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I. — G E Ç E N T U T A N A K Ö Z E T İ 

775 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin (b) 
bendi hükmünün iptal edildiğine dair Anayasa 
Mahkemesi Başkanlığı tezkeresi Genel Kurulun 
bilgisine sunuldu. 

Yüksek Hâkimler Kuruluna ve Anayasa 
Mahkemesine üye seçimlerinin ertelenmesi ka
bul olundu. 

Trabzon Milletvekili Ahmet Şener ve 9 arka
daşının, Türkiye Çay İşletmeleri Kurumu ka
nunu teklifi tekrar açık oya sunuldu ve teklifin 
oyların ayrımı sonunda kabul olunduğu bildi
rildi. 

Türkiye ile Avrupa Ekonomik topluluğu 
arasında bir ortaklık yaratan Anlaşmaya ekli 
«Geçici Protokol» ün birinci maddesi uyarınca 
23 Kasım 1970 tarihinde Brüksel'de imzalanmış 

olan katma protokol ve ekleri ile malî pro
tokol, Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu yetki 
ilanına giren maddelerle ilgili Anlaşma ve son 
senetin onaylanmasının uygun bulunduğuna 
dair kanun tasarısının tümü üzerinde bir süre 
görüşüldü. 

2 . 7 . 1971 cuma günü saat 15,00 te top
lanılmak üzere Birleşime saat 19,00 da son ve
rildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Ankara 

Fikret Turhangil Kemal Ataman 

Kâfâp 
Ordu 

Memduh Ek§i 

2.— G E L E N K Â Ğ I T L A R 

TASARILAR 
1. — Ulaştırma Bakanlığı kuruluş ve gö

revleri hakkında kanun tasarısı. (1/493) (Ulaş
tırma ve Plân komisyonlarına) 

2. — Türk Ceza Kanunun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesi ve bâzı maddelerine fıkralar 
eklenmesine dair kanun tasarısı. (1/494) (Ada
let Komisyonuna) 

TEKLİF 

3. — Ankara Milletvekili Suna Tural ile 
Sinop Milletvekili Himi îşgüzar'm, 1086 sayılı 
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 8 nci 
maddesinin 1 nci fıkrasının değiştirilmesine da
ir kanun teklifi (2/539) (Adalet Komisyonuna) 

TEZKERELER 
4. — Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğ-

lu'nun, yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık teskeresi. (3/582) (Ana

yasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyona) 

5. — Konya Milletvekili Necmettin Erba-
kan'm, yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi. (3/583) (Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyona) 

6. — Artvin ili Borçka ilçesi, Güneşen köyü
nün Selimiye mahallesinin hane 1, cilt 13 ve 
sayfa 92 numarasında nüfus siciline kayıtlı 
Eyüpoğlu Şadiye'den doğma 23 . 6 . 1948 do
ğumlu Adil Kalfa'nın, ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi. (3/584) 
(Adalet Komisyonuna) 

RAPOR 
7. — Millet Meclisi, Cumhurbaşkanlığı ve 

Sayıştay Başkanlığı 1968 malî yılı Kesinhesabı 
hakkında Menlis H*»«j>r»iavT-nı tıv»,eİATn#» Komis
yonu raporları (5/13) (S. Sayısı : 373) 

•« 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 16,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Fikret Turhangil 
KÂTİPLER : Kemal Ataman (Ankara), Kenan Aral (Tunceli) 

• 

BAŞKAN — 124 ncü Birleşimi açıyorum, çoğ anluğumuz vardır. 

III - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Bingöl Milletvekili Mehmet Sıddık Ay-
dar'ın Bingöl deprem bölgesinde yapılması karar
laştırılan prefabrik evler ve Bingöl'ün çeşitli so
runları konusunda demeci. 

BAŞKAN — Deprem bölgesi Bingöl'de ya
pılması tekarrur etmiş meskenlerle ilgili gün
dem dışı, çok kısa olmak üzere, Sayın Aybar 
söz istemiştir, buyurun. 

MEHMET SIDDIK AYDAR (Bingöl) — 
Sayın Başkan, Yüce Meclisin muhterem aza
ları; 

22 Mayıs 197İ günü Bingöl'de vukubul/an 
depremden mütevellit, Yüce Parlâmentonun, 
Büyük Türk Milletimin ve siyasi partilerin, 
mâruz kaldığımız âfet husulsunda göstermiş ol
dukları büyüjk hassasiyete, yüksek huzurları
nızda teşekkür etmeyi büyük bir vazife telâkki 
ediyorum. 

Bingöl'de vukubulan âfetin vahameti yük
sek takdirlerinizdedir. 8 derece ile vukubulan 
zelzele neticesiinde Bingöl tamamen yıkılmıştır. 
Anasını kaybeden, babasını kaybeden, eşini 
kaybeden insanlar yuvası haline gelmiştir. Bin
göl'de vukubulan depremden aşağı - yukarı 60 
bin insan mutazarrır olmuştur. Hükümetin 
büyük bir hasisasiyetle işin üzerinde durduğu 
vakıası, hepimizin gözleri önündedir. Ancak, 
bendenizin bâzı mâruzâtım, ve bu mâruzâtım 
ile de Hüjküımetten bâzı istirhamlarım olacak
tı?. 

Ulus Gazetesinle ilânı yapılan konut mev-
îzuumuz vardır. 3 342 konut sadece köylere in
hisar etmektedir ve bunun ilânı 6 . 7 . 1971 gü
nü yapılacaktır. Ancak, konutlar prefabrik 
olanak düşünülmektedir. Prefabrik olarak ya
pılmakta olan konutlar, tipik bir ıaile »istemine 
dayalı olarak Bingöl'de yaşayan köylü vatan

daşlarımızın istiabına kâfi gelmiyecektir. As
gari hadlerle 6 nüfuslu bulunan köylü ailesi
nin, aile mahremiyeti ortadan kalkacaktır. Bu 
konutlar da Bingöl gibi çok sert, haşin bulu
nan mevsim şartlarına uymamaktadır. 

Bölücülük yapmıyacağım, bölgecilik de yap-
mıyacağım; yalnız bir huSsusu ıttılaınıza suna
cağım; Hükümetin de üzerinde hassasiyetle 
durması için ricada bulunacağım. Aynı âlân
da, «Burdur'da 880 konut yapılacaktır» deni
yor. Bu konutların maüiyeti 32 üâ 35 bin lira 
arasındadır. Bu, yerli karkas olarak yapılacak
tır. Burdur için memnuniyetimizi mucibolmuş-
itur. Bingöl'de de aynı şekilde köylü vatan
daşlarımıza bu |konutlarm yapılması elbetteki 
en büyük larzumuzdur. Bu olmuyor; olmadığı 
için de yüksek huzurlarımıza getirdim. EJsasen 
konuşmıyacaktım, konuşmamak lâzımdır. Çün
kü, Hükümet işin üzerinde hassasiyetle duru
yor; ianıa Doğulu vatandaşa bu muamelenin 
yapılması bendenizi biraz tahrik etti ve yükisek 
huzurlarınıza geldim. Ben tefrik yapmıyaca
ğım, bölgecilik yapmıyacağım; fakat rakam
ları konuşturuyorum. Sayın Hükümetin bu 
konu üzerinde hassasiyetle durmasını rica edi
yorum. 

Bingöl'ün kaderi, Hükümetin tutumuna bağ
lı kalmıştır. Sayın Nihat Erim'in iki dudak
ları arasındaki' cümle, Bingöllülerin istikbalini 
teminata raptedecektir. 

Hükümetten istirhamım; gerek millî eğitim 
sorunumuz olsun, gerek ticari durumumuz ol
sun, gerek köylü vatandaşlarımızın şu anda 
içinde bulunduğu perişan halini ortadan kal
dırma durumumuz olsun, bunları Sayın Nihat 
Erim'e raptediyorum. Nihat Erim'in bize yar
dımcı olacağını tahmin ediyorum. Hassasiyet 
gösteriyorlar, tijh günde Bingöl'e vardılar, 
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Bingöl'de depremin hassas taraflarını gördüler, 
vatandaşın içinde bulunduğu şartları tesbit et
tiler ve yin3 bu ayın içerisinde Sayın Erim'in 
Bingöl'e gideceği haberini işittük. Eğer gider
se, büyük problemlerle karşı karşıya kalacak. 
Burada kendilerine anllatılanlardan hiçbh'jsinin 
Bingöl'de icra edilmediğini kendileri bizzat gö
receklerdir. 

Bu itibarla, Sayın Hükümetten istirhamımız 
şu olacak. Konut mevzuunun halledilmesi şart
tır. Asgari 6, 7 nüfusa sahibolan bir köylü 
ailesinin 37 metre karelik bir prefabrike ev içe-
risdaıde yaşamasına, iç'timiai anlayış itibariyle im
kân yoktur. Aile mahremiyeti ortadan kalka
cakta*. Hele o ailenin evli bir çocuğu var ise, 
beraber yaşamalarına imjkân yoktur. Bu iti
barla konut mevzuu, hassasiyetle kendisini or- I 
taya koymuştur. Prefabrikeden vazgeçilmesi lâ- ! 
"Simdir. Bu yapıldığı takdirde bir gün Bingöllü 
bir vatandaş Hükümete bir tel çejkecekfcir; be- | 
nim üzerime bu kadar külfeti olan bu prefab- i 
rike ev içer&ıinde kalmıyacağım dediği zaman, 
düşünersk, şimdiden üzüntümüzü ilân etmek 
istiyoruz. 

Yine şunu arz etmetk istiyorum; Astronot
lar dünyaya geldiler; ama ölü geldiler. Dünya
yı havadan te'Mk eden insanlar, Ankara'dan 
Bingöl'ü tetkik edenler gibi bir gün Bingöl'de 
kış 'ortasında Hükümete bir tel çekerse, o za-
mıan|ki üzüntülerini şimdiden ifade eıtmek isti
yorum. 

Karayolları konumuz şu şekildedir. Karlı
ova - Bingöl, Solhan - Bingöl yolu yapılmıştır. 
Genç - Bingöl, Yamaç - Bingöl, Sancak - Bin- t 
göl şebekemiz için Karayolları ile YSE teşkilâ
tı bir protokol ile işin içine girmiş, dozerlerini J 
ve grayderlerini göndermişlerdir; ama kâfi I 
değildir. Diyorlar ki, Eylülün sonuna kadar an-
Caîk yapabileceğiz. Demek ki, Sayın Nihat 
Erim Hükümeti Bingöl'de konutları yapmak için 
Eylüle kadar bekliyeoektir. Yol bitecek, on
dan sonra malzemeyi köye götürecek. Bu iti
barla, yol şebekemizin de daha çabuk yapılması 
ve yapımım hızlandırılması lâzımdır. 

Koalisyon zamanında, Sayın inönü'nün Baş- | 
vekilliği zamanında Bingöl'le yapılmış bir mü- I 
nevverler yuvalsı var idi. Buna isterseniz sağ
lık okulu deyin, isterseniz ebe okulu deyin. Sağ
lık Bakanlığı bu müesseseyi görülen lüzuma j 

binaen Bingöl'den alıp başka tarafa verecek, 
bu, esbabı mucibesi ile siyasi yatırım olanak 
telâkki edilmektedir. Sayın İnönü zamanın
da kurulan bu irfan yuvası hiçbir şekilde poli
tik mülâhazalarla Bingöl'de kurulmamıştır. 8 
seneden beri nüvesi ile verimini vermiş olan 
bu okulu Bingöl'den alıp başka bir yere nıajk-
letmek mevzuunda da bir art düşünce olması 
ihtimali vardır, Sayın Başbakanın ıttılaına 
sunmakta fayda mütalâa ediyorum. 

LJse binamız tamamen yıkılmıştır ve 1 700 
talebemiz açıkta kalmıştır. Bu isene tedrisat 
yapılır mı, yapılmaz mı, onu bilmiyorum; ama 
Bingöl'den gelen Deprem Komitesi ile birlikte 
Sayın Başbajkanı ziyaret ettik ve bu meyaıuda 
partinin yetkili organlarını ve genel başkan
larını da ziyaret etmiştik. O zaman kendilerine 
intikal ettirdim. Sayın Başbakan bana dedi 
ki; «Şinaai Beye intikal ettirdiniz mi?» «Evet, 
bir maarif çi olanak ben bir muhtıra halinde bü
tün detaylarını Sayın Başbakana intikal ettir
dim» dedim. Bugüne kadar alınmış bir tedbir 
yoktur. Bunları Sayın Meclisin huzurunda söy
lerken Hükümeti tenkid etmiyorum. Yıkılan 
bir Vilâyetin durumunu ıttılaınıza sunuyorum. 

Genç kazamız Belediye Başkanından almış 
olduğum mektubu sizlere oikumıyaoağım. Yal
nız 63 köyünde depremde yıkılan binaların tes-
biti hâlâ yapılmamıştır. Karlıova, Solhıan, 
Kiğı kazalarımız bu şekildedir. Tesbit edilen 
miktarı ıttılaınıza sunmak istiyorum: 4 959 
evin yıkılmış olduğu tesbit edilmiştir, geri1 ka
lan 10 000 e yajkm bina daha tesbit edilme
miştir. Hükümetin bu mevzuda da hassasiyetle 
durmdnnı ve iştin üzerine eğilim yapmasını rica 
ediyoı-, hepinizi saygı ile selâmlıyorum. 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 

2. — Yüksek Hâkimler Kuruluna üye seçimi, 

3. — Anayasa Mahkemesine üye seçimi. 

BAŞKAN — Gündemimizin 1 nci ve 2 nei 
sırasında bulunan Yüksek Hâkimler Kurulu ile 
Anayasa Mahkemesindeki münhal üyeliklere 
ait seçimler, dağılan oylar muvacehesinde Baş
kanlıkça sonuç verici görülmediğinden, seçim 
yapılması hususunun ertenlenmesini oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 
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IV. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Türkiye ile Avrupa Ekonomik toplu
luğu arasında bir ortaklık yaratan anlaşmaya 
ekli «Geçici Protokol» ün birinci maddesi uya
rınca 23 Kasım 1970 tarihinde Brüksel'de im
zalanmış olan katma protokol ve ekleri ile malî 
protokol, Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu 
yetki alanına giren maddelerle ilgili anlaşma 
ve son senetin onaylanmasının uygun bulundu
ğuna dair kanun tasarım 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) (1) 

BAŞKAN — Türkiye ile Avrupa Ekonomik 
Topluluğu arasında bir ortaklık yaratan an
laşmaya ait kanun tasarısının tümü üzerinde 
gruplar adına görüşmeler bitmiştir. 

Şimdi şahıslar adına görüşmelere geçiyo
rum. tik söz İzmir Milletvekili Sayın Kemal 
Önder'dedir. 

Buyurunuz Sayın Önder. 
KEMÂL ÖNDER (izmir) — Sayın Başkan, 

Yüce Meclisin sayın üyeleri; 
Avrupa Ekonomik Topluluğu Roma Anlaş

ması ile vücut bulmuştur. Bilinen gayesi, si
yasi ve iktisadi entegresyondur. Bir Avrupa 
federatif devleti veya birliğinin gerçekleşme
si düşünülmektedir. Avrupa Ekonomik Top
luluğunda bugünden siyasi birlik için de
vamlı iştişari organın kurulması öngörülmek
tedir. Avrupa Ekonomik Topluluğu ortak bir 
savunma örgütünü, birliğin güçlenmesi için 
öngörülmüş ise de, Fransa'nın muhalefeti ile 
durmuştur. Avrupa Birliğine giden yolun eko
nomik hedeflerden başlaması düşünülmüştür. 

Türk Hariciyesinin Ortak Pazarda kurul
ması düşünülen siyasi birlik için devamlı isti
şare organına Türkiye'nin ne şekilde katılabi
leceği konusu üzerinde durduğunu memnuni
yetle tesbit etmiş bulunuyoruz. Türkiye ile Or
tak Pazar arasındaki ilişki, Ankara Anlaşma
sı ile 1963 yılında kurulmuştur, bu Anlaşma 
Roma Antlaşmasının 238 nci maddesi uyarınca 
Ortak Pazarla Türkiye arasında ortaklık yara
tan bir antlaşmadır. Bu ortaklığın hazırlık, 
geçiş ve son dönem safhaları vardır. Son dö
nem için belli bir süre konmamıştır. Son dö
nemde Roma Anlaşmasının 237 nci maddesi uya

rınca Türkiye'nin Ortak Pazara katılması, yani 
üye olabilmesi mümkün olabilecektir. Katma 
Protokole göre geçiş dönemi 22 yıl sürecektir, 
Avrupa Ekonomik Topluluğunun bu süre içinde 
siyasi birlik ve savunma birliği konusunda 
önemli mesafeler alması halinde Türkiye'nin 
çıkarları yönünden durum ne olabilir? 

Avrupa Ekonomik Topluluğunun sadece or
tağı olan Türkiye, Avrupa Ekonomik Toplu
luğu üyesi olmadığı için, gerek siyasi birlik
te, gerekse savunma stratejisinin tesbitinde iş
tişari mahiyette danışılan üye olma durumun
dan ileri gidebilir mi? Bugün NATO'da ve Av
rupa Konseyinde Türkiye üyedir ve diğer üye
lerin sahip bulunduğu hakları eşit olarak kul
lanabilmektedir. Türkiye, Avrupa Ekonomik 
Topluluğu ile ilişki kurmuştur. Ancak, bu iliş
kinin devamlılığı için ortaklığın Türkiye'ye su
nacağı ağır taviz isteklerini Türkiye'nin kabul 
zorunluluğu yoktur. 

Üzerinde tartışma açılan Katma Protokol 
ekonomik yönü itibariyle değerlendirilmeli ve 
Türkiye'nin çıkarlarına uygun olup olmadığı 
araştırılmalıdır. Ankara Anlaşmasına göre ha
zırlık dönemi, asgari 5, âzami 10 yıl olarak gös
terilmiştir. Hazırlık döneminde Ortak Pazarın 
Türkiye'ye karşı uyguladığı tercihli ticaret 
rejimi ile vecibeleri olmuştur. Ayrıca 175 mil
yon dolarlık bir kredi topluluk tarafından Tür
kiye'ye verilmiştir. 

Bütün koşullariyle hazırlık dönemi Türki
ye'nin çıkarma işlemiştir. Hazırlık dönemi için
de Türkiye "nin, ortak devletlere karşı veci
beler yüklenebilecek oranda ekonomisini güç
lendirmeye çalışması gerekli idi. 

Türkiye, geçiş dönemine ekonomisini gere
ği gibi güçlendirmeden geçiş dönemine hazır 
olduğunu beyan ederek Katma Protokol müza
kerelerine oturmuştur ve bu, yapılmış ciddî bir 
hatadır. Asgari temel şart olan paranın de
ğerinde, fiyatlarda istikrar, ödemeler dengesi 
ve konjonktürel gelişimde istikrar sağlanama
mıştır, Türk ekonomisi hastalanmış, devalüas
yon kararı alma sırasında işbu Katma Proto
kol imzalanmıştır. Türkiye, Katma Protokol mü
zakerelerine oturduğu zaman çıkarlarına uy-

— 157 — 



M. Meclisi B : 124 

gun bir model ile Katma Protokol müzakerele
rine hazır değildi. 

Türkiye'nin tarım alanında belli ihraç mad
delerine pazar bulmada kolaylık sağlama ya
nında, yeni tip tarım ürünlerinin üretimi ve 
pazarlaması, tarım ihracatında kapasitenin ge
nişlemesinin plânlaması» sanayi alanında mev
cut sanayi birimlerinin büyümesi, yenilerinin 
kurulması, sanayi ürünlerinin pazarlamasının 
planlanması, böylece ekonomide genişleme sağ
lanması yanında yapılacak ithalâtta ödemeler 
dengesini sağlama amaciyle birlikte yürütül
mesi gerekli idi. Sanayi alanında yeraltı kay
nakları kurulu sanayi ve kurulacak sanayi bi
rimleri yönünden bir hazırlık yapılmamıştır. 
Aslında ikinci Beş Yıllık Plân, hazırlık döne
mi plânı olmalıydı. Gerek kamu kesiminde, 
gerekse özel sektör kesiminde Avrupa Ekono
mik Topluluğu malları ile kurulu ve kurula
cak sanayi bakımından fiyat ve kalite bera 
berliği hangi süre içinde sağlanabileceği he
saplanmalı idi ki, uygun hükümlerin katma 
protokolde konulabilmesi yönünden isabetli 
istekler Türk Hariciyesi tarafından yapılabil
miş olsun. 

Maliye Bakanlığı, Milletlerarası İktisadi iş
birliği Teşkilâtı Kamu Kurumları ve iştirak
leri Dairesinin 29 . 3 . 1971 tarihli yazısı ile ka
mu kuruluşlarından Katma Protokol hakkında 
genel bilgi verilerek aşağıdaki bilgi isten
miştir, aynen ifade ediyorum: «Her kurumun 
kapsamına girdiği endüstri dalında tüketim
deki pay satışların bir değişkeni olarak birim 
maliyetler ve kârlılık gibi büyüklüklerin ne 
yönde seyredecekleri hususunu gerçekçi ve ge
rekçeli bir şekilde tahmini ile bu konulardan 
karşılaşılabilecek sorunların çözümüne yönel
miş uzun vadeli tedbirlerin tesbit ve teklif 
olunması, değinilen tekliflerin kapasite artış
larını kapsaması halinde bugünkü kapasitenin 
kullanılma oranı, bugünkü kapasitenin reka
bet edebilir kapasiteye geçebilmesi için gerek
li yatırım miktarı, bu miktarın iç ve dış finans
man gereği, yatırım süresi rekabet edilebilir 
kapasite kullanımına geçiş süresi gibi unsur
ların belirtilmesi gerekmektedir» diyor. 

Aslında bu çalışma 1963 yılından sonra ha
zırlık döneminde yapılmalı ve elde olunan so
nuçlara göre icraata başlanmış olmalıydı. Özel 
sektör kesiminde ise, Katma Protokol müzake- | 
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relerinden önce iktisadi Kalkınma Vakfı tara
fından birimlerin maliyet unsurunu tesbit 
için yapılan 2 000 ankete 200 sanayi birimi ta
rafından cevap verilmiştir. 

Görülüyor k^ ciddî bir hazırlık olmadan 
birtakım varsayımlara dayanarak katma pro
tokol müzakerelerine oturulmuş, gümrük re
simlerinin ve eg etkili vergilerin kaldırılması 
üçüncü ülkelere uygulanacak ortak gümrük 
tarifesi ve miktar kısıtlamasının kaldınlmasiy-
le ilgili hükümler tabiî olarak Türkiye çıkar-
lariyle bağdaşmaz bir şekilde tedvin olunmuş
tur. Gerek gümrük indirimi ile ilgili listelerde 
yer alan mallar, gerekse konsolide edilen libe
rasyon listelerinde yer alan maddeler bu ne
denle yadırganmıştır. 

Devlet Plânlama Teşkilâtının ihracatı Plân* 
lama Grupu 2 sayılı tebliğin 4 ncii sayfasında 
aynen; «Diğer taraftan müzakerelerin tazyiki 
ile listenin çok kısa zamanda hazırlanması za
rureti maddeler üzerinde gereği kadar geniş 
etütler yapma imkânını ortadan kaldırmakta 
idi» denilmektedir. Adı geçen listeler indirim 
listeleridir. 

Görülüyor ki, hazırlıksız olarak katma pro
tokol müzakerelerine oturulmuş olduğunun en 
açık ifadesi bizzat Devlet Plânlama Teşkilâtı 
tarafından kabul edilmektedir. 

Devlet Plânlama Teşkilâtı 1967 yılı ithalâ
tının 22 yıllık listede % 70 ine tekabül eden 
miktarının korunmasını öngörmüş ve neticede 
katma protokolden % 45 oranı ile yetinilmiştir. 
Ayrıca, Devlet Plânlama Teşkilâtınca 1 milyar 
515 milyon lira değerinde korunması gerekli 
ithalâttan % 45 oranı karşılığı 975 000 000 
Türk lirası değerinde olan maddeler korunmuş 
540 000 000 Türk lirası değerinde olan madde
ler korunmamıştır, erken rekabete açılmış ol
maktadır. Bunlardan bir kısmı akaryakıtlar, 
madenî yağlar, organik kimyasıal maddelerin 
önemli bir kısmı, plâstik maddeler, inşaat ve 
tarım makinalan gibi uzun vâdede gelişme 
şansı olabilecek maddeleri ihtiva etmektedir. 
Devlet Plânlama Teşkilâtı ihnaeatı Plânlama 
Grupunun 4 sayılı tebliği, sayfa 15: «Gümrük 
vergileri ilk yıllarda yavaş, sonraki yıllarda 
hızlı bir şekilde düşürülerek sıfıra indirilecek
tir. Her ne kadar bu süreler 12 ile 22 yıl olarak 
tesbit edilmiş ise de, tatbikatta 12 yılda güm,-
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rük tarifesi sıfıra inecek liste için 7 nöi yıldan 
sonra etkili bir gümrük korunmasından bahse
dilemez. 22 yılda gümrük tarifesi sıfıra inecek 
liste için 13 ncü yıldan sonra etkili gümrük ko
nulmasından bahsedilemez» diyor. 

Miktar kısıtlamasının kaldırılması ile ilgili 
liberasyon listesine % 35 oranını doldurmak 
için, 166 000 000 Tl. değerinde ithal malı dâ
hil edilmiştir. Adı geçen maddeler liberasyon 
listesinden hariç tutulmuş olsa idi, 554 000 000 
Tl. değerinde, yani % 27 oranında liberasyon 
listesi ithal mallarını kapsıyacaktı. Devlet 
Plânlama Teşkilâtı tarafından % 35 oranında 
liberasyon listesinde yer alan maddelerin % 10 
oranında yer alan mlallar, yerli sanayi girişi
minde sakıncalı görülmüştür. 

Üçüncü ülkeler için yapılacak olan ortak 
gümrük tarifesi AET'nin sanayi yapısı ve sevi
yesi dikkate alınacak tesbit edilmiştir. Belli 
süreler zarfında, Türkiye üçüncü memleketlere 
karşı AET nun uyguladığı ensidans seviyesine 
gümrük tarifesini uyduracaktır. Bunun mâna
sı, bir kısım üçüncü ülkelere karşı, sanayiimizin 
korunması bahis konusu olmıyaöaktır ve yatı
rımlar için gerekli makina ve teçhizatın itha
linde gümrük muafiyeti uygulanamıyacaktır. 
Yine Devlet Plânlama Teşkilâtı dokümanı. 

Ayrıca Yunan Anlaşmasının 18 nci madde
sinde referans yılı ithalâtının % 10 oranında 
Yunan Hükümetine gümrük resimlerini % 25 
oranında artırma yetkisini tanıdığı halde, Kat
ma Protokolde bu yetkinin ortak konseye bıra
kılması, siıkıncalı olmuştur. Diğer taraftan, 
22 yıllık gümrük indirim liste oranının % 45 
olması, liberasyon konsolidasyon takviminin 
tam olarak AET na verilmesi yine sakıncalı
dır. 

Katma protokolün 25 nci maddesi uyarında, 
topluluk lehine özel kota tanzimi, libere olmı-
yan maddeler dışında kalan maddeler için ka
bul edilmiştir. 

Yine aynı maddenin 6 nci paragrafı uyarın
ca bu protokolün yürürlüğe girişinden sonraki 
ilk yılda, ithali yasaklanmış 1 412 aded istatis
tik tarife pozisyonu ithali yasak maddenin 
kapsamına giren bir kontenjanın açılması, Tür
kiye tarafından kabul edilmiştir. Bu konten
janın iaçılması ve genişletilmesi usulleri ortak
lık konseyi tarafından tesbit edilecektir. 

Türkiye, madde seçme hakkında feragat 
etmiş, bu yetki ortaklık konseyine verilmiştir. 
Sakıncalıdır. 1968 yılı ithalât ihtiyacı olamyan 
iktisadi faaliyet dalları üretim değeri 26 mil
yar Tl. olup, bir dolar 15 Tl. sı hesabiyle 
1 747 000 000 dolar değerindedir. Aslında özel 
kota açılmak hakkının verlmesi tümü ile 25 nci 
madde hükmünün kabul edilmiş olması, son de
rece sakıncalı olmuştur. 

Ayrıca, listelerde yer alan, etüde konu ithal 
maddelerinin açık tarifi yapılmamıştır. AET 
istatistik bürosundan tarifler istenmiş ise de, 
300 maddenin tarifinde mutabakat olmadığı an
laşılmıştır. İleride doğabilecek ihtilâflar yönün
den, ithal mallarının tarifinde mutabakat 
önemli görülmektedir. 

Ortak Pazar, Türkiye'ye tarım alanında, ta
rım ürünlerinin belli bir takvim içerisinde ser
best dolaşımı imkânını vermemiştir. Sebebola-
rak; Ortak Pazar tarım politikası ile, Türk ta
rım politikası arasındaki uyuşmazlık gösteril
miştir. Katma protokol üe Türkiye'ye tanınan 
avantajlar, tarım alanında hazırlık döneminde 
olduğundan mühim bir ölçüde fazlalık göster
memektedir. Tarım alanında tercihli ticaret 
düzeni devam edecektir. Türkiye'nin sağladığı 
avantajlar itibariyle, tarım alanında Yunanis
tan'ın sağladığı avantajlardan geri kalınmıştır. 
Yunanistan FEOGA'ya katılmadan imkânların
dan istifade 'edebilmektedir. Türkiye'ye tarım 
alanında sağlanan avantajların bir kısmı ise, 
Türkiye'de üretilmiyen maddelere inhisar et
mektedir. Buna mukabil Türkiye'nin üretim ye
teneği olan tarım ürünlerinde ise, gerekli avan
tajlar sağlanamamıştır. Taviz verilen madde
ler; fiilen ihracedemediğimiz veya ihracatında 
gelişme beklenilmiyen yabani enginar, hayvan 
yemi bakla, yemeklik zeytin, tatlı biber, may
danoz, taze incir, taze ayva, yabani sığır eti, 
eşek ve katır etleri ve leblebi gibi maddelere 
inhisar etmektedir. 

Buna mukabil Türkiye'nin ihracedebileceği 
canlı hayvanlar, süt mamulleri, bal, çiçek, so
ğanlar, taze sebze ve yenilen nebatlar, bunların 
salamuraları, yaş meyvalar, bulgur, makarna, 
et ve balık konserveleri, meyva ve sebze kon
serveleri, rafine şeker, meyva ezmeleri, şekerli 
maddeler gibi maddeler için taviz alınmamış, 
bir takvim dahi sağlanamamıştır. 
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Narenciye konusunda Türkiye'ye verilen ta- I 
vizlerden fazlası mağrip ülkelerine verilmiştir. 
Geçiş döneminin belli - başlı hedefleri Ankara 
Andlaşımasınm ikinci maddesinde belirtilmiş 
olup, Türk ekonomisinin topluluğunkine yaklaş-
tınlması için, geliştirilmesi öngörülmektedir. 
Katma protokol ile karşılıMı olarak taahhüde-
dilen tavizler, dengeli olmamıştır. Ve Türkiye 
aleyhinedir. Türk ekonomisinin gelişmesine kat
kıda bulunacak biçimde denge sağlanmamıştır. 
Bu hali ile katma protokol, yarar yerine zarar 
getirmekte olduğu kanaatindeyim. 

Entegrasyonlar, yakın ekonomik güçte olan- I 
lar için gelişmiştir. Kaide bu. Yakın güçte olan 
memleketlerin entegrasyonlarında bile dengeli 
bir geçiş dönemi öngörülmektedir. Roma And-
laşjmasına göre, altılar, kendi aralarında böyle I 
bir geçiş dönemi öngörmüştür. Eokonomilerin I 
birleştirilmesinde, dengeli bir gelişme paralelli- I 
ği sağlama amacı, asıl olmaktadır. Bu gerçek, I 
Ankara Anlaşmasında da ifadesini buluyor. I 

Ancak, katma protokolde AET'nun Türk 
ekonomisinin gelişmesinde katkısı, sadece malî I 
protokolde kendini gösteriyor. Buna karşılık 
katma protokolün, Türkiye'nin yüklenebileceği 
tavizler yönü itibariyle, Türk ekonomisi aley- I 
hine tam bir dengerizlik ortaya koyuyor. I 

Türkiye Gümrük Birliği konusunda verdiği 
ağır tavizlerle, uzun vâdede ödemeler dengesini 
sağlıyamama kaderini, peşinen kabul etmiş ol- I 
maktadır, ithalât ve ihracat açığı, artan bir öl- I 
oüde genijşliyecektir. Bu açıklar, çeşitli kaynak- I 
lardan sağlanan (borçlarla kapatılma yoluna I 
bugün olduğu gibi gidilecektir. Türkiye'nin I 
borçlan eksilmiyecek, her yıl biraz daha arta- I 
çaktır. 1078 lerde dış ticaret açığımız, dar bo
ğaz ile karşı karşıya kalınacaktır. Türkiye'nin 
ithalâtının büyük kısmının, topluluğa bağlan
ması ihracatımızda AET'ğunda değerlendirenle- I 
diğiımiz ihraç ürünlerinin başka piyasalarda sa- I 
tılamaması güçlüğünü de getirecektir. I 

(BAŞKAN — Sayın önder, daha ne kadar 
devam edecek aoaJba efendim? I 

KEMAL ÖNDER (Devamla) — Az kaldı 
efendim. I 

BAŞKAN — Sayın önder'in 20 dakikalık I 
yazılı görüşmesi son bulmuştur. Devamı huşu- I 
sunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmdyenler... Kabul edilmiştir. I 
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Buyurun efendim. 
KEMAL ÖNDER (Devamla) — İhracat ba

kımından, AET'ğundan köklü ve büyük imkân
lar sağlamadan ithalâtın liberasyon yolu ile 
takatimizin üstünde serbestleştirilmesi, sürekli 
para kuru ayarlamalarına veya iktisadi faali
yetleri köstekliyecek deflâsyonist kredi politi
kalarına gidilmesine sebebolaJbilir. 

