırklareli Milletvekili Mehmet Ata-
gün'ün, 44 sayılı Anayasa Mahkemesinin kuru
luş ve yargılama usulleri hakkındaki Kanunur: 
38 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/489) 
(S. Sayısı : 304) (Dağıtma tarihi : 8 . 3 . 1971) 

3. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım'm, 
çırak, kalfa ve ustalıik kıamum teklifi ve Sanayi, 
Ticaret, Adalet, Millî Eğitim, Çalışma ve Plân 
komisyonlarımdan seçilen 4 er üyeden kurulu 
5 No. lu Geçâei Komisyon raporu (2/14) (S. Sa
yısı : 126 ve 126 ya 1 nci ek) (Dağıtma tarihi •. 
10 . 3 .1971) 

4. — Asayişe müessir bâzı fiillerin önlen
mesi hakkında kanun tasarısı ve İçişi eri Komis
yonu raporu (1/80) (S. Sayısı : 123 ve 12a e 
1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 15 . 3 . 1971) 

5. — Maraş Milletvekili M. Zekeriya Kür-
şad'ın ve Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'-

ün, Maraş ilinin adının Kahraman Maraş olarak 
değiştirilmesine dair kanun teklifleri ve İçiş
leri Komisyonu raporu (2/162, 2/163) (S. Sayı
sı : 192 ve 192 ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
15 . 3 . 1971) 

X 6. — Bursa Milletvekili Kasım önadım'-
in, 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanu
nunum bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bâ
zı maddelerine fıkralar eklenmesine dair kanun 
teklifi ve Adalet, İçişleri, Ticaret, Sanayi ve Plân 
komisyonlarından seçilen 3 er üyeden kurulu 
6 numaralı Geçici Komisyon raporu (2/15) (S. 
Sayısı : 136. ya 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
18 . 3 . 1971) 

7. — İstanbul Milletvekili Nuri Eroğan'm, 
yasama ve yürütme organlarında görev alanla
rın mal bildiriminde bulunmaları hakkında ka
nun teklifi ve İstanbul Milletvekili Nuri Er
oğan'm önergesi (2/297) (S. Sayısı : 306) (Da
ğıtma tarihi : 24.3.1971) 

X 8. — Mardin Milletvekili Şevki Altın
dağ ve 14 arkadaşının, Çiftçi mallarının korun
ması hakkında kanun teklifi ve Afyon Kara-
hisar Milletvekili Süleyman Mutlu'nun önerge
si (2/171) (S. Sayısı : 307) (Dağıtma tarihi : 
25 . 3 . 1971) 

X 9. — Noterlik kanunu tasarısı ve Çalışma 
Adalet, Maliye ve Plân komisyonlarımdan seçilen 4 
er üyeden kurulu 9 numaralı Geçici Komisyon 
raporu (1/92) (S. Sayısı : 130 ve 130 a 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihi : 17 . 4 .1971) 

10. — Kayseri Milletvekili Enver Turgut ve 
8 arkadaşının, 17 . 7 . 1967 tarihli 506 sayılı 
Kamunun 123 ncü maddesinin 2 ve 3 ncü fıkra
sının kaldırılmıası ve bir fıkra eklenmesi ile 
tamir Milletvekili Burhanettin Asutay ve 4 ar
kadaşının, 606 sayılı Sosyal Sigortalar Kanu
nunun 123 ncü maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun teklifleri ve Çalışma ve Plân komisyon
larından 8 er üyeden kurulu 41 numaralı Ge
çici Komisyon raporu (2/496, 2/323) (S. Sa
yısı : 310) (Dağıtma tarihi : 27 . 4 . 1971) 

11. — 45 sayılı Yüksek Hâkimler Kurulu Ka
nununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine, 
3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin 
tadil ve ekleri ile Adalet Bakanlığı bölümüne 
kadro eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve 
Adalet ve Plân komisyonları raporları (1/185) 
(S. Sayısı : 212 ve 212 ye 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihi : 3 . 5 .1971) 



12. —• 6785 sayılı İmar Kan ununda bâzı de
ğişiklikler yapılması hakkında kanun tasarısı 
ile tsitambul Milletvekili Reşit Ülker'in, Millî 
kıyılar kanunu 'teklifi ve imar ve İskân, İçişleri 
ve Plân komisyonlarından 5 er üye seçilerek ku
rulan 7 nuımaralı Geçici Komisyon raporu (1/161, 
2/294) (.S. Sayısı : 137 ve 137 ye 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihi : 5 . 5 . 1971) 

13. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Yiğit Köker ile Ankara Milletvekili M. Kemal 
Yılmaz'm, Şehit Komando eri Mevlût Meric'in 
annesine, eşine ve çocuğuna vatani hizmet ter
tibinden aylık bağlanmasına dair kanun teklifi 
ile Ankara Milletvekili M. Kemal Yılmaz'm 
önergesi (2/503) (S. Sayısı : 316) (Dağıtma ta
rihi : 11 . 5 . 197.1) 

>< 18. — Gümrük kanunu tasarısı ve Cumhu
riyet Senatosu İstanbul Üyesi Mebrure Aksoley 
ve 10 arkadaşının, hastaların memleket içinde 
bulamadıkları ilâçları dış memleketlerden ge
tirtmeleri ve dış memleketlerden getirtecekleri 
ilâçlar için yapılacak işlemler hakkında ve Cum
huriyet Senatosu İstanbul Üyesi Mebrure Ak-
soley'in, 474 sayılı Kanuna ekli Gümrük Giriş 
Tarife Cetvelinin 87.11 tarife No. lu bölümü
nün değiştirilmesi hakkında kanun teklifleri 
ve Ticaret, Sanayi, Millî Savunma, Ulaştırma, 
Adalet, Maliye, Gümrük ve Tekel, Sağlık ve 
Sosyal Yardım ve Plân komisyonlarından seçi
len 3 er üyeden kurulu 16 numaralı Geçici Ko
misyon raporu (1/155, 2/43, 2/210) (S. Sayısı : 
162 ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 4 . 6 .1971) 

19. — 5 . 9 . 1963 tarihli ve 326 sayılı Ka
nunun geçici 1 nci maddesinin değiştirilmesi 
hakkında kanun tasarısı ile Konya Milletvekili 
İhsan Kabadayı ve 5 arkadaşının, Sakarya Mil
letvekili Hayretin Uysal ve 17 arkadaşının, İs
tanbul Milletvekili Hüseyin Dolun'un, Cumhuri
yet Senatosu Denizli Üyesi Hüseyin Atmaca ve 
5 arkadaşının, Cumhuriyet Senatosu Malatya 
Üyesi Hamdi Özer'in aynı mahiyetteki kanun 
teklifleri ve Maliye, Millî Eğitim ve Plân ko
misyonları raporları (1/366, 2/24, 2/81, 2/209, 
2/280, 2/420) (S. Sayısı : 340) (Dağıtma tari
hi : 8 . 6 . 1971) 

20. — 14 . 7 . 1965 tarihli ve 657 sayılı Dev
let Memurları Kanununa 14 . 8 . 1970 tarih ve 
13127 sayılı Kanunla eklenen ek 'geçici 5 nci 
maddenin değiştirilmesi hakkında kanun tasa
rısı ve Plân Komisyonu raporu (1/485) (S. Sa
yısı : 343) (Dağıtma tarihi : 1 1 . 6 .1971) 

21. — 3829 sayılı Devlet Konservatuvarı hak
kında Kanuna 'bir madde eklenmesine dair ka
nun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân komisyon
ları raporları (1/409) (S. Sayısı : 345) (Dağıt
ma tarihi : 15 . 6 . 1971) 

22. — Edirne'nin Lalapaşa ilçesi Çömlekpı-
nar köyü hane 1, cilt 5, sayfa 1 de nüfusa ka-
yıltlı Osmanoğlu, Nazmiye'den doğma 22.1.1987 
doğumlu Mehmet Yama ile aynı nüfusa kayıtlı 
Emin kızı, Fatma'dan doğma 1928 doğumlu 
Zehra Yama'nın ölüm cezalarına çarptırılmala
rı hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/43) (S. Sayısı : 346) 
(Dağıtma tarihi : 15 . 6 . 1971) 

14. — Türk Silâhlı- Kuvvetlerinde astsubay 
nıaslbedileaıılere giyecek ve teçhizat verilmesi 
hakkında kanun tasarısı ile Trabzon Milletve
kili Ahmet Şener ve 3 arkadaşınım, muvazzaf 
astsubaylara verilecek elbise vie teçhizat hak-
fcunda kanun teklifi ve İçişleri, Millî Savunma 
ve Plân komisyonları raporları (1/269, 2/376) 
(S. Sayısı : 318) (Dağıtma tarihi : 14:5.1971) 

15. —• Harb Okulları kanunu tasarısı iie İs
tanbul Milletvekili İlhamı Sancar ve 15 arkada
şının, Harb okulları kanunu teklifi ve Millî Sa-
vunmıa, Maliye ve Plân komisyonlarımdan seçi
len 5 er üyeden kurulu 22 numaralı Geçici Ko
misyon raporu (1/160, 2/142) (S. Sayısı : 323) 
(Dağıtma tarihi : 20 . 5 . 1971) 

16. ~- Harb Akademileri kanunu tasarısı ve 
İstanbul Milletvekili lihami Sancar ile 15 arka
daşının, Harb Akademileri kanun teklifi ve Ma
liye, Millî Savunma ve Plân komisyonlarından 
seçilen 5 er üyeden kurulu 22 numaralı Geçici 
Komisyon raporu (1/159, 2/143) (S. Sayısı : 
328) (Dağıtma tarihi : 25 . '5 . 1971) 

17. — İstanbul Milletvekili Eşref Derinçay 
ve Kâzım Özeke ve İzmir Milletvekili Burhanet-
tin Asutay ve 6 arkadaşı ile Denizli Milletvekili 
Hasan Korkmazean ve 7 arkadaşının, 506 sayılı 
Sosyal Sigortalar Kanununun, 1186 sayılı Ka
nunla değiştirilen, 78 nci maddesinin değiştiril
mesine ve bu kanuna geçici bir madde eklenme
sine dair kanun teklifleri ve Çalışma ve Plân ko
misyonlarından 8 er üyeden kurulu 41 numara
lı Geçici Komisyon raporu (2/463, 2/487, 2/512) 
(S. Sayısı : 337) (Dağıtma tarihi : 2 . 6 . 1971) 
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23. ~ Kastamonu iline bağlı Daday ilçesinin 
Uyukören köyü hane 9, cilt 5 ve sayfa 391 nu
marasında nüfusa kayütlı Mehmetoğlu, Necibe'-
den doğma 15 . 3 . 1943 doğumlu Hüseyin 
ören'in ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/48) (S. Sayısı : 347) (Dağıtana tarihi : 
16 . 6 . 1971) 

24. — Boğazlıy'an ilçesine bağlı Yeni Fakılı 
Bucağı Yiğitler köyünün 15 hanesinde nüfusa 
kayıtlı Döndü Şahin'den doğma Mehmet Aıli 
oğlu 2 . 1 . 1950 doğumlu Sırcalı köyünde otu
rur Hüseyin Şahin'in ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ada
let Komisyonu raporu (3/290) (S. Sayısı : 348) 
(Dağıtma tarihi : 16 . 6 . 1971) 

25. — Artvin ilinin Şavşat ilçesinin merkeze 
bağlı Kireçli köyünün 52 nci hane, 8 nci cilt 
ve 146 sayfasında nüfusa kayıtlı Mehmetoğlu, 
Güneş/ten doğma 4 . 2 . 1944 doğumlu Alim 
Gümüş'ün ölüm cezasına çarptırılmasına dair 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/53) (S. Sayısı : 349) (Dağıtma tarihi : 
15 . 6 . 1971) 

26. — Kastamonu iline bağlı Devrakânı ilçe
sinin Contay köyü, hane 4, cilt 23, sayfa 11 de 
nüfusa kayıtlı Hüseyinoğlu Fikriye'den doğma 
4 . 3 . 1944 doğumlu Süleyman Çelik'in ölüm 
cezasına çarptırılması hakkında Başbakanlıik 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/489) 
(S. Sayısı : 350) (Dağıtma tarihi : 15.6.1971) 

27. — Zile ilçesinin İğdir nahiyesi Büyük 
Aköz köyü hane 20, cilt 35, sayfa 73 te nüfusa 
kayıtlı Alioğlu, Hanım'dan doğma 1935 doğum
lu Abidin Demirbağ'ın ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/417) (ıS. Sayısı : 351) 
(Dağıtma tarihi : 15 . 6 . 1971) 

28. — İstanbul ilinin Sarıyer ilçesi, Büyük-
dere Dedekorkut sokak, hane 313, cilt 37 ve 

sayfa i l de nüfusa kayıtlı Saffetoğlu Havva'
dan doğma 8.6.1943 doğumlu Selâmi KodaPın 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başba
kanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/49) (S. Sayısı : 352) (Dağıtma tarihi : 
15 . 6 . 1971) 

29. — Aykut Alpergün'ün, Özel affına dair 
kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu 
(1/375) (S. Sayısı : 356) (Dağıtma tarihi : 
16 . 6 . 1971) 

X 30. — Afyon Milletvekili Rıza Çerçel ve 
Hatay Milletvekili Hüsnü Özkan'ın, Millî Hava 
Sanayiimizin kurulması mıalksaıdiyle Türk Hava 
Kuvvetlerinin güçlendirilmesine katılma payı 
hakkında kanun teklifi ve Millî Savunma, İçiş
leri, Maliye ve Plân komisyonlarından seçilen 
4 er üyeden kurulu 45 No.lu Geçici Komisyon 
raporu (2/462) (S. Sayısı : 354) (Dağıtma ta
rihi : 16.6.1971) 

31. — İbrahim Recep Ayışık'm cezasının affı
na dair kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu ra
poru (l/36y; (S. Sayısı : 355) ^Dağıtma tari
hi : 16.6.1971) 

X 32. —• Genel nüfus yazımı kanunu tasarısı ve 
Adalet, İçişleri, Dışişleri ve Plân komisyonların
dan seçilen 3 er üyeden kurulu 30 No.lu Geçici 
Komisyon raporu (1/86) (S. Sayısı : 358) (Da
ğıtma tarihi : 16.6.1971) 

33. — Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlıoğlu 
ve 9 arkadaşının, Türkiye Jeologlar odası ka
nunu teklifi ve Adalet, Enerji ve Tabiî Kay
naklar ve Plân komisyonları raporları (2/197) 
(S. Sayısı : 362) (Dağıtma tarihli : 21 . 6 . 1971) 

X 34. — Nüfus kanunu tasarısı ve Dışişleri, 
Adalet, İçişleri ve Plân komisyonlarından se
çilen 3 er üyeden kurulu 30 numaralı Geçici 
Komisyon raporu (1/93) (S. Sayısı : 363) (Da
ğıtma tarihi : 21 . 6 . 1971) 

(iMllet Meclisi 123 ncü Birleşim) 
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Dönem : 3 0 0 1 
Toplantı : 2 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : J U \ 

Türkiye ile Avrupa Ekonomik topluluğu arasında bir ortaklık 
yaratan anlaşmaya ekli «Geçici Protokol» ün birinci maddesi uya
rınca 23 Kasım 1970 tarihinde Brüksel'de imzalanmış olan kat
ma protokol ve ekleri ile malî protokol, Avrupa Kömür ve Çelik 
Topluluğu yetki alanına giren maddelerle ilgili anlaşma ve son 
senet'in onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı 
ve Gümrük ve Tekel, Maliye, Dışişleri ve Plân komisyonlarından 

6 şar üyeden kurulu 2 No. lu Geçici Komisyon raporu (1 /406) 

T. C. 
Başbakanlık 16 . 12 . 1970 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71 -1118/8887 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kuruluncıa 
30 . 11 . 1970 tarihinde kararlaştırılmış olan («Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu arasında 
bir ortaklık yaratan Anlaşm-a» ya ekli «Geçici Protokol» ün birinci maddesi uyarınca 23 Kasım 
1970 tarihinde Brüksel'de imzalanmış olan Katma Protokol ve Ekleri ile Malî Protokol, Avrupa 
Kömür ve Çelik Topluluğu Yetki Alanına giren ımaJcMelerle ilgili Anlaşma ve sioın senet'iın onay
lanmasının uygun, bulunduğuna dair kanun tasarısı) ve gerekçesi ile ekleri ilişik olarak sunul
muştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim, Süleyman Demirel 
Başbakan 

G E R E K Ç E 

1. Bu tasarı ile Yüksek Meclislerinin tasviplerine sunulan anlaşmalar, 12 Eylül 1963 te im
zalanıp 4 Şubat 1964 tarih ve 397 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ve bu çerçevede 20 
Aralık 1964 tarih ve 6/3930 sayılı Bakanlar Kurulu kararı uyarınca 1 Aralık 1964 te yürürlüğe 
girmiş olan Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu arasında bir ortaklık yaratan Anlaşmanın 
ikinci dönemine geçişi sağlamaya matuftur. 

Bilindiği gibi, Ankara Anlaşması Türkiye'nin uzun vâdede Avrupa Ekonomik Topluluğuna 
tam üye olarak katılması yolunu açık tutmaktadır. Anlaşma, bu amaoa ulaşmak için, başlangıç 
kısmında da belirtildiği üzere, Türkiye ekonomisinin hızlandırılmış kalkınmasını ve Türk halkının 
çalıştırılma seviyesinin ve yaşama şartlarının yükseltilmesini sağlama gereğini tümü ile göz önünde 
bulundurarak, taraflar arasındaki ticari ve ekonomik ilişkileri aralıksız ve dengeli olarak güçlen
dirmeyi teşviki ve bu yolla Türkiye ekonomisi ile topluluk üyesi devletlerin ekonomileri «arasında
ki arayı azaltmayı hedef olarak kabul etmiştir. 



— a — 
Ankara Anlaşması, yapısı itibariyle, bu geniş almaçlarının tedrlieen gerçekleştirilmesine yöne

len programı tesbit elden bir kadro anlaşmasıdır. Bu program çerçevesinde Türkiye'nin topluluğa 
tam üye olarak katılması yolunda üç aşama öngörülmüştür. (Ank. Ani. Mad. 2/3) : 

a) Türkiye'nin geçiş dönemi ve son dönem boyunca kendisine düşecek vecibeleri üstlenebil
mesi için topluluğun da yardımı ile ekonomisini güçlendireceği hazırlık dönmemi. (Ank. Ani. Mad. 
3/1), 

b) Taraflar arasında bir gümrük birliğinin tedricen gerçekleştirilmesi ve bunun için gerek
li ekonomik politika yakınlaştırmalarının yapılacağı geçiş dönemi. (Ani. Mad. 4), 

c) Gümrük (birliğine dayaman ve tarafların ekonomik politikaları arasındaki koordinasyonun 
güçlendirileceği son dönem. (Ank. Ani. Mad. 5). 

Nihayet, bu gelişen düzen içerisinde Anlaşmanın işleyişi topluluğu kuran Andlaşmadan doğan 
mükellefiyetlerin tümünün Türkiye tarafından üstüenelbileıceğini gösterdiğinde Türfcliye'nin toplu
luğa tam üye olarak katılması olanağı inıceleneee ktin 

2. Ankara Anlaşması hazırlık döneminin normal süresini beş yıl olarak tesbit etmiştir. (Ankara 
Anlaşma Mad. 3/2) Öte yandan bu dönemden geçiş dönemine intikal otomatik şekilde olmaımaktadır. 
Anlaşmanın yürürlüğe girişinden dört yıl sonra, Ortaklık Konseyi, Türkiye'nin ekonomik durumu 
göz önünde bulundurarak, ikinci dönemin Ankara Anlaşmasında esasları tesbit edilmiş muhtevası
nın uygulama şartlarını bir katma protokol ile yürürlüğe koyma imkânlarını inceliyecefctir. 
(Geçici protokol Madde 1/1). Bu inceleme sonucunda taraflar ahlaşjmjaya varırliarsa, Eatlma 
Protokol, imzalanmasını mütaakıp, tarafların her birince uyulması gereken Anayasa usullerine 
göre tasdik edilerek yürürlüğe girecek ve böylece geçiş dönemi hukukan ve fiilen başlamış ola
cak (ıGeçiei protokol <mad, 1/1); Katma Protokol ınüzakerelerinde bir mutabaikat hâsıl olmazsa, 
geçici protokolün birinci maddesinin 2 ve 3 ncü fıkraları çerçevesinde hazırlık döneminin süresi
ni uzatmak yoluna gidilecektir., 

•3. Yukarda belirtilen usul çerçevesinde - Anlaşma 1 Aralık 1964 te yürürlüğe girdiğine gö
re - ortaklığın ikindi dönemine geçiş konusundaki müzakerelerin 1 Aralık 1968 'tarihinden itibaren 
başlaması gerekiyordu. Ancak, geçiş dönemine initikal konusunun önemini ve bu dönemin muhte
vası ile ilgili meselelerin teknik karakterini göz önünde bulunduran taraflar, yukarda belirtilen 
tarihten bir yıl kadar önce, müzakerelerde ele alınacak başlıca meseleler üzerinde «haizırlık ça
lışmaları» yapmayı kararlaştırmışlardır. 

iBu çalışmaların yürütülmesi ile geçiş dönemine intikal konusunda Ankara Anlaşmasında ön
görülen süreler içerisinde müzakerelere başlanman, ortaklığın teşriî denetleme organı olan Karma 
Parlâmento Komisyonu ile icra organı olan Ortaklık Konseyi arasında, başlangıçtan itibaren 
sıkı bir temas ve tam bir görüş birliğiyle gerçekleştirilmiştir. Nitekim, Karma Parlâmento Komis
yonu, hazırlık çalışmalarının süratle intacı ve müzakerelerin, ikinci döneme geçiş perspektifi içeri
sinde, zamanında başlatılması yolunda Nisan ve Eylül 1968 de Venedik ve İstanbul toplantıların
da tavsiye kararları kabul etmiştir. 

4. Yuikardaki pragraflardaki yer alan açıklamaların da ortaya koyduğu üzere, geçiş dönemi 
müzakereleri iki önemli özellik arz etmektedir. 

Bunlardan birincisi, müzakerelerin başlangıçta verilmiş bir kararı - ikinci doneme geçiş kara
rını - uygulama alanına koymak şeklinde bir nitelik taşımaması, aksine, geçiş kararının, müzake
reler sonunda her iki tarafın da tatminkâr bulacağı bir katma protokol modeli üzerinde anlaşma
ya varılması halinde alınacak olmasıdır. Bu anlayış içinde, müzakerelerin açılması yolunda verilen 
karar ise, •ancak Türkiye ve topluluğun 'her iki taraf için tatminkâr bir katma protokol modeli 
çerçevesinde ikinci döneme zamanında geçmek» arzularının ifadesi sayılmak gerekir. 

İkinci özellik, müzakerelerin kapsamı ile ilgilidir. Katma protokol müzakerelerinin amacı bu 
dönemin kapsamını tesbit etmek değil, Ankara Anlaşmasında geçiş döneminin esasları ile ilgili 
olarak yer alan temel müesseselerin uygulanış şekil, şart ve sürelerini tesbit etmektir. Anlaşma
ya göre, geçiş döneminin bu temel müesseseleri : 

a) Türkiye ile topluluk arasında kurulacak gümrük birliği; 
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b) Ortaklığın iyi işlemesini sağlamak için Türkiye'nin ekonomik politikalarını topluluğunki-
lere yaklaştırmak üzere yapılacak ortak eylemlerdir. (Ort. Ani. Mad. 4). 

Anlaşmada, ayrıca, bu iki müessesenin başlıca unsurları da açıklıkla sayılmıştır. Buna göre, 
taraflar arasındaki mal alış - verişlerinin tümünü kapsıyacak olan gümrük birliği : 

«— 'Topluluk üyesi devletlerle Türkiye arasında, ithalâtta olduğu gibi ihracatta gümrük vergi
leri ve eşit «ıtkili resimlerin ve miktar kısıtlamalarının, millî üretime, Anlaşmanın hedeflerine ay
kırı bir korunma sağlamayı gözeten eş etkili başka her türlü tedbirin yasaklanmasını; 

— Türkiye'nin üçüncü memleketlerle ilişkilerinde, topluluğun Ortak öümrük Tarifesinin ka
bulünü ve toplulukça dış ticaret konusunda uygulanan sair mevzuatta yaklaşmayı» 

Hedef tutmaktadır (Ort. Ani, Mad. 10). 
'Bunun yanında ortaklık rejimi, gümrük birlimi çerçevesinde, yailnız sanayi maddeleirl mübadele

lerinde geçerli olmıyaeak, ayrıca, topluluğun ortak tarım politikası göz önünde bulundurulacak, 
tarıma ve tarım ürünleri mübadelelerine de teşmil edilecektir. (Ort. Ani. Mad. 11). 

Türkiye ile Topluluk arasındaki ekonomik entegrasyonun diğer unsurları olan ekonomik 
politikaların yakınlaştırılması (konusundaki «'Ortak 'eylemler» isa Anlaşmanın üçüncü 'bölümün
de sayılmıştır. Bu1 eylemler, getfçek ve tüzel k i i l e r (m'ad, 13 - 14) ve sermaye (ımaid. 19 ve 20) 
hareketlerinin ıserbe^tleştiriimesi; koordon© ve giı terek ortak bir ullaşıtıtfma (mad1. 15), ekonomi 
feomjonlktür maliye ve patta (mad. 17), kambiyo (mad. 18) ve dış ticaret (Imad. 21) politi-
Ikaısı uygulanması; rekabet, vettgilem'e ve mrevzuatın yakınlaştırılmiası alanlarında; Ortak Pazar 
içerisinde öngörülen esasların Ortaklık ilişkileri çerçevesinde de tejdricen yürürlüğe konma
sına ilişkindir. 

Bu ge'nel şema göz önünde bulundurulduğunda Katma Protokolün yeni bir (model gc-
tirm-e^ten ziyade bir uygulama protokolü niteliği taşıdığı ve Türkiye ile Topluluğum, Or
taklık Anlaşmasını imlzalamaklal yüklendikleri vecibeleri fiilen yürürlüğe koymayı sağladığı 
anlaşılacaktır. 

5. Kadrosu ve usulü yukarıda arzoluınan Geçiş dönemi müzakerelerine başlarken Hükü-
metilmiiz /meısele'yi, ekbntomik' plânda1,, anılaşmada da üzerinde durulan iki unsuru değerlendire
rek, sonuca bağlamıştır, anlaşmiada da üzerimde ıdurulan ilki ulnlsurui değettlendirereik sıonuea 
bağlanmış'tır. Bumlair, hazırlık dönenı'irlde Türkiye'ninl kayidetltiği ekoın<olnıik gelişme ve Or
taklık Anlaşması çerçevesinde hazırlık döne'minin uygulanmasından alınan! somunlardır. 

Ancak, bu iki ulakta hakkında bilgi vermeden Hükümetimizin, politik alçıdan, meseleye 
yaklaşım tarzını da kısaca açıklamak yo rinde olacaktır. 

Bilindiği gibi, Batı Dünyası ve özellikle Avrupa ile işhirliğinıi arttırmayı dış plolitikası-
nıın temel hedeflerimden biri olarak kabul öden Türkiye, Batı - Avrupa .ülkelerinin yürüt-
meSkte olduğu entdgralsyon] hareketine- katılmayı politika ve ekonomik çTlkarlairma uygun 
bulmuş ve bu katılmaman Ortaklık Anlaşmasında yer alan ve genel çizigileıri yukarıda 
açManaln moldel içerisinde Türkiye'niın kalkınmasının ihtiyaçlarına da cevap veredeki ger-
çekleSşelbileeeği iınamlcıyla Ortaklık Anlaşmiaismıı imzalamıştır. Ortaklık ilişkilerimin dış politika
mız i'çeriısindekii yönü toaıbul1 Gidildiğimde, Ortaklığın yeni biıt dönemine geomefe söz ko
nusu (olunca bu meseleyi ele alış tarzının da elbette, yapıcı ve gelişmeyi sağlayıcı vasıfta 
olması gerekeceği kabul edilecektir. Bu anlayış içeırsikıe, Ctumluuriıyet Hükümeti, hazırlık 
dönielm&nli iziyecek ikinci döneme imitilkali, Türkiye yönünden en uygun şartlar içerisinde de 
geçişi sağlamlak amıaciylle ele almıştır. 

'Ö. Bkondmik alamda Hükümetçe değerlendirilen unsurların ilki Türkiye'nin hazırlık dö
nemimin uygulama süresine tekabül edelı 1%5 - 1D69 devresinde gerçelkleştiıdiği ekon'oımik 
gelişmedir. 

Bu çerçeve içerisinde, hazırlık döneminin kantitatif bir değerlendirmesini de aynı yönlerden, 
yani 1964 - 1969 devresinde Türkiye'nin gerçekleştirdiği ekonomik kalkınma ve topluluktan te
min edilen ticari sürüm kolaylıkları ile malî dış kaynak imkânlarının kullanılma şekli bakımla
rından yapmak gerekir. 
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Türkiye'nin genel ekonomik gelişmesi bakımından hazırlık dönemi, şüphesiz, Kalkınma Plânla

rımızda yer alan hedefler açısından tahlil etmek ve bu çerçevedeki gerçekleştirmeye göre sonuca 
varmak doğru olur. Konunun bu yönü Kalkınma Plânımızın uygulanması ile ilgili yıllık program
larda bütün ayrıntıları ile açıklanmıştır. Bu itibarla, burada hazırlık döneminde millî ekonomi
mizde kaydedilen gelişmenin Ortak Pazarla ilişkilerimiz çerçevesi içinde kısa bir tahlilinin yapıl
ması ve son beş yıl içinde elde edilen neticelerin Anlaşmamızın öngördüğü hedefe uygun düşüp 
düşmediğinin değerlendirilmesi söz konusudur. 

7. Hazırlık döneminin beş yıllık normal uygulama süresi, birinci Beş Yıllık Plân devresinin 
son üç yılı ile ikinci Beş Yıllık Plân devresinin ilk iki uygulama yılını kapsamaktadır. Bu dönem 
içinde ekonomimizin genel yapısında büyük ölçüde değişmeler geldiği söylenemez. Bununla bera
ber, belirli bir süre sonra ekonomimizin genel görüntüsünü değiştirme yönündeki kalkınma ça
balarımızda genel olarak başarıya ulaşılmıştır. Bunların başında, kalkınma plânımızda ön
görülen kalkınma hızının gerçekleştirilmiş olması gelmektedir. 1964 yılını 100 olarak 
alırsak 1969 yılındaki CfSMH artışı 139 a tekabül etmektedir. Bu neticenin kötü hava şartları 
yüzünden tarım alanında öngörülen seviyeye erişilmemiş olmasına rağmen gerçekleştirilmiş olması 
ayrıca önemlidir. Gerçekten, 1964 tarımsal üretimi 100 olarak alınırsa üretim 1969 da ancak 112 
olabilmiştir ki, bu nisbet Plânımızda öngörülen tarımsal üretim artış hızının hayli altındadır. Bu
na karşılık sanayi endeksi 1964 te 100 olarak alınırsa, 1969 da 166 ya yükselmiş, hizmetler sektö
ründeki gelişme ise, aynı dönem zarfında 100 - 149 olmuştur. 

Netice olarak, bu gelişmeler millî gelirimizde tanım. ıs'eiktörünün payı 1964 te % 39,4 ten 1969 
da % 32,1 e düşmüş, buna karşılık sanayiin payı, % 17,5 ten % 21,1 e hizmetler sektörünün payı 
ise, % 43,1 den % 47,8 e yükselmiştir ki, bunu ekonomimizin yapısında sanayileşme yönünde bir 
ilerleme olarak nitelendirmek mümkündür. 

8. Söz konusu beş yıllık dönem içinde dış ticaretimizin genel yapısında büyük değişiklik ol
mamakla beraber, 1964 yılında 410 milyon dolar olan ihracat 1969 yılında 536 milyon dolara yük
selmiştir. 1964 ihracatı 100 olarak alındığı takdirde 1969 ihracatının 131 e yükseldiği görülmek
tedir. Aynı şekilde, 1964 te 537 milyon dolar ithalatımız da 1969 de 801 milyon dolara çıkarak 
% 49 aranında bir artış göstermiştir. 

Kısaca temas edilen bu veriler, Ortaklığımızın ve Kalkınma Plânımızın uzun vadeli hedefleri ile 
birlikte göz önünde tutulmuş ve hazırlık, döneminde gerçekleştirilen gelişmenin, ekonomimize, An
laşmada göngörülen program içerisinde yeni bir döneme geçmeye imkân verecek ölçüde bir güc 
kazainldıırldığı s/onucunu lortaya Ikoyacak niteliktedir. 

9. Türk ekonomisinde geride bıraktığımız yıllarda izlenen İm gelişmenin yanı sıra, Ortaklık 
Anlaşmamız çerçevesinde Toplulukla kurulan özel ilişkimizin hazırlık döneminde gösterdiği gelişme 
incelenirken, konuyu, Anlaşmadaki ayırım içerisinde, ticari ve malî ilişikler olarak iki kısımda 
ele almak gerekir. 

Bu alanlardanxhazırlık döneminin ticari hükümleri Anlaşmaya ekli Geçici Protokolde, malî hü
kümleri de Malî Protokolde yer almıştır. Söz konusu hükümler tek taraflı 'Oilaraik Türkiye'nin 
yararlanmasına tahsis edilmiş imkânlara ilişkin bulunduklarından, yapılacak değerlendirme de 
Türkiye'nin bu imkânları kullanabilme oranı açısından yürütülecektir. 

10. Türkiye'nin ticari alanda Ortaklık Anlaşmasının yürürlüğe girişiyle birlikte elde ettiği sü
rüm kolaylıkları, Topluluğa yönelen ihracatımızın, değer olarak, genellikle % 30 ilâ 35 ini tem
sil eden geleneksel dört tarım ürünü - tütün, kuru üzüm, kuru incir ve findik - için açılan indirimli 
tarife kontenjanlarıdır. Bu kontenjanlar, esas itibariyle, Ortaklık Anlaşmasının yürürlüğe giri
şinden önceki yıllarda Türkiye'nin söz konusu ürünlerde gerçekleştirdiği Topluluğa yönelen ih
racatının ortalamasının belirli bir oranda artırılması suretiyle tesbit edilmiştir. 

Miktarları Ortaklık Anlaşmasının yürürlüğe girişinden sonra iki defa artırılan bu kontenjan
larla tanınan sürüm kolaylıklarının başlıca amacı, gerek seçilen maddelerden grekse kontenjan 
miktarları ve tarife indirimlerinin hesaplanış şeklinden de anlaşılacağı gibi, Topluluğa ihraç 
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ettiğimiz geleneksel ürünlerde bıı ihracat miktarlarının, bir gerilemeye mânız kalmadan, normal 
ölenler içerisinde artmasını ve özellikle, Yunanistan gibi, aynı ürünlerin başlıca üreticilerinden biri 
olan "bir ülkenin, Atina Anlaşması çerçevesinde temin ettiği anvantajlar dolayısiyle, .Türkiye'nin 
Altılar pazarlarındaki yerini kaybetmemesini sağlamak idi. 

Grçekten, Anlaşmanın müzakeresi sırasında, Ortak Pazar ülkelerine yarım yüz yılı aşan bir 
süredir düzenli olarak ihracettiğimiz ve talebi belirli bir istikrar hattâ düşme eğilimi gösteren bu 
geleneksel maddelerde, tarife indirimlerinin.süratH bir ihracat anlısı yaratması ne Türkiye ne de 
Toplulukta beklenen bir olay değildi. 

Buma nağmen, hazırlık 'döneminde söz konusu dört ımaddıede topluluğa yönelen ihracatımız, ıge-
refc dünyaya ve topluluğa yönelim gendi ihra e altımız gerekse ayna «Haddelerde Toplulluik duşunda 
kalan ülkelere yaptığımız ihracatta kaydedilen artış oranlarını bayii aşan 'bir iğdişime (hızıma 'eriş
miştir. Bu çerçevede, Ihazırlık dönemimde dört ima dd ede Topluluğa ihracatımız, değer olarak, 
% T1Y,16 artarken, aynı maddelerde Topluluk dışındaki ülkelere ihraeaıtımıtzıjm % ı6;6 azalması, «sü
rüm kolaylıklarının yalnız Altılıardaki pazarımızı korumakla kaüimayıp ihracatı 'teşvik yönlünden 
de azımsan'mıyacalk İbir etki gösterdiğini 'ortaya koymaktadır. 

d i . Hazırlık döne minide Toplulukla üze'l ticari ilişkilerimizin kapsamınla 'giren ikime! tsıeri su
num koilayilukları, Geçici Protokolün '6 mcı maddesindeki imikâmdam yararlanarak, yemi ühraç mad
delerimiz için, belirli (kontenjanlar dâihilinde veya 'böyle ibir sınırlandırma olmadan, Gümrük Ver
gisi indirimi 'şeikllimde uygulanan tercihlerdir. Bu avantajlardan faydalanan maddelerimiz, diğer 
dönt ürünün aksine, ihracat açısımdiam ünieimıli ibir potansiyel (görülen ve İkinci Beş Yıllık Plân dö
neminde yüksek ihracat hedefHeri tesbit edilen sektörlerden seçilmiştir. Dıeniz ımahsuillleri, (taızıe 
üzüm ve narenciye, kalite şarapları ve bâzı dokuma çeşitlıerinde lı%'3 yılımdan itibaremı uygulanan 
bu sürüm kolaylıkları 'eerç ev esinde gere ekleştiril en ihracat, henüz istikrarlı bir ihracat temposu
na ikavuşmaımiiş bu ürünlerde, iki yıllık uygulamaya dayanarak kesin hülkümllere varmayı ımümkün 
kilmamaktadır. Bunlunla birlikte,. özellikle taze üzüm ve narenciye üe dokuma ısiektöriümıdte ihra.ca-
tm som yılda önemli sayılacak seviyelere ullaştığı ve artık ibir «pazara ıgiriış» olayımın Igerçekleşmiş 
bulunduğu imlüşahede edilmektedir. 

112. Yujkardaki paragraflarda verilen bilgilerini ışığımda hazuMc döneminin ticari uygulaması
nın 4 »genel (bir değerlendinmesini yapmak (gerekirse, bu alanda alınan sonuçların başarılı ısayılabile-
oeğini söylemek 'mümkün ıgöriülmektedir. Gerçekten, dört 'geleneksel üründeki ihracat artışı tab-
minılerim ötesindeki 'oranlara utaışırkem, yeni sürüm kolaylıklarından yaranlaman maddelerdeki 'ge-
lişnıie Topluluğa yönelen ihracatımızı çeşitli endir inek bakımımdan olumlu sunucularına ,gösftermeye 
ibaışlamıiştır. Bütün bu unsurların etkisiyle, Topluluğa yönelen İhracatımızda, bazırlık dönemi (bo
yunca, genel ihraçatımizdakıi artış oranını aışan bir gelişme görülmüştür. Bu endeks, genel ihraca
tımızda da önemli bir düşimıe 'olduğu İ968 yıllı ılığında, daima genel ihracatımızın 'artış endeksi üze
rinde bir seyir takibetmiş ve neticede, Topluluğun hazırlık döne'mdı Ibaışlangıcında ihracatımızda 
% 3İ3,'5 olan yeri, 19ı09 somumda, 6,5 puvamlık bir yüikseilmeıyle % 40 a ulaşmıştır. 

ıl3. Hazırlık döme'minde Taplulukljia ilişkilerimizin ikinci cephesini, 'Ortaklık Anlaişımasma ekli 
Mıalî Protokol ile sağlananı toplam 1(75 mdılıyon do arlık dış kaynağım k u l anılması teşkil eifemekte-
dir. Türkiye'nin kalkınma puanlarımda yer alam ve Ortaklık Anlaşmasının (hedeflerinin ıgerçeklleşimie-
simie yardımcı nitelikte ıgürülem Devlet sektörüne vöya üzıel sektöre ait allltyapı ve sıanayi projeleri
nle talhsis «dillen bu krediler, Topluluğum finansman organı lolan Avrupa Yatırım Bankası kama-
liyle temim edilmiştir. 

d Aralık Iİ9I64 - 1 Aralık 1909 devresi için 'öngörülen bu kredilerin ıtıamamı İhalem mukav efeye 
(bağlanmış bulunmaktadır. Bu 'çerçevede Toplluluğun .kredilerinin - 106 milyon dolar ile - en önemli 
bölümü Devlet sektörünüm 'gerçeklleşltirnıekte olduğu altyapı projelerime tahsis olunmuş, samayi a'ia-
mımida ise, kredilerim % 56,7 si - 39,2 milyon dolar - (kamu sektörüne ve % 43,3 ü de - '29,9 milyon 
dolar - öızel sektöre ayrılmıştır. 
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Amkşmada ionlgörüien 'firuaınısnuaın imkânıaıım hazırlık dö'nemâı fcoyuımca fiilen kullaınnihişit »esas üi-
ibarilyie, italhsis edildikleri projelerin gerçekleşme durumlarınla paralel (bir sieyir takih etmiştir. 'Ni
tekim, daha küçük çaptJaki sanayi projelerime «r!(t krediler süratle kullanılırken, (Eehan, iGlölkçıekaıya 
ıbarajiları, Gediz havzasıınıın Sulamia teşrifleri gilbi hüylük 'allüyapı projelerime tfaihısd® ©dilem (kredililerin 
kullanımı, Ibu projelerin tsonulçllandırajlmasınıın 'zıa'mam .alması dolayısıiyle daha ıaği'r cfereyan löfenilgitir. 
Bu çerçevede, 80 Kasım 1970 tarihi liftihariyle fiilen kufllanulatn kredililer toplaimı 120' ımilyon dolara 
ülaşimıştır. 

Netice olarak, yukarda 'açıklamam şartlar iç erişimde, Ortaklık Anlaşmasıınıda lömigörülem ımıalî 
yardım imkânı, (beş yıllık (bir devrede, fcalkımmıa plânilramıizda yer alan 45 yaJtumm projesimdm dış 
fiınansmaın Miyaçlaranı - ıtamıamıeın Veya ikıısımıem - 'karşılamak suretiyle, (bunların gerçekleştirilırne-
lerinıi sağlamış (bulumınıalkitiadır. 

Ayrıca, (bu krediler, uJyguliaımıanın kamalıma oturtuilnıasıjnıni ıgerçeMieşltiğ} ilk iki yıl dışında, 
Türkiye'nııitn telmin ettiği proje kredisi şeklindeki dış kaynaklar içerisinde, '% 20 ilâ 30 oranları 
arasıauda değişen Ibir yer ıtultımuştar. 

(Bütün bu unsurların değıerlendiriilmösi, ortaklık Viskilerimizin, malî alamda, 'Türkiye'nin kal
kınmasını finanse 'edehilmıelk üzıere ihtiyaç duyduğu dış kaymaklanın Itemimindei özellikle bu 'konu
da uluslararası yardım konjornktürünlün darboğazlar yaratahfflleoek yönde oiluimsuiz gelişmıeller (gös
terdiği hir devrede, löniemHi hir tokam 'olarak ortaya çıkıp kullanıldığı sonucuma varmayı (mümkün 
kılrmaktadi'r. 

14. Geçiş dönemi (hakkında (bir karar -adamak durumuma 'gelindiğimde, Hükürmetimiız, ekonomik 
alamda Türkiye'min hazırlık döneminde (gerçekleştirdiği kalkınma ile Ortaklık ilişkilerinin (buma 
katkısı şeklinde ele alınan daha ıçlok riçe dönük bu unsaırıları>rı değerlendirilmesi yanında, Toplu
luğun uluslararası plânda, 'aynı idömemde Igeçirdiği gelişmenin 've bu ıgelişmıenin Islonueu 'olanak 
Avrupa'da (ortaya çıkan yeni 'ekonomik Ve politik 'ortamın da, 'Türkiye'nin dış ilişkilerine ieftkiM 
olaıbileciek yönleriyle, ayrıca üzerinde durmuştur. 

Bu açıdan -önce işu (hususu teshit gereklidir: Kuruluşunda amaçlarının 'genişliği ve (bunlara 
ulaşmak için öngördüğü (vâdelerin yakınlığı, kıit'a çapında bu açıklıkta bir birleşime yolumda ilk 
teşebibüis olan Ortak Pazar hareketinim (bâzı çevrelerde, (geleceği ibalkımımdan, şüphe ve tereddütle 
karşılanmasına yol açmıştı. Ameak, Topluluğun geride bırakılan lomiıki yılda (gösterdiği hızılı geliş
me ve başarılı uygulama Ibu 'görüşleri değiştirmiş ve Ortak Pazarı bugün, Avrupa ve bütün Batı 
dünyası içimde lönemli (bir yer sahibi yapmıştır. 

öngörülen süreden İbirhuçuk yıl (ömcle, Temmuz 1968 de, ekonomik (birleşme yolunda ilk safha 
olan ıgümrük (birliğini tamamılıyan •Topluluk, (aynı yıl işçi hareketlerinin tam iolarak serbestleştiril
mesi yoliyle, '«(Sosyal Avrupa» 'yi (gerçeiHeştiraniş ve ortak /tarım politikasının hedefi ıOİan «Yeşil 
Avrupa» ınm slom fulnsurlannı uygulama alanına (koyarak, 1 Ocak 1970 den itibaren, Boama And-
laşımasmm son (dönemine ıgirmiştir. Bu dönemde, gayretlerini Ibirliğin (ikinci isaf hası olan ekono
mik politikaların ahenkleştirilmesi alanına teksif eden topluluk, kabul etltiği proigramia göre, 1980 
lerd'e ortak «bir para, vergi ımevzuatı, sanayi, teknoloji, ulaştırma ve 'bölge politikalarına sahip bir 
güe olacaktır. 

Öte yandan, ekonomik iglücüne paralel olarak, siyasi alandaki ağırlığı (da artan topluluk, ulus
lararası ilişkilerde, İdetenlte politikası içinde bir denge unsuru -olarak ımevcudiyetini (her 'geçen gün 
biraz daha fazla hissettirmektedir. Bu)güm, üyesi 'olan ülkelerim izledikleri dış politikaların sonucu 
olarak orftaya çıkan hu durulm, u'zıak g^örümmiyen (bir ıgelecektfe, Topluluğun Ikoordome Ve (giderek 
tek bir dış politika uygulamaya »geçmesiyle daha da önem ive etkinlik (kazanacaktır. 

Nihayet, lonJifci yıl 'boyunca kaydettiği (gelişme sonunda Topluluk, artık, Avrupa'nın /birleştiril
mesi gayretlerimin tek ımiihrakı olduğumu bütün kıit'a ülkelerine kıafbul ettirmiş 've hu ülkeler Av
rupa Birliği ile ilgili politikalarına hu verilere giöre yön vermeye başlamışlardır. Nitekim, Toplu
luğun kuruluş yıllarında, Avrupa içerisinde ikinci bir birlik teşkille yönelen, «AVrupa 'Serbest Mü
badele Birliği» nin l(EFTA) Ibütün üyeleri Topluluğa katılmak veya (onumla 'belirli !bir statü içe
risinde özel ilişki Ikurmiak üzere müzakere halindedirler. Daha geniş har plânda, Doğu Bloku ül-
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keleri haricindeki bütün Avrupa ülkelerinin Toplulukla özel ilişikliler (kurmuş v<eya bu iamaçla te
şebbüse geçmiş olmaları bu görüşüm isabetliliği hakkında bir düilkdr vermeye yeterlidir. 

15. Topluluğun, özellikle 1967 yılından itibaren başlıyam bu 'genişleme eğilimlileri, Türkiye'min 
dış etoonlomik ilişikliler 'alanında yürütmekte olduğu politikayı iki yönden ilgilendimnelktedir: Bun
lardan birincisi Ortak "Pazar'ın İngiltere, İrlanda, Damknanka ve Norveç'in kaltılımaısiiyıle igeinişleme-
si teşebbüsüdür. !1967 den bu yana Avrupa ve dünya kamu 'oyunu işlgal edem önemli meselelerden 
biri olan 'bu 'teşebbüs, geçltiğimiz ayılarda, taraf ar arasında r<esmî müzakerelerin başlamalsiyle 
gerçekleşme yoluna girmiş igörünımelktödir. {Ekonomik açıdan bu olayın Türkiye içim önemi, geniş
lemiş bir Ortak Pazar'ın dış ekonıomik ildşıkJilerin le işıgal ettiği yeri daba da genişlettmesinde ken
dini 'gösiteırtmeiktedür. G-erçekten, en basit ve 'görü iür ifadesiyle, bu katıiknalar Ortak Pazar'ın dış 
ticaretimizdeki yerini '% 50 ye çıkaracaktır. Yalnız bu oram daihi, Türkiye'nin Ortak Pazarla iliş-' 
kilerini ötzell bir iıtina ile düzenletmesi zaruretini kalbul etitırecelktir. Ayrıca, ADtıllar pazarının bir 
Onlar pazarı (halinde genişlemesinin yaratacağı imkânlar yanında, katılmalarım özellikle tarım 
alanında Ortak Pazarın Ikendi kendine yetme du umunu menfi yönde etkileyecek ollması, (memleke
timizin ihracatçısı olduğu, bâzı önemli tarum ürün" erinde bu piyasalara girm'e şanslarımı da arttıra
caktır. 

