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CUMHURİYET SENATOSU 
TUTANAK DERGİSİ 

7 nci Birleşim 

28,11 .1972 Salı 

İÇİNDEKİLER 

I. — Geçen tutanak özeti 
II. — Gelen kâğıtlar 
III. — Başkanlık Divanının 

kurula sunuşları 

Sayfa 
178:179 

179 
Genel 

179 

1. —Devlet Bakanı İsımı il Arar'ııı, Ta
biî Üye Mehmet özgüneş'm 26 . 10 . 1972 
tarihli 97 nci Birleşiminde, Amerika 
Birleşik Devletlerinde bir mecmuada 
neşredilen yanlış Türkiye haritası konu
sunda yapmış olduğu gündem dışı ko
nuşmaya cevap veren demeci. 179 :181 

2. — Ticaret Bakam Naim TahV 
nun, Manisa Üyesi Oral Karaosmaııoğ-
lu'nıın, 14 . 11 . 1972 tarihli 3 ncü Bir
leşimde Ege Bölfesi tütün, pamuk ve 
üzüm üreticilerinin bâzı âcil sorunları ve 
alınması gereken tedbirler konusunda 
yapmış olduğu gündem dışı konuşmaya 
cevap veren demeci. 181. 

3. — Es'kişehir Üyesi Ömer Ucıızal'ın, 
(6/10) numaralı sözlü sorusuna altı 
ay içinde cevap verilmediğine dair gün
dem dışı demeci ve Millî Eğitim Bakanı 
Sabahattin Özbek'in cevabı 181:183 

Sayfa 
4. — Erzurum Üyesi O. Edip Somuıı-

oğlu'nun. hacı adaylarının sağlık raporu 
almalarına dair verilen karar konusun
da gündem dışı demeci. 183 :184 

5. — Samsun Üyesi Fethi Tevetoğ-
lu'nun, TRT'nin bâzı yıkıcı ve ahlâk bo
zucu propagandalara programında yer 
vermesi konusunda gündem dışı demeci 184: 

185 
6. — Vazife ile yurt dışına giden Ça

lışma Bakanı Ali Rıza Uzııııcr'e, Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanı Kemal De-
mir'in vekillik etmesinin uygun görül
müş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı 
tezkeresi. (3/200) 185:186 

7. — Vazife ile yurt dışına gidecek 
olan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mesut 
Erez'e. Ulaştırma Bakanı Rıfkı Damş-
man'm vekillik etmesinin uygun görül
müş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı 
tezkeresi. (3/201) 186 

8. — Vazife ile yurt dışına giden 
Devlet Bakam Doğan Kitaplıya, Güm
rük ve Tekel Bakanı Havdar Özalp'in ve-
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Sayfa 
ki ilik etnıesinin uygun görülmüş oldu
ğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/202) 

9. — Zonguldak Üyesi Ahmet Demir 
Yüee've 20 «ün izin verilmesine dair 

186 

186 Başkanlık tezkeresi (3/203) 
10. — Sili Senatosu ve Millî Kong

resi Başkanlarının, Millet .Meclisi ve 
Cumhuriyet Senatosu üyelerinden kurulu 
bir Heyeti Şili'ye davetlerine icabet olun
masının uygun görüldüğüne dair Müşte
rek Bakandık Divanı kararı hakkında 
Başkanlık tezkeresi (3 203) 186 

i.i. — Bütçe Karma Komisyonu Baş
ka nlığuun. komisyonlarının Başkanlık 
Divanı seçimine dair tezkeresi. (3/204) 186:187 

12. — Adalet Partisi O ruj) Başkanlı
ğının. Trabzon Üyesi Ali Saklr Ağaıı-
oğlu'mın partilerine katıldığına dair tez
keresi. (3/205) 3 87 

13. —- Tunceli Üyesi Arslaıı Bora'-
nın. Sosyal İşler Komisyonu üyeliğin
den çekildiğine dair önergesi. (4/72) 

23 . 11 . 1972 O : 1 

i4. — Konya Üyesi Sedat Cumralı'nın, 
Anayasa ve Adalet Komisyonu üyeliğin
den çekildiğine dair önergesi. (4/71) 

15. — Kırşehir Üyesi Halil özmen'in, 
Gençlik ve Spor Komisyonu üyeliğinden 
çekildiğine dair önergesi. (4/70) 

.16. — Komisynolarda açık bulunan 
üyeliklere seçim. 

IV. — G-örüsüîen İsler 

Sayfa 

187 

187 

187 

188 

187 

1, — Türkiye ile Avrupa Ekonomik 
Topluluğu arasında Geçici Anlaşma hü
kümleri uyun uca, bu Anlaşmanın kap
samına giren maddelerin Gümrük vergi
lerinde, anlaşmada yer alan esas ve oran
lar çerçevesinde ya [olan indirimlerin 
onaylanması hakkında kanun tasarısı
nın Millet [Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Dışişleri, Turizm 
ve Tanıtma ve Bütçe ve PVın komisyon
ları raporları ("M". Meclisi : 1/571 ; C. Se
natosu : 1/109) (S. Savası : 14-8) 188:216 

I, ~ GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Maras İyesi Hilmi Soydan, bakliyat taban j Jandarma Genel Komutanlığının yenilen 
/yatlarına dair gündem dışı demeçte bulun- . teşkilâtlanması, modern silâh, araç ve gereç-
bı. i lerie donatılması amacıvle İçişleri Bakanlığı 

Çanakkale Üyesi Ziya, Ternıen'in. Demokra
tik Partiden çekildiğine dair önergesi Genel 
Kurulun bilgisine sunuldu. 