Bu şartlar altında Türk ekonomisinin katma 
protokol devresi içinde güçlenmesinden bahse
dilmesi mümkün değildir. 

Bu nedenle, gerek malların serbest dolaşı
mına ait rejim, gerekse tarım alanında uygu
lanmak istenen rejim, evvel emirde Türkiye'nin 
ödemeler dengesini sağlıyacak biçimde yeniden 
düzenlenmesi, iyileştirilmesi gereklidir. 

Türkiye'de vergi düzeni, % 30 oranında it
hâl vergi ve resimlerinden, % 34 iç vasıtalı ver
dilerden, % 33 üne yakın vasıtası.?; vergilerden 
ibarettir. Ortak Pazarın uyguladığı vergi poli
tikası vardır. Ortak devletlerin, gümrük tari
fesi, global ensidansı % 12 olarak ifade edil
mektedir. Türkiye'nin uyguladığı gümrük tari
fesinin ensidansı, % 25 oranınddaır. Türkiye, 
tesbit olunacak süreler içinde üçüncü ülkelere 
karşı, gümrük vergi ve resimlerini topluluk se
viyesine indirme zorundadır. Ayrıca, 12 ve 22 
yılkk süreler içinde Ortak Pazar ürünleri için, 
ithalâtta alınan vergi ve resimler sıfıra inecek
tir, 

Bunun dışında AET luğu bünyelerinde vasi- • 
tali vergi tercihi yapılmıştır. Tanımı, katma de
ğer vergisi biçiminde olmaktadır. Gelir Vergisi, 
Kurumlar Vergisi gibi vergilerin armonize edil
mesi, malların serbestçe dolaşımı için gerekli 
oluyor. 

Türkiye'nin katma protokol süresi. 22 yıl 
içinde gümrük, belediye hissesi ve ithalât dam
ga resminden alman vergi kaybı tutan 48 mil
yar liradır. Ve buna paralel Gider Vergimizi 
bugünkü hali ile tutarsak, Gümrük Vergimizin 
ensidansı, % 25 olduğu halde, Gider Vergimi
zin ithalâta ensidansı % 31 civarındadır. Güm
rük Vergisinden daha büyük bir miktar Gider 
Vergisi hesabı ortaya çıkmaktadır. İthalde alı
nan Gider Vergisi kayıpları, bu nedenle tüm 
olarak 22 yıl içinde 80 - 90 milyar Tl. sı ola
cağı tahmin edilmektedir. Bu, su demektir; ver
gi idaresi reformu ve vergi sisteminde köklü 
değişiklikler yapma. 



M. Meclisi B : 124 

Bizi düşündüren konu; Ortak Pazardan 
farklı olarak Türk toplumunun yapısında ge
lirler arasındaki farklılığın son derece fazla 
olması, vasıtalı vergi düzeninin Türk toplumu
na adalet sağlıyamryacağıdır. Katma proto
kolde öngörülen gümrük tarifeleri sebebiyle 
Türkiye'nin verdiği tavizlerin G ATT'ta. Ortak 
Pazara üye olmıyan devletlerde, kendilerine de 
teşmilinin, GATT mevzuatı sebebiyle istenilip 
istenilemiyeceği endişesidir. 

GATT'ta anlaşmaların halen müzakere ko
nusu yapılmıyarak muallâkta tutulması, ilerde 
bu konuda ciddî mücadelelerin açılmıyacağı 
anlamına gelmez. Ortak devletlerin üçüncü ül
kelere tanıdığı tavizlerin, Türkiye'ye de teşmili 
katma protokolle teminata bağlanmamıştır. 
üçüncü ülkelere tanınan tavizler, Türkiye'ye ta
nınan tâvizleri aştığı takdirde, Türkiye çıkarları 
ile bağdaşmıyan bir durum hâsıl olur. 

77 1er diye tanınan ülkelerin ortaklıktan te
min ettiği tâvizler, örnek olarak gösterilebilir. 

Ayrıca, AET nun üçüncü ülkelere uyguladı
ğı gümrük tarifesini azaltmak veya çoğaltmak, 
Türkiye'nin iradesi dışında kalmaktadır. Tür
kiye, bu konuda söz sahibi değildir. Ancak, or
taklığın tesbit edeceği tarife ensidansma, Tür
kiye, gümrük tarifesini uygulama zorunluluğu 
ile karşı karşıyadır. Türkiye'nin gümrük ver
gilerini azaltmak veya çoğaltmak, Anayasaya 
göre, Parlâmentoya aitir. Hiçbir anlaşma ile 
bu hakkı bir yabancı devlete veya entegrasyo
na devretmek, uluslararası anlaşma ile de olsa, 
mümkün değildir. Bu nedenle katma protokol 
Anayasaya da aykırı düşmektedir. 

Yine ortak devletlerin üçüncü devletlerle 
yaptığı anlaşma ile, üçüncü devletlerden elde 
edeceği tâvizlerden Türkiye istifade edemiye-
cektir. Bizzat ortak devletlerle üçüncü ülkeler 
de, kendi ihraç maddeleri ile rekabet etmek im
kânından mahrum olacaktır. Türkiye'ye katma 
protokolün, ekonomik politikaların yaklaştırıl-
ması konusunda getirdiği mükellefiyet vardır. 
Bu yükümlülük, bugün Türkiye'de mevcut eko
nomik rejimi konsolide eden, Türkiye'nin bu
gün uyguladığı mevcut mevzuatı konsolide eden 
rejimdir. 

Türkiye bugün her alanda rejimleri, toplu
luğa karşı daha ağırlaştırıcı bir hale getirme
meyi, katma protokol ile taahhüt etmiştir. Bu-
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yükümlülük, işbu protokolün meclislerce onay
lanması ile yürürlüğe girecektir. Türkiye için 
bağlayıcı hükümlerin Ortak Pazar tarafından 
katma protokole konması, müsait görülen mev
zuatın, mevcut Türk mevzuatının ortaklık aley
hine değiştirilmemesinin teminat altına alın
mak istenmesindendir. 

Katma protokolün 30 ncu maddesi, ticari te
kellerin kaldırılması hakkında olup, ikinci fık
rası ile bu konuda yeni kısıtlamalar getirilme
mesi sağlanmaktadır. 

41 nci maddede hizmet edimleri ve yerleşme 
hakkında yeni kısıtlamalar konulamıyacağı 
hükme bağlanmıştır. 

52 nci maddede sermaye hareketleri ve bu 
hareketlere ilişkin cari ödemelere zarar vere
cek yeni kısıtlamalar koymamaya ve mevcut 
rejimi daha kısıtlayıcı hale getirmemeye Tür
kiye çaba gösterecek. Yabancı Sermaye Kanu
nunu kaldırmak veya kısıtlama getirme hakkın
da yeni mevzuat kapıları kapalı tutulmaktadır. 
Kambiyo rejimimizde yapacağımız değişiklikler
de, ortaklık aleyhine kısıtlayıcı mânada bir de
ğişiklik yapılamıyacaktır. Türkiye'de yabancı 
firmalar bankacılık alanında hizmet getirebil
mektedir. Bakanlar Kurulu kararı ile hizmet 
getirmeleri mümkün olmaktadır. Yeni kurulan 
Türk - Amerikan Bankası, Beynelmilel Sanayi 
ve Yatırım Bankası bunun yeni örnekleridir. 
Banka di Eoma, Osmanlı Bankası, Holânda 
Bank gibi bankalar evvelinden beri vardır. 

Şimdi, banka hizmetleri konusunda bir kı
sıtlama, bir mevzuat değişikliği yapılamıyacak
tır. Aksi halde Ortaklık aleyhine mevzuat deği
şikliği yapılmış olacaktır. Gerek malların ser
best dolaşımı ile ilgili hükümler, gerekse mevzu
atın konsolide edilerek Ortaklık aleyhine kısıt-
lanamaması ile ilgili hükümler yeniden ele alı
narak iyileştirilmesi gereklidir. 

Bu, şu demektir: Katma Protokolün yeni
den Ortaklıkla bir müzakere konusu yapılma
sı... Ortak Pazara evet, ama mevcut Katma Pro-
tokola hayır!.. 

Saygılarımı sunarım, 

BAŞKAN — Sayın Akmumcu, buyurun. 
HÜSAMETTİN AKMUMCU (İsparta) — 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu 

arasında 1963 yılında imzalanmış bulunan An-
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kara Anlaşmasının öngördüğü en mühim adımı 
teşkil eden Türkiye'nin geçiş dönemine girme
sini temin maksadiyie evvelki Hükümetçe ha
zırlanıp yeni Hükümetçe aynen sahip cilalan 
Katma Protokol, tasdik veya reddedilmek üzere 
Yüce Meclisin huzuruna getirilmiş bulunuyor. 

Malûm olduğu üzere Katma Protokol, aziz 
milletimizin içtimai, iktisadi, siyasi hayatında 
asırlar boyu tesir icra edecek son derece mühim 
tarihî bir vesika mahiyetindedir. Bu itibarla, 
şu anda müzakeresini yaptığımız konu, Anaya
sa değişiklikleri ve reformlardan çok daha bü
yük ehemmiyeti haizdir. 

Böyle ehemmiyetli bir Protokolün esasları, 
daha önce Meclislerde müzakere, tesbit ve ka
bul edilmeden, Devlet Plânlama Teşkilâtının 
görüş ve itirazlarına yer ve kıymet verilmeden, 
bütün yurt sathındaki millî güc ve müessesele
rin direnişlerine bakılmadan, küçük bir azınlı
ğın ısrarlı gayretlerinin neticesi olarak, her iş 
olup bittikten sonra Yüce Meclisin huzuruna 
tasdik için bir emrivaki halinde getirilmesi, bun
dan önceki Hükümetin nasıl büyük bir hatası 
ise, yeni Hükümetin de, millî haysiyetimiz ve 
millî menfaatlerimizle telifi mümkün olmıyan 
bu Protokolün üzerinde hiçbir değişiklik yap
madan Yüce Meclislere tasdik ettirmek isteme
si, aynı derecede büyük ve affolunmaz bir ha
tadır. 

Sayın milletvekilleri, bu kadar mühim bir 
mevzu hakkında söylenmesi lâzımgelen husus
ların kısa bir zaman içinde açıklanması elbet 
mümkün değildir. 

Bu zaruret karşısında, bu çok mühim mev
zuun sadece birkaç cihetine temas ile iktifa 
mecburiyetinde bulunuyorum. 

Teklifimi hemen baştan arz edeyim; bu pro
tokol, müzakere sonunda, aşağıda arz edeceğim 
sebeplerden dolayı, Komisyona iade edilmeli ve 
Yüce Meclis bu protokolün yeniden tanzimi 
için, yine arz edeceğim değişikliklerin yapılma
sını istemelidir. Bu husustaki teklifimi muhte
rem Başkanlığa takdim ediyorum; bu protokol 
neden kabule şayan değildir. 

!Bu protokol, her şeydeaı önce Anayasa ve 
milletlerarası hukuk kurallarına aykırıdır. Bu 
protokol, millî haysiyetimize ve millî menfaat
lerimize aykırıdır. Bu protokol, halen iş başın

daki Hükümetin, Yüce Meclise, «Benim progra
mım bu olacaktır.» Diye takdim ettiği program
la da taban tabana zıt bulunmaktadır. 

Bu protokol neden Anayasaya ve milletle
rarası hukuk kurallarına aykırıdır? Yüce Mec
lisinizde 15 . 5 . 1970 ve 11 . 12 . 1970 tarih
lerinde yapılmış olan müzakerelerde bu husus 
teferruatı ile açıklanmıştır. Ayrıca, Devlet Plân
lama Teşkilâtının yayınladığı «Avrupa Ekono
mik Topluluğu Katma Protokol Çalışmaları Bi
rinci Tebliği» adlı kitabın 3 ncü sayfasında da 
gerekli açıklamalar yapılmıştır. Katma proto
kolün başlangıç kısmının 4 ncü sayfasında ve 
ikinci paragrafında, hedefinin, ortaklık anlaş
ması hedeflerine uygunluk olduğu zikredilmiş
tir. Ortaklık anlaşması hedefleri ise, sadece ti
cari olmayıp, siyasi ve ideolojiktir. 

Batı Avrupa memleketleri ile tek parlâmen
to ve tek hükümet idaresi altında birleşmektir. 
Bu ise Türkiye'min hükümranlık hakkından vaz
geçmesi ve Batı çoğunluğunun emri altında bir 
eyalet olmayı kabul etmesidir. 

Her ne kadar bu hakikat, aziz milletimizin 
gözünden saklanmak ve kaçırılmak isteniyorsa 
da Batılı yöneticilerin, bizdeki ufak bir azınlı
ğın tesiri altımda kalan yöneticilerimizin gizle
me problemlerini umursamadan yaptıkları ko
nuşmalar, bu gaye ve hakikati her defasında te-
yidetmektedir. 

Nitekim, son üç ay esnasında Amerika Ha
riciye Vekili Rogers, Türkiye'nin Ortak Pazara 
girmesi, ekonomik yönden aleyhimizedir, ancak, 
Ortak Pazar ticari olmaktam ziyade siyasi bir
leşme olduğu için müsamaha ile karşılıyoruz, 
mealinde konuşmuş ve yine Alman Şansölyesi 
Willy Brand, Avrupa Topluluğu Ortak Pazar 
adlı derginin 1971 Nisan ve 5 numaralı sayısın
da aynen şöyle demiştir : «Amacımız, mâkul 
bir şekilde örgütlemmiş ortak politika konusun
da gerekli karar alabilecek faaliyetleri parlâ
mentonun denetimine tabi olacak bir Avrupa 
Hükümetini kurabilmektir.» 

Nitekim, katma protokolün Anayasa ve mil
letlerarası hukuk kurallarına aykırılığı husu
sunda sözü uzatmadan sadece «Devlet Plânla
ma Teşkilâtı Katma Protokol Çalışmaları Birin
ci Tebliği» nim 3 ncü sayfasından bir iki parag
rafı aynen okumakla iktifa edeceğim. 
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«Katma Protokolün 20 nci maddesi gereğin
ce Türkiye, ortaklık konseyinin ön müsaadesini 
almak şartiyle, diğer bir deyimle Ortaklık Kon
seyinde kararlar ittifakla alındığı için, Avrupa 
Ekonomik Topluluğunun ön müsaadesi ile ikili 
ticaret anlaşmaları ile bağlı bulunduğu ülkele
re sıfır veyaJhut da indirilmiş tarife kotaları 
açmaya yetkilidir.» 

Kanaatimizce burada Türkiye tek taraflı 
olarak yükümlülük altına girmekte ve yine tek 
taraflı olarak hükümranlık bakımından fera
gat etmesi itibariyle de madde, nazik bir durum 
arz etmektedir. Aynı bükme Yunan Anlaşma
sının 21 nci maddesinde de, bir kelime farkı ile, 
rastlanılmaktadır. Yunanistan, söz konusu tari
fe kararlarını, Ortaklık Konseyinin önceden 
alınacak rızası ile, mutabakatı ile açabilmekte
dir. Bizim için ise, bir ön izne ihtiyaç vardır. 
Mutalbakat ile izin terimlerimin anlamları üze
rinde burada durmanın yersiz olduğu kanaatin
deyiz. Ancak, bu konuda Yunanistan'ın duru
munun, Atina anlaşmasının 64 ncü maddesinin 
son fıkrası ile üçüncü memleketlerin topluluk 
ile yapacakları katılma veya ortaklık anlaş
maları bakımından bambaşka olduğunu belirt
mek gerektir. 

Bu protokol, millî menfaatlerimize ve millî 
haysiyetimize aykırıdır. Katma protokol, Tür
kiye'yi tek taraflı olarak mükellefiyetler altı
na itmektedir. Gümrükleri süratle indirip, Av-
rupanın açık pazarı haline getirmektedir. Bi
zim ihracedeceğimiz tarım ürünleri ve tekstil 
sanayii mamullerine karşı kendi kapılarını ka
palı tutmaktadır. Tâviz, diye adlandırılan bâzı 
kolaylıklar, hiç mesabesindedir. Ne Yunanistan 
ayarmdadır, ne de Ortak Pazara üye olmıyan 
Şimalî Afrika memleketleri ve benzerleri aya
rındadır. 

Üçüncü Beş Yıllık Plânın millî menfaatleri
mize göre değil, katma protokole göre yapılma
sı icabedecek, bu da ekonomik ve rantabl yatı
rımların yapılmasını önliyecektir. Bu da, Tür
kiye'yi güçlü kılmayı önliyecek bir durum arz 
edecektir. 

Oümırük indirimleri ve liberasyon komsol-
dasyonu çok mühim sanayi kollarını erken re-
kaJbete'flerk edecek ve mefluç hale getirecektir. 
Bu meyanda, bilhassa erken gümrük indirimi
ne tabi tutulduğu içim; 

1 — Harb sanayiimiz kurulamıyacaktır. 
2 — Takım tieagâhları sanayii kurulamıya-

cak ve dolayısiylie kendi fabrika teçhizatımı
zı kendimizin imal elimizden alınmış olacak
tır. 

3 — Elektronik sanayii, atom sanayii, otomo
tiv sanayii kurulamıyacaktır. 

4 — Cevherleri bizde bulunan madenlerim 
işlenmesine ait metalürji sanayii kurukımıya-
calktır. 

5 —• üçüncü ülkelerle olan ticari münase
betlerimiz Avrupa'nın müsaadesine bağlı ola
caktır. 

6 — Yabancıların Türkiye'ye yerleşme, iş 
edinme ve sermaye transferleri gün geçtikçe 
serbestleşecektıir. Bu, kısıtlamaya tabi tutula-
mııyacaktır. Altı Devlete mensup birtakım art 
niyeti gayrimill unsurların Türkiye'ye gelp 
yerleşmesini temin edecektir. 

Katma protokol Hükümet programına da 
aylandır. Hükümet programı ile Türkiye'deki' 
sömürü kaldırılıp, iktisadi bünyemizin istils-
mardaoı kurtarılacağı vazedilmişti. Halbuki 
katma protokol, sömürüyü tahkim mahiyeti 
taşımaktadır. Hükümet programı, madenlerin 
ve iktisadi müesseselerin millileştirileceğini 
vazediyordu. Katma protokol ise iktisadi te
şebbüslerin ıgayrimillî olmalarını hedef almuş-
tır. Her türlü millî murakabenin kaldırılması
nı istemektedir. Hükümet programında, katma 
protokol hakkında haklı tenküdlerin yapıldığı 
açılkça belirtiliyor. Katma protokolda milî 
menfaatlere uygun değişiklikler yapılacağı va -
dedilyordu. Bu program, Yüce Mecliste oku
na ! daha üç ay olmadı. Üç ayda bu değişik
lik nasıl doğmuştur? Aynı Hükümet hiçbir 
değişildik yapmadan taraftar hale gelmiştir. 
Başta Hükümet Başkanı olmak üzere bugünkü 
KaJbinenün bir kısım üyeleri daha dün mensuib-
oldukları partilerin sözcüleri vasıtasiyle katma 
protokole karşı olduklarını izhar ediyorlardı. 
Şimdi bu değişiklik nasıl meydana gelmiştir. 
Bu tezatların izahı başhbaşına bir mevzu teş
kil etmektedir. Şahsan, bu mevzuun müsta
kil bir konu olarak ele alınmasımı faydalı Ibu-
luyorum. 

Sayın milletveMleri; sayın Hükümetim, 
katma protokole itirazlarımız, bu tezatlar ve 
Devlet Plânlama Teşkilâtının görüş ve tavsS|ye-
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lerine yer ve ehemmiyet vermemeleri mevzuun
da -biati, aydınlatmaları zaruridir. 

Sayın milletvekilleri; memleketimizde ser
maye piyasasının teşekkül ettiği iddia oluna
maz. Gelişmiş Avrupa Devletlerinin teşekkül et
tiği iddia olunamaz. Gelişmiş Avrupa Devletle
rinin her sahada yapacağı yatırımlara imkân 
kapılarını sonuna kadar açmak millî sermaye 
piyasamızın teşekkül etmeden ölmesine rıza gös
termek olacaktır. Bu ise, bizi milletçe işçi du
rumuna düşürecek, yabancı sermayenin tam bir 
sömürü düzeni kurmasını temin edecektir. Bu 
durum karşısında katma protokolün Türk efkârı 
umumiyesinee benimsenmesini düşünmek de 
güçtür. Türk efkârı umumiyesine katma proto
kolü benimsetmek ve katma protokolü bu ha
liyle kabul ettirmek yabancılara art niyetli 
gayrimillî unsurlara memleketin kapılarını aç
mak; «Milletim nev'i beşerdir, vatanım ruyi ze
min» düsturunu siyasi bir ideoloji olarak tel
kin etmek mânasını tazammun eder. Ayrıca, 
1008 de Meşrutiyet ilânında, Türk, Yahudi, Rum 
ve Ermeni «Gördük bir ruzu rüşeni» diye Avru
pa'nın telkin ettiği ve bizi millî benliğimizden, 
millî şuurumuzdan uzaklaştırma gayesinin de 
tahakkukuna zemin hazırlamamızı intaceder. 

İşte katma protokolün, «Efendim, sadece 
ekonomik yoliyle mütalâa edilmesi lâzımıgelir. 
Siyasi ve içtimai yönünü nazarı itibara almamız 
yerinde değildir.» düşüncesine hiçbir zaman Yü
ce Meclisimizde imkân vermek doğru olmıya-
çaktır. Biz, Avrupa'nın iktisadi sömürgesi ol
mak niyetinde değiliz. Avrupa sermaye ağaları
nın Türkiye ̂ de tahakkümünü tahkimle tarsin 
edecek de değiliz, ikili ticari anlaşmalara evet, 
Avrupa ile taviz dengesi içerisinde ticari mü
nasebetleri geliştirmenin elbette ki, lehindeyiz. 
Dün bu kürsüden ifade edildi; «Kapalı ekono
mi sistemi içerisindeydik, şimdi açık ekonomi 
sistemine, geçeceğiz.» denildi. Belki senelerce 
kapalı ekonomi sistemi içerisinde, bâzı tarihî 
zaruretler dolayısiyle kalmış bulunabiliriz. Fa
kat asrın icabı olarak, elbette ki, açık ekono
mi sistemini de bâzı şartlar altında kabule mec
buruz. Ama açık ekonomi sistemini kabul etmek 
demek, Türkiyeyi açık pazar haline getirmek 
demek değildir. Dâvanın mühim noktası bura
dadır. Hattâ, dün burada yapılan konuşmalar
da katma protokolün kabulü için ileri sürülen 
sebeplerden biri de şöylece hülâsa ediliyordu. 
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Katma protokolün kabulü, Türkiye'de geri
cilikle dahi mücadeleye vesile olacakmış. Tasav
vur buyurunuz; iş nerelere kadar uzatılıyor, 
neler ileri sürülüyor. Biz, bir ekonomik anlaş
mamı yapıyoruz, yoksa siyasi, içtimai bağları
mızı kuvvetlendirmek, Avrupa Devlet telala
rını Türkiye'ye yerleştirmek, beynelmilel ser
mayeye Türkiye'de hâkim olmasını temin etmek 
mi istiyoruz? Amerika dahi muhacirlere kapı
larını kapayalı kaç sene oldu. Biz, Avrupa mu
hacirlerine mi kapı açmak istiyoruz? 

AHMET BULDANLI (Muğla) — Senin ak
lın ermez. 

HÜSAMETTİN AKMUMCU (Devamla) — 
Evet, size göre aklım ermez. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz. 
Sayın Akmumcu devam buyurun. 
HÜSAMETTİN AKMUMCU (Devamla) — 

Siz de çıkar burada cevap verebilirsiniz, siz de 
konuşabilirsiniz, sizin de konuşmak hakkınız 
var. Neden müdahale lüzumunu hissediyorsu
nuz? (A. P. sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Devam buyurun, Sayın Ak
mumcu. 

HÜSAMETTİN AKMUMCU (Devamla) — 
Sayın Milletvekilleri; biz, katma protokolün 
demin izah ettiğimiz ekonomik hususlarına te
mas ederken, bunun yanında birtakım siyasi ve 
içtimai gayelerin de güdüldüğünü, katma pro
tokolün ideolojik bir yönü olduğunu da ifade 
ettik. Biz; ilme, ihtisasa, ehliyete hürmet eden
lerdeniz. Dikkat ediniz, Geçici Komisyonda Dev
let Plânlama Teşkilâtına sadece dinleme hakkı 
verilmiştir, konuşmak hakkı verilmemiştir. 

Devlet Plânlama Teşkilâtı 5 tane tebliğ çı
karmıştır. Mart ve Nisan aylarında. Geçici Ko
misyon, bu tebliğleri neden nazarı itibara al
mamıştır? Brüksel'de neden Devlet Plânlama 
Teşkilâtının görüşlerine yer, ehemmiyet ve kıy
met verilmemiştir. Devlet Plânlama Teşkilâtı
nın sahibolduğu ilim, ihtisas ve ehliyet; siyaset 
bahis mevzuu olduğu zaman terkedilecek midir? 
Evvelâ bu suali kendimize sormamız ioabeder. 

Devlet Plânlama Teşkilâtı ile mütaaddit de
falar temas ettim. Onlarlan konuştum, «Bize 
söz hakkı vermediler, konuşturmadılar, fikirle
rimizi izah ettirmediler, onun için biz beş teb
liğ halinde mânevi mesuliyetten kendimizi telb-
riye etmek için fikirlerimizi ortaya koyduk.» 
dediler. Demek M, demin itiraz eden sayın mü-
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letvekülerinin kanaati doğru olsaydı, her şey
den evvel Devlet Plânlama Teşkilâtının ilme, 
ihtisasa dayanan itirazlarına kıymet ve ehem
miyet verilirdi. Onlara kıymet ve ehemmiyet ve-
rilmiyecek, ya ne olacak? Yalnız ve sadece biz
ce hangi sebepler altında varıldığı belli olmı-
yan katma protokol Meclise gelecek, itiraz vu
ku bulmadan kabul görüp çıkacak. Bu itirazı
mız, elbette ki, taşıdığımız mânevi mesuliyet
ten ileri gelmektedir. 

Şimdi, katma protokolün bâzı maddelerinin 
değiştirilmesi millî menfaatlerimize ve millî 
haysiyetimize uygun bir hale getirilmesi için 
değişiklik takririni Başkanlığa sunuyorum. 

Yüce Heyetinizden istirhamım şudur; kat
ma protokolü Geçici Komisyona iade edelim, 
Geçici Komisyon, Devlet Plânlama Teşkilâtının 
ilmî itirazlarına kıymet ve ehemmiyet versin. 
Katma protokolü Devlet Plânlama Teşkilâtının 
görüşleri ile değerlendirelim. Ondan sonra ıs
lah edip yeniden huzurunuza getirelim. Bu ha
liyle katma protokolün Geçici Komisyona iade
sini Yüce Heyetinizden istirham ederim. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Kifayeti müzakere takriri gel
miştir. Komisyon ve Hükümet söz istiyorsa, on
lara söz verdikten sonra takriri oylıyacağım. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI AYDIN 
YALÇIN (Ankara) — Söz istiyorum Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — Komisyon Başkanı Sayın Yal
çın buyurun. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI AYDIN 
YALÇIN (Ankara) — Sayın Başkan, değerli 
arkadaşlarım; 

Şimdiye kadar partiler adına konuşan ve 
şahıslan adına konuşan muhterem arkadaşları
mızın mütalâaları içerisinde bilhassa göze çar
pan noktalar mevcuttur. Bu noktalar hakkın
da Komisyon Başkanı olarak bâzı düşünceleri
mi arz etmek istiyorum. 

Şimdiye kadar Türkiye ile AET arasındaki 
ilişkilere yeni bir yön verecek olan katma pro
tokolün kamu oyunda ve Millet Meclisindeki 
müzakerelerinde ortaya çıkan belli başlı itiraz
lar şu şekilde özetlenebilir. 

Hazırlık döneminde iyi hazırlanılamadı, bi
naenaleyh, Ankara Antlaşmasındaki hazırlık 
dönemini uzatma yoluna gidilerek bir müddet 
daha zamanın geçmesi temin edilmeliydi. 
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İkinci itiraz; tavizler kifayetli değildir. 
tfrçüncü itiraz; kotalar ve gümrük indirim

leri Türk sanayiini zor bir durumda bıraka
cak, rekabet karşısında endüstrimiz ve genel 
olarak iktisadi durumumuz zayıflıyacak ve bil
hassa kotalar kısmında ve yasaklar kısmında 
katma protokolün ötagtordüğü imkânlar Türk 
ekonomisine ithal edildiği takdirde ödemeler 
dengesi zayıflıyacak. Ve genel olarak Türki
ye bu etkiler altında endüstrileşmesini ve ikti
sadi kalkınmasını yavaşlatma zorunda kala
cak ve nihayet gümrük indirimleri Türk kamu 
kesiminin gelir seviyesine menfi etkilerde bu
lunacak ve saire gibi itirazlar ileri sürülmüş
tür. Fakat Katma Protokolün asıl hedefi olan 
Avrupa Ekonomik Topluluğuna katılma konu
sunda kesin olarak karşı çıkan taraf bulunma
mıştır; en son konuşan hatip müstesna... 

Şimdi bu noktalar hakkında bâzı açıklama
lara geçmeden önce, Komisyondaki mesai tar
zımız hakkında bâzı bilgileri muhterem Mecli
sin dikkatine arz etmek istiyorum. 

Muhterem, arkadaşlar; Geçici Komisyonu
muz, 28 Şulbat tarihinden 17 Mayıs tarihine ka
dar yapılan 12 toplantıda, her bir toplantıda 
takriben 4 - 4,5 saat çalışmak suretiyle bu top
lantılarda 25 çeşitli müessesenin, dairenin, ku
rumun (Çeşitli ilgili Bakanlıklar, Ticaret ve Sa
nayi odaları, vakıflar, üniversiteler ve meslek 
kuruluşları) mütalâalarını dinlemiş, kendilerin
den ayrı ayrı muhtıralar ve raporlar almıştır. 
Bilhassa bu meseleyle en çok ilgili bulunan Sa
nayi odaları geniş katkıda bulunmuş, bu konu
da Komisyon üyelerine - Komisyon raporunun 
basılmasını temin edeceğiz - ve ileride bu konu
lar üzerinde çalışmak istiyenlere geniş referans 
kaynağı olabilecek çok değerli bilgiler sunmuş
lardır. 

En son konuşan hatip, Devlet Plânlama Teş
kilâtının niçin konuşturulmadığı konusunda 
bir sual tevcih, etmiştir. 

Muhterem arkadaşlar, bu mevzu Komis
yonda da bahis konusu edilmiştir. Bizim için 
Devlet Plânlama Teşkilâtı diye, Devlet için
de Devlet adına konuşacak ayrı bir otonom, 
muhtar bir müessese mevcut değildir. Orada 
Hükümet temsilcisi olarak bulunan ve Bakanın 
görevlendirdiği yüksek dereceli memur; ken
di alanına taalluk etmiyen, Komisyonını daha 
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derinlemesine incelemeler yapmasına imkân ve
ren ve kendi ağızlarından meseleyi Komisyona 
daha geniş hudutlar içerisinde arz etmek istiyen 
«eksperlere konuşma imkânı vermiştir. 

Devlet Plânlama Teşkilâtı içerisinde, mesele
ye teknik yönden değil, fakat dalha ziyade si
yasi yönden bakarak, âdeta Devlet içerisinde 
ayrı bir Devlet görüşü sunmaya kalkan bâzı 
(kimselere; gerek Komisyon Başkam olarak, ge
rekse Hükümet temsilcisi olarak, sadet içerisin
de ve kendilerinden beklenen görev çerçeve
si içerisinde konuşmaları ihtarında bulunulmuş
tur. Bize sundukları, dış ticaretle ilgili rapor
ları üzerinde, kendilerine tevcih edilen soru
larda; bu raporların ciddî bir eleştiriye dahi 
tahammül edemiyecek derecede sathî birtakım 
mütalâalardan öteye geçmediği ve ileri sürü
len bâzı şeylerin, kendilerinden öğrenmek iste
diğimiz konuyla ilgisi olmıyan birtakım siyasi 
tercihlerden ibaret bulunduğu da zabıtlara 
geçmiştir. 

Bu konuyu burada bu şekilde cevaplandır
dıktan sonra asıl üzerinde durulması gereken 
birkaç noktaya temas edeceğim. 

Muhterem arkadaşlar, «Hazırlık dönemi iyi 
kullanılamadı. Müddetin uzatılması lâzımdır. 
Türk ekonomisinin Batı dünyasının Devlerine 
ayak uydurabilecek, bunlarla başa çıkabilecek 
bir güce sahibolacak seviyeye ulaştırılması..» 
sözü kadar anlamsız bir söz düşünmek mümkün 
değildir. 

Muhterem arkadaşlar, bu sözü, maalesef 
Türk kamuoyunda yanlış anlamaya imkân ve
ren, «bilmem kaç bin yıl beklemek lâzımdır» 
tarzında, bâzı kimselerin, bu meselenin Türk 
kamuoyundaki tartışılmasında anlayışa değil, 
büsbütün kafa karışıklığına sevkedecek beyan
larda bulunması bir talihsizlik olmuştur ka
naatindeyim. 

Muhterem arkadaşlar, size dünya tarihinde 
mukayeseli kalkınma meselelerine dair bir iki 
misal vererek bu tarz düşüncenin ne kadar yer
siz olduğunu belirtmeye çalışacağım. 

Bugün Türkiye'nin adam başına düşen millî 
geliri 350 dolardır. Bugün Avrupa Ekonomik 
Topluluğu içerisinde en güçlü ekonomik bün
yeye sahip bir hale gelmiş olan İtalya'nın 1952 
yılında adam başına düşen millî geliri 344 do
lardır. Binaenaleyh, îtalya'nm 2 OÛ0 küsur 

2 . 7 . 1971 O : 1 

sene beklemesine lüzum kalmamıştır; §u rakam
lar meseleyi kendiliğinden ortaya koymakta
dır. 