16. Ortaklık Anlaşmamızın yürürlüğe igirişiaı len bu yana Avrupa Ekonıomik 'Topluluğunun dış 
ilişkilerinde ve dollayısiylle Topluluk çevresindeki ortamda izlenen ikinci gelişmeyi Türkiye'yle be.n-
zer ekonomik yapıdaki üllkeleriın Toplulukla som olarak -kurdukları özeli ilişkiler teşkil etmektedir. 
Memleketimizden önce bir Ortaklık Anlaşması imzalamış olan Yunaniisttan'm dışımda, Tuinuıs, Fas, 
Yugoslavya, lıspanya ve îsrael olarak sayılabilecek bu ülke grupunun toplulukla kurdukları bağ
lar, Türkiye'yi, Ibir anlamda, Topluluğun yeni katılmalarla genişlemesine 'nazaran daha yakımdan 
ilgilemdirımelktedir. Gerçekten, adijgeçen ülkelerin tümü - bâzı noktalardaki farklılaşmalara rağ
men - genellikle gelişme yolundaki bir ekonomiye sabip, ısamayileşme yolundaki ıgayretlerimim yanın
da daha ziyade tarıma bağlı, dış ticaret bilançoları açık veren, ilhracaltları büyük ölçüde tarım
sal ürünlere dayanan ve istihdam alanımda kali "iye olmıyan bir elemeği faalasıiyle Ikarşılaşan ül
keleridir. Bu şartlarda, Topluluğa esas ittâbaırüyle aynı ürünleri ilhrac'ettdğimiz yukarda ısayılan ül
keler, özel ilişkileri çerçevesinde ihracatları için Altılardan tavizler aldıkça, bir yamdan Hazırlık 
Döneminin dar muhtevası içimde Türkiye'ye tanı ian tercihlerin nispî önemi hissedilir ölçüde azala
cak, öte yandan da, bugün ihracını teşvik etmek'e olduğumuz ve gelişmesine ümit bağladığımız 
ürünlerin Ortalk Pazara girişinde artan bir rekl-etle karşılaşıilaoaiktır. 

Bu gelişmeler de Türkiye'yi bütün ihraç ürünleri için topluluktan, hazırlık dönemindekilere 
nazaran, daha geniş kolaylıkların sağlanabileceği bir aşamaya yöneltmiştir ki bu yeni aşama or
taklık Anlaşmamızın toplulukla ekonomik birlik yolunda öngördüğü ikinci safha olan geçiş döne
midir. 

17. Hazırlık döneminin ilk dört yılı boyunca içte ve dışta cereyan eden bütün bu olayların 
genel bir değerlendirmesini yapan Hükümetimiz, belirli şartlar dâhilinde, Anlaşmanın ikinci dö
nemine geçmekte, kısa ve üzün vadeli politik ve ekonomik çıkarlarımız bakımından fayda bul
muş ve bu şartları gerçekleştiren bir ikinci dönom modeli üzerinde mutabakata varıldığı takdir
de bu döneme geçmek azmiyle, 9 Aralık 1968 tarihli Ortaklık Konseyinde geçiş dönemi müzakere
lerine başlama kararı alınmıştır. 

Bu genel ifadesiyle «Katma Protokolün Türkiye'nin kalkınma ve dolayısiyle sanayileşme gay
retlerini engellemiyecek ve aksine buna katkıda bulunacak bir muhtevada tesbiti» olarak özetle
nebilecek bu şartlarımızın prensibi, benüz müzakereler başlamadan Ortaklık Konseyinde AET 
üyesi ortaklarımız tarafından da kabul edilmiş ve «Geçiş dönemi muhtevasının Türk ekonomisinin 
icaplarına uydurularak onun Ortak Pazar ülkelerinin gelişmiş ekonomileriyle âni bir temas duru
munda bırakılmaması» ortak görüşü müzakerelerin başlatılmasiyle ilgili kararda yer aldıktan 
sonradır ki, ikinci dönemin kapsamının tesbitiyolunda resmî (çalışmalara geçilmiştir. 

18. 9 Aralık 1968 den 22 Temmuz 1970 e kadar bir buçuk yıldan uzun bir süre devam eden 
müzakereler, ele alman meselelerin önemi ve karmaşıklığı, düzenlenen alanların genişliği ölçüsün-
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de çetin geçmiştir. Bu birbuçuk yıllık süre içerisinde, ilk safhada Türkiye ve topluluk geçiş dö
neminin muhtevası üzerindeki genel görüşlerini açıklamışlar ve bunlar üzerinde cereyan eden 
müzakereler sonunda 9 Aralık 1969 da Ortak Pazar global bir anlaşma modeli teklif etmiştir. Bu 
teklifleri kısa ve uzun vadeli çıkarlarımız bakımından derinliğine inceliyen Hükümetimiz, Türki
ye için önem arz eden ve topluluğun tcklifleriudeki haliyle yetersiz görülen bâzı tâvizlerle ilgili 
olarak bu modele iyileştirmeler getirilmesini talebetmiştir. Nihayet, iyileştirme taleplerimiz üze
rinde yürütülen ikinci bir seri müzakerede istenilen sonuçlara ulaşmak mümkün olmuş ve taraf
ları 22 Temmuz 1970 tarihinde geçiş dönemine bııçcrçcve içerisinde intikal konusundaki mutaba
katlarını bildirmelerini takiben, metinler üzerindeki teknik çalışmaların tamamlanmasiyle, 23 Ka
sım 1970 te, Katma Protokol, ikinci Malî Protokol, Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğunun yet
ki alanına giren maddelerle ilgili Anlaşma ve bu anlaşmaların tümüne ilişkin son senet Brüksel'
de imzalanmıştır. 

19. Bu noktada şu hususa işaret etmek yerinde olacaktır : Müzakerelere takaddüm eden saf
hada olduğu gibi, müzakereler açıldıktan sonra da, geçiş dönemiyle ilgili meselelere ortaklığın 
icra organı Konsey ile demokratik denetleme organı Karma Parlâmento Komisyonu arasındaki 
sıkı temas aynen devam etmiştir. 

Karma Parlâmento Komisyonu, müzakerelerin yürütüldüğü sürede yaptığı dört toplantıda, ça
lışmaların durumu, karşılaşılan meseleler,, teklif edilen çözüm yolları hakkında Ortaklık Konseyi, 
Türk Hükümeti, Topluluklar Konsey ve Komisyonunun yetkili temsilcilerinden ayrıntılı bilgi al
mış ; müzakerelerin gelişmesi ile ilgili görüş ve temennilerini bu toplantılar sonunda kabul ettiği 
tavsiye kararları ile tarafların parlâmentolarına, icra organlarına ve kamu oylarına açıklamıştır. 

Karma Komisyonun bu tavsiyelerinin genel istikameti, daima, yukarda açıklanan «Türkiye eko
nomisinin icaplarına uygun bir model içerisinde geçiş dönemine zamanında geçişin sağlanması» 
yolunda olmuş ve müzakerelerin 22 Temmuzda sonuçlanmasını takiben Eylül 1970 te yaptığı top
lantıda onayladığı kararda Katma Protokolün üzerinde mutabakata varılan muhtevasının öteden 
beri savunduğu bu temel ilkeye uygun olduğu görüşünü belirterek, Türkiye ve Altılar parlâmen
tolarına ikinci döneme geçiş anlaşmalarını en kısa sürede tasdik etmeleri için. çağrıda bulunmuş
tur. 

20. Hükümetimizin, memleket ekonomisine yeni bir dinamizm getirecek nitelikte olduklarına 
inandığı bu anlaşmaların hükümleri, taallûk ettikleri faaliyet sektörleri itibariyle, mütaakıp pa
ragraflarda özetlenmiştir. 

21. Sanayi alanında; Katma Protokol, sanayi alanında, ortaklık rejiminin, Ankara Anlaşma
sında tesbit edildiği şekilde, Türkiye ile topluluk arasında kurulacak bir gümrük birliği çerçeve
sinde gelişmesini öngörmektedir. 

Yine Ankara Anlaşmasında belirtildiği üzere, gümrük birliği esasları kömür ve demir - çelik 
emdüsltrisd ürünleri [dışımda, taraflar arasındaki imal mübadelelerini tümüne uygulanacaktır. 

Bir gümrük ibıirlüği uygulandığı ülkeler arasmdak (ticari alışverişlerden alınan Gümrük ver
gileri ve benzeri vergi veya resimlerle bu alışverişlerim tabi olduğu kota .gibi ımilktar kısıtlama-
1 arının tamamen kaldırılın asını ve üyelerinin,, birlik dışındaki ülkelere ortak bür tarife tatbik 
ötımeleırlM âmirdir. Kaltma Proıtolkıol ile Türkiye ve topluluk üyesi ülkeler arasında kurulacak 
gümrük birliği de aynı anmaca yömel/mekıtedir. Ancak, tedricî bir şekilde /tammalammıası gereken 
bu gümrük birliğinin Türkiye ve topluluk, bakımından gerçeklıeıştirilnıe şekil ve süreled, Katma 
Protıolkol'de, tarafla,rın ıdkomomik güçleriyle orantılı olarak ıteebit edilmiştir. 

Buna göne, sanayi alanımda topluluk, geçiş döneminin ilk gününden itibaren Türkiye çı
kışlı ithalâtına uyguladığı bütün miktar kısıtlamalarını kaldıracak ve aynı tarihte bu ithalâ
tımdan aldığı Gümrük Vergisi ile benzeri diğer bütün vergi ve resimleri sıfıra indirecektir. 

Bunun tek istisnası, gümrük tarifelerinde 35 pozisyona bölünmüş olan tekstil sektörüne giren 
üç pozisyonda - pamuk ipliği, ısair pamuklu mensucat ve makina halıları - ortaya çıkmaktadır. 
Topluluk, bu pozisyonlarda da yinıe yürürlüğe girişten itibaren başlıyan, ancak daha uzum sü-
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reli 'bir program çerçevesinde Gümrük vergilerini ilga edecektir. Öngörülen bu program uyarınca, 
topluluk, memleketimize, pamuk ipliğinde 300 ve pamuklu mensucatta da 1 000 tonluk birer 
kontenjan dâhilinde % 75, .kontenjan miktarlarını aşan ihracatımız için de '% 25 indirimi baş
langıçtan itibaren uygulayacak; indirim oranı dördüncü yılın somunda % 50 ve sekizinci yılın 
sonunda % 75'e ulaşacak ve böylece /kontenjanlar ıbu yılda fiilen kalkmış olaeakttır. Kalan ver
gilerin sıfıra indirilmesi ise Geçiş döneminin 12 uci yılında (gerçekleştirilecektir. Makina halıla-
nnda da, aynı program, ayrıca bir kontenjan açılmaksızm uygulanacakttır. 

22. Buna ikarşılılk, Türkiye, topluluk çıkışlı ithalâtımdan aldığı (Gümrük Vergilerini, her de
fasında % 5 - 10 (oranımda indirimler yapmak suretiyle, 12 ve 22 yıllık süreler içerisinde kal
dıracaktır. 12 yıl Ankara Anlaşmasında geçiş döneminin anormal süresi olarak öngörülmüştür. An
cak, müzakerelerde varılan mutabakata göre, ilk 12 yılda Gümrük Vergileri «sıfıra inıecek mal
ların toplam ithalât değeri, 1967 yılında topluluktan vâki imalâtımızın % 55 ini aşamıyacaktır. 
Türkiye'de sanayii mevcut veya feurulması kararlaşstımlmış bir -grup ımadde için - ıboı maddeler 
katma protokolün 3 sayılı Ek'inde yer almıştır - memleketimizin Gümrük Vergilerimi 22 yıllıık 
istisnai bir uzatılmış dönemde sıfıra indirmesi kabul ledilmliıştir. (Bu grupa giren maddelerin top
lam değeri 1967 delki topluluk çıkışlı ithalâtımızın % 45 ini (temsil ekmektedir. 

'Gümrük terifieleri (bakımımdan Türkiye'nin bir diğer vecibesi, altılar dışında kalan ülkelere 
uyguladığı Gümrük Vergisi hadlerini, yine yukarda açıklanan ayırım çerçevesinde, 12 ve 22 
yılda, topluluğun ortak ıgümrük tarifesi hadlerine uydurmaktır. Topluluğun genel 'gümrük tarife
sine doğru yapılacak ıbu uyumların ilki geçiş döneminin Ibaşlamgıcından üç yıl sonra vukubula-
caiktır. 

23. Gümrük birliğinin ikinci uygulama (alanını teşkili edem milktar Ikısııtlamalarmın kaldırıl
ması - Plânlarıımızın uzun vadede ulaşılmasını öngördüğü hedef (olmakla beraber - bugünkü re
jimimiz çerçevesinde, Gümrük Vergilerinin ilgasına nazaran, daha fazla bir önem 'taşımaktadır. 
Bu nedenle, Katma Protokol, milktar (kısıtlamalalarının 'kaldırılması alanında, Türkiye'nin yüküm
leri bakımından daha esnek bir sistem getirmektedir. 

Buna göre, Türkiye, dış (ticaretinde, halen % 41 oranımda uyguladığı liberasyonu Ortak Pa
zara geçiş dönemi başında % 35 - yani bugünkünden altı puan daha düşük bir oranda - olarak 
konsolide etmeyi üstlenmiştir. Türkiye bu oranı (geçiş döneminin üçüncü yılında '% 40, sekizinci 
yılında % 45 ve om üçüncü yılında •% ı60'a ulaştıracaktır. Ancak, bu son oran uygulanmadan ev
vel TürMye'ye ilâve bir imkân tanınmıştır. Gerçekten, Türkiye bu son tarihi tetk taraflı olarak 
iki yıl uzatmak ve on beşinci yıla kadar - bugün fiilen uyguladığı liberasyon oranı civarın
daki - % 45 oranını devam ettirmek hakkına sahiptir. Ayrıca, Türkiye'min bir talebi olur ve 
altılarla da mutabakata varılırsa % 45 ten sonraki ikomsollidasyon programı tamamen değişik 
bir şekil alabilecektir. 

Liberasyon konsolidasyomundaiki mihai merhale on sekizinci - veya Türkiye'nin ftek taraflı 
isteğiyle yirminci - yılda liberasyon '% 80'e yükseltmektedir. 

24. Katma Protokıolda milktar kısıtlamalalariyle ilgili olarak öngörülen bir diğer hüküm 
Türkiye'nin Topluluğa Ikata listelerine dâhil (mallarda uygulayacağı (özel reji/mdir. Kota lis
telerimizde yer alan her madde için Türkiye, Topluluğa, Katma Protokolün yürürlüğe girişinden 
bir yıl sonra, özel kotalar açacaktır. Bu kotaların değeri, istatistik veri bulunan son üç yıl zarfın
da söz konusu maddeden yapılan Topluluk çıkışlı ithalâtın ortalamasına eşit olacaktır. Açılacak 
bu temel kontenjanlar, geçiş döneminin üçüncü yılından itibaren her iki yılda bir % 10 artırıla
caktır. Bu artırımlar geçiş döneminin 13 ncü yılma kadar sürecek, bu tarihten sonra artırım ora
nı, yine iki yılda bir, % 20 ye çıkarılacak ve 22nci yılın sonunda bütün miktar tahditleri kalk
mış olacaktır. 

25. Katma Protokol, gümrük birliği çerçevelinde Türkiye'nin uygulayacağı rejim bakımından 
öngördüğü bu ihtiyatlı hükümlerle birlikte, ikinci dönemin tüm olarak başarıya ulaşmasının ön-
şartını teşkil eden Türkiye'nin sanayileşmesine gerekli himayenin sağlanması için de özel tedbirler 
öngörmektedir. 

Millet Meclisi (S. Sayısı :,.331) 



-»M — 
Katma Protokolde hu alanda alınmış ilk tedbir, halen kurulmuş ve orta, hattâ uzun vâdede 

kurulması kararlaştırılmış sanayilere ait maddelerde Türkiye'nin yapacağı indirimlerin 22 yılda 
tamamlanmasını sağlamak amaeiyle hazırlanan 3 sayılı ekteki iliştedir. Bugün rekabet şansına sa
hip görülen mahdut birkaç sanayi sektörü hariç yukarıda verilen tanımın kapsamına giren bütün 
mamullerin yer aldığı bu listedeki maddelerin gümrük indirimleri, Geçiş Döneminin normal süre
si olan 12 yılın sonunda sadece % 20 oranına ulaşacaktır. Bir başka deyimle, 22 yıllık listede bu
lunan bir maddenin ikinci. dönemin başlangıcında Gümrük Vergi'si % 50 ise, 12 yıl sonunda bu 
had Ortak Pazara karşı sadece % 40 a inecektir. Bu oranda bir indirim, fiiliyatta, bugünkü hima
ye seviyesinin en az 12 yıl daha muhafaza edilebileceği anlamına gelmektedir. 

İkinci tedbir, 22 yıllık liste dışında kalan ve 12 yılık devrede gümrükleri sıfıra indirilecek 
maddelerde güçlüklerle karşılaşılması halidir, özellikle bu maddelerde yeni bir sanayi kurulması 
kararlaştırıldığı takdirde doğan himaye ihtiyacı dolayısiyle ortaya çıkabilecek bu nitelikteki güç
lükleri gidermek için Türkiye'ye tanınmış iki .imkân mevcuttur: Bunlardan birincisi, 22 yıllık lis
tenin % 20 sini aşan bir bölümünde bâzı maddeleri! bu listeden çıkarmak ve yerine himaye edil
mek istenen yeni maddeyi ithal edebilmek hakkıdır. Böyle bir değişiklik yapmaya imkân buluna
madığı takdirde, Türkiye, ikinci b k tedbire başvurabilecek ve Ortaklık Konseyinin de muta'baka-
tiyle, himayesine ihtiyaç duyduğu maddeye uygulanan vergiyi % 25 oranına kadar yükseltebile
cek veya bu oranda yeni vergi koyabilecektir. 

Nihayet, yeni kurulacak sanayileri himaye için öngörülmüş bütün bu tedbirlerin ötesinde, Tür-
' kiye, Geçiş Dönemi içerisinde, gerek Gümrük Birliği gerekse Katma Protokolün kapsamına giren 

bir başka alandaki uygulama dolayısiyle, - ekonomisinin bir faaliyet dalında veya bir bölgesinin 
gelişmesinde güçlükle karşılaştığı yahut da ödemeler dengesinde bi'r güçlük veya güçlük tehlikesi 
belirdiği takdirde, re'sen ve uygun göreceği her türlü korunma tedbirini alabilecektir. Bu korun
ma tedbirlerinin nitelikleri ayrıca tadadedilmemiş ve başvuracak tarafın takdirine bırakılmıştır. 
Söz konusu tedbirler, Ortak Pazar içerisinde de örnekleri görüldüğü gibi, daha sıkı bir kambiyo 
kontrolü koymak, bâzı maddelerin ithalâtını kısıtlamak veya durdurmak ya da Gümrük Vergisini 
yükseltmek şeklinde olabilmektedir. , 

Tarım alanında : Grelişme yolunda bi'r ülke olarak, Türkiye için, tarımın dış ticareti ve ekono
misinin tümü bakımından taşıdığı önem bir tartışmaya mahal bırakmıyacak açıklıktadır. Bu ba
kımdan, özellikle kısa ve orta vadeli ihracat imkânlarımız da dikkate aSlınarak, müzakerelerde ta
rımsal mübadelelerle ilgili hükümlerin üzerinde ayrıca durulmuştur. 

Katma Protokolün 31 ilâ 35 nci maddeleriyle 6 sayılı Ekine konu teşkil eden tarım maddeleri 
alışverişlerine uygulanacak esasları iki bölümde incelemek mümkündür: 

a) Geçiş Döneminin başından itibaren tarım alışverişilerine uygulanacak tercihli rejim: Toplu
luk, gerek Hazırlık Döneminde çeşitli tarım ürünlerimize tanıdığı preferansları artırmak gerekse 
bugüne kadar sürüm 'kolaylıklarından yararlanmamış yeni maddelere tâviz tanımak suretiyle, Geçiş 
Döneminin ilk gününden itibaren, Ortak Pazara yönelen tarımsal ihracatımızın % 90 mı aşan bir 
bölümüne özel avantajlı bir rejim sağlamaktadır. 

Topluluğun tanıdığı tavizler, ilgili tarımsal maddelerin ve Ortak Pazara girişte uygulanan it
hal rejiminin özelliklerine göre, değişik şekillerde tesbit edilmiştir. Bu çerçevede, iki temel tarım 
ürünümüz olan tütün ve kuru üzüm miktar tahdidiyle sınırlandırılmadan ve hiçbir Gümrük Vergi
sine tabiolmadan Topluluğa ihraç edilecektir; bunun yanında, 85 tarife pozisyonu veya alt pozis
yonu için % 75, 27 pozisyon için % 50 ve altı diğer pozisyon içîn de % 40 ilâ 70 arasında deği
şen gümrük indirimleri sağlanmıştır. Ayrıca, Topluluğun ithalde Gümrük Vergisi yerine prelev-
man denilen değişken bir vergiyle himaye ettiği dört üründe - zeytinyağı, çavdar, sert buğday ve 
kuşyemi - doğrudan doğruya Devlet bütçesi1 için gelir yaratan bir usul çerçevesinde avantaj ta
nınmaktadır. 

Bu rejim, bütün geniş kapsamına rağmen, nihai bir rejim olmayıp Topluluğun sadecee Geçiş 
Döneminin ilk yılı için Türkiye'ye tanıdığı tâvizleri teşkil etmektedir. Nitekim, Katma Protokol-
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de Geçiş Döneminin birinci yılında bu tavizlerin tümüyle gözden geçirilip iyileştirilmesi öngörül
mektedir. Bu iyileştirme ameliyeleri, Türkiye'ye tanınan kolaylıklar âzami sınırlarına ulaştırılınca-
ya kadar, bu tarihten sonra da, her iki yılda bir devam edecektir. 

Topluluğun tarım alanında üstlendiği bu tavi/iere karşılık, Türkiye'nin Topluluk menşeli be
lirli tarım ürünlerine indirim veya benzeri tercih uygulamak gibi bir mükellefiyeti bu safhada söz 
konusu değildir. 

b) Türkiye ve Topluluğun tarım politikalarının yakınlaştırılması : Ekonomik bir birleşmeyi 
öngörmesi dolayısiyle, Ortaklık Anlaşmamız, ekonominin her alanında, Türkiye ve Topluluğun uy
guladıkları politikaların, ileride bu birliğin gerçekleşmesine imkân verecek şekilde, tedricen bir
birine yakınlaştırılmaları kuralını tesbit etmiştir. Bu çerçevede, Geçiş Döneminde, tarafların tarım 
seektörüne uyguladıkları politikaların, mübadeleler rejimi dışındaki unsurlariyle birlikte, birbirine 
yakınlaştırılması için gerekli hükümler Katma Protokolde yer almıştır. Bu yakınlaşmalar, Geçiş 
Döneminin 22 yıllık süresi boyunca Türkiye'nin alacağı tek taraflı tedbirlerle başlıyacak ve daha 
sonra, Toplulukla birlikte Ortaklık Konseyinde, kararlaştırılacak usuller dahilinde, geniş ve bün-
yevi vakmlaşmayı da kapsıyacak bir program yürürlüğe konacaktır. 

Bu nihai safhaya 22 yıllık dönemin sonunda varılmasını öngören Katma Protokol, bu tarihe 
kadar, Topluluğun kendi tarım politikasını tesbit ederken veya değiştirirken, Türkiye'nin menfa
atlerini de göz önünde bulundurmasını; bu amaçla, bu yöndeki her kararından, henüz tasarı siaf-
hasmda iken Türkiye'ye bilgi vermesini, gerekirse bu tasarılar üzerinde Ortaklık Konseyinde görüş
me yapılmasını, Türkiye'nin de tek taraflı olarak aldığı yakınlaştırma tedbirlerinden Topluluğu 
haberdar etmesini âmirdir. 

27. İşgücü alanında : Topluluk ülkelerinde çalışan ve son istatistiklere göre sayılan 350 000 
e ulaşan işçilerimiz dolayısiyle, memleketimiz b ıkımından özel bir önem kazanan işgücü alanın
da, Katma Protokol, diğer alanlarda olduğu gibi, safha safha tedricen gelişen bir kolaylık rejimi 
tesbit etmiştir. 

Bu rejimin ilk safhası Katma Protokolün yürürlüğe girmesiyle birlikte başlamaktadır. Bu ta
rihten itibaren Ortak Pazar ülkeleri, Türk işçilerine, Topluluk uyruklu işçilerle eşit muamele 
yapma mükellefiyetini yüklenmiştir. Bu eşit muamele ilkesi, çalışma şartları ve ücretler bakımın
dan, Katma Protokolde mevcut sarih hükümle tescil edilmiştir. Sosyal güvenlik tedbirleri bakı
mından aynı duruma ilk yürürlük yılı içerisinde ulaşılacak ve Taraflar, Ortaklık Konseyinde 
Türk işçilerinin sosyal tazminatlarda esas alınacak çalışma süreleri, yaşlılık, ölüm ve sakatlık gelir 
ve aylıkları yönünden Topluluk işçileriyle eş imkânlardan yararlanmasını sağlıyacak meevzuatı 
kararlaştıracaklardır. 

Yine bu ilk safhada, Ortaklık Konseyi, Türk işçilerinin altı Topluluk ülkesinde yeni bir işe 
geçme amaciyle çalıştığı işyerini veya ikamet ettiği memleketi serbestçe değiştirmesine ve bunu 
teminen otomatik oturma ve çalışma izni alabilmesine imkân verecek tedbirleri de tesbit edecek
tir. 

1976 yılından itibaren başlıyacak ikinci safhada ise, Türkiye'den Topluluğa serbest geliş ve iş 
arama İmkânJlarmı da kapsıyan daha geniş bir program Ortaklık Konseyinde tesbit edilerek yü
rürlüğe konacak ve 1986 yılında Türkiye ile Topluluk arasında işçi hareketleri tamamen serbest-
leştirilmiş olacaktır. 

. Tarım alanında olduğu gibi işgücü alanında da, Geçiş Döneminin ilk safhasında, Türkiye'nin 
bir Vecibe yüklenmesi- söz konusu değildir. 

28. Ekonomik politikalar alanında : Katma Protokolün son bölümü, iktisadi birliğin yürütül
mesi için zaruri olan ekonomik politikaların yakınlaştırılması konusunu düzenlemektedir. Mahi
yetleri itibariyle daha uzun vadeli çalışmaları gerektiren ve kısmen Son Dönemde ele alınacak olan 
bu alanla ilgili olarak Katma Protokolda öngörülen hükümler, Ankara Anlaşmasında aynı alan
larda tesbit edilen ilkelerin bir tekrarından öteye geçmemekte ve tarafların bugünkü uygulamala
rını muhafaza etmelerine imkân vererek ilerdeki gelişmelere göre uygun kararlar alma yetkisini 
Ortaklık Konseyine bırakmaktadır. 
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29. Malî yardım alanında: Katma Protokol ile birlikte Yüce Meclislerin tasvibine sunulan bel

gelerden ikincisi yeni Malî Protokoldür. Bu Anlaşma ile - Ankara Anlaşmasında bu husus derpiş 
olunmadığı halde - Topluluğun Türkiye'ye yaptığı proje kredileri şeklindeki malî yardımın önü
müzdeki dönemde de devamı sağlanmıştır. 

İmza tarihinden itibaren 5,5 yıl, clolayısiyle yürürlüğe giriş tarihinden itibaren tahminen 4 -
4,5 yıl içerisinde Türkiye'ye tahsis edilecek yeni malî yardımın tutarı, birinci Protokole göre 
% 26 bir artışla 220 milyon dolara ulaşmaktadır. Ayrıca, kredi şartlarında ela., ilk Protokolün el
verişli şartlarının ötesinde iyileştirmeler temin edilmiştir. Buna göre, vâdesi 30 yıl olan kredile
rin altyapı yatırımlarına tahsis edilenlerinde ödemesiz dönem 7 yıldan 8 yıla çıkarılmakta ve % 3 
olan faiz haddi % 2,5 e indirilmektedir. Sanayi projelerinde ise faiz haddi, evvelce olduğu gibi, 
'% 4,5 oranından hesaplanacaktır. 
.. Yaklaşık olarak Üçüncü Beş Yıllık Plân döneminde yürürlükte kalacak olan İkinci Malî Proto

kolün son yılında, Türkiye'nin dış kaynak ihtiyacına göre, gerekirse yeni bir malî yardım sağla
mak için Ortak Pazar ülkeleriyle mutabık kalınmıştır. 

30. Kömür, çelikle ilgili anlaşma : Katma Protokol ve Malî Protokol ile birlikte imzalanan bu 
Anlaşma-, bu safhada Gümrük Birliği dışında tutulan kömür ve demir - çelik endüstrisi ürünleri
nin, uygun görüldüğünde ve ilerde Taraflarca tcsbit edilecek usullere göre, Ortaklık rejimine dahil 
edilmelerine imkân vermeye matuftur. Böylece, 1$ ı konuda ilerde bir karar alındığı zaman, bütün 
Anlaşmaların yeniden tadiline gitmek gibi uzun bir prosedüre başvurma zorunluluğu ortadan kal
dırılmış olmaktadır. 

31. Son Senet : Son Senet, imzalanan bütün metinlerin tadadedild.iği ve Tarafların imzalanan 
anlaşmalarla ilgili niyet ve yorum beyanlarının yer aldığı hukukî belgedir. 

2 No. İn Geçici Komisyon raporu 

Millet Meclisi 
2 No. lu Geçici Komisyon 24 . 5 . 1971 

Esas No. : 1/406 
Karar No. : W 

MİLLET MECLİSİ YÜKSEK BAŞKANLIĞINA 

Genel Kurulun 8 . 1 . 1971 tarihli 32 nci Birleşiminde (kurulması kabul 'edilen, :28 . 2 . 1971 
tarihinde ide Başkanlık Divanı seçimini yaparak çalışmalarına başiıyaın Geçici Komisyonumuz 12 
toplantı yaparak ve konuyla ilgili Hükümet temsilcisi, özel kuruluşlarla kamu kuruluşlarından <je-
§Mi müesseseler Itemsilcilerini dinliyerek, «Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu arasında 
ıbir ortaklık yaratan Anlaşma» ya ekli «Geçici P .rötakolun birinci maddesi uyarınca 23 Kasım 1970 
tarihinde Brüksel'de imzalanmış olan Katma Protokol ve Ekleri ile Malî Protokol, Avrupa Kömür 
ve Çelik 'Topluluğu yeltiki 'alanıma giren maddelerle ilgili Anlaşma yıe Son Senedin onaylanmasının 
uygun bulunduğuna dair kanun taşanısınız incelemiş ve müzakere etmiştir. ; 

I - Giriş : 
1. Avrupa Ekonomik Topluluğu ile Türkiye arasında bir ortaklık yaratan Ankara Anlaşması 

12 Eylül 1'963 tarihinde imzalanmış ve 1 Aralık 1964 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 
Ortaklığın amacı, Anlaşmanın 2 nci maddesinde de Ibelirtildiği gibi, Türkiye dîonomisinin hız

landırılmış kalkünanasını ve Türk halkının çalıştırılma seviyesinin ve yaşama şartlarının yüksel
tilmesi gereğini tümü ile göz önünde bulundurarak, Taraflar arasındaki ticari ve ekonomik ilişki
leri aralıksız ve dengeli olarak güçlendirmeyi teşvik "ötmekltedir. 
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Tedricen gerçekleştirilecek olan bu amaca ulaşabilmek için Ankara lAnlaşması üç dönem öngör
müştür ! Hazırlık dönemi, geçiş dönemi ve son dönem. 

HazırlıJk dönemimde Türkiye, daha sonraki dönemlerde kendilime düşecek yükümleri iistlenebiIL-
mıek için ekonomisini Topluluğun yardımı ile güçlendirecektir. t> Bu dönemin normal süresi 
5 yıldır. 

Geçiş döneminde Türkiye ve Topluluk, aralarında 'bir gümrük birliğinin güderek yerleşmesi
ni ve ekonomik politikalarını yaklaştıracak eylemlerin gdiştirilmesini sağlıyaeaklardır. " Geçiş döne
minin «üresi, birlikte kararlaştırılacak istisnalar dışında 12 yıldır. 

Gümrük (biriliğinin tamamen gerçekleştirileceği son dönemde ise Taraflar, aralarındaki ekono
mik politikaların koordinasyonunu güçlendirecek çalışmalarda bulunacaklardır. 

2. Ankara Anlaşmasını1 imzalamakla Türkiye çok yönlü bir seçim yapmıştır. Bu seçimin diyaai 
ve ilkrtüdasi nedenleri vardır. Ayrıca ortaklığımız, tüm olarak kalkınmamızı gerçekleştirecek en uy
gun yol olmak niteliğini de taşıdığından, anlamı geniştir. 

Türkiye'nin Batı dünyası lüle sıkı ilişkiler kurmasının (mazisi eskildir. Cumhuriyetin kurulması 
ile Batılılaşma hareketi Büyük Atatürk'ün önderliğinde Türkiye'nin iç ve dış siyasetinin temel 
prensiplerinden 'biri haline 'gelmiştir. 'Türkiye, bu gelenekseli siyasetine uygun olarak, ımi'lleıtler-
arası plânda çeşitli kuruluşlar içinde, Batılı ülkelerle ısıkı ve faal bir işbirliği halindedir. Avrupa 
Ekonomik Topluluğu ile ilişkiler kurması ve bu ilişkileri geliştirmeye çalışmasını Türkiye'nin Ba
tıya dönük dış siyasetinin en tabiî sonucu olarak karşılamak gerekir. 

Öteyandan, ortaklığın dayandığı ciddî ekonomik nedenler vardır. Gerçekten, günümüzde mil
letlerarası alanda vukubulan iktisadi değişiklikleri göz önünde tutmak gerekir. Bu açıdan artık 
devletlerin kapalı ve kendi kendine yeter bir ekonomiden açık bir ekonomiye geçtikleri "görülmek
tedir. Kapalı ekonominin çağımızın ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikte olmadığı ve bunun ekono
mik kalkınmanın gerçekleşmesine ciddî bir engel teşkil ettiğime şüphe yoktur. Bu itibarla devlet
ler, iktisadi ilişkilerini her türlü vasıtayla genişletmek yoluna gitmişler ve iktisaVll entegrasyon ha
reketleri İkinci Dünya Savaşından sonra büyük bir hız kazanmıştır. Gümrük birlikleri kurarak 
iktisadi bir bütünleşmeye gitmek sadece Avrupa'ya inhisar etmemektedir. Af rikatâa, Orta - Doğu
da, Lâtin Amerikanda da bu yönde faaliyetler vardır. 

3. Genel plândaki ekonomik nedenler dışında Topluluk ülkeleri ile ilişkilerimiz açısından da, 
bağlarımızın çok sıkı Olduğu görülmektedir. Bu açıdan Ortaklık Anlaşmamızın halen, geçiş.dö
nemi müzakerelerinin zamanında bitmemesi dolayısiyle uzatılmış olan hazırlık dönemi süresi için
deki (1964 - 1970) uygulama sonuçlarına bir göz atmak yerinde olacaktır. 

Ticari alanda Ortaklık Anlaşmamızın yürürlüğe girdiği 1964 yl ında Topluluğa müteveccih ih
racatımız 137,8 ımilyon dolarken, % 93 bir artışla 1970 yıllında 239 milyon dolara ulaşmıştır. Ay
nı dönemde ise Topluluk kaynaklı ithalâtımız % 110 bir artışla 154,5 milyon dolardan 325,5 milyon 
dolara yükselmiş bulunmaktadır. 

Söz konusu dönemde dünyaya müteveccih ihracatımız % 43 bir artışla 410,8 milyon dolardan 
588,5 milyon dolara, ithalâtımız da % 76 bir artışla 537,'2 milyon dolardan 947,6 ımlilyon 'dolara 
yükselmiştir. 

8öz konusu, rakaımlarm mukayesesinden de görüleceği üzere, 1964 - 1970 döneminde AET ül
kelerimizde Türkiye'nin ihracatındaki payı '% 33 ;5 iten ı% 40,6 ya, ithalatındaki payı da % 28,7 
den % 34,3 e çıkmıştır. 

Topluluk ülkeleriyle Türkiye arasında bu önemli ticari alış veriş yanında, 1963 yılından 
beri önemi gittikçe artan bir elemeği hareketi başlamıştır. Yukarda belirtilen yılda 41.856 olan 
Türk işçilerinin sayısı 1970 sonunda 451 571 i bulmuştur. Bu işçilerin memleketlerine yapmak
ta oldukları tasarruf transferleri de 1964 yılında 8 114 000 dolar iken, 1970 yılı sonunda 
273 020 778 dolara yükselmiştir. 

Nihayet malî ilişkiler alanında da Topluluğun, Hazırlık döneminde, Ankara Anlaşmasına ekli 
Malî Protokol uyarınca Türkiye'ye 175 milyon dolarlık bir malî yardımda bulunduğunu hatırlamak 
gerekir. 1971 yılı Ocak ayı sonu itibariyle tümü mukaveleye bağlanmış ve 126 milyon doları fiilen 
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ödenmiş bulunan bu meblâğ, Kalkınma Plânlarımızda yer alan çeşitli smad ve altyapı projeleri
nin kısmî finansmanında kullanlımıştır. Gerçekleştirilme yolunda olan bu projeler arasında Ke
ban ve Gökçekaya Barajları, Gediz havzası sulama tesisleri gibi büyük altyapı projeleri yanında 
çeşitli sanayi projeleri vardır. Yapılan ödemelerin en önemli bölümü 96,3 milyon dolrâla Devlet 
sektörünün gerçekleştirmekte olduğu yatırımlara tahsis olunmuştur. Özel sektör projelerinin 
finansmanında kullanılan meblâğ ise, 30 milyon dolar civarındadır. Şimdiye kadar ödenen mik
tarların altyapı ve sanayi projelerine ayrılan oranı sırasiyle % 60,5 ve % 39,5 tir. 

Sonuç olarak Ankara Anlaşmasına ekli Malî Protokol ile öngörülen malî yardım imkânının 
hazırlık döneminde Kalkınma Plânlarımızda yer alan 45 yatırım projesinin dış finansman ihtiyaç
larını kısmen veya tamamen karşlıamak suretiyle bunların gerçekleştirilmelerini sağlamak olduğu 
söylenebilir. 

4. Ankara Anlaşmasının geçiş dönemine intikali sağlıyacak olan müzakerelere başlanacağı 
zaman Türk Hükümeti yukarda belirtilen unsurları göz önüne almıştır. 1963 yılında Ortaklık An
laşmasının imzalanması sırasında mevcudolan siyasi ve iktisadi nedenler bugün de geçerlidir. Öte 
yandan kısmen birinci ve kısmen ikinci Kalkınma Plânlarının uygulama süresine raslıyan hazırlık 
dnöeminde Türk ekonomisinde gerçekleştirilen iktisadi kalkınma Ankara Anlaşmasında geçiş dö
nemi için öngörülen şartı yerine getirebilecek bir seviyeye ulaşmıştır. 

Gerçekten Ankara Anlaşması hükümlerine göre geçiş döneminde intikal için öngörülen şart 
Türkiye'nin tüm iktisadi kalkınmasını bütün gerekleri ile gerçekleştirmiş olması değildir. Esasen 
beş yıllık bir süre içinde böyle bir hedefe ulaşılamıyacağmı da kabul etmek gerekir. Ankara An
laşmasının 3 ncü maddesine göre, gerekli olan Türkiye'nin Hazırlık dnöeminde, geçiş döneminde 
tedricen gerçekleştirilecek olan gümrük birliğinin asgari vecibelerini yerine getirebilecek bir güce 
erişmiş olmasıdır. 

Bu açıdan, ikinci döneme geçiş müzakereleri resmen başlamadan Türk ve Topluluk uzmanları 
bir yılı aşan b;ir süre önça'bşimalar yapmışlar ve Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı uygulaması 
sonuçlarına ıgöre Türkiyenin gülmlrülk birliğinin asgari şartlarına katlanabileceği kanaatine var
mışlardır. 

5. Geçiş dönemi müzakerelerine başlamadan önce, Türk Hükümeti topluluğun milletlerarası 
plânda siyasi ve iktisadi öneminin gitikçe arttığı ve yalnız Avrupa ülkelerinin değil, başta Akde
niz ülkeleri olmak üzere, hemen hemen bütün dünya ülkelerinin toplulukla ilişkiler kurmanın yolla
rını aradığı hususunu da göz önünde bulundurmuştur. 

Gerçekten bugün topluluğun ortaklık ve tercihli ya da tercihsiz ticaret anlaşmaları çerçevesinde 
pek çok ülke ile ilişkileri vardır. Yunanistan dışın da onselkiz Afrika ülkesi ve Madalgaskaır, Doğu Af
rika ülkeleri (Kenya, Uganda, Tanzaniya), Fas, Tunus, Malta, israil, ispanya, Lübnan, Iran 
ve Yugoslavya ile mevcut bağlar, Türkiye için büyük önelm arz etmektedir. Zira 'bu ülkelerin 
büyük bir kısmının iktisadi yapıları Türkiye ile aynıdır. Aşağı-yukarı aynı tarım ürünlerini ih-
racettiğimiz bu ülkeler toplulukla ilişkiler kurmak suretiyle tâvizler aldıkça altılarca memleketi
mize verilmiş olan tâvizlerin- değerleri azalmaktadır. Bu durumun yakın bir gelecekte ihracedebil-
mek üzere 'bugün istihsalini teşvik ettiğimiz ürünleri toplulukta gittikçe daJha güicflü 'bir rekafbetle 
karşı karşıya bırakacağına şüphe yoktur. 

öte yandan son yıllarda toplulukların iltihaklarla genişletme temayülü de Idalha belirli biir haile 
gelmeye başlamıştır. Gerçekten 1961 'yılından beri mütaaddit defa kesilen ingiltere, irlanda, Dani
marka ve Norveç ile iltihak müzakerelerinin son aylarda olumlu bir yolda olduğu görülmektedir. 
Toplulukların genişlemesi de Türkiye'nin ilgi ile izlemekte olduğu bir konudur. Gerçekten geniş
leme ile 'Ortak Pazarın dış ticaretimizdeki yeri önemli ölçüde artacaktır. Bu arada özellikle tarım 
ürünlerimiz ihracatında büyük gelişmeler olması beklenmektedir. 

6. Hazırlık döneminden, geçiş dönemine intikalle ilgili müzakerelere oturmadan Türk Hükü
metinin bütün bu unsurları gözönünde bulundurarak bir değerlendirme yapmış olduğu ve ikinci 
dönemin iktisadi kalkınmamızın gerçekleşmesi için en elverişli ortamı teşkil edeceği, sanayileşme-

Millet Meclisi (S. Sayısı : 331) 



— 15 — 

mizi çabuklaştıracağı ve tüm olarak iktisadi hayatımıza yeni bir dinamizm getireceği sonucuna 
vardığı anlaşılmıştır. 

9 Aralık 1968 tarihinde başlıyan müzakereler 22 Temmuz 1970 te son bulmuştur. Bu müzake
relerde Türk Hükümeti başından itibaren Katma Protokolün Türkiye'nin iktisadi kalkınma ve 
özellikle sanayileşme gayretlerini engellemiyecek ve aksine buna yardımcı olacak bir muhtevası 
olması şartını ileri sürmüş ve bu şart topluluk tarafından da kabul edilmiştir. Gerçekten müza
kerelerin. başlaması ile ilgili kararda «Geçiş dönemi muhtevasının Türk ekonomisinin icaplarına 
uydurularak onun Ortak Pazar ülkelerinin gelişmiş ekonomileriyle ani bir temas durumunda bı
rakılmaması» gerektiği yolundaki ortak görüş yer almaktadır. 

Taraflar arasında aşağı yukarı iki yıl süren müzakerelerin esasları itibariyle 22 Temmuz 1970 
tarihinde tamamlanmasından sonra 23 Kasım 1970 ile Katma Protokol, ikinci Malî Protokol, Avru
pa Kömür ve Çelik Topluluğunun yetki alanına giren maddelerle ilgili Anlaşma ve son senet 
Brüksel'de imzalanmıştır. 

II - Geçiş dönemi anlaşmalarının kapsamı: 
6. Türkiye ile AET arasında bir ortaklık yaratan Ankara Anlaşmasının ikinci döneminde uy

gulanacak olan Katma Protokol, ikinci Malî Protokol ile Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğunun 
yetki alanına giren maddelerle ilgili anlaşmalar hükümleri aşağıda gösterilmiştir. 

KATMA PROTOKOL 

7. Katma Protokolün gayesi, Ankara Anlaşmasında yer alan genel prensiplerden hareketle, 
gümrük birliği ile ortaklığın iyi işlemesine gerekli iktisadi politika yaklaştırmalarının şartları, 
usulleri, gerçekleşme sıra ve sürelerini tâyin etmektir. 

Bu çerçeve içinde, sanayi sektörü için gümrük birliği, tarım sektörü için tercihli rejim, işçi ve 
hizmetlerin serbest dolaşımı ve iktisadi politikaların yaklaştırılmasma ait hükümler Katma Pro
tokolün başlıca bölümlerini teşkil etmektedir. 

Sanayi alanı : 
8. Ankara Anlaşmasının hükümlerine göre, sanayi sektörü için gümrük birliği, topluluk üyesi 

devletlerle Türkiye arasında, ithalât Ve ihracatta gümrük vergileri ile eşit etkili vergilerin, ayrıca 
miktar kısıtlamaları ile eşit etkili tedbirlerin yasaklanmasını; Türkiye'nin üçüncü memleketlerle iliş
kilerinde, topluluğun ortak gümrük tarifesinin kabulünü ve toplulukça dış ticaret konusunda uygu
lanan sair mevzuata yaklaşmayı içine alır. 

Topllufliuk -tarafından), Türkiye çıkışlı ısanayi müddetleni ithalâtına uygullianan gümrük vergileri 
ile eş 'ötikili vergi veya resiınle'rin kaldırılması Kat ma Protokolün yürürlüğe girmesi ile binlikte vu-
kıuıbuilacalktiir. (Madde 9) Bu gene/i kaideye ikil (htfeııa kotnımuştur; Birincisi üç dokunma maıddeısi 
ile ilgilidir. Paimulk ipliıkl'erf, sair pamuklu doku inallar ve makinıa halıları içim 12 yııla kadar uza
yan bir fcıdliııiım programı - birincibi yürürlüğe girdiği talihte ve diğerleri döırt senede biiır ol
mak üzere '% 25 oranandia dört itoidirim - öngörülmüştür. Pamuk ijpıliMieri' için 300 ton ve paimuklu 
dokumalar iiçi'nı 1 000 tonflhık bir tarife kontenjanı bulunmaktadır. Bu taırife kontenjanı içtinıdie 
topluiuik başlangıçtan itibaren TüıMye'ye % 75 oranında bir indirim uygulamayı taahhıüdetımiiş-
tir. (Ek No. 2), îkünidi istisna, Türkiye'de rafine edilen bâzı petrol ürünleri ithali ile ijlgiıliiidir. 
TopFjuiuİkta ortak eruerji polıitilkasıntm yürürlüğe girişine kadar bu üjriMerde tariffe (muafiyeti 
ancak 200 000 tiotnduk bir kontenjan a l ı r l a r ı içinde tatbik oilunacıaktır. (Ek No. 1) 

Türldye tarafından gümrülk birfliğinikü gerçekleştiriılimleısilne ait müşahhals tedbilrlere gelince, 
Katıma Protokolün buma dair hükümleri, biılhas -a, Türk ekonomisinin herhalde ihtiyacı bulundu
ğu himaye gereğini nazara almaktadır. 

Bu çerçeve içitalde, topluluk çıkışlı sanayi maddeleri ithalâtında Türk Gümirük Velrgileıtinin kal-
dirülmatsi, prensip (itibariyle, oniki yıllık bir süre içinde kadonıeili bilr plâna göre yapılır (Madde 
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10). Bununla beraber, topluluk çıkışta. Türk ithalâtıma takriben '% 45 inıi teşkil eden bir grup 
madde içlin, Gümrük Vergilerıinin kaldırılması 22 yıllık bir devreye yayılmaktadır (Madde 11). 