Gelir Vergisi Kanununu değiştiren 202 sa
yın Kanunun değişik geçici 4 neü maddesinin 
tadili hakkında kanun teklifi öncelik ve ive
dilikle görüşülerek maddeleri onaylandı ve 
tümü açık oya sunularak, oyların sonunda ka
nunlaştığı bildirildi. 

•Jandarma, Genel Komutanlığına gelecek yıl
lar geçici yüklenmelere girişim1 yetkisi veril
mesi hakkında kanun tasarısı öncelik ve ive
dilikle görüşülerek maddeleri onaylandı ve 
tümü açık oya sunularak, oyların ayrımının 
birleşim sonunda açıklanan sonucuna göre. ka
nunlaştığı bildirildi. 

Kçaklann kanun dışı yollarla ele geçirilme
sinin önlenmesine dair 16 Aralık 1970 tarihli 
La Ha ye Sözleşmesinin onaylanmasının uygun 
bulunduğu hakkında kanun tasarısı. Hükümet 
ve Komisyon vetkiiisinin ; 

Danıştay Kanununun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesine ve bu kanuna bâzı maddeler 
ve geçici maddeler eklenmesine dair kanun ta- , 
sarısı, öncelik ve ivedilikle görüşülerek, ka- j Tek işçinin taşıyabileceği yükün en çok 
İnil olundu. I ağırlığı hakkında 127 sayılı Milletlerarası Ça-
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lışma Sözleşmesinin uygun bulunduğuna dair 
kanun tasarısı da. Hükümet yetkilisinin Ge
nel Kurulda hazır bulunmamaları nedeniyle 
ertelendi. 

Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu 
arasında Geçici Anlaşma hükümleri uyarınca, 

bu Anlaşmanın kapsamına giren maddelerin 
Gümrük vergilerinde. Anlaşmada yer alan 
esas ve oranlar çerçevesinde yapılan indirim
lerin onaylanması hakkında kanım tasarısı
nın tümü üzerinde bir süre görüşüldü. 

28 . 11 . 1972 Sah günü saat 15,00'te top
lanılmak üzere Birleşime saat 19,00'da som. ve
rildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Sırrı A 

Kâtip 
Sivas 

Hüseyin Öztürk 

Kâtip 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Bahriye ti çok 

SORULAR 

Yazılı sorular 

1. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Kadri Kaplan'm, 784 ve 1080 sayılı kanun
lara göre, 1971 ve 1972 yıllarında yapılan Ha
zine malı satışlarına dair yazılı soru önergesi, 
Maliye Bakanlığına gönderilmiştir. (7/83) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Kadri Kaplan'm, Maliye Bakanlığı gider büt
çesindeki fondan derneklere ve ilgili öbür 
kuruluşlara yapılan yardımların miktar ve 
tarihlerine dair yazılı soru önergesi. Başba
kanlığa ve Maliye Bakanlığana gönderilmiştir. 
(7/84) 

II. — C-ELEN KÂĞITLAR 

Rapor 
1. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Csulü 

Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine 
ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine dair 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olu

nan metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa 
ve Adalet Komisyonu raporu (M. Meclisi : 
1/616; C. Senatosu : 1/110) (S. Sayısı : 154) 
(Dağıtma tarihi : 23 . 11 . 1072) 
üşf?su(n 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Mehmet Ünaldı 

KÂTİPLER : Mehmet Çamlıca (Kastamonu), Hüseyin Atmaca (Denizli) 

BAŞKAN —• 7 nci Birlerimi açıyorum. 
Mü z a k e i 'c ler o b a s 1; yo im :•-. 

III - BABKANLIK DİVÂNININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Devlet Bakanı ismail Arar'm, Tabiî Üye 
Mehmet Özgüncş'in 26 . 10 . 1972 tarihli 97 nci 
Birleşimi/ide, Amerika. Birleşik D evi etle rinde bir 

mecmuada neşredilen yanlış Türkiye haritası ko
nusunda yapmış olduğu gündem din konuşmaya 
cevap veren demeci. 

— 179 



C. Senatosu B : 7 28 . 11 . 1972 O : 1 

BAŞKAN — Devlet Bakanı Sayın İsmail 
Arar, Amerika'da neşredilen »bir Türkiye haritası-
hakkında. gündem dışı söz talebinde bulunmuşlar
dı.'. 

Buyurun Sayın Arar. 

DEVLET BAKANI İSMAİL AB AR (İstan
bul Milletvekili) — Sayın Başkan, Cumhuriyet 
Senatosunun sayın üyeleri; 

Yüce Heyetinizin bundan evvel yaptığı birle
şimlerden bir tanesinde, Cumhuriyet- Senatosu Ta
biî Üyesi Sayın Mehmet Özgüneş, Amerika Birle
şik Devletlerinde yayınlanan National Ceographic 
Magazine (Ulusal Coğrafya Dergisi) nin Temmuz 
1972 sayısına ek olarak verilen bir haritada, ger
çek dışı Türkiye ile iligli 'bâzı bilgiler verildiğini 
•söylemiştir. 

•Sayın Özgüneş bu görüşmesinde, haritada gör
düğü gerçeklere uymayan durumu dile getirdik
ten sonra, sözlerine şöyle devam etmiştir: «Bun
da, dergiyi yayınlayanlardan çok, Washington Bü
yükelçiliğimiz Basın Ateşeliğhıiıı suçu vardır. Zi
ra 'bu harita yayınlanmadan önce, ilgililer Basın 
Ataşeliğimize baş vurarak görüş istemişlerdir. Ba
sın Ataşeliğimiz ise, bu isteği cevapsız bırakmış
tır. Bu bakımdan gerekli işlemin yapılması için 
Dışişleri Bakanının dikkatini çekiyorum » 

'Sayın Özgüneş bu görüşmeyi yaptığı zaman 
huzurunuzda bulunmuyordum. Konuşmalarına 
muttali olunca durumu incelettim. Şimdi, elde et
tiğim resmî bilgileri Yüce Heyetinize sunmak is
tiyorum. 