İtalya'nın 1951 yılında hem çelik istihsali 
3 milyon tondur. Türkiye'nin bugünkü istihsal 
1,5 milyon tondur; Ereğli ve 3 ncü demir - çe
lik tevsiinden sonra iktisadi kalkınmanın temel 
unsurlarından birisi olan çelik istihsalinde 
Türkiye, 1950 lerin başındaki îtalyayı geçmiş 
olacaktır arkadaşlarım. 

Binaenaleyh, meseleyi vuzuha kavuşturmak
tan çok, bu tarz kafaları karıştıran ve bir 
kompleks içerisinde ve bir aşağılık duygusunu 
devamlı telkin etmek istiyen ve bundan bilhas
sa aşırı sağın ve aşırı solun, Türk Milletinin 
istikametini saptırmak istiyen propagandasına 
malzeme teşkil edecek şekilde bu meseleyi mil
lete yanlış aksettirecek beyanlardan tevakki et
mekte her halde fayda vardır. 

Muhterem arkadaşlar, 1968 yılında, 1963 
yılı esas alındığı takdirde Türkiye'nin bu dö
nem içerisinde nasıl bir iktisadi dinamizme, 
endüstrileşme hamlesinde nasıl yüksek bir po
tansiyele sahibolduğunu gösteren şu rakamları 
size okumak istiyoruim: 

Avrupa Ekonomik Topluluğu, 1963 yılı 100 
telâkki edildiği talkdirde, 1908 de sınai üretim 
seviyesi 128 e çıkmıştır. Bu, Yunanistan'da 
1958 e, Türkiye'de 180 e çıkmıştır arkadaşlar. 

Binaenaleyh, «Hazırlık dönemi iyi geçme
di; yetişme hususunda kâfi derecede mesafe 
alınmadı» slözünün şu rakamlar muvacehesinde 
ben bir anlamı bulunduğu kanaatinde deği
lim. 

Hazırlık döneminden kasıt; Türk ekonomisi
nin kabiliyeti var mı; Türle ekonomisinde kâfi 
dinamizm mevcut mu, nihayet, Türkler bu de
rece önemli bir kararda azimli ve kararlı mı?. 
Bunu ölçmek için, bir hazırlık döneminden ge
çilmesi esası kabul edilmiştir ki, bizim kanaati
mize göre bu hazırlık dönemi gayet başarılı, 
gayet ümitli, gayet verimli bir şekilde kulla
nılmıştır. 

«Tâvizlerin hepsi alınmadı.» Sayın Millî Gü
ven Partisi Gözcüsü gayet gtüızel beyan ettiler; 
bu bir pazarlıktır, tâvizlerin hepsinin alınması 
diye birşey bahis konusu değildir. Zaten bütün 
protokolü gözden geçirdiğiniz takdirde, bura
da Türkiye'nin peşin ödediği hiçbir şey yok-
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tur. Âdeta biz, daha ilerde ödenmek üzere pe
şin para alan bir durumdayız. Yani Avrupalılar 
Türkiye'nin sınai istihsalini daha iyi sürüm 
imkânına kavuşturmak üzere, gümrüklerini sıfı
ra indirmektedirler, bu Katma Protokol yürür
lüğe girdiği andan itibaren. Buna mukabil Tür
kiye'nin yaptığı nedir? Bir sürü ihtiyat kayıt
ları, bir sürü korunma tedbirleri gerisinde (ve 
bu tamamen bizim ihtiyarımız içerisinde bulun
maktadır) Türkiye 40 küsur senedir öğrenmiş 
olduğu, başarılı olduğu endüstri alanlarında 12 
senede gümrüklerini indirecektir ve daiha hazır
lanmak lüzumunu duyduğu diğer alanlarda 22 
sene indirme taahhüdünde bulunmuştur. Mesele 
budur... Bir şeyi peşin alıyorsunuz, hiçbir bekle
meye tâbi tutulmadan; bunun mukabilinde vsr-
diğiniz taviz 12 ve 22 senelik bekleyiş'ten ibaret
tir. 

'Binaenaleyh, bunları yaptığınız takdirde ve 
Katma Protokolün birçok maddelerinde bu im
kânlar mevcuttur ve açıkça beyan edilmiştir: 
Muayyen dönemler içerisinde Avrupa Ekonomik 
Topluluğu Türkiye'nin lehine, buĵ iin tarım ala
nında henüz almadığı, diğer alanlarda almadığı 
tâvizleri/Türkiye ağırlığını koyarak, Türkiye 
iyi pazarlık yaparak mütaâkip yıllarda almak 
kalkanlarına sahiptir.. Ve Türkiye'de bu güç 
mevcuttur arkadaşlar. 

lUnu'tmıyalıım ki, milletlerarası münasebetler
de bir memleketin siyasi ağırlığı en mühim fak
tördür. iktisadi karşı tâvizler gayet tabii önemli 
olmakla beraber, en mühim şey siyasi ağırlık
tır ve Türkiye'nin bu siyasi ağırlığı mevcuttur. 
Bilhassa bugün birleşme alanında hızla yürü
mekte olan Avrupa karşısında Türkiye; bil
hassa Amerikanın ve NATO'nun daha yeni bir 
(bünyeye doğru kavuşması temayülleri gelişir
ken, ağırlığını daima hissettirecektir ve ben emi
nim ki, bundan sonraki dönemlerde, bugün 
Katma Protokolün maddeleri içerisinde mevcut 
imkânlardan faydalanarak Türkiye, daha bü
yük imkânlarla ekonomisini geliştirmek maz
hariyetine kavuşmuş olacaktır. 

(Millî Güven Partisi ve* Adalet Partisi söz
cülerinin belirttikleri gibi, esasen hazırlık dö
nemi fiilen uzamış durumdadır. 1964 ten 1971 
yılma gelmiş durumdayız. Esasen 7 sene geç
miştir, tasdik vetiresi dolayısiyle de 1 sene da
ha geçeceği aşikârdır. Binaenaleyh, zaten 8 sene 
geçmiş olacak; iki sene için yeni baştan müza

kere, bu sefer on devletle, belki daha fazla dev
letle müzakere gibi bir yola giderek bugünden 
Türk ekonomisine tanınmış olan imkânlardan 
faydalanmamak, kanaatimce Türk ekonomisine 
hizmet sayılmaz. 

Muhterem arkadaşlar, grupları adına ko
nuşan muhterem meslektaşım Adalet Partisi 
sözcüsü arkadaşımın da belirttiği gibi, Türk 
sanayicileri (ki, eğer tehlike mevcutsa hudut
ta bunlardır, cephede bunlar bulunmaktadır.) 
bundan memnundurlar. Yalnız memnuniyet sö
zü kâfi değil, heyecanla, şevkle bu ortamı arzu 
etmektedirler. 

Türkiye'nin rekabet edebileceği imkânları 
mevcuttur. Türkiye dün bağımsızlığına kavuş
muş, yeni sanayileşmeye başlıyan bir memle
ket değildir. Türkiye'nin ihracatının çeşitlendi
rilmesi ve dışa dönük bir ekonomik bünyeye 
doğru Türkiye'nin gitmesi imkânları mevcut
tur. 

Creçici Komisyona sunulmuş olan bir rapor
da zikredilen birkaç noktayı size belirtmek isti
yorum. Türkiye'nin sanayi alanında ihraç po
tansiyelinin mevcut bulunduğunu gösteren pa-» 
sajlar içerisinde şunlar zikredilmektedir. 

Şimdiden Kamu iktisadi Teşebbüslerinin 
satış gelirlerinin % 8 kadarı ihracat gelirlerin
den elde edilmektedir. Bize sunulmuş olan ra
porda; pamuklu, yünlü mensucat, konfeksiyon, 
seramik sofra takımı, süs eşyası, elektro porse
len, karofayans, viskon, valeks, deri eşya, ayak
kabı, kadın ayakkabıları, orman ürünleri, for
mika, gıda maddeleri sanayii, MaMna Kimya 
Endüstrisi mamulleri, vasıflı çelikler, çelik çek
me borular, elektrolitik bakır, dişli kutusu, kâ
ğıt karton ve selüloz, çimento, kamyon ve oto
büs gibi, bugün birçok kimselerin hakikaten 
mümkün mü diye, şu listeyi gördüğü zaman te
reddüt geçirecekleri kadar bu raporlar içeri
sinde bulunîanlar, Türkiye'nin Avrupa Ekono
mik Topluluğu gümrük duvarları indirildiği 
takdirde pekâlâ ihracat potansiyeli mevcudo-
lan sanayi alanları olarak zikredilmişlerdir. 

Muhterem arkadaşlar, 
«ödemeler dengesi bu kontrollar, bu hima

ye tedbirleri ortadan kaldırıldığı takdirde bo
zulacaktır» sözü kadar, bir iktisatçı olarak, 
bir teknisyen olarak, anlamı zayıf bir söz dü
şünmek mümkün değildir. Şu bakımdan : 
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Kontrolları artırdığınız takdirde Türk eko
nomisini dış dünyadan tecridetmiş olursunuz. 
Bir ekonomi gittikçe otarşiye sürüklendiği tak
dirde, o ekonominin dış dünyaya ihraç kapasite
si düşer. Bugün dışa dönük bir ekonomik bünye
ye Türk ekonomisini sevk etmek istiyorsak, 
Türkiye'nin ihraç imkânlarını geliştirerek dö
viz kazanma imkânlarını elde etmesine imkân 
vermek istiyorsak, Türk ekonomisini yavaş ya
vaş ölçülü bir şekilde liberalize etmek mecburi
yetindeyiz. 

Gümrük indirimi yapmak, kota fedakârlığı 
yapmak aslında karşı taraf için verilmiş bir ta
viz değil, Türk ekonomisinin daha sıhhatli bir 
hıale gelmesi için, Türk ekonomisinin rekabet 
gücü kazanabilmesi için, Türk ekonomisinin 
dış dünya piyasalarında karşılaşabilecek güce 
kavuşabilmesi için bu yola gitmek mecburiye
tindeyiz. Enflâsyon ve otarşi hür dünyadan, 
hür piyasaların işlediği zengin Batı memleket
leri piyasalarından Türk ekonomisini uzaklaş-
tırmıştır. Binaenaleyh, biran evvel Türk eko
nomisini bu kayıtlardan, bu lüzumsuz himaye 
tedbirlerinden ve birtakım yasaklardan, katma 
protokolün kurmuş olduğu sistem içerisinde öl
çülü bir şekilde uzaklaştırmak Türk ekonomi
sinin menfaatinedir, yabancılara verilen taviz 
değildir. 

Muhterem arkadaşlar, 
Değerli meslektaşım dünkü konuşmasında 

gayet güzel ifade buyurdular, rakamlar verdi
ler. Bundan sonra gayet tabiî Türkiye ekono
misi yeni bir ortamın içerisine girmektedir. Her 
yeni ortama doğru yol alan insan bir tereddüt 
geçirir, bir korku geçirir, bir ürperti geçirir. 
Bundan kurtulabilmenin tek yolu; acaba aynı 
tecrübeleri geçirmiş olan memleketler nasıl yap
mışlardır? 

Değerli meslektaşım Yunanistan misalini 
vermiştir. Yunanistan bugün iktisadi kalkınma 
bakımından, iktisadi potansiyel bakımından 
Türkiye'den çok farklı değildir. Sınai üretim 
Türkiye'de Yunanistan'ın iki mislidir. Fakat 
Avrupa Ekonomik Topluluğuna girdikten son
ra Yunan ekonomisi ve bilhassa Yunan endüst
risi gerilemek şöyle dursun, bilâkis muazzam 
bir dinamizme, muazzam bir kalkınma ve geliş
me imkânına kavuşmuştur. Binaenaleyh, başka 
milletlerin tecrübelerinden yararlanmak mec
buriyetindeyiz. 
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Aynı şekilde İtalya... Aynı tereddütler İtal
ya'da da cereyan etmiştir. «Nasıl biz, bizden 
bir asır evvel endüstrileşmiş olan Ruhr bölge
siyle, Belçika ile, Şimali Fransia ile rekabet 
edeceğiz» diye İtalyan endüstriyalistleri kıya
meti koparmışlardı. Gazeteleri satınalmışlar, 
kampanya, açtırmışlardır. «Memleketi siatıyor-
sunuz» diye devlet adamlarına en ağır haka
retlerde bulundurmuşlardır: fakat Avrupa Eko
nomik Topluluğuna girdikten sonra İtalya hiç
bir memlekete Avrupa'da nasibolmıyan bir hız
la iktisadi kalkınmasını gerçekleştirmiş, endüst
rileşmesi hızlanmıştır. Nitekim 1958 ilâ 1968 
arasında İtalya'nın Avrupa Ekonomik Toplulu
ğuna yaptığı ihracat 10 misli artmıştır. 

Ben, samimiyetle şuna kaanüm ki, bugün 
Meclis hakikaten tarihî bir karar vermektedir. 
Bu tarihî karar Türk ekonomisinin güçlenme
sine, Türkiye'nin Atatürk'ün miras bıraktığı 
Batılılaşma hamlesine daha realist bir adımla, 
daha hızlı adımlarla girmesine imkân verecek
tir ve bu inançla, hem bir partili olarak, hem 
de Komisyon Başkanı olarak bu katma proto
kolün memleket için son derece hayati, son 
derece faydalı ve Türk tarihi için büyük bir 
fırsat teşkil ettiği inancı ile bu fikirlerimi açık
lamak imkânını buldum. 

Hepinize hürmetlerimi arz ederim. (A. P. 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Dışişleri Bakanı Sayın Osman 
Olcay, buyurun. 

DIŞİŞLERİ BAKANI OSMAN OLCAY — 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri: 

Avrupa Ekonomik Topluluğu ile Türkiye 
arasında bir ortaklık yaratan Ankara Anlaşma
sı 12 Eylül 1963 tarihinde imzalanmış^ 1 Ara
lık 1964 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

Ankara Anlaşmasında topluluğa tam üyeli
ğimizin gerçekleşmesi için öngörülen üç dönem
den birincisinin, yani hazırlık döneminin 5 yıl
lık normal süresi 1 Aralık 1969 da son bulmuş
tur. 

Katma protokol müzakereleri o tarihde sona 
ermediğinden, bu süre kendiliğinden bu proto
kolün yürürlüğe girişine kadar uzamış bulun
maktadır. Hazırlık dönemi topluluğun hiç
bir karşılık beklemeden tamamen tek taraflı 
olarak Türkiye'ye ticari ve malî olanaklar sağ
ladığı bir dönem olmuştur. 
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Geçiş dönemi ise, karşılıklı tavizlere dayana
caktır. Ortaklığımızın bu döneminin koşulları
nı saptayan anlaşmalar 23 Kasım 1970 tarihin
de Brüksel'de imzalanmıştır. Onaylanmalarının 
uygun bulunmasına ilişkin kanun tasarısı ile 
birlikte Yüce Meclise sunulmuş olan bu anlaş 
malar; katma protokol ve ekleri, malî protokol, 
Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu yetki ala
nına giren maddelerle ilgili anlaşma ve son se
nettir. 

Bu anlaşmaların geçiş dönemi koşullarını 
gümrük birliği, tarım, ekonomik politikaların 
yaklaştırılması ve malî ilişkiler olarak 4 bölüm
de ele almaktadır. 

Ortaklığın geçiş döneminde kurulacak ge
nellikle sanayi mallarını kapsayacak gümrük 
birliği çerçevesinde topluluk Türkiye yararına 
Gümrük Vergilerini ve miktar kısıtlamalarını 
derhal kaldıracaktır. 

genişletilmiştir. Bu, öncelikle şimdiki tarım ih
racatımızda büyük yer tutan geleneksel ihraç 
maddeleri için geçerlidir. 

Ayrıca başlangıç rejimi birinci uygulama 
yılının sonunda ve bundan sonra her iki yılda 
bir yapılacak gözden geçirmelerle Türkiye yara
rına geliştirilebilecektir. 

Bütün bunlara karşılık tarım alanında Tür
kiye'nin topluluğa karşı hiçbir yükümlülüğü 
yoktur, denilebilir. Gerçekten, Türkiye'nin ye
gane yükümlülüğü tarım ürünlerinde ticari ni
telikte bir ithal ihtiyacı doğduğu takdirde top
luluğa tercihli bir rejim tanımak olanağını araş
tırmasıdır. 

Türkiye'nin buğday ve diğer tarım ürünleri 
ithalâtı ticari nitelikte olmadığına göre, bu yük
lemin dahi teorik bir anlam taşıdığını kabul et
mek gerekir. 

El emeği alanında işçilerin serbest dolaşımı 
Ankara Anlaşmasının yürürlüğe girişini izleye
cek olan 12 ile 22 nci yıllar arasında gerçekle

şecektir. Türk işçilerine çalışma koşulları ve üc
ret yönlerinden topluluk işçilerinden farklı iş
lem yapılmıyacaktır. Türk işçilerinin her üye 
devlette çalışmalarını kolaylaştırmak amacı ile 
serbestçe meslek ve yer değiştirmelerinden orta
ya çıkan sorunların ve özellikle çalışma ve otur
ma izinlerinin uzatılması konularının incelen
mesi öngörülmüştür. 

Ayrıca katma protokolün yürürlüğe girişi
nin birinci yılı içinde ortaklık konseyi sosyal 
güvenlik alanında topluluk içinde yer değişti
ren Türk uyruklu işçiler için hükümler tesbit 
edecektir. Unutulmamak lâzımdır iki, şu anda 
Türkiye'nin dışarıda yarım milyon işçisi var
dır. 

Ekonomi politikalarının yaklaştırılması ala
nına giren yerleşme ve hizmet edimi serbestliği; 
ulaştırma, rekabet ve vergilendirme, konjonktür 
maliye ve para politikalarının ahenkleştirilme
si; ödemelerin, sermaye hareketlerinin serbest
leştirilmesi konularında Türkiye'nin Katma 
Protokol ile aldığı vecibe sadece bugünkü duru
mu daha kısıtlayıcı bir hale getirmemektir. 

Geçiş döneminde Toplulukla malî ilişkileri
mizi düzenliyecek olan ikinci malî Protokol Tür
kiye'ye 4 ya da 4,5 yıllık bir süre için 220 mil
yon dolar yardım yapılmasını öngörmektedir. 
Bu miktar birinci malî Protokol ile karşılaştı-

Topluluğun başlangıçta tam taviz tanıma
dığı yegane sanayi ürünü pamuk ipliği, diğer 
pamuklu mensucat ve makina, halılarıdır. Bu 
ürünlerde de topluluk Gümrük vergilerini 12 yıl
da ve giderek indirecektir. 

Türkiye ise topluluğa karşı sanayi malların
da Gümrük Vergilerini ve miktar kısıtlama
larını 12 ya da 22 yılın sonunda kaldıracaktır. 
Ortak Gümrük tarifesine uyumu da yine bu sü
reler içinde gerçekleştirecektir. 

Gümrük birliğinin gerçekleşmesi için öngö
rülen 12 yıllık normal süre Ankara Anlaşması
nın kabul ettiği bir süredir. 22 yıllık süre ise 
topluluğun üçüncü ülkelerle şimdiye dek yap
tığı anlaşmalarda öngörülmüş olan azami ko
runma süresidir. 

Topluluk uygulamasında özel hükümlere 
bağlı tutulan tarım alanında katma protokol bir 
anaamaç öngörmüştür. Bu amaç 22 yıl sonun
da Türkiye'nin, topluluğun ortak tarım politi
kalarına uyma süre, şekil ve koşullarının sap
tanmasıdır. Bu gerçekleştirildikten sonra tarım 
ürünlerinde Türkiye ile topluluk arasında ser
best dolaşımı başlıyacaktır. Türkiye bu sürede 
kendi iradesiyle ve olanakları ölçüsünde bu 
amaca yönelen tedbirleri alacak ve uygulaya
caktır. Bu anahedefe ulaşılacak süre zarfında 
geçiş döneminin başlangıcından itibaren Tür
kiye'nin topluluğa tarım ürünleri ihracatında 
yararlanacağı rejim hazırlık dönemine kıyasla 
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rıldıgında 45 milyon dolarlık bir artış anlamına 
gelir. Gereîrtiğinde sürenin bitiminden 1 yıl ön
ce yeni bir malî protokolün müzakerelerine bağ
lanabilecektir. Bu 220 milyon dolar yardımın 
temini Protokolün tasdikiyle mümkündür. 

Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğunun yet
ki alanına giren maddelerle ilgili anlaşma ile 
Taraflar geçiş döneminde kömür - çelik sektörü
nü dilediklerinde Gümrük Birliği kapsamına al
mak ve böylece uygulama alanını gitgide ta
mamlamak eğilimini göstermişlerdir. Bununla 
birlikte Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğunun 
maddeleri, alış - verişlerindeki engellerin kaldı
rılması için sıra, süre ve koşulların ileride ka
rarlaştırılması öngörülmüştür. 

Sayın milletvekilleri; 
Katma Protokol, uzun ve çetin müzakereler 

sonunda imzalanmıştır. Her müzakerede oldu
ğu gibi istediklerimizin hepsini elde edemedik. 
Ancak, Hükümet olarak Katma Protokolün bü
tün eksik yönlerine rağmen ekonomik ve po
litik açılardan önem arz ettiğine inanıyoruz. Ge
çiş döneminin ekonomik yönü, uygulama öncesi 
dönem de dâhil, bütün olanaklar kullanılarak 
daha yararlı hale getirilmeye çalışılacaktır. Po
litik yönüyle Ortaklık, Türkiye'nin Batıya dö
nük geleneksel dış politikasına her yönüyle 
uyan bir ilişki kurmuştur. Katma Protokol bu 
ilişkinin genişleme ve gelişmesi yolunda atılmış 
önemli bir adımdır. 

Bu nedenlerle Katma Protokol ve diğer me
tinlerin onaylanmasını Yüce Meclisin takdirine 
arz ediyorum. 

Bu genel açıklamadan sonra benden önce ko
nuşan saym milletvekillerinin değindikleri nok
talar ve yaptıkları eleştirilerle ilgili bâzı görüş
lerimizi belirtmek istiyorum. v 

Her şeyden önce şunu söyliyeyim ki, Yüce 
Meclislerde bu kanun tasarısının müzakeresi sı
rasında yapılan ve yapılacak olan eleştiriler Hü
kümete Katma Protokolün sağladığı tavizlerin 
artırılması ve bunlardan en çok yarar sağlan
ması yönünden ışık tutacak ve bu konuda or
taklık üyeleriyle müzakerelerinde güc verecek
tir. 

Bu nedenle teknik yönlerden ve konular iti
bariyle vereceğim cevaplar, yapılan eleştirilerin 
göz önünde tutulmaya değer olmadığı anlamına 
anlaşılmamalıdır. Amacım, karşılaşılan sorun

ların gerçek değer ve ölçülerin gereği gibi anla
şılmasına yardımcı olmaktır. 

Sayın milletvekilleri, 
Geçiş dönemine hazırlıksız girildiği ve ha

zırlık dönemini uzatma olanağından yararlaml-
madığı ileri sürülmüştür. 

Katma Protokol normal bir hesaba göre, an
cak 1 Ocak 1973 te yürürlüğe konulabilecektir. 
Böylece geçiş dönemi, Ankara Anlaşmasının 
hazırlık dönemi için öngördüğü en uzun süreden 
sadece 23 ay önce başlamış olacaktır. 

Başka bir deyimle, hazırlık dönemi şimdiden, 
3 yıl 1 ay ertelenmiş bulunmaktadır. Bu durum
da, erken girişten bahsetmek güçtür. Geçiş dö
nemine hangi anlamda olursa olsun «hazırlıksız 
girildiği» biran için var sayılsa da, Katma Pro
tokolün ilk 5 yıllık uygulaması Türkiye'ye her 
alanda o kadar az yüküm getirmektedir ki, bu 
sürede geçiş döneminin artık belli olan koşul ve 
olanakları göz önünde tutularak arzulanan ha
zırlıklar kuşkusuz sonuçlandırılabilir. 

Sanayi alanında Topluluktan aldığımız ta
vizlerin gerçek bir değer taşımadığı, zira Tür
kiye'nin Topluluğa ihraç edebileceği sanayi ürü
nü bulunmadığı ileri sürülmektedir. 

Katma Protokolle sağlanan tavizlerin, sade
ce bugünkü sanayileşme durumiyle değil, zaman 
içinde sürekli bir ilişki açısından değerlendiril
mesi gerekir. Aksi halde, Türk sanayiinin hiç 
gelişmiyeceği ve bugünkü durumunda kalacağı 
gibi, kalkınma amaçlarımıza aykırı bir var sa
yıma dayanılmış olur. 

Sanayimiz geliştikçe ve ihracata yöneldikçe 
Katma Protokolün bugünden sağlamış olduğu 
tavizler gittikçe belirleşen yararlar sağlıyabile-
cektir. 

Yıllar boyunca bu gelişmenin ve getireceği 
değerlerin ne olacağını, geçiş dönemi olanakları. 
m göz önünde tutarak hazırlanacak sanayi pro
gramımızın ve Kalkınma Plânlarımızın uygula
ması gösterecektir. 

Bu alanda Yunanistan'da oluşan gelişme bir 
kanı edinmemize yardımcı olabilir : 

Atina Anlaşması 1 Kasım 1962 de yürürlüğe 
girdiği zaman Yunan sanayii, bugünkü Türk 
sanayiine kıyasla yok denecek bir durumda idi. 
Yunanistan'ın 1961 yılında Topluluğa sınai ma
mul ihracı 4,2 milyon dolardan ibarettir. 
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Ayrıca, Topluluk Yunanistan'a başlangıçta, 
Türkiye gibi % 100 değil, % 50 indirim sağla
mış ve bu oran ancak 1968 ortasında % 100 e 
ulaşmıştır. 

Bu duruma rağmen, Yunanistan'ın 1961 ele 
Topluluğa 4,2 milyon dolar olan sınai mamul ih
racatı 1969 da 25 misli artarak 102,2 milyon do
lara ulaşmıştır. 

Yunan örneği, 2 ülke arasında koşul fark
ları ne olursa olsun, Türkiye'nin de hayat sevi
yesi ve alım gücü yüksek 180 milyonluk bir pa
zara sanayi ürünlerini gittikçe artan ölçüde sat
mak olanağına sahibolabileceğini göstermekte
dir. 

Geçiş döneminde sanayiimizin Topluluğun 
rekabetine dayanamıyacağı ve Topluluktan olan 
ithalâtımızın süratle ve büyük ölçüde artacağı, 
birbiriyle ilgilendirilerek sürdürülmekte olan 2 
ayrı iddiadır. 

Sanayiimizin Toplulukla rekabet edebilme 
olanaklarını, Katma Protokolün bu alanda ge
tirdiği koşullara göre değerlendirmek gerekir. 
Aksa halde, bu iddia dayanaktan yoksun kalır. 

Katma Protokol sanayi alanında Türk pa
zarının giderek serbestleştirilmesini gümrük in
dirimleri, liberasyon VÖ miktar kısıtlamaları 
alanlarında saptanan hükümler çerçevesinde ön
görmüştür. 

Gümrük indirimleri 12 ve 22 yıllık iki dö
nemde gerçekleştirilecektir. Mcvcudolup ko
runmaya ihtiyaç gösteren, kurulmakta olan ya 
da yakın bir gelecekte kurulması öngörülen sa
nayi dalları için 22 yıllık bir korunma süresi 
saptanmıştır. Bu çerçevede, ilk 5 uygulama yı
lının sonunda yapılacak toplam gümrük indiri
mi Gümrük Tarifemizde yazılı hadlerin % 10 u 
oranında olacaktır. Kurulması düşünüimiyen 
veya yakın bir gelecekte gerçekleştirilmesi ön-
göıülmiyen sanayilerle rekabete katlanma ola
nağı bulunan mevcut sanayilerin mamullerinin 
gümrükleri 12 yılda ve giderek sıfıra indirile
cektir. ilk 5 uygulama yılında bu çerçevede top
lam indirim oranı % 30 dur. 

Bu gümrük indirimlerinin Türk sanayii için 
rekabet yönünden yıkıcı olacağı söylenemez. 

Liberasyon konusunda Katına Protokol 
başlangıçta saptanacak bir liste çerçevesinde
ki maddeler için öngörülen konsolidasyonun, 
yani liberasyonu geri almama yükümünün git-
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gide artmasını öngörmüştür. Bu konuda sapta
nan takvim 1967 yi referans yılı olarak almış-
tir. Başlangıç konsolidasyonu bu yıl değerleri 
itibariyle % 35 tir; 3 yıl sonra % 40, 8 yıl son
ra % 45, 13 yıl sonra % 60, 18 yıl sonra da % 
80 e ulaşacaktır. 

8, 13 ve 18 nci yıllar için öngörülen oran
ların uygulanmasının Türkiye'nin kendi ini
siyatifiyle 2 yıl, topluluğun mutabakatiyle bun
dan da öteye ertenlenmesi olanağı Katma Pro
tokol ile saptanmıştır. 

Ayrıca, Türkiye 22 yılın ötesinde dâhi % 
80 i aşan bir konsolidasyon yükümü altına gir
memiştir. 

Türkiye halen, uluslararası tanıma uygun 
olarak % 40 m üzerinde bir liberasyon uygu
lamaktadır. Şu halde, ilk 8 ve gerekirse ilk 10 
uygulama yılında konsolidasyon oranını ar
tırma yükümü nedeniyle yeni liberasyona git
me zoruniuluğiyle karşılaşmıyacaktır. Bundan 
sonra, 13 ncü ve gerekirse 15 nci yıla kadar 
1067 değerleri itibariyle % 5 gibi küçük bir 
artış yükümü üstlenmiştir. Liberasyona büyük 
ölçüde gerçek gidiş, % 45 ten % 60 a ulaşabil
mek için 13 ya da 15 nci yıl sonunda söz 
konusu olacaktır. 

Bunun anlamı, Türkiye'nin, Katma Protokol 
de öngörülen takvimler dolayısiyle 13 ay da 
15 nci uygulama yılma kadar ağır bir yüküm
le karşılaşmıyacağı gibi, sanayiini 'koruma ola
nağını bu alanda da saklı tuutabileceğidir. 

Türk sanayiini korumak için en etkili yol olan 
miktar kısıtlamaları dış ticaret rejimimizde 
genel kotalar şeklinde uygulanmaktadır. Tür
kiye geçiş döneminde bu kotalar çerçevesin
de ve bunlara konu teşkil eden maddeler için 
Katma Protokolün 1 nci uygulama yılı sonun
da, geride kalan 3 yılın aritmetik ortalaması 
tutarında başlangıç kotaları açacaktır. Bu ko
talar, 3 ncü yıldan itibaren 13 ncü yıla kadar 
2 yılda bir % 10, bundan sonra 22 yılın sonuna 
kadar 2 yılda bir % 20 artırılacak ve 22 nci 
yılın sonunda da kaldırılacaktır. 

Yine bu hesaba göre, ilk 13 yıl için öngörü
len toplam % 60 artış yılda % 5 in altında bir 
orana eşit olmaktadır ki, bu, plân hedeflerine 
ulaşmak için saptanan zorunlu ithalât artış ora
nının altında kalmaktadır. 
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Türkiye, bâzı maddeleri tam koruma ge
rekçesiyle bugün hiç ithal etmemektedir. Bu 
maddeler için kontenjanlar açılması ve bunla
rın artırılması ortaklık Konseyinde kararlaştı
rılacaktır. Başka bir deyimle, bu kontenjanla
rın açılması Türkiye'nin oluruna bağlıdır. Bu 
durumda, Türkiye ithal edilmiyen maddeler 
için kontenjan açılmasında maddi olanakları 
kadar sanayiinin korunma ihtiyaçlarını da ön
celikle göz önünde tutabilecektir. 

Bu ortam içinde ithalâtımızın geçiş döne
minin başından itibaren büyük ölçüde arta
cağı iddiası geçersiz sayılabilir. 

İlk 10 yıllık uygulama sonunda liberasyon 
nisbeti yaklaşık olarak bugünkü seviyede bu
lunacak, başlangıç kotaları sadece % 50 arta
cak ve herhalde kota finansmanı için öngörü
len sınırın içinde kalacalrtır. Bu koşullar al
tında topluluktan olacak ithalâtımızın normal 
dışı bir artış göstermiyeceği kuşkusuz söylenebi
lin 

Aynı gerekçelerle ithalâtımızın topluluğa 
büyük ölçüde kayması da söz konusu olmıya-
caktır. Bu konuda Yunanistan örneği ele alı
nırsa, bize nazaran çok ağır koşullara rağmen 
Yunanistan'ın ithalâtı 1961 yılma kıyasla ancak 
\% 4,6 oranında topluluğa kaymıştır. 

Tekstil ihracatımızın kısıtlanmış olduğu id
diasına gelince 

Ortada ihracat üzerine konulmuş bir kısıt
lama yoktur. Gümrük indirimlerinde tam ser
bestliğe kıyasla daha sınırlı bir olanak sağlan
mış olması nedeniyle kısıtlamadan söz edilmek
tedir. 

Bunun anlamı, Türk ihracatının bir miktar 
kısıtlanmasına alınmadığı, aksine bu ihracatın 
tümünün % 100 olmamakla beraber, gümrük 
indirimlerinden yararlandığı, ancak bunun bir 
kısmına yüksek, geri kalan kısmına da daha 
düşük indirimler uygulandığıdır. 

ikinci bir nokta, söz konusu edilen «kısıtla
ma» daha doğrusu «kısıtlı tâviz» bütün tekstil 
türlerini kapsamakmaktadır. Gümrük tarife
sindeki 35 tekstil kaleminden sadece üçü bu 
çerçeveye girmektedir. Bunlar, pamuk ipliği, 
pamuklu dokuma ve malrina halılarıdır. 

Türkiye bugün makina halılarının ihracat
çısı değildir. Ancak pamuk ipliği ve pamuklu 
dokumada topluluğa yönelmiş olan ve gittik
çe gelişen bir ihracatı vardır . 

i Pamuk ipliği ve pamuklu dokuma ihracatı
nın gelişmesi, büyük ölçüde, geçmişte uygu
lanmış olan teşvik tedbirleri ile sağlanmıştır. 
Bu teşvik tedbirleri % 52 oranına kadar giden 
vergi idarelerinden yararlanmak durumunda-
dL\ 

Şu halde, topluluktan sağlanacak olanak
lar gerçekte bu maddelere sürüm kolaylığı de
ğil, bu sürümü sağlamak için Devletçe katla
nılan yükü hafifletecek nitelikte bir yardım 
olmaktadır. 