Bunlar esas itilbariyle özel himaye gerektiren Veya gelecekte Türkiye'nin üretimıleıriini gelîş-
tirmeyii tasarladığı maddelerdir. 

Ayrıca, geçüş dönemlinin ilk sekiz yılı zarfında, Tüıikiye 22 yaldık indirime taba maddeler liste
sini değiştirmek imkânına sahiptir. Ancak bu delişlMilferiin tümü 1967 yılma aiit topluluk çıkışla 
toplam ithalât değerlerinin % 10 unu laşmamalı ve 22 yılllılk listenin hacmi artmamailıdır. Bu (imlkân 
Türkiye'ye, AniTaşmannn yürürlüğe girdiği sırada Türkiye'de olmayan yeni bir işleme sanayiinin» 
kurulup gelliişımıeslilnli 'korumak veya mevcut bir imleme sanayiinin o sırada uygulanmakta olan Türk 
Kalkınma Plânımda öngörülen gelişmesini sağlamak gayesiyle verilmiştir (Madde 12„ paragraf 
1 ve 2). 

Aynı amaçla Türkiye, Ortaklık Konıseyinin müsaadesi tülle, 1967 yılındaki Topluluk çıkışlı 
ithalâtını % 10 u ile sınırlı kalmak üzere, 12 yıllık indirilmılere tabi maddelerim ithalâtımda kal j 

dıralam Gümrük Vergilerini yeniden koyabilir, omları artırabilir veya yeni vergiler koyabilir 
(Madde 12, paragraf 3). 

Gümdük birliğilnam ikindi unisuru, yani, Topluluk Ortak Güimırük Tarifesinin Türkiye tarafından 
kabulü, maddelerin 12 veya 22 yıllık tarife indirimi sıra ve sünelerime tabi olmalaırıına göre„ omiki 
veya yirimiiki yıllık dönemlerde tedricen gerçekleştikiillecıektir (Madde 17 ve 18). 

Türkiye, Ortaklık- Konseyinde danışmadan sonra, 1967 yılı toplam ithalâtının (değer olarak % 5 
ini aşmıyan bir kısım madde için, üçüncü ülkelere yirmiiki yıllık sünemin ötesinde de, OGT had
leri üstümde vergi uygulayabilir. 

Gene, Türkiye isınai kalkınmasının maliyetini azaltmak igayesiyie Topluluk çıkışlı yatırım mal-
larma uyguladığı gümrük vergilerimi geçici olarak kaldırmak veya indirmek ihtiyarıma sahilbol-
duğu gibi (madde 13) özel yardım kaynaklarından finanse edil em ithalâtını ve ikili ticaret an
laşmaları ile 'bağlı bulunduğu ülkeler çıkışlı bâzı maddelerin ithalini kolayiaştırmaık içim tarife 
kontenjanları açabilir (Ek No. 4). 

Türkiye .tarafından miktar kısıtlamalarının kaldırılmasiı da, Katma Protokolde tesbit edilen ted
rici bir Itakvime göre, 22 yılîıik bir devre zarfımda gerçekleştirilecektir.. 

Miktar kısıtlamalarının sanayileşme yolundaki ülkeler için en önemli himaye vasıtası olduğu 
bir vakıadır ve bu durum Türkiye içim de varittir. Katma Protokolün Türkiye tarafımdan miktar 
kısıtlamalarınım ilgasına mütedair hükümleri, Türk ekonomisinin gelecekteki gelişmesini mümkün 
olan ölçüde dikkate almak kaygısından ileri gelmektedir. Bu açıdan, Türkiye'nin, Topluluğa kar
şı bugün fiilen ulaştığı % 42 lik liberasyon sevivesiniıı altında ıbir seviyede (% 35) ithalâtının 
liberasyonunu konsolide etmesi öngörülmüştür. Protokolün yürürlüğe girişinden üç, sekiz, onüç 
ve onsekiz yıl sonra bu oran sırasiyle, % 40, 45, 60 ve 80 e yükseltilecektir. Ortaklık Konseyi, li
berasyon oranın yükseltilmesinin Türkiye'nin ekomomik . kalkınması üzerinde yapacağı etkileri 
inceledikten soımra, bu takvimi son üç vâde için düğigtirefbilir. (Madde 2ı2) 

Libere edilmemiş maddeler içim, Katma Protokol yürürlüğe girdikten bir yıl slonra konten
janlar açılır. Kontenjanlar, son üç yılda gerçekleştirilen Topluluk çılkışlı ithalâttan özel yardum 
kaynaklariyle gerçekleştirilen ithalât, bedelsiz ithalât ve Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu çer
çevesinde gerçekleştirilen ithalât düşüldükten sonra bulunacak ortalamaya eşit bir miktarda tesbit 
edilir. 

Bu kontenjanlar, başlangıçta 'oldukça yavaş ve sonradan gittikçe hızlanan oranlara göre artı
rılacaktır. (Madde 25). 

Nihayet, teminatların (amalde 26) ve ihracat gümrük vergileri ile miktar kısıtlamalarımın 
(madde 15 ve 27) tedricen kaldırılması ve tekellerin düzenlenmesi (Madde 30) me dair baş
ka hükümler de öngörülmüş 'bulunmaktadır. 
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Tanm alanı: 
9. Bu alanda, ÂSkid 'Taraflar birbirlerine Ortaklık Konseyinin tâyin edeceği tercihli bir rejim 

uygularlar. Topluluk, Katma Protolkolün yürürlüğe girmesi ile birlikte Türkiye'ye Altılara ih-
raeedilen hemen bütün tarım lürünilerine, özellikle tütün, fındık, kuru üzüm ve kuru incir gibi, 
«klâsik» ürünler yanında narenciye, zeytinyağı, sert buğday, • çavdar, v. sı. ye bir seri avantaj 
tanıyacaklardır. Madidelere göre değişen bu avantajların başlıcaları aşağıda özetlenmiştir: 

•— Tütün ve kuru üzüm: Geçiş döneminin başından itibaren Türkiye, miktar kısıtlamaları ol
anaksızın tam gümrük muafiyetinden istifade eder. 

— Kururkıcir: Kontenjanın hemen, Gümrük vergilerinin de üç yılda kaldırılması öngörülmüş
tür. Katma Protokolün yürürlüğe (girdiği tarihte uygulanan Gümrük Vergisi '% 3 e indirilecek
tir. 

— Narenciye ve zeytinyağı: Türkiye'ye tanının avantajlar, Akdeniz havzasının çeşitli üretici
lerine uygulanan bir sistemin içinde mütalâa edilmektedir. 

Bu sistem içinde Türkiye, OGT üzerinden portakallarda % 40, limion, mandalina, klemamtin ve 
satsumalarda % 50 oranlarında indirimden istifi le etmektedir. 

Zeytinyağına gelince, Türkiye'ye tanınan preferans prelevman miktarımdan 100 hg. ida 4,5 he
sap birimine kadar ekonomik avantaj denen bir indirim ve keza, «ticari» avantaj denen 100 fcg. 
da 0,5 h.b. tutarında bir indirim yapılması şeklindedir. 

Bunlara ilâveten bir steri tarım ürünü (takriben 65 tarife pozisyonu) içinde Topluluk Türkiye'ye 
OGT üzerinden % 50 ilâ 75 oranında indirim tanımaktadır. Bâzı maddeler için, Gümrük vergile
rinin üç yılda tamamen kaldırılması öngörülmfş'.ür. 

Tarım sefktöründe 'Türkiye tarafımdan tanınacak karşılıklara gelince, Türkiye'nin ticari ni
telikte yaptığı ithalât çerçevesinde, Topluluk kaynaklı tarım ürünleri ithalâtının tatminkâr bir ar
tış göstermesini sağlıyalbilecek tercihli bir rejimi Topluluğa tanıması öngörülmüştür. (Ek 6 mad
de 17). Bununla berafber, 'bu safhada, Topluluk lehine belirli hiçbir tâviz verilmiş değildir. 

Katma Proltlolfeolün yürürlüğe girişinden bir yıl sonra ve bundan sonra da iki yılda bir, Or
taklık Konseyinıöe tarım ürünlerine uygulanan başlangıç rejiminin sjonıuçları incelenecektir. Or
taklık Konseyi, gerekli olabilecek iyileştirmeleri kararlaşitıralbiilir. Bu bakımdan, 'geçiş döneminin 
başlamjgıcı için tâyin edilen rejim, bu dönemin tüm süresi için kesin olarak dondurulmuş değildir. 

Türkiye ve Topluluğun tarım politikalarını ahenkleştirmelerine gelince, yirmi, iki yıllık bir dö
nem içinde, Türkiye'nin, tarum ürünlerinin Türkiye ile Topluluk arasımda serfbest dolaşımı için 
Türkiye^de uygulanması gerekli Ortak Tarım Politikası tedbirlerini bu dönemim sonunda alabil
mek amaciyle, kendi tarım politikasının uyumu yoluna gideceği öngörülmüştür. (Madde 33). Bu 
dönemin sonunda, Ortaklık Konseyi, tarım ürünlerinin serbest dolaşımının gerçekleşmesi için ge
rekli hükümleri tesbit eder. ('Madde 34) 

Elemeği alam : 
10. Katma Protokol, işçilerin Serbest dolaşımının, Ortaiklık Konseyinin kararlaştıracağı usul

lere göre, Ankara Anlaşmasının yürürlüğe girişinden sonraki oınikinci yılın (1976) sonu ile yirmi 
ikinci yılın '01(966) Sonu arasında kademeli olarak gerçekleştirileceğini öngörmektedir. (Madde 36). 
ö te yandan, Toplulukta çalışan Türk uyruklu işçilere, çalışma şartları ve ücret bakımımdan farklı 
işleme yer verımiyen bir seri hüküm bulunmaktadır. (Madde 37). Ayrıca, Ortaklık Konseyi, Türk 
uyruklu işçilerin herr üye Devlette çalışmalarını kolaylaştırmak amaciyle, işçilerin serbestçe mes
lek ve yer değ%tirimelerinden ortaya çıkan bütün sorunları ve özellikle çalışma ve oturma izinleri
nin uzatılmasını ine eliyebilec ektir. (Madde 38). 

Katma Bnotıokol'ün yürürlüğe girişinin birinci yılının bitiminden önce, Konsey, sosyal güven
lik alanında, Topluluk içinde yer değiştiren Türk uyruklu işçiler için hükümler tesibit edecektir. 
Bu hükümler, bilhassa sosyal güvenlik sorunlarına yani, Tür'k uyruklu işçilerin yaşlılık, ölüm ve 
sakatlık gelir ve aylıiklatrı ile işçi ve Topluluk içinde oturan ailesine sağlanan sağlık hizmetleriyle 
ilgilidir. ' (Madde 3'9) 
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Kararlaştırılacak bu hükümler, Türkiye ile Topluluk üyesi 'Devletler arasındaki ikili anlaşma
lardan 'doğan sosyal özellikteki hak ve yükümleri, bunlar Türk uyruklular yararına daha elverişli 
bir rejim teşkil ettiği ölçüde, engelliyeonez. 

Ekonomi Politikalarının yaklaştırılması, hizmetler, ulaştırma 
11. Topluluk ve Türıkiyıe, yerleşme serbestisi ve hizmet edimli konularında aralarında mevcut 

rejime yeni tahditler 'getirmemeyi kabul etmişlerdir (Madde 41). 
Ortaklık Konseyi, bu alanlarda mevcut kısıtlamaların kaldırılımasınıda uyulacak süre ve şart

ları teslbit edecektir. Ortaiklık Konseyince, her bir faaliyet dalı üçin bu tedbirler ayrı ay«rı alininken 
Türkiye'nin elkonoımdlk ve sosyal imkânları ile Topluluk içindeki gelişmeler göz önümde tutulacak
tır. 

Ulaştırma alanında, Türkiye'min doıgrafî durumu 'da güz önünde bulun'durulacak, Rioma And-
laışması uyarınca alman kararların hangilerinin ve ne misbette Türkiyetâe uygulanabileceği Ortak
lık Konseyince kararlaştırılacalkltır. (Madde 42). 

Rekabet ve Devlet yardımları alanında, işletmelerin birleşmeler ve sair yolar la serfbest reka
beti bozabilecek faaliyetlerini önliyebilecek kuralların Katma Protokolün ilk altı yılında Ortaklık 
Konseyince teısbiit edilmesi ve Ortaklık Konseyinin aynı zamanda Devl/et yardımları ile ilgili hü
kümleri de ıkararlaşitırmajsı öngörülmüştür (Madie 43). 

'Gteçiş Döneminin ilk oniki yılında Türkiye, Devlelt yardımlları yönünden, Roma Andlaşması-
nm 92 ncli maddesinin 3a) fıkrasındaki istisnadan faydalanmak suretiyle Devlet yardımları yönün
den tam bir hareket serbestisine sabibolacakıtır. Bu tedbirin 12 nci yılın ötesinde de uygulanması 
Ortaklık Konseyinin kararı ile mümkündür. 

Ayrıca Taraflar, ekonıamlik politikalarını koordone etmek için Ortaklık Konseyinde munftaza-
man istişarelerde bulunmayı, eikonomik durumları ve ödemeler dengeleri elverdiği ölçüde arala-

( rmdaki 'ödemeleri serbestleştirmeyi, g'örünımiyen kalemlere uygüladıMan rejimi, Ortaklık Konse
yinin önmutabakati olmadan daha kusutlayıcı hale getirmemeyi, ihtiyaç 'halinde, ödemeler ve 
transferlerin serbestleştirilmesi konusunda isitişarelerde builunımayı kararlaştırmışlardır (Madde 
49 - 52). 

Ticaret politikası alanında Taraflar, tarife değişiklikleri, gümrük tarifesi ve ticaret anlaşmala
rının akdi, liberasyonda yeknesaklığın temini, ihracat politikası ve ticari korunma tedbrileri alan
larında üçüncü memleketlere karşı uygulanacak ticaret politikalarını koordone etmek amaciyle, 
Ortaklı'k Konseyinde istişarelerde bulunacaklardır (Ma'dde 93-616). 

Tarafların, Türk ekonomisinin ilerideki 'geliş Hilesini nazarı itibara almak ve şimdiden tahmin 
edilıemiyecelk gelişmeler için ibitiyatlı olmak kaygısı ile Katma Protokolde genel ibiır korunma ted
birine de yer verilmiştir. 

Bu çerçleve içinde, 60 ncı madde hükmünü özelikle zilkretmtek yerinde olur. Buna güre, Türk 
ekonomisinin bir faaliyet sektörünü veya dış malî istikrarını tehlikeye düşürecek ciddî bozukluk
lar oırtaya çıkar vieya Türkiye'nin bir bölgesinin' ekonomülk durulmunum bo'zulıması şeklinde güçlüik-
feır belirirse, Türkiye gierekli korunma tedbirlerini alabilir. Bu tedbirler ve bunların uygulama 
Usulleri Ortaiklık Konlseyine geciktirmeksizin bil'dirileıcektir. 

Toplnıluıklta da benzeri güçlüklerin ortaya çıkması halinde, Topluluk gerekli korunma tedbir
lerini alabilir veya ilgili üye Devletleri bu tedbirleri almakla yetkili kılabilir. 

Bu nitelikteki anlaşmalar için normal ollan bu korunma hükmünün tatbikinde Ortaklığın işleyi
şini en az aksatacak tedbirlerin öncelikle seçilmesi gereklidir. Söz konusu tedbirler, ortaya çıkan 
güçlüklerin giderilmesi için gerekli lölçülyü hiçbir şekilde aşmaması da gerektir. 

CECA Alanına giren maddelerle ilgili Anlaşma: 
12. AnJkara Anlaşmasının 26 ncı maddesine 'göre, Ortaklık rejimi ÖEOA maddelerine uygu-

lanmamjaiktadır. 
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CECA maddelerine ilişkin anlaşma ile Taraflar, Geçiş döneminde kömür - çelik sektörümü güm
rük birliği dışında bırakmamak ve böylece uygulama alanını gitgide tamamlamak eğilimini gös-
terımliışlerdiır. 

Bununla beraber, Topluluk içinde bu maddelere uygulanan rejimin özelliği ve işleme sanayii 
için arz ettikleri önem göz önünde tutularak, Anlaşmada GECA maddeleri alışverişlerindeki engel
lerin kaldırılması içıin sıra, S)üre ve şartların ileride Ortaklık Konseyinde kararlaştırılması Öngö
rülmüştür. 

İkinci Malî Protokol: 
13. Katma Protokol ile .aynı zamanda imza edilen İkinci Malî Protokol, Türkiye'nin iktisadi 

kalkınma çabalarına Topluluğun katkısının yeni bir döneım için devamını sağlamaktadır. Birinci 
Malî Protokolde oldıuğu gibi, gene yatırım projelerinin özel şartlarla finansmanına katılımması 
söz konusudur. 

Yeni Malî Protokoldün uygulama süresi imza tarihinden itibaren beşbuçuk yıl olarak saptanmış 
olduğu cihetle, ıbirincii Malî Protokolden daha kısa bir uygulama süresi olacaktır. Bu, Türkiye'ye 
daha kısa zamanda dalha öneımli miktarda ikraz yapılmasına imkân verecek, böylece, birinoi Malî 
Protokolün sona ermesinden yani 1 Aralık 1969 dan bu yana geçen sürenin olumsuz etkileri de be
lirli bir ölçüde giderilecektir. 

Yeni Malî Protokol çerçevesinde Topluluk Türkiye'ye 220 milyon dolarlık bir yardım yapıl
masını öngörmektedir. 

Bu. meblâğın 195 milyon doları üye devletler tarafından sağlanacaktır. 
Miktarı, toplam ödüncün % 70 ine kadar ulaşabilen altyapı projeleri için öngörülen öidünç 

şartları , gerek ödemesiz devre ve gerekse faiz haddi yönünlden iıyiıleşti'rilmişltir. Bunlar sıra-
siyle 7 yıl yerme 8 yıl ve % 3 yerine % 2,5 olmuştur. 

Sanayi projelerine ayrılan ödünçlere gelince, Ödomiclsiz devre prensip itibariyle yukar-
dakiniın aynıdır. Ancak, faiz haddi, birinci Protokolde olduğu gibi % 4,5 um altında olaıma'z. 

Bütün bu ödünçler için âzaımi ödeme süresi 30 yıldır. 
Avrupa Yatırım Bankası (AYB). geçmişte olduğu gibi, kredilerim idaresi ile görevlendiril

miştir.. 
Geri kalan 25 milyon dolar ile Avrupa Yatırım Bankasınca, özel kaynakları üzerinden ve

rilmektedir. Bu ödünçler, Türkiye'de özel sektör teşebbüsleri tarafımdan gerçekleştfirâleeefc pro
jelerin finansımamıma a'yrılac aktır. 

Böylece fikinei Mal'î Protokol ile öngörülen yardım, Hazırlık idönemindd tahsis olunan 
175 ımiıüyon dolara karşılık 220 milyom dolara ulanmaktadır ki, bu 'da % 25 lük bir artışı ifade 
etmektedir. 

İkinci Malî Protokol çerçevesinde, Türkiye ve Topluluk bu Pılotlok'olün sona ermesindün bir 
yıl önlce, malî yardımı alanında üçüncü bir dönem içini öngörülebilecek hükümleri incele
meyi yüklenm'işlerdir. Birinci Malî Protokolde bulunımıyan bu yeni taahhüdün gayesi, edki 
Protokolde olduğu gibi, hukukî (metinlerim onaylanma formalitelerimden dolayı Topluluğum Tür
kiye'ye ımiaılî yardımına ara verilmesini ömlemektir., 

III. — Geçiş dönemi muhtevasının değerlendirilmesi, dönemin ekonomik kalkınmamız üzerindeki 
muhtemel etkileri : 

14. Çağımızda uluslararası ekonomik ilişkilerin en belirgin özelliği milletlerin dış ticaret 
'alanında yaptıkları kıyasıya mücadeledir. Bu büyük ve hayatî mücadelede alacakları yapı artır
mak için uluslar ellerinden gelen bütün gayreti göstermektedirler. 

Ekonomik yönden] gelişen memleketimiz de artan ithal ilhltiyaçlarını karşrlıyabilmek, ekonomi
sinle yüksek seviyede bir gelişme hızı sağlamak ve bu hızı devam ettirebilmek için dış ticaret iliş
kilerinde büyük hamleler yapmak ve şimdiye kadar bu alanda içinde bulunduğu dar boğazları 
geçmek zorundadır. 
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Bahis konusu darboğazlar, ihracatı çeşit ve miktar yönünden artırajmamak, buna bağlı olarak 
ihtiyaçlarımıza uygun seviyede bir ithalâtı gerçekleştirememe'k şeklinde ortaya çıkmaktadır. Bu 
durumdan kurtulabilmek için Türkiye'nin fceeldi gayretlerini milletlerarası işbirliği iımkânliariyle 
desteklemesi gerekmektedir. Avrupa Ekonomik Topluluğu ile Ortaklığımızla ve geçilş dönemime 
intikal sorununa sadece bu açı'dan bakıldığında, Toplulukla geliştirilen ilişiklerin Türkiye için 
taşıdığı öınelm daha iyi anlaşılır. Geçici Komisyonumuz Katma Protokol1 ve diğer 'belgeleri ince
lerken bu hususu ıdaJiıma göz önümde tutmuştur. 

15. Bunun önemini daha iyi anilıyabiimek için Topluluğun dünyei ticaretindeki payıma bir 
göz iattmak faydalı 'olabiOfir. 

Topluluğun 1909 yılı toplalm ithalâtı 7ö;6 milyar ıdolâr, toplam ihracatı ise'75,7 milyar dolar
dır. Türkiye'nin ıdış ticaretinde tuttuğu yer ise, 1970 yılında ithalât ve ihracat bakımından siya
siyle % 34,3 ve 40,6 olmuştur. 

Böyle geniş bir pazar .ile gelişıtirilecek ilişkilerin dış ticaretimizin geleneksel akımına uygunlu
ğu ve sunduğu büyük potansiyel imkân bu rakamların ışığında daha iyi anlaşıiltaıaiktadır. 

1(6. Ortak Pazarla geliştirilen ilikşilerin ticari olduğu kadar diğer alanlarda da çıkarlarımı
za uygunluğu Ortaklığın amıaçûJarı ile Kalkınma Plânımızın hedefleri karşılaştırılldığınlda bir kere 
daha görülmüş ve Komisyonumuzun üzerinde önemle durduğu hususlardan biri bu olmu§tax 

Gerçekten İkinci Beş Yıllık Kalkınana Plânı Türk ekonomisine yüksek seviyede bir gelişime 
hızı sağlamayı ve bunu devam ettirmeyi anahedef alır.. Ankara Anlaşması ise Türk ekonomlisi-
niin hızlandırılmış kalkınmasını sağlamak gereğini göz önümde tutarak, Orltaklik içinde ticari ve 
ekonomik iliişıkilerin geliştirilmesi (amacına yönelmekteldir. Araldaki paralellik açıktır. 

17. İkinci Beş Yıllılk Plânın ikinci hedefi Türfe ekonomisinin dış kaynaiklara bağlılığının 
azaltılmasıdır. Ancak, bu yapılırken, yulkan seviyedeki gelişme hızının (korunması için 'belli bir 
süre dış âlemden kaynak aktarılması kabul edilen bir esastır. Ankara Anlaşmasına Ek Malî Proto
kolün ekonomimize 175 milyon dolarlık bir malî yardım sağladığı, Katma Protokolün yanı sıra 
imzalanan İkinci Malî Protokol ile de buna benzer ancaik miktar yönünden daha büyük (bir im
kânın (220 milyon ıdolâr) temin olunduğu (düşünülürse, bu yönden de aynı paralellik ve tamam-
layıcılik görülür. 

18. Katma protokolün muhtevası (sektörler itibariyle değerlendirildiği 'zaman şunları söyle
mek mümlkündür. 

'Sanayi alanında, üsatlma protokol hükümleri geniel olarak tatmin edicidir. Gerçekten sanayi 
mallarına ilişkin hükümler Tünk sanayi mallarına topluluğun geniş ve satmalıma gücü (büyük pa
zarına ıgeçiş döneminin başlangıcindan dJtibaren derhal açmaktadır. Bu durulmam ihracatımızı 
çeşitlendirımeik ve artırmak yönünden arz ettiği İmkân ortadadır. 

Buna karşılık topluluk analları, Türkiye'ye girişlerinde aynı imlkânı 12 veya 2-2 yıl sonra 
«elde edebilecefklerdir. 

Türk sanayi mamulleri arasında ıgenel tâviz rejiminden hemen yararlanamıyacak olan bâzı 
telkstil kalemleri ille bâzı petrol ürünleri için ise küçümsenmiyeeek imkânlar elde edildiği ve bun
ların yakın bir tarihte genel rejimin fcolayliklarından istifade eder duruma gelme imlkânları bu
lunduğu katma protokol hükümlerinin incelenmesinden anlaşılmıştır. 

Türk sanayi mallarınnı rekabet kabiliyeti kazanmaları açısından, sanayileşmemizin icaplarını 
da göz önünde tutan indirim takvimlerinin yanı sıra, katma protokolde genel nıitelike uygun 
korunma hükümlerinin de yer aldığı komisyonda yapılan çalışmalar sırasında (görülmüştür. 

19. Katma protokolün sanayi alanındaki hükümleriyle ilgili olarak, diğer konularda da ya
pıldığı gibi, sanayi selktörünün «yetlkM temsilcileri komisyon çalışmalarına işltirâke davet edilmiş
ler ve bunların görüşlerinin alınmasına özel bir itina gösterilmiştir. Toplantıda Sanayi (Selktörü 
temsilcileri tarafından belirtilen görüşleri özetlemek (gerekirse : 

Özel sektör sanayi kesiminin temsilcilerinin hemen helmen hepsi Ortak Pazar için yapılan se
çimin isabetine inandıklarını, Türk etoonomisinin geleceğini (bu yönde gördüklerini, katma proto-
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kolün 'Türk sanayiinin dayana'mıyacağı yükümler getirmediğini belirterek geçiş dönemine biran 
önce geçilmesinde fayda gördüklerini söylemişlerdir. 

Özellikle büyük sanayi kuruluşlarının bulunduğu İstanbul, İzmir ve Bursa 'gibi bölgelerin 
temsil çilerimin beyanlarından anlaşıldığına göre, ilgili sektörler Ortak Pazarda rekabet açısından 
durumlarımı değerlendirmek aımaciyle bâzı araştırmalar yapmaktadırlar. Bu araştırma ve çalış
ma sonuçlarının ise olumlu sonuçlara vardığı anlaşılmaktadır. 

Bu çerçeve içinde, 
İstanbul Sanayi Odası temsilcisi, (diğer ülkelerin Ortak Pazara üye olmakla elde ettikleri 

hızlı gelişme olanaklarını ve Türk sanayiinin bugün (teorik araştırmalarla ortaya konulduğundan 
çok daha güçlü ve dış rekabete açılabilırne olanağına 'erişmiş .olduğunu (belirttikten sıonra, kat
ma protokolün olumlu karşıladıkları ve tehlikeli gördükleri kısımlarını ortaya koymuş ve sonuç 
olarak Tür'k sanayiinin sağlıklı gelişmesi için geçiş dönemine geçilmesini ve Türk sanayicinin 
büyük kısmının buna hazır ve istemekte olduğunu belirtmiştir. 

Ege bölgesi Sanayi Odası temsilcisi ilse, sanayi kolları itibariyle katma protokolün getirdiği 
yükümleri değerlendirdikten sonra bu protokolün Türk sanayiine ve ekonomisine taşıyamıyacağı 
yükler getirmediğini ortaya koymuş ve geçiş dönemine daha fazla gecikilmeden girilmesinde fay
dalar olduğunu önermiştir. 

Bursa Sanayi ve Ticaret Odası temsilcisi, Türk ekonomisine taşıyamıyacağı yük getirmediğin
den ve dışa açılma imkânı yaratması bakımından derhal geçiş dönemine ıgeçilmıesi yönündeki is
teklerini belirtmiştir. 

Buna karşılık orta büyüklükte sanayi kuruluşlarının /bulunduğu bölgeler olarak adlandırılabile
cek Adana ve Ankara bölgeleri temsilcileri, genellikle işletmelerin belli ihtiyaçlarının tamamlanma
sına verdikleri önemi açıklıyarak, meseleye daha çok ideoloji açısından baktığı söylenebilecek olan 
Eskişehir bölgesi temsilcileriyle birlikte, Ankara Anlaşmasının hükümlerinden yararlanılarak geçiş 
döneminin uzatılmasını talebetmişlerdir. 

Gerçekten Adana Sanayi Odası Temsilcisi, «hazırlık dönemi iyi bir şekilde değerlendirilememiş 
olduğu, katma protokolün ve buna <efc listelerin düzenlenmesinde uzun vadeli işlerin göz önünde 
tutulmadığı ve Ortak Pazar işlerini düzenliyecek tek !bir organ kurulmamış olduğu» gerekçesi ile 
geçiş dönemline girilmesinin Ankara Anlaşması imkânları sonuna (kadar kullanılmsak suretiyle geri 
bırakılmasını önermiştir. 

Ankara Sanayi Odası Temsilcisi de, katma protokol yetişkin işgücü ile ilgili hükümler getirme
diği için ve bu protokolün yanı sıra 'Türkiye'nin yapması gereken işlerin bir plânının bulunmama
sını tenkid ederek, Türk ekonomisinin kendini Ortak Pazara hazırlıyacağı ve bu toplulukta yaşı-
yacak idari organizasyona erişebileceği hakkındaki tereddütlerini belirtmiştir. 

Eskişehir Sanayi Odası Temsilcisi ise, kalkınma ve sanayileşme atılımlarında çok kısa sayılacak 
bir süre içinde Türk sanayiinin korunmadan ve teşvik görmeden AET'nin güçlü sanayii ile boy 
ölçüşecek boyutlara ulaşmasının mümkün olamıyacağmı ve Batılılaşma, kalkınma, sanayileşme ve 
hattâ AET ile entegrasyon yolunda katma protokolü çok önemli bir engel olarak gördüklerini be
lirtmiş ve hazırlık döneminin Ankara Anlaşması hükümleri çalıştırılarak uzatılmasını istemiştir. 

Bu temsilcilerden sonra beyanları dinlenen Odalar Birliği ile İktisadi Kalkınmja Vakfı temsilci
leri, gerekçeleri ve hesaplariyle birlikte, geçiş dönemine gecikmeksizin girilmıesimde gördükleri ya
rarları, ekonomimizde gözlenen gelişmelere de atıfta bulunarak açıkladılar. 

Bütün sanayi temsilcilerinin - Adana ve Eskişehir bölgeleri de dâhil olmak üzere - ortaklaşa 
arzuları olarak beliren hususlar ise şunlardır : Gerek dış rekabete dayanma, gerekse dış pazar
lara çıkma imkânının biran evvel sağlanabilmesi için, özellikle altyapı, uygun şartlarla enerji ve 
hammadde tedariki, gibi konularda esasen Kalkınma Plânımızda da yer alan tedbirlerin alınması 
büyük önem taşımaktadır. 

özel sektör sanayi kesiminin temsilcilerinin görüşlerini bir daha özetlemek gerekirse, Türk sa
nayiinin büyük kısmının temsilcileri katma protokolün kabulü yönünde öneride bulunmuşlardır. 
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20. Katma protokolün tarım alanındaki hükü mlerinin değerlendirilmesine gelince, bu hüküm
lerle sağlanan tâvizlerin incelenmesinden bunların topluluğa karşı tarım ürünleri ihracatımızın 
'% 90 nını kapsadıkları görülmüştür. Tâviz almamıyan bâzı maddelerde ihracat potansiyelimiz ol
duğu ve bu ihracat potansiyelimizi geliştirmeye başladığımız ileri sürülebilir. Aralarında taze mey-
va ve sebzeler, muhtelif işenmiş tarım maddeleri gibi kalemler de bulunan bu maddeler için, katma 
protokolün yürürlüğe girişinden sonrası için öngörülen iyileştirme mekanizmasından yararlanı
larak gelişen ihtiyaçlarımıza uygun tâvizler sağlamak imkânının bulunduğu anlaşılmıştır. 

Elde edilen bu tâvizlere mukabil, Türkiye'nin tarım alanında topluluğa karşı tek vecibesi ya
pacağı ticari ithalâtta topluluğa karşı tercihli rejim uygulamaktır. Türkiye'nin ticari amaçla tarım 
ürünleri ithalâtı yapması hele bu ithalâtın genişlemesi ise, daha hiç olmazsa bir süre uzak bir 
ihtimal olarak gözükmektedir. 

21. Katma protokolün el emeği ile ilgili hükümlerinin, genel olarak, İkili anlaşmalarla topluluk 
üyesi ülkelerdeki işçilerimizin yararlandıkları rejimi iyileştirmek ve tamamlamak ve bu rejimleri 
ileride topluluk seviyesinde birleştirmek amacını güttüğü söylenebilir. 

Gerek iş şartları ve ücretler ile sosyal güvenlik konusundaki haklar, gerekse meslek ve yer 
değiştirme alanındaki yeni imkânlar topluluk çapında bir düzenlemeye doğru ileri adımlar teşkil 
etmektedir. 

El emeği alanındaki en önemli adım işgücünün serbest dolaşımı içiln bir tarih tesibit edilmiş ol
ması ve ayrıca geçiş dönemi başından itibaren el emeği ile ilgili bütün meseleleri Ortaklık Kon
seyine getirmek imkânının sağlanmasıdır. 

Türkiye açısından yapılması gereken, bu yönde şimdiden çalışmalara taşlamak ve toplulukla 
kararlaştırılacak rejimin çıkarlarımıza en uygun şekilde tesbitini sağlamak için gereken hazırlık
ları tamamlamaktır. 

Serbest dolaşımı çok yakından ilgilendirmesi sebebiyle, katma protokolde öngörülmemiş olsa 
bile, geçiş döneminde işgücünün eğitimi alanında da imkânlar sağlanması uzak bir ihtimal olarak 
gözükmemektedir. 

işgücünün gözden ırak tutulmaması gereken bir anlamına da burada değinmekte fayda buluyo
ruz : Toplumlar arasında entegrasyonun başarı ile yürütülebilmesi ve sonuçlandırılması, çıkarların 
aynı yönde olduğuna, kaydedilen gelişmelerden topluca yararlanıldığına, aynı hayat tarzına iştirak 
olunduğuna ve ortaklaşa işler başarıldığına geniş kütleleri inandırmakla mümkündür. Bu itibarla, 
serbest dolaşım için bir takvim yılı tesbit edilmesinin her bakımdan isabetli olduğu ifade olunabilir. 

22. Katma protokolün ekonomik politikaların yakınlaştırılması başlığı altındaki hükümleri 
Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu arasındaki entegrasyonun önemli bir cephesini teşkil 
eder. Bu hükümlerin aidolduğuı konular (rekabet, mevzuatın yaklaştırılması, sermaye hareketleri, 
ekonomi ve ticaret politikalarında yaklaştırma, yerleşme ve hizmet ediminde serbestlik gibi) eko
nomik yönleri ağır basmakla birlikte, sosyal yönden de önem taşıyan hattâ siyasi etkileri olan 
konulardır. 

Katma protokolün ilgili hükümlerinin incelenmesinden, bu alanlarda Türkiye'nin yüklemlerinin 
Ankara Anlaşmasında tesbit edilmiş prensipler içinde kaldığı görülmüştür. Bu vecibelerin kapsa
mının ise, gelişecek ortaklık ilişkilerimizin de ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde Ortaklık Konse
yinde yapılacak ortak çalışmalar sonucunda tesbit edilmesi ayrıca isabetli bir husus olarak kayda 
değer sayılabilir. Bu yolla Türkiye'nin razı olmıyacağı bir karar alınması imkânı mevcut bulun
mamaktadır. Kabul edilen bu esaslar dâhilinde ekonomi politikalarının yaklaştırılmasında Türki
ye'nin çıkarlariyle bağdaştığı ölçüde ortak uygulamalara gideceği anlaşılmaktadır. 

23. Katma protokol ile birlikte imzalanan ikinci malî protokolün dış ülkelerden kaynak trans
feri ihtiyacımıza cevap verecek hir imkân olarak göründüğüne yukarda işaret olunmuştu. Bu defa 
söylenebilecek husus, bu transferin birinci malî protokole nazaran daha uygun şartlarla yapılma im
kânının elde edilmiş olduğudur. Nitekim evvelce olduğu gibi, yeni ödünçlerde ide uyulması gereken 
şartların ekonomimizin ihtilaçlarına uygun olarak tesbit edildiği, bunun yanısıra ödünçlerin mik-
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t a n ve kullanma şartlarımda (yıllık tranşlar, kullanma süresi, faiz ve ödemesiz süre gibi) iyileşti
rilme sağlandığı görülmektedir. 

Bütün bu hususlar göz önüne alındığında ikinei malî protokolün genel olarak ekonomimizin 
kalkınma gayretlerine dış kaynak bakımından tamamlayıcı yönüne bir kere daha değinmekte fay
da vardır. 

îkinoi malî protokol ile öngörülen asıl ilginç husus şudur ki, taraflar protokolün bitiminde 
yeni bir devre için Türkiye'nin malî yardıma ihtiyaç duyup duymıyacağını incelemeyi kabul et
mişleridir. Malî protokolün bu hükmünden elbetteki uygulama nihayetindeki durumumuza göre 
faydalanmak veya faydalanmamak yönüne gidile 3ektir. Temenni bu ihtiyacın o zaman artık hisse
dilmemesi ise .de, bu imkânın varlığını da küçümsememek gerekir kanısındayız. 

IV - Genel değerlendirme : 

24. Avrupa Ekonomik Topluluğu ile Türkiye arasında 1963 yılında kurulan ortaklığın geçiş 
dönemine intikal için 23 Kasım 1970 tarihinde imzalanan kaıtma protokol ve diğer belgelerin siyasi 
ve ekonomik olmak üzere iki yönü bulunmaktadır. 

AET ile ortaklık Türkiye'nin Batı ile işbirliği ve Batılaşma yolunda şimdiye kadar izlediği po
litikanın bilinçli bir hamlesini teşkil etmektedir. Katma protokol bu hamlenin geniş bir kapsa
ma kavuşturulması ve geliştirilmesi yönünde atılmış cesaretli bir adımdır. Bu açıdan ortaklığımı
zın geçiş dönemine intikâl karannın politik önemi büyüktür. 

Ekonomik açıdan ise, katma protokol, ortaklığımızın geçiş dönemi için tatminkâr bir başlan
gıç rejimi tesbit etmektedir. Protokolün bâzı eksiklikleri bulunmakla birlikte, bizatihi Anlaşmada 
öngörülen usullerle bunlann giderilmesi, başlangıç rejiminin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi im-
kânlannın mevcudolduğu görülmektedir. 

Katma protokol bütün bu geliştirme ve iyileştirme imkânlariyle birlikte bir bütün olarak de
ğerlendirildiğinde, önümüzdeki çeyrek yüz yıla yakın bir zaman devresinde ekonomimizin geliş
mesine önemli katkıda bulunacak nitelikte bir çerçeve teşkil etmektedir. 

Gözden uzak tutulması gereken bir başka husus da Anlaşmanın salt bir yardım anlaşması ol
madığıdır. Katma protokol taraflann karşılıklı çıkarlannı göz önünde tutan karşıklı vecibeler 
getiren ve amaç olarak Türkiye'nin topluluğa tam entegrasyonunu öngören bir anlaşmadır. Bu 
nedenle katma protokol hakkında ileri sürülen «yeterince tâviz alınmadığı» bir başka ülkeye da
ha fazla tâviz verildiği», «egemenlik haklanndan fedakârlık edildiği», «bağımsız ekonomi politika
sı takibetmefc olanağının kalmadığı» şeklindeki iddialan bu açıdan değerlendirmekte fayda oldu
ğu düşünülmektedir. Karşılıklı çıkarlan bağdaştırmak için yapılan çetin müzakereler sonucu va
rılan bir mutabakatta karşılıklı tâvizler arasında belli bir denge kurulması gerektiği kabul edil
melidir. 

25. Katma protokolle Türkiye'nin kabul ettiiği yüklemlerin ekonomimizin üstesinden gelemi-
yeceği yüklemler olduğu doğru değildir. Kaldı ki tatbikat, tamamen aksine tecelli eder bu yük
lemler ekonomiyi zorlar hale gelirse, uygun tedbirlere gitmek imkânı bulunmaktadır. Daha da 
ileri bir safhada tüm ekonominin altından kalkamıyaoağı durumların meydana gelmesi halinde, 
Türkiye'nin anlaşma uygulamasını tek taraflı bir kararla durdurmak imkânı daima mevcuttur. 
Ancak böyle bir durumun gerçekleşmesi hiçbir şekilde vâridolmıyacaktır. 

Ancak katma protokol Türkiye'ye zahmetsizce imkânlar temin eden bir anlaşma da değildir. 
Geçiş döneminin olumlu sonuçlara ulaşması ilk başta Türkiye'nin göstereceği gayrete, ekonomisini 
dış dünya ile temas halinde ve daha rasyonel esaslara göre çalışan bir ekonomi haline getirmekte 
göstereceği çabaya bağlı bulunmaktadır. Aslında bu yolda gerekli yapısal tedbirlerin Ortak Pa
zarla ilişkilerimizi geliştirsek de geliştirmesek de alınması zaruridir. Kalkınma plânlarımız bu ih
tiyaca ayrıntılı bir şekilde yer vermektedir. 

Bu husus göz önüne alınırsa, katma - protokolün getirdiği imkânlardan gereği gibi yararlan
manın ilik şartının plânlı kalkınmayı basan ile devam ettirmek ve plânın bu imkânları daha da 
yakından değerlendirmesini sağlamaktır. Aslında plân uygulamasının başarısı ortaklığımızın başa-
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rısının anahtarı gibi görünmektedir. Bu açıdan 
çiş, Türkiye'nin kalkınmasını süratle tamamlamak 
ğrn hâkim olacağı bir uygulamanın ise, başarıya 

Geçiş dönemine intikalde vukubulacak ibiir ge 
lamaık yolunda temin olunan müsait ortamdan 
anlamına gelecektir. 

En son toplantısını 17 . 5 . 1971 tarihinde 
Katma Protokol ve diğer (belgelerin onaylanması 
oy çokluğuyla onaylamış, tasarının öncelik ve ive 
mişltir. 

Yüksek Başkanlığa saygiyle arz olunur. 

bakıldığımda ortaklığımızın öMnci dönemine ge-
yoiundakıi kararlılığmı ifade eder. Bu kararlılı-
ulaşmaması için hiçbir -engel bulunmamaktadıır. 

cikme ise, kalkınma gayrelüerimizi süratle tamam-
ekanamiim'izl daha (bir süre mahrum bırakmıak 

yapan komisyonumuz bütün bu sebeplerden ötürü 
nın uygun bulunduğuna ıdair kanun tasarusıoıı 
dilikle Millet Meclisinde {müzakeresine karar ver-
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Bursa Milletvekili İbrahim Öktem'in Muhalefet Şerhi 

A. P. İktidarının 23 Kasım 1970 tarihinde imzaladığı Ortak Pazar'a geçiş belgesi olan Karma 
Protokol özel bir kanun teklifi halinde meclislerin onayına sunulmuş ve bu teklif ilk olarak 
2 No. lu Millet Meclisli Geçici Komisyonunda müzakere edilmiştir. 

1964 yılı Aralık ayında yürürlüğe giren ve en aız 5 yıllıik bir «Hazırlık dönemi» ini öngören 
Ankara Ortak Pazar anlaşmasında; 11 yıla kadar uızatılabileeek 'bir süre içinde Türk Ekonomisinin 
güçlendirilmesi, duş yardıma bağlılıktan ikurtarılması ve 'Tiürkiyenin sağlam bir sanayi yapısına 
kavuşturularak Ortak Pazar Üyeliğinin yükümlerini taşıyabileceği ekonomik: ve sosyal bir yapıya 
kavuşturulması da öngörülmüştü. Fakat 1965 den beri sorumluluk taşıyan A. P. Hükümetlerinin 
hazırlık dönemini hiç değerlendirmeden, anılaşmamın sağladığı bu dönemi 11 yıla kadar uızatma ola. 
nağını kullanmayıp, Türkiye'nin Ortak Pazar üyeliğine 1964 delkinden bile daha elverişsiz bir du
ruma düştüğü bir halde anlaşılması güç bir acelecilikle geçiş dönemine girilmesi millî (çıkarları
mıza aykırı olacağı cihetle, meclislerimizde^ basında, sorumlu Devlet Kuruluşlarının verdikleri 
raporlarla, üniversite çevrelerinin bilimsel eleştirileriyle nihayet C. H. P. Parti Meclisi'nin, özellik
le Protokol'ün imzasından önce yaydığı bildiri ile iktidar uyarılmaya çalışılmıştır. 
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12 Mart muhtırası ile iş başına ıgelen -Sayın Erim Hükümetinin Meclislere sunduğu programm-
da ifade edildiği gibi bâzı (kayıtlarla bu kanun teklifini benimsediği görüldü. Kamisyonumuizım 
dinlediği İstanbul, izmir ve 'Bursa Sanayi Odaları Temsilcilerinin kanun teklifini uygun karşıla-
malarına karşılık, Ankara, Adana, Eskişehir Odaları temsilcileri de karşı görüşü sanuınmuşilardır. 
Sanayimizin önemli kesimi lo.lan Kamu sektörüiıün <görüşünü ise ciddî olacak öğrenmek müm
kün olamamıştır. Bu dağınık ve dalgalı görüş -ortamı içinde komisyonumuz sağlam bir fikre va
rabilmek için, aldığı bir kararla, sayın iktisadi işler Başbakan Yardımcısı ile Sayın Dışişleri Ba
kanını davet etmiştir. Sayın Başbakan Yardımcısı toplantıya gelmemiş, Sayın Dışişleri Bakanı
nın ise teknik olmaktan öte politik görüşleriyle yetinilmiştir. 

Diğer taraft-:\\ komisyonunuzun 11 . 3 . J.̂ 71. gün 1/406 sayılı yazısına ekli sistematik plân'm 
(B) kısmında tesbit edilen sıra ve sorular karşılığı olarak Devlet Plânlama teşkilâtı 5 ciltlik ra
porlarını bizlere suınmuıştur. Uzun ve ciddî araştırmaların mahsulü olduğu görülen bu raporlai'dan 
çıkan sonuçlar çok önemlidir. Bu raporun 1 nci cildinin Katma Protokolün genel değerlendirilme. 
si bölümünün başlangıcımda şu hüküm yer bulmuştur. «Bu Katma Protokol iktisadi ve ticari alan
lardaki etkileri bakımından Lozan'dan bu yana imzaladığımız bütün anlaşmaların en mühimi 
olup, iktisadi ve malî hayatımızın tümünü ilgilendirmekte ve Türkiye'nin yakın ekonomik kade
rine yön vermekteldir.» Bunidan başka şu sonuçlar çıkarılmaktadır: «Ortalk Pazarla 2 seneye yakın 
bir zaman devam eden müzakereler sonumda varılan sonucu ekonomik denge bakımından savu
namayanlar konunun, politik yönün/ü ileri sürmeye ve terazimin kefesine sıokmaya »çalışmışlardır. 
itirazımız Ortak Pazara girmeye değil, Katma Protokolün dengesiz tavizlerinedir. Nitekim DPT 
en yetkili ağzıyla AET nin içinde bulunduğu şaftlar bakımımdan Tarımda istediğimiz tavizleri ve
remeyeceğine kanaat 'getirir getirmez yapılacak tek işin demgenin korunması için kendi tavizle
rimizi ayarlı tutmak -olduğunu, Hükümet seviyesinde en yüksek makam önlünde ileri sürmlüıştür, 
DPT nin yeni bir denlge aranılması tavsiyesi önce kabul edilmiş, ancak son müzakere (22.7.1/J70) 
sırasında Türk Heyeti sadece ıbüyük bir meblâğ tutmayan AET den özel kota üzerinde taviz ko„ 
parmakla yetinmiş, liberasyon fconselidasyonu ve ithal edilmeyen maddeler konusunda AET tezini 
direnmeden kabul etmiştir. Bütüm bunlara ilave .olarak Katma Protokol'üu 12 nci maddesinin 
3 ncü fıkrası ile muayyen şartlar altında % 25 Gümrük Vergisi, artırma yetkisinden Ortaklık 
Konseyi lehine feragat etmiştir. Bu tutum Katma Protofcol'ü tamamen dengeden yoksun bir hale 
getirmiştir. Bu denge yukarda rakamlarla belirtildiği üzere maatteessüf Türkiye'min aleyhinedir. 
Halbuki Ortaklığın gayesi Türikiyenin hızlandırılmış kalkınması olduğuna göre Ankara Anılaşma
sının 4 ncü maddesinin önıgürdüğü dengenin, Aritmetik değil, fakat tarafların maddi imkânla
rıyla orantılı yani Türkiye lehine olması gerekildi. Halbuki Ankara Anlaşması ile sağlanan avan
tajlar Katma Protokolde gereği gibi değerlendMleaneaniş ve menfaaltlerimiiz icabetıtiği katlar ko
runamamıştır. Bu itibarla kanaatimiz odur ki Katma Protokol'ün 1978 lerde Türkiye'yi bir Dış 
Ticaret darboğazı ile karşı karşıya bırakacağı ve 3 ncü plân döneminde bilhassa özlel sektör yatı
rımlarının çok zorla-şacağı bu nedenle de kalkınma plânımızın! aksayacağıdır. Mali Protokolle il
gili tebliğimizde belirtileceği üzere? AET den bu defa sağlanan finansman imkânları da, bu denge
sizliği değiştirecek mahiyette görülmemektedir». 