Söz konusu harita ne Büyükelçiliğimize, ne de 
Basın Müşavirliğimize taslak halinde verilme
miştir. Dergi yöneticileri evvelâ, Orta - Doğu 
halkları hakkında bir yazı yayınlamak üzere -ma
teryal toplamakta olduklarını Büyükelçiliğimize 
bildirmişler ve bu konuda hazırladıkları yazıyı da 
bilâbara Büyükelçiliğimizin tetkikine sunmuşlar-
'dır. Büyükelçilik, bu yazı taslağını incelenmek 
üzere 15 Aralık 1971 tarihli yazısı ile Dışişleri Ba
kanlığımıza göndenııiş ve Bakanlık gerekli tashi
hi yaptıktan sonra yazıyı iade etmiştir. 

Dergi idaresi Türklerle ilgili kısmın tashihini 
yapmayı kabul etmiş; ancak Ermenilerle ilgili kı
sımda istediğimiz değişikliği yapmamıştır: Der
ginin bu yanlış tutumu karşısında Basın Müşa
virimiz 3 ve 10 Temmuz 1972 tarihlerinde dergi 
ilgilileri Uç iki defa görüşmüş ve haritada göste

rilen lıilâfı hakikat bilgilerin hiçbir ilmî esasa 
dayanılmadan verildiğini ve bu itibarla toplat tırıl-
ması gerektiğini ifade etmiş ve ciddî bir dergiye 
de ancak böyle bir hareketin yakışacağı kendileri
ne- anlatılmıştır. 

Büyükelçiliğimizin raporuna göre, ilgililer, ge
rek haritanın hazırlanmasında kullandıkları bilgi 
kaynaklarını, gerekse araştırmalarını yeniden in
celeyerek alacakları sonucu Basın Müşavirimize 
bildireceklerini vadetmişlerdir. Nitekim 17 Ağus
tos 1972 günü haritayı hazırlayan Bay Richard 
Furno Müşavirimizi ziyaret ederek haritanın ba
sılış şekli ile meydana gelen yanlış intihadan do
layı özür dilemiştir. Bu zat-, söz konusu 'haritanın 
bir ırk ayrımı barkası olduğunu, bu. ırklara men
sup azınlıkların Türk olmadıklarını iddia etmedik
leri gibi, bu ırkların haritada gösterildikleri yer
lerde de ekseriyette olduklarını ileri sürmedikle
rini, haritanın bu ırklara 'mensup insanların sayı
sını değil, yerlerini gösterdiklerini; bu bilgilerin 
kaynağının ise bir Sovyet Kusya atlası ohn Atlas 
Naradov Mirya (Dünyanın Halklarının Atlası.) 
adını taşıyan bir kitaptan alındığını söylemiş ve 
bunu bir yazı ile de teyit etmiştir. 

Bay Kichard Furno haritanın ikinci baskısın
da gerekli, düzeltmenin yapılacağım da Müşaviri
mize beyan etmiştir. 

Şimdi, bu resmî bilgiye ilâveten kısaca şunu 
arz etmek isterim, 

Dış ülkelerde maalesef Türkiye aleyhinde pek 
çok yayınlar yapılmaktadır. Bunların hissi ve po
litik sebeplere dayananları üzerinde her hangi bir 
beyanda bulunacak değilim, çünkü bunun bir ilâ
cı ve çaresi olduğunu sanmıyorum. Üzücü olan, 
bilimsel nitelikteki eserlerde dahi bilimsel tarafsız
lıkla bağdaşamayan yanlış, garazkâr ve kasıtlı gö
rüşlere yer verilmekte olmasıdır. Ancak, bu gibi 
yayınlar üzerinde dış ülkelerdeki temsilcilerimiz, 
biraz evvel arz ettiğim rapordan da anlaşılacağı 
üzere büyük bir hassasiyetle durmaktadırlar. 

Sayın Özgüneş'in konuşmasında belirttiği has
sasiyetine iştirak etmemeye imkân yoktur. Ancak 
bundan kendilerinin yaptığı gibi dış ülkelerdeki 
temsilcilerimizin lâkayıt kaldığı, umursamaz bir 
tutum içinde okluğu sonucuna varmak da müm
kün değildir. 

Tasavvur buyuran ki, Amerika Birleşik Dev
letleri gibi basının en geniş bir özgürlük içinde bu
lunduğu bir ülkede, Amerika Birleşik Devletleri 
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gribi mahallî resmî otoritelerin dahi hasınla an
cak kişisel dostluklar ve bâzı malî olanaklar saye
sinde etkili olabildikleri bir ülkede, oradaki Türk 
resmî görevlilerini mahallî basın üzerinde bir nevi 
sansür vazifesi, •sansür görevi yapmakla yükümlü 
saymak ve ondan sonra ne ir;in'bu vazifeyi yapma
dın diye onları kınamak sadece onların vazife 
şevkini ve aşkını kırmak olur. 

Bu olayda da Sayın Ö/güneş'in belirttiğinin 
tam aksine gerek Büyük Elçiliğimiz, gerek Basm 
Müşavirliğimiz gerekli hassasiyeti göstermiş, ge
rekli temasları yapmış ve az önce okuduğum ra
pordan da açıkça anlaşıldığı üzere dergi yöneti
ci ve yetkililerinden bu gerçek dışı haritanın ikin
ci baskısında bu hataların tashih edileceği 
vadini 'almışlardır. 

Saygılarımla, arz ederim. 