Pamuk ipliği veya pamuklu dokuma pozis
yonu altında sattığımız ham bez, dokuma sana
yiinin pamuktan hemen sonra gelen yarı ma
mulleridir. Pamukluda konfeksiyona gidildiğin
de topluluğun çok daha yüksek oranlara ula
şan dış tarifesinden tam muafiyet sağlanmış 
olan maddeler üretilmiş olmaktadır. Sanayileş
meyi hedef tutan Türk ekonomisinde Türk do
kumacılığı da elbet gitgide bu mamullere yö
nelecektir. Aslında, Topluluktan sağlanan ola-
inakların gereği gibi değerlendirilmesi yan ma
mulün değil, mamulün üretiminin artırılması 
ve topluluk pazarlarına ulaştırılması gayret-
leruıdeki başarıya bağlı kalmaktadır. 

Bütün bunlar söz konusu üç dokuma kale
minde topluluktan kısıtlı tâviz alınmış olma
sının bir savunması amlamma alınmamalıdır. 

Ancak, kısıtlı olarak sağlanan tâvizler eleşti-
rillirken bu durumu gerçek ölçülerin dışına ta
şırmak ve kısıtlı tavizlerin ihracatımız üzerindeki 
somut etkisini de tam olarak belirtmek gerek
lidir. 

Topluluk söz konusu maddelerde kısıtlı ta
vizleri bugün dokuma sanayiinin içinde bulun
duğu ekonomik kriz durumu gerekçesine da
yandırmıştır. Topluluk gibi bir ekonomik güç
te bu kriz durumunun, protokolün tam indirim 
için öngördüğü oniki yıllık dönem boyunca 
sürmesi ümidederim ki söz konusu olmıyacak-
tır. O zaman Türkiye, Katma Protokolün, belir
li bir sanayi kolunda durumun düzeltilmesi 
halinde öngörülen sürelerden daha erken in
dirimler yapılmasını saptıyan 13 ncü maddesi 
gereğince topluluktan daha ileri indirimler 
ve hattâ tam indirim istiyebilecektir. 

Bu genel ve protokolle sağlanmış hukukî 
olanağın yanı sıra dokuma alanında tam indi
rimlere ulaşabilme yönünde her fırsattan ya-

I rarianacağı da tabiîdir, 
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Tarım alanında topluluktan sağlanan tâ
vizlerin yetersiz olduğu, özellikle gelecekte
ki üretim ve ihracat potansiyelimizi karşıla
madığı iddia edilmektedir. 

Tarımda Katma Protokol çerçevesinde sağ
lanan olanakların, topluluktan bütün madde
ler için istediğimiz tam muafiyete kıyasla ye
tersiz sayılması mümkündür. 

Ayrıca topluluk çeşitli ülkelerle yürütmek
te olduğu katılma, ortaklık ve özel ilişki mü
zakerelerinde örnek teşkil eder kuşkusu ile ge
lecekte doğacak ihraç olanaklarına değer ver
meden bugünkü olanaklar çerçevesinde tâviz 
sağlamış, bunu yaparke de kendi çıkarları ba
kımından hassas saydığı maddeler üzerindeki 
tâvizleri kısıtlama yoluna gitmiştir. 

Topluluğun bu tutumu karşısında müzake
reler, hazırlık dönemine kıyasla, olanaklar öl
çüsünde fazla tâviz elde etmek istikâmetinde 
kaymıştır. 

Topluluk, ilk uygulama yılının sonunda ve 
bundan sonra her iki yılda bir başlangıç tâ
vizlerinin iyileştirilmek amaciyle gözden geçi
rilmesini kabul etmiş olduğundan, ileride be
lirecek ihracat olanaklarımızı zamanında göz 
önünde tutabilmesi sağlanmıştır. 

Bütün bunlara rağmen tarım alanındaki 
tâvizlerin, Protokolde öngörülen sürelerden 
ayn olarak \e her fırsattan yararlanılarak ar
tırılması bugün de Hükümetimiz için başlı
ca bir amaçtır. 

Başlangıç tâvizleri bugünkü tarım madde
leri ihracatı strüktürüne göre incelendiği tak
dirde aşağıdaki sonuçlar ortaya çıkmaktadır. 

1970 yılında topluluğa yapılan tarım ihra
catımızın % 92 si tam veya kısmi tâvizlerden 
yararlanmaktadır. 

Bunun % 79 u hazırlık döneminde alınan 
tâvizlere aittir. 

Geri kalan % 13 oranı Katma Protokol ile 
sağlanacak yeni tâvizler alanına girmektedir. 

Yine 1970 yılında Topluluğa yapılan tarım 
maddeleri ihracatının % 8 i tâvizlerden ya
rarlanmaktadır. 

Bu konuda önemli olan bir husus. Hazır
lık Döneminde elde edilmiş olan 1970 yılı 
itibariyle % 79 oranındaki tâvizlerin tütün, 
kuru üzüm ve kuru incir gibi geleneksel ta

rım ürünlerimizi ilgilendirdiğidir. Bunların 
ihracatını artırma olanakları oldukça kısıtlı
dır. 

Bu durumda, Topluluğa yönelen tarım ih
racatımızı artırma gayretleri, hiç tâviz alın
mamış veya kısmi tâviz sağlanmış olan % 21 
oranına giren maddelere yönelecektir. 

Ancak bunun sağlanabilmesi, bugünkü ko
şullar altında, her şeyden önce üretimin artı
rılıp iyileştirilmesine, fiyat uygunluğuna ve 
ihracat olanaklarımızın somut hale getiril
mesine bağlı görünmektedir. 

Hazırlık Dönemi ile ölçülürse, Geçiş Dö
nemi için sağlanan başlangıç tâvizleri hem 
kapsam hem de sayı yönünden artmıştır. 

Geçiş Dönemi tâvizlerinin, üçüncü ülke
lere verilenlere kıyasla daha düşük olduğunu 
kaibul etmek güçtür. 

Bu alanda örnek olarak narenciyede Mag-
rep ülkelerinin yararlandığı % 80 ve ispanya 
ile israil'e tanınan % 40 indirimler gösteril
mektedir. 

Magrep ülkeleri, Roma Andlaşması uya
rınca, ürünlerini Fransa yoliyle % 100 indi
rimden faydalanarak Topluluğa satabilmekte 
idiler. Bu durum Topluluğun diğer üyele
rinin büyük itirazları ile karşılaşmış ve so
nuçta bu ülkelere % 100 yerine % 80 lik bir 
indirimin bütün Toplulukça tanınması yo
lunda uzlaşılmıştır. Aslında Magrep ülkeleri 
şimdi tam muafiyet yerine % 80 indirimden 
yararlanmak durumuna düşmüşlerdir. 

Narenciyede Topluluk evvelce aktedilmiş 
Yunan Anlaşması ve Magrep rejimi dışın
da diğer Akdeniz ülkeleri arasında ayrıcalık 
yapmamayı politika haline getirmek istemiş
tir. Bu eğilimle müzakereler sırasında so
nuna kadar mücadele edilmiş ve mandalina ve 
limon türlerinde Akdeniz ülkeleri indirimi olan 
% 40 yerine % 50 indirim sağlanmıştır. Bu tâ
vizin politik değeri ekonomik değerine kı
yasla oldukça büyüktür. Gerçekten Türkiye 
bu ek indirimlerle Akdeniz rejimine tâbi ül
keler arasından çıkmak olanağını sağlamıştır. 
Ayrıca narenciye üzerindeki tâvizlerin, ile
ride Akdeniz rejimi ile kıyaslamak söz konusu 
olmaksızın artırılması yolu da açık tutulmuş
tur. 
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Yabancı meslek ve sanat sahiplerinin Tür
kiye'de serbestçe yerleşip çalışabilecekleri, ya
bancı iş adamlarının Devlet ihalelerine katı
lacağı iddiası üzerinde durulmaktadır. 

Ankara Anlaşmasının 13 ve 14 ncü mad
deleri yerleşme serbestliği ve hizmet edimi ko
nularındaki kısıtlamaların Rama Andîaş-
ması hükümlerinden esinlenerek kaldırılaca
ğını öngörmüştür. 

Roma Andlaşmasmın ilgili hükümleri (Mad
de : 52 - 56 ve 58 - S5) üye devletler arasın
da yerleşme serbestliği ve hizmet edimi kı
sıtlamalarının kaldırılmasiyle ilgili sıra, süre 
ve usulleri saptar. 

Katma Protokol müzakeresi sırasında, yer
leşme serbesliği ve hizmet edimini da kap-
sıyan ekonomik politikaların yaklaştırıl man 
konusunda dört temel ilke üzerinde titizlikle 
durulmuş ve bu dört temel ilkeye uygun so
nuçlar elde edilmiştir. 

Bu ilkeler şunlardır : 
1. Ankara Anlaşmasının çizdiği sınır

ları aşmamak, 
2. Gerçekleşme sürelerini imkân ölçüş ün

de 22 yılın ötesine yani son döneme atmak. 
3. Türkiye yönünden hassas konularda ha

reket serbestimizi saklı tutacak kayıtlar koy
mak. 

4. Türkiye'nin iradesi dışında higbir uy
gulamaya imkân vermiyecek bir mekanizma 
saptamak. 

Bu ilkelere sadık kalınmak: suretiyle sap
tanan Katma Protokol hükümlerine bakacak 
olursak, Türkiye'nin yükümlerinin bugünkü 
durumu daha kısıtlayıcı bir hale getirmemek
ten ibaret olduğu görülür. 

Ekonomik politikaların yaklaştırılması ala
nında süreler fiilen 22 yılın ötesine kaydı
rılmış olduğu için, yerleşme serbestliği ve hiz
met edimi kısıtlamalarının kaldırılması da, bu 
sürenin bitiminde gerçekleştirilmesi zorunlu 
bir konu değildir. 

Ayrıca Katma Protokolde, bu gibi hassas 
konularda «Türkiye'nin ekonomik ve sosyal 
alanlardaki özelliklerinin göz önünde tutula
cağı» gibi Ankara Anlaşmasında bulunmıyan 
bir «art da yer almaktadır. 

Yerleşime hakkı ve hizmetlerin serbest edi
nimdeki kısıtlamaların gitgide kaldırılması 

ile ilgili sıra, süre ve usuller Ortaklık Kon
seyinde saptanacaktır. Konseyde Türkiye'nin 
bir, Topluluğun da bir oyu olduğuna göre, 
Türkiye'nin iradesi dışında bu konuda her 
hangi bir karar alınması olanağı yoktur. 

Devlet, ya da Devlet eliyle yapılan ihale
lere katılmada şart eşitliği, salt Türkiye'de 
yerleşmiş olan Topluluk uyruklu gerçek ve 
tüzel kişilere tanınmış bir olanaktır. Bunla
rın Türkiye'deki Devlet ihalelerine katılabil
meleri için önce Türkiye'de yerleşmelerine 
izin verilmiş olması .gerekir. Bu da, evvelce 
de belirtildiği gibi sadece Türkiye'nin irade 
ve rızasına bağlıdır. 

Sonuç olarak, diğer ekonomi politikaları
nın yaklaştınlmasmda olduğu gibi, bu konu
larda da Katma Protokolün Ankara Anlaş
ması hükümleri çerçevesini hiçbir şekilde aş
madığını, aksine bunların, Türkiye'nin ira
desi ile ve olanakları ölçüsünde saptanmasının 
öngörüldüğünü söylemek gerekir. 

Bütün eleştirilerinize cevap vermiştim. Za
ten bütün bu eleştirilere cevap vermenin müm
kün olmadığını peşinen söylemiş bulunuyorum; 
bu eleştirilerin bir çoğunun haklı olduğunu ka
bul ediyorum ve bu eleştiriler haklı olduğu için
dir ki, Hükümetimiz bunların, ilerde düzeltil
mesinde haklı gördüğü noktalara - ve Meclis 
tarafından yapıldığını da belirterek - dayan
mak suretiyle daha fazla imkân temin edildiği 
kanaatindedir. 

Saym milletvekilleri, eleştirilerinize ve uya
rılarınıza Hükümetimizin verdiği değere konuş
mamın baş kısmında değinmiştim. Bunlardan 
biraz önce cevaplandırdığımız ve tamamen be
nimsemediklerimizi bile yeniden incelemeye tabi 
tutacağımızdan emin olmanızı ve onaylama iş
leminden, uygulamanın başlıyacağı safhaya ka
dar bunların ışığında hareket edeceğimizi bir 
kere daha belirtmek isterim. 

Kararınızı bu çerçeve içinde vermeniz ge
rektiği kanaatiyle Yüce Meclise saygılarımı su
narım. (Alkışlar). 

BAŞKAN -r- Kifayeti müzakere takririni 
okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Müzakerelerin kifayetini arz ve teklif ede

rim. 
Antalya 

ihsan Ataöv 
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MEHMET ALİ AYBAR (istanbul) — Aley
hinde. 

BAKSAN" — Sayın Şinasi özdenoğlu, buyu
runuz. 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Sa
yın Başkan, Yüce Meclisin sayın üyeleri; 

Ortak Pazara geçişle Türkiye tarihinin -
hiç tereddütsüz yüksek huzurunuzda ifade ede
bilirim - en çetin, en cesur tecrübelerinden biri
sine girişiyoruz. Bu derece önemli bir dönem
de, ya da bu derece önemli bir döneme geçile
ceği şu sırada bu geçişi sağlıyacak ve Türkiye'
nin bugününde, yarınında, geleceğinde büyük 
etkiler yapacağından hiç kimsenin şüphe etme
diği, Türkiye'nin kader çizgisini tâyin edecek 
olan bir Katma Protokol görüşülürken, değer
li arkadaşlarım kabul buyurursunuz ki, tarih 
karşısında, gelecek kuşaklar karşısında tam bir 
sorumluluk duygusu içinde ve meseleyi bütün 
incelikleriyle ele alarak, görüşmelerden sonra 
Yüce Meclisin kamu oyunu ve vicdanlarımızı 
tam anîamiyle tatmin edecek bir karar vermesi 
elbette en uygunu olur. 

Değerli arkadaşlarım, biraz önce Sayın 
Dışişleri Bakanımız gerçekten bir Devlet ada
mına yaraşır olgunlukla konuştu ve buradan, 
Katma Protoklün yetersiz olduğunu söyledi. 
Bir batılı Devlet adamı zihniyetiyle konuştu
lar gerçekten takdirle karşılamak lâzımgelir. 
Yani bizim söylediklerimizi, bizim burada söy
lemek istediklerimizi, arkadaşlarımızın burada 
ifade etmeye çalıştıkları gerçeği kendileri ka
bul etmiş oldular. Madem ki, Katma Protoko
lün noksanlıkları bizzat Dışişleri Bakanımız 
tarafından beyan ediliyor; öyle ise lütfedin bu 
noksanlıkları giderebilecek nitelikte çalışmala
rımızın ürünü olan, sonucu olan birtakım eleş
tirmelerimiz ve fikirlerimiz vardır, bunları da 
buradan söylemek, konuşmak imkânını bize bah
şedin. 

örneğin dün sayın profesör Oğuz, hakikaten. 
(burada zevkle dinlediğimiz bir konuşma yap
tılar; ama kabul etmek lâzım ki, arkadaşlarım, 
Sayın Oğuz'un buradaki fikirlerine verecek 
cevabımız vardır. Partisinin görüşü olarak ve
rilecek cevap değildir, sadece meseleye ışık tut
mak için vereceğimiz cevaplar vardır. Bu de
rece önemli bir meselede bunlar açığa çıksın 
ve madem ki, Sayın Olcay biraz önce buradan, 
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Yüce Meclisin tasvibinden geçtikten sonra kat
ma protokolü uygularken bütün bu dilekler, 
temenniler ve görüşler Hükümetimizce dikkate 
alınacaktır, şeklinde bir söz vermişlerdir, öyle 
ise bu müzakerelerde, hem değerli arkadaşları
mızın saygı duyduğumuz karşı görüşlerine söy-
liyeceğimiz cevapları vermek imkânlarını bize 
'bahşetmeleri bakımından ve hem de tarihe kar
şı Yüce Meclis olarak görmekte olduğumuz va
zifeyi bihakkın yerine getirebilmiş olmak için 
bu fırsatın bize verilmesi gerekir. 

Sayın Oğuz dün buradan bütün sanayicileri 
kasdederek, ^Sanayicilerin görüşü katma pro
tokolün biran evvel Meclisçe onaylanıp, geçiş 
dönemine geçmemizdir» buyurdular. 

BAŞKAN — Bir grup sözcüsüne cevap ver
meyiniz efendim. Kifayet aleyhinde konuşunuz. 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Devamla) — Biti
riyorum efendim. 

ıŞimdi değerli arkadaşlarım, bu acaba bü
tün sanayi odalarının görüşü müdür? Kendile
rinin de seçim bölgesi olan Eskişehir ticaret ve 
sanayi odasının görüşünün bu istikamette ol
madığı kanısındayız. 

Bu ve bunun gibi gerçekten, değerli arka
daşlarım, Türk ekonomisini mahkûm edecek bir 
12 nci maddeyi burada eleştirmek imkânını bize 
bahşetmiyecek misiniz? Bir 52 nci maddeyi, bir 
55 nci maddeyi burada Türk ekonomisinin gele
ceği için hepimiz için büyük mesuliyet taşıyan, 
meseleleri aydınlığa çıkarmak bakımından bü
yük faydası olacak bir eleştirmeyi yapmak im
kânını bize bahşedeceğinizi umuyorum. Bu 
inançla meselenin aydınlığa kavuşturulmasında 
kararınızı esirgemiyeceğinize de inanıyorum. 
Zaten konuşacak arkadaşlarımın çok azdır. 
Lütfedin bu derece önemli mesele sonuna ka
dar tartışılsın. Oylarınızın bu istikametite tecelli 
etmesini istirham eder, saygılar sunarım. (O.H.P. 
sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Kifayeti müzakere takririni 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Ka-
ibul etmiyenler..7 Kabul edilmiştir efendim. 

Maddelere geçme oylaması yapmadan ev
vel iki takrir vardır, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Bir maddeden ibaret olup ve ekleriyle Mec

lisimizde müzakere edilmekte olan AET Ortak
lık Katma Protokol kanun tasarısı, iktisadi ve 



M. Meclisi B : 124 2 . 7 . 1971 O : 1 

malî hayatımızın tümünü kapsıyan ve Türkiye'
nin kaderini ve geleceğini çok derinden etkili-
yen bir tasarıdır, iki nolu Geçici Katma Ko
misyonunun Meclise sunulan metninde muhale
fet şerhim ekli olarak sunulmuş bulunuyor. 

Hükümetin ve Geçici Karma Komisyonun 
teklif gerekçelerinde açıkça ifade edildiği gibi, 
bu teklif, plânlı kalkınmamızın ilke ve verile
rini hesaba katmadan siyasal tercihe dayatıl
dığı görülmektedir. 

lAnkara Anlaşmasının hayati olan birinci 
hazırlık döneminin gereği gibi değerlendirilme
diği ortadadır. Yine bu anlaşma hazırlık döne
mi süresini uzatma olanağını açık tuttuğu hal
de, kalkınmamızın temeli olan, sanayileşmemizi 
engelleyici ve mevcutları da rekabet gücünden 
yoksun kılacak bir acelecilik içinde, tamamen 
siyasal bir tercihle ikinci dönem olan geçiş 
dönemine girilmesini büyük bir endişe ile kar
şılamak gerektiği inancındayız. 

Geçici Karma Komisyondaki müzakerelerde, 
millî açıdan ışık tutma niteliğinde olan kamu 
sanayi kuruluşları ve bilhassa BPT temsilcile
rini dinlemek mümkün olamamıştır. 

Özellikleri olan istanbul, izmir ve Bursa sa
nayi odaları temsilcileri dışardaki Ankara, Ada
na ve Eskişehir gibi yeni sanayi kuruluşları 
gözcüleri bu aceleciliğin yıkıcı niteliği üzerinde 
ısrarla durmuşlardır. 

Komisyonun isteği üzerine BPT nin hazır
ladığı dokümanlarda Katma Protokolün, zirai 
ürünlerimizi ihmal etmesi, ihraç gücü 
olan sanayi dalları ürünlerini kısıtlaması 
gibi Türkiye aleyhine olan bir denge
sizliğin sanayileşmemizi tehlikeye düşürmesi 
gilbi zararlı tavizlere gidildiği gösterilmiştir. 
Buna karşılık Yunanistan'a bizimle kıyas edil-
nıiyecek kolaylıklar ve olanaklar sağlandığı 
gösterilmiştir. 

tfrıivresitelerin, basının ve diğer çeşitli ka
mu mihraklarının hazırlıksız olarak geçiş dö
nemine girilmesinin tehlikelerini anlaitan eleş
tirileri ve yayınları kaale almıyan bir siyasi ka
rarı kanunlaştırmak sorumluluğu ile Meclisimiz 
karşı karşıya getirilmiştir. 

!Bu nedenlerle tasarının Komisyona geri çev
rilmesini arz ve teklif ederim. 

İbrahim öktenı 
Bursa 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Tasdik edilmek üzere Yüce Meclise sunulan 

katma protokolün; Anayasaya, millî haysiyeti
mize ve millî menfaatlerimize ve Hükümet prog
ramına aykırı oluşu sebeplerinden dolayı aşağı
daki değişiklikler yapılmak üzere Geçici Ko
misyona iadesini arz ve teklif ederim. 

Hüsamettin Akmumcu 
Saparta 

BAŞKAN — Aşağıdaki değişiklikleri oya 
arz edemiyeceğim cihetle okutamıyorum. Çünkü 
anlaşmanın maddelerine mütedair olan hüküm
ler Genel Kurulun oyuna arz edilemez. Bu ba
kımdan yalnız bu kısma ait, Komisyona iade
sine mütedairdir. Genel Kurulun zaten anlaşma 
maddeleri üzerinde bir oylama yapması imkân
sızdır. 

ıSaym Akmumcu tahmin ediyorum takririniz 
Sayın öztem'in takririnin aynı mealindedir. 
Acaba Bayın öktem'in komisyona verilmesine 
mütedair olan teklifine katılır mısınız? 

HÜSAMETTİN AKMUMCU (İsparta) — 
Heyeti umumiyesi ile komisyona iade edilmesini 
istiyorum. 

BAŞKAN — Katılıyorsunuz. Diğer kısmı, 
oya arz edemiyeceğim bir hususu zaten oku
tamıyorum. 

ISaym Akmumcu Sayın öktem'in takririne 
katılmışlardır. Sayın öktem takriri ile müzake
re edilmekte bulunan kanun tasarısının korniş* 
yona iadesini teklif etmektedir. Bu hususu oyla
rınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul et-
miyenler... Kabul edilmemiştir efendim. 

Maddelere geçilmesi hususunu oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

ivedilikle görüşülmesi hususunu oylarınıza 
arz ediyorum. Kabu edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmişltir. 

«Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu ara
sında bir Ortaklık YaraJtan Anlaşma» ya ekli 
«Geçici Protokol» ün birinci maddesi uyarınca 
23 Kasım 1070 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 
ISene't'in onaylanmasının uygun bulunduğuna 

dair kanun 
MADDE 1. — 12 Eylül 1963 tarihinde An

kara'da imzalanmış, 4 . 2 . 1964 tarih ve 397 sa-
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yılı Kanunla onaylanması uygun bulunmuş 
22 . 10 . 1964 tarih ve 6/3820 sayılı Bakanlar 
Kurulu Kararı ile onaylanmış, 20 . 11 . 1964 
tarih ve 6/3930 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 
ile yürürlüğe girmiş olan «Türkiye ile Avrupa 
Ekonomik Topluluğu arasında bir ortaklık ya
ratan Anlaşma» ya ekli «Geçici Protokol» ün 
birinci maddesi uyarınca, bahis konusu Anlaş
manın 4 ncü maddesinde gözetilen geçiş döne
minin gerçekleşme şartları, usulleri, sıra ve 
süreleri ile ûgili 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 «iSon Senet» in onaylanması uygun bulun
muştur. 

İBAİŞKAN — Madde üzerinde Sayın Şinasi 
Özdenoğlu, buyurunuz. 

SÎNASi ÖZDENOĞLU (Ankara) — Sayın 
Başkan, Millet Meclisinin sayın üyeleri; 

'Kanun tasarısının birinci maddesi katma 
protokolün metin olarak tamamını kapsadığı 
için, müsaade buyurursanız meselenin fazla de
rinliklerine inmeden tümü üzerinde söylemek is
tediğimiz, yapmak istediğimiz açıklamaları bu 
madde üzerinde konuşmak istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, Yüce Meclis tarihi bir 
belgenin müzakeresini yapmak amaciyle toplan
mış bulunuyor. Bu tarihi belge Katma Protokol 
diye Türkçeye çevrilmiş olan ve Fransızca met
ninde protokole additianell diye anılan belge
dir. Aslında Katma Protokol değil «Ek Proto
kol» diye adlandırılması lâzımdır. Hattâ niteliği
ni tesbit etmesi bakımından da «Katılma Proto
kolü» şeklinde bir isim almış olsaydı daha ger
çekçi bir çeviri, olurdu. 

23 Kasım 1970 tarihinde bilindiği üzere 
Brüksel'de topluluk devletleriyle Türkiye ara
sında temsilciler tarafından Katma Protokol im
za edilmiş bulunmaktadır. Eğer yüce Meclisiniz 
Simdi huzurunuza sevk edilmiş olan tasarı ile 
bu protokolü onaylar Sise, ülkemiz ekonomik ve 
siyasal anlamı, etkileri ve sonuçları itibariyle 
olağanüstü önemde yepyeni bir döneme geçecek
tir. Bu dönem, Ortak Pazarın «geçiş dönemi» dir. 

Değerli arkadaşlarım, gerçekten Ortak Pa
zar tecrübesi millet olarak tarihimizin hiç şüp
hesiz en cesur tecrübelerinden birisidir. Türki-

I ye'ye belki de çok pahalıya mal olabilecek böy
lesine cesur bir tecrübeyi ve meseleyi ülkemi
zin millî çıkarları açısından ciddiyetle, titizlik
le ve tam bir incelemeye taba tutarak kararımı
zı ondan sonra vermek hepimiz için kaçınılmaz 
bir vatan görevidir. 

I Değerli arkadaşlarım, önce realist olmalı-
I yız. Avrupa bizi niçin kendi kader birliği içine 
I almaktadır? Neden bir ekonomik ve hattâ si-
I yasal hedefi olan bir birliğin içerisine Avrupa 
I bizimle beraber girmek istiyor? Türkiye eko

nomik yönden az gelişmiş bir ülkedir. Asya ile, 
I Avrupanın birleştiği noktada cazibeli imkânları 
I olan bir ülkedir, kalkınmamış bir ülkedir diye 
i Avrupa eğer münhasıran böyle plâtonik bir ta-
I kim temenniler içerisinde kalkındırmak için ku-
I cağını bize açıyorsa, kabul etmek lâzım ki ar-
| kadaşlarım, bu gerçekçi bir görüş değildir. Çün-
ı kü Avrupalı her şeyden önce kendi çıkarlarının 
I istikametinde tercihler yapmağa mecburdur ve 
I elbetteki böylesine bir entegrasyon içinde Av-
I rupa Türkiye ile bir kader birliği yapmakta 

kendi açısından faydalar görmektedir. 

I Öyle ise^ Avrupa Birliği hakkında bütün iyi 
I niyetlerimiz ve sempatilerimiz baki kalmak 

kayıt ve şartıyle, ki bu iyi niyetlere Avrupa 
birliğinin siyasal hedeflerini, siyasal entegras
yonu istikametindeki iyi niyetlere katılmakla 
birlikte bu sempatilerimizin yanında meseleyi 

j kendi millî menfaatlerimiz açışımdan tartmaya 
I ve muhasebesini o yönden yapmaya mecburuz 

arkadaşlarım. 
I Bunun mânası şudur : Katma Protokol, Tür

kiye'ye ne getiriyor ve Türkiye'den ne götürü
yor? Yani en basit anlamı ile bunun münakaşa
sını yapmaya ve bütün maddeler üzerinde elbet
te bir tartışmaya girmenin, aslında Yüce Heye-

I tiniz için görüşmelerin bu saatinde bir ağırlık 
I taşıyacağı kanisiyle, belli başlı vurucu kotala-

riyle işi ele alacak ve bu istikamette bir eleştir
meye girmeden önce de; AET nin siyasal hedef
lerinin bugün için birinci plânda olmasa bile, 
aslında gelecekteki plânda hedef sayılması lâ
zım geldiği gerçeği üzerinde de görüşlerimi 
açıklamaya gayret edeceğim. 

Değerli arkadaşlarım, 
!Bir çok politika adamı, bilim adamı ve dev

let adamı, Avrupa Ekonomik Topluluğunun 
I münhasıran bir ekonomik entegrasyon olduğu-
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nu, iktisadi bir münasebetler sistemi olduğunu 
iddia etmekte ve savunmaktadırlar. Biz, şahsan 
hu görüşün karşısındayız. 

'Bugün Ortak Pazara münhasıran ekonomik 
çıkarlar açısından bakılıyorsa da, bunun ileri
sinde siyasi bir hedef mutlaka vardır. Çünkü 
Avrupa, ekonomisini ve refahını koruyabilmek 
için siyasal gücünü ve birliğini korumaya mec
burdur arkadaşlarım. 1970 tarihinde Münih 
toplantısında, Karma Komisyon toplantısında 
Fransız Milletvekili Couste, bu hedefi gayet re
alist olarak açıklamıştı. «Ankara Andlaşması» 
demişti Mösyö Couste, «siyasal yönü olan bir 
andlaşmadır; Orta Doğuda Sovyetlerin durumu
nu dikkate almaya mecburuz.» 

'Gerçekten değerli arkadaşlarım, Katma Pro
tokolün Brüksel'de imzası sıralarında Münih'te 
toplanan Ortaklık Dışişleri bakanları, Avrupa 
Ekonomik Topluluğunun savunma ve dış politi
ka görüşlerini tesbitle meşgul idiler. 

Değerli arkadaşlarım, 
İBilindiği üzere siyasal entegrasyon fikri Av

rupa'da yeni değildir. 18 nci yüzyılda isviçre 
ilk kez siyasal entegrasyon fikrimi gerçekleş
tirmiş bir ülkedir. Bunu Bismark'm tecrübesi 
izlemiştir. Bismark, muhtelif prenslikleri birleş
tirmek suretiyle Alman Gümrük Birliğini, 
«Zol veren» i kurmuştur. 

iGcrülüyor ki, iktisadi çıkarlarda beraberlik, 
siyasal birliğin ilk şartı oluyor. Nitekim, bugün 
Federal Almanya, Doğu Almanya ile birleşmesi
ni silâh gücü ile değil, zaman içimde Ortak Pa
zarın yaratacağı ekonomik ilişkilerde görmek
tedir. 

Ortak Pazar, başlangıçta da bir ekonomik 
zaruretten, Avrupa'nın kendi kendine yardımı 
zorunluğumdan doğmuştur, ikinci Cihan Sava
şından sonra Amerika Birleşik Devletleri, Sov
yetler karşısında Avrupa'ya yaptığı yardımı 
sürdürememiş, altı Avrupa ülkesi önce 1961 de 
«Avrupa Kömür ve Çelik Birliği» ni, 1087 de 
«Avrupa Atom Birliği (Euro Atom)» ni ve ni
hayet 1957 tarihinde Roma Anlaşması ile Or
tak Pazarı kurmuşlardır. 1957 de Roma Anlaş
ması ile kurulmuş olan bu birliğim ağır basan 
yönü, elbette ekonomik yönüdür. Ancak mese
lenin geleceğini ve siyasal niteliğini bir an için 
gözden uzak tutmamak gerekir. 

Değerli arkadaşlarım, 
Biz Avrupalı bir Türkiye olacak mıyız? 

Problemin bir yönü de budur. 
Ne demek Avrupalı bir Türkiye olmak? 
Değerli arkadaşlarım, bu hedefi, 1963 yılın

da imzalanmış olan Ankara Anlaşması değil, 
bu hedefi büyük Atatürk çizmiştir. «Atatürk 
medeniyet seviyesi» dediği zaman, bunun içeri
sinde Batılı olmak fikri ve şuuru vardır. Bu 
yani bir şey değildir, öyleyse, Atatürk'ten, bü
yük Ata'dan miras aldığımız bir şuuru, bir fel
sefeyi uygulamaya mecburuz tabiatiyle biz, bir 
Avrupa Birliğinin, Avrupa ile bir kader birli
ğinin dışına çıkmak tasavvurunda olan bir ülke 
değiliz. Bu memleketin milletvekilleri olarak 
elbette biz, Batılı bir anlayışa sahibolarak Tür
kiye'nin geleceğinin ve refahının ancak Batı 
ile kader birliği yapmiak suretiyle mümkün ola. 
cağı inancındayız; ama bu kader birliğinin bi
zim menfaatlerimizi ezmemesi şartiyle, bizim 
millet olarak geleceğimizi asla gölgelememesi 
kayıt ve şartiyle değerli arkadaşlarım. Şimdi 
asıl münakaşamızın zannediyorum ağırlığı bu
radadır. Yani ne alıyoruz, ne veriyoruz? Bir 
balans var mıdır? Münakaşasının hedefi bu
dur. 

Aslında, Avrupa Birliğini, entegrasyonu in
kâr eden ve bunun zararlı olduğuna inanan ar
kadaşlarımız zannediyorum, ki, hiç denecek ka-
dar az mesabededir. Zaten problem halledilmiş; 
önce Birleşmiş Milletlere girmişiz, 1948 de Av
rupa Konseyine girmişiz... Bu da Avrupia ile 
kader birliği yapmak değil de nedir? Bir ka
der birliği içine girmişiz. UNESCO'ya girmişiz.. 
Şimdi bütün bu merhalelerden sonra, «Bir Av
rupa entegrasyonu içinde Türkiye olsun mu ol
masın mı?» münakaşasında elbette suale olum
lu cevap vermeye mecburuz. Türkiye elbette bu 
entegrasyonun içinde olacaktır. 