Yine bu arada DPT nin komisyonumuza sunduğu İv. no. lu Endüstri mallarının dununu baş
lıklı raporunda varılan sonuçlar da çok ilginçtir. 

«a - Gümrük Birliği gerçekte Türk Sanayi mamullerine, pamuklu mensucat ve pamuk iplikleri-
ihracatı kotalarla ikısıtlandığı için, ortaklık dışı menşeli mallara nazaran yeterli avantaj sağla
namamaktadır. HalbuM Katma Protokol ile sağlanan avantajların' yerli sanayiin! bugünkü duru
mu muvacehesinde illeriye matuf olmaktan Eİyade Türkiye için kısa ve en nihayet orta vâdede ne
ticelerini verecek olan yukardaki sanayi dallarının, Tarım ve Tarıma dayalı sanayi kollarım 
kapsaması gerekirdi. Bilindiği üzere Ortak Pazar karşıisınida Türkiye'nim problemi, süratli öldeme-
ler denjgesini hallederek kalkınmasını kısa zamanda gerçekleştirmektir. Türkiye AET karşısında
ki vecibelerinin her geçen yıl biraz daha ağırlaşması nedeniyle ilk 4 - 5 seme gibi, imkânsız, kısa 
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bir zamanda yapmak zorundadır. Aksi takdirde gittikçe ağırlaşan vecibelerimiz karşısında sanayi 
problemimizin halli çok zor lolacaktır. 

b - ıGreçiış döneminde teessüs edecek Gümrük birliğinin Türk Ekonomisine getireceği çok 
sınırlı kazançlar yanında belirli iktisadi kayıpları ve rizikoları da vardır. Başlıca : 

1. Dış ödemeler dengesinde son yıllarda teşekkül eden dar boğaz, millî ekonominin geliştiril
mesinde, karşılaşılan en büyük güçlüklerdendir. Son 10 yıllık dönemde dış açıkların kapatılması 
geniş ölçüde, ithalâtta miktar kısıtlamaları ve dış borçlanma yolu ile mümkün olmuştur, önümüz
deki yıllarda dış yardım imkânlarının da azalacağı bilinmektedir. Malî Protokol bu alanda Tür
kiye'ye yeteri kadar kredi sağlamamaktadır. Bu şartlar altındaki geçiş döneminde hızlı ve oto
matik bir tkavime göre ithal rejiminde serbestliğe gidilmesi, ödemeler dengesini büyük zorlukla
ra ve tazyiklere mâruz bırakacaktır. 

2. AET menşeli ithalâtın; liberasyon, özel AET kotaları ve ithal edilmiyen mallar için AET 
lehine açılacak kotaların gelişmesi nedeniyle, AET ye yönelecek ihracatımızdan daha büyük oran
da artması Türkiye'yi Ortak Pazarda değerlendiremediği mallarını başka piyasalarda satmakta 
büyük güçlüklerle (karşılaştıracaktır. 

3. Döviz gelirleri alanında, ihracat bakımından AET den köklü ve büyük imkânlar sağlama
dan ithalâtın liberasyon yoluyla, takatimizin üstünde, serbestleştirilmesi, sürekli para kuru ayar
lamalarına veya iktisadi faaliyetleri köstekliyecek deflâsyonist kredi politikalarına gidilmesini 
zaruri kılabilir. Bu 'sebepten de 3 ncü plânın göğüslemek zorunda kalacağı problemler çok çetin 
olacaktır. 

4. İthalâtın serbestleştirilmesi ve özellikle AET menşeli ithalâta tamamen gümrük indirim ve 
muafiyetleri birçok mevcut sanayi işletmelerimizi erken rekabete mâruz bırakması itibariyle 
bunların idamelerini tehlikeye soktuğu gibi, ilerde gerçekleşmesi beklenen sanayi yatırımlarının 
dolayısiyle de kalkınmayı tehlikeye düşürecektir. 

5. Türkiye'de istihdam probleminin uzun vâdede plân ölçüleri içinde çözümü ve millî gelirde 
yeterli artışların sağlanması ancak sanayie bağlı bir keyfiyettir. Sanayileşmemiz için bugünkü 
teşvik tedbirlerinin yeterli gör-ülmediği bir devrede Katma Protokolün bu alandaki menfi etkisi 
üzerinde büyük ehemmiyetle durulması gereken bir sorundur. DPT, müzakereleri sırasında yukar
da bahsedilen bütün bu sorunlara değinmiş ve Katma Protokolün hangi unsurları kapsaması ge
rektiğini de belirtmiştir. 

Kanaatimizce Türkiye'nin % 40 liberasyon konselidasyonundan sonra taahütlerini yerine getir
mesi ise çok zor olacaktır.» 

Görüldüğü gibi en yüksek teknik Devlet kuruluşu olan DPT nin teknik araştırmalarının bu ve
rileri bütün çıplaklığı ile ortaya gerçekleri bir bir sermektedir. 

Kanımız odur ki ; Ankara Anlaşmasının sağladığı âzami sürede hazırlık dönemini uzatarak ge
çiş döneminin gerektirdiği bütün tedbirleri plânlı bir şekilde alma yerine ilk 5 yılın sonunda geçiş 
dönemine girme gayretleri, teknik olmaktan uzak, tamamen politik nedenlere dayandığı anlaşıl
maktadır. Türkiye bugün hazırlıksız geçen 6 yıl sonunda parasının deeğri çok düşmüş, dış yar
dım ihtiyacı 1964 dekinin 2 misline çıkmış, Tarım ve sanayi üretim alanlarında plân hedeflerinin 
çok geresinde kalmış, sıhhatli ve dengeli gelişme olanağını yitirmiş ve nihayet dış sömürüye her 
zamankinden daha açık bir ülke haline düşürülmüş iken Ankara Anlaşmasına göre hazırlık dö
nemini 11 yıla kadar uzatma olanağını kullanmadan geçiş dönemine acele girmeyi, sonu bağımsız-
lığımızıı tehlikeye düşürecek bir macera sayıyorum. Yeni Hükümetin programında bu konuda 
«Geçiş dönemi kapsamını tesbit eden belgeler 23 Kasım 1970 te imzalanmıştır. Bu belgeler ve yü
rürlüğe girmeleriyle ilgili işlem bâzı eleştirilere uğradı. Bunlardan haklı olanların incelenmesine 
ve kapsadıkları konuların uygulama sırasında, anlaşmada öngörülen imkânlar çerçevesinde, 
süratle iyileştirilmesine çalıştırılacaktır.» denmektedir. 

Görülüyor ki, yeni Hükümet bu konuda bâzı endişelere sahiptir ve giderilmesi gerekli eksiklik
ler de saptamıştır. Ancak, bunların uygulama sırasında giderilebileceği görüşüne başta müzakere 
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usulü olmak üzere, birçok nedenlerden dolayı katılmak mümkün değildir. Yeni Hükümetin bu 
dayanaksız görüşü yüzünden, iktidar değişmesi ile konuyu yeniden ele almak ve millî çıkarları
mızı korumak için ortaya çıkan büyük bir fırsat da böylece kaçırılmış bulunmaktadır. 

îşte bütün bu nedenlerle kanun tasarısına karşı olduğumu arz ederim. 
Bursa Milletvekili 

İbrahim öktem 

Manisa Milletvekili Muammer Erten'in muhalefet şerhi 

Avrupa Ekonomik Topluluğu ütLe Türkiye arasında Ortaklık Anlaşmasının (2 inci (dönemi olan 
Geçiş Dönemi Katıma Protoköluma aşağıda arz (edeceği sebeplerle muhalif 'kalmış bulunuyorum : 

1. AET dile Türkiye'nin, efkonomik durumları .arasında •büyük 'farklılıklar Yardır. Türk ekono
misinin Ibu ortaklığa uyuımunu sıağlıyafbilmek mıaksadiyle Ankara Anliaşmasında ınmıhtelif safhalar 
kabul (edilmiştir. 

Bunlardan 1 incisi (Hazırlık Dönemlini teşkil eder. 5 sene ıdevam edecek bu süre içerisinde Türk 
Ekonomisinin Anlaşmanın Geçiş Döneminde yüklenlmesi igereiken tavizlileri tıaşıyalbüecıek hazırlık 
güeüne [kavuşmasına imkân hazırlanmasını hedef almıştır. Bu hazırlıklar yapılamadığı tolkdirde 
Anlaşma hükümlieri 'çerçevesi içerisinde Hazırlık Döneminin uzatılması iimikânları tanınmıştır. 
Türkiye Geçiş Dönemine (girebilmek içim gereken hazırlıkları yapamamıştır. Bu &elbeplie Geçiış dlö-
nemdnde yükleneceği tavizleri taşıyabilecek ıgüce erişememiştir. Bu sıebıeplerile AnUaşımanm imkân 
verdiği ni&foeltte Ibazırlılk -döneminin uzatılması ve bu uzatılan süreden yararlanarak süratle 'gerekli 
tedibirlerin lalmmıası uyguın olacağı kanısına sahip bulunuyorum. 

'2. Yapılan katma protokol laynica Ankara Anlaşmasının 2 nei caddesine 'de 'aykırı düşmektedir. 
Bu maddeye gü re (Anlaşmanın lamıaeı Türkiye ekonomisinin. hızlandırılmış ıkalkınımiasını Ve Türk 
halkının ıçalıştırıllma seviyesinin! ve yaşama şartlarının yükseMlimıesimi sağlama gfereğini ıtümüyle 
göz önünde bulundurarak, taraflar 'arasındaki ticari, ve lekonomik ilişkileri aralıksız ve defnıgeli 
olarak 'güçlendinrmeyi teşvik etmektir.) dtm&alanar Katma Protokol hükümleri itibariyle ve Türki
ye'nin AET'ye tanıdığı imkânlar nedeniyle Türk [ekonomisinin kalkınimasmı ve Türk halkımın ya
şama •seviyesinin yükseltilmesini mümkün kılacak nitelikten ufaktır. Bu sielbeplterile Katma Protokol 
Ankara Anlaşmasına da 'aykırı düşmektedir. 

S. Türk lekinomisi halen tarıma dayalı olan bir ekonomi niteliğini arz 'etmektedir. «İhracatımı
zın % i80 ni tarım ürünlerine 'dayanımaktadır. Sanayi ürünleri ihracatımız ise % 12 eitvarmda 'kal
makta olup, bunun içerisinde sanayi ürünü sayılan (basit imalât sanayii ürünleri de fbulunimıakta-
dır. AET nin ise ihracatının % 97 si sanayi ürünleri % 3 civarında 'da tarım ürünlleri ve diğer ka
lemler bulunmaktadır. Geçiş 'döneminde dengeli bir anılaşmadan foahs edilebilmesi için Türkiye'nin 
sanayi ;al anında AET ye tavizler verirlken bunun karşılığımda tarım .alanında 'esaslı tavikler alması 
gerekirdi. Tarımdaki tavizilerden bahsedilirken bâzı -gümrük muafiyetlerinin Ikalbul -edilmesinin 
alınlmış bir taviz niteliğinde kabul ©diltmemesi gerekir. Tarımda lallınaoak tesas tavizler muayyen 
bir takvim ıdeyresi içerisinde ortaklığın üyelerine uyguladığı tarım politikasının Türkiye'ye de uy-
guilanması 'gerekir. Binaenaleyh Türkiye için sanayide bir takvim devresi içerdısinde ıgümırütk indi
rimleri yapılırken aynı sistemin tarımda Türkiye için kabul edilmesi gerekirdi. Bu sağlanamamış
tır. Blöyle olunca Katma Protok'oilda Türk 'ekonomisi aleyhine' büyük bir dengesM'ik ortaya çık
maktadır. 

4. Sanayide Türik mamulleri için AET gümrükleri sıfıra indirmiş, fakat (bâzı tekstil maddele
rinde istisnalar 'kabul 'etmiştir. Haıllbufei gümrük tarifeleri (kaldırılan sanayi dallarında Türkiye'nin 
AET ye ihracatı olmadığı gibi pek yakın bir 'gelecekte de bu imkân ufukta görülmüyor. Yalnız ih
racat imkânımız sınırlaındırılan tekstil alanında ümit vericidir. Bu Ibir tek 'alanda AET nin kıs
kanç davranması hakikaten AET ile yapılan ortaklığımızın 'geleceği bakımından ciddî 'endişeler 
ortaya koymuş bulunmaktadır. 
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5. Anlaşmada S nicü nıemHekeitlere Türkiye'nin tanıyacağı daha iyi tavizlerin otomatik ola
rak AET ye uyguilaauaeağı hakkında hükümler mevcudolduğu halde (Protokolün 14 neü maddesi) 
Türkiye içim ayni1 hıülkülm. tanınmamıştır. Bu duru m Devletler Hukukunun külâsilk (bir kaidesi ollan 
mütekabiMıyet prensibine de aykırı bulunmaktadır. 

•6. AET ye sanayide tanımış olduğumuz gümrük indirimlileri liberasyon fconseilidasyon/u ithali 
yasaklanmış ımallarda kontenjan açılması gibi nedenlerle Protokolün yürürlüğe ıgirmeısiinden bir
kaç sene sonra Türkiye'nin Dış Ticareti büyük 'bir dengesizliğe miâruiz kalabilecek ve îbelli bir sü
re ilcinde önlenmesi güç darboğazlarla -girebilecektir. 

İ7. Kabul ©dilen Malî Protokol (hükümleri de Türkiye'nin güçlüklerini karşılıyabilecek bir ni
telikte değildir. 

6. Türk isanayiinin' ihtiyacı olan haim ve yarı-mamul madde fiyatları AEİT ye nazaran % 100 ile 
% 30Û arasında pahalı bulunmaktadır. Bu nıedenle gerek 'Türkiye'nin iç pazarında, (gerekse AET 
içinde Türk sanayiinin rekabet imkânları mevcut değildir. Böyle bir durum hazırlıksız yüzme bil
meden denize atlamaya IbenıziyeoekltiLr. 

ISonuç : özetle yukarda arz ettiğim nedenlerle Katma Protokol Itaışıdığı hükümler itibariyle 
Türkiye'nin menfaatlerime aykırı olduğu gibi AET ile Türkiye arasındaki Ankara'da imzalanan 
Ortaklık Anlaşmasına da aykırı bulunmaktadır. Bu sebeplerle Katma Protokolün Meelisleriimiztce 
onanmasının uygun lolmıadığı kanaatini, taşıyorum. Bu sebeplerle ımulhalilf ıoiy kullanıyorum. 

Muammer Erten 
Manisa Milletvekili 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

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

dair kanun tasarısı 
bulunduğuna 

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

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

30 . 11 . 1970 

Başbakan 
8. Demirel 

Devlet Bakanı 
H. Atabeyli 

Devlet Bakanı 
H. Dinçer 

Devlet Bakanı V. 
/ / . Atabeyli 

Adalet Bakanı Millî Savunma Bakanı V. 
Y. Ziya Önder 
İçişleri Bakanı 
H. Menteşeoğlu 

Maliye Bakanı 
M. Erez 

Bayındırlık Balkanı 
T. Gülez 

1. Ertem 
Dışişleri Bakanı V. 

II. Dinçer 

Millî Eğitim Bakanı 
O. Oğuz 

Ticaret Bakanı 
G. Titrek 

2 NO. LU GEÇİCİ KOMİSYONUN 
DEĞİŞTİRİŞİ 

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

dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. —= Aynen kabul edilmiştir. 
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(HiMmieJtjta teklifi) 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 
V. Â. Özkan 

Tarım Bakanı 
1 Ertem 

Çalışma Bakanı 
8. öztürk 

En. ve T. Kay. Bak. V. 
8. Kılıç 

tmar ve İskân Bakanı 
H. Nakiboğlu 

Orman Bakanı 
H. Özalp 

Güm. ve Tekel Bakanı 
1. Birincioğlu 

Ulaştırma Bakanı 
N. Menteşe 

Sanayi Bakanı 
S. Kılıç 

Turizm ve Ta. Bakanı 
İV. Cevheri 

Köy İşleri Bakanı 
T. Kapantı 

Gençlik ve Spor Bakanı V. 
8. Öztürk 
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(Bir yandan, 

Türkiye Cumhurbaşkanı, 

Öte yandan, 

Majeste [Belçikalılar Kralı, 

[Federal Almanya 'Cumhurbaşkanı, 

Fransa Cumhurbaşkanı, 

İtalya (Cumhurbaşkanı, 

Altes Euayal Lüksemburg Büyük Dükü, 

Majeste Holanda Kraliçesi, 

Ve lAvrupa (Toplulukları Konseyi, 

Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu arasında bir Ortaklık (Yaratan Anlaşma'nm ortaklı
ğın hazırlık döneminden sonra bir geçiş djönempi öngördüğünü igözönünde bulundurarak, 

Ortaklık (Anlaşması hedeflerine uygun olarak, (Hazırlık döneminin Türkiye ile Avrupa Ekono
mik topluluğu arasında genellikle ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesine ve özellikle ticıari alışve
rişlerin gelişmesine büyük ölçüde katkıda bulunduğunu kaydederek, -

Hazırlık döneminden geçiş dönemine intikal için şartların bir araya geldiği kanısına vararak, 

8öz konusu geçiş döneminin gerçekleşme şartları, usulleri, sıra ve süreleri ile ilgili hükümlerini 
bir katma protokol ile tesbit etmeye, azmederek, 

Geçiş dönemi süresince İÂkıd Tarafların, karşılıklı ve dengeli yükümler esası, üzerinden, Türki
ye ile Topluluk arasında bir gümrük birliğinin gitgide yerleşmesini ve ortaklığın iyi işlemesini 
sağlamak amaciyle, Türkiye'nin ekonomik politikalarının Topluluğunkilere yaklastınlmasını ve 
bunun için gerekli ortak eylemlerin geliştirilmesini Bağlıyacaklarını gözönünde tutarak, 
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TÜRKİYE* CUMHURBAŞKANI : 

Dışişleri Babanı 
Bay Ihlsan Sabri Çağlayangil'i, 

MAJESTE BELÇİKALILAR KİRALI : 

Dışişleri Balkanı 
Bay Pierre Hanmel'i, 

FEDERAL ALMANYA CUMHURBAŞKANI : 

Dışişleri B'aikanı 
Bay "Waltter iScheel'i, 

FRANSA CUMHURBAŞKANI : 

Dışişleri BaJkanı 
Bay Maurice Söhümann'ı, 

İTALYA CUMHURBAŞKANI : 

Dışişleri Baikanlığı Müislteşarı 
Bay Mario Pedlini'yi, 

ALTES RUAYAL LÜKSEMBURG BÜYÜK DÜKÜ : 
Dışişleri Balkanı 

Bay Ga&ton Tlhiorn'u, 

MAJESTE HODANDA KIRAL1ÇESİ : 

Dışişleri Balkanı 
Bay J. M, A. H. Luns'u, 

AVRUPA TOPLULUKLARI KONSEYİ : 
Avrupa Toplulukları Konseyi dönem Başkanı 

Bay W:adter Sahieel'i, 

Avrupa Toplulukları Komisyonu Başkanı 
Bay Franıcıo Maria Malfatti'yi, 

Ta,m yetki ile Atamışlardır, adları geçenler, yetki belgelerinin karşılıklı alarak verilmesinden 
bunların usul ve şekil baikıımmdan uygunluklarının anlaşılmasından sonra, 
Orltaklik Anlaşmasına eklenen aşağıdaki hükümler üzıerinide uyuşmuşlardır : 
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MADDE —. ,1. 

'Türküye dile Avrupa Ekonomik Topluluğu arasınida lbftr ortaklık yaratan Amlaşımjamn 4 ncü ımald-
deısmıde îb-elüntîilerı Geçiş Dö̂ eımiinJin »gerçekleşme /şartları, usulleri, sıra ve süreleri, bu pırotokoıl üe 
tesMj 'ddjllimiiJgrtüir. 

KUSlM : I 

Mallarm Serbest Dolaştrnı 

MADDE — 2. 

1. (Bu 'kısmın 1 midi bölümünün 1 ancfi kesimi ile II mel blölümü hükümleri i 
a) Türkiye veya Toplulülkda serbest dolaşım 'duruımıudda bulunan üçüncü ülkeler çıkışlı imad-

deîerlden tamamen veya kısmen ellide edilenler de IdâJhiI oilımak üzere, ^ıfldtre veya TbpMtık\la 
üretilen) mallara,, 

b) Türkiye veya Topluluk'da serbest dolaşım Idurumunlda 'bulunan Üçüncü ülkeler çıJkışClı mal
lara,, 
uygulanır. 

2. Türkiye veya Toplulük'da ithal işlelmlteri t amamlanlmış, ıgıere'kld Gümrük Vergisi ve eş etkili 
vergıi veya ırıeısükııletrü talhslill ediflimilş ve ıbu vergi veya resitalleri' tam veya kısımi fb&r iadleklten yarar-
laramanıış olan 'üçüncü ülkeler çıkışlı1 imallar, Türkiye veya Toplulük'da serbest dolaşıma durumun
da Biayılur", 

3. (Kaynağı veya çıkışı medeni ile özel Ibir gümrük rejiminden yararlanarak üçüncü ülkeler
den^ Türkiye veya Topluluğıa ItÖıal leldilîmiş ımıailaır, idiğer Âkıld Tarafa tekrar diİ3apîa«oe«3âJİK3ö̂ tiirıkie: ser
best (dolaşım duırumunlda sayılaımaz. Bununla beraber, Ortaklık Kkanseyi, teefbcitt edeceği şartlar 
içlinde, Ibu kurala sapımiallar ıgettdlreibiliır.. 

4. 1 nci ve 2. nci fıkraların hükümleri ıbu ProtiokoüJiin İmzası <tarjni»]d!en itibaren THirikay'e vê  
ya Toplüluk'dan ilhıraeeldilen jnıallaira uyguilanır. 

MADGDtEl —t 0. 

1. Bu kısmın I nci ıbölümünıün I ncü kesihna1 ile II med b$İümü (hüteütalleıl, ^Hüîfeijye veya Top
luluk'da elde edilen ve imaline Türkiye veya Toplulukıda serfbest dldlaşım durumunda bulunmıyan 
üçüncü ülkeler çıkışlı ımaJdidefler gürem) mallara da uygulanır. Bununla (belralber, söz konusu malla
rın bu hükümlerden yararflanalbilmesi1, imallerine giren üçüncü ülkeler madfdeleıti için Ortak Güm
rük Tarifeisinide ö^goırülen vergi hadlerinin belibir yüzdesin© eşit hür İaırk ıgidemikâ; vönginin ihra
catçı dievllette tahsiline bağılıldır. Ortaklıık Konseyimin 'belirteceği her 'dlonem için ftedbilt edeceği bu 
oran, ithalâtçı Devlet tarafmldan bu ımallaıra tanınan tarife inidirimine Ibağlı olarak ıdeğışir. Ortiak-
lik Konseyi, üye !B©v§eitıllefr arasmfdaki aiışvetröşlerde 1 Teonımufş 19iÖ8 tarİhinlde» önce im toonıuida yü
rürlükte olan kuralları ıgtöz 'bnlünld© tutarak, fark 'gâdierİel verginin IbaJbflİl usulenini İde IterfbSlb ê der. 

2. Bununla Ibenaber, bu makJdede (belirtilen şartlar içinldie etlde ıefc3itlim% 'oltam ımallarm Türkiye 
veya Topluluk tarafından İhracı sırasınlda, bu Protokole tesbit edilmiş bulunan değişlik gümrük 
indirimi sıra ve sürelerine göre diğer Âkıld Ta rafa ditJhal lödlüllen mallarm çjoğunluğu için Gümrük 
Vergileri linldiriim oranı '% '20 yi aştoadıkça, £ark giderici vergi' alınmaz. 

MADDE .— 4. 

İOrtaklik Konseyi, '2 inici ve '3 nicü ımaldidellerin uygulanıması için gerekli idari işjbirliiği usulle
rini, üye Devletler arasınldaki ,mall alışverişleri konusunlda Top'luHukça kararlaştırılan usuMeri göz 
Önünide tutarak, tesbit eder. 
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MADDE — S. 

!1. Gerek Gürarük Vergileri, «gerek miktar kısıtlaanıalları, (gerekse itihalâttttaM bütün eş etkili 
tedlbliırl'erle diğer herhangi (bir ticaret politikası tedibirinin uygulanmasından ımıeydana gelen uyar-
sıızlılkllann alışverişlerde yiön değ^melerine yoflj ıaç mak veya ülkesinde ekonomik güçlüklere setbefbol-
mak tehlikesini doğurduğu kanısına varan her Âkıd Taraf Ortaklık Konseyine başvurabilir ve 
Konsey, gere'ktdğömdte, bu uyareaızlıkliarjdian dbğa bilecek zararları öniliyecek niteülkite usulleri (tav
siye eder., 

2w Alışverişlerde yon dfcğüşlmelleri veya ekono mik güçlükler ortaya çıktığımda bunların ivedi 
bir <eyleımi gerektirdiği kanısına varan dıllgilld Taraf gerekli koruruma tedbirlerini Ikenidüisi alabilir 
ve (bunları Ortaklık Konseyine geoikUTtoeksiMn biilHiriır; Ortaklık Konseyi ilgili Tarafın bu ted
bîrleri ldJeg%tİTtoeısi veya kaHdırtması gerekip gerekmediği hususunda Ikarar verebilir. 

'3. Bu tedbirlerin seçiminde, »ortaklığın işleyişini ve özellikle alışverişlerin normal gelHştaıesini 
en az ibözacak olanlara 'öncelik verolİJmeOJildir. 

MADDB — 6. 

Geçiş Dönemi süıresliinlöe Âildd TarafiİJar, Topluluk üyesi Idevletleree daha önce yapılllmış yaklaş-
turmalan !da göz önünde tutarak, gümrüklerle ilgili kanun, tüzük ve yönetmlelik hükümlerini, Or
taklığın iyi! Elemesinin gerektirdiği 'ölçüde, yaklaştırma yolluna giderler. I 

BÖLÜMİ i I. 

GÜMRÜK BİRLİĞİ 

KESflMj — I. 

Türkiye ve Topluluk aracında Gümrük Vergilerinin kaUkrütncm 

MADÖMEJ - , fi. 

1. Âkıd Taraflar, aralarında liıthalât ve ihracata yeni Gümrük Vergileri veya eş eskili ver
gi veya resimler koymaktan ve bu Protokolün yürürlüğe giriş tarihinde karşılıklı ticari ilişkile
rinde uyguladıkları Gümrük Vengilieri dile 'eş etkili vergi veya resimleri .arttımrualktan sakınırlar. 

2. Bununla beraber, Anlaşma lamaçlarının gerçekleşmesi için gerekli olduğunda, Ortaklık 
Konseyi Âkıd Tarafları jiihracıalta yeni Gümrük Vergileri veya ıeş etkili vergi veya ıresdlmler koyma
ya yetMla kılabilir. 

MADDE — 8. 

Türküye ve Topluluk arasında yürürlükte olan (ithalât Gümrük Vergileri ile eş etkili vergi ve
ya resimler, bu Protokolün 9' ilâ 11 nci maddelerinde öngörülen şartlar içinde, gitgide kaldırılır. 

MADDB — 9. 

Topluluk, bu Protokolün lyünürlüğe ıgirişinde, Türküye çıkışı (üthalâta uyguladığa Gümrük Ver
gileri üe eş etkiM vergi veya resimleri kaldırır. 

MADDE — 10. 

1. Her >mjaidde için Türküye'nün yapacağı birbirini izMyeeek indirimlerin uygulanacağı temel 
vergi, 'bu Protokolün imzası tarihinde Topluluğa karşı fiilen uygulanan vergidlir. 

B. Türkiye tarafından yapılacak indirimlerin sıra ve süreleri .'aşağıdaki şekillide tesfbilt edilmiş-
tir : İlik indirim bu Protokolün yürürlüğe girişinde uygulanır. İkinci ve üçüncü indirimler sırasiy-
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l'e üç yıl vie 'beş yıl ısionra yapılır. Dördüncü ve} daha sonraki indirimler ise, s!on indirim Geçiş 
Dönetnıimin «onunda gerçekleştirilecek şekillide, (her yıl uygulanır. # 

3. Her indirim, 'her maddenin temeli vergisi % 10 azaltılarak yapılır. . -

MADDE — 11. " 

10 ncu ımadldenin 2 ncıi ve 3 noü fıkraları hükümlerinldeın sapıma olarak, Türkiye, '3 sayılı ekte 
yer alan 'maldldeiler için, Topluluğa uyguladığı temeli vergili eri, yirmi iki yıllık Ibir Idlönelmıde, aşa
ğıdaki sıra ve sünelerle, ıgiittguide fcalidırar : Bu P rdtokolim yürfelüğe girişinide (her vergi üzerinden 
% 5 indirim yapılır. % '5 .oranındaki diğer üç in dirim sıraslyle üç, altı ve lon syÜ isionıra ••uygulanır. 

P/c 10 oranındaki Idiğer sekiz indirimin her biri, sırasiyle Ibu Proitolkoİiüo yiürürllüğe giriminden 
onıiki, onüç, onlbeş, lonyeldi, looılsekiz, yirmi, yir mibir ve yirmiiki yıl sonra yapılır. 

MADDE — 12. 

1. Bu Protokol yfürtürîlüğle girdiği sırada Türkiye'de lolmıyan yeni bir işleme sanayiinin ku
rulup geüşımesini korumak veya mevcut bir işleme sanayiinin ıo sırada nygulammakta .oilam Türk 
Kalkınma Plânında öngörülen geliişmesini sağlamak armaciyle Türkiye, Geçiş Döneminin ilk sekiz 
yılında, aşağıdaki şartlarla, 3 sayılı ekte gerekli değişiklikleri yapabilir j 

— Bü değişikliklerin tümü, 1967 yılına ai t Topluluk çıkışlı toplam itlhailâJt değerimin i% 10' unu 
aşmamalidır, 

— 3 sayıll ekte yer alan tüm, maidldıelleriin, yine 1967 yılı rakamlarına göre hesaplamam Topluluk 
çıkışlı ithalât değeri artmalmalıdır. 

3 sayılı leke alman maddelere, ' İ l njcli maldde hükümlerine göre hesapllanımıiş olan vergiler der
hal uygulanabilir; bu ekten 'çıkarılanlara 10 ncu maldlde hükümlerine göre Ihesaplanlmış olan ver
giler Iderlhal uygulanır. 

,2. Türkiye, yukarıdaki' hükümler uyarınca almayı tasarladığı tedlbirlettıi Ortaklık Konseyine 
bildirir, 

3. YukarldaJki 1 neii fıkralda belirtilen amaçla ve 1907 yılımda 'Topluluk çıkılşli ithalâtın '% 10 u 
ile sınırlı kalmak üzere, Geçiş Dönemi süresince Ortaklık Konseyi, Türkiye'yi, 10 ncu madde 
hükmüne giren ma'didetlerin ithalâtında, kaldırılan Gümrük Vergilerini yenliden koymak, olanlaırı 
artırmak veya yeni vergiler koymaya yetkili kılalbillir. 

Bu tarife tedbirleri, letküleidiği tarife pozisyonlarının her !birmde, Topluluk çıkışlı ütJhalâtâ uy
gulanan vergileri, ad yallardım i%-,25 in üstünde bir orana çıkaramaz, 

4, Ortaklık Konseyi 1 inci vle 3 neü fıkralar hükümlerinin dışına çıkalbiilir. 

MADDE —« 13. 

II, 9 iliâ 11 nci maldideler hükümlerine bağlı olmaksızın, Â'kıid Taraflar - özellikle efcomomik 
kalkınmasını teşvik için 'gerekli bâzı malıların üt halatını kolaylaştırmak amaciyle Türkiye - Ibirlbir-
lerinıden ithal ettikleri maddelere uygulanan vergilerin tahsillini, karşı tarafa Ibillldirmek suretiyle, 
tamamen veya kısmen durdüralbillirler. 

2. . Akıd Taraflar, geneli ekonomik Iduruımları ve ilgiM sektöırün idurulmu elverdiği takdirde, 
d'iğer tarafa karşı Gümrük Vergileridi 9 ilâ 11 nci malddelerde önigörüleriden daha kızlı Ibir sıra 
ve slürfe içinde indiıçmeye hazır olduklarımı fciMlirMar. Ortaklık Konseyi ibu amaçla tavsiyelerde 
bulunur. 

MADDE — 14. 

Türkiye'nlin, ortaklık tâıışı bir ülkeye karşı, Gümrük Vergilerine eş etkili ıbir vergi veya res
mi, 10 mcu. ve 11 nci malddelerde öngörülenden d aha hızlı hir sıra ve süre ile kalldıırtma yoluna git
mesi halinde, aynı sıra ve süre, bu vergi veya resimlin Topluluğa karşı kaldırılması için de uy
gulanacaktır. 
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MADDE — 15. 

7 ncii maddenin 2 nci fıkrası hükümleri saklı kaltaıak üzere, Âkıd Taraflar, bu proîtokoliün yü
rürlüğe girişinden en geç dört yıl sonra, aralarındaki ihracat Gümrük Vergiterü ile eş. etkili vergi 
veya resimleri kal'dınırllar. 

(MADDE — 16-

1. 7 nci maddenin 1 nci fıkrasiyie 8 ilâ 15 nci (dâhil) maddeler hükümleri malî nitelikteki 
Gümrük vergilerine de'uygulanır. 

2. Türkiye ve Topluluk, bu Protokolün yürürlüğe girişiyle birlikte, malî nitelikteki Gümrük 
vergilerini Ortaklık Konseyine bildirirler. 

3. Türkiye, bu malî nitelikteki' Gümrük vergileri yerine 44 ncu madde hükümlerine uygun 
bir iç vergi veya resini koymak hakkına saklı tutar. 

4. Ortaklık Konseyi, Türkiye'de malî nitelikteki biı4 Gümrük Vergisi yerine bir iç vergi veya 
resim konulmasının ciddî güçlüklerle karşılaştığını Itesbi't etitdiği takdirde, en geç geçiş dönemi ıso-
nunda kaldırılmak şaritiyle, Türkiye'ye bu vergiyi yürürlükte bırakmak yetkisini tanır. Yetki, bu 
Protokolün yürürlüğe girişinden itibaren on iki ay içinde istenmelidir. 

Türkiye, Ortaklık Konseyi tarafından bir karar verilinceye kadar, söz konusu vergileri geçici 
olarak yürürlükte bırakabilir. 

KESİM , I I 

Ortak Gümrük Tarifesinin Türkiye tarafından kabulü 

MADDE •— 17. . 

Türk Gümrük Tarifesinin Ortak Gümrük Tari fesline uyumu, bu Protokolün imzası tarihinde 
Türkiye'nin üçüncü ülkelere fiilen uyguladığı ve rgilerden hareket edilerek, Geçiş Dönemi' içinde, 

-aşağıdaki usullerle yapılır: 
1. Yukarda belirtilen tarihte Türkiye tarafından fiilen uygulaman vergi hadleri, Ortak Güm

rük Tarifesi hadlerine göre, fazla veya eksik olarak, % 15 i aşan bilr farklılık göstermeyen mad
delere, 10 ncu maddede öngörülen ikinci indirim, den biı* yıl sonra, Ortak Gümrük Tarifesi hadleri 
uygulanır. 

2. Diğer hallerde Türkiye, 10 ncu maddede öngörülen ikinci1 indirimden bir yıl sonra, bu 
Protokolün imzası tarihinde fiilen uyguladığı gümrük haddi ile Ortak Gümrük Tarifesi haddi ara
sındaki farkı % 20 oranında azaltan Gümrük Ve rgîtei hadleri! uy güDanır. 

- 3. Bu fark, 10 ncu maddede öngörülen beşinci ve yedinci Gümrük Vergisi indirimleri sırasın
da, yeniden % 20 oranında azaltılır. 

4. Ortak Gümrük Tarifesi, 10 ncu maddede öngörülen onuncu gümrük vergisi indirimi ile 
birlikte tam olarak uygulanır. 

MADDE — 18. 

17 nci madde hükmünden sapma olarak ve 3 ısayılı elkde yer alan maddeler için Türkiye, 
-yirlmi iki yıllıik bir süre içinde, aşağıdaki usullere göre, tarifesinin uyumu yoluna gider : 

1. [Bu protokolün imzası tarihinde Türkiye tarafından fiilen uygulanan vergi hadleri, or
tak igüımruk (tarifesi hadlerine göre, fazla veya eksik olarak, % 15'i iaşan bir farklılık ıgösıter-
miyen madelere, 11 nci maddede öngörülen dördüncü vergii indirimi sırasında, ortak gümrük 

-tarifesi hadleri uygulanır. 
2. Diğer hallerde, Türkiye, 11 nci maddede öngörülen dördüncü verlgi indirimi sırasında, bu 

proltofcoiün imzası tarihinde fiilen uyguladığı gümrük haddi ile ortak gümrük tarifesi haddi ara
sındaki farkı % ı20 oranında azaltan Gümrük Vergisi hadleri uygulanır. 
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S. Bu • ferik, 11 nci ımadldede öngörülen yedinci ve dolkuzuncu indirimler yapılırken, sırasiyle, 

,% 30 ve % 20 oranında yeniden azaltılır. 
4. lOntalk »gümrük tarif esi yirmi ikinci yılın son/unda tam olarak uygulanır. 

MADDE — 19. 

1. 1967 yılı toplam ithalâtının değer olarak % 10 unu aşmayan (bir kısım ımaddeter için, Tür
kiye, OrltaikÜk Konseyinde danışmadan sonra, 17 nci ve 18 nci maddeler uyarınca üçüncü ülkelere 
yapacağı Güımrülk Vengisi indirimlerini, (bu protokolün yürürlüğe jgirdşini izliyen yirmi ikinci 
yılın sonuna kadar ertelemeye yertMüdir. 

2. 1967 yılı (toplam, ithalâtının değer ©lanak % 5 ini aşaımıyan (bir kısım maddeler için Tür
kiye, orltaiklik teonseyinıde danışmadan sonra, üçüncü ülkelere yirmi ilki yıllık sürenin ötesinde de 
ortalk gümrük tarifesi hadleri üstünde vengi uygulamaya yetkilidir. 

ı3. (Bununla beraber, yuJkardaki fılkralar hükümlerinin uygulanmasının ortaklık içinde mal
ların serbest dolaşımına zarar vermemesi gerekir «ve Ibu uygulama Türkiye'nin 5 nci madde hü
kümlerine başnnırmasına yol açamaz. 

4. ıGümrük tarifesinin ortak (gümrük tarifesine uyumunu hızlandırması halinde, Türkiye bu 
bölümde öngörülen uygulamalardan doğana eş bir tercihi topluluğa saklı tutar. 

Ontalkük komseyinin öm müsaadesi olmadıkça, 3 sayılı etkîte yer alan maddeler için geçiş döne
minin sonumdan önce bu hızlandırma yapılamaz. 

5. 16 nci maddenin 4 mıcü fıkrasının 1 nci bendinde önlgörülen yetki talebine (konu olan 
veya 16 neı maddenin 4 üncü fıkrasının 2 nci bendi uyannea geçici olarak yürürlülkte 'bıraka
bileceği öümrük Yergileri için Türkiye, 17 nci ve 18 nci maddeler hütoümlerani uygulamakla 
yükümlü değildir. Yetki süresinin ıMtiminde Türkiye ıbu maddelerin ugıgulanmasiyle ulaşılmış ola
cak vergi 'hadlerini uygular. 

MADDE —20. 

1. Türkiye'nin İkili ticaret anlaşmalarının işlemesi, bu protofkol hülkümıleri veya ibu proiofco-
lün uygulanması yolunda alınan tedbirler dolayısiyle hissedilir şelkâlde aksama, Türkiye, söz ko
nusu anlaşmalarla bağlı buulnduğu ülkeler çıkışlı bâzı (maddelerin ithalini (kolayaştırmaik için, or-
taMıik konseyinin ön müsaadesi ile sıfır veya indirilmiş Gümrük Verfgili tarife kontenjanları açma
ya yetkilidir. 

2. 1 nci fılkrada belirtilen tarife feonltenjanlarının aşağıdaki şartlara uymaları halinde, bu 
müsaadıö verilmiş sayılır : 

a) DBu 'kontenjanların yıllik toplam değeri, isttaltMik verilerin ıbukınldıuğu son üç yıü içinde 
Türkiye'nin üçüncü ülkeler ıçikışlı ithalâtından, 4 sayılı ekte belirtilen kaynaiklarla (gerçekleşti
rilen iıthallât çılkarüıdılktan sonra bulunacak ortalama değerin % 10 unu açmamalıdır. % 10 tuıta-
rtmdatki 'bu miktardan 4 sayılı efe çerçevesinde üçüncü ülkelerden Oifenrük Vergilerinden muaf ala
rak yapılan ithalâtın miktarı düşülür. 

b) Her madde için, tarife kontenjanları çerçevesinde öngörülen iıthallât değeri, Türkiye'nin, 
istaltüsltük verileri bulunan son üç yıl içinde üçüncü ülkeler çıkışlı ithalât değeri ortalamasının 
üçrte birini geçmemelidir. 

-3. Türkiye, 2 nei fıkra hükümlerine uygum olarak aflmayı düşündüğü tedlbdrleri oıttaöühlk kon
seyine bildirir. 

Ortaiklılk fkonseyi, geçiş döneminin sonunda, 2 nei fıfera hükümleriiîin kaldırılmasının veya de
ğiştirilmesinin gerekip gerekmediğine karar verebilir. 

4. iBir tarife kontenjanı çerçevesinde uygulanan vergi, hiçbir halde, Türkiye tarafından Top
luluk çıkışlı ithalâta fiilen uygulanan vergiden düşük lolatmaız. 
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BÖLÜM — II 

Âkıd Taraflar arasında miktar kısıtlamalarının kaldırılması 

MADDE — 21. 

Aşağıdaki hükümler saklı kalmak üzere, Âkıd Taraflar arasında ithalât miktar kısıtlamaları 
ve eş leltkili bütün /tedbirler yasaklanmıştır. 

MADDE — m. 

1. .Âkıd Taraflar, aralarında, ithalâta yeni miktar kısıtlamaları vıe eş 'etkili tedbirler koy
maktan sakınırlar. 

2. (Bununla Iberalber, ıbu protokolün yürürlüğe girişinde, Türkiye yönünden bu yüküm, 1967 
yılında topluluk çıkışlı özel ithalâtının ancak % 05 i için uygulanır. Bu protokolün yürürlüğe 
girişinden üç, sekiz, on üç ve on sekiz yıl sonra bu oran, sırasiyle, ;% 40, 45, 60 ve 80 e yükseltilir. 

3. ıSan üç vadenin (her birinden aültı ay önce, ortaklık konseyi, liberasyon loranmm yükseltil
mesinin Türkiye'nin ekonomik kalkunması üzerinde yapacağı etkileri inceler ve (gerektiğinde, 
Türlk ekonomisinin hızlı kalkınmasını sağlamak için, vâdenin, tesbit edeceği bir süre kadar, erte
lenmesini kararlaştırır. 

Bir karar alınmadığı takdirde, söz konusu vâde bir yıl ertelenmiş olur. İnceleme işlemi, bu 
sürenin som bulmasından altı ay önce yeniden başlar. Ortaklık konseyi yine bir karar almadığı 
takdir.de, (bir yıllık ilkinci bir ertelemıe daha yapılır. 

•Bu ilkinci sürenin sonunda, oaltalklık konseyinin aksine kararı olmadıkça, liberasyon oranı 
artırımı Türkiye tarafımdan uygulanır. 

4. Türkiye'ye ithali libere edilen Topluluk çıkışlı maddelerin listesi, bu protokolün imzası 
sırasında topluluğa bildirilir. Bu liste Topluluğa konsolide (edilir. 2 nci fıkrada beüirtilen vâde
lerin her Ibininde liıbere edilen maddelerin listeleri topluluğa bildirilir ve konsolide edilir. 

>5. Türkiye, libere olmakla beraber bu madde uyarınca konsolide edilmemiş bulunan madde
ler ithalâtıma, kısıtlama koyduğu tarihten önceki son üç yıllık topluluk çıkışlı ilthalât ortala
masının en az % 75 ine eşit miktarda Topluluk lehine kontenjanlar açmak şartiyle, yeniden 
miktar kısıtlamaları koyabilir. Bu kontenjanlara 25 nci maddemin 4 neü fıkrası hükümleri uygu
lanır. 

_ 6. Türkiye Topluluğa, her hal ve kârda üçüncü ülkelerden daha az elverişli bir işlem uygu
lamaz. 

MADDE — 23. 

Alkıd Taraflar, 22 nci maddenin 5 nci fıkrası hükümleri saklı kalmak üzere, karşılıklı alış
verişlerinde bu protokolün yürürlüğe giriş tarihinde mevcut ithalât miktar kısıtlamalarını ve 
e§ etkili tedbirleri daha kısıtlayıcı hale ıgeıtimnekten sakınırlar. 

MADDE — 24. 

Topluluk, bu protokolün yürürlüğe girişinde, Türkiye çıkışlı ithalâta uyguladığı bütün 
miktar kısıtlamalarını kaldırır. Bu liberasyon Türkiye'ye konsolide edilir. 

MADDE — 25 

1. Türkiye, aşağıdaki fıkralarda belirtilen şartlar içinde, Topluluk çıkışlı ithalâta uygula
dığı miktar kısıtlamalarını gitgide kaldırır. 
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2. Bu Proktolün yürürlüğe girişinden bir yıl sonra, Türkiye'de libere olmıyan her maddenin 
ithalâtında Topluluk lehine kontenjanlar açılır. Bu kontenjanlar, istatistik verileri bulunan son 
üç yılda gerçekleştirilen Topluluk çıkışlı ithalâttan : 

a) Belirli yatırım projelerine bağlı özel yardım kaynaklariyle, 
b> Bedelsiz ithalât yoliyle, 
c) Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu çerçevesinde, 
Gerçekleştirilen ithalât düşüldükten sonra bulunacak ortalamaya eşit bir miktarda tesbit edi

lir. * 
3. Libero edilmemiş bir maddenin Topluluk çıkışlı ithalâtı, bu Protokolün yürürlüğe girişin

den sonraki ilk yılda o maddenin toplam'ithalâtınm % 7 sini bulmadığı takdirde, bu Protokolün 
yürürlüğe girişinden bir yıl sonra, söz konusu toplam ithalâtın % 7 sine eşit bir kontenjan açılır. 

4. Bu Protokolün yürürlüğe girişinden üç yıl sonra, Türkiye, bu suretle tesbit edilmiş bütün 
kontenjanları, bir yıl öncesine göre, toplam değer alarak en az % 10 ve her madde ile ilgili kon
tenjanın değerinde de en az % 5 oranında bir genişleme gerçekleştirilecek şekilde artırır. Bu de
ğerler, her iki yılda bir, önceki döneme göre aynı oranlarda artırılır. 

5. Bu Protokolün yürürlüğe girişinin onüçüncü yılından başlıyarâk, iki yılda bir, her konten
jan, önceki döneme göre en az % 20 oranında artırılır. 

6. Bu Protokolün yürürlüğe girişinden sonraki ilk yılda, libere edilmemiş bir madde için, 
Türkiye'de hiçbir ithalât gerçekleştirilmemiş ise, bir kontenjanın açılması ve genişletilmesi usulleri 
Ortaklık Konseyi tarafından tesbit edilir. 