2. — Ticaret Bakanı Xaim Talû'uun, Manisa 
t'yesi O rai KaraosmanoğhCuun, 14 . 11 . 1972 ta
rihli 3 ucü Birleşimde Ege Bölgesi tütün, pa
muk ve üzüm üreticilerinin bâzı âcil sorunları ve 
alınması gereken tedbirler konusunda yapmış ol
duğu gündem dışı konuşmağa cc •ap veren de
meci 

BAŞKAN — Üreticinin âcil sorunlarını ilgi
lendiren kararname ve tedbirler hakkında daha 
evvel yapılmış olan konuşma için Sayın Ticaret 
Bakanı Naim Talû gündem dışı söz talebinde bu
lunmuşlardır. 

Ticaret Bakanı Sayın Talû, buyurunuz. 

TİCARET BAKANI NAİM TALÜ ((Cumhur
başkanınca S. Ü.) — Sayın Başkan, muhterem 
senatörler; 

Bundan birkaç toplantı evvel Sayın Manisa 
Senatörü O rai Karaosmanoğlu pamuk müstahsili
nin durumu, tütün piyasasının evken açılması ve 
üzüm müstahsilinin durumu hakkında bir konuş
ana yapmak sureti ile ibu husustaki mütalâalarını 
Yüce Senatoya arz etmiş bulunuyorlardı. 

Bu mevzuda şimdiye kadar cevap verme im
kânını bulamamıştım. Bu bakımdan ibu kere bâ
zı hususları arz etmek üzere söz almış 'bulunuyo
rum. 

Evvelâ bilindiği üzere pamuk müstahsilinin 
durumu için gerekli tetkikler yapılmaktadır. Bu
nun için Tarım Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı 
alâkalıları ile diğer ilgililer mahalline gitmişler, 
tetkiklerde bulunmuşlardır. Malive Bakanlığımız 

da bâzı tetkikler yapmaktadırlar. Bunların netice
sine göre gerekli tedbir alınacaktır, fakat şu an
da bilindiği üzere Ziraat Bankasına olan borçla
rının üç ay müddetle ertelenmesi kararı alınmış
tır, tatbik edilmektedir. Ayrıca, % -^ nispetin
de yapılan tenzilâtın 1972 senesi sulama mevsi
mine teşmil edilmesi kararı da alınmıştır. Diğer 
hususlar da tetkik edilmektedir. 

Tütün piyasasının erken açılmsı mevzuuna ge
lince : Bu da tetkik edilmektedir ve gerekli hazır
lık yapılmaktadır. Ümit ediyoruz ki; piyasa ge
çen seneye nazaran daha erken bir tarihte aeıla-
caktiı'. 

Üzüm müstahsilinin durumuna, gelince bu 
mevzuda da 'bir kararname hazırlanmış bulun
maktadır. Buna göre Tariş'in ortak için mubayaa 
fiyatları ile ihraç fiyatları arasında teşekkül ede
cek farkın % 50'sinin 'müstahsile intikali mev
zuunda bir kararname hazırlanmıştır. Bu 'karar
name çıktığı zaman tatbikat buna göre yürütüle-
ctfkthv 

Bu münasebetle Yüce Senatoyu hürmetle se
lâmlarım. 

3 — Eskişehir Üyesi Ömer Vcuzal'tn, (6/10) 
numaralı sözlü sorusuna altı ay içinde cevap ve
rilmediğine dair gündem dışı demeci ve Milli Eği
tim Bakanı Sabeıhattin Özbek'in cevabı. 

BAŞKAN — Altı ay önce vermiş olduğu söz
lü soruya cevap verilmemesi nedeni ile Sayın 
Ömer Ucuza! gündem dışı söz talebinde bulun
muşlardır. 

Sayın Ömer Ucuza!, buyurunuz. 
ÖMER UCUZ AL (Eskişehir) — Sayın Baş

kan, değerli arkadaşlarım; 
14 Haziranda elimizde bulunan gündemin 

7 nci maddesindeki sözlü soruyu, Sayın Başba
kanın cevaplandırması dileği ile vermiştim. 

Sözlü sorunum mevzuu, eski Başbakan Sayın 
Nihat Erim'in Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
Başbakanı olarak Fransa'ya yaptığı seyahat sı
rasında, Paris'te tahsile gitmiş olan talebelerin 
kendilerini hiç de lâyik olmayan bir şekilde kar
şılamış olmaları, bu karşılama sırasında birta
kım çirkin hareketlerle beraber beyannameler, 
afişler dağıtmak suretiyle Türkiye'nin içinde 
bulunduğu şartları kendi düşünceleri istikame
tinde, Türkiye'yi Fransızlara ve dünya efkârına 
bulunduğu şartın dışında, bambaşka göstermiş 
olmalarıdır. 
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Hepinizin hatırladığı gibi 30 Ocak 1972 tari
hinde neşir olunan Bayram Gazetesindeki bir 
makaleden bu durumu öğrenmiştik. Bir zaman 
bekledim, az da olsa bir tekzibe uğrar mı diye. 
Bir ses çıkmadı. Bir sözlü soru hazırlığı içersin
de iken bir Hükümet değişikliği oldu. Bu söz
lü sorum, Melen Hükümetinin gerek Hükümet 
programında, gerekse her ieabeclen yerde milli
yetçi görüşü istikametinde, meseleyi umumî ef
kâr huzurunda açıklığa kavuşturması içindir. 

Bıi çirkin hâdiseye sebebiyet veren, tüyü bit
medik yetimin gelirinden kesilen vergi, vatan 
hasretini sinesine basıp gurbete çıkan işçilerin 
gönderdiği dövizle karşılayan Devlet hesabına 
orada burslu okuyan, bu aziz vatan ve büyük 
milletimizi kızıl emperyalizme peşkeş çekmek is
teyen bu talebeler ve bu talebelerin başında gö
revli olarak bulunan kişiler hakkında Hükümet 
olarak ne gibi muameleler yapıldığını öğrenmek 
için bu sözlü soruyu vermiştim. 