Bâzı görüşler; «Bu birlik içinde eririz» şek
linde belirmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, 1926 da Medeni Ka
nunu İsviçre'den alarak uygulamışız, Almanya'
dan Ticaret Kanununu alarak uygulamışız ve 
Ceza Kanununu italya'dan alarak uygulamışız, 
erimemişiz; şimdi elbette, Avrupa ile bir ka
der birliği içinde erimek Türk Milleti için ba
his konusu olamaz. Bu, kendimize olan güveni
mizi reddetmek, kendimizi inkâr etmek <anlamı-
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na gelir. Biz, Avrupalı bir zihniyetle Avrupa 
Birliği içinde o esere katkıda bulunacak kadar 
güçlü bir Türkiye olmanın mücadelesini yap
maya mecburuz. Hareket noktamız o olmalıdır. 
Bu açıdan meseleyi değerlendirmeye mecbu
ruz. Bir Avrupa entegrasyonu içerisinde Tür
kiye'ye elbette akıl yoluyla, millî menfaatlerini 
koruyarak ve bu millî menfaatler üzerinde titiz 
olarak istikametini tâyin edecektir ve bu açı
dan katma protokolü değerlendirecektir değer
li arkadaşlarım. Bunun şartı, her zaman söyle
diğimiz gibi, kısır politik çekişmelere son ve
rip, bütün imkânlarımızı seferber ederek Or
tak Pazarla rekabet gücüne sahip bir endüstri 
kurmaktır arkadaşlarım. 

Ortak Pazar, her şeyden evvel bir amansız 
rekabet sistemidir. Bu amansız rekabet siste
mi içerisinde fiyat mücadelesi, kalite mücade
lesi diye büyük iki mücadele vardır. Tasavvur 
ediniz, Avrupa'nın en kalkınmış, en ileri en
düstriyel altı ülkesinin pazarlarına kendi en
düstri mallarınızı dökeceksiniz ve onların mal-
lariyle, onların mahsulleriyle mücadele ede
ceksiniz. Sizin pazarlarınızda, en ileri altı ülke
nin maddeleri ve mallariyle bir amansız müca
dele vereceksiniz. Bu mücadeleyi göze alabil
mek için, elbette ki, birçok problemi halletmek 
icabeder. 

Tabiî bütün bunları biz zaman içerisinde 
söylemişiz; komisyonlarda söylemişiz, dışiarıda 
söylemişiz, Mecliste söylemişiz, basma demeç 
vererek söylemişiz ve geçmiş iktidarı ikaz et
mişiz değerli arkadaşlarım. 

Sayın Oğuz, «Hazırlık dönemi ihmal edil
miş, değerlendirilmemiş dönem değildir» dedi
ler dün. 

Değerli arkadaşlarım, müşahhas örnek iste
riz. Hazırlık döneminde ne yapılmıştır. Türk 
ekonomisini güçlü kılabilecek, Türk ekonomi
sini böylesine şiddetli, çetin bir mücadelenin 
içerisinde, rekabetin içerisinde güçlü kılabile
cek nasıl bir hazırlık yapılmıştır? Müşahhas mi
sal göstermeleri gerekirdi, bir örnek gösterile
memiştir. 

Biz, «Hazırlık dönemi boş geçmesin, Devleti 
disipline edelim, en alt kademeden, en üst ka
demeye kadar Türk ekonomisini disipline ede
lim» diye bar bar bağırmışız; ama Türk ekono
misini bir perişanlıktan kurtarmak, kendileri 
de kabul ederler ki, mümkün olamamıştır. 

Devletin kontrol edici gücünü ortaya sür
düğümüz zaman kıyamet kopmuştur ve kıya
met kopmaktadır. Devlet kontrolünü elbette 
yapacaktır değeri arkadaşlarım. Devlet, ver
gisini ödemiş ihracatçıya öncelik tanıyacak, 
elbette tanıyacak muhterem arkadaşlarım. Na
muslu tüccara prim verecek Devlet. O zaman 
kıyamet koyuyor... Türkiye'de ticaret bayatı
nın hangi şirketler elinde, hangi zihniyetler 
eliınde olduğunu hepimiz biliyoruz. Öyle ise, 
Devletin bugüne kadar yaratamadığı disiplini, 
otoriteyi bundan sonra ekonomik hayat içeri
sinde yaratmasına elbirliği ile yardımcı olmaya 
mecburuz. 

Değerli arjkadaşlarım. 
Katma Protokolün birkaç maddesini anahat-

lariyle eleştirmek istiyorum. Müsaadenizle bu 
eriştirmelerden önce bir hükme varmak istiyo
rum. Varacağım hüküm şudur arkadaşlarım: 

Bu haliyle ve Türkiye'nin bugünkü ekono
mik düzensizliği karşısında Katma Protokol, 
Türkiye için gerçekten ağır ve tehlikeli hüküm
ler taşımaktadır. Bu Katma Protokolle geçiş 
dönemine girmek, yurdumuz için telâfisi im
kânsız zararlar getirebilir. Bunu, bilhassa, al
tını çizerek zikretmek istiyorum, tarih huzurun
da konuşmak istiyorum. 

Sayın Olcay Ijiraz önce, «Buradaki görüşme, 
konuşmalardan esinlenerek noksanları düzelt
mek vazifemizdir» buyurdular. Ama değerli 
arkadaşlarım kabul edin ki, Katma Protokol, her 
istediğiniz zaman tek taraflı değiştireceğiniz 
bir belge değildir. Öyle ise, Yüce Meclisin 
tasdikinden geçmeden önce meseleye bir hal ça
resi bulup, menfaatijerimizin gerektirdiğini yap
maya mecburuz. Yojksa, alelade bir mektup 
olsa, mektup teıatisiyle halledilebilecek bir 
dâva olsa, - kendileri de daha iyi bilirler, ben
den daha çok yetki ile meseleye bakmaktadır
lar - meseleyi halletmek kolay; lama imza koy
duğunuz ve nihayet parlâmentoların, millî ira
delerin tasdikiniden geçireceğiniz kanunlaşmış 
bir belgeyi, karşı tarafın izni olmaksızın de
ğiştirmek mümkün değildir. 

Daha aşağıda göreceğiz. Katma Protokolde 
öyle hüjkümler mevcut ki, hakikaten bütün 
irademizi, bütün hüjkümranlık haklarımızı kar
şı tarafta devretmişiz arkadaşlarım. AET bize 
empoze edecektir, Ortaklık Konseyi bize eın-
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poze edecektir ve biz bunu jkabule âdeta mec
bur bırakılıyoruz. 

Şimdi, bunu en halisane temenniler içer'lsin-
de, en iyi niyetlerle ifiade ettik ve başka tür
lü tefsir edilmemesini istirham ediyorum. Yine 
öyle kabul etsinler; ama zararın neresinden 
dönersek kârdır» fehvasınca biz diyoruz ki, 
Türkiye'nin hülkümranlık hıaklariyle, ekonomik 
gelişmesiyle ve geleceği ile tezada düşmiyecak, 
Türkiye'nin bekasını, ekonomik /bekasını sağla
yabilecek bir şerefli protokolün altına imza 
atmajkta; evet! Hükümetten de, hattâ Adalet 
Partisi Grupundan da daha önce elbetteki Tür
kiye'nin millî çıkarları gerçekleşirse, biz de be
raberiz, birlikte hareket ederiz; ama yarın, 
«Bunlar niçin Isöylenmedi, niçin bu derece 
önemli bir olay, önemli bir müessese görüşü-
lür|ken ikazlar yapılmadı?» denmesin. Hükü
metler de yarın, bizi, «Siz mOletvekilIıeri olarak 
ikaz vazifenizi yapmadınız» diye itham etme
sinler ıdiye, son vazifemizi burada serinkan
lılıkla ve aklın çizgisinde yapmaya kendimizi 
mecbur hissediyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, bu Protokol'de laleyhi-
mize işliyen bir denge daha doğrusu aleyhimi
ze bir dengesizlijk ve bizi mahkûm edecek tara
fımızdan verilmiş tâvizler mevcuttur. 

Bunlar nedir? 
Ankara Aül&Şnııasının 2 noi ve 4 ncü mad

delerine bakalım. Bu kürsüden bu maddeler 
okundu; lama bir kez daha okumakta fayda 
görüyorum. 

2 nci maddede «Taraflar arasında (ticari ve 
ekonomik ilişkileri 'aralıksız ve dengeli olarak 
güçlendirmek,» terimi geçmektedir. Keza 4 ncü 
maddede de, «Âkıd Taraflar, karşılıklı ve den
geli yükümlülükler ©sası üzerinden» deyimi 
vardır. Yani, her ilki maddede müşterek olan 
nokta; karşılıklı tâvizlerde dengenin şart olu
şudur. 

Şimdi, bu .denge mevcut mudur, değil mi
dir? 

Dengenin mevcudolup olmadığını maddeleri, 
eleştirmek suretiyle ortaya koyacak ve ispatlı-
yacağız, 

Kısaca arz ©diyorum değerli arkadaşlarım, 
bilindiği gübİ i|ki liste var; birisii 12 yıllık liste, 
diğeri 22 yıllı|k liste. Bâzı mal ve mamullerin 

gümrüğünü 12 yılda sıfıra indireceksiniz, bâzı
larını 22 yılda sıfıra indireceksiniz. 

Protokolün 10 ncu maddesi, 12 yıllık liste
nin nasıl uygulanacağını gösteriyor. 12 yıllık 
listede olıan maddelere gümrük imdirimi yüzde 
10 ile başlıyor ve 12 yıl sonunda sıfır oluyor. 
Protokolün 11 noi maddemde 22 yıllık listeler
deki maddelerde gümrülk indiriminim niasıl uygu
lanacağı laçıklanıyor; bu da bilindiği üzere yüz
de 5 ile başlıyor ve yüzde 10 olarak devam edi
yor ve 22 yıl sonunda sıfır oluyor. 

Değerli arkadaşlarım, önemli olıan bu indi
rimlerin yüzde oranından çok bu listelerde han
gi maddelerin bulunduğudur. Yani, bilindi
ği gibi 1987 yılı referans yılı oilarak kabul edil
miş, 12 yıllık ve 22 yıllık listeler hazırlanırken 
1967 yılında topluluktan yaptığımız ithalât 
esas kabul edilmiştir ve denmiştir ki, bu mikta
rın, yani 1967 referans yıllında topluluktan 
yaptığımız ithalâtın yüzde 55 ini teşkil eden 
değerdeki maddelerin gümrüğü 12 yıMıa, yüz
de 45 ini teşkil eden değerdeki maddelerin 
gümrüğü 22 yılda sıfıra Andirilıecektir. 

Arkadaşlarım, 
Bizce meselenin ağırlık ve önem kazanmış 

olan noktası şudur: Bu 12 yılık listede ilk 
ağızda zarar görecek endüstri mamullerimiz 
hangi esdsia göre tesbiıt edilmiştir? Bunlar 
ilmî ve objektif esaslara göre tesbit edilmiş 
midir? Feda edilecek veya korunacak olan 
endüstri bilimsel hesaplarla tesbit edilerek liis-
teler ona göre mi tanzim edilmiştir, yoksa ba
şıboş bir şekilde mi tanzim edilmiştir? 

iddia ediyoruz ki, bu listeler gerçekten il
min verilerinin dışında tesbit edilmiştir ve ma
alesef tamamiiyle tesadüflere terk edilerek tes
bit edilmiştir. 

BAŞKAN — Sayın Özdenoğlu, bir bıtsusu 
istirham edeceğim; takdir edeceğinizi de tah
min ederim, isiz de beyanınızda ifade ettiniz, 
«Madde kapsamı içinde tümü üzerinde görüşe
ceğim» dediniz, fakat usulümüz madde üzerin
de konuşmaya sizi davet etmektir. Büraz tel
his ederseniz çok memnun olacağım. Böylelikle 
telif etmiş olacağız, yani sizin usule uygun 
hareketinizi sağlamış olacağız. Çünkü, madde 
dışında konuşuyorsunuz. 

ŞÎNASÎ ÖZDENOĞLU (Devamla) — Sayın 
Başkanım, takdir buyurursunuz ki, bu kanu
nun özelliği var. Bu madde okunacak olursa... 



M. Meclisi B : 124 2 . 7 . 1971 O : 1 

BAŞKAN — Kanunda olabilir ama, usulde 
özellik yok. Onu hatırlatıyorum . 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Devamla) — Bu 
madde okunacak olursa, kanunun özelliği aşi
kâr olarak görülecektir. İkazınıza teşekkür ede
rim. 

BAŞKAN — Rica edeceğim; tümü üzerinde 
değil. 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Devamla) — Tabiî, 
ama zannediyorum ki zaman bakımından her 
halde bir taşmam yok. 

BAŞKAN — Hayır, ben maddeye intikal et
meniz için ikazda bulundum. 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Devamla) — De
ğerli arkadaşlarım, 

Daha 1968 yılında Devlet Plânlama Teşkilâ
tı bir sanayi raporu hazırlamış ve hangi sanayi 
kollarını feda edip, hangilerini korumak gerek
tiğini bu raporda bildirmiştir. Bu, aslında acele 
bir çalışma idi ve bu rapor topluluğa müsvet-
te şekilde verilmişti. 1970 yılında- Brüksel'de 
yapılan toplantıda gerektiği gibi savunulma
mış olduğu için, bu tekliflerimiz topluluk tara
fından maalesef reddedilmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, 
Devlet Plânlama Teşkilâtı ne istiyordu? 

Devlet Plânlama Teşkilâtı şunu istiyordu : 
1. 22 yıllık liste yüzde 45 ten yüzde 50 ye 

çıkarılmalıdır, yani feda edemiyeceğimiz ve 
asıl koruyacağımız sanayi maddelerini ihtiva 
eden liste yüzde 45 ten yüzde 50 ye çıkarılma
lıdır. Bunun mânası da, bildiğiniz gibi, 12 yıl
lık listeden 22 yıllık listeye yüzde 5 oranında 
daha madde aktaralım idi. 

Devlet Plânlama Teşkilâtı şunu da istiyor
du 

Atina Anlaşması ile Yunanistan'a verilmiş 
olan tavizler bize de tanınsın. Türkiye'de yeni 
bdr sanayi kurulması halinde bu sanayi korun
mak için Türkiye'ye koruma hükümleri itiba
riyle avantajlar tanınsın isteniyordu. Bu iste
nen neydi? 12 yıllık üsteden yüzde 12,5 ora
nındaki maddeyi 22 yıllık listeye aktarmak yet
kisi Türk Hükümetine verilmelidir ve böylece 
22 yıllık liste muhtevası yüzde 62,5 olmalıdır, 
isteniyordu Plânlamanın bu isteği de maalesef 
reddedilmiştir. 

Değerli milletvekilleri, üzerinde ısrarla dur
duğumuz bu 12 nci madde koruma hükümlerini 

getiren maddedir. Ancak, inancımıza göre, bun
lar yetersiz koruma hükümleri getirmekte
dir. 

Arkadaşlarım, koruma tedbirlerimiz nedir? 
Türkiye, Ortaklık Konseyinin izini ile 12 yıllık 
listenin yüzde 10 unu 22 yıllık listeye aktara
bilecek. Bu değişikliği biz 8 yıl içinde yapaca
ğız, 8 yıl geçtikten sonra yapamıyacağız. 

Yine Ortaklık Konseyinin izni ile Türkiye, 
12 yıllık listenin yüzde 10 unu geçmemek şartı 
ile, listedeki endüstriyi korumak amacı ile ve 
yüzde 25 oranını taşmamak şartı ile vergi koya
bilecektir. Neden? Yeni bir sanayinin kurulma
sı veya kurulmuş bir sanayiin gelişmesini sağ
lamak amaciyle. 

Prensip güzel, ama bu aktarmaya ilişkin za
rureti ve yetkiyi Mm tâyin ve takdir edecek
tir? Ortaklık Konseyi takdir edecektir. Böyle 
bir zaruret gerçekten mevcudolduğu halde, Or
taklık Konseyi «hayır» derse ne olacaktır?. 

Demek ki, «Koruma tedbiri» diye arkasına 
sığınmak istediğimiz tedbirler aslında bize bir 
avantaj sağlamıyor, bizim için bir teminat sa
yılmıyor. Biz bunu teminat sayamıyoruz. 

Ortaklık Konseyinde iki taraf var; bir 6 1ar, 
bir de biz. Kararlar ittifaklar alınır yüksek ma
lûmunuz ve bizim veto hakkımız yoktur. Yani, 
açıkça gözüküyor M, değerli arkadaşlarım, tam 
mânasiyle ve tek taraflı olarak takdiri Ortaklık 
Konseyine tanımış oluyoruz. 

Şimdi, dikkat buyurunuz değerli arkadaş
larım, bu liste aktarmalanndaki güçlüğü fark 
etmek mümkün: Listedeki oranlar değişmiye-
cck... Yani, 12 yıllık liste yüzde 55, 22 yıllık 
liste yüzde 45 de kalmakta devam ediyor. Bu 
maddedeki hakkımızı kullanıp da, 12 yıllık liste
den yüzde 10 değerindeki endüstri maddelerini 
22 yıllık listeye aktardığımız takdirde, 22 yıllık 
listeden de yine yüzde 10 değerindeki endüstri 
kalemlerini alıp 12 yıllık listeye aktarmaya 
mecbursunuz. Bir başka deyimle, korumaya 
mecbur olduğunuz bir sanayii daha hızlı güm
rük indirimine tabi bir listeye aktarıyorsunuz. 
Yani bir yandan 12 yıllık listeden alıyorsunuz, 
fakat 22 yıllık yavaş indirim listesine aldığınız 
mallara mukabil 22 yıllık listenin münderecatı 
oran itibariyle değişmiyeceği için, yavaş indiri
me tabi olmasını istediğiniz maddeleri hızlı in
dirim listesine alıyorsunuz ve bu bir anlamda 
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Türk ekonomisini zedeliyor, bize bir avantaj 
sağlamıyor. Yani, bu sırtımızı dayayacağımız 
ciddî bir koruma hükmü değil, arkadaşlarım. 
Böylece 12 nci maddedeki koruma tedbirleri, 
işlemesi güç bir sistem halinde karşımıza çıkı
yor ve nihayet kâğıt üzerinde bir korumadan 
ileri gitmiyor. 

Şimdi, değerli arkadaşlarım, yarım yüzyıla 
yakın bir zamandır yoksul bir millet olarak bin-
bir emekle ve fedakârlıkla kurduğumuz millî 
endüstrimiz var. Bu endüstriyi en kısa zaman 
içerisinde, en hızlı hamlalerle modern teknoloji 
çizgisine ulaştırmaya ve bunun için de, ne pa
hasına olursa olsun koruma ve güçlendirme ted
birleri almaya mecburuz. 

Ereğli Demir - Çelik, Yarımca Petro - Kim
ya, Seydişehir Alüminyum tesisleri gibi dev 
tesislerimiz nasıl korunacaktır?,. Biz bu Katma 
Protokolde millî endüstrimizi koruyacak bir 
teminat görmemekteyiz. Meselâ SEKA "madde
leri 22 yıllık listededir. Bunların serbest dola
şım şekli, süresi, şartlan Ortaklık Konseyince 
kararlaştırılacaktır. Yani burada da bütün inisi
yatif Ortaklık Konseyinin elinde olacaktır. Bu 
vJr koruma garantisi sayılabilir mî? Karşı gö
rüşteki arkadaşlarıma ve Sayın Komisyona sor
mak isterim,.. 

Sevgili arkadaşlarım, geçiş dönemi, himaye
den rekabete geçiş demektir. Gümrükleri yavaş 
yavaş indirecek ve katı gerçeklerle yüz yüze ka
lacaksınız. Ne var ki, 12 yıllık listede şu var, 
bu var, gümrüğü ilk hamlede yüzde 10 indir
meye başlıyorsunuz... 

Değerli arkadaşlarım, öyle sanayiiniz var ki, 
değil yüzde 10 indirimle, yüzde 1 indirimle za
rar görecektir, barmamıyacaktır. Bu konu
lar üzerinde dikkatlerini çekmek istiyorum yet
kililerin. 

Bu Protokolde millî endüstriyi korumamız 
mümkün değildir arkadaşlarım. Biz bu gerçek
leri Katma Protokol imza edilmeden de söyle
miş, haykırmıştık; «Plânlamanın görüşüne de
ğer verilsin.» demiştik ve nihayet «Sanayi, ob
jektif kıstaslarla iki listeye tabi tutulmalıdır; 
birincisi feda edilecek sanayi, ikincisi koruna
cak, feda edilmiyecek sanayi.» demiştik. 

Ortak Pazarın bize vuracağı noktalar nere
lerdir, bu noktalarda nasıl güçlü olabiliriz, han
gi mamullerimize 6 larda pazar bulabiliriz, han-

2 . 7 . 1971 O : 1 

gi ithalâtımızın yerine Türkiye'de bir ikame 
ekonomisi kurulabilir ?.. 

Bu sorunlara ait hesaplar bilimsel şekilde ve 
en ince teferruatına kadar yapıldıktan sonra, 
listeler bu esas üzerinden tanzim edilmeli idi. 
Ne yazık ki, bizim tavsiyelerimize değer veril
memiş ve Katma Proktolün hazırlanması bir 
çeşit olup bittiye getirilmiştir. Dönülsün diyo
rum; iş bu hâle gelmiş, ama millî bekamız bahis 
konusudur, millî endüstrimizin geleceği bahis 
konusudur, öyleyse bu noktadan dönülsün. Yok
sa, bisim haysiyetimizle kabili telif, bizim millî 
menfaatlerimizi garanti eden bir Katma Pro
tokolün altına imza koyarken en az arkadaşla
rım kadar ben de acele etmek isterim. 

Saym milletvekilleri, Katma Protokolün en 
çarpıcı ve bizim için en talihsiz hükümlerini 
eleştireceğimi başlangıçta arz etmiştim. Gördük 
ki, 12 madde ile getirilen koruma hükümlerinin 
şifa verici hiçbir tarafı yok. 

Şimdi 14 ncü maddeye İnşaca temas edece
ğim. Bu 14 ncü madde,.. 

BAŞKAN — Efendim.,' biraz da 1 nci mad
deye temas etseniz, Sayın özdenoğla, müzakere 
ettiğimiz kanunun 1 nci maddesine... 

SİNASİ ÖEDESTOĞLÜ (Devamla) — Efen
dim, bu kanunun 1 nci maddesi Protokolün bü
tün maddelerini kapsıyor, lütfedin... 

BAŞKAN — Efendim, tümü üzerinde görüş
memiş olmak, belki bir -kifayeti müzakere tak
riri elolayısıiyle tüm yazılarınızı okumaya mâni 
olur. ben mâni olmak istsmiyormn, ama kısa 
kısa istirham ediyorum. 1 nci maddeye intikal 
buyurun, siz 14 ncü maddeden bahsediyorsu
nuz, 14 ncü madde müzakere edilmiyor. 

SİNASİ ÖZDJ3NOĞLU (Devamla) — Efen
dim, 14 ncü madde kanunda değil, Katma Pro
tokolün 14 ncü maddesi, Saym Başkan. 

BAŞKAN — Biliyorum efendim; neresi ol
duğunu biliyorum. Yalnız 1 nci maddeyle ilgili 
beyanda bulunun, 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Devamla) — Ben 
burada bir vardfe yapıyorum, anlayışla karşıla
yacağınızı umarım, rica ederini ve benim... 

BAŞKAN — Ben aksini söylemiyorum, ama. 
SİNASİ ÖZDEMÛÖLU (Devamla) — Benim 

konuşmam üzerindeki hassasiyetinizin mucip se
bebini anlamak mümkün değildir Saym Başka
nım. Lütfedin, şahsiyetinizden... 
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BAŞKAN -— Mucip sebepleri, usule uygun 
hareket etmemiş olmaktır... 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Devamla) — Şahsi
yetinizden beklenen soğukkanlı... 

BAŞKAN — Çok rica ederim, şahsiyet mese
lesi değil, vazife meselesidir. 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Devamla) — Çok ri
ca ederim, burada tarafsız olmaya mecbursu
nuz. 

BAŞKAN — Siz de usulün gereğini yapınız. 
SİNASİ ÖZDENOĞLU (Devamla) — Değer

li arkadaşlarım, ben vazifemi yapıyorum; bun
lar zabıtlara geçecektir, gelecek kuşaklar için 
de ibret olsun diye inandıklarımızı ve bilimin 
gereklerini konuşuyoruz. Şahsi hiçbir maksadı
mız yoktur. 

BAŞKAN — Konuşun efendim, kısa kısa ko
nuşun diyorum; tümü üzerinde müzakere yapıl
mıyor. 

ŞÎNAiSİ ÖZDENOĞLU (Devamla) — Sayın 
Başkanım, bizim bir zaman hakkımız vardır, 
ona »da mildahajle ötmek zatıâlinizin hakkı de
ğildir elbette. 

BAŞKAN — Benim hakkım, 1 nci maddeyi 
müzakere ediyoruz diyorum ıSayın Özdenoğlu. 

ŞÎNASÎ ÖZDENOĞLU (Devamla) — Sayın 
Başkanım, :bir kere dalha 'tasarının 1 nci mad
desi okunsun. Çok açık -olarak şümulü cartada
dır, katıma protokolün tamamını kapsamakta
dır efendim. Lütfediniz, bir kere daha okunsun, 
eğer aramızda 'bir ihtilâf varsa.. 

İBAŞKAN — Peki efendim, peki... Sizin be
yanınız zapta geçti zaten, «ben (tümü üzerinde 
konuşacağım» -dediniz. Ben onun ikazını yapı
yorum. 

ŞİNASÎ ÖZDENOĞLU (Devamla) — Sayın 
Başkanım, bu tasarının bir özelliği vardır, o 
özellik yüksek dikkatinizden elbette kaçma
mıştır. 

Değerli, arkadaşlarım, 
Bu 14 neti maddeye göre, Ttkrikiye ikili bir 

anlaşma ile her hangi bir ülkeye gümrük indi
rimi yaptığı zaman, aynı indirimi ortaklık üye
lerine de yapmıya nıectburdur. Şimdi bunun kar
şılığı var mı? Yani, biz üçüncü dıir ülke ile bir 
ikili anlaşma yaptığımız zaman o ülkeye yap
tığımız gümrük indirimini ortaklık ülkelerine 
tatibik etmeye meöburuz. Bunun karşılığı nere
de? 
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Değerli arkadaşlarım, bunun karşılığı yok. 
Ortaklık ülkeleri geri kalmış ülkelerle -birtakım 
anlaşmalar yapmakta ve onlara gümrük mua
fiyetleri tanımaktadır, gazetelerde okuyoruz, 
Afrika devletleri ide dâhil olmak üzere birtakım 
geri kalmış ülkelerle tercihli anlaşmalar yapı
yorlar ve bu ülkelere gerçekten tâvizler veri
yorlar. Şimdi, bize verilen tâvizlerle bu tâvizler 
arasında aşağı - yukarı faırfc yok. !Bir noktada 
14 noü madde hükmü de tek taraflı işliyor, or
taklık devletleri benden beklediği tâvizleri bana 
vermiyor. Yine ortaklık, İspanya, İsrail, Yugos
lavya, Fals ve Tunus ile tencihli anlaşmalar yap
mış ve onlara gümrüklerde fcirtakım tâvizler 
vermiştri. Bu tâvizlerin Türkiye'ye tanınacağına 
ıdair katana protokolde bir hüküm yok. öyleyse, 
14 ncü madde bizi tek taraflı bir indirim aorun-
lıığuna götürmektedir. Bu da mütekabiliyet 
esaslarına aykırıdır, yani bulada da denge 
yoktur. 

Değerli arkadaşlarım; 
«Türkiye, Lozan gibi şerefli merhalelerden 

sonra, ıbu biçimde hükümranlık haklarımızı kı-
sıtljyacak nitelikteki belgelerin altına artık imza 
koymamalıdır» demiştik, bu kürsüden aynı ka
naatimizi tekrar ediyorum : Evet, Türkiye bu 
katma protokolün altına imza koymamalıdır, 
'bir tarihî sorumluluk duygusu içerisinde bu 
katma protokolü yeniden gözden geçirmelidir, 

Değerli arkadaşlarım, 
52 nci madde vardır, bu madde hayatî bir 

maddedir. Biz, yabancı sermaye konusunda da
ha fazla sömürülmiyelim derken, toparlanalım 
derken, 'bu madde elimizi kolumuzu bağlıyor. 
Biliyorsunuz, prensip itibariyle yabancı serma
ye kârı 'bizde liberedir, kârın tamaımı dışarıya 
transfer edilmektedir. Son zamanlarda ortaya 
konuHmuş olan rakamlar ispatlamıştır ki, dışarı
dan getirilen yabancı sermaye, daha fazlasını 
kâr transferi olarak tekrar götürmektedir. Bu 
yaıbancı sermaye dramı 52 nci maddeyle daha 
da ağıırlaşıyor. Yabancı sermaye, kârını peyder
pey transfer için hüküm koymak haklarından 
(bizi yofksun İhale getiriyor. Ne diyor? «Cari 
ödemelerle zarar verecek yeni kısıtlamalar ko
yamazsınız.» Yani, kâr transferini taksite bağ
lamak haMamdan beni .mahram ediyor. 

55 nci madde Var; ne diyor? Bu da, bizim 
ROD ülkeleriyle, yani Pakistan, iran ille yap-
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tığımız anlaşmadaki haMarıimızı, yetilerimizi 
kısıtlıyor ve (bizi ancak Ortaklık Konseyinin 
takdiri ile karar vermek durumunda bırakı
yor, Böylece, hükümranlık haklarımız 55 mci 
madde âite de zedelenmiş oluyor. 

Tanım ürünlerimiz konusuna da değinmek 
işitiyorum. 

Katma Protokolün 33 noü maddesine göre, 
tanım ürünlerinin seıibest dolaşımı ancak 22 yıl-
ıda sağlanacaktır. Bu 22 yıü içinde ne alacak
tır? Avrupa Ekonomik Topluluğu, ortak ta
rım politikasının emrettiği tedbirleri uygula
yıp uygulamadığımızı izliyecektir. Eğer biz 
(bu tedbirleri uygularsak, onlar da 22 yıl son
ra gümrükleri sıfıra indireceklerdir. 

Kısacası, bu protokolde bize verileni taviz
lerden hiçbirisi - kuru üzüm ve tütün hariç -
sıfır tarife değildir. Meselâ; fındıkta 18 700 
tonluk Obdr kontenjan, yüzde 2,5 gümrük oranı 
içinde uygulanacaktır. Kuru incirde gümrük
ler 3 yıl içimde sıfıra indirilecektir. Asıl ihraç 
ürünümüz olan narenciyeye gelince; porta
kalda yüzde 60, mandalina ve limonda yüzde 
50 gümrük uygulanacak. Fas ve Tunus t a bu 
indirim yüzfle 80 dür. ispanya ve İsrail'e bize 
uygulanan tarife uygulanmaktadır. Şarapla
rımıza ise ancak yüzde 60 lık foir indirim uy
gulanacaktır. Tarım ürünleri konusunda geti
rilmiş olan bu tâvizlerim de TürMye için tatmin
kâr tâvizler olduğu hiçjbir zaman söylenemez. 

Tanm ürünleri konusunda gözden kaçmıyan 
bir gerçek daha var : Ortaklık ülkeleri bütün 
dıünya ülkelerine kur yapmaktadırlar. Madem
ki biz Türkiye olarak kaderimizi Ortak Pazar
la birleştirme çabalan içinde olan bir ülkeyiz; 
löyleyse Ortak Pazar hssâ diğer ülkelerden 
farklı itoir işleme talbi tutmalıdır, bize daha 
fazla taviz vermeldir, diyoruz. 

Üçüncü ülkelere tanınan taviz konusunu, 
h'iz, 29 Eylül 1970 te Leiden'de yapılan toplan
tıya götürdük. Almanya'da yayınlanmış olan 
Die Weİt gazetesinin ibir haiberi üzerine Ortak
lık Komisyonuma bir sual ©örtmüştüm, demiş
tim ki : «Türkiye, simidi topluluğa katılmak 
istdyen EPTA devMlerinlden ve öteki ülkeler
den çlok ayrı güçlüklerle karşı karşıyadır. Her 
iki dön/emi, ,bir dönem içine sığdırmaya mec-
Iburuz. Hazırlık döneminden geçiş dönemine 
geçiyoruz, hazırlık dönemini uzatmıyoruz, öy
leyse (bu SM dönemlin hakkını geçiş döneminde 

vermeye medbur haldeyiz. Bu münasebetle, 
TünMye'min topluluk üyesi diğer ülkelere na
zaran daha rüçlhanll bir durumu olmalıdır. 
Üçüncü devletlere bize tanınan bu avantajlar 
niçin tanınıyor, bumu sormak hakkımızdır.» 