7. Ortaklık Konseyi, libere edilmemiş bir maddenin ithalâtının, birbirini izliyen iki yıl içinde, 
açılmış olan kontenjanın hissedilir şekilde altında kaldığı kanısına varırsa, bu kontenjan, Toplulu
ğa açılacak kontenjanların topılam değeri hesaplanırken göz önüne alınamaz. Bu durumda Türki
ye, Topluluğa bu maddedeki kontenjan kısıtlamasını kaldırır. 

8. Türkiye'de uygulanan bütün ithalât miktar kısıtlamalarının bu Protokolün yürürlüğe gi
rişinden en geç yirmi iki yıl sonra kaldırılması gereklidir. 

MADDE — 26. 

1. Âkıd Taraflar, aralarında uyguladıkları ithalât miktar kısıtlamalarına eş etkili bütün ted
birleri en geç yirmi iki yıllık bir dönem sonunda kaldırırlar. Ortaklık Konseyi, Topluluk içinde 
alınmış olan kararları da göz önünde bulundurarak, bu dönemde kademeli olarak yapılacak uyum
lar hususunda tavsiyede bulunur. 

2. Özellikle, Türkiye, Topluluk çıkışlı malların ithalâtında, ithalâtçılar tarafından yatırılması 
gerekli teminatları, 10 neu ve 11 nci maddelerde öngörülen sıra ve sürelere göre gitgide kaldırır. 

Ayrıca, bu Protokolün yürürlüğe girişiyle birlikte, Topluluktan ithal edilen, Türk Gümrük Ta
rifesinin 87.06 pozisyonundaki Topluluk çıkışlı motorlu kara nakil vasıtalarının aksam, parça ve 
teferruatında, bu malların gümrük değerinin % 140 ını ve diğer Topluluk çıkışlı mallarda da ay
nı değerin % 120 sini aşan ithalât teminatları bu oranlar seviyesine indirilir. 

MADDE — 27. 

1. Âkıd Taraflar arasında ihracat miktar kısıtlamaları ve bütün eş etkili tedbirler yasaklan
mıştır. 

Türkiye ve Topluluk, en geç Geçiş Döneminin sonunda, aralarındaki ihracat miktar kısıtlamala-
rını ve bütün eş etkili tedbirleri kaldırırlar. 

2. Yukarıdaki fıkra hükmünden sapma olarak, Türkiye ve Topluluk, Ortaklık Konseyinde da
nışmadan sonra, ekonomilerinin bâzı faaliyet dallarının gelişmesini teşvik veya temel maddelerde 
muhtemel bir kıtlığa karşı konulması için gerekli olduğu ölçüde, bu maddeler ihracatındaki mev
cut kısıtlamaları muhafaz-a edebilir veya yeni kısıtlamalar koyabilirler. 
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Bu durumda, ilgili Taraf, diğeri lehine, bir yandan istatistik veri ldi bulunan son iiç yıllık ihra
catın ortalamasını, öte yandan da gitgide gerçekleşecek Gümrük Birliği içinde alışverişlerin nor
mal gelişmesini göz önünde bulundurarak, bir kontenjan acar. 

MADDE — 28. 

Türkiye, genel ekonomik durumu ve ilgili sektörün durumu elverdiği takdirde, ithalât ve ihra- -
cat miktar kısıtlamalarını Topluluğa karşı yukarıdaki maddelerde öngörülenden daha hızlı sıra 
ve sürelerde kaldırmaya hazır olduğunu beyan eder. Ortaklık Konseyi bu konuda Türkiye'ye tav
siyelerde bulunur. 

MADDE — 29. 

21 ilâ 27 nci (dâhil) maddeler hükümleri, kamu ahlâkı, kamu düzeni, kamu güvenliği, insan 
ve hayvanların hayat ve sağlıklarının veya bitkiler ile sanat, tarih veya arkeoloji değeri olan mil
lî servetlerin veya ticari ve sınai mülkiyetin korunması nedenlerinin haklı kıldığı ithalât, ihracat 
veya transit yasaklamaları veya kısıtlamaları konulmasına engel teşkil etmez. Bununla beraber, 
bu yasaklama veya kısıtlamalar, ne bir keyfî ayırım aracı, ne de Âkıd Taraflar arasındaki ticaret
te örtülü bir kısıtlama niteliği taşımalıdır. 

MADDE — 30. 

1. Âkıd Taraflar ticari nitelik taşıyan millî tekellerini, tedarik ve sürüm şartları bakımından, 
Türkiye ve Topluluk üyesi Devletler uyrukluları arasındaki her türlü farklılığın yirmiiki yıllık bir 
süre sonunda kalkınmasını sağlıyacak şekilde, gitgide düzenlerler. 

Bu madde hükümleri, Türkiye'nin veya bir üye devletin Türkiye ile topluluk arasındaki ihra
cat veya ithalâtı dolaylı veya dolaysız, hukukan veya fiilen kontrol ettiği, yönettiği veya hissedilir 
şekilde etkilediği bütün kuruluşlara uygulanır. Bu hükümler, idaresi devredilmiş Devlet tekel
lerine de uygulanır. 

2. Âkıd Taraflar, 1 inci fıkrada yer alan ilkelere aykırı veya aralarındaki gümrük vergilerinin 
ve miktar kısıtlamalarının kaldırılması ile ilgili maddelerin hükümlerinin kapsamını daraltan 
her türlü yeni tedbir almaktan sakınırlar. 

3. Bu maddede belirtilen Türk tekellerinin uyumu ve Türkiye ile topluluk arasındaki alış
veriş engellerinin azaltılmasıyle ilgili usul, sıra ve süreler, bu protokolün yürürlüğe girişinden en 
geç altı yıl sonra, Ortaklık Konseyi tarafından tesbit edilir. 

Yukarıdaki bentte öngörülen Ortaklık Konseyi kararma kadar, Âkıd Taraflar, diğer tarafta 
tekel konusu olan maddelere en çok kayrılan üçüncü ülkenin aynı mallara uygulanan en azın
dan eşit bir işlem uygularlar. 

4. Âkıd Tarafların yükümleri, mevcut milletlerarası anlaşmalarla bağdaştığı ölçüde geçerli
dir. 

BÖLÜM - I I I 

Ortak tarım politikasının uygulama alanına konulması sonucu olarak Topluluğa ithali özel düzene 
bağlı ürünler. 

MADDE — 31. 

Tarım ürünleri için IV ncü bölümde belirtilen rejim; ortak tarım politikasının uygulama 
alanına konulması sonucu olarak topluluğa ithali özel bir düzene bağlı ürünlere uygulanır. 
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BÖLÜM - IV 

TARIM 

MADDE — 32. 

Bu Protokolün hükümleri, 33 ilâ 35 nci maddelerde öngörülen aykırı hükümler saklı kalmak 
üzere, tanm ürünlerine uygulanır. 

MADDE — 33. 

1. Yirmi iki yıllık bir dönem içinde, Türkiye, tarım ürünlerinin Türkiye ile topluluk arasında 
serbest dolaşımı için Türkiye'de uygulanması gerekli ortak tarım politikası tedbirlerini bu dö
nemin sonunda alabilmek amacıyle, kendi tarım politikasının uyumu yoluna gider. 

2. 1 nei fıkraıda belirtilen sürede Topluluk, tarım politikasının tesbiti veya ilerideki gelişmesi 
sırasında, Türk tarımının çıkarlarını göz önünde tutar. Türkiye, bu amaca yararlı bütün unsur
ları Topluluğa bildirir. 

3. Topluluk, Ortak Tarım Politikasının tesbiti veya gelişmesi ile ilgili Komisyon tekliflerini, bu 
tekliflere ilişkin görüşleri ve alman kararlan Türkiye'ye bildirir. 

4. Tarım alanında Türkiye tarafmdan Topluluğa bildirilmesi gereken hususları Ortaklık Kon
seyi kararlaştırır. 

5. 3 ncü fıkrada belirtilen Komisyon teklifleri ve 1 nci fıkra uyarınca Türkiye'nin tarım ala
nında almayı öngördüğü tedbirlerle ilgili olarak, Ortaklık Konseyi çerçevesinde, danışmalar yapı
labilir. 

MADDE — 34. 

1. Ydrmiiki yıllık dönemin sonunda Ortaklık Konseyi, Türkiye'nin 33 ncü maddenin 1 nci fık
rasında belirtilen Ortak Tarım Politikası tedbirlerini aldığını tesbit ettikten sonra, tarım ürünle
rinin Türkiye ve Topluluk arasında serbest dolaşımının gerçekleşmesi için gerekli hükümleri tesbit 
eder. 

2. 1 nci fıkrada belirtilen hükümler, bu Protokolde öngörülen kurallardan gerekli her türlü 
sapmayı kapsıyabilir. 

3. Ortaklık Konseyi 1 nci fıkrada belirtilen tarihi değiştirebilir. 

MADDE — 35. 

1. 34 ncü maddede öngörülen hükümlerin tesbit edilmesine kadar ve 7 ilâ 11, 15 ilâ 18 nci mad
deler, 19 ncu maddenin 1 nci ve 5 nci fıkraları, 21 ilâ 27 ve 30 ncu maddeler hükümlerinden 
sapma olarak, Türkiye ve Topluluk, birbirlerine, tarım ürünleri alış - verişleri için, genişliği ve usul
leri Ortaklık Konseyi tarafından tesbit edilecek olan tercihli bir rejim tanırlar. 

2. Bununla beraber, geçiş dönemimin başından itibaren uygulanacak rejim 6 sayılı ekde tes
bit edilmiştir. 

3. Bu Protokolün yürürlüğe girişinden bir yıl sonra ve bundan sonra da iki yılda bir. Ortak
lık Konseyi, iki Taraftan birinin isteği üzerine, tarım ürünlerine uygulanan tercihli rejimin sonuç
larını inceler. Ortaklık Konseyi, Ortaklık Anlaşmasının amaçlarını gitgide gerçekleşmesini sağla
mak üzere, gerekli olabilecek iyileştirmeleri kararlaştırabilir. 

4. 34 ncü maddenin 2 nci fıkrası hükümleri bu madde için de geçerlidir. 
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KISIM - II 

Kişilerin ve (hizmetlerin dolaşımı 

BÖLÜM - I 

İşçiler 

MADDE — 36. 

Türkiye ile Topluluk üyesi Devletler arasında işçilerin serbest dolaşımı, Ortaklık Anlaşmasının 
12 nci maddesinde yer alan ilkelere uygun şekilde, Anlaşmanın yürürlüğe girişinden sonraki onikin-
ci yılın sonu ile yirmiikinci yılın sonu arasında kademili olarak gerçekleştirilecektir. 

Ortaklık Konseyi bu konuda gerekli usulleri kararlaştıracaktır. 

MADDE — 37. 

Her üye Devlet, Toplulukta çalışan Türk uyruklu işçilere, çalışma şartları ve ücret bakımın
dan, Topluluk üyesi diğer Devletler uyruklu işçilere göre uyrukluktan ötürü her hangi bir farklı 
işleme yer vermiyen biir rejim tanır. 

MADDE — 38. 

Türkiye ile Topluluk üyesi Devletler arasında işçilerin serbest dolaşımının kademeli olarak 
gerçekleşmesine değin, Ortaklık Konseyi, Türk uyruklu işçilerin her üye Devlette çalışmalarını 
kolaylaştırmak amaciyle, bu işçinlerin serbestçe meslek ve yer değiştirmelerinden ortaya çıkan 
bütün sorunları ve özellikle çalışma ve oturma izinlerinin uzatılmasını ineeliyebilir. 

Bu amaçla, Ortaklık Konseyi üye Devletlere tavsiyelerde bulunabilir. 

MADDE — 39. 

1. Bu Protokolün yürürlüğe girişinin birinci yılının bitiminden önce, Ortaklık Konseyi, sos
yal güvenlik alanında, Topluluk içinde yer değiştiren Türk uyruklu işçiler ve bunların Toplulukta 
oturan aileleri yararına hükümler tesbit eder. 

2. Bu hükümler, tesbit edilecek usullere göre, Türk uyruklu işçilere yaşlılık, ölüm ve sakatlık 
gelir ve aylıkları ile işçi ve Topluluk içinde oturan ailesine sağlanan sağlık hizmetleri yönünden, 
çeşitli üye Devletlerde geçen sigorta veya çalışma sürelerinin birleştirilmesine imkân verecektir. 
Bu hükümler, Topluluk' üyesi Devletler için, Türkiye'de geçmiş süreleri göz önünde tutmak 
zorunluğu yaratmaz. 

3. Yukarda belirtilen hükümler, işçinin ailesinin Topluluk içinde oturması halinde, aile yar
dımlarının ödenmesini sağlıyacak nitelikte olmalıdır. 

4. 2 nci fıkranın uygulanması sonucu kararlaştırılan hükümler uyarınca hak kazanılan yaşlı
lık, ölüm ve sakatlık gelir ve aylıkları Türkiye'ye gönderilebilecektir. 

5. Bu maddede belirtilen hükümler, Türkiye ile Topluluk üyesi Devletler arasındaki ikili 
anlaşmalardan doğan hak ve yükümleri, bunlar Türk uyruklular yararına daha elverişli bir rejim 
öngördükleri ölçüde, değiştirmez. 

MADDE — 40. 

Ortaklık Konseyi, Topluluğu kuran Andlaşmanm 50 nci maddesinin üye Devletlerce uygulama 
alanına! konması sonucu alman tedbirlerden esinlenerek, aralarında genç işçi değişimini kolaylaş
tırmak üzere, Türkiye ve üye Devletlere tavsiyelerde bulunabilir. 
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BÖLÜM - II 

Yerleşme hakkı, hizmetler ve ulaştırma 

MADDE — 41. 

1. Âkıd Taraflar, arasında, yerleşme hakkı ve hizmetlerin serbest edimine yeni kısıtlamalar 
koymaktan sakınırlar. 

2. Ortaklık Konseyi, Ortaklık Anlaşmasının 13 ncü ve 14 ncü maddelerinde yer alan ilkelere 
uygun olarak, Âkıd Tarafların yerleşme hakkı ve hizmetlerin serbest edimıindeki kısıtlamaları 
aralarında gitgide kaldırmalarında uygulanacak sıra, süre ve usulleri tesbit eder. 

Ortaklık Konseyi, söz konusu sıra ve usulleri, çeşitli faaliyet dalları için bu alanlarda Toplulu
ğun daha önce koyduğu hükümleri ve Türkiye'nin ekonomik ve sosyal alanlardaki özel durumunu 
göz önüne alarak., tesbit eder. Üretim ve alışverişlerin gelişmesine özellikle katkıda bulunan faa
liyetlere öncelik verilir. 

MADDE — 42. 

1. Ortaklık Konseyi, özellikle Türkiye'nin coğrafî durumunu da göz önünde bulundurarak, 
tesbit edeceği usullere göre, Topluluğu kuran Andlaşmanm ulaştırma ile ilgili hükümlerini Türki
ye'ye teşmil eder. Ortaklık Konseyi, bu hükümlerin idemiryolu, karayolu ve su yolu ulaştırmalajrına 
uygulanması amaciyle Topluluk tarafından alınmış olan kararları Türkiye'ye, aynı şartlar içinde, 
teşmil edebilir. 

2. Topluluğu kuran Andlaşmanm 84 ncü maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca Topluluk, deniz ve 
hava ulaştırmasına ilişkin hükümler tesbit ettiği takdirde, Ortaklık Konseyi, Türk deniz ve hava 
ulaştırması için hangi ölçüde ve hangi usule göre hükümler tesbit edilebileceğini kararlaştırır. 

KISIM - III 

Ekonomi politikalarının yaklaştırılması 

BÖLÜM - I 

Rekabet, vergileme ve mevzuatın yaklaştırılması 

MADDE — 43. 

1. Ortaklık Konseyi, bu Protokolün yürürlüğe girişinden ısonra altı yıliık bir süre içinde, Toplu
luğu kuran Andlaşmanm 85, 86, 90 ve 92 nci maddelerinde belirtilen ilkelerin uygulama şartlarını 
ve usullerini tesbit eder. 

2. Geçiş dönemlimde Türkiye, Topluluğu kuran Andlaşmanm 92 nci maddesinin 3 (a) fıkrasın
da öngörülen durumda sayılabilir. Bu bakımdan Türkiye'nin ekonomik kalkınmasının kolaylaştı
rılmasına yönelen yardımlar, alış - veriş şartlarını Âkıd Tarafların ortak ıçıkarma aykırı düşecek 
ölçüde değiştirmedikçe, ortaklığın iyi işlemesi ile bağdaşır kabul edilir. -

Geçiş döneminin sonunda, Ortaklık Konseyi, Türkiye'nin o tarihteki ekonomik durumunu göz 
önünde bulundurarak, yakardaki bendde öngörülen hükmün uygulanma süresinin uzatılmasının 
gerekip gerekmiyeceğini kararlaştırır. 

MADDE — 44. 

1. Hiçbir Âkıd Taraf, diğer Tarafın mallarına, benzeri millî mallara dolaylı veya dolaysız 
şekilde uyguladıklarından, hangi nitelikte olursa olsun, dolaylı veya dolaysız daha yüksek bir iç 
vergi uygulayamaz. 
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- Hiçbir Âkıd Taraf, diğer Tarafın mallarına, başka üretimleri dolaylı olarak koruyacak nitelik
te bir iç vergi uygulayamaz. 

Âkıd Taraflar, imza tarihinde mevcudolan veyukardaki kurallara aykırı bulunan hükümleri en 
geç bu Protokolün yürürlüğe girişinden sonraki üçüncü yılın başında kaldırırlar. 

2. Türkiye ile Topluluk arasındaki mal alışverişlerinde, ihracedilen mallar, dolaylı veya do
laysız olarak bu mallara uygulanan vergilerden daha yüksek bir iç vergi iadesinden yararlana
maz. 

3. Muamele Vergisi kademeli toplu vergi sistemine göre almıyorsa, ithal mallarına uygulanan 
iç vergiler veya ihraç mallarına tanınan iadeler için, yukardaki fıkralarda yer alan ilkelere do
kunmamak şartiyle, mallar veya mal grupları itibariyle ortalama hadler tesbit olunabilir. 

• 4. Ortaklık Konlseyi, Topluluğun bu maddede belirtilen alandaki tecrübesini göz önünde bulun
durarak, yukardaki hükümlerin uygulanmasını gözetir. 

MADDE — 45. 

Muamele vergileri, Tüketim vergileri ve diğer dolaylı vergiler dışındaki vergilendirmelerde, Tür
kiye ile Topluluk arasındaki imâl alışverişlerinde, muafiyet tanınması ve ihracatta vergi iadesi ya
pılması ile ithalâtta fark giderici vergi veya resimler konulması, ancak alınması tasarlanan bu 
tedbirlerin, Ortaklık Konseyince, sınırlı bir süre için, önceden onaylanmış olmasına bağlıdır. 

MADDE — 46. 

Âkıd Taraflar, Ortaklık Konseyinin 43 ncü maddenin 1 nci fıkrasında belirtilen şart ve usul
leri tesbit eden bir karar almamış olmasından ve bu kararların veya 44 ncü ve 45 nci maddelerde 
öngörülen hükümlerin uygulanmamasından doğacak güçlükleri gidermek için gerekli gördükleri 
korunma tedbirlerini alabilirler. 

MADDE — 47. 

1. Yirmiiki yıllık bir dönem içinde Ortaklık Konseyi, Âkıd Taraflardan birinin istemi üzeri
ne, Türkiye ile Topluluk arasındaki ilişkilerde damping uygulamaları bulunduğunu tesbit eder
se, dampinge, sebebolan veya olanlara bu uygulamaya son vermeleri amaciyle tavsiyelerde bulu
nur. 

2. Zarar gören Taraf : 
a) Ortaklık Konseyinin, 1 nci fıkra uyarınca, istemin yapıldığı tarihten başlıyarak üç aylık 

bir süre içinde hiçbir karar almaması, 
b) 1 nci fıkrada öngörülen tavsiyelerin yapılmasına rağmen damping uygulamalarının devam 

etmesi, 
Hallerinde, Ortaklık Konseyine haber verdikten sonra, uygun gördüğü korunma tedbirlerini 

alabilir. 
Ayrıca, zarar gören Tarafın çıkarı derhal bir eylemi gerektiriyorsa, bu Taraf, çıkarını koru

mak amaciyle, Ortaklık Konseyine haber, verdikten sonra, dampinge karşı konulacak vergiler de 
dâhil olmak üzere, koruyucu nitelikte geçici tedbirler alabilir. Bu tedbirlerin uygulama süresi, 
istemin yapıldığı veya zarar gören Tarafın yukardaki bendin (b) hükmü uyarınca korunma tedbir
lerini aldığı tarihten başlıyarak üç ayı geçemez. 

3. 2 nci fıkranın 1 nci bendinin (a) hükmü veya 2 nci bendinde belirtilen hallerde korunma 
tedbirleri alındığı takdirde, Ortaklık Konseyi, 1 nci fıkrada öngörülen tavsiyeler yapılıncaya ka-

•dar, bu korunma tedbirlerinin geriye bırakılmasını her an kararlaştırabilir. 
2 nci fıkranın 1 nci bendinin (b) hükmünde belirtilen halde korunma tedbirleri alındığı tak

dirde, Ortaklık Konseyi, bu korunma tedbirlerinin kaldırılmasını veya değiştirilmesini tavsiye ede
bilir. 
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4. Âkıd taraflardan biri kaynaklı veya o lÂkıd Taraf ülkesinde serbest dolaşım durumunda 
bulunan ve diğer Âkıd Tarafa ihracedilen mallar, birinci Âkıd Taraf ülkesine tekrar ithal edildi
ğinde, hiçbir gümrük vergisi, miktar kısıtlaması veya eş etkili tedbir uygulanmaksızın kabul 
olunur. 

Ortaklık konseyi, bu fıkra hükümlerinin uygulanması amaeiyle, bu alanda Topluluğun edin
diği tecrübeden esinlenerek, her türlü yararlı tavsiyede bulunabilir. 

MADDE — 48. 

33u protokol hükümlerinin kapsamına girmemekle beraber ortaklığın işlemesini doğrudan 
doğruya etkiliyen veya bu hükümler kapsamına girdiği halde bunlarla ilgili her hangi özel bir 
usul öngörülmemiş olan alanlarda Ortaklık Konseyi, Âkıd Taraflardan her birine, kanun, tüzük 
ve yönetmelik hükümlerinin yaklaştırılmasına yönelen tedbirler almalarını tavsiye edebilir. 

&ÖUÜM : II 

Ekonomi Politikası 

MADDE — 49. 

Ortaklık Anlaşmasının 17 nci maddesinde yer alan hedeflerin gerçekleştirilmesini kolaylaştır
mak amaeiyle, Âkıd 'Taraflar, ekonomi politikalarını koordine etmek için, Ortaklık Konseyinde, 
düzenli olarak danışmada bulunurlar. 

Ortaklık Konseyi, gerektiğinde, duruma uygun tedbirler .tavsiye eder. 

MADDE —- 50. 

1. Âkıd Taraflar, (genellikle ekonomik durumları ve özellikle ödemeler dengelerinin durumu 
elverdiği ölçüde, ödemelerini, Ortaklık Anlaşmasının 19 ucu maddesinde öngörülenden daha faz
la serbestleştirme yoluna gitmeye hazır olduklarını bildirirler. 

2. Mal ve hizmet alışverişleri ile sermaye hareketleri sadece bunlara ait ödemelerin kısutlan-
masiyle sınırlandırıldığı ölçüde, bu kısıtlamaların gitgide kaldırılması amaeiyle, miktar kısıtlama
larının kaldırılması, hizmet edimi ve sermaye hareketleriyle ilgili hükümler kıyas yoluyle uygu
lanır. 

3. Âkıd Taraflar, Avrupa Ekonomik Topluluğunu kuran Andlaşmanın III sayılı ekinde yer 
alan görünmiyen işlemlere ilişkin transferlere uygulamakta bulundukları rejimi, Ortaklık Konse
yinin önmüsaadesi olmadıkça, daha kısıtlayıcı bir hale getirmemeyi üstlenirler. 

4. Ortaklık Anlaşmasının 19 ncu maddesi ile bu maddede belirtilen ödemelerin ve transfer
lerin gerçekleştirilmesini sağlamak için alınacak tedbirler konusunda Âkıd Taraflar, gerektiğin
de, birbirlerine danışırlar. 

MADDE — 51. 

Ortaklık Anlaşmasının 20 nci maddesinde yer alan hedeflerin gerçekleştirilmesi amaeiyle, Tür
kiye, bu protokolün yürürlüğe girişiyle birlikte, Topluluktan gelen ve dkonomik kalkınmasına 
katkıda bulunabilecek özel sermayeye tanıdığı rejimi iyileştirmek için çaba gösterir. 

MADDE <— 52. 

Âkıd Tıaraflar, aralarındaki sermaye hareketlerine ve bu hareketlere ilişkin cari ödemelere za
rar vereceik yeni kısıtlamalar koymamaya ve mevcut rejimi daha kısıtlayıcı hale getirmemeye çaba 
gösterirler, * 
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Âkıd Tanaflar, sermaye işlem ve sermaye transferlerinin yapılmasında veya yürütülmesinde uy
gulanan izin ve kontrol işlemlerini mümkün olan ölçüde basitleştirirler ve gerektiğinde, bu basit
leştirme için birbirlerine danışırlar. 

©ÖLÜM - III 

Ticaret Politikası 

MADDE —( 53. 

1. Âkıd Taraflar, geçiş dönemi süresince, ticaret politikalarının, özellikle topluluğu kuran And-
laşmanın 113 ncü maddesinin 1 nci fıkrasında belirtilen alanlarda, üçüncü ülkelere karşı koordi
nasyonunu sağlamak için, Ortaklık Konseyinde danışmada bulunurlar. 

Bu amaçla her Âkıd Taraf, diğerinin istemi üzerine, akdettiği - tarif e veya ticaret hükümleri 
ikapsıyan anlaşmalarla dış ıalışverişler. rejiminde yaptığı değişiklikler hakkında yararlı bütün 
bilgileri verir. 

Bu anlaşmaların veya değişikliklerin Ortaklığın işleyişi üzerinde doğrudan doğruya ve özel 
bir etkisi olması halinde, Âkıd Tarafların çıkarlarını gözetmek amaciyle, Ortaklık (Konseyinde 
duruma uygun danışmalar yapılacaktır. 

2. Geçiş döneminin sonunda, Âkıd Taraflar, eşbiçimde ilkeler üzerine kurulmuş bir ticaret 
politikasına erişmek amaciyle, Ortalklık (Konseyinde, ticaret politikalarının koordinasyonunu güç
lendirirler. 

MADDE — 54. 

1. Topluluk, Ortaklığın işleyişi üzerinde doğrudan doğruya ve özel bir etkisi olan bir ortak
lık anlaşması veya bir tercihli anlaşma akdettiği takdirde, Türkiye ile Topluluk arasındaki Or
taklık Anılaşmasında belirtilen karşılıklı çıkarların toplulukça dikkate alınmasını sağlamak üze
re, Ortaklık Konseyinde duruma uygun danışmalar yapılacaktır. 

2. Ortaklık içinde malların dolaşımında karşılaşılan engellerin kaldırılması için gerekli olduğu 
takdirde, Türkiye, Topluluğa bir ortaklık anlaşması veya bir tercihli anlaşma ile bağlı ülkelerle 
olan alışverişlerinin ortaya çıkarabileceği pratik meselelerin çözümünü (kolaylaştırmak amaciyle 
yararlı bütün tedbirleri almak için çaba gösterir. 

Bu .tedbirlerin lalınmamış olması halinde, Ortaklığın iyi işlemesini sağlamak için, Ortaklık 
Konseyi gerekli hükümleri tesbit edebilir. 

MJADDE — 55. 

«Kalkınma için (bölgesel işbirliğinin '(ORiOD)» uygulanması konusunda Ortaklık Konseyinde 
danışmalar yapılacaktır. 

Ortaklık Konseyi, icabında gerekli hükümleri kararlaştırabilir. Bu hükümler ortaklığın iyi iş
lemesini engellememelidir. 

(MADDE —< 56. 

Bir üçüncü devletin topluluğa katılması halinde, Türkiye ve Topluluğun Ortaklık Anlaşma
sında belirtilen karşılıklı çıkarlarının dikkate alınmasını sağlamak amaciyle, Ortaklık Konse
yinde duruma uygun danışmalar yapılacaktır. 
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KISIM - IV 

Genel ve son hükümler 

ıMADDE _H 57. 

Akıd Taraflar, kamu idareleri veya teşebbüsleri ile kendilerine özel veya münhasır haklar ta
nınmış olan özel teşebbüsler tarafından girişilecek satmalmalana katılma şartlarını, birbirlerinin 
ülkelerinde yerleşmiş Türlk ve üye devletler uyrukluları arasında fark gözeten bütün işlemleri 
yirmiiki yıllık bir sürenin sonunda kaldırılacak şekilde, gitgide düzenlerler. 

Ortaklık Konseyi bu düzenlemenin sıra, süre ve usullerin, bu alanda Topluluktta kabul edilmiş 
çözüm, yollarından esinlenerek tesbit eder. 

MADDEı — 58. 

Bu protokolün kapsamına giren alanlarda ; 
— Türkiye tarafından Topluluğa uygulanan rejim, üye devletler ile bunların uyrukluları veya 

ortaklıkları arasında hiçbir farklı işleme meydan veremez; 
—• Topluluk tarafından Türkiye'ye uygulanan rejim, Türk uyrukluları veya 'Türk ortaklıkları 

arasında hiçbir farklı işleme meydan veremez. 

MADDE -M 59. 

Bu protokolün kapsamına giren alanlarda, Türkiye, üye devletlerin, Topluluğu kuran And-
laşma uyarınca birbirlerine tanıdıklarından daha elverişli bir işlemden yararlanamaz. 

MADDE -4 60. 

1. Türk ekonomisinin bir faaliyet sektörünü veya dış malî istikrarını tehlikeye düşürecek 
ciddî bozukluklar ortaya çıkar veya Türkiye'nin bir bölgesinin ekonomik durumunun bozulması 
şeklinde güçlükler belirirse, Türkiye gerekli korunma tedbirlerini alabilir. 

Bu tedbirler ve bunların uygulama usulleri Ortaklık Konseyine geciktirmeksizin bildirilir. 
2. Topluluğun veya bir veya birkaç üye devletin bir ekonomik faaliyet setktörünü veya bir 

veya birkaç üye devletin dış malî istikrarını tehlikeye düşüren ciddî bozukluklar ortaya çıkar 
veya Topluluğun bir bölgesinin ekonomik durumunun bozulması şeklinde güçlükler belirirse, 
topluluk, gerekli korunma tedbirlerini alabilir veya ilgili üye devlet veya devletleri bu tedbir
leri almakla yetkili kılabilir. 

Bu tedbirler ve bunların uygulama usulleri Ortaklık Konseyine geciktirilmeksizin bildirilir. 
3. 1 nci ve 2 nci fıkralar hükümlerinin uygulanmasında, ortaklığın işleyişini en az aksatacak 

tedbirlerin öncelikle seçilmesi gereklidir. Bu, tedbirler, ortaya çıkan güçlüklerin giderilmesi için 
gerekli ölçüyü hiçbir şekilde aşmamalıdır. 

4. 1 nci ve 2 nci fıkraların uygulanması sonucu alman tedbirler üzerinde Ortaklık Konseyinde 
danışmalar yapılabilir. 

MADDE — 61. 

Geçiş döneminin süresi, bu protokolün özel hükümleri saklı kalmak üzere, on iki yıldır. 

(MADDE — 62. 

Bu protokol ve ekleri, Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu arasında bir ortaklık yaratan 
Anlaşmanın ayrılmaz parçalarıdır. 
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ıMiAnryR — 63. 

1. Bu protokol, imza eden devletlerin kendi anayasa usullerine uyularak onaylanır ve Toplu
luk yönümden Konseyce, Topluluğu kuram Andlaşnıa hükümleri uyarınca bir karar alınması ve bu 
kararın Türkiye ile (Avrupa Ekonomik Topluluğu arasında bir ortaklık yaratan Anlaşmanın Âkıd 
Taraflarına tebliği ile geçerli bir şekilde lafetedilmiş olur. 

Yukarda belirtilen akdin onaylama ve tebliğ belgeleri Brüksel'de karşılıklı olarak verilir. 
2. Bu protokol, 1 nci fıkrada belirtilen onaylama ve tebliğ belgelerinin karşılıklı olarak veril

mesi tarihini izliyen ayın ilk günü yürürlüğe girer. 
3. Bu protokolün yürürlüğe giriş tarihinin takvim yılı başına raslamaması halinde, Ortak

lık Konseyi, bu protokolde öngörülen süreleri, özellikle malların serbest dolaşımının gerçekleş
tirilmesi bakımından, takvim yılı ile birlikte son bulacak şekilde kısaltılabilir veya uzatabilir. 

MADDE — 64. 

Bu protokol, her metin eşitlikle geçerli olmak üzere, Türk, Alman, Fransız, İtalyan ve Holan-
da dillerinde ikişer nüsha olarak yazılmıştır. 
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(Bunun belge'si olarak, aşağıda -adları yazılı 
tam yetkili tenısdflciler bu Katma Protokolün al
tımla imzalarını altmışlardır. 

Zu Unkund Desten lıaJben die unterzeichne-
'ten iBevoUlmâchtî ten ibro Unıtıerschriften unter 
dieses Zusatzprdtokioll gesetzlt. 

En Foi ide Quoi, Les plenipolten/tiaires somssig-
nes ont apose lemrs signatures au bas du pre-
sent Protokole additionnel. 

in Fede Di Che, i plenipoitenziari sottose-
riUti hanno apposto le loro firnue in oalce al pre-
sente Protocollo addizionale. 

Ten Blıjfce Waarhvanı de onde'rgetıeikenıde 
gevolımacihJt'igıden hun handîtefoening önder dit 
Aanvullend Protocol heıbben gesteld. 

Brüksel'de, yiraıiüç /Kasım bin doknzyüz 
yetmiş gününde yapılmıştır. 

Oeschebeın zu Brüssel am deır,iundzwanzilgsten 
November neunızieiünhuııdertsieıbzig. 

Fait a Bruxelles, le vingt-trois novembre 
mil neuf cent soilxante-dilx. 

Fatto a BruxellesJ aıddi' ventitre novembre 
miillenovecentoseıttaruta. 

öedaan te Brussel, de driıeentwint!İgste no-
vember negentienh.onderd zeventig. 

Türkiye Cumhurbaşkanı adına, 
(ihsan Sabri Çağlayangil. 

Pour Sa Majeste le Roi des Belges, 
Voor Ziîjne Majesteitt de Koning der Belgen, 

iPıerma Haranel. 
Für den Prâsidenıte der Bundesrepuıblik 

Deutschland, 
Walt©r îSehell. 

Pour le Pres&dent de la Republique Française1, 
Maurice Scıhuman. 

Per il Presidente della Rjepubbliea îtalianJa, 
İMario Pedıma. 

Pour ISon Altesse Royale le G-rand-Duc de 
Luxenıbourg, 

Gaston Thorn. 
Voor Haine Majestedit de Koningin der Ne-

derİMiden, 
J. M. A. H. Iiims. 

in Namen des Rates der Europaischen Gfe-
meinschaften, 

Pour le Conseü des Comımunaute's Euro-
peennes, 

Per iıl Consiglio delle Comunitâ Europee, 
Voor de Raıad der Europese Gemıeıensclı'appen, 

WaUer Scheel Franco Maria Malfattt 
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Türkiye çıkışlı petrol ürünlerinin Topluluğa ithalinde uygulanacak rejime ilişkin 

1 SAYILI EK 

TEK MADDE 

1. Katma protokolün 9 ve 21 ilâ 30 neu maddeleri hükümlerinden sapma olarak, aşağıdaki lis
teye giren Türkiye'de rafine edilmiş ürünler, yılda 200 000 tonluk bir global topluluk kontenjanı 
hacmi çerçevesinde, gümrük vergilerinden muaf olarak Topluluğa ithal edilir : 

Ortak gümirük 
tarifesi No. Malların tanımı 

27.10 Petrol yağları veya bitümenli madenlerden elde edilen yağlar (iham yağlar ha
riç) ; esas unsur olarak, ağırlık itibariyle % 70 veya daha fazla petrol yağını veya 
bitümenli madenlerden elde edilen yağları ihtiva eden ve tarifenin başka yerle
rinde zikri geçmiiyen veya bulunmıyan müstahzarlar : 
A. Hafif yağlar : 

III. Diğer kullanımlara tahsis edilenler 
{B. Orta yağlar : 

III. Diğer kullanımlara tahsis edilenler 
iC. Ağır yağlar : 

I. Gazoiller : 
c) Diğer kullanımlara tahsis edilenler 

II. Fuel oiller : 
c) Diğer kullanımlara tahsis edilenler 

III. .Yağlama yağlan ve diğerleri : 
c) ;27 nci faslın 7 sayılı tamamlayıcı notunda yazılı şartlara uygun 

olarak karıştırılmaya tahsis edilenler (a) 
d) Diğer kullanımlara tahsis edilenler 

27.1.1 Petrol gazı ve gaz halinde sair hildro karbürler : 
A. Ticari propanlar ve bütanlar : 

III. Düğer kullanımlara tahsis edilenler; 
27.12 Vazelin : 
; ,. > , JA. H a m n } 

III. Diğer kullanımlara tahsis edilenler 
B. Diğer 

27.13 Parafin; petrol veya bitümenli .maden mumları; ozokerit, linyit mumu, turb mu
mu, parafinli -bakiyeler («gatseh, sladk wax» v.s.) (Boyanmış olsun olmasın) 
[B. Diğerleri : 

I. Hamlar : 
c) Diğer kullanımlara tahsis edilenler 

II. Diğerleri 
27.14 Petrol bitümeni, petrol koku; petrol yağlarının veya bitümenli madenlerden elde 

edilen yağların diğer bakiyeleri : 
C. Diğerleri 

(a) Bu alt pozisyona kabul yetkili makamlarca belli edilecek şartlara bağlıdır. 
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2. Topluluk, 1 nci fıkrada belirttilen rejimi : 
— Üçüncü devletler ve ortak ülkeler çıkışlı petrol ürünleri için ortak bir kaynak tanımlanma

sının kalbulü; 
—. Bir ortak ticaret politikası çerçevesinde kararlar alınması; 
—. Bir ortalk enerji politikasının kurulması. 
sırasında değiştirmek hakkını saklı tutar. 
Bu durumda, topluluk, 1 nci fıkrada belirtilen ithalâta, söz 'konusu fıkrada öngörülenlere kap

sam bakımından eşdeğer kolaylıklar sağlar. 
3. i2 nci fıkranın uygulanması için alman tedbirler üzerinde Ortaklık Konseyinde danışmalar 

yapılaibilir. 
4. Topluluğun, Hiç yıllık bir sürede, 2 nci fıkra gereğince alınacak tedbirleri tesbit etmemesi 

halinde, Ortaklık Konseyi, 1 nci fıkrada öngörülen kontenjanın hacmini yeniden inceliyebiliir. 
5. 1 nci ve 2 nci fıkralar saklı kalmak üzere, katma protokol hükümleri, petrol ürünlerinin 

ithalâtına uygulanan hükümlere dokunmaz. 

Türkiye çıkışlı (bâzı dokumm ananelerinin Topluluğa ithalinde uygulanacak rejime ilişkin 

2 SAYILI EK 

Madde — 1. 

1. Katma protokolün 9 ncu maddesinden sapma olarak, Türkiye çıkışlı aşağıda belirtilen mad
delerin MıaHâti'nda Topluluk, ortak gümrük tarifesi hadlerini, birbirini izliyen % 25 oranındaki 
dört indirimle, oniki yılda gitgide kaldırır. Bu indirimler, sırasiyle, katma protdkolün yürürlüğe 
girişinde ve bu tarihten dört, sekiz ve oniki yıl sonra yapılır. 

Ortak gümrük 
(tarifesi No. Malların tanımı 

ı55.05 Perakende olarak satılacak hale getirilmemiş pamuk iplikleri 
•55.09 ıSair pamuklu dokumalar 
58.01 Düğümlü veya sarmalı halılar (hazır eşya halinde olsun olmasın) 

y. A. Yünden ve - veya ince kıldan (elle yapılmış olanlar hariç) 

2. Bununla beraber, Türkiye çıkışlı 55.05 ve 55.09 pozisyonlarındaki maddelerin ithalâtında, 
Topluluk, ıkatma protokolün yürürlüğe girişiyle birlikte, yılda 55.05 pozisyonunda 300 ton ve 55.09 
pozisyonunda 1 000 tonluk Topluluk tarife kontenjanı sınırı içinde ortak gümrük tarifesinde % 75 
indirim uygular. 

Madde — 2. 

Topluluk, katma protokolün 21 ilâ 24 ncü maddeleri hükümlerinden sapma olarak, Türkiye çı
kışlı aşağıdaki maddelerin ithalâtına yeni miktar kısıtlamaları koymak hakkını (saklı tutar : 

Ortak gümrük 
(tarifesi N;o. Malların tanımı 

50.01 Mancınıktan geçirilmeye elverişli ipek böceği kozaları 
50.02 ,Ham ipek (bükülmemiş) 
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3 SAYILI EK 

11 mci maddede öngörülen tarife indirimine toağlı maddeler listesi 

Türk ıgüımrülki 
tarife No, Malılarını tanımı 

15.05 Yapağı ve bundan müştak yağlı maddeler (Lanolin dâhil) : 
— 90 Diğerleri 

15.09 Degra 
15.10 Sınai yağ asitleri; rafinaj mahsulü asit yağları; sınai yağ alkolleri : 

— 10 Sınai yağ asitleri 
15.11 düşerin (Gliserinli sular ve gliserinli lesîvler dahil) : 

•— 10 Gliserin 
17.04 Şeker mamulleri (Kakaosuz) : 

— 90 Diğerleri 
17.05 Şeker, şurup ve melaslar (Koku veya renk verici maddeler katılmış), (Vanilyalı ve

ya vanilinli sökerler dâhil; ne nisbette olursa olsun, şeker katılmış meyva suları ha
riç). 

18.06 Çikolata ve kakao ihtiva eden başka gıda müstahzarları. 
19.02 Çocuk (mamaları, perhiz yemekleri veya. mûtat yemekler ilcin hazırlanmış olan ve esasını 

un, nişasta veya malt hulâsası teşkil eden müstahzarlar (ağırlık itibariyle % 50 den 
'' \ az kakao ihtiva edenler dâhil) 

21.07 Tarifenin başka yerlerinde zilkri geçmiyen veya bulunmıyan gıda müstahzarları 
22.08 Alkol derecesi 80 ve daha yukarı olan tağyir edilm/emiş etil alkoller; derecesi ne 

olursa olsun tağyir edilmiş etil alkoller. 
24.02 Mamul tütün; tütün hulâsa ve salçaları. '• 
25.32 Stronsiyum karbonat (ıStronsiyanit), Ikalsine edilmiş olsun olmasın (Stronsiyum oksit 

•hariç) tarifenin başka yerlerimde zikri geçmiyen veya bulunmıyan madeni maddeler; 
çömlekçi eşyası kırlıkları ve döküntüleri • 

y 90 Stronsiyum karbonat (Kalsine edilmiş olsun olmasın) 
37.04 Taşkömüründen, linyitten ve turbdan elde edilen kok ve sömikok : 

— 21 Taşkömüründen elden edilen kok ve sömikok 
28.06 Klorhildrit asit; klorosülfonik veya klorosülfürik asit : 

—. 10 Klorhidrik aisıit 
28.08 Sülfirik asit; dumanlı sülfürik asit (olcuımj) : 

—> 30 Dumanlı sülfirilk asit (olcum) 
28.15 Metaloit sülfürler (fosfor trisülfür dâhil) : 

—. 20 Karbon sülfür 
28.17 Sodyum hidroksit (fcostik soda); potasyum hidroksit (köstük potas); sodyum ve po

tasyum peroksitler : 
—'11 Kimyaca sar sodyum hidroksit 
—>12 Sodyum hidroksit 

28.'2ö Alüminyum lofcsilt ve altülminıyuım hidroksit (Alümin); suni koreaıdon : 
—• 10 Alüminyum ofcsiıt 
—. 120 Alüminyum hidroksit 

2I8.2111 Krom ak&Mıeri ve hidrolkısiıtleri. 
28.22 Manganez loksitleri : 

-— 10 Mangıaneız diofcsoıt 
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tarife No. Malamı tanımı 

28.23 Demir oiksirtflıeri v.e hidrofesMerî (Fe2 03 formıültü dâhılikıde lağnibık iltâfbariyle % 70 ve 
daha fazla kombime demdir ihtiva eden taibaâ demir oksâldi asılı fooyayııciı topnaMtar dâ
hi.) 
Kurşun dksiıtileriı (Minyum ve minoraj dâhil.) 
KloriMer ve oksilMorftrlıer : 
Amonyum (Nisadır) 
Kloraltlar ve perkülanatılar. 
Sülfürler (Pdisüülfiürîıer dâJhil) : 
Sodyum 
iSiillfitler ve ıhiposülJfi'tler. 
Sülfatlar ve şaplar; peraülfatlar : 
Sodyum sülfat 
Alüminyum sülfat 
•Demir «süHifait' 
Fosfitler, hnıpafosf itler ve fosfatlar : 
Sodyum fosfatlar 
EarfbioniaJtlar ve peııkarfbotnıaltll'ar (Amonyum ıkaribıonat ühtîva eden tdlcari amonyum kar-
ıbonat dlâlhil) : 
Sodyum Ibükarfbonalt f 
Sodyum, perkaıfboıuat 
Sodyum karbonat (Kalsinıe) 
Sodyum, karbonat (Kristali) 
Presîıpite kalsiyum karbonat 
Silikatlar (Ticari sodyum ve potasyum silikatlar dâhil) : 
Sodyum 
Potasyum 

28.47 Mıaden oksilitleri asMernıin1 tuzları (Kromatlar, perm>anıganatltar, stıanaltilıarj v. s.) : 
— 312 Sodyum iknomait 
— 33 Potasyum kromat 
— 134 Kurşun kromat 
— '35 Sodyum bikromaıt 
— !36 Potasyum Ibifcromat 

Hidrojen peroksit (Oksijenli sn) (Katı oksijenli sn dâhil). 
Karbürler (Silisyum Ikarfbür, (bor karbür ve madenî karbürler, v. s.). 
Hidrokaırfoürlerin haflıojenli müştakları : 
TriM'oro etilen 
Karbon tetralklor 
Perkflıoretilen 
Klorofillüorometanılar 
Diğerleri 
Hidrokarbürlerin sliMonln, nitrolu, nitrozdhı müştakları 
(<^29.O3J10» Trinitro - Bütil - Ksilen (Musc xyline) hariç) 
Asikük alkoller ve bunların halojen li, sülfonlu, nitnolu, ndtrozoluı müştakilıarı : 
Pent/aeritritod 
Saf Metlhyl alkol 
Büıtıil alkol 

28.127 
28.30 

28.132 
28.35 

— 
28J37 
28,38 

— 4 

, 

28.40 
—. 