Aradan geçen zaman içersinde Sayın Baş
bakan belki cevaplandırmaya fırsat bulamadı
lar. 

Değerli arkadaşlarım; gündem dışı söz al
mamın sebebi şu: 25 Kasım günü gazetelerde, 
İstanbul Örfî İdare Kumandanlığının yapmış 
olduğu brifing sırasında tespit ettikleri, dış ül
kelerde bulunan ve içerideki hainlerle işbirliği 
halindeki teşekküllerin listesini gördüm. Fran
sa'da demokratik Türkiye için «Vatan - Cep» 
diyor, «Cop» in mânasını çıkaramadım, vatan 
cephesi midir, değil midir? Cep Türk öğrenci 
Birliği. Bu birlik tahmin ediyorum ki, o gaze
tede izahına çalışıldığı ve tanıtılması istenen bu 
talebe elemeğinin ta kendisidir. 

Makalemi yazan şahıs eski Başbakan Sayın 
Erim'le birlikte seyahate iştirak eden kişidir. 

Bu makalede bir husus daha açıklanıyor de
ğerli arkadaşlarım. Sayın Cumhurbaşkanımız 
Fransa'ya yaptıkları seyahat sırasında Fransa'da 
kurulmuş olan Türk - Fransız Dostluk Cemiye
tini ziyaret etmişler; bu Cemiyetin faaliyetlerini 
takdimle görmüşler, bu Cemiyetin maddî sıkıntı
sına bir nispet dâhilinde yardım etmek üzere de 
Türkiye'ye dönüşlerinden sonra 90 bin lira yar
dımda bulunmuşlar. Bu 90 bin liralık yardımın 
tamamı Türk - Fransız Dostluk Cemiyetine 
ödenmeyip, yarısı Sayın Nihat Erim'e karşı Pa-
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I ris caddelerinde çirkin hareketlere teşebbüs 
eden o topluluğun lokal tutmasına imkân sağ* 

I lamış. 
I Muharrir o lokali şöyle tarif ediyor değerli 
I arkadaşlarım: Lokalin içinde, isminin Yüce 

Senatonun zabıtlarına geçmesine gönlümün razı 
I olmadığı, onların putlaştırdığı kişilerin resim

leri, sözleri; fakat Atatürk'e ve Atatürk'ün söz
lerine dair ne resim, ne de başka bir çizginin 

I bulunmadığı ifade ediliyor. 
Aradan 11 aylık bir zaman geçti değerli ar

kadaşlarım. Sorbon'dan ilim, irfan ve medeni
yet getirmeye giden o kişilerin maalesef ayda 
2 740 lira Türk parası karşılığı 900 küsur frank 
alarak Türkiye'ye ne şekilde hizmet e!tiklerini 
o makalede üzülerek gördük. 

Benim Hükümet Başkanından istirhamım şu. 
Muharrir açıklıyor: «Bu talebe topluluğu 50 ki
şiye yakındı. Bu 50 kişinin tamamı da Devlet
ten burs alarak orada tahsiline devam eden ki
şilerdir.» 

I Bu talebeler hakkında ne gibi bir muamele 
yapılmıştır? Hâla bursları ödenip memleketin 
aleyhine çığırtkanlıklarına devam ediyorlar mı? 
Bu. talebelerin her türlü hareketini tetkik etme
ye gönderilen yetkili talebe müfettişimiz hâlâ 
vazife başında mıdır? Sayın Cumhurbaşkanı
mızca gönderilen 90 000 lira paranın yarısını bu 
derneğe tahsis eden kişi kimdir? Onun hakkın
da ne gibi muamele yapılmıştır? Ye bunların 
üstünde Türkiye'yi temsil öden Büyükelçimiz ne 
yapmıştır veya Elçimiz hakkında ne yapılmıştır? 

Bunları öğrenmek üzere sözlü sorumu ver
miştim. 25 Kasım tarihli gazetelerde gördüm 
ki. her halde hiçbir şey yapılmamış olacak ki. 
hâlâ o teşekkül memleket aleyhine orada çalış
maktadır. 

Bu sebeple huzurunuza geldim. Saygılar su
narım. 

BAŞKAN — Millî Eğitim Bakanı Sayın Sa
bahattin Özbek. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANİ SABAHATTİN 
ÖZBEK (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Sayın 
Başkan, değerli senatörler; 

Sayın Ömer Ucuzal'ın daha evvelce ,Saym 
Başbakana sorduğu sözlü soru ve bugün de mese
leyi tekrar ortaya -getirmiş olması dolayısıyla 
müsaade ederseniz arkadaşımızın sorularını ce-

I vaplandırniıaya çalışacağım. Evvelâ... 

82 — 
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BAŞKAX — Sayın Bakan, sözlü .soruya ce
vap mı vereceksiniz?.. Sözlü soruya cevap şek
lim de olmasın da bir aeıklaıiııa .şeklinde olsun. 
Çünkü, sözlü soruya cevap vermeniz ayrı sta
tüye tabi. gündem dışı konuşmadan sonra ya
pacağınız açıklama ayrı bir statüye tabi. O iti-
harla bir açıklama şeklinde olmasını istirham 
edeceğim, 

MİLLÎ EĞİTİ31." BAKANI .SARAHATTİN 
ÖZHKK (Devamla) — Başüstüme efendim. Bu 
vesile ile bir açıklama yapmak instiyorum. 