Üzüntüyle if aide letmek isterim ki, sorumlu 
komisyon bu sorumuza da tatmin edici bir ce
vap verememiştir. » 

Komşumuz Yunanistan'a gelince; Ortak
lık tarafından, [Devletler Hukukundaki terimle 
«En ziyade müsaadeye mazhar Devlet» muame
lesi görmektedir. Atina Anlaşmasının sağladığı 
ıbütün imkânlardan faydalanmakta, yürütülen 
şimdiki rejim Yunanistan'ın ekonomik çıkarlaj-
rını hiçjbir sureltle etkilememektedir. Ortaklık^ 
Şulbalt 1970 e kadar Yunanistan'a tanm ürün
lerinde sıfır tarife ve iç rejiim tarifesi uygula
mıştır. Bu taroMem sonra da bâzı tanm ürün-
lerinlde bir miktar vergi koymuştur. Ama, 1970 
yılı Şubat ayına kadar sıfır gümrükle tarım 
ürünlerini satmıştır. Aynı zamanda tütünde 
bir mubayaa garantisi vermiştir. Nasıl vermiş
tir bu garantiyi?. Ortaklık, tütün piyasası Yu
nan tütününe doymadan bizden tütün almamak
tadır. Atina Anlaşması halen yürürlüktedir. 
Fransa ve İtalya, şark tütünü ihtiyacının yüz
de 60'ını Yunanistan'dan temin ederler, biz de 
geri kalan üç devlete satabiliriz. Bunlar, Al
manya, Holânda ve Belçikadır. Lüksemburg'u 
tüketim kapasitesi bakımından saymıyorum. Bu 
üç Devlet bile harmanlannda mutlaka Yunan 
tütünü kullanırlar, ondan sonra bizim tütünle
rimize müracaat ederler. Demek M, ortaklık dev
letleri, tütünde Yunanistan'a açıkça bir ihracat 
garantisi tanımışlardır. Bu garanti bize veril
memiştir. 

Şu durumda Ortaklık, tütündeki konten
janını kaldırsa bile, satabileceğimiz nedir? Ya
ni, önce Yunanistan'dan alacak, ihtiyaç kalırsa 
ondan sonra Türkiye'den alacak. 

Yunanistan son samanlarda bir tütün taar
ruzuna geçmiştir; elinde kalan tütünleri Ame
rikan piyasasına kredili ve faizsiz sürmüş, bi
zim tütünlerimizi Amerikan piyasasında vur
muştur. Bunun gibi, Yunanlılar bizim çekirdek
siz üzümlerimizi bizim ihracatçılanmızdan do
laylı şekilde satmalmak suretiyle, en nefis am
balajlar içinde Batı Almanya piyasasına sür
mektedirler. Böylece, Sokrat'm çocuklanna özel 
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bir anlayış ve dostluk gösteren Avrupa Ekono
mik topluluğu sayesinde komşumuz Yunanistan, 
1960 yılında topluluğa sattığı 60 milyon dolar 
tutarındaki tarım ürününü, 1970'te bu fazla ta
vizler yüzünden 172 milyon dolara yükseltmiş
tir. Yani, hemen hemen üç misli artmıştır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bizim için hayati önem taşıyan topluluk

taki Türk işgücü problemine de birkaç cümle 
ile değinmek istiyorum. Bunun mücadelesine 
bizzat katılmış bir arkadaşınız olarak ifade 
edebilirim ki, Katma Protokol bizim topluluk
taki işgücümüzün menfaatlerini, sosyal hakla
rını garanti altına alabilecek hiçbir hüküm taşı
mamaktadır. Sayın Dışişleri Bakanımız da ifa
de ettiler;; toplulukta 500 bini aşkın Türk işçi
si vardır Bunların, aileleriyle birlikteki ye
kûnları 700 bini geçiyor. Topluluğa gitmek için 
sıra bekleyen Türk çocuklarının sayısı da 1,5 
milyonu aşmıştır. 

Meselâ bu Protokolün görüşülmesi sırasın
da ortaya atılan «ikinci öncelik» fikri gerçek
leşememiş; Türk işçilerine, meselâ İtalyan işçi
lerine uygulanan iş bulmada öncelik hakkı ta
nınmamıştır. Türk işçilerine tanınan haklar, Or
tak Pazarla ilişkisi olmayan diğer ülke islile
rine tanınmış olan sosyal haklardan asla farklı 
değil. Yani, bizim işçilerimize tanınan bir fflzla-
lık yok. Oysa bizim istediğimiz, AET ülkeleri
ne mensup işçilerin hepsine 1968 tarihli statüy
le tanınmış olan sosyal hakların tanınması ve 
bilhassa meslekî eğitimin mecburi hale getiril
mesine mütedair hüküm konulmasıdır. Bunun 
acısını hep beraber yaşıyoruz. Dışarıya giden 
Türk çocukları kalitesiz işçi olarak gidiyor, bir 
kısmı ise kalitesini gizlemek lüzumunu duyu
yor. Orada vasıflı işçi, vasıfsız işçilerin çalıştı
rılmaları gereken yerlerde çalıştırılıyor. Bunu, 
dışarıdaki arkadaşlarımız, Dışişleri Bakanlığın
daki alâkalı arkdaşlarımız yakından, hassasiyet
te izlemektedirler. 

Buna bir çare bulmak lâzım. Yani, meseleyi 
platonik olarak izlemek kâfi değil; mutlaka 
tedbirini bulmak, reçetesini koymak lâznn. 

Reçete katma protokoldür. İhmal edilmiş
tir, istenen yapılmamıştır. Oradaki vasıfsız 
Türk işçisine meslekî eğitimi mecburi tutmak 
suretiyle meslek öğretmek, ihtisas kazandırmak 
Türk Hükümetinin başlıca vazifesi olmalıdır. 

Oradaki kalifiye Türk işçisi, kalifiye işçi oldu
ğu halde en düşük baremde çalıştırılıyor. Bun
ların hakları elbette ki, korunmalıdır. 

Katma protokolle bu olabilir mi?» denilebi
lir. Evet, uzman arkadaşlarımız da katma pro
tokole mutlaka objektif düşünce ile bakacak
lardır. Bir ek anlaşmayla Türk işçilerinin aftan 
faydalandırılmaları hususu, bir kereye mahsus 
olmak üzere affı konusu katma protokole ek 
bir metin içine alınabilirdi, ilgilileri ikaz ettik. 
Gerçekten, Türkiye'den dışarıya turist pasa
portuyla gitmiş, bugün cezalı işçi olarak nite
lendirilen, ilgililerce 40 ilâ 50 bin olarak tah-
min olunan işçilerin gerçek sayısı, son Bursa 
toplantısında Alman Milletvekili Müller'in or
taya attığı rakama göre 100 bindir. Yani, 100 
bin çocuğumuz dışarda kaçak işçi muamelesi 
görmekte. Yabancı milletvekillerinin tabiriyle, 
«Alman polisi âdeta Türk avına çıkmıştır» şek
lindeki iddiaları haklı kılacak bir durum var
dır. 

Şimdi, ben elime imkân geçmişken bu prob
lemi halletmiyorum, böyle ağır bir yarayı, ka
nayan bir yarayı iyileştirmenin çarelerine bak
mıyorum.. Ama, bu mümkündü arkadaşlarım. 
Buna insancıl bir tedbir bulmak gereklidir. Ted
bir bizden başlıyacakmış; hay hay, bizden baş
lasın, ama bu işi mutlaka halletmek lâzımdır. 

Oysa, Ankara Anlaşması nedeniyle toplum 
lukla teati edilen mektuplarda aynen; «Ortak
lık Konseyi, Türk işgücüne ilişkin sorunları 
hazırlık döneminden itibaren incelemekle şeref 
duyar.» denilmiştir. Yani, bu derece hayatî so
runumuza karşı, Ortaklık devletleri daha baş
langıçta, yeni âşıkların birbirlerine kur yapma
sı gibi plâtonik bir şekilde, «Emrinizdeyiz, şe
ref duyacağız» demişlerdir, ama öyle bir nok
taya getirmişlerdir ki, bugün gelin biz anlaşa
lım, bunu protokola koyalım, şu meslekî eği
timi ele alalım veya şu 100 bin cezalı işçi ko
nusunu bir esasa bağlıyalım dediğimiz zaman, 
artık o eski plâtonik devrin sevgisi âdeta uç
muş, katı gerçek karşımıza çıkmıştır. İşte Hü
kümet ona derim M, o mücadeleyi yapıp, bu te
minatı bu katma protokole koymalıdır arka-
rhslar. Bu ihmal edilecek, kaçırılacak bir fır
sat delildir elbette... Onun için ısrarla ve titiz
likle ürerinde duruyorum, 

Serbest dolaşım 1976 da başlıyacak ve 10 
yılda, 1986 da gerçekleşecektir. 1976 dan itiba-
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ren Avrupa Ekonomik Topluluğu işgücü açığı
nın bugünkü sayısının çok altına düşeceği, de
mografi esaslarına göre hesaplanarak rakam
lar açıklanmıştır. Değerli arkadaşlarım, bu de-
mogrfi araştırmalarına göre topluluğun bugün
kü işgücü ve ihtiyacı 1976 dan itibaren gittik
çe azalacaktır. Ben 1976 dan itibaren acaba 
topluluğa elimdeki işgücünü sürebilecek miyim 
ve acaba topluluk benim umduğum oranda bu 
işgücünü massedebilecek midir? Yapılan hesap
lara göre massedemiyecektir Niçin? Çünkü, 
İkinci Cihan Savaşından sonra yetişen, doğan 
kuşak, Avrupanın işçi ihtiyacını kapatacaktır. 
Yani Avrupa'da, Ortaklık ülkelerinde İkinci 
Dünya Harbinden sonra yetişen kuşak o ülke
lerin işçi açığını kapatacaktır. Böylece, 1986 ya 
kadar sürecek serbest dolaşım hareketinin, top
lulukta istihdam piyasası arayan Türk işgücü
nü massedeceği hususundaki temennilerimiz de 
biraz şüpheli kalmaktadır, platonik bir temen
niden ileri gitmemektedir. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi sözlerimi bağlı
yorum. Bir özet yaparak diyorum ki; bütün bu 
katma protokolü kısaca ve vurucu noktalar ile 
tesbite çalıştığım hükümlerinden sonra, Ortak 
Pazar'ın sunmuş olduğu bu katma protokol ba
na Türkiye olarak ne veriyor? 

Bana verdikleri şudur arkadaşlarım: 
1. — Sanayide sıfır tarife ve tam bir libe

rasyon veriyor, ama tekstili bunun dışında bı
rakıyor. Tekstili bunun dışında bırakmakla, 
bana hiçbir şey vermiyor. Neden? Çünkü benim 
şimdilik sanayi mamulü olarak tekstilden başka 
ihracedecek hiçbir şeyim yoktur. Sayın Oğuz'a 
bu noktada katılmak mümkün değildir. Haki
katen bizim bugün ortaklık piyasasına arz ede
ceğimiz, satabileceğimiz ve rekabet şansına sa
hip ürünlerimiz sanayi mamuller olarak - M, 
burada katı gerçeği açıkça ifade etmeye mec
burum - tekstilden başka bir şey değildir. En 
güvendiğimiz tekstil sanayiinde 1970 yılının 
Temmuzuna kadar sadece 2,5 milyon dolar tu
tarında bir ihracat yapmışızdır, bunu da teşvik 
tedbirleriyle yapabilmişizdir. Şimdi ne olacak
tır? Katma protokolün 44 ncü maddesiyle teş
vik tedbirlerine de veda ediyoruz, Türkiye'nin 
teşvik tedbirlerine başvurabilmesi bu madde ile 
yasaklanıyor. 

2. — Avrupa Ekonomik Topluluğu bana sa
nayide tam liberasyon veriyor, ama hiçbir ih-
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racat garantisi vermiyor; yani, bana Türkiye 
olarak, «Senden şu kadar mal alacağım» demi
yor. Atinıa Anlaşması ile bu anlaşmanın esasları 
ve muhtevası ile Yunanistan'a bunu söylüyor. 
Demin arz ettiğim mesele gibi tütünde garanti 
veriyor. Tarımda bütün üçüncü ülkelere kur 
yapıyor. Onlara verdiği, bana verdiğinden az 
değil; yahut bana verdiği onlara verdiğinden 
fazla değildir. Yani, benim kader birliği yap
mam ve bir riskin altına girmek gibi bir nite
liğimin anlamı nerede kalıyor? Demin arz etti
ğim gibi, işgücü ve meslek eğitimi konusunda 
elle tutulacak hiçbir garanti tanımıyor. 

Değerli arkadaşlarım, burada bir ekonomik 
kuralı hatırlatmakta fayda görüyorum: Dünya
nın her tarafında sanayiin himayesi, yani yeni 
kurulmakta olan endüstrinin himayesi, gümrük 
vergilerinden ziyade, miktar kısıtlamalariyle 
sağlanır. Bizim dış ticaret rejimimiz âdeta bir 
yasaklar rejimidir. İncelersek göreceğiz ki, ha
kikaten bizim dış ticaret rejimimiz yasak mad
delerle doludur ve ithali yasaklanmış olan 
maddeler binlercedir: iğneden ayakkabıya va
rıncaya kadar yerli sanayiimizi teşvik etmek 
için yasaklar listesi büyüktür ve binlerce mad
deyi ihtiva etmektetdir. Şimdi, biz bu yasak
lar rejiminden birdenbire tam bir serbesti 
rejimine geçiyoruz. İnsaf ile mütalâa etmek lâ-
zımgelir; yerli sanayiin durumu ne olacaktır 
arkadaşlarım? Büyük mücadeleler ve mahrumi
yetler pahasına kurduğumuz yerli sanayii eğer 
şu katma protokoldeki koruma hükümleriyle 
kurtaracağınız kanısında iseniz, o zaman söyli-
yecek sözüm yoktur. Ama tekrar ediyorum, 
lütfedin, şu bizim yasaklar rejimini inceledik
ten sonra, bunun karşısında katma protokolün 
bu derece liberal hükümlerini tetkik buyuru
nuz, bir muvazeneye varılmıyacağını görecek
siniz arkadaşlarım. Onun için, Sayın Yalçın'm 
görüşlerine de katılmaya imkân yoktur. Libe
rasyonu faydalı görüyorlar, gümrük indirimle-
rinde mahzur görmüyorlar. Arkadaşlarım, siz 
bana ihracat imkânı verirseniz, ben size kota 
açarım; siz bana ihracat imkânı vermezseniz, 
benim size açacağım her kota beni batırır, eko
nomimi ve endüstrimi mahkûm eder. İşte biz bu 
mahkûmiyetin dışına çıkmak istiyoruz. 

Değerli arkadaşlarım; şimdi ben bu proto
kol ile AET ye ne veriyorum? Bunu da kısaca 
bir gözden geçirelim ve sözlerimi bağlıyayım : 
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1. Gümrükleri 12 ve 22 yılda sıfıra indir

meyi taahhüdediyorum. 
2. 1988 yılına kadar gerçekleşecek tam bir 

liberasyon veriyor, bütün kotaları namütenahi 
genişletmek suretiyle AET ye âdeta otomatik 
bir kota sistemi veriyorum. Kendi lehine kota 
açmaya ve mevcut kotaları genişlemeye zorla
mak hakkını - yani Türkiye'yi zorlama hakkını -
AET ye veriyorum. Halbuki o bana ihracat 
imkânı verdiği nisbette ben ona kota açmalıy
dım. Sayın Oğuz'un burada bizim görüşümüze 
katılacağına inanıyorum. 

Yukarda teker teker eleştirdiğimiz üzere, bu 
12 nci madde gibi işlemiyecek koruma hüküm
lerini taşıyan bir madde ile, 14 ncü madde gibi 
mütekabiliyet esaslarına aykırı bir madde ile ve 
nihayet 52 nci madde gibi yabancı sermaye ko
nusunda bizi daha da mahkûm hale getirecek 
ve hükümranlık haklarımızı daha da kısıtlıya-
cak olan bir madde ile de hükümranlık hakları
mızı AET ye devrediyoruz. 

Sayın milletvekilleri, şimdi sözlerimi topar
lıyorum. Birkaç ay önce Ankara'da Ortak Pa
zar konusunda bir konferans veren, italya'nın 
Ortak Pazardaki eski daimî delegesi Büyükelçi 
Attilio Cattani'ye bir soru sorulmuştur, soru şu
dur : 

«Ortaklık bize, bizim ona verdiğimiz tavizler 
kadar taviz vermiyor. Şikâyet ettiğimiz husus 
budur. Karşılıklı tavizlerde denge yoktur; çok 
veriyoruz, az alıyoruz. Bu dengesizliği nasıl de
ğerlendiriyorsunuz» 

Büyükelçi bu soruya üç kelime ile cevap ver
mişti : 

«Müzakere gücünüz var mı?» 
Değerli arkadaşlarım, Demirel Hükümetinin 

müzakere gücünü yitirmiş olmasıdır k i katma 
protokol bu şekli ile huzurunuza gelmiştir. Ta
biî katma protokol ve Ortak Pazar mevzuu el
bette ki her türlü siyasal yatırımın dışındadır 
ve biz bunu burada bir yatırım mevzuu yapa
cak seviyede insanlar değiliz, buna tenezzül et
meyiz. Ama, demokratik hayat içerisinde bir
birimizin kaderini de paylaşıyor değil miyiz? 
Yani, memleketin kaderi bizim müşterek kade-
rimizdir. Burada şu parti, bu parti yoktur. Za
ten küçük hesaplar içerisine girecek insanlar 
değiliz. 

I ABDURRAHMAN GÜLER (Çorum) — Gir
din yahu, daha nasıl gireceksin? 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz. 
ŞÎNASÎ ÖZDENOĞLU (Devamla) — Gerçe

ği söylüyorum Sayın Güler. Siz de bilirsiniz ki, 
gerçek dışında konuşacak bir kimse değilim. 

BAŞKAN — Sayın Özdenoğlu, devam buyu
runuz. 

ŞÎNASÎ ÖZDENOĞLU (Devamla) — Ama 
gerçeği de konuşmaktan kimse beni menede-
mez, bunda hiç pervam yoktur, ama gerçekten 
başka bir şey söylemiyorum. Bunları söyliye-
ceğim tabiî, lütfen dinleyiniz . 

Bu katma protokol ile ve hazırlık döneminin 
hakkı verilmeden girilecek olan bir geçiş döne
minde Türk ekonomisi çökebilir diyoruz. Yani 
burada birtakım romantik şeyler mi söyliyeyim 
Sayın Güler? Ama söyliyemem. Daha güzel şey
ler söylemek isterdim, fakat... 

BAŞKAN — Devam buyurunuz efendim. 
I Niye muhatap kabul ediyorsunuz? «Müdahale 

etmeyin» diye ikaz ettik. 
ŞÎNASt ÖZDENOĞLU (Devamla) — Bütün 

I ikazlarımıza rağmen, hazırlık dönemine hiçbir 
ciddî hazırlık içine girilmemiş olması ve üstelik 
Türkiye aleyhindeki tavizlerle dolu bu katma 
protokole imza koymuş olması - yine itiraf edi
yorum, söylemeye mecburum ki - Demirel Hü
kümetini tarih önünde mahkûm etmeye yetecek
tir, bu inancımızdır. 

Değerli arkadaşlarım, 
Türkiye itibarlı, güçlü bir Türkiye olarak 

L yalnız birleşmiş bir Avrupa içinde değil, birleş
miş bir dünya içinde de elbette yerini alacaktır 
ve almalıdır. Ama bu katma protokol ile değil; 
Ankara Anlaşmasının ruhuna ve esprisine uy
gun ve Türkiye'ye hakkı olan tavizleri sağlıyan 
bir protokol ile yerini almalıdır. Geçiş dönemi
ne evet diyoruz, ama rayından çıkmış, başıboş 
bir ekonomik düzenle değil; ekonomisini disip
line etmiş, alt yapı tesislerinden başlıyarak, ma
liyetini düşürmüş ve kalitesini yükseltmiş bir 
ekonomiye sahip Türkiye ile geçiş dönemine 
evet diyoruz. Reformlarını yapmış, teknolojinin 
gerçeklerini değerlendirmiş ve Atatürkçü bir 
felsefede sosyal ve ekonomik hamlelerini yap
mış bir Türkiye ile buna evet diyoruz. Biz ta
rih ve millet önünde, aklın ve ilmin gerçeklerini 

I tesbit etmekle vazifeliyiz arkadaşlarım. Erim 
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Hükümetinin bu konuda göstereceği dikkat ve 
hassasiyet, Türkiye'nin ekonomik geleceğinde 
bir teminat olacaktır. 

Dışişleri Basanı, dış ilişkilerde haklı bir şöh
ret yapmış, liyakatli bir arkadaştır, sınıf arka
daşımdır. Bu derece önemli bir mevzuda ve ta
rihî sorumluluk karşısında elbette akıl yolu ile 
hareket edeceğine inanıyorum. Bu hali ile Tür
kiye, tarihinin çok önemli bir dönemine, bu hü
kümleri ihtiva eden bir protokol ile girmemeli
dir. Hepinizi bir kere daha vicdan muhasebesi
ne davet ediyorum ve bu oturumu «tarihî bir 
oturum» kabul ederek sorumluluğumuzu hatır
latıyorum. 

Yüce Meclisin değerli milletvekillerini işte 
bu sorumluluk duygusu ile bir kez daha başba-
şa bırakır, hepinizi ayrı ayrı derin saygılarımla 
selâmlarım. 

Teşekkür ederim arkadaşlarım. (0. H, P. sı
ralarından, alkışlar) 

BAŞKAN — Bir hususu arz edeceğim efen
dim. 

Sayın konuşmacıdan sonra birçok arkadaş
larımız söz almıştır. Başkanlık da kanunun 
özelliğini müdriktir. Yalnız, tümü üzerinde mü
zakereler bitmiştir. Hükümet kalkmış detaylı 
cevap vermiş, komisyon gereğini yapmıştır. 
Eğer bu sistem içinde devam oluılursa, yine Hü
kümetin gelip tümü üzerinde cevap vermesi, yi
ne komisyonun çıkıp tümü üzerinde cevaplan
dırması gibi, usulümüzle sureti katdye'de telif 
edilmiyecek bir hal doğmaktadır. O bakımdan, 
pek tabiî sıçramalar vardır, olacaktır; ama mad
de içinde kalınması ricasını hatırlatıyorum. 

Bir takrir gelmiştir, okutuyorum : 

Sayın Başkanlığa 
Maddeler üzerindeki konuşmaların 10 ar 

dakika ile sınırlandırılmasını arz ve teklif ede
rim, 

Saygılarımla. 
Konya 

Baha MMerrisoğlu 

BAŞKAN — Takrir üzerinde görüşmek is-
tiyen sayın milletvekili var mı?... Yok, Takriri 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Hasan Tosyalı, buyurunuz. 
HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın 

Ba^c^'m, cle|:rli ^ "^ r , - ' an s ı ; T'ıfı'v:: Cum

huriyetinin kurucusu Büyük Atatürk'ümüz, 
Türk Miletini 1939 da Batı medeniyet âle
mine bağladıktan sonra bu dünyadan göç et
miştir. Türkiye'nin medeni, yükselmeye lâyık 
bir millelt olduğunu ancak ve ancak Türkiye, 
Batı medeniyet âleminde yerini almakla başa
rabilir. Bu, değişmez bir prensiptir., bunu 1963 
yılındaki karma hükümetler de böyle bilerek 
Ortak Pazara girmiştir. Artık bunun müna
kaşası yoktur. 

Türkiye'nin hür dünyada müstakil olabil
mesi, yükselebilmesi için siyasi, askerî, ikti
sadi blokların içinde yer alması lâzımdır, 
aksi takdirde yok olur. Bu bloklar, elbetteki 
•bizim gibi medeni milletler Mokudur, Ba
tı - Avrupa blokudur. Biz, NATO İttifakı içe
risinde askerî alanda yer almışız. NATO 
İttifakının 5 nci maddesi; NATO İttifakı1 as
kerî ittifaktan başlamak üzere siyasi ve ik
tisadi alanda da bir ittifakı öngörmektedir. 
İşte, geçirdiğimiz zaman içerisinde askerî it
tifak, iktisadi ittifak ve neticede de siyasi it
tifak bir Avrupa, Birliği, bir medeni âlem bir-

• ligi teşekkül edecektir. Elbete bunun bir ha
zırlık dönemi, bir geçiş dönemi, bir esas üyeT 
lik dönemi olacaktır. Hazırlık donemi geç
miştir, elbette şimdi geçiş dönemi içinde bu
lunacağız. Bu geçiş döneminin protokolünü 
hazırlryan arkadaşlarımızın Avrupa'daki ça
lışmalarını, Avrupa Ekonomik Topluluğunda 
yaptıkları müzakereleri yalandan izlemiş kişile
riz. Kopanîabilen en iyi hususlar "bu proto
kolde yerini almıştır. Geçiş dönemi içerisinde 
de yine pazarlıklar devam edecek, elbette mil
letimizin, memleketimizin ekonomik men
faatleri peyderpey alınacaktır. 

Türkiye'nin kalkmabilmesini sağlamak için 
memleketimizde zirai, sınai ürünlerimizin is
tihsalini artırmak, vasfım yükseltmek, malk 
yetini düşürmek, ihraç imkânları ve pazar 
bulmak lâzım. Bütün dış ihracat istatistik
lerini tetkik ettiğimiz zaman, Türkiye'nin ih
racatının ve ithalâtının büyük çoğunluğu Or
tak Pazar memleketlerine gitmektedir. Elbetlte 
bu memleketlerle ilişkimizi devam ettirmemiz 
lâzımdır. Onun için ne yapacağız, mem
leketimizdeki istihsiali artıracağız, ihraç mal
larımızın kalitesini yiikiselteeeği.*, 7n?!^tr-T; 
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yaratacağız. Bunu da öngören, bu Ortak | 
Pazara girişteki protoküldür. Bugün bu te
min edilmiştir, gelecekte de daha iyisinin te
minine çalışılacaktır. 

Sayın arkadaşım burada eğer Yunanistan'ı 
miasl vermeseydi ben de bahsetmiyecektim. 
Yunanistan 1963 yılında ekonomi, ihracat ve 
sanayi bakımından bizim bugünkü durumu
muzdan çok daha aşağı olduğu halde ve an
cak Ortak Pazara girişi doğrudan doğruya 
geçiş dönemine intikal ettiğinden dolayı, bi
zim gibi, âtıl bir dönem olan hazırlık döne
mini boşa harcamadığından dolayı bugüne ka
dar katettiği mesafe ile hepimizin kıskançlıkla 
baktığımız seviyeye ulaşmıştır. Biz de bu ge- I 
çiş döneminde şu protokolün icaplarını ba
şarı ile tatbik edebilirsek, milletçe derli - toplu, 
inşallah ümidettiğimiz seviyenin çok daha 
üstüne çıkabiliriz. Çünkü, bizim iktisadi ka
pasitemiz Yunanistan'dan çok çok daha fazla
dır. 

Bu bakımdan Katma Protokola gönül ra
hatlığı ile müspet reyimi vereceğim. Bunun 
bu kadar eleştirilmesi, bu kadar çekiştirilmesi 
ve bu kadar uzatılması da, memleketimizin I 
istikbaline yön verecek, iktisadi haytanı 
yükseltecek çok mühim bir anlaşmayı gölge
lemek demek olacağı kanaatindeyim. Bu ba
kımdan protokolün memleketimize hayırlı ol
masını diliyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Aybar, buyurun. 
MEHMET ALÎ AYBAR (İstanbul) — Sayın 

Başkan, sayın milletvekilleri; 
Katma protokol, Türkiye'nin geri bırakılmış-

lıktan kurtulması ve çağdaş uygarlık düzeyine 
geçmesi için karşı karşıya bulunduğu son de
rece ağır şartları, burada kesinlikle ifade ede- I 
yim, birkaç misli ağırlaştıracaktır. Protokolün 
tümü üzerinde konuşmak imkân ve fırsatımı bu
lamadım. Bu itibarla maddelere geçildikten son- I 
ra tümü üzerindeki görüşlerimi açıklamıyaca- I 
ğım. Yalnız neticeleri söyliyerek bu kürsüden 
tarihî görevimi yapmak istiyorum. 

Türkiye, geri bırakılmış bir topluttn olarak, 
geri bırakılmışlığı tevlidedeü bir ekonomik ve 
politik düzen içerisinde kalkınamaz, çağdaş uy
garlığa ulaşamaz ve en kötüsü, önümüzdeki 30 
yıllık dönem, bütün milletler için bir ölüm -
kalım dönemi olduğu için böyle bir tedbiri za
manında almamanın, yani kurtuluş rayına za- | 
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inanında oturmamanın seyyiesini çok ağır şe
kilde çekecek ve bunun bedelini son derece ağır 
şekilde ödemek zorunda kalacaktır. 

Değerli milletvekilleri, 1963 te Ankara An
laşması imzalandığı zaman, bu Anlaşmanın Tür
kiye'yi bugünkü noktaya getireceğini o zaman 
büyük protestolar içinde, bendeniz ifade etmiş
tim. Tahmin ettiklerim bir bir çıkmıştır. Temen
ni etmem, bundan sonra tahmin ettiklerimin de 
çıkmasını, ama bilimsel gerçekler şaşmaz. Türki
ye, geri bırakılmış bir toplum olarak, ileri sana
yici Ve her yönden bize kat kat faik olan memle
ketlerle bir entegrasyon içine girme basiretsiz
liğini gösterirse, şüphesiz netice hüsran olacak
tır. 

Bunu kaybetmeyi tarihî bir vazife biliyo
rum, Katma Protokola «Hayır» diyeceğim. 

Hepinizi saygı ile selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Abbas, buyurun. 
HÜSEYİN ABBAS (Tokat) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlar; 
Hayatî bir safhaya geçmek için 7 bölümde 

mütalâa edilen geçiş döneminin malî ve katma 
protokolleri Ankara Anlaşmasına ek 7 anlaş
ma ile 23 Kasım 1970 Pazartesi günü Ortak Pa
zar Merkezi Bürüksel'de Hükümet adına imza
lanmıştır. Bu imza, tarihimizin benliğinden uzak
laşma, tarih, kültür ve medeniyetine sırt çevir
me, millî ekonomisini gayrimillî unsurların 
menfaat çatışması alanı haline getirerek, Avru
pa Devletlerinin, başta ekonomik olmak üzere, 
sosyal, siyasi ve kültürel baskıları altında tu
tulan ikinci derecede, dünya Devletleri arasın
da silik, bağlı bir peyk devlet haline gelmesi
ne sebebolucu gelişmenin tarihî seyir içinde son 
ve kesin noktası olacaktır. 

Aynı zamanda, bu bilâhara bile düşünülmesi 
çok zor bir dönüm noktasıdır. Geçiş dönemine 
geçiş mahzurları etraflı, detaylı ve ilmî bir 
şekilde gerçeklere dayanılarak Devlet Plânla
ma Teşkişlâtmca hazırlanan, yayınlanan dokü
manlarla cerhedilemez ve çürütülemez gerçek
ler halinde tesbit edilirken, bunun yanında Or
tak Pazar'ın Türkiye'ye karşı çok mahir bir şe
kilde sahneye koyduğu oyunu ciddî araştırma
ları ile tesbitliyen ve bugüne kadar bunları bir
çok vesilelerle anlatmaktan bıkmıyan uzman
ların ve millî teşekküllerin gayretine rağmen, 
Meclislerimizden geçirilmesi imkân dâhiline 
girmiştir. 
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Şimdi, aksi isbat ve iddia edilemiyen, Tür
kiye'nin Ortak Pazar geçiş devresine girmesi ile 
ortaya çıkacak mahzurlara kısaca dokunalım: 

Ekonomik bakımdan : 
1. Türkiye'nin ekonomik gelişmesi ve sana

yileşmesi duraklıyacaktır. 
a) Türkiye Plânlı Kalkınma döneminin 

İkinci Beş Yıllık Kalkınma devresindedir. Yüz
de 7 lik bir kalkınmayı, gittikçe sanayi sektö-
rlüne düşen payını genişletmek suretiyle ger
çekleştirecek bir plâma sahiptir. Bunun için 
ödemeler dengesini muvazeneli olarak kapat
mak mecburiyetindedir. Halbuki, Ortak Pazar 
geçiş devresine girdiği zaman, 1967 yılı itha
lât toplamının yüzde 55 miktarındaki mal grup
larında 12 yıllda, bunum haricinde kalan ithal 
mallarında da, bulgun yüzde yüz olarak uygu
lanan gümrüklerini 22 yılda bugünden bağla
nılan bir takvim tahtında tedricen sıfıra indi
recektir. 

b) Bunun yanında ithalâtımızın yüzde 35 i 
müsaadesiz ve kotsız bir şekilde serbest bırakı
lacak, yani liberasyona tabi tutulacaktır. 
Bugünjkü fiilî liberasyonumuz AET standartla
rına göre yüzde 20 ilâ yüzde 22 dir. 

c) Ayrıca, Ortak Pazar memleketlerinin 
kendileri dışında bütün dünya devletlerine tat
bik ettikleri ortak gümrük tarifesine uymıak 
zorunda kalınacaktır. 

d) Buna karşılık Türk sanayi malları üç 
anamal grupunu teşkil eden; 

1. Perakende olanak satılacak hale getiril
memiş pamuk iplikleri, 

2. Sair pamuklu dokumalar, 
3. Düğümlü veya sarmalı halılar, yünden 

veya kıldan yapılmış makina halıları gibi, teks
til maddeleri hariçolmak üzere, 6 Avrupa Or
tak Pazar memleketine gümrüksüz olarak sa
tılabilecektir. Fakat Türkiye'nin Avrupa Eko
nomik Topluluğu memleketlerine, zaten çok 
mahdut olan sanayi malları ihracatı içinde, bu 
üç kalem mal hem gittikçe artış potansiyeli 
olan, hem de ihracatımız içinde en yüksek yeri 
tutan üç tekfatil mamulâtıdır. Zaten Ortak Pa
zar memleketlerinin ithalâtı içinde Türkiye'min 
payı ancak onbinde dörtyüzdür. Büyük ihraç 
potansiyeli olan tekstilimizin hariç tutulması 
doJayısiyle gümrüksüz sınai mal ihracatımız çok 
güç yükselecektir. 
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e) Bunun yanında tedricen gümrükleri in
dirmek suretiyle Ortak Pazardan ithal edeceği
miz Avrupa sanayi mamullerine karşı Türk sa
nayi mallarının bu fiyat ve kalite rekabetine 
dayanamayacağı ithalât, ihracat açığımızın, ko
taların da kalkması ile, büyük miktarlara baliğ 
olacağı muhakkaktır. Bugün bu gerçekleri 
önemsemiyen idareciler, en kısa zamanda ödeme
ler bilançosunun acı manzarası ile karşı kar
şıya geleceklerdir. 

f) Yukardaki hıtousun diğer alternatifleri; 
Devlet ya hususi teşebbüs namına gırtlağına ka
dar dış devletlere borçlanacak, yahut da bu an
laşmalara riayet edemez duruma gelecektir. 