28.42 

, 
— 

28.45 
—> 

1 

m 

.20 

m 
40 
11 

11 

11 
12 
13 
m 

.42 

110 
20 

28.54 
2B.5I6 
29.02 

— 
— 
—> 
— 
— 

29.03 

29.04 
— 

ı30 
40 
ı60 
80 
(90 

;10 
21 
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—. '213 Propdıl, izopropil alkoller 
— 124 Setil ve stearü alkoller 
—•> 25 Sorb i to l , niianınift 
— 2f6 P r o p i l e n glükıoıl 
— m Diğerler i 

29.09 Epota i t le r , epoksi - lalkoller, lepok&i - fenollller ve epok&i - eterler (AMa vıeya b e t a ) ; 
bunlar ın Ibaillo jenli, sülf onlu, niıtroihı, niferozoiuı müştaklar ı : 

— 190 Diğerleri 
29.14 Monıoıasiltler, iarihidritleri, halojenürleri , peroksi t ler i ve peras i t ier ; formların ıhalojenili, 

siilifoniln, nıitroln, nitrozolu müş tak la r ı : 
— Öl Asetik a^(Anihidr) 
—ı '22 Asetik lasdlt (AnJhidrden gayrı) 
— 30 Oleik asıiıt 
— 41 Forrnik asit 
—• 412 Sodyumu asetat 
— 43 Alüminyuım ase ta t 
— 46 Magnezyuma lasetat 
— 47 Bütil asetat 
—, 4B Etdl «stearat 
— 49 Diğerler i 

29JİÖ Poliasitler, lanhidriltleri, halıojenürl'eri, peroksit leri ve peras i t ler ; bunla r ın nailojıenli, 
süllcfonlu, nitrıollu, nitrozohı müştaklar ı : 

— Sil Dîobüü! f t a l â t 
— 5(2 DibuMl ftaflıât 
>— 513 Dietil fltalât 
— 54 Dinıetil fltalât 

29.H6 Asit - lalkoller, asit - aldehitler, ajs'it - setonlar, asit - fenoller ve 'basit veya kompleks 
oksijien 'fonfosiyonlu sair as i t le r ; anhidri t ler i , halojenlürlero, perdksi t ve peras i t le r ; 
bunlar ın hıalojıenli, ısülfonlln, nitrolıı, nıitrozolu. (müştakları : 

— 41 'Asit sitrik 
—> 53 Ealsiyuım ıgÜJüıkonat 
—< '94 Kaütsiyuım lâktat 

29.28 Diazoik, azoik veya aızolkısik bileşikler. 
29.313 Civalı organik fbüıe§ikfl.'er. 
29.35 Heterosiklik büeşöMer (NüMleik asitler dâhil) : 

— 30 Fürfürdl 
— 59 Diğerleri 

29.43 Kimyaca saf şekerler (Saikaroz ha r i ç ) : 
— 10 Gtlükoz 
- , 20 Lâlktoz 
— 90 Diğerleri 

30.03 Tababet te veya veterinerl ikte kul lanı lan ulaçlar : 
fb)ı Sairleri 

—- 41 Birinci sınıf 
—. 42 İkinci sınıf 
— 43 Üçüncü sıniıf 
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tarife No. Maların tamam 

32.03 Debagatte kullamılan semtetıük maddelıer (Tıabiî debagat ımüstahsallairı ille karıştırıl
mış olsun olmasını); debagatte kulla imlanı suni saımallar (Enzim,, pankreas, bakteri, v.s. 
asıllı samallar). 

32.05 Sentetik organlık boyayıcı maddeler (Boyayıcı pigmentler dâhi l ) ; likninofor oliarak 
kuıllanılımaya elverişli senıtetik organiik ımüstahsallar; lifler üzerime tesbit edilebilien 
optik ağartıcı maddeler; tabiî çivit 
(«32.05.10» tabiî çivjit, '«32.05.30» Lüıniinofor olaırak ikuüilantılmaya elverişli sentetik 
müstahsajlllıar ve «32.05.40» Lifler üzenine tesbit edilebilen optik ağartıcı maddeler ha
riç) 

32.06 Boyayıcı lâıkliar. 
32.07 Diğer boyayıcı maddeler; lümiimofottf olarak kullanolmaya lülverişlli oilup organiik olmı-

yan müstahsalar : 
—< 22 Laltopon 

32.09 Vernlikler; sulu duvar boyaları, derilerin finiisajında kulılanılan sulu pi^gmenltıler; saâr 
ım/üstahzar boyalar; hazır boya imalinde kullanılacak şekilde bezir yağı, esans, vernik 
ve diğer boya vasatları içitnde ezilmiş pigmenttiler; Istampacılığa mahısus varakllar; pe
rakende satılacak şekillide veya ambalajda bulunan müstahzar boyayıcı »maddeler 
(«32.09.22» Deri finisıajııuda kulanı]an sulu pigmentler ve «32.09.32» Istampacılığa 
mahsus varaklar hariç) 

32.13 Yazı veya resm-4. hattı mürekkepleri, matbaa mürekkepleri ve diğer mürekkepliler : 
Diğer matbaa mürekkeplerıi 
Konsantre yazı mürekkepleri 
Kopya vıe hektograffik ımürekkeplerd 
Tüıkenımez dolmakalemilere (mahsus mürekkepler 
Telksir malkinalarına miaıhsus mürekkepler, İstampa mürekkepleri, yazı makinaları şe
ritleri için mürekkepler 
Itriyatçılık ve tuvalet m%tahzaırları ve müstahzar kozmetikleri, 
Sabunlar (Tıbbi sabunlar dâhil). 
Tanısiyoalktik organiik müstahsalll'ar; tanteüyoaıktif müstahzarlar ve yılkaıma mtüstahzar-
lari' (Sabun iihtiva etsliın etmesin). 

34.05 Ayakkabı, mobilya ve döşeme boya ve ©ilâları, madenî aşya cilaları, pat veya toz ha
linde temizilieyici maddeler ve benzeri müstahzarlar (34.04 pozisyonluma giren mmstah-
zarHar ımuımlar hariç). 

35.06 Tarifenin başka yerllerinde zikri geçmiyenı veya bulünmıyan müstahzar yapıştırıcı 
maddeler; perakende olarak satulm ak üzere sâf ağırlığı 1 kilo veya daha az olan am
balajlara konufllmıuş her nevi yapıştırıcı müstahsailar : 

—T 20 SaMerii 
36.05 Pirotekni mamulleri (Şenlik fişekleri, kestane fişekleri, parafinli! ağız otu, paragrel 

füzeler ve benzerleri;). 
36.06 Kibritler. 
38.03 Âktlif hale getirâlımiiş (kömürler (Renk giderici, emici veya polârizıasyonu giderici); sii-

lislıi fesliler, k i le r , boksit ve sair tabiî madenî müstahsalar (Aktif hale getirilmiş). 
(«38.03.90» Diğerleri hariç) 

38.05 T a l oil (Mayi reçine) 
38.12 Müstahzar haşıl ve apreler ve mordansaj lamelyesli için ımıüıstahzarlar (Mensucat, kâ

ğıt ve deri sanayiinde ve benzeri sanayide kullanılmak üzere hazırlanmış). 

— 
—. 
— 
— 

33.06 
34.01 
34.02 

19 
22 
23 
24 
',25 
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TüTk gfüımrüikS 
tarife No. Maliarım, tamımı 

39.01 Kondansasyooı,, polikondansasyoM ve po&dilsyoBi yoOliyle temiın' edill!en ımıüstahsaillar 
(Tadil ödıillmiş olsun oilımıasıni, poilimerize edilmiş veya edilmemiş, açık veya kapalı zin
cirli!) (Femoplâstlar, arojinopstülar, alM'dler, polialik esterler ve doymamış saftır polies-
terfeır ve siiMkonüar, v.s.). 
«39.01.19» Diğerleri, «39.01.23» poliamidler ve süper pojliaımiMler ve «39.01.29» Diğer
leri hariç) 

39.02 Po/llilmeri;zasyosa' ve kopoliimıeirîzasyo'n yoİıyle temini edüen ımüısıtahisallair ((PoletMeın, 
poıMtetrahaloetıiılleınller, poliizobüıtKlen, poOıistilreıı, polivünli klorüıi", poJüviiınil asetat,, podivfi-
nlil Moırasetat ve ssaâr poliviınliflik ımüştalklar,, ocumaroMe-inenie reçiİMelieri, v.s.) 
ı- Mayi veya hamur hallideki müstahs allar (Emülsiyon, daspersiyonllar ve mıamulllıer dâ
hil) : 

i— 12 Poli(viniİ asetat 
—' 16 PoılâjakrÜlik ve pollitaetaıkrilıiık 'müştaktan 
—• 17 Coumarıroınıe - inden© ırıeçinelerü. 
1— 19 Diğerleri 

- Bloklar, parçalar, pıhtılar, gayrâlmüteıcanüs külçeler,, granüiler, pul ve tozlar (Mulâj 
için ıkmUanailan tozlar dâhili),, döküntü ve hurdalar : 

— 22 PofLirvindll asetat 
— 26 Bollialkrilliık ve pollilpetakırilik ımlüş tablam 
—• 27 Coıuimarone - lindene peçinjelerli 
—• 29 Diğerleri 

- Diğerleri 
—i 32 Polivünifl. aisıetat 
— 39 Diğerleri 

39.03 Rejenere selüloz; selüloz nitrat, selüloz asetat ve selülozun sair esterleri, s'elüfltoz eter
leri ve sair kimyevi (müştaklara (Plâstüklıeştinillmliş olsun olmasın) (Kolodyon, sel'oddiln, 
seiuloit,; v.is.); vülfkanüze fiber : 
- Mayi veya hamuır haildeki müstahsıallar (Emülsiyo'nllar, düspersiyoniTar ve mahlûllıer 
dâhil) : 

— 11 Kolodyonfllar 
- Bloklar, parçalar, pıhtılar,, gayri'mütecaınis külçeler, pul ve tozlar (Mulâj için kul
lanılan tozlar dâlhiill), döiküntü ve hurdalar : 

—. 22 Selüloz nitrat 
—. 23 Selüloz asatat 

- Diğerleri : 
—. 31 Rejenere iseüfüıloz 
—. 32 VüKbanize fiber 
— 34 Selüloz lasetat 

39.07 39.01 ilâ 39.06 pozisyonlarında yer alan müstahsallardan mamul eşya. 
40.02 Sentetik kauçuk (Stabilize edilmiş veya edilmemiş sentetik lâteks dahil); mayi yağlar

dan müştak taklit kauçuk : 
a) Her nevi nakil vasıtası iç ve dış lâstiği imal ve yenilenmesinde (Sırt geçirme işin
de) kullanılacak sentetik kauçuk ve lâteks : 

—• 12 Sentetik lâteks 
b) Sairleri : 

— 22 Sentetik lâteks 
•— 23 Mayi yağlardan müştak taklit kauçuk 
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Türfe ıgüimrüiki ı 
tariifie'No. Maliansn, (tanıımı 

40.09 Sertleştiriilmemiş vülkanize kauçuktan boru ve hortumlar. 
40.13 Sertleştirilmemiş vülkanize kauçuktan giyim eşyası, eldivenler ve giyim eşyası tefer

ruatı (Nerede kullanılırsa kullanılsın). 
40.14 » Sertleştirilmemiş vülkanize kauçuktan diğer eşya : 

— 21 Yazı silme lâstiği 
41.10 Suni veya terkip yoliyle elde edilen deri Ve kösele (Lif haline getirilmemiş deri ve 

köseleden veya deri ve kösele liflerinden, levha veya yaprak halinde) (Rulo halinde 
olsun olmasın). 

42.01 Her nevi hayvan için saraciye eşyası, eyer ve koşum takımları (Eyer, hamut, koşum 
kayışları ve dizlikler, v. s.) (İmal edildiği madde ne olursa olsun). 

42.02 Seyahat eşyası (Sandık, valiz, şapka kutusu, seyahat çantası, arka çantası, v. s.), er
zak çantaları, el çantaları, mektepli çantası, serv.iyet, cüzdan, ufak para çantası, tu
valet çantası, alet çantası, tütün ve sigara kutu, tabaka ve keseleri, kılıf, muhafaza 
ve kutular (Silâh, musiki aletleri, dürbün, mücevherat, şişe, yaka, ayakkabı, fırça> v. 
s. için) ve benzeri kablar (Tabiî, suni veya terkip yoliyle elde edilen deri ve kösele
den, vülkanize fiberden, suni plâstik madde yapraklarından, mukavvadan veya men
sucattan) . 

42.06 Bağırsak, kursak, mesane ve veterden mamul eşya. 
43.01 Ham postlar : 

— 40 Karakul, astragan 
— 90 Diğerleri. 

43.02 Tabaklanmış veya aprelenmiş postlar ve kürkler (Levha, kare, haç ve benzeri şekil
lerde eklenmiş kürk parçaları dâhil); bunların dikilmemiş kırpıntı ve döküntüleri. 

43.03 Kürk mamulleri. 
43.04 Taklit kürkler ve mamuller. 
44.11 Uzun çöpler haline getirilmiş ağaçlar; ağaçtan kibrit çöpleri; ağaçtan kundura çivi

leri. / 
44.15 Kaplama ağaçlar ve kontrplâklar (Başka maddeler katılmış olsun olmasın); üzerine 

kakma yapılmış ağaçlar : 
— 20 Kaplama açağlar ve üzerine kakma yapılmış ağaçlar. 

44.16 Hücreli ağaç panolar (Âdi madenden yapraklarla kaplanmış olsun olmasın). 
44.17 Islah edilmiş ağaçtan panolar, levhalar, bloklar ve benzerleri. 
44.18 Suni veya terkip yoliyle elde edilen ağaçlar (Pano, levha, blok ve benzeri şekillerde, 

tabiî veya suni reçinelerle veya sair organik yapıştırıcı maddelerle aglo'mere edilmiş 
yonga, talaş, ağaç unu ve sair ağaç döküntülerinden). 

44.23 Bina ve inşaat içim doğramacı mamulleri (Kurulup sökülebilir ahşap binalar ve ak
samı ile pano halinde birleştirilmiş parke tahtaları dâhil). 

44.25 Ağaçtan aletler, alet gövde ve sapları, fırça gövde ve sapları, süpürge sapları; ağaç
tan her nevi ayakkabı kalıpları : 

— 10 Ayakkabı kalıpları. 
44.28 Ağaçtan mamul diğer eşya. 
45.03 Tabiî mantarlardan mamul eşya. 
45.04 Aglomere mantar (Yapıştırıcı maddeleri ihtiva etsin etmesin) ve bu nevi mantardan 

mamul eşya. 
47.01 Kâğıt hamuru. 
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48.01 Mihaniki şekilde imal edilmiş kâğıt ve mukavvalar (Selüloz vatka dâhil), (Rulo ve
ya tabaka halinde) : 
b) '% 70 ve daha fazıla odun hamuru ihtiva eden M2 ağırlığı 50 - 55 gram arasında 
olan (50 ve 55 dâhil) kâğıtlar : 
Grazete kâğıdı, 
Diğerleri, 
Matbaa ve yazı kâğıtları, 
Kraft kâğıdı. 
f) Sairleri : 
Âdi ambalaj kâğıtı (M2 ağırlığı 30 grama «30 dâhil» kadar), 
Âdi ambalaj kâğıdı (M2 ağırlığı 30 gramdan fazla), 
Sigara kâğıdı, 
Sünger kâğıdı, 
İstatistik kartı imali için rulo halinde karton, 
Mukavvalar. 
El yapısı kâğıt ve mukavvalar. 
Parşömen haline getirilmiş kâğıt ve mukavvalar ve taklitleri («Kristal» denilen kâ
ğıtlar dâhil), (Rulo veya tabaka halinde). 
Yapıştırma suretiyle birleştirilmiş kâğıt ve mukavvalar (Emdirilmemiş, sathı sıvan
mamış), (İçinden takviye edilmiş olsun olmasın, rulo veya tabaka halinde). 
Oluklu kâğıt ve mukavvalar (Üzeri düz tabakalarla kaplı olsun olmasın) krepon kâ
ğıtlar, kırmalı kâğıtlar, kabartmalı, zımbalı veya delikli kâğıt ve mukavvalar (Rulo 
veya tabaka hailinde). 
Çizgili kâğıt ve mukavvalar (Oetvelli, düz, kare veya müstatil çizgili), (Rulo veya 
tabaka halinde). 
Kuşe, sıvanmış, emdirilmiş, satıhları boyanmış (Mermer taklidi, alacalı ve benzerleri) 
veya matbu kâğıt ve mukavvalar (48.06 pozisyonu ile 49 ncu fasla girenler hariç), 
(Rulo veya tabaka halinde). 

48.09 İnşaat dçin levhalar (Kâğıt hamurumdan, ağaç liflerinden veya sair nebati liflerden) 
(Tabiî veya suni reçinelerle veya benzeri sair yapıştırıcılarla aglomere edilmiş ol
sun lOilmaısın). 

48.10 Sigara kâğıdı (Sigara imâlinde (kullanılacak şekilde kmilımiş) (Defter veya' boru 
haline getıirilımfflş olsun olmasın). 

4S.İİİJ Duvar (kâğıtları, rtenıkruıstia ve camı kâğıtları. 
48.12 Kâğıt veya mukavva mesnetli yer muşambaları (Kesilmiş veya linoleuım hamuru ille 

kaplı olsum olmaısıın). 
48.13 Kar*bon kâğıtları ve sair kopye kâğıtları (Muimflu teksir kâğıtları dâhil) (Kullanış

larına göre kesilmiş) (Kutu içinde olsun olmasını),. 
48.14 Muhabere -kâğıtları; blok halinde mektup kâğıtları, mdktup zarfları, mektup kart

ları, resümlsiK kartpostal Ve tamhaıbere kartları; içlerinde bepsü bir örnek muhabere 
malzemesi bulunan, kâğıttan veya mukavvadan kutular, poşetleır ve benzeri zarf
lar. 

48.15 Sair (kâğıtlar ve mukavvalar (Kullanışlarına göre kelsa'limiş). 
(«48.15.30!» Süzgeç kâğıdı hamıç) 

48.1/8 Kâğıt veya (mukavvadan kutular, torbalar, poşetler, külahlar ve sair ambalajlar. 
48.17 Yazıhane, mağaza ve benzeri yerlerde kullanılan cinsten, katı ve dayanıklı (mukavva 

Ikutullar. 

— 

__ 
— 
— 
— 
— 
— 

48.02 
48.03 

48.04 

48.05 

48.06 

48.07 

61 
29 
40 
50 

61 
62 
63 
64 
67 
68 
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48.18 Kayıt defterle!! veya sair defterler (Not ve (mlaJkbuz defterleri ve benzerleri), blok
notlar, ajandalar, sumenler, (klasörler, ciMer (İçine kâğıt takılabilenler ve benzeri) 
ve kâğıt vöya nrakavvaldain ısair (mektep, yazıhane veya kır'tasiiiye maddeleri; kâğıt 
veya mukavvadan nülmune ve koleksiyon 'albümleri ite koltap Ikalblan. 

48.19 Kâğıt veya mukavvadan her aıevi etiket (Matbu, resimli veya zaımklı o'lsun olma
sın) . 

48.20 Kâğıt hamurandauı, kâğıt veya mıııkavvadaın üstüvane, bobin, nüaıkara, masum ve 
benzeri 'mesnetler (Delinmiş veya •sertleştirilmiş olsun olJmasını). 

48.21 Kâğıt hamurundan, kâğıt veya mukavvadan veya selüloz valtikadan sair mamuller : 
— 31 İstatistik ımalkina kartları 
— 39 Diğerleri! 

49.09 Her nevi çılkartlmalar. 
49.09 Resimli kartpostallar, resimli tebrik kartları ve benzerleri (Baımgi usulle basılmış 

bulunursa bulunsun) (Başka madldele'rle süslenımiş oıllsun olmasın). 
49.10 Kâğıttan veya mukavvadan her nevi takvim (Blok halinde takvimler Idâhil). 
50.04 İpek ipliği (Perakende olarak satılacak hale getirilUmemJiş). 
50.05 Şap ipliği (Perakende olarak satılacak hale getirilmemiş). 
50.06 Buret ipliği (Perakende olarak satılacak hale getirillmemiş). 
50.07 İpek, şap ve buret iplikleri (Perakende olarak ıslatılacak hale getirilmiş). 
50.09 İpekten veya şaptan (mensucat. 
50.10 Burettem (Şap döküntüsünden) mensucat. 
51.01 Dokumaya elverişli sentetik ve suni devamlı liflerden iplikler (Perakende olarak sa

tılacak hâle ıgetirilmömiş) : 
b) 60 deınyeye kadar (60 denye dâhil) : 
— iSentetiik iplikler ; 

— 23 ViniUik esaslı olanlar 
— 24 Akrilik esaslı olanlar 
—• 25 Polipropileniik esaslı olanlar 
— 29 Diğerleri 

—• Suni iplikler 
— 31 Viskois İpeği 
— 32 Asetat ipeği 
— 33 Proteak esaslı suni iplikler 
—> 39 Diğerleri 

c) 60 denyeden yukarı olanlar : 
—' Sentetik iplikler : 

— 43 Vinilik esaslı olanlar 
— 44 Akrilik esaslı olanlar 
— 45 Polipropilenik esiasılı olanlar 
— 49 Diğerleri1 

— Suni iplikler 
—, 51 Viskios ipeği 
— 52 Asetat ipeği 
— 53 Pnoteik esaslı sutni iplikler 
— 59 Diğerleri 
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51.02 Dokumaya elverişli sentetik ve suni maddelerden' mıonıofiller, senitler ve benzerleri 
(Suni saman ve katküt taklitleri. 

51.03( Dokumaya 'elverişli sentetik ve suni devamlı liflerden iplikler (Perakende olarak sa
tılacak haile getirilmiş) : 
b) Safirleri : 

— 21 .Suni lifllerdeın 
— 22 Sentetik! liflerden 

51.04 Dokumaya elverişli sentetik ve suni devaımlı liflerden mensucat (51.01 veya 51.02 pozis-
yonlari'ndaki monofillerle şeritlerden yapılan mensucat dâhil). 
(Her nevi 'nakil vasıtası iç ve Idış1 lâstiği im'âlinide kullanılan «51j04.ll» sentetik de^ 
vaJmlı liflerden mensucat hariç). 

54.05 Ketenden veya ramiden meınsucat. 
56.01 Dokumaya elverişli sentetik' ve suni 'devamsız lifler (Karde e'diilni'em.%, taranmış veya 

iplik imal içim sair suretle hazırda nımamış), 
(«56.01.11» Poliamid esaslı, «56.01.12» Poliester esaslı ve «56.01.14» Afcriliik esaslı 

sentetik lifler hariç) 
56.02 Devamsşz lif imâline 'mahsus dokumaya elverişli sentetik ve ısun! devamlı lif demet

leri : 
— 20 ıSuni olanlar 

56.03 Dokumaya elverişli sentetik ve suni devamlı veya devamisız lif döküntüleri (Karide 
edilmemiş, taranmamış veya iplik imali için sair suretle hazırlanmamış; iplik dökün
tüleri ve ditme suretiyle elde edilen dölküntül'eir dâhil). 

56.04 Dokumaya elverişli sentetik ve suni devamsız lifler ile, dokumaya elverişli sentetik 
ve suni devaımlı veya devamsız İM döküntüleri1 (Karde edilmiş, taranmış veya iplik 
imali için sair suretle hasırlanmış). 
(«56.04.11»' Poliamid esaslı, «56.04.12» Poliester esaslı ve «56.04.14» Akrilik esaslı 
sentetik olanlar hartiiç) 

56.05 Dokumaya elverişli sentetik ve suni devamsız liflerden veya dokıuimaya elverişli sen
tetik ve suni lif döküntülerinden (perakende olarak satılacak hale getirilmemiş). 

56.06 Dokumaya elverişli sentetik ve suni devamsız liflerden veya dokumaya elverişli sen
tetik ve suni lif döküntülerihden iplikler (perakende olarak satılacak halle getiril
miş). 

56.07 Dokumaya elverişli sentetik ve suni devamsız liflerden veya dokumaya elverişli 
sentetik ve suni lif döküntülerinden mensucat. 

57.05 Kendir iplikleri!. 
57.08 Kâğıt iplikleri. 
57.09 Kendir mensucat. 
57.11 Dokumaya elverişli sair n/elbati! liflerden mensucat. 
57.12 Kâğıt ipliğinden meınsucat. 
58.02 iSair halılar, kümler, Sumak, Karaman ve benzerleri (Hazır eşya halinde olsun ol-

masıın): 
— 10 flVîakinada imal edilen halılar 

58.04 Kadife, pelüş bukleli veya halkalı mensucat (55.08 ve 58.05 pozilsyoınlanndaki eşya 

— 20 Tabiî ipekten 
— 40 (Sentetik elyaftan 
—• 50 Suni elyaftan 
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58.08 Düz tül ve fileler 
—• 20 Sentetik elyaftan 

58.09 Fasoneli tüller, bobino tüller ve fasoneli fileler; makina veya el işi dantelâiar (Top, 
parça, şerit veya motif halinde). 

58.10 İşletmeler (Top, parça, şerit veya motif hailinde) 
59.03 Dokunmamış ve örülmemiş kumaşlar ve bunlardan mamul eşya (Emdirilmiş veya sı

vanmış olsun olmasın). 
59.08 Selüloz müştakları vey^a sair suni plâstik maddeler emdirilmiş veya sıvanmış men

sucat. 
59.10 Linoleumlar (Nerede kullanılırsa kullanılsın kesilmiş olsun olmasın) ; 'bir sıvalına 

ma'ddesinin dokumaya etveaıişli mı abidelerden mesnet üzerine tatbiki suretiyle elde 
eidilen yer .muşambaları (Kesilmiş- olsun olmasın). 

59.11 Kauçuklu mensucat (Örme olanlar hariç) 
59.13 Elâstiki mensucat (Kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden 

müteşekkil) (Örme olanlar hariç). 
60.01 Elâstiki veya kauçuk oluııyan örme mensucat. 
60.02 Elâstiki veya kauçuklu olmıyan örme eldivenler. 
60.03 Elâstiki veya kauçuklu olmıyan örme uzun konçlu çoraplar, çorap altlıklara, kısa 

konçlu çoraplar, soketler, çorap koruyucular ve benzerleri. 
60.04 Elâstiki veya kauçuklu olmıyan örme iç çamaşırları. 
60.05 Elâstiki veya kauçuklu olmıyan örme giyim eşyası, teferruatı ve diğer örme eşya. 
60.06 Elâstiki örme veya kauçuklu örme mensucat ve diğer eşya (Varis çorapları ve dizlik

ler dâhil). 
61.01 Erkekler ve iörkek çocukları için giyim eşyası. 
61.02 Kadınlar, kız çocukları ve bebeler için giyim eşyası. 
61.03 Erkekler ve erkek çocukları için iç çamaşırları (Yaka, yakalık, göğüslük ve kolluk

lar dâhil). 
61.04 Kadınlar, kız çocuklar ve bebeler için ıiç çamaşırlar]). 
61.05 Mendiller. 
61.06 Şallar, Eşarplar, boyun atkıları, kaşkollar, baş örtüleri, peçe ve duvaklar ve ben

zeri eşya. 
61.07 Kravatlar. 
61.08 Kadınlar ve kız çocuklar için büyük ve küçük yakalar, rahibe yakaları, basit süsler, 

göğüslükler, jabolar, elbise yenleri, kolluklar, farbalar ve kadın elbise veya çama
şırları için benzeri sair teferruat ve süsler. 

61.09 Korseler, korse kemerler, bileklikler, sutyenler, pantolan askıları, daz bağı, jarti
yerler ve benzeri eşya (Mensucattan veya örme kumaştan) (Elâstiki olsun 'olmasın). 

61.10 Eldivenler, uzıun ve kısa konçlu çoraplar ve soketler (örme olanlar hariç). 
61.11 Griyim eşyasının hazırlanmış sair teferruat*.; kemerler, kuşaklar, manşonlar, koruyu

cu kolluklar ve terziler için subralar, omuz ve göğüs vatkaları, v. s. 
62.05 Mensucattan mamul diğer hazır eşya (Giyim eşyası patronları dâhil). 
65.01 Keçeden şapka taslakları (Şekil verilmemiş ve kenar yapılmamış); keçeden ıdlislkler 

ve üstüvaneler (Boyuna yarılmış olsun olmasın). 
65.02 Her nevi (maddeden örülerek meydana getirilen veya dokunmuş, örülmüş veya sair 

suretle elde edilmiş şeritlerin birleştirilmesi suretiyle yapılan şapka taslakları (Şekil 
verilmemiş ve kenar yapılmamış). 
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65.03 Keçeden şapkalar ve diğer başlıklar (65.01 pozisyonunda yer alan taslak ve diskler
den mamul) (Donatılmış olsun olmasın). 

65.04 Her nevi maddeden örülerek meydana getirilen veya dokunnraş, örülmüş veya sair su
retle elde edilmiş şeritlerin birleştirilmesi suretiyle yapılan şapkalar ve diğer taslak
lar (Donatılmış olsun olmasın). 

65.05 örme veya parça halinde mensucattan, dantelâdan veya keçeden (Şeritten yapılan
lar hariç) şapkalar ve diğer başlıklar (Saç fileleri dâhil) (Donatılmış olsun olma
sın). 

65.06 Diğer şapkalar ve başlıklar (Donatılmış olsun olmasın). 
65.07 Şapka ve diğer başlıklar için şeritler, astarlar, kılıflar, kasnaklar (Açılır kapanır 

şapkalara mahsus yaylı kasnaklar dâhil), siperlikler ve çene altı kayışları. 
66.01 Şemsiyeler (Baston - şemsiyeler, çadır şemsiyeler ve benzerleri dâhil). 
66.03 66.01 ve 66.02 pozisyonlarına dâhil eşyanın aksamı, süs ve teferruatı. 
67.01 Kuşların tüylü derileri ve tüylü diğer kısımları, kalem tüyler ve aksamı, ince tüy

ler ve bu maddelerden mamul eşya (05.07 pozisyonuna giren eşya ile işlenmiş tüy ka
lem ve uçları hariç). 

67.02 Yapma çiçekler, yapraklı dallar, meyvalar ve bunların aksamı; yapma çiçekler; yap
raklı dallar ve meyvalardan mamul eşya. 

67.04 însan saçından, kıldan veya dokumaya elverişli maddelerden takma saç, sakal, bıyık, 
lüle ve perçemler ve benzeri eşya (Saçtan fileler dâhil). 

67.05 Yekpare veya açılıp kapanan el yelpazeleri ve" bunların mesnetleri ile mesnet aksamı 
(Yapıldığı madde ne olursa olsun). 

68.04 Değirmen taşları, bileği taşları, bileği çarkları ve benzerleri (öğütme, bileme, cilala
ma, rektifiye etme ve kesme tekerlekleri, başları, disk veya uçları dâhil) tabiî taş
lardan (Aglomere edilmiş olsun olmasın), çömlekçi eşyasından yahut aglomere edil
miş tabiî veya suni aşındırıcılardan (Bir çerçeve üzerine monte edilmiş olmamak şar-
tiyle, başka maddelerden göbek, mil, mil yatağı ve benzerlerini ihtiva etsin etmesin); ta
biî taşlardan (Aglomere edilmiş olsun olmasın), çömlekçi eşyasından yahut aglome
re edilmiş tabiî veya suni aşındırıcılardan seğmanlar ve yukarıki taş ve çarkların 
imali bitirilmiş diğer aksamı : 

— 20 Sairleri 
68.06 Mensucat, kâğıt, mukavva ve sair maddeler ile mesnetlenmiş, toz veya tane halinde 

tabiî veya suni aşındırıcılar (Kesilerek şekil verilmiş, dikilmiş veya sair suretle ha
zırlanmış olsun olmasın) : 

— 90 Diğerleri 
68.07 izabe köpüğü yünü, cüruf yünü, kaya yünü ve benzeri sair madenî yünler; imbisat 

ettirilmiş vermikülit, imbisat ettirilmiş kil ve benzeri sair imbisat ettirilmiş madenî 
maddeler; madenî maddelerden harater veya sesi teeridedici veya muhafaza edici 
mahlutlar ve mamuller (68.12 ve 68.13 pozisyonları ile 69 ncu fasla girenler hariç). 

68.08 Asfalttan veya petrol zifti veya taş kömürü zifti gibi benzeri maddelerden mamul
ler. 

68.11 Çimentodan, betondan veya suni taşlardan mamuller (Cüruflu çimentodan ve çimento 
ile aglomere edilmiş mermer parçalarından olanları dâhil, takviye edilmiş olsun ol
masın) . 
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68.13 İşlenmiş amyant; 68.14 pozisyonunda yer alanlardan gayrı amyant mamulleri (Lev
halar, iplikler, mensucat, giyim eşyası, başlıklar, ayakkabılar v. s.) (Takviye edilmiş 
olsun olmasın); esası amyant veya amyant ve magnezyum karbonat olan mahlutlar 
ve bu mahlutlardan mamul eşya. 

68.16 Tarifenin başka yerlerinde zikri geçmiyen veya bulunmıyan, taştan veya sair madenî 
maddelerden mamuller (Turb mamulleri dâhil) : 

— 20 Katranla aglomere edilmiş dolomiden mamul pişirilmiş tuğlalar 
69.11 Porselenden sofra eşyası ve umumiyetle evde veya tuvalet işlerinde kullanılan diğer 

eşya. 
69.12 Sair seramik maddelerden sofra eşyası ve umumiyetle evde veya tuvalet işlerinde 

kullanılan diğer eşya. 
69.13 Heykelcikler, süs eşyası, döşeme ve süsleme eşyası. 
69.14 Seramik maddelerden sair mamuller. 
70.02 Rubinli cam (email) (Külçe, çubuk, baston veya boru halinde). 
70.03 işlenmemiş cam (Optik cam hariç) (Çubuk, baston, bilya ve boru halinde). 
70.04 İşlenmemiş dökme cam ve haddeden geçirilmiş cam (İmal sırasında kaplama yapıl

mış veya takviye edilmiş olsun olmasın) (Kare veya müstatil şekli verilmiş levha 
veya yaprak halinde). 

70.05 İşlenmemiş çekme veya üfleme cam (İmal sırasında kaplama yapılmış olsun olmasın) 
(Kare veya müstatil şekli verilmiş yaprak halinde) : 

—• 20 Buzlu, renkli, dalgalı ve çizgili pencere camları 
— 30 Sairleri 

70.06 Bir veya iki yüzü sadece parlatılmış veya perdahlanmış olan dökme, haddeden geçi
rilmiş, çekme veya üfleme cam (İmal sırasında kaplama yapılmış veya takviye edil
miş olsun olmasın) (Kare veya müstatil şekli verilmiş levha veya yaprak halinde). 

70.07 Kare veya müsfatilden gayrı şekilde kesilmiş, yahut eğilmiş veya başka suretlerle iş
çilik görmüş (Meselâ, kenarları işlenmiş veya hakkedilmiş) dökme, haddeden geçi
rilmiş, çekme veya üfleme camlar (Perdahlanmış veya parlatılmış olsun olmasın) ; tec
rit edici çok satıhlı camlar; kurşunla tutturulmuş mozaik camlar. 

70.08 Emniyet camları (Kırılmaz camlardan veya karşılıklı yapıştırılmış iki veya daha zi
yade cam yapraktan) (Şekil verilmiş olsun olmasın). 

70.13 Sofra, mutfak, tuvalet, yazıhane, ev tezyinatı ve benzeri işler için cam eşya (70.19 
pozisyonundaki eşya hariç). 

70.14 Aydınlatma ve işaret işleri için cam eşya (Optik tarzda işlenmemiş veya optik cam
dan yapılmamış). 

70.15 Saat camları, âdi gözlük camları (numarasız) ve benzerleri (Bombeli, kavisli ve ben
zeri şekillerde) (İçi oyuk küreler ve küre parçaları dâhil). 

70.16 Bina ve inşaat için dökme veya kalıp işi camdan kaldırım blokları, tuğlalar, karolar, 
ikiremitler ve diğer eşya (Takviye edilmiş olsun olmasın); çok hücreli veya köpük 
oamlar (Blok, pano, levha ve benz'erj şekillerde). 

70.19 !Cam boncuklar, inci ve kıymetli taş taklitleri ve camdan benzeri küçük süs eşyası; 
ımözayik ve benzeri tezyinat için cam kübler, levhacıklar, büyük ve küıçük parçalaa* 
(Mesnedi olsun olmasın); camdan suni gözler (Protezden olanlar hariç; oyuncak için 
ıgözler dâhil) ; camdan küçük eşya; şalümıo ile işlenmek suretiyle yapılan camdan 
fantazi eşya. 
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70.20 Cam yünü, cam lifleri ve bunlardan maımul eşya: 
— 11 Gam yünü 
— 20 Gam liflerinden keçe 

71.01 İnciler (Ham veya işlenmiş, fakat mıhlanmamış veya takılmamış) (Her hangi bir tas
nife talbi tutulmadan sırf kolaylıkla naklini temin içlin ipliğe dizilmiş olsun olmasın). 

71.02 Kıymetli taşlar (Ham, yontulmuş veya başka şekilde işlenmiş, fakat mıhlanmamış veA 

ya takılmamış) (Her hangi bir tasnife tabi tutulmadan sırf kolaylikla naklini temin 
için ipliğe dizilmiş olisun olmasın). 
(«71.02.10» sanayide kullanılan elmaslar hariç) 

71.03 Sentetik veya terkip yoliyle elde edilen taşlar (Ham, yıontulımuş veya başka şekilde 
işlenmiş, fakat mıhlanmamış veya takılmamış) (Her hangi bir tasnife tabi tutulma
dan sınf kolaylıkla naklini temin için ipliğe dizilmiş olsun olmasın). 

71.06 ıGîümüş kaplamalı madenler (Ham veya yarı işlenmiş). 
71.10 Platinle veya platin grupuna dâhil madenlerle kaplama âdi veya kıymeltli madenler 

'(Ham veya yarı işlenmiş). 
71.12 Mücevherci eşyası, başka maddelerle mlürettep mücevherci eşyası ve bunların aksamı 

(Kıymetli madenlerden veya kıymetli 'madenlerle kaplama madenlerden mamul). 
71.13 Kuyumcu eşyası -ve aksamı (Kıymetli madenlerden veya kıymetli madenlerle kapla

ma madenlerden mamul). 
71.14 Kıymetli madenilerden veya kıymetli madenlerle kaplama madenlerden mamul diğer 

eşya. 
71.15 İnci, kıymetli taş, kentettik veya terkip yoliyle elde edilen taşlardan mamul eşya, 
71.16 Taklit mücevherci eşyası. 
73.02 Ferro - alyajiar. 

(«73.02.21» Ferro - Manganez hariç) 
73.07 Blum, kütük, levha blokları ve saç plâtinaları halinde demir ve çelikler; dövülerek 

kaibaca şekil verilmiş demir ve çelikler (Dövme taslakları) : 
— 90 Diğerleri 

73.10 Demir veya çelikten çubuklar (Sıcak haddelenmiş Veya dövülmüş) (Tel imalinde kul
lanılanlar dâhil); demir veya çelikten -çubuklar ('Soğuk çekilmiş veya kalibrelenmiş); 
maden aramalarında kullanılan içi boş çelik çulbuklar : 
—• iSıeak haddelenmiş veya dövülmüş çulbuklar : 

— Köşeli çulbuklar 
y 49 Diğerleri (AKÇT maddeleri hariç) 

•—• Soğuk çekilmiş veya -kalibrelenmiş çubuklar : 
— 51 Yuvarlak çulbuklar 
— 5'2 Köşeli çulbuklar 
— 59 Diğerleri 

73.14 Demir veya çelikten teller (Çıplak veya kaplı) (Ele'k'trik işlesrinde kullanılmak üzere 
izole edilmiş olanlar hariç). 

73.17 Dökme demirden ince ve kalın boralar. 
73.18 Demir veya çelikten ince ve kalın borular (Bunların taslakları dâhil, 73.19 pozisyo

nundakiler hariç) : 
— Kaplamaîsız dikişsiz borular : 

— 11 İç kutru 1 parmağa kadar (1 hariç) olanlar 
— 12 iç kutru 1 - 2,5 parmağa kadar (2,5 hariç) olanlar 
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— 13 İç kutru 2,5 - 6 parmağa kadar (6 hariç) olanlar 
—. 14 iç kutru 6 parmaik ve daha fazla olanlar 

—• Kaplamalı dikişsiz borular : 
—. 31 İç kutru 1 parmağa kadar (1 hariç) olanlar 
—• 32 İç kutru 1 - 2,5 parmağa kadar (2,5 hariç) olanlar 
— 33 İç kutru 2,6 - 6 parmağa kadar (6 hariç) olanlar 
— 34 İç kuıtru 6 parmaktan daha fazla olanlar 

73.19 Tazyike mukavim çelik borular (Takviye çemiberi odsun olmasın; hidroelektrik tesis
lerde kullanılan neviden). 

73.20 Dökme demirden, demir veya çelikten boru teferruatı (Rakorlar, dirsekler, contalar, 
manşonlar, flânşlar, v. s.). 

73.21 Döfem'e demir, veya çelik inşaat (Tamamlanmış veya çatılmış olsun olmasın) ve ak
samı (Hangarlar, köprüler ve köprü aksamı, bent kapakları, kuleler, pilonlar, ayak
lar, sütunlar, inşaat iskeletleri, çatılar, kapı ve pencere çerçeveleri, kepenkler, kor

kuluklar ve parmaklıklar, v. s.); dökme demir, demir veya çelik inşaatta kullanı
lan saclar, çemiberlikler, çubuklar, profiller, borular, v. s. 

73.22 Dökme demir, demir veya çelik depolar, sarnıçlar, küvler ve benzeri başka kaplar, 
içlerine konulacak madde ne olursa olsun, istiap hacmi 300 litreden fazla (Harareti 
tecrit veya muhafaza edici veya iç cidarları kaplamalı olsun olmasın) (Mekanik ve
ya termik tertibatı alanlar hariç). 

73.24 Demir veya çelik kaplar ('Sıkıştırılmış veya mayi hale getirilmiş gazlar için). 
73.25 Demir veya çelik tellerden ince ve ikalın halatlar, örme halatlar, bucurgat halatları 

rv.e benzerleri (Elektrik işlerinde kul1 anılmak üzere izole edilmiş olanlar hariç). 
(Demir ve çelikten örme halatlar hariç) 

73.26 Demir veya çelikten dikenli teller; bahçelerin ve başka yerlerin etrafını çevirmede 
(kullanılan demir veya çelikten burulmuş şeritlerle burulmuş yalınkat yassı teller 
(Dikenli olsun olmasın) ve gevşekçe burulmuş çift katlı teller. 

73.27 Demir veya çelik tellerden mensucat, örgüler ve kafeslikler. 
73.28 Demir ve çelikten metal depluvayye. 
73.29 Dökme demir, demir veya çelik kaim ve ince zincirler ve bunların aksamı : 

— 11 Transmisyon zincirleri 
— 91 Zincir aksamı 

73.32 Dökme demir, demir veya çelik cıvata ve somunlar (Dişli olsun olmasın), tirfonlar, 
vidalar, başı halkalı vidalar, çengelli vidalar, perçin çivileri, pimler, kamalar, takoz
lar ve benzeri somuncu ve vidacı eşyası; demir ve çelik rondelâlar (Kesik rondelâlar 
ve yaylanmayı sağlayıcı-diğer rond^âlar dâhil). 

73.33 Demir veya çelikten el ile dikmeye mahsus iğneler, tığlar, şişler, uçları sivri veya 
küt çuvaldızlar ve el ile dikiş dikmeye, dantelâ ve file örmeye veya halı dokumaya 
elverişli benzeri eşıya ve işleme bızları (İmali tamamlanmış veya taslak halinde). 

73.36 Dökme demir, veya çelik sabalar, mutfak saba ve ocakları (Aynı zamanda kalori
fer gibi kullanılabilenler dâhil), ocaklı kazanlar, tabakları ısıtmaya mahsus ocaklar 
ve ev işlerinde kullanılan ve elektrikle işlemiyen benzeri her türlü cihazlar ile bun
ların aksam ve parçaları. 

73.37 Dökme demir, demir veya çelikten elektrikli olmıyan kaloriferler (84.01 pozisyonun
da yer alan buhar jenar-atörlerinıden ıgayri kazanlar, sıcak hava kaloriferleri ve rad
yatörler) ve bunların aksamı. 
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73.38 Dökme demir, veya çelikten ev işlerinde kullanılan eşya ile sağlığı koruyucu eşya ve 
bunların aksamı. 

73.40 ıDökme demir, demir veya çelikten diğer eşya : 
—. 10 Dökme demirden diğer eşya 

y 20 Demir veya çelikten diğer eşya (acmonital hariç) 
74.10 Bakır tellerden ince ve kalın halatlar, örme halaJtlar ve benzerleri (Elektrik işlerin

de kullanılmak üzere izole edilmiş o anlar hariç). 
74.15 Bakır cıvatalar ve somunlar (Dişli olsun olmasın), vidalar, başı halkalı vidalar, çen-

Igelli vidalar, perçin çivileri, pimler, kamalar, takozlar ve benzeri somuncu ve vidacı 
eşyası; bakır- rondelâlar (Kesik rondelâlar ve yaylanmayı sağlayıcı diğer rondelâlar 
dâhil): 

— 10 Cıvatalar ve somunlar 
— 20 Vidalar 

74.19 Diğer bakır eşya. 
75.06 Diğer nikel eşya. 
76.01 Ham alüminyum döküntü ve hurdaları. 
76.02 Alüminyumdan içi dolu çubuklar, profiller ve teller. 
76.03 Alüminyum saclar, levhalar, yapraklar ve şeritler (Kalınlığı 0.20 milim eltreden fazla). 
76.04 Alüminyumdan ince yapraklar ve şeritler (.Kabartmalı, kesilmiş, delinmiş, kaplanmış 

veya baskılı olsun olmasın veya kâğıttan, mukavvadan, suni plâstik maddelerden ve
ya benzeri maddelerden mesnetleri üzerine teslbit edilmiş bulunsun bulunmasın; mes
net hariç, kalınlığı • 0.20 milimetre ve dalıa az). 

76.06 Alüminyumdan ince ve kaim borular (Taslakları dâhil) ve içi boş çubuklar. 
76.07 Alüminyum boru teferruatı (Rakorlar, dirsekler, contalar, manşonlar, flânjlar, v. s.). 
76.08 Alüminyum inşaat (Tamamlanmış veya çatılmış olsun olamasın) ye aksamı (Hangarlar, 

köprüler ve köprü aksamı, kuleler, pilonlar, ayaklar, sütunlar, inşaat iskeletleri, 
ıçatılar, kapı ve pencere çerçeveleri, korkuluklar, v. s.); inşaatta kullanılmaya mah
sus alüminyum saclar, çubuklar, profiller, borular, v. s. 

76.09 Alüminyum depolar, sarnıçlar, küvler ve benzerleri diğer kablar (İçlerine konulacak 
madde ne olursa olsun, istiap hacmi 300 litreden fazla; mekanik veya termik tertibatı 
olanlar hariç; harareti tecrit veya muhafaza edicli maddelerle mücehhez veya iç cidar
ları kaplamalı olsun olmasın). 

76.10 Alüminyum fıçılar, variller, bidonlar, kutular ve nakliyatta ve ambalajlamada kul-1 

landan benzeri diğer kablar (Tüp şeklinde katı veya yumuşak kablar dâhil). 
76.11 Alüminyumdan kablar (Sıkıştırılmış veya mayi hale getirilmiş gazlar içlin). 
76.12 Alüminyum tellerden ince ve kaim halatlar, örme halatlar ve benzerleri (Elektrik 

işlerinde kullanılmak üzere izole edilmiş olanlar hariç). 

76.13 Alüminyum tellerden mensucat, örgüler ve kafeslikler. 
76.14 Alüminyumdan metal depluvayye. 
76.15 Alüminyumdan ev işlerinde kullanılan eşya ile sağlığı koruyucu eşya ve bunlarm ak

samı. 
76.16 Diğer alüminyum eşya. 
77.01 Ham magnezyum; magnezyum döküntü ve hurdaları (Kalibrelenmemiş torna dökün

tüleri dâhil). 
77.02 Magnezyumdan çulbuklar, profiller, teller, saclar, yapraklar, şeritler, ince ve kalın bo

rular, içi boş çubuklar, tozlar, ince pullar ve kaliıbrelenmiş torna döküntüleri. 
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77.03 Magnezyumdan diğer eşya. 
77.04 Berilyum (Glüsünyum) (Ham veya işlenmiş) ve berilyum (Glüsriiyum) manualleri. 
82.02 Saplı el testereleri, her n,evi testere ağızları (Freze testereler ve dişsiz testere ağız

ları dâhil) : 
—- 20 Şerit halinde testere ağızları 
— 30 'Dairevi testere ağızları (Freze maktalarında kullanılanlar dâhil) 

82.05 'Tazyik ile çukurlaştırma, istampalama, vida dişi (iSet ve yiv) açma, raybalaıma, fre-
ızeleme,'delik genişletme, yontma, tornalama, vidalama ve benzeri işlere mahsus ma-
kınaların, el aletlerinin veya makinalı el aletlerinin değişebilen aletleri (Tel çekme
ye ve madenlerin ısıtılarak tel haline getirilmesine mahsus aletler ile delici aletler dâ
hil) : 

— 20 Frezeler 
82.06 Makinalar ve makinalı cihazlar için bıçaklar ve kesici ağızlar. 
82.07 Aletler için monte edilmemiş levhalar, çubuklar, uçlar ve benzeri eşya (Fırınlanarak 

aglomere edilmiş madenî karbürlerden, tungsten, molibden, vanadyum karbürleri v. s.) 
82.09 Ağızları düz veya tırtıklı bucaklar (Budama çakıları dâhil, fakat 82.06 pizıosyonuna 

giren bıçaklar hariç). 
82.10 820Ö pizıosyonundakâ bıçakların ağızları. 
82.12 Makaslar ve ağızları. 
82.13 Diğer bıçakçı eşyası (Bağ ve bahçe makasları, sac kesmeye ve hayvan kırkmaya mah

sus makinalar, et baltaları, et kıyma bıçakları, satırlar ve kitap açıcılar, v. s, gabi); 
manikür ve pedikür aletleri ve takımları Ve benzerleri (Tırnak törpüleri dâhil) : 

—• 10 Manikür, pedikür alet ve takımları 
82.14 Kaşıklar, çorba kaşıkları, çatallar, pasta için büyük bıçaklar, balik/ve tereyağı için 

hususi bıçaklar, şeker maşaları ve benzeri eşya. 
82.16 82.09, 82.13 ve 82.14 pozisyonlarındaki eşya için adli madenlerden saplar. 
83.01 Âdi madenlerden kilitler (Kilidi olan, mesnetli ve mesnetsiz fermuarlar dâhil), sür-

tgülü kilitler, asma kilitler (Anahtarlıı şifreli veya elektrikli) ve bunların aksamı; 
bu eşya için âdi madenlerden anahtarlar (İmali tamamlanmış veya yarım kalmış). 