Muhterem senatör arkadaşlarım, gere ekten 
Sayın Ömer Ucıızakın sorularının ceva'bı gecik
miştir. Yalınız sunu arz edeyim ki. bu dosya ve 
buna heri'/er birçok dosyaları çantamda her za
man götürüp getiriyorum, fırsat bulup yüksek 
huzurunuzda arz etmek için. 

Bendenizin elimdeki rakamlara göre '20 Ha
ziran talihinde mesele bana intikal etmiş. Ara
ya. tatil girmiş, seçimler girmiş ve bildiğiniz se
beplerle burada fırsat bulup görüşenle misiz. 

Şimdi müsaade 'ederseniz şöyle bir açıkla-
iiııa yapayım. Sayın Başkan ve arkadaşımızı hiç 
değilse tam. cevap verinceye -kadar huzura çı
karmış olayım. 

Paris'de. solcu olan ve Sayın Nihat Ivrim'e 
karşı yapılan hareketlere katılan 50 kişiden 
bahsediliyor. Yaptığımız tahkikata <görc kayıt
lı olarak iki öğrencimiz vardır. Birisi 'bursludur, 
birisi de burssuz öğrencidir. Binaenaleyh, burs
lu öğrencilerden bu harekete katılmış fazla sa
yıda. bir kimse olmadığı gibi. dolayısıvle de bun
lar hakkımla dövizin kesilmesi diye birşey mev
zu bahis değildir. 

İkinci mesele, Fransa bölgesi öğrenci mü
fettişi atkadaşımnz geriye gelmiştir: yerine baş-
'ka'sı. gönderilmiştir. 

Üçüncü mesele, arkadaşımızın mevzubahis 
etmiş olduğu OO bin lira Sayın Cumıihuırbaşfcanı-
um Paris'e gittiği sırada, ki daha evvel bizler 
gittiğimiz zaman hoca olarak 'bize müracaat 
ediyorlardı, tamamen hüsnüniyetle kurulmuş 
hir derneğe yardım olarak verilmiştir; ama der
nek sonradan başka grupların eline geçmiştir. 
Bununla berabor bendeniz de bundan 20 gün ka
dar evvel UXLSCO toplantısı dolayısıvle Paris'e 
gittim; talebe cemiyeti başkanını sefarete davet 
ettim, kendisiyle 2,5 saat görüşme yaptım. Tok 

enteresan sözler işittim ve kendilerine de lâzım 
'geden cevabı verdim. 

Şimdi, açıklanma çerçevesi içerisinde kal-
nırv'k için, özet olarak arz ediy oramı. Sayın sena
tör arkadaşımızla ayrıca Yüksek Heyetinize 
vereceğim izahat dışında hususi olarak bir saat 
kadar konuşmak isterim. Mesele göründüğü ka
dar vahim de değil, mesele göründüğü kadar 
basit de değil. İki yönüyle izah etmemde fayda 
ola cağı kanısındayım. 

Saygılar sunarım efendim. 

i . —• Erzurum Üyesi O. Edip Somunoğlu' 
ııun, hacı adaylarının sağlık raporu almalarına 
dair verilen harar konusunda gündem dışı deme
ci. 

BAŞKAN —• Hacı adaylarının Hacca gide-
bilımeleri için sağlık raporu almaları hakkında 
verilen karar üzerine Sayın Edip Somunoğlu 
gündem dışı söz talebinde bulunmuşlardır. 

Buyurun Sayın Somunoğlu. 

O. EDİP SOMUNOĞLU (Erzurum) — Sa
yın Başkan, sayın arkadaşlar; 

İzmir mahreçli, Ankara basınında çıkan bir 
-haberde, «Hacı adayları için muayene 17 Ara
lıkta başlıyor. Hacı adaylarına normal çiçek ve 
'kolera aşıları tatbik edilecek ve '50 ilâ 65 yasla
rı ara'Sindaki hacılar da sağlık muayenesinden 
•geçinilecektir. Sağlık muayenesi sonunda seya
hate elverişsizlikleri tespit, edilenlerden sağlık 
kurulu raporu istenecektir.» deniyor ve sonunda 
«Hastalıklı olanlar karantinaya alınacaklar
dır» diye bitiriyor. 

Yani demek isteniyor ki, elverişli olmayan
lar Hacca gitmekten .men edileceklerdir. 

Basında çıkan bu yazı üzerine yetkili ma
kamlardan yaptığım incelemelerden uzun ve 
y o r u e u s ey a ha t a t a ham m ü 1 e d emey e e ek 1 e rin 
-gönderilmemek istendiği ve İm sebeple sağlık 
kurulu raporuna ihtiyaç gösterildiğinin doğru 
olduğu meydana çıkmış oluyor. 

Bir defa, karayolu ile seyahat men edilmiş
tir ve bu iki üç seneden beri devamı etmektedir, 
tedbir yerindedir. Zira, karayolu ile gidiş hem 
yorucu olmakta, hem 'de salgın hastalıklara ma
ruz kalınması ihtimali bulunnıaktadır. Şimdi 
iki - üç saatlik uçak yolculuğunun yorucu tara
fının olmadığı aşikârdır. 

Vatandaşın sağlığını koruma bakımından 
pasaportla Suudî Arabistan'a gidenken gösteri-

— 183 
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len hassasiyet, pasaportla Avrupa memleketleri
ne, Amerika'ya hattâ çok uzak olan Avustu-
raüya'ya, Japonya'ya giden vatandaşlara neden 
gösterilmiyor, -sağlıkları koranimıiryor? Bu ci
hetin açıklığa kavuşturulması icaSbcdiyor. 