2. Halen tekstil sanayimden başka hiçbir 
sanayi dalımız Avrupa endüstrisi ile rekabet 
edeoejk güç ve vasıfta değildir. Gümrüğümüz 
Ortak Pazar rekabetine, gümrüksüz ve kota-
sız 12 ve 22 yılda tedricen açılmış bile olsa, ku
rulmuş ve kurulması tasarlanmış sanayiimizin 
başına gıelecek felâketler şunlardır: 

A) Başta temel endüstrimiz olan Karabük 
ve Ereğli Demir - Çelik Fabrikaları, Konya'da 
kurulan Alknünyum Kompleksi, Kayseri'de ku
rulacak olan Çiko - Kurşun, Yarımoa'da kuru
lan Petro - Kimya tesisleri Ortak Pazarın ay
nı mamulleri ile ya rekabet ©demiyerek çökecek, 
yahut Avrupa şirketlerinin eline geçecektir. 

B) Kurulması mutasavver millî harb ve 
ağır sanayii ile, buna ait motor, otomobil, ma
kina, silâh, mühimmat, diğer kimya sanayileri, 
elektronik alet ve makinaiar, uçak sanayii gi
bi, büyük önemi olan sanayi dallarını Avrupa 
rekabetinin yıkıcı ve fırsat vermeyici üstünlü
ğü karşısında Katma Protokolde 12 yıllık bir 
listeye dâhil edildiği için, ya hiç kuramıamia, 
yahut da Avrupalı gayrimillî uı^surlarca ku
rulmasını seyretme ve onların Tüıjkiye'deki ve 
memleketlerindeki tesislerinde işçi ve müstah
dem olarak çalışmaktan kurtulamıyıaçiağımız 
gerçeklerini ortaya çıkarmaktadır. 

c) AET ortak gümrük tarifesini uygula
mak zorunda kalacağımızdan, Türlüye, Pakis
tan, iran arasında kurulan; Kalkınma için Böl
gesel işbirlişi Teşkilâtının her üç memlekette 
yaptırmaya başladığı ortak yatırımlar ma
mullerinin gümrüksüz ithalleri önlenecek ve 
yenilerinin kurulmasına engel olmak suretiyle 
gayelerinden saptırılan, bu potansiyel, çok bü-
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yük ve müspet teşkilât çökecektir. Kalkınma 
için Bölgesel İşbirliği Teşkilâtını koruyucu di
ye konulan Katma Protokolün 55 nci maddesi
nin 1 nci fıkrası ile verdiğini, aynı maddenin 
2 nci fıkrası ile geri almaktan başka bir şey 
değildir. 

Siyasi bakımdan mahzurları : 
1. Bugün 6, yarın katılacak diğer Avrupa 

devletleriyle âdeta müşterek bir Avrupa devle
ti şekline gelecek olan bu kuruluşta tek Müs
lüman federe Devlet olarak; Türkiye'nin azın
lık muamelesi göreceği muhakkaktır. 

2. Türkiye'nin tarihî gelişme seyri içinde 
kendi grupunu yaparak ve Orta - Doğu ve Afri
ka müslüman devletleriyle dünyada üçüncü bir 
güç olma ve bu grupun liderliğini yapmak im
kânın önü alınmak, böylece Türkiye'nin ayrı 
bir entegrasyon ile ekonomik bir birlik kur
ma şansı, yani Türkiye'nin Orta - Doğu ve Af
rika'nın az gelişmiş memleketleriyle bir or
tak pazar teşkil edip, onun lider devleti ol
ma yoluna girmesi ihtimali, yukarda Katma 
Protokolün 55 nci maddesine dayanarak açıkla
dığımız kalkınma için Bölgesel İşbirliği Teşkilâ
tının uğrıyacağı âkibet gibi, çelmelenmesi ola
caktır. Böylece Orta - Doğu ve Afrika'nın müs
lüman memleketlerinin müşterek menfaatlerine 
uygun, muhtemel entegrasyon imkânsız hale ge
tirilmiş olacaktır. 

içtimai bakımdan: , 
1) işçilerimize hazırlık döneminden geçiş 

dönemine geçerken sağlanan bâzı cüzi menfaat
ler ise, zaten ikili anlaşmalarla sağladığımız 
menfaatlerden başka ve fazla bir şey değildir. 
Türk işçilerine geçiş döneminden itibaren gerek 
ücretler, gerek sosyal haklar, gerekse serbestçe 
birinci derecede çalışma hakkının verilmesi, 
Avrupa işçilerine olduğu gibi eşit muamele ya
pılması için bize ikili anlaşmalar yolu tavsiye 
edilmektedir ki, «işçilerimize olsun eşit haklar 
bu şekilde sağlanamıyan Avrupalı müstakbel 
ortaklarımızın, Ortak Pazarın iktsadi ve sosyal 
muvazeneye hizmet edeceği iddiasındaki sami
miyetleri nerede kalıyor?» denliğinde verilen 
cevap; sadece sükûttur. Bu durumda, «Ortak 
Pazarın sebebi hikmeti nedir?» sualini hangi Or
tak Pazar hayranı cevaplandırabilecektir? 

Zirai bakımdan : 
ı) Geçiş dönemi, zirai mahsûllerimize de 

belirli bir fayda sağlamamaktadır. 

a) Hazırlık devresinde Türk zirai mahsul
lerinden ihraç edilenlerin % 85 ine sağlanan 
kolaylık ve gümrük indirimleri geçiş dönemin
de sadece % 5 artırılarak % 90 a çıkarılmıştır. 
Bu ise ihracatımıza büyük bir ilâvede bulun
mak demek değildir. 

b) Avrupa Ekonomik Topluluğun.. 
BAŞKAN — Sayın Abbas, bir dakikanız var 

bağlayınız. 
HÜSEYİN ABBAS (Devamla) — Beş daki

ka müsaade ederseniz bitireceğim. 
BAŞKAN — Neyi btireceksiniz Çalışma sü

remizi mi, yoksa konuşmanızı mı? 
HÜSEYİN ABBAS (Devamla) — Arkadaş

larım müsaade ederlerse beş dakikada bitiri
rim. 

BAŞKAN — Alınmış karar var. Ben karar 
üstüne karar alamam. 

HÜSEYİN ABBAS (Devamla) — Biliyorum 
ama.. 

BAŞKAN — Bir dakikada bitirin. Konuş
mayalım bitirin efendim. Sonuna geçin efendim. 

HÜSEYİN ABBAS (Devamla) — Mühim 
efendim. 

BAŞKAN — Canım, her şey mühim, ama 
Meclisin çalışması da mühim beyefendi. Bir da
kika sonra keserim. Ya bağlayın ya da kese
rim. 

HÜSEYİN ABBAS (Devamla) — Sınai ba
kımdan : 

ı) Geçiş dönemi, zirai mahsûllerimize de 
belirli bir fayda sağlamamaktadır. 

a) Hazırlık devresinde, Türk zirai mahsûl
lerinden ihracedilenlerin % 85 ine sağlanan ko
laylık ve gümrük indirimleri, geçiş döneminde 
sadece % 5 artırılarak % 90 a çıkarılmıştır. 

BAŞKAN — Son cümlenize geçin. 
HÜSEYİN ABBAS (Devamla) — Efendim, 

5 dakika daha müsaade etseniz.. 
BAŞKAN — Kararı bir dakika evvel aldık 

beyefendi. O kararın alınışının sebebi var. 
HÜSEYİN ABBAS (Devamla) — Peki söz

lerimi topluyorum. 
BAŞKAN — Lütfen son cümlenizi söyle-

yjn. 
HÜSEYİN ABBAS (Devamla) — Muhte

rem arkadaşlarım, 
Zamanın kısalığı yüzünden bütün mevzular 

hakkındaki düşüncelerimizi arz edemedik. An
cak, son söz olarak söylüyorum ki; 

— 191 
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Bu Ortak Pazar Katma Protokolü ve malî 
protokolü üzerinde ve 1 nci madde üzerinde 
yapılan konuşmalarda lehte, aleyhte belirtilen
lerin hepsi bir yana, aslında biz bu protokolü 
Meclis olarak kabul etmekle; Malazgirt... 

BAŞKAN — Şahsınız adına konuşun efen
dim; Meclis daha karara varmadan Meclis hak
kında konuşmayın. Şahsınız adına,. 

HÜSEYİN ABBAS (Devamla) — Zaferi ile 
Anadolu'nun fethinin 900 ncü ve İstanbul'un 
fethinin de 518 nci yıldönümünde, biz Anado
lu'yu kendi ellerimizle, asırlarca bizi cephede 
yıkamıyan Avrupa Hristiyan topluluğuna tes
lim ediyoruz.. 

İBRAHİM AYTAÇ (Balıkesir) — Bu ne bi
çim lâf canım 

HÜSEYİN ABBAS (Devamla) — Bizim gö
rüşümüzün özeti budur. Yoksa protoko'lda şu 
eksik bu eksik.. Bunların hepsi olabilir, fakat 
aslolan bunun arkasında yatan siyasi düşün
celerdir. Avrupalılar maalesef bu düşüncelerin
de muvaffak olmuşlardır. 

Hepinize hürmet ve saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Sayın ilhan Açıkalın, buyu
run. 

İLHAN AÇIKALIN (Denizli — Efendim, 
önce bir hususun tesbitini istirham edeceğim. 
Ben, Başkanlığa önerge vererek 1 nci madde 
üzerinde bir hafta evvelden sıra almıştım. Sa
yın Divan Kâtibine sordum «2 nci sıradasınız» 
dediler. Sanıyorum ki, bir yanlışlık oldu Sa
yın Başkanım. 

BAŞKAN — Sayın Açıkalın, maddeler üze
rinde evvelden söz alınmaz, Genel Kurulda Baş
kandan söz istenir. O sırada birçok arkadaşla
rımız var, o esnada siz de yoktunuz. Zaten ver-
miyecektim, çünkü istenmedi, fakat Genel Ku
rulda yoktunuz. 

İLHAN AÇIKALIN (Devamla) — Sayın 
Başkan, vaktin azlığı münasebetiyle bu hu
susta münakaşaya girmek istemiyorum. 

BAŞKAN — Zaten karşılıklı münakaşa ede
meyiz. Devam buyurun. 

İLHAN AÇIKALIN (Devamla) — Çünkü 
ben haklıyım zaten Başkan. 

BAŞKAN — Olmaz efendim. «Haklıyım» 
dediniz mi mesele hallolmuyor. içtüzük; «Baş
kandan söz alınır» der. 

İLHAN AÇIKALIN (Devamla) — Sayın 
Başkan, eğer mutlaka siz en son konuşacaksa
nız, zaten bu vakti öldürürüz. Müsaade edin 
de sözüme başlıyayım. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Bugün konuştuğumuz, önemine değerli ar

kadaşlarınım da değindiği Katma Protokolün, 
Türk kamuoyunda maalesef hep sanayi yönü 
ele alınmış, basını ve değerli öğretim üyeleri 
de hep sanayi yönü ile meşgul olmuşlardır ve 
maalesef hükümetlerimiz de % 85 gücü olan ta
rımı ikinci plâna atıp, yine sanayi yönünü 
bütün konuşmalarında öne almışlardır. Hal
buki, kanaatimce tarım, Katma Protokol için
de bizim içinen önemli olan, sanayiden daha 
güçlü bir potansiyele sahSjbolan bir konudur. 

Değerli arkadaşlarım, 
Bugün Türk tarımı; yetiştirmeden pazar

lamaya kadar ilkel şartlarda, üstelik Devlet 
Plânlama Teşkilâtımız da tarımı yatırım yap
mayı kaynak kaybı sayar bir vaziyette. Ta
rımsal yapıyı değiştirmeye firians kaynakla
rımız müsait değil. 

Buna mukabil Ortak Pazar ülkeleri 1980 
de endüstri tarımına geçme kararı almışlar, 
büyük bir fon, 2,5 milyar dolar değerinde 
bir fon ayınp, FEOlGA fonu ile tarımlarını 
mütemadiyen geliştirme, ıslah etme yolunda
lar, 

Bizim tam Ortak Pazardan istifade edece
ğimiz bu dönemde, bugünlerde tarıma az önem 
veren müzakere tarzımız fondan istifade et
mek imkânı kapılarını tamamen kapatmış ve 
Türk tarımı ancak FEOGA fonu bittikten 
sonra geçiş dönemine giriş pozisyonuna gir
miştir. 

Tarım yönünden ürünlerimizin satış imkân
larını zorlamak yerine, bunu incelemek yeri
ne mütemadiyen sanayi sektörüyle meşjgul ol
duğumuz günlerde, Ortak Pazar ülkeleri bi
zim tarımımıza, bizim ürünlerimize sanki 
rakip yaratmak havası içinde; Tunus'undan, 
Fas'ından, Hindistan'a, İran'a, Kenya'ya kadar 
bizimle yakın ürünleri yetiştiren ülkeler tâ
vizler vermek suretiyle sanki müstakbel Türk 
tarım ürünlerine rakip yaratmışlardır. Son 
İngiliz Milletler Camiasının giriş havası da 
maalesef bir yönü ile yine Türk tarımının 
oradaki sürüm sahasını geniş çapta ortadan 
kaldıracaktır. 
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î>eğerli arkadaşlarım, 
Ortada bir gerçek var. Dün bâzı mukaye

seler yapıldı, Yunan ve Türk mukayesesi.. Sa
nıyorum, bu hususta büyük katkıda bulun
muş olan çok değerli Hariciye elemanlarımız 
ve bu işte ihtisas sahibi arkadaşlarımızın hepsi 
kabul ederler ki, bugün Yunanistan'a verilen 
tavizler yanında Türkiye'ye karşı çok cimri1 

davranılmıştır. Yunanistan'a verilen tercihle
rin hiçbirisi bize verilmemiştir. Bunun aksini 
iddia etmek sanıyorum M, mümkün değil. 

Değerli arkadaşlarım, 

Enteresan bir konu; Yunanistan'ın anlaşma
sında mütemadiyen «Yunanistan için iktisadi 
önemi dikkate alınarak» diye başlıyarak hemen 
her konuda, her maddesinde büyük tercihler 
vardır. Arkadaşlarım, şarap için Yunanistan'a 
tercih verilirken ses yok, Türk şarabı müzake
releri başlıyacağı zaman Fransa'da çiftçilerin 
yürüyüş yaptığını hayretle görmekteyiz. Değer
li arkadaşım Şinasi özdenoğlu'nun kısmen de
ğindiği gibi, yaş ve kuru üzümde aynı durum 
mevcuttur. Bilhassa tütünde; 

Değerli arkadaşlarım, Türk tütünü sanki ar
tık «Avrupa'da yaşamasın» havası içinde Ortak 
Pazar, Türk tütününe ölmüş bir piyasayı, ka
panmış bir piyasayı getirme pozisyonundadır. 
Her ne kadar bâzı miktarlar, Pazar ülkelerince 
bize tanınmış gözükmüşse de öncelik hakkı al
mış olan... Enteresan bir öncelik hakkı; efendim, 
1957, 1958, 1959 senelerinin ortalamasını Yuna
nistan'a veriyor, ayrıca monopol yapan, mono-
polla işleten ülkelerde eğer Yunan tütününü 
fazla işleme meydana gelmişse, onun yüzdeleri
ni de diğer ülkeler kabulleniyorlar, bu suretle 
Yunan tütünü için çift tercih; hem üç senenin 
ortalamasının tercihi, hem monopol yapan ül
kelerin ilâve tercihleriyle Yunan tütünü bir yan
dan Avrupa'yı, Ortak Pazar ülkelerini kaplı
yor, bir yandan Amerika'yı. Amerikan tipi siga
ra dolayısiyle yeni bir moda şeklinde Avrupa'
yı sardığı bir pozisyonda Türkiye için tütünde 
bir tek tercih göremiyorsunuz, ama kâğıt üze
rinde aynı geçiş şartları görünüyor. Hakikatte 
maalesef Türkiye için çok önemli olan ve maa
lesef bu kürsüden çok sözünü ettiğimiz, ama 
bir türlü netice alamadığımız tütün konusunda 
Ortak Pazar bize çok az şey getiriyor. 

Değerli arkadaşlarım, 
Komisyondaki konuşmalarda bir nokta ileri 

sürülmüş; «Efendim, bu hususta hükümetler 
çok iyi çalışmıştır, alınabilecek her şey almıştır» 
diye iddialarda bulunulmuştur. Ama, enteresan 
bir şey oldu, 1 Nisanda Türkiye'de yapılan 
Konsey toplantısında Sayın Hariciye Vekilimi
zin değerli çalışmaları ve arkadaşlarımızın gay
retleriyle yeni bâzı tavizler aldık. Demek ki, de
ğerli arkadaşlarım, «Ortak Pazardan yeterince 
taviz aldık» iddiaları, daha 1 Nisan 1971 de 
Türkiye'deki toplantıda alınan tavizler dikkate 
alınırsa, politik olarak «hepsini aldık» demek 
kâfi değil. Bu konuda alamadığımız birçok ta
vizler, - haklar diyeyim, taviz demiyeyim. - mev
cuttur. Bu hususta güçlü Hükümetin, güçlü 
ekiplerin devamlı ve İsrarlı çabalarının daha 
müspet neticeler alacağı kanısındayım. 

Sayın Bakanın konuşmalarında buyurdukla
rı ; «Her istediğimiz alınamadı» sözünü, ben izin 
verirlerse; «her istediğimizin almamıyacağı» 
anlamına almıyorum. Her şeye rağmen yine 
iyimserim ve tekrar ilâve etmek isterim; güçlü 
ve itibarlı hükümetlerin ağırlıkları, güçlü ekip
lerin ağırlıkları içinde daha başarılı ve Türki
ye'nin, Türk köylüsünün, Türk sanayicisinin, 
her yönü ile hakkı olan birçok hakların alına
bileceği kanısındayım. 

Bu arada basit görünen bâzı tortu maddele
rinin değişmesinde, Hükümetimizin, kendine 
resmen tanınmış olan hakkının ötesinde biran 
evvel değiştirilmesinde ve bunun gibi teferru
at görünen, ama geniş çapta esası engelliyen 
konularda da devamlı çabalarında fayda mülâ
haza etmekteyim. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bu çok önemli konunun Türkiye'nin, belki 

bütün Türk milletinin hayatında attığı en bü
yük iktisadi adımın siyasi veçheleri üzerinde en 
küçük bir tereddüdüm şahsan yoktur ve Tür
kiye, siyasi anlamı ile Ortak Pazara giriş ve 
bununla ilgili müzakerelerde, başından sonuna 
kadar tamamen haklı, doğru yolu seçmiştir. An
cak, bunun daha iyi olabilmesinin Türk köylü
sü ve Türk sanayicisi bakımından, geçiş döne
minin ve.onu takibeden dönemlerin, haklarımız 
yönünden daha faydalı hale getirilebilmesinin 
temennisi içinde bu hususta katkıda bulunan 
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arkadaşlarıma başarılar dilerim. Ve yine bu 
hususta eksik olan kısımları belirten arkadaşla
rıma da iştirak ettiğimi ilâveten arz etmek iste
rim. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Müzakerenin devamı hususunu 

oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Buyurun Sayın Orhan Oğuz. 
ORHAN OĞUZ (Eskişehir) — Sayın Başkan, 

çok değerli arkadaşlarım; 
Şayet sayın Özdenoğlu, memleketimiz için 

çok hayati olan bir noktaya temas etmemiş ol
saydı ve bu hususu dile getirmemiş olsaydı ko
nuşmayacaktım. 

Sayın Özdenoğlu, Türkiye'nin hükümranlık 
haklarından fedakârlık yaptığı hususuna temas 
etmiştir. Bu noktanın karanlık kalmaması lâ
zımdır. 

Bilindiği gibi, Avrupa Topluluğunu teşkil 
eden üç ayrı kuruluş vardır. Avrupa Kömür -
Çelik Birliği, Avrupa Ekonomik Topluluğu ve 
EURATOM. îlk kuruluş Kömür - Çelik Birliği
dir. Statüsünde organların yetkileri belirtilmiş
tir. «CE'OA» diye kısaca ifade ettiğimiz bu ku
ruluşta, bu kuruluşun konseyi olan yüksek oto
riteye süpranasyonal yetkiler verilmiştir; fakat 
bu süpranasyonal yetkiler GEGA faaliyete geç
tiğinden bugüne dek sureti katiyede istimal 
edilmemiştir. Her nasılsa, hükümranlık hakları 
konusunda hassasiyet gösteren ülkeler dahi bu 
anlaşmanın altına imza koymuşlar ve fakat süp
ranasyonal yetkiler hiç bir zaman kullanılmamış
tır. 

Avrupa Ekonomik Topluluğuna hayatiyet 
veren, canlılık veren yahut onu yaratan anlaş
ma Roma Anlaşmasıdır. Roma Analşmasına 
göre kurulan organların, konseyin, komisyonun, 
Yüksek Adalet Divanının, Parlâmentonun yet
kileri tesbit edilmiştir. Roma Anlaşmasında süp
ranasyonal yetkiler yoktur. 

Ankara Anlaşması Roma Anlaşmasına uygun 
olarak yapılmıştır. Şu halde Ankara Anlaşması 
gereğince süpranasyonal yetkiler Avrupa Eko
nomik Topluluğu ile Türkiye arasında söz konu
su değildir. Ve bu Katma Protokolle de süpra
nasyonal yetkiler sureti katiyede konuşulmaz. 
Yani, hükümranlık hakları konusu üzerinde 
durmak kanaatimce doğru değildir, haklı de
ğildir. 

Sayın Hariciye Bakanından Yüce Meclis hu-
zurunda^ Yüce Millet huzurunda soruyoruz; 
Türkiye'nin hükümranlık haklarında, Katma 
Protokol gereği bir fedakârlık yapılmakta mı
dır, yapılmamakta mıdır? Bu husus açıklığa ka
vuşsun. Biz inanıyoruz ki, yukarda belirtmiş 
olduğum, izahatını yapmış olduğum nedenlerle, 
Türkiye'nin sureti katiyede hükümranlık hak
larından bir şey kaybettiği ifade edilemez. 

Kaldı ki, Avrupa Ekonomik Topluluğu ile 
yapılan anlaşma gereğince, Katma Protokolde 
zikretmiş olduğunuz maddede Ortaklık Konse
yinden bahsediliyor. Ortaklık Konseyinde Tür
kiye de üyedir. Sayın Hariciye Bakanı burada 
dile getirdi; burada iki rey vardır, birisi Avru
pa Ekonomik Topluluğunun reyi, ikincisi Tür
kiye'nin reyi. îki rey bir araya gelmedikçe su
reti katyede karar almak mümkün değildir. Bu 
bakımdan Türkiye'nin iştiraki olmayan bir ka
ran Türkiye'ye tatbik ettirmek imkânı yoktur. 

ŞÎNASt ÖZDENOĞLU (Ankara) — Açıkça 
veto hakkı tanınmış mıdır? 

ORHAN OĞUZ (Devamla) — Veto hakkına 
ihtiyaç yok, çünkü Türkiye karara iştirak et
medi mi, ö karar doğmayacak. 

Diğer taraftan sayın arkadaşımız Demirel 
Hükümetinin müzakere gücü konusuna maale
sef temas etti. Dünkü konuşmada da belirttim, 
Avrupa Ekonomik Topluluğu ile Türkiye nin 
ilişkileri artık bütün partilere mal olmuş, bir 
partinin damgasını taşımıyan bir anlaşma ha
line gelmiştir. Şu halde burada, siyasi temayül
leri dikkate alarak ayırımlar yapmak, birbiri
mize kusurlar izafe etmek doğru değildir, Tür
kiye'nin menfaatlerine uygun değildir. Ben de
miyorum M,, Ankara Anlaşması mükemmel de
ğildi. Diyor muyum? Ankara Anlaşmasının 
kusurlarını burada dile getiriyor muyum, Anka
ra Anlaşması imza edilirken Avrupa Ekonomik 
Topluluğu ile yapılacak fizyon hareketinde, en
tegrasyon hareketinde hangi hazırlıkların ya
pıldığı, hangi bilimsel nedenlere dayanıldığı, 
bu tercihi nasıl yaptığımızı, nasıl altına imza 
koyduğumuzu soruyor muyum? Eksik tarafla
rını beyan ediyor muyum? 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Dün 
sordunuz sayın Oğuz. Partiler dışında bir konu 
bu. 
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BAŞKAN — MüdaJhale ötmeyiniz. 
ORHAN OĞUZ (Devamla) — Adalet Par

tisi Hükümetleri Ankara Anlaşmasının gereği 
olan hazırlık döneminde katkıda bulunmuştur, 
Ankara Anlaşmasının gelişmesine yardım et
miştir, uygulamasını yapmıştır ve dün rakamla
rını verdim, müşahhas misallerini verdim, hazır
lık döneminde Türk sanayii gelişmiştir, Avrupa 
Ekonomik Topluluğu istikametinde geliş
miştir. 175 milyon Dolar, büyük kısmı alt ya
pılara, Gökçekaya Barajı, Gediz, Keban Barajı 
gibi büyük tesislere, 45 projenin gerçekleşme
sine.. 

SİNASİ ÖZDENOĞLU 
de verilmiş midir? 

Başka şirketlere 

BAŞKAN — Sayın özdenoğlu.. 
ORHAN OĞUZ (Devamla) — Başka şirket

lere de verilmiştir. 

Sayın arkadaşlarım, bir hususu söylemek isti
yorum; şunu kafalarımıza iyi koymak zarureti 
vardır, Avrupa Yatırım Bankası bâzı alaturka 
oyunlarla kredi tahsis edecek bir müessese değil
dir. Katma Protokolün disiplin getireceğini dün 
burada ifade etmiştim. Katma Protokol disip
lin getiriyor. Düşünme disiplini getiriyor, çalış
ma disiplini getiriyor ve proje geliştirme disip
lini getiriyor. Şu halde, Avrupa Yatırım Ban
kası gelişigüzel, hatır için kredi tahsis etmez, 
vermez.. Avrupa Yatırım Bankasından kredi al
mak için evvelâ bir projeyi ortaya koymanız 
lâzım, Sınai Kalkınma Bankasına ön tetkiki yap
tırmanız lâzım, kabul edildikten sonra Brüksel'
deki büyükelçiye onun gitmesi lâzım, büyük
elçinin Avrupa Yatırım Bankasının Yönetim Ku
ruluna bunu göndermesi lâzım, Yönetim Kuru
luna girmeden önce projenin teknik yönden, 
malî yönden, iktisadi yönden tetkik edilmesi 
lâzım, mütahassıslar tarafından tetkik edilmesi 
lâzım, onların tetkiki müsbet olursa, Yönetim 
Kurulu da müsbet karar verirse, ondan sonra 
büyükelçiye bu projenin olumlu kabul edildi
ğinin bildirilmesi lâzım. Bildirildikten sonra fir
malara gene para verilmez. Avrupa Yatırım 
Bankası yatırımları gözleri ile izler, ondan son
ra ceste ceste onun tahsisatını verir. Onun için 
kafalardaki malûm endişeleri lütfen derkenar 
ediniz. Disiplinli çalışma alışkanlığına kendimizi 
alıştırmak mecburiyetindeyiz. Bu mecburiyeti 
Katma Protokol getirmektedir. Bu bakımdan 

müzakere konusunda Demirel Hükümetleri, Kat
ma Protokolün hazırlandığı âna kadar katkıda 
bulunmuştur, geliştirmiştir, müzakerelerde Tür
kiye Cumhuriyeti Hükümetleri her zaman güç
lü olmuştur, kudretli olmuştur. Onun için Tür
kiye Cumhuriyeti Hükümetine bühtanda bulun
mak doğru değildir. En zayıf kabul edildiğimiz 
anda, Türk Milleti olarak, en yüksek anlaşma
ları yapmışızdır. Şu halde böyle millî meseleleri, 
bu kadar hassas meseleleri polemik konusu ha
line getirmek sureti katiyede doğru değildir. 

Biz, güçlü, geride tarihi olan bir milletin 
evlâtlarıyız. Gelişmekte olan bir ülkenin evlât
larıyız. «Az gelişmiş ülke», «fakir ülke» diye 
kompleks yaratmak istiyenlerin bir maksatları 
vardır. Atatürk, sureti katiyede Milletline bu 
damgayı yaraştırmamıştır, Milletine güvenmiş
tir; «Türk Milleti zekidir, Türk Milleti Çalış
kandır», demiştir. (A. P. sıralarından «bravo» 
sesleri, alkışlar) Türk Milletine güvenmek mec
buriyeti vardır ve bu mecburiyete inanan insan
lar olarak Türk Hükümetleri karşısındaki.. 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — En az 
sizin kadar milliyetçiyim. 

BAŞKAN — Sayın özdenoğlu, müdahale et
meyin. 

ORHAN OĞUZ (Devamla) — Karşısındaki 
yabancı devletlerle müzakereleri yürütmüştür, 
yürütmektedir, bundan sonra da yürütecektir. 

Saygılarımla. (A. P. sıralarından alkışlar, 
«bravo» sesleri). 

BAŞKAN — Dışişleri Bakanı Sayın Olcay, 
buyurun efendim. 

DIŞİŞLERİ BAKANI OSMAN OLCAY — 
Efendim, demin hükümranlık hakkı ile ilgili 
olarak bir sual vâki .oldu. Ona bir kelime ile 
cevap vereyim; eğer Türkiye'nin hükümranlık 
hakkının zayi olduğu intibaı hâsıl olmuş idi, bu 
Hükümet gelip burada bunun savunmasını 
yapmazdı. Dolayısiyle buna ilâve edecek bir sö
züm yok. 

Yalnız bir noktayı arz edeyim; Sayın öz
denoğlu arkadaşımın bunu kasdetmiş olduğunu 
sanmıyorum, hükümranlığın kısıtlanması konu
sundan bahsetmiş olduğunu sanıyorum. Ona 
da cevap vereyim; her anlaşma bir hükümranlık 
kısıtlanmasıdır. Birleşmiş Milletlere girdiğiniz 
andan itibaren hükümranlığınız bir dereceye 
kadar kısıtlanmıştır. Bugün Birleşmiş Milletler 
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harbi men etmektedir. Bir memleketin vaktiyle 
istediği zaman harb ilân etmek en büyük yetki
si idi. Bugün harb, kanun dışı kabul edilmiş
tir. 

Şimdi bu şartlar altında şunu ilâve edeyim, 
katma protokol Ankara Anlaşmasına her hangi 
bir şey ilâve etmemektedir, hukukî bakımdan 
statüsünü değiştirmemektedir. Bu itibarla bu çe
şit bir tenMd, ancak Ankara Anlaşmasını is
tihdaf edebilir ki, orada da aynı şey görünür. 
Türkiye'de hiçbir Hükümetin, Türk hüküm
ranlığını zedeliyecek bir anlaşmaya imza koya
bileceğini tahmin etmiyorum. Eğer böyle bir an
laşma ile, yine (böyle (bir şeye inanmadığımı tekrar 
etmekle beraber, eğer böyle bir anlaşmaya veya 
Tröyle bir hükme biz tesadüf etmiş olsaydık, 
sizleri temin ederim ki, .burada gelip bunun sa
vunmasını yapmaydık. Dolayısiyle böyle bir 
şeyi kesin olarak söyliyebilirim. 

Saygılarımla. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Kifayeti müzakere takriri var. 

Fakat madde üzerinde görüşmek istiyen sayın 
milletvekili kalmadığı için kifayeti müzakereyi 
oylarınıza arz etmiyeceğim. 

1 nci maddeyi kabul edenler lütfen işaret 
etsinler. Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir 
efendim. 

2 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 
[BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is

tiyen sayın üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul etmiyenler... Kabul edMmiştir. 

3 ncü maddeyi okutuyorum. 
Madde 3. — Bu kanunun hükümlerini Ba

kanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is

tiyen sayın üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Kanunun leh ve aleyhinde görüşmek istiyen 
sayın üye?... Yok. Tümü açık oylarınıza arz edi
lecektir. 

2. — 3829 sayılı Devlet Konservatuvarı hak
kında Kanuna bir madde eklenmesine dair ka
nun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân komisyon
ları raporları (1/469) (S. Sayısı : 345) (1) 

(1) 345 S. Sayılı basmayazı tutanağın so
nuna Midir. 

BAŞKAN — Gündemimizin 21 nci sırasını 
işgal eden 3829 sayılı Devlet Konservatuvarı 
hakkındaki Kanuna bir madde ilâvesiyle ilgili 
olarak Sayın Millî Eğitim Bakanı tarafından ve
rilmiş bir tezkere vardır. 

BAHA MÜDERRİSOĞLU (Konya) — Sayın 
Başkan, bizim verdiğimiz önerge, bu kanunun 
müzakerelerinin bitimine kadar çalışma karan 
almanızı istiyordu. Görüşmeler (bittiğine göre, 
haşka konuya geçmemeniz lâzımdır. 

BAŞKAN — Ben öyle oylamadım Sayın Mü-
derrisoğlu, dikkat etmiyorsunuz. Zapta geçmiş
tir benim oylamam, müzakere edilmekte olan 
kanunun müzakeresine değin diye oya koyma
dım önergeyi. 

Tezkereyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Bugünkü gündemin birinci görüşülmesi ya

pılacak işler bölümünün 21 nci sıra sayısında 
yer alan «3829 »ayılı Devlet Konservatuvarı 
hakkında Kanuna bir madde eklenmesine dair 
kanun tasarısı» nın, müstaceliyetine binaen 
gündemdeki bütün işlere takdimen öncelik ve 
ivedilikle görüşülmesini arz ederim. 

Millî Eğitim Bakanı 
Şinasi Orel 

BAŞKAN — Gündemimizin 21 nci sırasında 
kayıtlı bulunan konunun bütün işlere takdimen 
ve öncelikle görüşülmesi hususunu oylarınıza 
sunuyorum. KaJbul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Sayın Hükümet ve komisyon buradalar. 
Raporun okunup okunmaması hususunu oy

larınıza arz edeceğim. Okunmasını kabul eden
ler... Etmiyenler... Raporun okunmaması Genel 
Kurulca kalbul edilmiştir.. 