83.02 Âdi madenlerden garnitür, tertibat ve benzeri diğer eşya (Mobilya, kapı, merdiven, 
pencere, pancur, karoseri, eyer takımları, bavul, sanidılk, mahfaza ve benzeri eşya 
için); âdi madenlerden perde kolları, şapka askıları, mesnetler, dirsekler ve benzeri 
eşya (Otomatik kapı kapayıcılar dâhil). 

83.03 Âdi madenlerden kasalar, kasa daireleri için zırhlı kapı ve bölmeler, emniyetli çek
mece ve kutular ve benzeri eşya. 

83.04 Âdi madenlerden dosya kutuları, fiş kutuları, tasnif ve tefrik kutuları, kâğıtlıklar 
ve benzerli diğer yazıhane eşyası (94.03 pozisyonundaki yazıhane mobilyaları hariç). 

83.05 Âdi madenlerden dosya, kırtasiye ve ciltler için kâğıt takılabilen mekanizmalar, re
isim maşaları, kâğıt raptiyeleri, kâğüt köşebentleri, tel raptiyeler, agraflar, ciltli bü
yük defterler içlin garnitürler ve benzeri diğer yazıhane eşyası. 

83.06 Âdi madenlerden heykelcikler ve salon için diğer süs eşyası. 
83.07 Âdi madenlerden aydınlatma cihazları, lâmba ve avize cinsinden eşya ve bunların 

elektrikli olmayan aksamı. 
(«83.07.10» Maden ocakları için maden lâmlbaları hariç) 

83.10 Âdi madenlerden boncuklar ve kesilmişince pullar. 
83.11 Âdi madenlerden çanlar, kampanalar, çıngıraklar, ziller ve benzerleri (Elektrikli olan

lar hariç) ve bunların aksamı. 
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83.12 Âdi madenlerden, fotoğraf, resim ve benzerleri için çerçeveler; âdi madenlerden ay
nalar. 

84.01 Su buharı veya başka buharlar hâsıl eden jenaratörler, «bulhar kazanları» (Aynı za
manda alçak tazyikli buhar hâsıl eden kalorifer kazanları hariç). 

84.02 ıSu buharı veya başka buharlar hâsıl eden jeneratörler için yardımcı cihazlar Eko-
nıo'mizörler, sürşıoförler, buhar akümülâtörleri, kurum temizleme ve gaz tasarruf cihaz
ları, v. s.); buhar makinaları için kondansörlesr : 

— 10 Ekonoımizörler, hava ısıtıcıları 
—• 20 ıSürşıoförler ve sürşoför soğutucuları 
—• 30 Buhar ve hararet akümülâtörleri 
— 40 Diğerleri 

84.03 ıGfazojenler, sulu veya havalı gaz jeneratörleri; su ile işliyen asetilen jeneratörleri 
ve benzeri gaz jeneratörleri (Tasfiye tertibatı bulunsun bulunmasın). 

84.06 Pistonlu dahilî ihtiraklı motörleri 
(«84.06.11» Uçak mıotörleri ve «84.03.14» duştan takmalı deniz motörleri hariç) 

84.07 Hidrolik çarklar, türbinler ve hidrdik başka anotörler : 
— Hidrolik türbinler 

—• 11 Pelten tipi kepçeli türbinler 
—> 12 Francis tipi uısikurlu türbinler 

84.09 Makina ile işliyen yol silindirleri. 
84.10 (Mayiler için tulumbalar, motopomplar ve türibopıomplar (Mekanik olmıyan tulumba

lar ve ölçü tertibatı olan tevzi tulumabaları dâhil) ; mayiler için elevatörler (Zincirli, 
kovalı, şeritli, v.s.). 
(«84.10.11» Fiyat ve miktarı gösteren tertibatı olan tevzi tulumbaları ve «84.10.12» 
Miktar göslteren tertibatı olan. tevzi tulumbaları hariç) 

84.11 Hava ve vakum tulumbaları, motopompları, türbopompları; hava ve başka gaz komp
resörleri, mıotokompresörleri ve türbokompreısörleri; serbest pistonlu jeneratörler; 
vantilatörler ve benzerleri. 

84.12 Klima cihazları (Tek bir beden halinde birleşmiş olarak, motorlu bir vantilatör ile 
rutubet ve sühuneti tadil edici tert bat ihtiva edenler). 
(«84.12.10» 100 Kg. ve daha az ağırlıkta olanlar hariç) 

84.13 Ocakların beslenmesi için brülörler (Akaryakıt, toz halinde katı yakıt veya gazla ça
lışanlar) ; otomatik ocaklar (Bunların ayrı olarak gelen mekanik kömür taşıyıcıları 
«avantfoyersı» mekanik ızgaraları, mekanik boşaltıcı tertibatı ve benzeri tertibatı dâ
hil) : 

—. 19 Ocakların beslenmesi için diğer brülörler 
— 20 Otomatik ocaklar 

84.14 Sanayiıe veya lâiboratuvarlıara mahsus fırınlar (85.11 pozisyonundaki elektrik fırın
ları hariç). • 

84.16 Kalanderler ve' hadde makinaları (Bu mak'inalara ait şilinidir dâhil) (Maden ve cam 
hadde makinaları hariç). 

84.17 Sühunet değişikliğini gerektiren ameliyeleri (Ezcümle: Isıtma, pişirme, kavurma, tak
tir, rektifiye etme, steril hale koyma, pastörize etme, etüvlem'e, kurutma, buğulama, 
(tebahhur ettirme, konıdanse etme, soğutma, v. s.) yapmaya mahsus tertibat ve cihaz-

Millet Meclisi (S. Sayısı : 331) 



— 71 — 

Türk gümrük 
tarife No. Malların banımı 

lar (Isıtılması elektrikle olsun olmasın) (Ev işlerinde kullanılmaya mahsus cihazlar 
har iç) ; şofbenler ve diğer su ısıtıcıları (Elektrikle olanlar hariç): 
a) Pastıörizatörler, sterilkatörler ile bunların aksam ve parçaları : 

— 11 Pastörizatörler 
— 12 ıSterilizatörler 
—. .15 Aksam ve parçalar 

b) Sairleri : 
y 29 Diğerleri (Dötöryuım Ve bileşiklerinin imaline mahsus cihazlar hariç) 

—. 35 Aksam ve parçalar 
84.18 Sanıtrfüj usulü ile çalışan çamaşır kurutma makinası ve sair makina, alet ve cihaz

lar; mıayilerin veya gazların filtre edilmesine veya tasfiyesine mahsus cihazlar : 
— 30 Mavilerin filtresine veya tasfiyesine mahsus cihazlar 

84.20 Tartı alet ve cihazları (Tartarak sayan ve kontrol eden baskül ve teraziler dâhil; 
5 santigram ve daha az ağırlıkları tantaJbilen hassas teraziler hariç) ; her türlü tartı 
alett ve cihazlarına mahsus tartılar. 
(«84.20.31» hassas terazilerin tart ı arı hariç) 

84.21 Mayi veya toz halindeki maddeleri püskürtmeye, dağıtmaya veya pülverize etmeye 
mahsus mekanik cihazlar (El ile kullanılan neviden olsun olmasın),; yangın söndür
me cihazları (Doldurulmuş veya doldurulmamış); püskürtme tabancaları ve benzeri 
cihazlar; kum veya («84.21.24» Yangın söndürme cihazları hariç) 

84.22 Kaldırma, yükleme, boşaltma ve nakil işleri için makina ve cihazlar (Asansörler, 
skipler, bucurgatlar, krikolar, palangalar, maçunalar, döner köprüler, taşıyıcılar tele
ferikler, v. s.) (84.23 pozisyonuna girenler hariç) 
(«y 84.22.90» Diğerleri, radyoaktif maddelerin manipulasyonuna mahsus olanlar ha
riç) 

84.24 Toprağı hazırlamaya, işlemiye ve ekmeye mahsus, tarla ve bahçe ziraatinde kullanılan 
makina ve cihazlar (Çimenlikler ve spor sahaları için silindirler dâhil). 

84.25 Zirai mahsûllerin hasat ve harman edilmesine mahsus makina ve cihazlar; ot ve sa
man balyalama presleri; çayır ve çimen biçme makina ve cihazları; taneleri temizle
meye mahsus kalbur makinaları ve benzerleri; yumurtaları, ımeyvaıları ve diğer zirai 
mahsûlleri ağırlık ve büyüklüklerine göre ayrıcı makina ve cihazlar (84.29 pozisyo
nuna giren değirmenciliğe mahsus makina ve cihazlar hariç) : 

— 10 Biçerler 
— 15 Biçer toplarlar 
— 20 Biçer bağlarlar 
— 30 Harman makinaları 
—• 35 Ot ve samanları balyalamaya mahsus presler 
— 40 Ot ve samanları toplayıp demet ve balya yapmaya mahsus cihazlar 
— 45 Çayır ve çimen biçme makinaları ve cihazları 

— Aksam ve parçalar : 
— 92 Harman makinalarma aidolanlar 

84.30 Ekmekçilikte, pastacılıkta, bisküvi cilikte, makarna gibi hamur işleri imâlinde, re
çel, şekerleme ve çikolata imâlinde, biracılıkta ve et, balık, sebze ve meyvalann gıda 
maddesi olarak işlenmesinde kullanılan ve bu faslın diğer pozisyonlarına dâhil bulun-
mıyan bu türlü makina ve cihazlar : 

— 60 Biracılıkta kullanılan makina ve cihazlar 
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84.31 Kâğıt hamuru imâline, kâğıt ve mukavvanın 'imal ve finisajma mahsus., makine ve 
cihazlar. 

84.36 Dokumaya elverişli sentetik veya sun'î maddeleri lif haline getiren makina ve cihazlar; 
dokumaya elverişli tabiî, sentetik veya sun'î lifleri hazırlamaya mahsus makina ve 
cihazlar; dokumaya elverişli maddeler için filâttür ve rotor makinaları; bobin maki
nalan (Masura sancılar dâhil), çile ve tura makinalan. 
(«84.36.10» Dokumaya elverişli sentetik veya sun'î maddelerden tazyik ile fışkırma 
usulüyle lif imal eden makina ve cihazlar ve «84.36.25» Ditme, dövme, temizleme 
ve hallaç makinalan hariç) 

84.37 Dokuma, örme, tül, dantelâ, işleme, şerit ve kaytan eşya ve file imaline mahsus maki-
nalar; dokuma, örme, v. s. işleri için hazırlayıcı makina ve cihazlar (Çözgü makinası, 
haşıl ve tutkal makinalan, v. s.). 
(«84.37.21» Örme makina ve cihazları ve «84.37.22» Düz tül imaline mahsus tez
gâhlar hariç) 

84.38 84.37 pozisyonundaki makinalar için yardımcı makina ve cihazlar (Ratiyerler, jacqu-
ard makinalan, örgü ipliği kesiciler, atkı ipliği kesiciler, mekik değiştirme maki
nalan, v. s.) ; münhasıran veya esas itibariyle bu pozisyondaki ve 84.36 ve 84.37 po-
zisyolarmdaki makinalara ait olduğu anlaşılabilen aksam ve teferruat (İğler, kelebek
ler, kard garnitürü, taraklar, iğneli taraklar, üretme memeleri, mekikler, gücü levha 
ve telleri, iğneler, platinler, tığlar, v. s.) 
(«84.38.40» Dokuma tezgâhlarına mahsus taraklar ve «84.38.60» Gücü telleri ha 
riç). 

84.43 Çelik fabrikalarında, dökümhanelerde ve maden sanayiinde kullanılan tav ocakları po
taları, külçe kalıpları ve döküm makinalan : 

— 10 Tav ocakları 
84.44 Haddeler, takım halinde haddeler ve hadde silindirleri : 

— Aksam parçaları : 
— 91 Hadde silindirleri 
— 99 Diğerleri 

84.45 Madenlerin ve madenî karbürlerin işlenmesine mahsus makinalı âletler (84.49 ve 
84.50 pozisyonundakiler hariç). 
(«84.45.11» Otomatik torna makinalan, «84.45.20» Freze makinalan, «84.45.45» Taş
lama makinalan ve «84.45.85» Tel çekme makinalan hariç). 

84.47 Ağaç, mantar, kemik, ebonit, sun'î plâstik maddeler ve benzeri diğer sert maddelerin 
işlenmesine mahsus makinalı âletler (84.49 pozisyonundakiler hariç). 

84.50 Kaynak yapmaya, kesmeye ve satıh tavlamaya mahsus, gazla çalışan makina ve cihaz
lar, 
(«84.50.20» Satıh tavlamaya mahsus makina ve cihazlar hariç) 

84.56 Toprak, taş, maden cevheri ve benzeri diğer madenî katı maddeleri (Toz veya hamur 
halinde olanlar dâhil) ayırma, eleme, yıkama, kırma, ezme ve karıştırmaya mahsus 
makina ve cihazlar; madenî katı yakıtları, seramik hamurlarını, çimentoyu, alçıyı 
ve toz veya hamur halindeki diğer madenî maddeleri aglomere etmeye, kalıba dök
meye veya bunlara şekil vermeye mahsus makina ve cihazlar; kumdan dökümhane 
kalıpları yapmaya mahsus makinalar : 
b) Diğerleri : 

— 29 Diğerleri 
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c) Müteferrik aksam ve parçalar : 
— 99 Diğerleri 

84.59 Bu faslın başka pozisyonlarında zikri geçmiyen veya bulunmıyan makinalar ve me
kanik cihazlar. 
(«84.59.10» Topraktan eşya imâlinde kullanılan makinalar, «84.59.20» Nükleer re
aktör makinalan, «84.59.32» Yaprak sigara ve sigara imal eden makinalar, 
«84.59.42» Bobin sarmaya mahsus makina ve cihazlar, «84.59.43» Fırça imaline 
mahsus makina ve cihazlar ve «84.59.45» Tulumba tipindeki otomatik makina gre-
sörleri hariç). 

84.60 Maden dökümhaneleri için döküm kasaları; madenlerin, madenî karbürlerin, camın, 
madenî maddelerin (Seramik hamurları, beton, çimento, v. s.), kauçuğun ve sun'î 
plâstik maddelerin dökümünde kullanılan neviden kalıplar (Madenler için külçe ka
lıpları hariç). 

84.61 Muslukçu eşyası ve boruculıığa ait benzeri diğer eşya (Tazyiki azaltıcı valfler ile 
termostatik valfler dâhil) (Borular, kazanlar, depolar, sarnıçlar ve benzeri diğer 
kablar için). 

84.63 Transmisyon milleri, manivelalar, yatak kovanlar, mil yatakları, dişliler ve sürtünme 
dişlileri, sürati eksiltici, artırıcı ve değiştirici tertibat, volanlar ve makaralar (Bir
kaç makaradan müteşekkil ağır yük kaldırmaya mahsus takımlar dâhil), irtibat çark
ları, birleştirme cihazları (Manşonlar, elâstiki birleştiriciler, v. s.) ve mafsal conta
lar (Kardan contaları, Oldham contaları, v. s.). 

85.01 Elektrik jeneratörleri, motorlar ve rotatif konvertisörler; statik tran&fonmıatörler ve 
•statik konvertisörler (Bedresörier ve saire); reaktanıs bobinleri ve şelfler. 
(«85.Ol.40i» Elektrik jeneratörleri (100 Kwa danyukar ı olanlar) hariç) 

'85.05 El jile kullanılmaya mıaihsus elektro mekanik aletler ve makinah laletler (Mjotor takıl
mış). 

85.07 Elektrik ım'oıtorlü traş ımakkıaları, saç kesme ve hayvan kırkma makimaları. 

85.08 Dahilî ithtira'Mı ımjot'örleri ateşlemeye ve hareket ettirmeye mahsus tertibat ve cihazlar 
(Manyetolar, dinamıomanyetolar, ateşleme 'bobinleri, ateşleme ve ısıtma bujileri, muha-
rikller, v. s.); bu rnotörlerle birlikte kullanılan. jeneratörler (Dinamolar) ve konjonk- : 

tör - disjonktörler. 
(«85.08.10» Konjoniktör - Disjoıniktörler ve «85.08:20» bujiler hariç) 

85.09 Bisiklet ve ibenzerleri ile motorlu kara nakil vasıtaları için elektrikli aydınlatma ve 
işaret cihazları, cam silicdıler, 'buzlanma ve buğulamayı önleyici tertibat. 
(«85.09.13» elektrikli kornalar, sirenler ve ses esasına dayanan elektrikli diğer işartet 
cihazları hariç) 

85.11 Sanayide ve lâlboratuvartlardıa kullanılan elektrik fırınları (Elektrik endüksiyonu ve^ 
ya 'elektrik enerjisi kaybı suretiyle termik ameliyelerde kullanılmaya martsus cihazlar 
dâhi l) ; kaynak, lehim ve kesme işle ri için'elektrikli makina ve cihazlar. 
(«85.11.11» sanayi ve lâiboratuvarlarda kullanılan elektrik fırınlan ve «1815.11.91» mü
teferrik aksam ve parçalar hariç) 

85.12 Elektrikli su ısıtıcılar, şofbenler ve daldırma suretiyle ısıtıcı cihazlar; bima, saha ve 
'benzeri yerleri ısıtıcı elektrikli eithazlar; berber işleri için lelelktrotermiık cihazlar (Saç 
kurutucular, saç kıvırma cihazları, saç kıvırma maşalarını ısıtma 'cihazları, v. s.); 
elektrik ütüleri; ev işlerimde kullanılan elektrotöermıik cihazlar; 85.24 praisyonuındaki-
İserden gayrı ısıtıcı rezistanlar : 
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—> 20 Bina, saha ve (benzeni yerleri ısıtmaya mahsus cllhazlar 
—< 30 Bıerber işleri için eliektroıtermik cihazlar 
— i50 Ev işlerimde kullanılan >eleıktrotermilk cihazlar 
—• Öl Aksam ve parçalar 

85.13 Telli telefon ve telgraf için elektrikli cihazlar (Kuranlportör ille uzak mesafeler mu
haberesini temime 'mahsus cihazlar dâılıil)! ;* 

—ı 43 Kuramporltör ille uzak mesıafele>r muhaberesini temime mahsus cihazlar 

85.14 Mikrofonlar ve mesnetleri; hopartörler ve alçak frekanslı elektrik amplifikatörleri : 
— ,20 Hoparlörler 
— 30 Alçak frekanslı elektrik amplifikatörleri 

85.15 Alncı ve verici radyotelefon ve radyotelgraf cilhazilan, alıcı ve verici radyo ve televiz
yon cihazları (Gramjdfonıla mfücehheiz <ali'cı radyo cihazları ile televizyon kameraları 
ıdâihil); radyo ile seyrüseferi idareye mahsus cihazlar, radar cihazları ve radyo vasıta-
sıiyle uzak ımıesafelleri kontrol cihazları : 

y 191 Aksam ve parçalar (Antenler ve frekans değiştirici amplifikatörlerle ;anlteniLer için di
ğer aksam ve teçjhizalt hariiç) 

85.18 Elektrik kondansatörleri (Salbiıt, de ğîşebilir veya ayar edilebilir). 
85.19 Elektrik devresinin kesilmesi, bölünmesi, korunması, Ikofllana ayrılması veya irtilbatlan-

dırılması için teçhizat ('cereyan kesiciler, komütatörler, röleler, devre kesiciler, yıldı
rım önleyiciler, prizler, bağlama kutuları, v. .s.); ısıtıcı olmıyan rezistanslar, potansi-
yometreller ve reostalar; rezistans, en düksiyon, ihtiaaızflı fcoiiııtak veya motorla tçaluşan 
otomatik voltaj regülâtörleri; kumanda veya tevzi tabloları (Telefon tevzi tabloları 
hariç) 
(«'85.19.H5i» Sigortalar, <<i85.19.16» Yıldırım önleyiciler ve «85.19.30» Kumanda veya 

tevzi tabloları hariç) 

85J3 Elektrik için izole edilmiş teller, örgüler, kablolar (Müşterek akslı kablolar dâhil), 
işeritlier, çubuklar ve benzerleri (Amodik olarak l)âke veya oıkside edilmiş olanHar dâhil) 
(irtibat parçalan ile teç)hiz edilmiş olsun olmasın.) 

85.214 Elektrik işlerinde veya elektroteknik işlerinde kullanılan, madenli vieyia madensiz, kö
mür veya grafitten eşya ve parçalar (Elektrik makinaları için süpürgeler, lâmba, pil 
veya .mîkroıfomllıar içim kömürler, fırınlar, kaymak cilhaızlıarı veya 'elektroliz tesisleri 
için 'elektrotlar, v. s. gibi) : 

—' 10 Elektrik makina ve cihazları içim haleler 
—> !26 Isıtma cihazları için ısıtıcı rezistanslar 
— 29 Diğerleri1 

85.128 Makina ve cihazlarım, bu fablın başka pozisyonlarımda zikri geçmiyem veya bulunmı-
yan elektrikli laksam ve parçalan. 

86.10 DemiryolHanmda kullanılan sıalbiıt malzeme; her türlü münakale yolar ı için elektrikli 
olmıyan melkanik işaret, emniyet, kontrol ve kumamda cihazları; bunların aksam ve 
parçalan. 

87.01 Traktörler (Vinçla traktörler dâhil) 
87.02 insan veya *eşjya nakline malhsus motorlu kara nakil vasıitalan ('Spor otomobilleri ve 

troieyfbüsler dâhil) (Motorun cinsi nıe •olursa olsun.) 
(«87.02.İli» (Binek otomobilleri hariç) 
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87.03 Hususi istimaller için motorlu ksara nakil vasıtaları (Tamir arabaları, tulumbalı -veya 
merdivenli faraJbalar, süpürmeye veya fear kürümıeye maihsus arabalar, tohum, gübre, su 
ve saire saçan arabalar, vinçli arabalar, projekitörlü ^arabalar, atelye arabalar, radyo
loji ciflıazlariyle mücehhez arabalar ve benzerleri) (87.'012. pozisyonundaki motorlu ka
ra nakil vaısıtaları hariç) : 
Tamir arabaları 
lAraaÖızler 
Kar küremeye mahsus arabalar 
87.01, 87.02 ve 87.03 pozisyonlarında yier alıan motorlu ıkara nakil vasıtalarımın motor
lu ışaısileri. 
87.01, 87.02 ve 87.03' pozisyonlarında yer alan motorlu kana nakil vasıtalarının, karo-
«serileri (Şoför mahalleri dâhil). 

'37.0li, '87.02 ve 87.0İ3 pozisyonlarında yer alan motorlu kara nakil vasıltailannıaı ak-
sam, parça vıe teferruatı., 
Fabrika ve antrepolarda, kusa mesafelerde elşya taşımaya ve istif yapmaya ve bemizer-i 
işler görmeye mahsus motorlu şaryolar (Motorun cinsi ne olursa olsun); demiryolu 
istasyonlarında kullanılan neviden t raktörler; bunların aksam ve parçaları. 
M'0'tO'sM'e#er vie yardımcı motoru bulunan bisikletler (Sepetli vıeya sepetsiz); moto
siklet ve her türlü bisiklet için ayrı olarak gelem sepetler. 
Motorsuz bisikletler (Üç tekerlekliler ve benzerleri dâhil) : 
İki tekerlekli bisikletler. 
87.09, 87.10 ve 87.11 pozisyonlarında yer alan nakil vasıtalarının aksam, parça ve te
ferruatı : 
87.09 tarife pozisyonunda yer alan nakil vasıtalarının aksam, parça ve teferruatı, 
87.10 tarife pozisyonunda yer alan nakil vasıtalarının aksam, parça ve teferruatı. 
Gemiler ve suda işliyen diğer vasıtalar (Bu faslın diğer pozisyonlarına girenler ha
riç). 
Römorkörler. 

Çeşitli yüzer vasıtalar (llezervuarlar, dubalar, bağlama şamandıraları, işaret şamandı
raları, işaret kuleleri ve benzerleri gibi). 
Gözlükler, yaylı gözlükler, saplı gözlükler, toz veya güneş gözlükleri ve benzerleri 
(Tıbbi, koruyucu, v. s.). 
Jeodezi, topografya, arazi ölçme, irtifa ölçme, fotogrametri ve hidrografi, seyrüsefer 
(Deniz, nehir ve hava), meteoroloji, hidroloji ve jeofiziğe ait alet ve cihazlar; pus-
lalar ve telemetreler : 
Meteorolojiye ait alet ve cihazlar, 
Meteorolojiye ait alet ve cihazların aksam ve parçaları. 

90.27 Diğer sayaçlar (Devir adedi sayaçları, istihsal sayaçları, taksimetreler, katedilen me
safe sayaçları, podometreler, v. s.), sürat müş'irleri ve takimetreler (Manyetik taki
metreler dâhil, 90.14 pozisyonundakiler hariç) ; stroboskoplar. 

90.28 Ölçü, muayene, kontrol, tanzim veya tahlil işlerinde kullanılan elektrikli veya elektro
nik alet ve cihazlar : 

— 10 Voltmetreler, pot'ansiometreler, elektrometreler, 
— 20 Ampermetreler, galvanometreler, 
— 30 Vatmetreıler. 

87.04 

87.05 

87.00 

87.07 

87.00 

87.10 

87.12 

89.01 

89.02 

89.05 

90.04 

90.14 

- 10 
'20 

- 3(0 

- 10 

- 91 
- 92 

40 
• 91 
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91.02 Saat makinalı masa ve duvar saatleri ve münebbihli saatler. 
91.04 Saat makinalı olanlardan gayrı masa, duvar ve bina saatleri, münebbihli saatler ve 

benzeri saatçi cihazları. 
92.11 Gramofonlar, diktafonlar ve ses kaydetmeye ve seri halinde çoğaltmaya mahsus di

ğer cihazlar (Plâk, şerit ve tel çevirenler dâhil), (Ses diyaframı bulunsun bulunma
sın) ; televizyonda manyetik usulle ha^al ve ses kaydına ve bunların seri halinde ço
ğaltılmasına mahsus cihazlar. 
(«92.11.10» Gramofonlar hariç). 

92.12 92.11 pozisyonundaki cihazlar veya benzeri kaydedici cihazlar için mesnetler; doldu
rulmak üzere hazırlanmış veya doldurulmuş plâklar, üstüvaneler, mumlar, şeritler, 
filmler, teller, v. s.; plâk imali için galvanik matris ve kalıplar. 

92.13 92.11 pozisyonundaki cihazlar için diğer aksam, parça ve teferruat : 
— 40 Manyetik ses lektörleri, 
—• 90 Diğerleri. 

93.04 Diğer ateşli silâhlar (93.02 ve 93.03 pozisyonlarındakiler hariç, barutun itme kuvveti 
ile işıliyen benzeri silâhlar dâhil), (Füze atan tabancalar, mermişiz atış için tabanca 
ve revolverler, paragrel toplar, palamar atan toplar, v. s. gibi1). 

93.05 Diğer silâhlar (Yayla, gaz veya tazyikli hava ile işliyen tüfek, karabina ve tabanca
lar dâhil). 

93.06 Silâhların aksanı ve parçaları (93.01 pozisyonundakiler hariç, tüfeklerin tahta aksa
mı ile ateşli silâhların taslak halindeki namluları dâhil): 

— 93 Av tüfeklerinin aksam ve parçaları. 
93.07 Mermiler ve mühimmat (Mayınlar dâhil) ; bunların aksam ve parçaları (Saçmalar, av 

kurşunları ve fişek sıkıları dâhil) : 
—• 21 Av tüfekleri için fişek ve mühimmat. 

94.04 Somyalar; yaylı veya dâhilen her hangi bir madde ile doldurulmuş yatak takımları 
ve benzerleri (şilteler, yorganlar, diz ve ayak örtüleri, yastıklar, puflar, v. s. gibi; 
sünger görünüşlü veya hücreli kauçuk veya suni plâstik maddelerden olanlar dâhil; 
yüzleri kaplanmış olsun olmasın). 

95.01 İşlenmiş bağa ve mamulleri 
95.02 İşlenmiş sedef ve mamulleri. 

95.03 İşlenmiş fildişi ve mamulleri. 
95.04 İşlenmiş kemik ve mamulleri. 

96.02 Fırça cinsinden eşya (Fırçalar, süpürge fırçalar, ressam ve boyacı fırçaları Ve benzer
leri'; makiııa aksamından olan fırçalar dâhil); boya ve badana ruloları; kauçuktan 
ve benzeri diğer yumuşak maddelerden süpürgeler ve silgiler (Fotoğrafçılıkta kullanı
lan merdaneli kurulayıcılar hariç) : 

— 22 Elbise ve tuvalet fırçaları. 
97.01 Çocukların eğlenmesine mahsus tekerlekli arabalar ve vasıtalar (Ezcümle: bisikletler, 

trotinetler, makinalı atlar, pedallı otomobiller, yapma bebekler için arabalar ve ben
zerleri) . 

97.02 Her nevi yapma bebek. 
97.03 Diğer oyuncaklar; eğlence için küçültülmüş modeller : 

— 90 Diğerleri. 
97.04 Sosyete oyunlarına mahsus eşya (Umumi yerler için motorlu veya makinalı oyunlar, 

pingpong, bilardo ve gazino oyunlarına mahsus masalarla diğer levazımat dâhil). 
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97.05 Eğlence ve bayramlar için eşya, kotiyon eşyası ve sürpriz eşyası; Noel ağaçlarına 
mahsus süs eşyası ve Noel eğlenceleri için benzeri1 diğer eşya (Suni Noel ağaçları, süs
lenmiş veya süslenmemiş kreşler, kreş için eşya ve hayvanlar, tahta ayakkabılar, ağaç 
kütükleri, Noel babalar, v. s.). 

97.06 Açık hava oyunları, jimnastik, atletizm ve diğer sporlar için alet, cihaz ve levazımat 
(94.04 pozisyonundaki eşya hariç). 

97.07 İler şekilde kullanılmaya elverişli olta iğneleri ve ağ kepçeler; olta ile balık avına 
mahsus eşya; kuş avcılığına mahsus yapma kuşlar, tarla kuşu avında kullanılan ay
nalar ve benzeri av levazımatı. 
(«97.07.10» olta iğneleri hariç). 

97.08 Atlı karıncalar, salıncaklar, atış yerlerine ve diğer panayır eğlencelerine mahsus va
sıtalar (Seyyar sirkler, seyyar hayvan sergileri ve seyyar tiyatrolar dâhil). 

98.01 Düğmeler, üzerlerine mensucat veya diğer maddeler kaplanmış düğmeler, yaka düğ
meleri, kol düğmeleri, çıtçıtlar ve benzerleri (Düğme taslakları ve düğme aksamı 
dâhil). 

98.05 Kurşun kalemler (98.08 pozisyonundakiler hariç), kurşun kalem kurşunları, kayağan 
taşından «Arduvaz» kurşun kalemler, pasteller ve kömür kalemleri; yazı ve resim te
beşirleri; terzi tebeşirleri ve bilardo tebeşirleri. 

Türkiye tarafından özel yardım kaynaklarının kullanılmasına ilişkin 

4 SAYILI EK 

Âikıd Taraflar, 
Özel yardım kaynaklarının Türkiye tarafından kullanılmasını engellemıemıek arzusuyle, 

aşağıdaki hükümfler üzerinde uyuışı^uşlardur : 
1. Ortaklık anlaşması veya katma protokol hükümlerinin, Türk elkonoımM 'eımrine verilmiş 

özel yardım kaynaklarının Türküye tarafından kullanılmasını 'engellemesi hallinde Türkiye, or
taklık konseyine bildirdikten sonra : 

a) iSatınalınıması slaz konusu kaynaklardan finanse edilen malların ithali için, katma proto
kolün 20 noi maddesinin 4 ncü fıkrasına uyarak tarife kontenjanları acımak; 

b) Amerika Birleşik Devletlerinin «Public Law 480» inin III ncü kısmında öngörülen veya 
bir gıda yardımı programı •çerçevesinde yapılan hibelere konu ollan malları vergi veya resimden 
muaf olarak ithal etmek; 

c) Özel yardım kaynaklarının kullanımının bunları sağlıyan ülkelerden ithalât yapılmasına 
bağlı olmiası ve Türkiye'nin veya bu üllkelerin yasama hükümlerinin bir ihale usulünü zorunlu 
kılması hallerinde, ihaleleri yalnız bu ülkeler kaynaklı malların tedarik edenlerle sınırlamak; 
yetkisine sahiptir. 

2. [Bu ekin hüküimerinden yararlanarak Türkiye'ye ithal edilmiş olan mallar, ne aynen ve 
ne de işlendikten veya değiştirildikten sonra topluluğa ihraeedilebilir. 

3. İBu ekin hükümleri ortaklığın iyi işleyişini esngelliyemez. 
4. Geçiş döneminin sonunda, ortaklık konseyi, gerekiyorsa, bu ekin hükümlerinin yürür

lükte kalmasını kararlaşjtırabilir. 
İBu arada, bu ekin 1 nci fıkrasımda belirtilen kaynakların niteliğinde veya kullanım usullerin

de değişiklikler olur veya bu kullanunuda güçlükler belirirse, ortaklık konseyi uygun tedbirler 
almak üzere durumu yeniden inceler. 
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Alman iç ticaretine ve buna bağlı sorunlara ilişkin 

6 BAYILI EK 

Âkıd Taraflar, 
Almanya'nın bölünmüş olmasından doğan bugükü şartları göz önünde tutaraJk, 

aşağıdaki hükümler üzerinde uyuşmuşlardır : 
1. Federal Almanya Cumhuriyeti Temel Kanunu ile yöneltilen Alman topraklariyle, Alman 

iç ticaretine dâhil olup Temel Kanunun uygulanmadığı Alman toprakları arasındaki alışverişler
de, ortaklık anlaşmaısmın veya katana protokolün uygulanılması, Almanya'da bu ticaretin bugünkü 
rejiminde hiçbir değişiklik gerektirmem. 

2. Her Âkıd Taraf, Federal Almanya Cumhuriyeti Temel Kanununun uygulanmadığı Alman 
topraklan ile alışverişlerini ilgilendiren anlaşmalardan ve bunların uygulama hükümlerinden di
ğer Âkıd Tarafa bilgi verir; bu uygulamanın ortaklılk ilkelerine aykırı düşmemesini gözetir ve 
özellikle diğer Âkıd Taraf ekonomisine verebileceği zararları önlemek üzere uygun- tedbirleri 
alır. 

3. Her Âkıd Taraf, diğer Âkıd Tarafın Federal Almanya Cumhuriyeti Temel Kanununun uy-
gulanımadığı topraklarla yaptığı ticareıtlten kendisi için ortaya çıkabilecek güçlükleri önlemek 
üzere uygun tedbirleri alabilir. 

Tarım ürünlerine uygulanacak rejime ilişkin 

6 SAYILI EK 

iMADDE — 1. 

Katma protokolün 35 nci maddesinin 2 nci fıkrasında öngörülen rejim aşağıdaki maddelerde 
belirtilmiştir. 

BÖLÜM : I 

Topluluğa ithalâtta tercihli rejim 

MADDE — 2. 

Aşağıdaki listede yer alan Türkiye kaynaklı ürünler, ortak gümrük tarifesi hadlerinin % 50 
sine eşit Gıümrük Vergileri ile topluluğa ithal edilir. 

Ortak gümjrük 
tarifesi No. Malların tanımı 

07,01 ıSebzeler ve yenilen nebatlar (Taze veya soğutulmuş) : 
E) Yabani enginar ve yenilebilir yaprakları («card.es ve cardons») 
F) Baklagil sebzeler (Tane veya kabuklu) : 

y) III. Diğerleri : 
— Baklalar : 
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Ortak gümrük 
tarifesi No. Malların tanımı 

— 1 Tonumuzdan 30 Nisan'a kadar, 
N) Zeytinler : 

I. Yağ üretiminden başika kullanımlara tahsis edilenler (a) 
07.01 (devam) O. Hint hıyarları (Kapariler) 

S. Tatlı biberler (Capsieum grossıım) 
y. T. Diğerleri : 

— Maydonoz 
07.03 Sebzeler ve yenilen nebatlar (Tuzlu su içinde, kükürtlü su veya muvakka

ten muhafazalarını temine yarıyan başka maddeler katılmış su içinde, fakat 
özellikle derhal yenilmek maksadiyle hazırlanmamış) : 
A. Zeytinler : 

I. Yağ üretiminden başka kullanımlara tahsis edilenler (.a) 
B. Hint hıyarları (Kapariler) 

08.03 İncirler (Taze veya kuru) : 
A. Taze olanlar 

08.04 Üzümler (Taze veya kuru) : 
A. Taze olanlar : 

I. Sofralık : 

y. a) , 1 Kasımdan 14 Temmuza kadar : 

—• 1 Aralıktan 31 Aralığa kadar 

— 18 Hazirandan 14 Temmuza kadar 

y. b) 15 Temmuzdan 31 Ekime kadar : 

— 15 Temmuzdan 17 Temmuza kadar 

08.05 Sert kabuklu meyvaiar (08.01. pozlisyonundakil erden başkaları (Taze veya 
..kuru) (Kabuklu, kabuksuz veya iç kabukları çıkarılmış olsun olmasın) : 
D. Fıstıklar 
E. Pekan cevizleri 

y. F. Diğerleri : 
X — Çam fıstıkları 

08.06 Elmalar, armutlar ve ayvalar (Taze) : 
C. Ayvalar 

08.12 Kurutulmuş meyvaiar (08.01 ilâ 08.05 dâhil pozisyonlarmdakilerden başka* 
lan) : 
A. Kayısılar 
B. Şeftaliler, «brugnon» ve «nectarine» türleri dâhil 
D. Elmalar ve armutlar 
E. Papayalar (Papayes) 
F. Karışık meyvaiar : 

I. Eriksiz olanlar 
C4. Diğerleri 

(a) Bu alt pozisyona kabul yetkili makamlarca tesbit olunacak şartlara bağlıdır. 
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Ortak Gümrük 
Tarifesi No. Malların tanımı 

20.01 Sebzeler, yenilen nebatlar ve meyvalar (Sirke veya asetik asitle hazırlanmış 
veya muhafaza- edilmiş) (Tuz, baharat, hardal veya şeker katılmış olsun 
olmasın) : 

y. B. Diğerleri : 
— Sirke veya asetik asitle hazırlanmış veya muhafaza edilmiş (Tuz, ba

harat veya hardal katılmış veya katılmamış olup şeker ihtiva etmi-
yenler (Turşuluk küçük hıyarlar hariç) 

20.02 Sebzeler ve yenilen nebatlar (iSirke veya asetik «asitle hazırlanmış veya muha
faza edilmiş olanlar hariç) : 
F. Hint hıyarları (Kapariler) ve zeytinler 

y. H. Diğerleri (Havuçlar ve karışık olanlar hariç) (1) 
20.05 Meyva ezme ve pestilleri, reçeller, pelteler, marmelâtlar (Pişirilerek hazırlan

mış) (Şeker katılmış olsun olmasın) : 
O. Diğerleri : 

y. III. Zikredilmiyenler : 
— İncir ezmeleri 

20.06 ..' Meyvalar (Başka şeküde hazıi'lanmış veya muhafaza edümiş) (Söker veya alkol 
katılmış olsun olmasın) : 
A. Kavrulmuş sert kabuklu meyvalar (Yer fıstıkları dâhü) 

MADDE — 3. 

Türkiye kaynaklı aşağıda sayılan ürünleri, Topluluğa Gümrük vergilerinden ve eş etkili ver
gi veya resimlerden muaf olarak ithal edilir : 

Ortak Gümrük 
Tarifesi No. Malların tanımı 

08.04 Üzümler (Taze veya kuru) : 
B. Kuru olanlar : 

I. İçinde net 15 Kg. veya daha az mal bulunan ilk ambalajlarda 

MADDE .— 4. 

1. Türikiye kaynakları aşağıda sayılan ürünler Ortaik Gümrük Tarifesi hadlerinin % 60 ına 
eşit Gümrük vergileri ile topluluğa ithal edilir : 

Ortak Gümrük 
Tarifesi No. Malların tanımı 

y. 08.02 A Taze portakallar 
2. 'Türkiye kaynaklı aşağıda sayılan ürünler Ortak Gümrük Tarifesi hadlerinin % 50 sine 

eşit Gümrük vergileri ile topluluğa ithal edilir : 

(1) Bu pozisyon diğerleri arasında kavrulmu§ nohutları da (Leblebiler) kapsar. 
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Ortak Gümrük 
Tarifesi No. Mal'arın tanımı 

y. Ö8.Ö2 B Taze mandalinalar ve satsumalar; taze klemantinler, tanjerinler ve benzeri 
diğer turunçgil melezleri 

y. 08.02 C Taze limonlar 
3. Referans fiyatlarının uygulandığı dönemde, 1 nci ve 2 nci fıkra hükümleri, topluluk piya

sasında Türkiye'den ithal edilen turunçgillerin fiyatlarının, gümrüklemeyi mütaakıp ve çeşitli tu
runçgil kategorileri için geçerli uyum katsayılarının dikkate alınmasından ve ulaştırma giderleriy
le Gümrük vergileri dışındaki ithalât vergi veya resimlerinin çıkarılmasından sonra, ilgili döneme 
aidolan ve Ortak Gümrük Tarifesinin yansıma payı ve 100 kilogramda götürü 1,20 hesap birimi 
kadar artırılmış bulunan referans fiyatlarına eşit veya bu fiyatlardan yüksek olması şartı ile uy
gulanır. 

4. 3 ncü fıkrada belirtilen ulaştırma giderle i ve Gümrük vergileri dışındaki ithalât vergi ve
ya resimleri, meyva ve sebze sektöründe kademeli bir Ortak Piyasa Düzeni kurulmasına ilişkin 
23 sayılı Yönetmelikte belirtilen giriş fiyatlarmmlıesabı için öngörülenlerle aynıdır. 

Bununla beraber, topluluk, 3 neü fıkrada belirtilen Gümrük vergileri dışındaki ithalât vergi 
veya resimlerinin çıkarılmasında, düşülecek miktarın hesabını, bu vergi veya resimlerin giriş fi
yatları üzerindeki yansımasından doğabilecek sakıncaları giderecek şekilde, kaynaklara göre yap
mak imkânını saklı tutar. 

5. 23 sayılı Yönetmeliğin 11 nci maddesi hükümleri uygulamada kalır. 
6. 1 nci ve 2 nci fıkra hükümlerinden doğacak faydaların anormal rekabet şartları içinde 

kaybolması veya kaybolma tehlikesine düşmesi halinde, bu durumun ortaya çıkardığı sorunları 
incelemek amaciyle, Ortaklık Konseyinde danış malar yapılabilir. 

MADDE — 5. 

Türkiye kaynaklı aşağıda sayılan ürünleri topluluğa advalorem % 3 bir Gümrük Vergisi tah
sil edilerek ithal edilir. Bu vergi, katma protokolün yürürlüğe girdiği tarihten bir yıl sonra 
% 2 ye iki yıl sonra % 1 e indirilir. Söz konusu vergi üçüncü yılın sonunda kaldırılır. 

Ortak Gümrük 
Tarifesi No. 'Mal'arın tanımı 

08.03 . İncirler (Taze ve kuru) : 
Y. B. Kuru olanlar : 

— İçinde net 15 Kg. veya daha az mal bulunan ilk ambalajlarda 

MADDE — 6. 

Türkiye kaynaklı aşağıda sayılan ürünler topluluğa, yılda 18.700 tonluk bir Topluluk tarife 
kontenjanı çerçevesinde, advalorem % 2,5 oranında bir Gümrük Vergisi tahsil edilerek ithâl 
olunur : 

Ortak Gümrük 
Tarifesi No. ' Malların tanımı 

08.05 Sert kabuklu meyyalar (08.01 pozisyonumdalkilerden başkaları) (Taze veya ku
ru) (Kabuklu,* kabuksuz veya iç kabukları çıkarılmış olsun olmasın) : 
y. F . Diğerleri : 

— Fındıklar 
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MADDE — 7. 

1. Tamamen Türkiye'de üretilerek doğrudan doğruya Topluluğa nakledilen, Ortak Gümrük 
Tarifesinin 15.07 A II alt pozisyonunda yer alan rafinaj işlemi görenler dışındaki zeytinyağı it
halâtımda alınacak prelevmanın, yağlı maddeler sektöründe bir Ortak Piyasa Düzeni kurulması
na ilişkin 136/66/CEE sayılı Yönetmeliğin 13 neü maddesi hükümleri uyarınca hesaplanan ve it
hâl sırasında alman prelevmandan 100 kilogramda 0,5 hesap birimi indirilerek uygulanması için,. 
Topluluk gerekli bütün tedbirleri alır. 

i2. Bunun dışında, Türkiye'nin ihracata özel bir vergi veya resim uygulaması ve bu özel vergi" 
veya resmin ithâl fiyatına aksetmesi şartiyle Topluluk ödenen vergi veya resme eşit bir miktarı, 
100 Kg. da 4,5 hesap birimlik bir sınır içinde, 1 nci fıkrada belirtilen hesap sonucunda bulunan pre-
levman miktarından indirir. 

Her Âkıd Taraf, bu fıkranın uygulanmasını sağlamak için gerekli tedbirleri alır. 
3. Bu maddede öngörülen sistemin işlemesi konusunda Ortaklık Konseyinde danışmalar ya

pılabilir. 

MADDE — 8. 

Türkiye kaynaklı aşağıda sayılan ürünler Gümrük Vergisinden muaf olarak Topluluğa ithâl 
edilir : 

Ortak Gümrük 
Tarifesi No. Malların tanımı 

24.01 Ham ve mamul olmıyan tütün; tütün döküntüleri 

MADDE — 9. 

Aşağıdaki listede yer alan Türkiye kaynaklı ürünler, Ortak Gümrük Tarifesi hadlerinin 
% 25 ine eşit Gümrük vergileri ile Topluluğa ithâl edilir. Bu vergiler katma protokolün yürürlü
ğe girdiği tarihten iki yıl sonra Ortak Gümrük Tarifesi hadlerinin % 10 una indirilir. Söz konu
su vergiler üçüncü yılın sonunda kaldırılır. 

Ortak Gümrük 
Tarifesi No. [Malların tanımı 

Canlı atlar, merkepler ve her cins katırlar : 
A. Atlar : 

I. 'Saf kan damızlıklar (a) 
III . Diğerleri 

B. Merkepler 
C. Her cins katırlar 
Canlı sığır cinsi hayvanlar (Manda cinsi dâhil) : 
A. Ehli cinsler : 

I. Saf kan damızlıklar (a) 
B. Diğerleri 
Canlı domuz cinsi hayvanlar : 
A. EMİ cinsler : 

I. Saf kan damızlıklar (a) 
B. Diğerleri 

(a) Bu alt pozisyona kabul yetkili makamlarca tesbit olunacak şartlara bağlıdır. 