Eski senelerde de yine Hac farizasını İfa için 
Suudî Arabistan'a gidecek vatandaşlardan, sal
gın hastalıklar dan korunması hususunda yapı
lan .aşılardan ayrı 'olarak, sağlık kurulu raporu 
isteniyordu. Yatandaşlıar büyük şehirlerin ve 
diğer illerin hastanelerinde (günlerce bekleyerek 
laboratuvar, röntgen muayeneleri yaptırıyor ve 
'bunlardan döner sermayeye ücret alınıyor, hat
ta ayrıca bağışta bulunmaları teklif ediliyor, 
hastanelerin polikliniklerindeki izdiham bir kat 
daha artmış oluyordu. 

1966'da Hükümette vazife aldığım sırada 
yine basında bu muayenelerin yapılmatsındaki 
zorluklardan hahsediltmesi üzerine ilgi 'gösteri
lerek kurul .muayeneleri kaldırılmış idi. Yeni 
kararda 50 ile 66 yaş arasında olanlardan kurul 
muayenesi istenmektedir. 50 yaşından önce de 
kalp rahatsızlığı ve seyahate taham'mül edeme
yenler bulunacaktır, bunlar neden kurul rapo
rundan istisna edileceklerdir 

Bu bir dış seyahattir. Avrupa'ya ve diğer 
memleketlere gideceklerden istennıeyip yalnız 
hacı adaylarından istenmesi Hacca gitmeyi ön
lemekten başka bir mâna taşımamaktadır. Bu, 
vat.r,ndaşr:i seyahat hürriyetini kısıtlama mâna
sına gelir. Hem vatandaşı külfete sokmak, hem 
de kaçak .eritmek için başka çarelere başvurma
sına sehebolmak demektir. Tamamen lüzum
suzluğuna kaniim. Hükümetin ve yetkili ma-
•ka.nıların bundan sarfınazar etmeleri icabeder. 

Hacca gidenlerden yürüyemeyenler özel 
sedyelerle taşınabiliyor. Esas gaye; «algın has
talığa musaholanların yabancı memleketlere 
gitmesini önlemek olduğu gibi, oradan gelen
lerin de memleketimize salgın hastalığı sok
maması esasına müstenit olmalıdır. 

Döviz tasarrufu yapılması isteniyorsa, daha 
evvel olduğu gibi Suudî Arabistan'a Hac fari
zasını ifa için gitmenin (inen edilmesi daha doğ
ru olur. 

Kızılaym ve Sağlık Bakanlığının gönderdik
leri ekipler salgın hastalıklar üzerinde hassasi-
yjt^e dura e akları gibi, hasta olanları da tedavi 
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.maksadını gütmektedir ve bir hayli masraf da 
yapılmaktadır. Bu sebeple' sağlık kurulu rapo-
ım, .istemenin hastanelerin esasen fazla olanı iş 
haetmini artırmaktan başka bir işe yaratmayaca
ğı kanaatindeyim. 

Bu kurul muayenelerinin sonunda bâzı zor
luklar da meydana çıkaracaktır. Evvelce de bu 
husus tespit edilmiştir. Muayene sonunda Hac
ca gitmesi uygun görülmeyenler Ankara'da ise 
milliletvekilleri ve senatörlerin aracılık yapmala
rın], Ankara'nın dışında ise yine çeşitli yerlere 
başvurarak yardım isteyeceklerdir. Bu şekilde
ki müracaatlar sebebiyle, hastaneler zor duru
ma düşeceklerdir. Başka bir fayda, tahmin ede
miyorum. Bu hususların incelenerek kararın 
kaldırılac a ğı ümi dindeyim. 

S ay gı 1 ar suna rım, 

5. — Samsun Üyesi Fethi Tevetoğlu'nun, 
TRT'nin bâzı yıkıcı ve ahlâk bozucu propagan
dalara programında yer vermesi konusunda gün
dem dışı demeci. 

BAŞKAN — Bâzı yıkıcı, ahlâk bozucu 
propagandalara programında yer vermesi ba
kımından TRT hakkında -Sayın Fethi Tevet-
oğlu gündem dışı söz talehetmiışlerdir. Kısa ol
masını rica edeceğim. Buyurun 3fendim. 

FETHİ TEVETOĞLU (••Samsun) — Sayın 
Başkan, çok muhterem senatörler; 

Geçtiğimiz hafta Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin Birleşik Toplantısında yapılan sıkı
yönetimin uzatılması görüşmelerinde Hükümet, 
olağanüstü durumun, yıkıcı ve anarşist faali
yetlerin tamamen bertaraf olunamadığı, sona 
ermediği gerekçesini bir kere daha belirtmiş
tir. 

Parti sözcülerinin çoğunluğu tarafından ya
kınılan bir husus da şudur : Yetiştirdiklerinin 
bir kısmı yakalanan üniversiteler, içlerine sız-

- mış sol ideolojinin talimci, tertipçi ve tahrikçi
si, yetiştiricileri hâlâ bünyelerinde tutmaktadır
lar ve bu kızıl üret çiler bu menhus vazifelerine 
devanı etmektedirler. Nitekim, Sayın Başbakan 
da Anayasada İm konuda bir değişiklik yapıl
masına mutlak bir zorunluk olduğunu belirt
mişlerdir. 