Tümü üzerinde buyurunuz Sayın Rona. 
MUSTAFA RONA (Artvin) — Sayın Baş

kan, muhterem milletvekilleri, 
Ankama ve İzmir Devlet koniservatuvarları 

şimidiye (kadar 1940 senesinde çıkan Kanunla 
idare edilmekte idi. Yeni Personel Kanunu ile îbu 
değerli öğretim müessesesi şimdiye kadar bünye
sine alıp çalıştırdığı yahancı uzman ve öğret
menler hususunda sıkıntıya düşmüştür. 

Huzurunuzdaki tasarının ibu sıkıntıyı berta
raf etmek için hazırlanmış olduğu kanaatinde
yim. Yeni Personel Kanununun 4 ncü maddesi-
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min B fıkrasında Isözleşaneli îpersonel hakkında, 
«sözleşmeli personel deyimi özel bir meslek bil
gisine ve ihtisasına ihtiyaç gösteren geçici iş
lerde ve zaruri hallere münhasır olmak üzere 
kanunilarla 'verilen yetkiye ve Maliye Bakanlığı 
ide .Devlet Personel Dairesinin görüşlerine daya
nılarak Bakanlar Kurulunca sözleşmeli olarak 
çalıştırılmalarına karar verilen kimseleri...». de
mektedir. 

Halbuki, 1940 senesinde kabul edilen Devlet 
konservatuvaırları Kanununda yabancı uzman ve 
öğretmenlerin çalıştınlmalları hakkında her han
gi bir kayıt yoktur, aksi, yani çahştırıliması 
hakkında da bir kayıt olmadığı için, zaruret du
yulduğu senetlerden beri bu değerli müesseseler
de yabancı uzman çaâıştırılimakta idi. 

Devlet konservatuvaırlamnda meslek öğret
menliği yapabilecek değerli sanatçıları devamlı 
şekilde Devlet Tiyatrosu, Devlet Opera ve Ba
lesi ı özel kanunlarına göre, dolgun ücret verebil
diklerinden devamlı bir şekilde kendi kadroları
na çektikleri için memleketimize değerli sanat
çılar yetiştiren vei yetiştirmekte devam eden kon-
servajtuvaırlarımız öğretmen kadrolarına yeteri 
kadar sahip çıkam^amaktadırlar. 

'Bu özellik dolayıısiyle buralarda gereği gibi 
öğretmen istihdam edilememektedir. Personel 
Kanunundan önce bu müessesenin yaptığı anlaş
malara igöre, ihalen çalışmakta olan uzmanlardan 
bir tasımının mukavelesi Mart ayında bitmiştir 
ve Maırlt ayından beri 'ücret verilemediğinden üc
retsiz çalışmaktadırlar. Diğer bir kısım uzman 
ve öğretmenlerin (mukavelesi de :197i Haziran so
nunda bitmiştir. Mukavele ile çalıştırılan uzman
ların sayılarının ,15 kadar olduğu ifade edilmek
tedir. 

Memleketimizin müzik ve temsil kültürünün 
yükselmesine hizmet eden konservatuarlarımız
da öğretim ve eğitimin aksamaması için 3829 
sayılı Devlet Konservaituvarı hakkındaki Kanu
na bir madde eklenmesine dair hazırlanan bu ta
sarımın Yüce Heyetinizce kabulü MÜH Eğitim 
Bakanlığını, ıdolayısiyle Devlet Konservatuvarı-
nı ve diğer taraftan birçok öğrenci velilerini 
müşkül durumdan kurtaracağını huzurunuzda 
ifade eder, saygılar sunarım. 
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öi^ıdinı. 

MEHMET ARSLANTÜRK (Trabzon) — 
Sayın Bıaşkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri, 

3829 sayılı Devlet konservatuvarları hakkın-
raki Kanuna bir madde eklenmesine dair kanun 
tasarısı nedeniyle vaktin ilerlemiş olmasına rağ
men, bir - iki nokta üzerinde kısaca durmayı 
kaçınıllmaız bir görev sayıyorum» 

35 yıllık bir geçmişi bulunan Devlet Konser-
vatuvarında yerli yeter sayıda ve nitelikte öğ
retmen bulunamaması doğrusu üzücüdür. Dev
let Tiyatrosu, Devlet Opera ve Balesi ve Cum
hurbaşkanlığı ıSenfoni Orkestrası gibi sanat ku
ruluşlarındaki sanatçılardan çoğu Ankara Dev
let Konservaituvarının türlü dallarından yetiş
mişlerdir. Bu sanat kuruluşlarına sürekli (sanatçı 
yetiştiren konservatuvarlarm kendilerine öğret
men yetiştirememeleırinin veya bulamamalarının 
bir nedeni olsak gerektir. 

Yıllardan beri 6660 sayılı Kanun sayesinde 
türlü sanat dallarında, özellikle müzik alanında 
gerçekten üstün kabiliyetli sanatçılar yetişmiş
tir. Türlü kaynaklardan yetişen sanatçılardan 
bütün sanat kuruluşları yararlanma yolunu bul
dukları halde, bu kuruluşların en eskisi, en 
köklüsü bulunan Devlet Konservatuvannın söz
leşme dle yabancı öğretmen ve uzman sağlama 
zorunluğunda kalması, üzerinde durulmaya de
ğer zannediyorum. 

Şüphesiz ki, bale gibi özel öğretim dalların
da bir süre için yabancı kaynaklardan, daha 
doğrusu yabancı uzman ve öğretmenlerden fay
dalanmamız gerekecektir. Ancak, bu kanun ta
sarısı ile sağlanmak istenen normal öğretim dal
larında yerli öğretmen veya uzman bulunama
dığı gerekçesi ile sözleşmesi yabancı uzman ve 
öğretmen sağlamak istenmektedir. 

Sayın üyeler, 6660 sayılı Kanun gereğince 
yabancı ülkelerde yetişmiş, üstün nitelikteki 
sanatçılarımızdan, yanılmıyorsam, yalnız birisi 
Ankara Devlet Konservatuvarına öğretmen ola
bilmiştir, o da güçlükle konservatuvar öğretim 
kadrosuna girebilmiştir. Bu sanatçıların, yine 
birer Devlet kuruluşu olan Devlet Tiyatrosuna, 
Devlet Opera ve Balesi veya Cumhurbaşkanlığı 
Senfoni Orkestrasına girmemelerinin nedenini 
sadece kararda ve ücrette aramak ilgilileri yan
lış yargıya götürür. Asıl neden, Konservatuvar 
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Konservatuvarlarnnızda bir istişare kurulu 
vardır, bu kurulun görevi zaman zaman yabancı 
memleketleri dolaşıp yabancı uzman ve öğret
men seçme ve bulma yanında konservatuvar 
mezunlarından veya 0660 sayılı Kanunla yetiş
miş üstün kabiliyetli sanatçılardan konservatu-
vara öğretim üyesi yetiştirmek çarelerini araş
tırıp bulması olmak gerekir. Şüphesiz, kanımca 
asıl sorumluluk Millî Eğitim, Bakanlığı Kültür 
Müsteşarlığına düşmektedir. Bugüne kadar ken
disine bağlı bulunan 3 ilâ 5 sanat kuruluşunun 
öğretim üyesini ve sanatçılarım Devlet Plânla
ma örgütü ve sözü geçen kuruluşlarla işbirliği 
yapıp bir plâna henüz bağlayamamıştır. 

Şüphesiz bu görüşlerimiz, geleceği amaç 
edinmektedir. Bütün bunlara rağmen bugün biz 
âcil bir duruma karşı karşıya bulunuyoruz, o 
da 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu yürür
lüğe gireliberi konservatuvarlarda öğretmenlik 
yapan yabancılara paraları ödenememektedir. 
Hem bu durumu önlemek ve hem de öğretmen 
ihtiyacını karşılamak için bu tasarının kabulü 
bugün artık biir zorunluktur ve bu ihtiyacı kar
şılamak zorundayız da. 

Bu nedenlerle ve bu görüş altında bu kanun 
teklifini şahsan tasviıbettiğimi ifade eder, Yüce 
Heyetimize saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Açık oyunu kullanmayan sayın 
milletvekilli var mı efendim? Yok. Oy verme iş
lemi bitmiştir. 

Kanunun tümü üzerinde başkaca görüşmek 
istıiyen üye var mı? Yok. 

Maddelere geçilmesi hususunu oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

İvedilikle görüşülmesi hususunu oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum. 

3829 sayılı Devlet Konservatuvarı hakkında 
Kanuna bir madde eklenmesine dair kanun ta

sarısı 
Madde 1. — 3829 sayılı Devlet Konservatu

varı hakkında Kanuna aşağıdaki madde eklen
miştir : 

M ^C' 

2 . 7 . 1971 0 : 1 

«Ek madde 1. — Devlet Konservatuvarla-
rında sözleşme ile yabancı uzman ve öğretmen
ler görevlendirilebilir.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti-
yen sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 

yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti-
yen sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

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

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti-
yen sayın üye Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

Kanunun tümü üzerinde görüşmek istiyen 
sayın milletvekili? Yok. Tümünü oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul 
edilmiştir. Kanun teklifi Meclisimizce kabul 
edilmiştir. 

Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu 
arasında bir ortaklık yaratan anlaşmaya ekli 
«Geçici Protokol» ün birinci maddesi uyarınca 
23 Kasım 1970 tarihimde Brüksel'de imzalan
mış olan Katma Protokol ve ekleri ile malî 
protokol, Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu 
yetki alanına giren maddelerle ilgili anlaşma 
ve son senetin onaylanmasının uygun bulundu
ğuna dair kanun tasarısının açık oylamasına 
65 saym üye katılmış, 43 kabul, 20 ret, 2 çekin-
ser oy kullanılmıştır. Yeter sayı sağlanamamış 
olduğundan tekrar açık oylarınıza arz edilecek
tir. 
Gündemde başkaca görüşülecek konu bulunma
dığı cihetle ve vaktin de dolmuş olmasından 
mütevvellit 5 Temmuz 1971 Pazartesi günü 
saat 15,00 te toplanılmak üzere Birleşimi kapa
tıyorum. 

Kapanma saati : 19,28 

»• «• 
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Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu arasında bir ortaklık yaratan anlaşmaya ekli «Geçici 
Protokol» ün birinci maddesi uyarınca 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 senetin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı

nın oylama sonucu 

(Çoğunluk yoktur. 

ADIYAMAN 
M. ZeM Adıyaman 

AFYON KARAHİSAR 
Mehmet Rıza Çetrçel 

AMASYA 
Salih Aygün 

ANKARA 
Orhan Alp 
Aydın Yalçın 

ARTVİN 
Mustafa Rona 

BALIKESİR 
İbrahim Aytaç 
M. Şükrü Çavdaroglu 
Kemal Ertâeım. 
Ahmet İhsan Kırımlı 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgin 

ADANA 
Ali Rıza GüMoğlu 

ANKARA 
Kemal Ataıman 
Orhan Birgit 
Şinasi özdenoğlu 

ARTVİN 
Abdudülah Naci Budak 

BURSA 
İbrahim Öktem 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 65 

Kabul edenler : 43 
Reddedenler : 20 

Çekinserler : 2 
Oya katılmıyaıılar : 379 

Açık üyelikler : G 

[Kabul edenler] 
BURSA 

Kasım Önadım 
Mustafa Tayyar 

ÇANAKKALE 
Mesuıt HulM önür 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Kemal Demirer 
Abdurrahman Güler 

DİYARBAKIR 
Necmettin Gönenç 

ERZURUM 
Sabahattin Ara» 
Rıfkı Danışman 

ESKİŞEHİR 
Orhan Oğuz 

GİRESUN 
Hidayet İpek 

HATAY 
Talât Köseoğlu 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Cavit Okyayuz 

İZMİR 
Mustafa Akan 
Münir Daldal 

KARS 
Musa Doğan 

KASTAMONU 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
Hayrettin Nakiboğlu 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 

KONYA 
İhsan Kabadayı 

[^Reddeden] 
ELÂZIĞ 

Mehmet Ayrtuğ 
ESKİŞEHİR 

B. Sıtkı Karacaşehir 

İSTANBUL 
Mehmet Ali Aybar 

İZMİR 
Bıırhanettlin Asutay 
Şeref Bakşık 

Kemal önder 

KARS 
Osman Yeltekin 

KONYA 
Mustafa Üstündağ 

MANİSA 
Veli Bakirli 
Mustafa Ok 

Baha Müderrisoğlu 
NEVŞEHİR 

Hüsamettin Başer 
NİĞDE 

Mevlüt Ocakçıoğlu 
ORDU 

Cengiz Ekinci 

SAMSUN 
İsmet Yalçmer 

TUNCELİ 
Kenan Aral 

YOZGAT 
Turgut Nizamoğlu 

ZONGULDAK 
Fuat Ak 
Ahmeıt Nihat Akın 
Cahit KaPalkaş 
K«mi Nddimoğlu 

MUŞ 
Nermin Neftçi 

SAKARYA 
M. Vedat önsal 

TOKAT 
İsmail Hakkı Birler 

ZONGULDAK 
Bülent Eeerit 
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[Çekinserler] 
DENÎZLÎ 

îlhan Acıkalım 
ORDU 

Ferda Grüley 

[Açık üyelikler] 
Bursa 1 
Diyarbakır I 
Edirne 1 
Elâzığ 1 
Malatya "i 
Nevşehir 1 

Yekûn i 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

124 NCÜ BİRLEŞİM 

2 . 7 . 1971 Cuma 

S a a t : 15,00 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Yüksek Hâkimler Kuruluma üye seçimi 

2. — Anayasa Mahkemesine üye seçimi. 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

n 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
III 

ÖNCELÎKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ
TIRILAN İŞLER 

X 1. — Bursa Milletvekili Kasım önadım'ın, 
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 nci 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 Gümrülk 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 
l â No. lu Geçici Komisyon raparu (1/310) (S. 
Sayısı ı 311) (Dağıtma tarihi : 29 . 4 . 1971) 

IV 
H A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Uşak Milletvekili M. Fahri Uğrasız-
oğlu'nun, 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 llhami Sanear'm, Dilek
çe Karma Komisyonu Genel 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. Sayım : 442) (Dağıtma tarihi : 10.5.1971) 

3. — Eski Amasya Milletvekili Nevzat Şe
ner'in,- Dilekçe Karma Komisyonu. Geaıel 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 Mlefcvefldii 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
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. — İzmir Milletvekili İhsan 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. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı, Anka
ra Milletvekili Suna Tural ile Sinop Milletve
kili Hilmi İşgüzar ve Kocaeli Milletvekili Veh
bi Eniğiz'in Genel af kanunu teklifleri ve Ada
let Komisyonu raporu (2/383, 2/430, 2/482) 
(ıS. Sayısı : 333) (Dağıtma tarihi : 15,6.1971) 

8. — T. B. M. Meclisi Saymanlığının Mart, 
Nisan, Mayıs 1071 ayları hesaplarına ai)t Meclis 
Hesapları inceleme Komisyonu raporu (5/16) 
(!S. Sayısı : 357) (Dağıfoma tarihi : 16.6.1971) 

9. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat öztürkçine'nin, Türk Kanunu Medenisi
nin 485 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/9) (S. Sayısı : 360) (Dağıtma tarihi : 
16 .6 .1971) 

10. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in 
Avukatlık Kanununun 7 nci maddesinin kaldırıl
ması ve 114 ncü maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/284) (S. Sayısı : 359) (Dağıtma 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. Sayışa: 27 ye 
2 nci ek, C. Senatosu S. Sayısı : 1570) (Dağıtma 
tarihi : 16.6.1971) 

12. — Kastamonu Milletvekili Sabri Keskin ve 
2 arkadaşının, 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, Mehmet Tevfikoğkı Hatice-
den doğma 1339 doğumlu Nevşehir Yenimahalle 
10 hanede kayıtlı Mustafa Parmaksız'in affı 
hakkında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu ra
poru (2/196) (S. Sayısı : 161 e 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihi : 21 .'6 .19171) 

115. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldan'ın, 
Türk Ceza Kanununun, değişik 449 ncu mad
desinin 2 nei bendinin tadili hakkında kanun 
teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/449) (S. 
Sayısı : 366) (Dağıtma tarihi : 21 . 6 . 1971) 

16. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal 
ve 19 arkadaşının, Devlet memurlarının disip
lin cezalarının affına dair kanun .teklifi ve Ada
let Komisyonu raporu. (2/135) (S. Sayısı : 367) 
(Dağıtma tarihi : 21 . 6 . 1071) 

17. — Burdur Milletvekili Mehmet özbey'in, 
Türk Ceza Kanununun 455 noi 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 
cezalandırılmaları hakkında kanun teklifi ve 
Adalet Komisyonu raporu (2/427) (S. Sayısı : 
369} (Dağıtma tarihi : 21.6.1971) 

19. — Cumhuriyet 'Senatosu Tunceli Üyesi 
Arsl'an Bora'nın, Türk Ceza Kanununun 480 nci 
maddesine son fıkra olarak bir fıkra eklenmesi 
hakkımda kanun teklifi ve Adalet Komisyonu ra
poru (2/155) (S. Sayısı : 370) (Dağıtana tari
hi : 2 1 . 6 . 1971) 

00. — ı31 . 7 . 1970 gün ve 1302 sayılı Genel 
Kadro Kanununa ekli (2) sayılı cetvelim kaldı-



rılarak yerine bu kanuna ekM (2) sayılı cetve
lin konulması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe 
Kanma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet 
Senatosu ve Bütçe Karma Komisyon başkanlık
ları tezkereleri (M. Meclisi 1/445; C. Senatosu 
1/1223) (M. Meclisi S. S a y ı s ı : 3'71) C. 
Senatosu S. Sayısı : 1578) (Dağıtma tarihi : 
2 1 . 6.1971) 

21. — C. Senatosu İstanbul Üyesi Mebrure Ak-
soley'in, ellerinde sağlık muayene fişi bulunma
yan İstiklâl madalyalı muharip gazilerle diğer 
bütün nraharip gazilere Millî Savunana Bakan
lığınca sağlık unuıayene fişi verilmesi hakkında 
kanun teklifi ve Millî Savunma Komisyonu ra
poru (2/301) (S. Sayısı : 372) (Dağutma 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 Kanunun 
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 usstalılk 'kamum tefkiifi ve Sanayi, 
Ticaret, Adalet, Millî Eğitim, Çalışma ve Plân 
komisyonlarımdan seçilen 4 er üyeden kurulu 
5 No. lu Geçici Komisyon rapora (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 İçişleri Komis
yonu raporu (1/80) (S. Sayısı : 123 ve 123 e 
1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 15 . 3 . 1971) 

5. — Maraş Milletvekili M. Zekeriya Kür-
şad'm 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
nunun 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, MaJüye ve Plân komisyoınilıarıınjdaın 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 
Kanunun 123 ncü ımaddesinin 2 ve 3 ncü fıkra
sının kaldırıknıası ve bir fıkra eklenmesi ile 
lamdır Milletvekili Burhamettim Asutay ve 4 ar
kadaşının, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanu
nunun 123 ncü maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun teklifleri ve Çalışma ve Plân kamdsyon-
lanndan 8 er üyeden kurulu 41 numaralı Ge
çici Komisyon raporu (2/496, 2/323) (S. vSa-
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 
terihi : 3 . 5 .1971) 



12; — 6785 sayılı imar Kanununda bâzı de
ğişiklikler yapılması hakkında kanun tasarısı 
ile tstanlbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Millî 
kıyilar kanunu teklifi ve İmar ve İskân, İçişleri 
ve Plân komisyoaulıanndan 5 er üye seçilerek ku
rulan 7 numaralı G-eçici 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 . 1971) 

14. — Türk Silâhlı Kuvvetlerinde astsubay 
nıa!Sİ>edilemılere giyecek ve teçhizat verilmesi 
hakkında kanun tasarısı ile Tralbzon Milletva-
kili Ahmet Şener ve 3 arkadaşınım, (muvazzaf 
astsubaylara verilecek elbise ve teçhizat hak
kımda kanun teklifi ve İçişleri, Millî Savunma 
ve Plân komisyonları raporları (1/209, 2/376) 
(S. Sayısı : 318) (Dağıtma tarihi : 14.5.1971) 

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

16. — Harb Akademileri kanunu tasarısı ve 
İstanbul Milletvökili İlhami 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 Derineay 
ve Kâzım özeke ve İzmir Milletvekili Burhanet-
tin Asutay ve 6 arkadaşı ile Denizli Milletvekili 
Hasan Korkmazcan 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) 

4 — 

I X 18. — Gümrük kanunu tasarısı ve Cumhu
riyet Senatosu İstanbul Üyesi Mebrure Aksoley 
ve 10 arkadaşının, hastaların memleket içinde 

i 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, Is-

I tanbul Milletveikili 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. — 1 4 . 7 . 1965 tarihli ve 657 sayılı Dev
let Memurları Kanununa 14 . 8 . 1970 tarih ve 
1327 sayılı Kanunla 'eklenen ek geçici S 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 (1/489) (S. Sayısı : 346) (Dağıt
ma tarihi : 15 . 6 . 1971) 

22. — Edirne'nin Lalapaşa ilçesi Çömlekpı-
nar köyü hane 1, cilt 5, sayfa 1 de nüfusa ka
yıtlı Osmanoğlu, Nazmiye'den doğma 22.1.1987 
doğumlu Mehmet Yama ile aynı nüfusa kayıtlı 
Emin kızı, Fatma'dan doğma 19'28 doğumlu 
Zehra Yama'nm ölüm cezalarına çarptırılmala
rı hakkında Baş/bakanlık tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/43) (S. Sayısı : 346) 

I (Dağıtma tarihi : 15 . 6 . 1971) 



23. — Kastamonu iline bağılı Daday ilçesinin 
Uyukören köyü hane 9, cilt 5 ve sayfa 3001 nu-
nıarasında nüfusa kayıtlı 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) (Dağıtma tarihi : 
16 . 6 . 1971) 

24. — Boğazlıdan ilçesine bağlı Yeni Fakılı 
Bucağı Yiğitler köyünün 16 hanesinde nüfusa 
kayıtlı Döndü Şahin'den doğma Mehmet Ali 
oğlu 2 . 1 . 19i50 doğumlu Sırcalı köyünde otu
rur Hüseyin Şaıhin'in ölüm ce>zasına çarptırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ada
let Komisyonu raporu (3/290) (IS. Sayısı : 348) 
(Dağıtma tarihi : 16 . 6 . 1971) 

25. — Artvin ilinin Şavşat ilçesinin merkeze 
ıbağlı 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 Çclik'in ölüm 
cezasına çarptırılması hakkında Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/489) 
(ıS. Sayısı : 350) (Dağıtma tarihi : 15.6.1971) 

27. — Zile ilçesinin İğdir nahiyesi Büyük 
Aköz köyü hane 20, cilt 3!5, sayfa 73 te nüfusa 
(kayıtlı Alioğlu, Hanım'dan doğma 1935 doğum
lu Albidin Demirfbağ'ın ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/41,7) (S. Sayısı : 351) 
(Dağıtma tarihi : 15 . 6 . 1971) 

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

sayfa 11 de nüfusa kayıtlı Saffdtoğlu Havva'
dan doğma 8.6.1943 doğumlu Selâmi Kodal'ın 
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 
Kuvvetlerimin 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 tarihi : 21 . 6 . 1971) 

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

(Millet Meclisi 124 ncü Birleşim) 
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Dönem : 3 
toplantı : 2 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

3829 sayılı Devlet Konservatuvan hakkında kanuna bir madde 
eklenmesine dair kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân 

komisyonları raporları (1 /469) 

T. C. 
Başbakanlık 20 . 3 . 1971 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 
Sayı : 71 -1192/3435 

MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Millî Eğitim Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kuru
lunca 19 . 3 . 1971 tarihinde kararlaştırılan «3829 sayılı Devlet Konservatuvan hakkında Kanu
na bir madde eklenmesine dair kanun tasarısı» gerekçesiyle birlikte ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Süleyman Demirel 

Başbakan 

3829 sayılı Devlet Konservatuvan hakkında Kanuna bir madde eklenmesine dair kanun tasarısı 
gerekçesi 

Kuruluşlarından bu yana Ankara ve izmir Devlet konservatuvarlarmda sözleşme ile yabancı 
uzman ve öğretmenlerden faydalanılmış ve halen faydalanılmaktadır. Müzik ve sahne sanatlarının 
çeşitli dallarında, her daim gelenekleri içinde yetişmiş tecrübeli öğretmenlere, konservatuvarlar-
da her zaman ihtiyaç vardır. Bâzı dallarda yetişmiş Türk öğretmenler de, Devlet Tiyatrosu, Dev
let Opera ve Balesi ve Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası gibi sanat teşekkülleri Devlet kon
servatuvarlarmda meslek öğretmenliği yapabilecek sanatçıları devamlı bir şekilde kendi kadrola
rına çektikleri için, konservatuvarlar öğretmen kaynaklarına istenildiği kadar sahip çıkamamak
tadırlar. 

Bâzı özel öğretim dallarında ise, öğretim üyesi bugünkü şartlara göre ancak yabancı kaynak
lardan sağlanabilmektedir. (Bale, tiyatro rejisi, opera gibi) Ayrıca sanat dünyasındaki en son 
ve yeni akımları, yeni öğretim metotları ile gösterecek yabancı sanatçı ve uzman alışveriş yal
nız memleketimizde değil bütün dünya konservatuvarlarmda yapılmaktadır. 

Bu nedenle, Devlet konservatuvarlarmdan sözleşme ile yabancı uzman ve öğretmen istihdamına 
-duyulan ihtiyacı gidermek maksadiyle bu kanun tasarısı hazırlanmıştır. 

345 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 345) 



Millet Meclisi 
Millî Eğitim Komisyonu 

Esos No. : 1/469 
Karar No. : 21 

— 2 — 

Millî Eğitim Komisyonu raporu 

14 . 5 . 1971 

Yükseli [Başkanlığa 

IBaişikamlığımuz tarafımdan koimiisyomumuıza tevdi fbuyurulan 3İ8İ29 sayılı Devlet Komsıervatuvarı 
ıhaikkımda Kanuna (bir ımadde eklemmesine dair kanun tasarısı, ilgili Hüfcülmıet teimisiliciiefrinin iştira
kiyle tetkik ve müzakere edildi. 

Tasarımım tümü 'üzerimde ^yapılan feomıulşımalar olumlu karşıılanımılş ve tasarı ımeteimin aynen ka-
IbuMnıe ıkömisıyonurmuizca karar verilmiştir. 

'öncelik ve ivedilikle glörüşülımiek temennisiyle Plân Kamisyomunia tevdi edilmek üziere Yüksek 
Başkanlığa sunulur. 

Başkan ive (Söızıdü 
Amasya 

8. Aygün 

Kocaeli 
8. Yahşi 

Kâtip 
Tunceli Adıyaman 

H. Tenipınar M. Z. Adıyaman 

Malatya Uşalk 
1. Şenyurt F. TJğmsızoğiu 

Trabzon 
M. Arslantürk 

Çorum 
K. Dömirer 

İmzada (bulunamadı 
Bize 

H. B. Albayrak 

Bütçe Plân Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Bütçe Plân Komisyonu 

Esas No. : 1/469 
Karar No. : 99 

11 . 6 . 197Î 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Tetkiki hususu Komisyonumuza havale buyurulan (3829 sayılı Devlet Konservatuvarı hakkın
da Kanuna bir madde eklenmesine dair kanun tasarısı) ve önıhavalesi uyarınca Millî Eğitim Ko
misyonunca düzenlenen rapor, Konservatuvar yetkilisi ile Maliye ve Millî Eğitim bakanlıkları tem
silcilerinin de hazır bulundukları birleşimde görüşüldü. 

Kuruluşlarından bu yana Ankara ve İzmir Devlet Konservatuvarlarmııı sözleşme ile yabancı uz
man ve öğretmenlerden faydalanılmış ve halen de faydalanılmakta olduğu, müzik ve sahne sanat
larının çeşitli dallarında olduğu gibi, her dalın gelenekleri içinde yetişmiş tecrübeli öğretmenle
re, konservatuvarlarda da her zaman'ihtiyaç duyulduğu, bâzı dallarda yetişmiş Türk öğretmenle
rini, Devlet Tiyatrosu, Devlet Opera ve Balesi ve Cumhurbaşkanlığı (Senfoni Orkestrası gibi sa
nat teşekkülleri devamlı bir şekilde kendi kadrolarına çektikleri için, konservatuvarlaon öğret
men kaynaklarına istenildiği kadar talip çıkmadığı (Bale, tiyatro rejisi, opera gibi) ayrıca sanat 
dünyasında en son ve yeni akımları, yeni öğretim. «metotları ile gösterecek yabancı sanatçı ve uz
man alışverişinin yalnız memleketimizde değil bütün dünya konservatuvarlarında yapılmakta 
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olduğu, bu nedenlerle Devlet konservatuvarlarında sözleşme ile yabancı uzman ve öğretmen istih
damını mümkün kılacak olan tasarının tümü üzerinde söz alanı sayın üyeler, söz konusu sanat da
lının kuruluş tarihi ve bugüne kadar geçirdiği istihaleler üzerinde kişisel görüşlerini ifade ile, 
bilhassa, bu kuruluşun kendi bünyesinde yetiştireceği ve yetiştirmesi de gerekli olan elemanlar
dan yoksun oluşunun nedenleri üzerinde durulmasını, 

Birçok bilim dallarında artık yabancı uzman istihdamına lüzum görülmiyen memleketimizde, 
kırk senelik bir geçmişi olan konservatuvarlarm neden bir plân ve program çerçevesinde bu hu
susu ele almadıkları yolundaki beyanlar muvacehesinde, konservatuvar temsilcisi, yapılan çalış
malar, öğretmen ihtiyacının kendi bünyelerinden karşılanması yolunda gelecek yıllara sâri prog
ramlı bir uygulamaya geçtiklerini, ancak, kendileri ile ilgili yasaların kısıtlayıcı ve bağlayıcı 
hükümleriyle, maddi olanak yetersizliği nedenleriyle bugüne gelindiği hususunu Komisyonun bil
gilerine sunmuş. 

İkinci kez söz alan bâzı sayın üyeler, yasalarda mevcut kısıtlayıcı hükümlerin her zaman gü
nün şartlarına göre değiştirilebilineeeğini, genel bütçe içerisinde mantık ölçüleri içerisindeki talep
lerin her zaman için Meclislerde olumlu karşılandığını ifade ile, yakın gelecekte bu kuruluşun ya
bancı uzmana ihtiyaç duymıyacak nitelikte eleman yetiştirmesi temennisinde bulunmuşlardır. 

Tasarının tümü üzerinde vâki bu görüşmeleri mütaakıp, maddelerin görüşülmesine geçilmiş ve 
tasarı aynen kabul edilmiştir. 

Öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Baş
kanlığa sunulur. 

Başkan V. 
İçel 

C. Okyayuz 

Ankara 
H. T. Toker 

Çorum 
A. Topçubaşı 

İmzada bulunamadı 

Hatay 
H. Özkan 

Kars 
K. Okyay 

Niğde 
M. N. Çerezci 

Sözcü 
Ankara 

M. K. Yılmaz 

Ankara 
C. Yorulmaz 

Denizli 
H, Oral 

İstanbul 
0. C. Fer soy 

Malatya 
H. Gökçe 

Samsun 
/ . KlllC 

Kâtip 
Erzurum 

R. Danışman 

Balıkesir 
Müstenkifim 
C. Bilgehan 

Burdur 
N. Yavuzkan 

İzmir 
A. N. Üner 

. İmzada bulunamadı 

Manisa 
H. Okçu 

Trabzon 
Söz haktkifnı mıahfıuz 

A. Şener 

Ankara 
Muhalifim 
H. Balan 

Bolu 
H. İ. Cop 

İmzada bulunamadı 

Eskişehir 
M. 1. Angı 

İzmir 
A. N. Erdem 

Manisa 
31. Erten 

K. Nedimoğlu 
Zonguldak 
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HÜKÜMETİN TEKDİFİ 

3829 • sayılı Devlet Konservatuvarı hakkında Kanuna bir madde eklenmesine dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — 3829 sayılı Devlet KonıserVatuvan hakkında Kanuna aşağidaki madde eklen
miştir : 

«EİK MADDE 1. — Devlet Konservatuvarlarında sözleşme ile yabancı uzman ve öğretmenler 
görevlendMldbdlir.» 

MADDE 2. — Bu kanun yayımi tarihinde yürürlüğe girer. 
OVEADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
S. Demirel 

Adalet Bakam 
T. Z. önder 

Maliye Balkanı 
M. Erez 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 
V. Â. Özkan 

Çalışma Bakanı 
8. öztürk 

İmar ve İdkân Bakanı 
H. Nakiboğlu 

Devlet Bakanı 
H. Dinçer 

Millî [Savunma Balkanı 
A. Topaloğlu 

Millî Eğitim Bakanı 
O. Oğuz 

Güm. ve Tekel Bakanı 
/ . Birincioğlu 

Sanayi Bakanı 
8. Kılıç 

Köy İşleri Bakam 
T. Kapanlı 

Devlet Bakanı 
H. Atabeyli 

İçmeni Balkanı 
H. Menteşeoğlu 

Bayındırlık Bakanı 
T. Gülez 

Tarım Bakam 
1. Ertem 

En. ve Ta. Kay. Bak. 
N. Menteşe 
Orman Balkanı 

H. Özalp 

19 . 3 . 1971 
Devlet Bakanı 

T. Bilgin 
Dşiişleri Bakanı V. 

H. Dinçer 
Ticaret Bakanı 

G. Titrek 
Ulaştırma Bakanı 

0. Tuğrul 
Turizm ve Ta. Bakam 

İV. Cevheri 
Genç. ve iSpor Bakanı 

1. Sezgin 

\^-m~<n 
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