01.01 

01.02 

01.03 
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Ortak Gümrük 
Tarifesi No. Malların tanımı 

02.01 01.01 ilâ 01.04 (dâhil) pozisyonlarına giren hayvanların etleri ve yenilen sakatatı 
(Taze, soğutulmuş veya dondurulmuş) : 
A. Etler : 

y. I. Merkep ve katır cinsi hayvanların etleri 
II. ıSığır cinsi hayvanların etleri : 

b). Diğerleri 
III. Domuz cinsi hayvanların etleri : 

b) Diğerleri 
y. IV. Diğerleri (Ehli koyun cinsi hayvanların etleri hariç) 

B. Sakatat : 
I. İspençiyari müstahsallar imaline tahsis olunanlar (a) 

II . Diğerleri : 
a) At, merkep ve katır cinsi hayvanların sakakatı 

y. d) Zikredilmiyenler (Ehli koyun cinsi hayvanların sakatatı hariç) 
02.04 Diğer etler ve yenilen sakakat (Taze, soğutulmuş veya dondurulmuş) 

02.06 Her nevi etler ve yeniden sakatat (Kümes hayvanlarının karaciğerleri hariç). 
(Tuzlanmış veya salamura edilmiş, kurutulmuş veya tütsülenmiş) : 
C. Diğerleri : 

y. II. Zikredilmiyenler (Ehli koyun cinsi hayvanlara ait et ve sakatat ha
riç) 

04.05 Kuş yumurtaları ve yumurta sarıları (Taze, kurutulmuş veya başka şekilde mu
hafaza edilmiş) (Şekerli olsun olmasın) :, 
A. Kabuklu yumurtalar (Taze veya muhafaza edilmiş) : 

I I . Diğer yumurtalar 
B. 'Kabuksuz yumurtalar ve yumurta sarıları : 

II. Diğerleri (a) 
05.04 Tam veya parrçıa hailinde hayvan bağırsakları, mesaneleri ve mideleri (Balık-

larınkiler hariç) 

05.15 Tarifenin başka yerlerinde zikri geçmiyen veya bulunmıyan hayvani menşe
li müstahsallar; 1 nci veya 3 ncü fasıllara dâhil olup insanın yemesine elve
rişli olmıyan cansız hayvanlar. 

y. B. Diğerleri 
— Tarifenin başka yerlerinde zikri geçmiyen veya bulunmıyan hayvani 

menşeli müstahsallar; 1 nci fasla dâhil olup insanın yemesine elverişli 
olmıyan cansız hayvanlar. 

y. 07.05 Baklagil kuru sebzeler, kabukları ıayi'klanmış (İç kabukları çıkarılmış veya 
taneleri kırılmış olsun olmasın) (Tohumluklar hariç) 

08.01 Hurma, muz, ananas, mangust, avokado armudu, Hint armudu, Hindistan 
cevizi, Berezilya cevizi, Kaju (Mahun veya anakard) cevizi (Taze veya ku

ru) (Kabuklu 'kabuksuz) : 
A. Hurmalar 

D. Avokado armutları 
E. Hindistan cevizleri ve kaju cevizleri : 

(a) Bu alt pozisyona kabul yetkili, makamlarca tesbit"olunacak şartlara bağlıdır. 
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Ortak Gümrük 
Tarifesi No. Malların tanımı 

I. Hindistan cevizinin suyu alınmış etli kısmı 
II. Diğerleri 

F. Berezilya cevizleri 
G. Diğerleri 

y. Fasıl 9 Çay ve baharat, Paraguay çayı (No. 09.03) hariç 

11.03 ; 07.05 pozisyonunda yer alan baklagil kuru sebzelerin unları 
11.04 > 8 nci fasılda yer alan meyvalarm unları 
11.08 Nişastalar; inülin : 

B. İnülin 
12.07 Başlıca ıtriyatçılıkta, tababette veya haşarat ve parazitlerin itlafında re 

benzeri işlerde kullanılan nebatlar, nebat parçaları, tohum ve meyvalar (Taze 
veya kuru) (Kesilmiş, kırılmış veya toz haline getirilmiş olsun olmasın) 

12.08 Keçi boynuzu (Taze veya kuru) (Kırılmış veya toz haline getirilmiş olsun olma
sın) ; tarifenin başka yerlerinde zikri geçmiyen veya bulunnııyan ve bilhassa 
insan gıdası olarak kullanılmaya elverişli olan meyva çekirdekleri re ne
batı müstahsallar. 

12.09 Hububat sapları ve kavuzları (İşlenmemiş) (Kıyılmış olsun olmasın) 

y. 12.10 Hayvan yemi pancar ve kökler, İsveç şalgamı; kuru ot, k'aba yonca, evli-
yaotu, yonca, hayvan yemi lahana, acıbakla, fiğ ve benzeri hayvan yemi sair 
nebati müstahsallar (Suyu alınmış yeşil otların unları hariç) 

y. 15.02 Keçi cinsi hayvanlarım iç yağları (Ham veya eritilmiş) (İlk mahsul «Premi-
ers Jus» denilen iç yağlan dâhil) 

15.03 Stearin soler; oleo - stearin; mayi domuz yağı ve emülsiyon haline getirilme
miş oleomargarin (Karışıksız veya her hangi bir şekilde hazırlanmamış) 

y. 16.01 Etten, sakatattan veya kandan yapılan sucuk, sosis, salanı ve benzerleri (Do
muz, sığır ve koyun cinsi hayvanların et ve sakatatını ihtiva edenler hariç) 

16.03 Et hülâsaları ve suları 

18.01. Kakao tane ve kmkları (Çiğ veya kavrulmuş) 
18.02 Kakao kabuklan (Dış ve iç), zarları ve döküntüleri 
22.07 , Elma şarabı, armut şarabı, bal şarabı ve tahammur mahsulü sair içkiler 

23.01 Et ve sakatatın, balıkların ve kabuklu hayvanlarla naimelerin insan tarafından 
yenilmeye elverişli olmıyan unları ve tozları; kıkırdaklar : 
A. Et ve sakatatın un ve tozlan; kıkırdaklar. 

23.02 Kaim ve ince kepekler ve hububat ve baklagil tanelerinin elenmesi, öğütlenme
si veya başka ameliyelere tabi tutulması neticesinde hâsıl olan diğer ba
kiyeler : 
B. Baklagil tanelerine aidolanlar. 

y. 23.03 Bira ve taktir sanayiinin posaları; nişasta imali neticesinde hâsıl olan ba
kiyeler ve benzeri bakiyeler. 

23.06 Tarifenin başka yerlerinde zikri geçmiyen veya bulunmıyan, hayvan gıdası 
olarak kullanılmaya elverişli nebati müstahsallar : 
y. A. Meşe palamutları Hint kestaneleri («.marrons d'Inde») ve meyra cib

releri (Üzüm cibresi hariç) 
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örtak Gümrük 
Tarifesi No. Malların tanımı 

öBf. Diğerleri 
23,07 / Melas veya şeker katılmak suretiyle hazırlanmış hayvan yemi müstahzarlar; 

hayvanların beslenmeğinde kullanılan cinsten sair müstahzarlar : 
A. 4SoloJbl.es» denilen balık ve balina müstaihsalları. 
C. Zikri geçmiyenler. 

MADDE — 10. 

Ortak Balıkçüık Politikasının uygulanmaya konulmasiyle birilikte Topluluk, geçici proftofoolüm 
6 ncı maddesi uygulaması çerçevesinde öngörülmüş olan imkânlara en azından eşit ihracat im
kânlarını Türkiye'nin muhafaza etmesi için gerekebilecek bütün tedbirleri alır. 

Ortakbik Konseyi, söz konuşu imkânları iyileştirebilecek nitelikteki tedbirleri inceler. 

mm*® ~* ıı. 
Ortaklık Konseyi, Türkiye kaynaklı şaraplar* uygulanacak tercihli rejim; teabit eder. 

MADDE •—, 12, 

Topluluk, Türkiye'de üretilen ve bu ülkeden doğrudan doğruya topluluğa ithal olunan aşağı
daki maddelerden alınacak prelevmanm, hububat sektöründe bir ortak piyasa düzeni kurulma
sına ilişken 120/67/OELE sayılı Yönetmeliğin 13 ncü maddesi hükümleri uyarınca hesaplanacak 
prelevmandan tonda 0,5 hesap birimi indirilerek uygulanması için gerekli bütün tedbirleri alır: 
Ortak Gümrükj 

föarifesi No. Malların tanımı 

10.01 (Buğday, çavdarla karışık buğday ı 
B. Sert buğday 

10,07 Kara buğday, ak dan, dan, kuş yemi 
ı(Uzun dan) ; Sair hububat 
y. D. Diğerleri : 

—< Kug yemi 
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MADDE — 13. 

1. Türkiye'de üretilen ve bu ülkeden doğrudan doğruya topluluğa ithal olunan Ortak Güm
rük Tarifesinin 10.02 pozisyonunda yer alan çavdar için, Türkiye'nin özel bir ihracat vergi veya 
resmi uygulaması ve bu özel ihracat vergi veya resminin ithalât fiyatına .aksetmesi şartiyle, 

~ topluluk, hububat sektöründe bir ortak piyasa düzeni kurulmasına ilişkin 120/67/CEE sayılı 
Yönetmeliğin 13 ncü maddesi hükümlerine göre hesaplanarak söz konusu ürünün ithalinde uy
gulanacak prelevman miktarını, ton başına 8 hesap birimlik bir sınır içinde ve ödenen vergi veya 
resme eşit bir miktarda indirir. 

Her Âkıd Taraf, bu fıkranın uygulanmasını sağlamak için. gerekli tedbirleri alır. 
2. ıBu maddede öngörülen sistemin işlemesi konusunda Ortaklık Konseyinde danışmalar ya

pılabilir. 

MADDE — 14. 

Tarım ürünlerinin işlenmesinden elde edilen bâzı malların alışverişiyle ilgili rejimin tesbitine 
ilişkin (OEE) 1059/69 sayılı Yönetmeliğin 5 nci maddesi uyarınca belli edilen değişken unsurun 
tahsili saklı kalmak üzere, Topluluk, Türkiye kaynaklı aşağıdaki maddelerin topluluğa ithali 
sırasında, sabit unsurun, bu ekin 9 ncu maddesinde öngörülen sıra ve sürelerle, gitgide indiril
mesi için gerekli bütün tedbirleri alır : 

Ortak Gümrük; 
Tarifesi No. Malların tanımı 

y. 17.04 iKakaosuz şeker mamulleri (İçinde ağırlık itibariyle % 10 dan fazla şe
ker bulunan, başka maddeler katılmamış, meyan kökü hülâsaları hariç) 

19.01 ıMalıt hülâsaları 
19.02 Çoıcıuıkların beslenmesi veya perhiz yemekleri veya mıuıtad yelmekler için hazırlan

mış olan ve esasını un, nişasta veya malt hülâsaları (teşkil eden müstahzarlar 
(Ağırlık itibariyle % 50 den az kakao ihtiva edenler dâhil). 

19.05 Kabartma suretiyle hâsıl olan veya kızartma suretiyle eldıe edilen ve esasını-hu
bubat teşkil eden müısibalhısalar: («İPuffed rice», «cornıflâkes» ve benzerleri) 

19.06 Hositi, ilâç güllâcı, mühür güllâçları, güllâç, yufka ve benzerleri 
19.07 Eikımek, peksimet veısair mutaıd ekmekçi mamulleri (Şeker, bal, yumurta, yağlı 

maddeler, peynir veya meyva katılmış olanlar hariç) 
19.08 İnce ekmekçilik, pastacılık ve bisküvicilik mamulleri (ıHer hangi bir nislbette ka

kao katılmış olsun olmasın) 
21.01 Kavrulmuş hindiba ve kahve yerine kullanılan sair kavrulmuş maddeler; bunların 

hülâsaları : 
A. Kavrulmuş hindiba ve kahve yerine kullanılan sair kavrulmuş maddeler : 
ıB. (Hülâsalar : 

II. [Diğerleri 
21.06 Taibiî mayalar (Canlı veya cansız); miüsltahzar sun'i mayalar 

A. Canlı tabiî mayalr : 
II. Ekmek mayaları 

29.04 AsiMik alkoller ve bunların halojeni!, sülfonlu, nitriolu, niltrozolu müştakları : 
€ . ıPiolialkoıller : 

II . Mamitol 
III. BoTfbStıol 
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Malların tamımı 
, I 1 1 , , 1 1 . 1 , , 

Kazeinler, kaızeinaıtlar ve kazeinin sair müştakları 
Dekstrin ve dekstrin kolaları; kavrulmuiş veya suda eriyebilen nişastalar; nişasta 
asıllı yapışitırıeılar 

Müısltahzar haşıl ve apreler ve mordanısaj ameliyesi için mıüatahzarlar (Mensucat, 
(kâğııt ve deri sanayiinde ve benzeri sanayilerde kullanılan cinsiten olanlar) : 
A. Müstahzar haşıl ve apreler : 

I. Esasını nişalsltaflı maddeler Iteşkil edenOJer 

iMAİDDE — 15. 

Bu ekte yer alan ürünlerle ilgili topluluk içi hükümlerin değiştiriknesi halinde, topluluk söz 
konusu ürünler için bu ekte öngörülen rejimi değiştirtmek hakkını saklı tutar. 

Bu rejimin değişttirilimıeısi sırasında topluluk, Türkiye kaynaklı ithalâta 'bu ekte öngörülenle 
kıyaıslanabilecıek bir kolaylık tanır. 

MAIDDE — 16. 

Bu bölümlün uygulanmasında, «kaynaklı ürünler» kavramının tanımı onttaklık konseyince tesbit 
edilir. 

BÖLÜM : II. 

Türkiye'ye ithal rejimi 

MA£>DE — 17. 

Türkiye ticari nitelikte yapitığı ithalât çerçevesinde, Topluluk kaynaklı tarım ürünleri ithalâ
tının taffcminfcâr bir arltış göstermesini sağlıyabilecıelk tercihli bir rejimi Topluluğa tanır. 

Ortak 'Gümrük 
Tarifesi No. 

y. 35.01 
35.05 

38.12 
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Bir yanjdan, 

Türlkiye Culmhurfbaşkanı, 

Öte yandan, 

Majeste Belçikalılar Kralı, 

Federal Almanya (Mnfhuıtbaşkanı, 

Fransa Cumihunmaşkanı, 

ItaJlya Cuimihmlbaşkaını, 

Altes Ikıayal Lüksemjburg Büyük Dükü, 

Majıeslte Holânlda Kraliçesi, 

vie Avnupa toplulukları konseyi, 

Türlkiye ile Avrapa Ekonomik Toplukığm arasında Mr ortaklık yaratan anlaşmanın hedeflerine 
ulaşılmasını kolaylaştırmak dçin Türik elkonomiMnin hızlandırılmış bir ş/ekilMe kalkmmasıına yararlı 
olmak arızosuyle, 
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TÜRKİYE CUMHURBAŞKANI : 

Dışişleri Bakanı 
Bay İhsan Safari Çağtlayanigil'i, 

MAJESTE BELÇİKALILAR KİRALI : 

Dışişleri Bakanı 
Bay Pierre Hanmei'i, 

FEDERAL ALMANYA CUMHURBAŞKANI: 

Dışişleri Bakanı 
Bay Walter Scûıeel'i, 

FRANSA CUMHURBAŞKANI : 

Dışişleri Bakanı 
©ay Maurice ScHmımaai'n'ı, 

İTALYA CUMHURBAŞKANI :, 

Dışişleri Bakanlığı MiMıeşarı 
Bay Mario Pedihi'yi,-

ALTES RUAYAL LÜKSEMBURG BÜYÜK DÜKÜ : 

Dışişleri Bakanı 
Bay Gaıstıon Thıom'u, 

MAJESTE HOLLANDA KRALİÇESİ : 

Dışişleri Bakanı 
Bay J. M. A. H. Luns'u, 

AVRUPA TOPLULUKLARI KONSEYİ : 
Avrupa Toplulukları Konseyi Dönem Başkanı 

Bay Walter Sdheel'i, 

Avrupa Topluluküıan Komisyonu Başkana 
Bay Francio Maria M&lfatti'yi, 

Tam yetki ile atamışlardır. Adları geçenler, yetki belgelerinin karşılıklı ollarak verilmesinden 
ve bunların usul ve şekil bakımımdan uygunluklarının anlaş.ılmasınd.aaı sonra, 

Aşağıdaki hükâknler üzerinde uyuşmuşlardır : 
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MADDE — 1. 

TürMye ile Avmıpra Efkonolmik Topluluğu arasMudaM Or-taklılk çerçevesinde, Topluluk, kalkınma-
emi nızlatradınmaJk üzere Türkiye'nin aldığı teidbirlerle gösterdiği çabaya, bu protokolde belirtilen 
şarlar iğimde, tamamlayıcı olarak katılır. 

ıMADDE — 2. 

1. Fitoanisıman istemleri, Türik Devleti, mahallî idareler veya ımerlkezi veya bir müessesesi 
TürküyeVie buluman kamu teşebbüsleri veya özel Iteşebibüsler tarafınldan Avrupa Yatınım Banka
sına yapılabilir. Banka istemler üzerine yapılan işlem hakkında isteimlde bulunanlara bilgi verir. 

2. a) Türk ekonomisinin verimliBğinla artmıasıııa katkıda bulunan ve özellikle Türkiye'nin 
ıdalha iyi bir ekonomik alt yapı, daha yüksek randımanlı bir tarım ve yönetimlerinin 
niteliği ne olunsa olsun - kamu veya özel - sanayi veya hizmet sefatörlerinıde modern 
ve rasyonel bir sekilide işletilen teşebbüslerle donatılmasını almaç edinen, 

b) Ortaklık anlaşmam amaçlarının gerçekleşmesinle yararlı olan, 
c) Yürürlükteki Türk kalkınma plânı çerçevesinde yer alan, yatırım projeleri finans

mandan faydalanabilir. 
3. YufkandaM hükümler çferçevesinde : 

a) lAîüoalk münıferot prıojeler ile, 
ıb) OSjnaial olarak elkonolminin bütün sektörlerine giren, Türk topraklarımda gerçekleştiri

lecek yatınım prejeleri, finanıaman için seçilebilir. 
4. Türkiye'nin ödemeler dengesi durumunun iyileşmesine katıklıda bülunimaya elverişli' proje

lere özel bir önem verilir. 

MADDE — 3. 

1. Olumlu bir soaıuea bağlanan istemlere, topluluk üyesi Devletlerin yetflrisine dayanarak -
hareket eden Avrupa Yatırım Bankası tarafından ödünç. verilir. 

2. (Bu ödüncterkı toplam tultaırı 195 milyon hesap birimine erişebilir ve 23 Mayıs 1976 tari
hîmde son bulanı bir dönem içimde taahihıüdedilebilir. Bu dönem sıonumda bir bakiye kalması halin
de bu prtatokolidıe önlgiörülen uMillıer aynen uygulammaJk suretiyle söz konusu bakiye tükenineeye 
kadar kullandır. 

3. Her yıl tahsis edilecek ödüncün tutarı, bu prdtolkolün tüm uygulama süresine, mümkün 
olduğu kadar düzgün bir şekilde yayılacaktır. (Bununla beraber, ilik uygulama sürelsi içinde 
taihJsıMer, mâkul sınırlar' içinde diğerlerine nisbeitle daha yüksek bir tultara erişebilir. 

4. Birinfci mjaiî proıtolkol uyarımca taahMdedilmiş ve bununla ilgili ödemelerin tamamı veya 
bar kı&mı yapılmadan -iptal olunan ödünçlerin ödenmemiş kısımları 2 mci fılkrada belirtilen tu
tara eklenir. 

MADDE — 4. 

1. Türfk Hükümieti dışımda yapılmış olan finansman istemleri, anealk Türk Hükümetinin 
oluru ile kabul edilebilir. 

2. Bir ödüncün, Türk Devleltine değil de bir mahalli idareye veya teşebbüse verilmesi ha
linde bu ödünç, Türk Devletinin garantisine bağlanır. 

3. öz sermıayeleri tamamen veya kısmen Topluluk ülkelerinden gelen teşebbüsler, bu proto
kolde ösnıgıörülen fimansoıan iaajkâinlarımdan, sermayeleri millî kaynalklardan gelen teşebbüslerle 
eşit şartlar içinlde, yararlanır. 
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MADDE — 5. 

1. Ödünıçler, finamteimanıma ayrıldıkları projelerin ekonomik özelliklerine göre verilir. 
2. Kârlılığı yaydı veya uzun vadeli yatımmlara ilişkin ödünçler em çok otuz yıllık bir süre 

için verilebilir ve sdkiz yıla kadar uzayan bir ödemlefeiz dönıennjden yararlanabilir. (Bu ödünçlerin 
faiz haddi yılda % 2,6 dan aşağı olamaız. 

ı3. Nıorfmal kârlıkMaM projelere ilüşlkam ödünçler Türkiye'ye tanıman ödüncüm yıllık tuta
rının % 30 undan aşağı olamaz; bu ödünçler aşağıdaki şartlarla verilebilir : 

a) Banka tarafımdan - 2 nci fıkrada öngförülem sınırlar içinde - ve borçlarım Türkiye 
tarafınidam ödenımesini kolaylaştırabilecek şaHlara göre tesbit edilecek bir süre ve 
ödenımesıiz dönem; 

b) Yılda % 4,5 tan aşağı olmayan bir faiz hadi. 
4. Yufcardaki fıkrada belirıtüem ödünçler, yetlkili Türk kuruluşlarının aracılığı ile verilebilir. 
İBu kuruluşlarım aracılığı ile ödünç verilecek projelerin seçimi ve Bankaca verilen ödünçlerin 

aracı kuruluş veya kuruluşlarca ödünçlerden yararlanan teşebbüslere yeniden ödünç verilme şart
ları, Bankanın ön oluruna bağlıdır. 

6. ödünçlerden yararlanan teşebbüsler tarafından geri ödemem ve aracı kuruluşlarca Banka 
ödünçlerinin itfasında derhal kullamıimıyacak paralar özel bir hesapta to~-»uır; bunların kulla
nılması Bankanın oluruma bağlıdır. 

MADDE — 6. 

1. Ödünçlere ilişkin projelerle ilgili ihale, tefldif istelm'e, pazarlık ve mukavelelere katılma, 
Türkiye ve Topluluk üyelsi Devletlerin bütün gerçek ve tüzel kişilerine eşit şartlarla açıktır. 

2. Ödünçler, kabul edilen yatırımı projelerin im gerçekletşlmesi için gerekli ithalât giderleri 
olduğu kadar, inceleme, müşavir - mühendislik ve teknik yardım harcamaları da dâhil olmak 
üzere, gerekli iç giderlerin karşılamimasında da Ikulkmılabilir. 

3. Banka, fonların en rasyonel şekilde ve ̂ ortaklık anlaşmasının hedeflerime uygun olarak kul
lanılmasını (gözetir. 

MADDE — 7. 

Ödünçlerin tüım süresi boyumca Türkiye, bu öıdümçlerden yararlanan borçlulara, faiz ve ko
misyonlar ile ödünçlerin gevi ödemımıesi için gerekli dövizleri tahsis etmekle yükümlüdür. 

IMADDE — 8. 

(Belirli projelerin gerçekleşmem içân bu protokol çerçevesinde yapılan katkılar, özellikle üçüncü 
Devletler ve milletlerarası malî kuruluşlar ile Türkiye veya Topluluk üyesi Devletlerin kalkın
ma ve kredi' kuruluslarınnı re resımî - makamlarınım yer aldığı finansamamlara katılma şeklinde de 
olabiMr. 

MADDE — 9. 

1. Bu protokolün uygulama süresince Topluluk, 3 neü maddede öngörülen ödüncün, Av 
rupa Yatırım Bankasınca kendi kaymaklarımdan, piyasa şartlariyle verilecek ve toplamı tutan 25 
milyon hesap birimine erişebilecek ödünçlerle artırılması imkânını inceliyecektir. 

2. Bu ödünçler, Türkiye'de özel sektör teşebbüsleri tarafımdan gerçekleştirilecek normal 
kârlılıktaki projelerin finansmanına ayrılacaktır. 

3. Bu ödümçlere Avrupa Yatırım Bankası statülerinim hükümleriyle bu protokolüm 4, 7 ve 
8 nci maddeleri uygulanacaktır. 
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MADDE — 10. 

Bu prıofbolkolün sona ermesinden bir yıl önce, Âkıd Taraflar, malî yardım alanında yeni bir 
dönem için öngörülebileae.k hükümleri incelerler. 

MADDE — 11. 

Bu protokol, Türkiye ite Avrupa Ekonomik 'Topluluğu arasında bir ortaklık yaratan anlaş
maya eklenmiştir. 

MADDE — 12. 

1. Bu pnotıofcol, imza eden devletlerin kendi Anayasa usullerine uyularak onaylanır ve Top
luluk yönünden konseyce, Topluluğu kuran andlaşma hükümleri uyarınca bir karar alınması ve 
bu kararın Türfkiye ile Avıinııpa Efaonıoımifc Topluluğu arasında bir ortaklık yaratan anlaşmanın 
Âkid Taraflarına tebliği ile geçerli bir şekilde akdedilmiş olur. 

Yukarda belirtilen akdin onaylama ve tebliğ belgeleri Brükserde karşılıklı olarak verilir. 
2. Bu prjotio/kol, 1 nci fıkrada belirtilen onaylama ve tebliğ belgelerinin karşılıklı olarak veril

mesi talihini izliyen ayın ilik günü yürürlüğe 'girer. : 

MADDE — 13 

Bu proboikol, beır metin eşitlikle geçerli olmak üzere Türk, Alman, oransız, İtalyan ve Holanda 
dillerinlde ikişer nüsha olaralk yazılmıştır. 
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Bunun Ibelge'sli olarak, aşağıda adları yazılı 
tam yetkili temsilciler bu Malî Protokolüm, al-
tma imzalanan atmışlardır. 

'%u Urkuod Dessen halben die unterzedehne-
ten Bfevdlmâcih'tiıg'ten Alıre Unterschriften unter 
«âiessse Finanzprotokoll gesetzt. 

En Fod de Quoi, les plenipoltentiaires soussig-
nes ont apose leurs sigmatureıs au bas du pre-
sent Brotocole financier. 

in Fede Di Che, i pliemipoteaıziari sottosc-
rititi hanno appostbo le loro firanie (in oalce al pre-
sente ProtocoUo finanziario. 

Ten Blıjke Waarhvan de andeirgetekendie 
gevolmachtigden bun handtekeinıiıng onda: «etüt 
Fünancieel Protocol hebben gesteld. 

Brüksel'de, yirmiüç Kasım bin dokıtzyüz 
yetmiş gününde yapılmıştır-

ıGeschebem zu Brüssel am deriuindzwanzi!gstetn. 
November neunzehnhundeirftsiebzig. 

Fait â Bruxelles, le vingt-trois novembre 
mil neuf cent soixante-düx. 

Fatto a Bruxelles, aıddi' veînltitre novembre 
miıllenovecentosettanuta. 

Gedaan te Brussel, de drieentwintigste no
vember negenıti/enibonderd zevenltig. 

Türkiye Cumhurbaşkanı1 adına, 
(İhsan Sabri Çağlayangil. 

Pour Sa Majeste le Roi des Belges, 
Voor Zijne Majesteift de Koning der Belgein, 

iPiörrle HJaitfmel. 
Für den Prâsidente der Bundesrepublik 

Deutschland, 
Walter Schell. 

Pour le President de la Republique Françaâse, 
Maulrice Schuman. 

Pefr il Presidente della Repubbliıca ttaüaaıJa, 
(Marîo PiedM. 

Pour Son Altesse Royale le Graaıd-Duc de 
Luxeımbourg, 

öaston Thorn. 
Voor Hare Majesfceit de Konîııg&ı der Ne* 

dfifrlanden, 
J. M. A. H. İmim. 

in Namem des Rates der Europâischen Ge> 
meînschafteın, 

Pour le Conseâl des Communautes Euro-
peennes, 

Per il Consiglio delle Comumitâ Europee, 
Voor de Raad der Europese (temeemsehappen, 

Walter Scheel Franco Marta Malfatti 
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AVRUPA KÖMÜR VE ÇELİK TOPLULUĞU YETKİ ALANINA 
GİREN MADDELERLE İLGİLİ ANLAŞMA 



Bir yandan, 

Türkiye Cumhurbaşkanı, 

Öte yandan, 

Majeste Belçikalılar Kralı, 

Federal Almanya Cumhurbaşkanı, 

Fransa Cumhurbaşkanı, 

İtalya Cumhurbaşkanı, 

Altes Ruayal Lüksemburg Büyük Dükü, 

Majeste Holanda Kraliçesi, 

Paris'te, 17 Nisan 1951 tarihinde imzalanan Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğunu kuran And
laşmanm Âkıd Taraflan olan ve aşağıdaki üye Devletler diye anılan Devletler, 

Yukarda belirtilen üye Devletlerin kendi aralarında Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğunu 
" kuran Andlaşmayı akdettiklerini GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURARAK, 

Adı geçen Devletlerin Avrupa Ekonomik Topluluğunu kuran Andlaşmayı da akdettiklerini ve 
söz konusu Andlaşmanm 232 nei maddesinde, bu Andlaşma hükümlerinin Avrupa Kömür ve Çelik 
Topluluğunu kuran Andlaşma hükümlerini ve özellikle üye Devletlerin hak ve görevleri ile ilgili 
olanlarını değl|tirmiyexy&ğipin ÖAgörûldüğünü GÖZ ÖNÜNDE TUTARAIÇ, 

Türkiye ile ÂvrujpajEkonomik Topluluğu arasında bir Ortaklık yaratan^Ania^manm Avrupa 
Kömür ve Çelik Topluluğu yetki alanına giren maddelere uygulanmadığını BÜKKATE ALARAK, 

Bununla beraber, Türkiye ile üye Devletler arasında bu maddeleri kapsıyan alış - verişlerin de
vamını ve artmasını sağlamak ARZUStYLE, 
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TÜRKİYE CUMHURBAŞKANI : 

Dışişleri Bakanı 
Bay İhsan SüJbrd Çağdayanigil'i, 

MAJESTE BELÇİKALILAR KİRALI : 

Dışişleri Bakanı 
Bay Pierre Haraıel'i, 

FEDERAL ALMANYA CUMHURBAŞKANI: 

Dışişleri Bakanı 
Bay W#ter Sdheel'i, 

FRANSA CUMHURBAŞKANI : 

Dışişleri Bakanı 
Bay Maurîce ıSdhunıaoi'n'ı, 

İTALYA CUMHURBAŞKANI : 

Dışişleri Bakanlığı Müıslfceşarı 
Bay Mario Pedilni'yi, 

ALTES RÜAYAL LÜKSEMBURG BÜYÜK DÜKÜ : 
Dışişleri Bakanı 

Bay Gafâîfeon Thıorîı'u, 

MAJESTE HOLLANDA KRALİÇESİ : 

Dışişleri Bakanı 
Bay J. M. A. H. Luns-u, 

Tam. yetki ile atamışlarıdır, Adları geçenler, ydtki beligelerinin karşılıklı ollarak verilmıesinıden 
ve bunlarım usul ve şekil bakımından uygunluklarının anlaşılmasından1 sonra1, 

AşağıldaM hükülmler üzerimde uyuışlmuşilardır : 
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MADDE — 1. 

Türkiye ve üye Devletler çıkışlı olup Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu yetki alanına giren 
maddeler için, Türkiye ile üye Devletler arasında yürürlükte bulunan gümrük vergileri ve eş etkili 
vergi veya resimlerle miktar kısıtlamaları ve eş etkili tedbirler, Avrupa Kömür ve Çelik Top
luluğunu kuran Andlasmanm X ncu bölümü uygulanarak alınabilecek tedbirler saklı kalmak 
üzere, bu Anlaşmanın 2 nci maddesinde öngörülen şartlar içinde gitgide kaldırılır. 

MADDE — 2. 

1. Türkiye ve üye Devletler tarafından alış - verişlerdeki engellerin kaldırılmağının sıra ve 
süreleri, Âkıd Taraflarca birlikte tesbit edilir. 

2. Âkıd Taraflar bu Anlaşmanın kapsamına giren maddelerin hangi şartlarla tercihli rejim
den faydalanacaklarını da tesbit ederler. 

MADDE — 3. • 

Bu Anlaşmanın kapsamına giren alanlarda, Türkiye, Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğunu 
kuran Andlaşma uyarınca üye Devletlerin birbirlerine tanıdıklarından daha elverişli bir işlemden 
yararlanamaz. 

MADDE — 4. 

Taraflardan birinin kanısına göre, yakardaki hükümlerin uygulanmasının gerekli kıldığı her 
halde, dikili Taraflar arasında danışmalar yapılır, 

MADDE — 5. 

Bu Anlaşma, Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğunu kuran Andlasmanm hükümlerini ve bu 
Andlasmanm hükümlerinden doğan görev ve yetkileri değiştirmez. 

MADDE — 6. 

Alman iç ticaretine ve buna bağlı sorunlara ilişkin Ek bu Anlaşmanın ayrılmaz parçasıdır. 

MADDE — 7. . 

1. Bu Anlaşma, imza eden Devletlerin kendi Anayasa usullerine uyularak onaylanır. 
Onaylama belgeleri Brüksel'de karşılıklı olarak verilir. 

2. Bu Anlaşma, onaylama belgelerinin karşılıklı olarak verilmesi tarihini izliyen ayın ilk günü 
yürürlüğe girer. 

MADDE — 8. 

Bu Anlaşma, her metin eşitlikle geçerli olmak üzere, Türk, Alman, Fransız, İtalyan ve Holanda 
dillerinde ikişer nüsha olarak yazılmıştır. 
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BUNUN BELGESİ OLARAK, aşağıda adla
rı yazılı tam, yetkili temsilciler bu anlaşmanın 
altına imzalarını atmışlardır. 

ZU URKUND DESSEN haben die unter-
zeichneten Bevollmâchtiğten ihre Untersclıriften 
ıınter dieses Abkommen gesetzt. 

EN FOI DE QUOI, les plenipotentiaires 
soussignes ont appose leurs signatures du bas 
du present Aceord. 

İN FEDE Di ÖHE, i plenipotenziari sattos-
critti hanno apposto ile loro firme in ealce al 
presente Accordo. 

TEN BLIJKE WAâRVAN de ondergeteken-
de gevolmachtigcien hun handtekening önder 
deze Overeenkomst lıebben gasteld. 

Brüksel'de, yirmi üç Kasım bin dokuzyüz 
yetmiş gününde yapılmıştır. 

Geschehen zu Brüssel am dreiundzwanzigsten 
November neunzehnhundertsiebzig. 

Fait â Bruxelles, le vingt - trois novembre 
mil neuf cent soixante - dix. 

Fatto â Bruxelles, adcli' ventitre novembre 
millenovecentosettanta. 

Gedaan te Brussel, de drieetwintigste novem
ber negentienhonderd zeventig. 

Türkiye Cnımhurbaşkjanı adına, 
İhsan Sabri ÇAĞLAYANGİL 

Pour Sa Majeste le Roi des Belges, 
Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen, 

Pıerre HARMEL 

Für den Prâsidenten der Bundesrupublik 
Deutschland, 

Walter ıSÖHEEL 

Pour le President de la R4publique Française, 
Maurice SCHUMANN 

Per il Presidente della Repubblica Italiana, 
Mario PEDINI 

Pour iSon Altesse Royale le Grand - Duc de 
Luxembourg, 

Gaston THORN 

Voor Hare Majesteit de Koningin der 
Nederlanden, 

J. M. A. H. LUNS 
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Alman i$Î ticaretine vıe buna bağlı sorunlara ilişkin 

EK 

ÂKID TARAFLAR, 
Almanya'nın bölünmüş olmasından doğan bugünkü şartları GÖZ ÖNÜNDE TUTARAK, 
Aşağıdaki hükümler ü«erîed« UYUŞMUŞLARDIR : 
1. Federal Almanya CaimAfeıfyetî' Temel Kanunu ile yönetilen Alman topraklariyle, Alman 

iç ticaretine dâhil olup Temel Kanunun uygulanmadığı Alman toprakları arasındaki alış - veriş
lerde, Avrupa Kömür ve fMfk" T'öptoMfu Yetki Alanına giren maddelerle ilgili Anlaşmanın uy
gulanması, Almanya'da bu timmtm bHEgünkü rejiminde hiçbir değişiklik gerektirmez. 

2. Her Âkıd Taraf, Federal Almanya Cumhuriyeti Temel Kanununun uygulanmadığı Alman 
toprakları ile alış * verişlerini Kğ41endii*en aniaştaalardan ve bunları uygulama hükümlerinden 
diğer Âkıd Tarafa bilgi verir; bil Âygud&mföıın Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu Yetki Alanına 
giren maddelerle ilgili Anlaşma ilkeleşme aykırı düşmemesini gözetir ve özellikle diğer Âkıd Ta
raf ekonomisine verebileceği sakarları öıitemek üzere uygun tedbirleri alır. 

3. Her Âkıd Taraf, diğer Âkıd Tarafın Federal Almanya Cumhuriyeti Temel Kanununun uy
gulanmadığı topraklarla yaptığı ticaretten kendisi için ortaya çıkabilecek güçlükleri önlemek üzere 
uygun tedbirleri alabilir. 
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SON SENET 

Bir yandan, 
Türkiye Cumhurbaşkanının ve 
Öte yandan, 
Majeste Belçikalılar Kralının, 
Federal Almanya Cumhurbaşkanının, 
Fransa Cumhurbaşkanının, 
îtalya Cumhurbaşkanının, 
Altes Buayal Lüksemburg Büyük Dükünün, 
Majeste Hodanda Kraliçesinin, 
ve Avrupa Toplulukları Konseyinin, 
— Katma Protokolün - bu Protokolün altı eki vardır -
— Malî Protokolün ve 
— Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu Yetki Alanına giren maddelerle ilgili Anlaşmanın - bu 

Anlaşmanın bir eki vardır -
İmzası için, Brüksel'de, yirmi üç Kasım bin dokuz yüz yetmiş gününde toplanan tam yetkili 

temsilcileri, 
Âkıd Tarafların Katma Protokole ilişkin ağağıda sayılan ortak bildirilerini kabul etmişlerdir : 
1. Vergi ve resimlerin hesaplanmasına ilişkin olarak bildiri, 
2. 12 nci maddenin 2 nci fıkrasına ilişkin ortak bildiri, 
3. 17 nei ve 18 nci maddelerin 1 nci fıkralarına ilişkin ortak bildiri, 
4. '25 nci maddenin 4 ncü fıkrasına ilMşkin ortak 'bildiri, 
5. '27 nci ımaddenjin 2 nci fıkrasına lilişkin ortaı bildiri, 
6. 34 ncü ımadideye ilişkin ortak bildiri, 
7. >2 ve 6 siayıll Ekilende ibe'liırtilen Ortak Gümırük Tanifesi hadUerlne .iliişlkin ortak -biildiird. 
Tam yetkili temsilciler aşağıdaki yoiruım >bilVli rileıiini ide kaibul (ekmişlerdir : 
— Katma Prottlokolün 25 nci (maddesine lilişikin yoraim1 'bildirisi, 

— Malî Proltlokolün 3 ncü maddesinde sözü geçen hesap bMminm değerine ilişkin yorutaı bildi
risi. 

'Talm yetkili temlsiDciiler, Ibundan başka, Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümeftıinin Avrupa 
Kömür ve Çelik 'Topluluğu Yetki Alanına giiren maddelerle ilgili Anlaşmaya ilişkin olarak yap
tığı aşağıida sayılan ^bil'dairdileri not et'miş'lerdiir : 

1. Alman uyrukluların tanımı ille illigtili (biUdiri, 
% Avrupa Kölmür ve Çelik Topluluğu yetki alanına giren maddelerle ilgıi-Ui Anlaşmanın Ber

lin'e uyguılanlmaısma ilişkim bildiri. 
&'6z kionuisiı hildirOer bu Son Senette eklenmiştir. 
Tanı yetkili temsilciler hu Senete ekli bildirilerin geçerliklerinin sağlanması için, icabında ge-

reklli iç usullere tabi (tutulacağı hususunda uyuşmuşlardır. 
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BUNUN BELGESİ OLARAK, aşağıda adla
rı yazılı tam yetkilj temsilciler bu Son ıSenedin 
imzalarını atmışlardır. 

ZU ÜRKUND DESSEN haben die unter-
zeiclmeten Bevollmâchtigten ihre Unterschriften 
unter diese schlussakte gesetzt. 

EN FOI DE QUOI, SLes plenipotentiaires 
soussignes ont appose leurs signatures au bas 
du present Acte final. 

İN FEDE Di OHE, i plenipotenziari sattos-
crittd hanno apposto le loro firm,e in calce al 
presen'te Atto finale. 

TEN BLIJKE WAARVAN de ondergeteken-
de gevolmachtigden hun handtekening önder 
deze Slotakte hebben gesteld. 

Brüksel'de, yirmi üç Kasım bin dokuzyüz 
yetmiş gününde yapılmıştır. 

Geschehen zu Brüssel am dreiundzwanzigsten 
November neunzehnhundertsiebzig. 

Fait a Bruxelles, le vingt - trois novembre 
mil neuf cent soisante - dix. 

Fatto â Bruxelles, addi' ventître novembre 
millenovecentosettanıta. 

Gedaan te Brussel, de drieetwintigste novem
ber negentienhonderd zeventig. 

Türkiye Cumhurbaşkanı adına, 
ihsan Saıbri ÇAĞLAYANGİL 

Pour ıSa Majeste le Roi des Belges, 
Voor Zijne MJajesteit de Koning der Belgen, 

Pierre HARİMEL 
Fürden Prâsidenten der Bundesrepüblik 

Deutsehland, 
Walter ISGHEEL 

Pour le President de la Republique Française, 
Maurice SCBUMANN 

Per il Presidente della Repubblica Italiana, 
Mario PEDINI 

Pour iSon Altesse Royale le G-rand - Duc de 
Luxembourg, 

Gaston THİORN 
Voor Hare Majesteit de Koningin der 

Nederlanden, 
J. M. A. H. LUNS 

in Namen des Rates der Europâischen Ge-
meinschaften, 

Pour ile Coneeil, des Communautes Europe-
ennes, 

Per il Consiglio delle Comumitâ Europee, 
Voor de Raad der Europese Gemeenscappen, 

Walter SCHEEL Franco Maria MALFATTI 
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ÂTad Tarafların Katma Protokole ilişkin ortak! bildirileri 

1. Vergi ve resimlerini hesaplanmasına ilişkin ortak bildiri : 
Âkid Taraflar, Katma Protokolde öngörülen kurallara uygun olarak hesaplanacak Gümrük 

Varigileri 'ile eş etkili vergi veya resimlerin, 'kıeöiir leirin ilk ondalıkta yuvariatılm'ası suretiyle uygu
lanmasında uyulmuşlardır. 

2. T2 ncd maddenin '2 ndi fııkrasma ilişkin OT tak biDdiri! : 
Âkıd Taraflar, Katma Protokolün 12 nci maddesinin 2 nci fıkrasında belirtilen IhÜdkümin Or

taklık; Konseyine yapılması tarihinde, evvelce Gümrük depolarına girmiş Ibulunan veya ilhrace'diil-
mek üzere yola çıkarılmış veya Ikesiin bir «satış mu kavelesine tamu teşkil etmiş olan mallara, aynı 
madjde uyarınca Türkiye tarafımdan lalinimış tedbirlerden önceki Gümrük Vergilerinin uygulanima-
smdal uyuşmuşlardır. 

3. 17 nci ve 18 nci (maddelerim 1 nci fıkralarına ilişkin ortak bildiri a 
Kaltima Protokolün 17 nci ve 18 nci maddelerinin 1 nci fıkralarında (belirtilen Ortak Gümrük 

Tarifeli hadleri, Türk Gümrük: Tarifesinin Ortak Gümrük Tarifesine uyumu şurasında fiilen uygu
lanan Gümrük Veırigisi hadleriidiır. 

4. '25 nci maddenin 4 ncü fıkrasına ilişkim ortak bildiri : 
Âkıd Taraflar, Katma Protokolün 25 nci maddesinin 4 ncü fıkrası hükümleri uyarınca, belirli 

sürelerde ,% 10 artırılacak olan konltenjanların tümıünün toplam değerlinin hesabında, aynı. fıkrada 
öngörülen Idöniömler içimde Türkiye tarafından libere edilmiş ithalat değerinin dikkate lalınımıya-
cağını Ibilldirirler. 

!5. 27 ineli maddenin 2 nci fıkrasına ilişkin ortak bildiri1 : 
Âkıd Taraflar, Kaltma Protokolün 27 ncıi maddesinin 2 nci fıkrası hükümlerinin demir ihtiva 

etmiyen madenlere de uıygulanaeağını bildirirler. 
16. 34 ncü madideye ilişkim ortak bildiri : 
Âkıd Taraflar, Katma Protokolün 34 nıcü maddesi uyarınca Ortaklık Kameyince yapılacak tes-

bdlt işlemlerini hazırlıyacak çalışmaların, ylirmüki yıllık dönemin sonundan ibir yıl önce, ibaşlıyabıile-
ceği hususunda uyuşımnışlarldır. 

7. '2 ve 6 sayılı Eklerde belirtilen Ortak Gümrük Tarifesi hadlerine ilişkin ortak bildiri : 
Katma Protokolün 2 ve 6 sayılı Eklerinin hükümleriyle .belirtilen Ortak Gümrük 'Tarifesi had

leri, her tarihte, GATT Âkıd 'Taraflarına fiilen uygulanan Ortak Gümrük Tarifesi hadılerıidir. 

Yorum bildirileri 

Katma Protokolün 25 nci maddesine ilişkin yorumı ıbillldiriısi : 
a) Belirli yatırım projelerine Ibağlı özel yardım kaynaklariyle, 
•b) Be/delsiz ithalât yoliyle, 
e) Yabancı iSermayeyii Teşvik Kanunu çerçevesinde, 

gerçekleştirilen ithalât, Katma Protokolün 25 nci (maddesi ve özellikle 4 mcü ve 5 nci fıkralar hü
kümleri Uyarınca 'Topluluk lehine açılan kontenjanların tutarından ımıahsııhediletmez. 
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Malî Protokolün 3 ncü maddesinde süzü. geçen hesap biriminin değerine ilişkin yorum bildirisi 
Âkıd Taraülar aşağıdaki hu/suısılanı bildirirler, : 
1. Mailî Protokolün 3 ncü (maddesinde öngörülen tutarın açıklanmıa/smda kullanılan hesap 

Miniminin değerli,, 0,888 670,88 gram sâf altınıdır. 

2. 1 ncü fıfkradıa tanımlanan hesap bliriimi bakılmandan topluluk üyesi bib devletin para pari-
tesıi, bir hesap biriminin içindeki sâf altının ağırlığı al© Mliiletlleırarası Para Fonuna bu para içlin 
biidirilimiş olan pariteye tekabül eden sâf altın ağırlığı amaiaııidaki oranıdır. BiloMlnıiş bir paıriteısıi 
yofkısa veya cari işlemllerde Para Fonuınuni müsaade ettliği sınnrın dışında pardıtedem ıızatkllajşjanı k/ur 
uygu!aıması varsa, paranın paritesihe tekabül edeni altın ağıınlığı; dolaylı veya dolaysız olarak 
tainflimllanüiış ve altına çevrilebilen bö/r paranın Fo-na biMriılmiş paritesi esası ile, hesıap güniünde 
üye devlette, cari ödemeler için sözü led'ilen altına eevr!İ]ebiF)ir paraya uygulanımakta o]anı kaımıbi-
yo rayfic&ne göre hesaplanır. 

3. Yukarıdaki 1 ncâ fıikrada bellili edilen hesap birinin/ Malî Protokolün uygulama süresince 
değişmeyecektik'. Bununla beraber, uygulama süreslimin bitiminden/ önce MiOlletleıraırası Paıra Fonaınica, 
Statülerinin 7 nci kısmıman 4 nıcü maddesi gereğince bütün paralarım seyyanen altıma olan pariitcle-
riinâb aynı oranda değişmesi kaıariantırılairsa,, hesap birimin/im sâf altını ağırllğı bu ayarlamanın 
t ons fonksiyonuma göre değiştirilecekttin. 

Topluluk üyesd devletlerden birimin vjeya birkaçınım, MMletle!ra,rası Para Fonunum yukan&i 
bendıd'e öngörülen karanını uygulatmıaıması halinde, hesap birimimin sâf altın ağırlığı, Milletlerara
sı Para Fonunda karaırlaştırılmış ayaırlamanım ters fonfasliyonarnıa göre değiştirilbcelktir. Bunlunda 
birlikte, Avrupa Toplulukları Konseyi böylece ortaya çıkan duıramu inceliyecek ve Komisyonun 
ömteitmiesi üzenine ve Para Koimisteisolniin görüşü alındıktan sonra gerekli tedbirleri' geçeırlli çoğun
lukla kararlaştıracaktı!'. 

Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümetinin Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu yetki 
alanına giren maddelerle ilgili Anlaşmaya ilişkin bildirileri 

1. Alman uyrukluların tanımına ilişkin bildiri 
Federal Almanya Cumhuriyeti Temel Kanunu anlamında bütün Almanlar Federal Almanya Cum

huriyeti uyrukluğunda sayılır. 
2„ Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu yetki alanına giren maddelerle ilgili Anlaşmanın Berlin'e 

uygulanmasıma ilişfcrn bildiri 
Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümetince üç aylık bir süre içinde Âkıd Taraflara aksine bir 

bildiride bulunulmadıkça, Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu yetki alanına giren maddelerle ilgili 
Anlaşma Berlin Eyaletine de uygulanır. 
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