Kökü dışarıda ve içeride komünist eleman 
ve kuruluşlarca düzenlenen ve yürütülen ve 
ciddî olarak milletimizi, yurdumuzu, demokra
tik rejimimizi tehdideden kızıl anarşinin 12 
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Mart öncesindeki hale getirilişinde okulların, 
üniversitelerin payı şüphesiz büyüktür. Fakat, 
o'luıl ve üniversiteler ıkadar Türk Milletini böl
mek, parçalamak ve Türk rejimini devirmek, 
demokratik düzeni değiştirip, sosyalist sonra 
da konmünist düzen getirmek çabalarının kuv
veden fiile geçişinde vebal ve sorumluluk taşı
yan daha birçok resmî ve özel kuruluşlar ve 
müesseseler vardır. Bunlardan en önemlisi Türk 
Milletinin vicdanında hâlâ suçluluğunu taşıyan 
TRTYlir. En önemlisi diyorum, çünkü TRT'nin 
yaptığı, yapmaya devam ettiği yıkıcı propagan
da, beş - on bin trajlı bir kızıl gazeteden, bir ki-
tapdan, birkaç yüz seyircilik bir tiyatronun ko
münizmi propoganda etmesinden, hattâ birkaç 
bin öğrencilik bir okul, bir üniversitede yapılan 
beyin yıkamasından çok daha yaygın, tesirli ve 
vahimdir. 

Millet parasıyla kurulup işletilen televizyon
ları seyreden, radyoları dinleyen vatandaşların 
sayıları 100 binlerce ve milyonlareadır. En acı 
ve felâket olan tarafı da üç - beş yaşındaki yav
rudan, torundan, kolunu veya bacağını Birinci 
Cihan Harbinde, Kafkas Cephesinde, Çanakka
le'de veya Millî Mücadelede yurdun savunması 
uğrunda feda etmiş 70 - 80'lik gazi dedeye ka
dar her Türk vatandaşı evlerinin köşesinde bu 
yıkıcı propogandalara mâruzdurla r. 

Sayın senatörler; iki aksanı önce televizyon
da, Devlet Tiyatrosu ve TRT tarafından hazır
lanarak oynatılan, bir malûm solcu, komünist 
yazarın kaleme aldığı bir kızıl çöplük eser, aile 
müessesesini, terbiye ve ahlâk kaidelerini, ka
rı-koca, anne ve evlât ilişkilerini, evlilik ve yu
va kutsiyetini çiğneyen, millî, dinî, ahlâkî, ailevî, 
terbiyevî. sosyal her türlü gelenek ve göreneği 
yıkan, dinamitleyen telkin ve tahrikleriyle ağza 
alınmayacak küfür, ve tâbirleri, bayağı doğma
ları, iğrenç, yıkıcı, tatbiki sahneleriyle işi sanat 
başarısına büründürerek açık, ve seçik bir kızıl 
propoganda, yapmıştır. Böyle bir suç Devlet ekra
nından, Devlet hoparlöründen Devlet parası ve 
Devlet eliyle işleneni ez. 

Nerede TRT bünyesinde yapılmasını süratle 
(beklediğimiz maskeli, maskesiz kızıl faillerin ayık
lanması, kızıl faaliyetlerin kökünden temizlenip 
sona erdirilmesi ve bilâkis bugüne kadarki tah
ripleri tamir edecek konu, eser ve programların 

radyo ve televizyonlarımızda yer alması gerekir
ken, son haftalarda gittikçe dozunu artıran bu 
çeşit sanat türüne bürünmüş yıkıcı kızıl propa
gandaların tahribatı, «Türkiye'de Devlet ger
çekten komünizmle ciddî surette mücadele edip 
millet ve memleketimizi, Atatürk'ün başbuğlu-
ğunda kurulmuş demokratik rejim ve Cumhuri
yetimizi tehlikelerden koruma yolunda mıdır? 
Yoksa değil midir?» sorusunu yaratmaktadır ve 
her tarafta karşılaşılan çelişkiler, kendilerini hü
cum hedefi haline getirmek pahasına cesaret, 
vatan ve millet severi ikle vazife görenlerin başa
rılarına gölge düşürmekle ve bir ümitsizlik ya
ratmaktadır. 

TRT'nin başına bir sayın generalin vazifeli 
olarak getirilmesi ve TRT'yi milyonlar harcaya
rak yalnız madde ve şekil gelişmesine kavuştur
mak beklediğimiz, istediğimiz başarı değildir ve 
milletin büyük derdini halletmiş sayılmaz. TRT 
de yalnız bıyık, sakal ve favori kestirmek bir di
siplin tatbikatıdır, ama aynı şahıslar aynı köprü 
başlarında kaldıkça kesilen bıyık, sakal ve favo
rilerin daha da gür çıkacağını unutmamak lâ
zımdır. 

TRT'yi yıkıcı program ve bu propogandaları 
yürütenlerin gizli ve açık kasıt ve tasallutundan 
kurtarmalarını, TRT'ye kadrosunda her türlü 
programına kadar millî bir ruh ve mâna kazan
dırmalarını sorumlu ve görevlilerden yüksek hu
zurlarınızda bir kere daha talebediyorum. Uma
rını ki, başla Sayın Başbakan ve Adalet Bakanı 
olmak üzere ilgili bakanlar ve bütünüyle Hükü
met bu TRT konusuna eğilecek ve büyük önem 
vereceklerdir, 

Beni dinlemek lütfûnuza şükranlarımı arz 
ederim. (A. P. sıralarından alkışlar). 

6. — Vazife ile yurt dışına giden Çalışma 
Bahanı AJi Rıza Vzuner'e, Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanı Kemal Demir'in vekillik etmesi
nin uygun görülmüş olduğuna dair Cumhurbaş
kanlığı tezkeresi. (3/200) 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. Bir Cum
hurbaşkanlığı tezkeresi var, takdim ediyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına, 
Vazifeyle yurt dışına giden Çalışma Bakanı 

Ali Rıza Uzııner'in dönüşüne kadar; Çalışma Ba
kanlığına, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Dr. 
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Kemal Demir'in vekillik etmesinin, Başbakanın 
teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu arz 
ederim. 

Cevdet Sunay 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Yüksek Heyetin bilgilerine su
nulur. 

7. — Vazife île yurt dışına gidecek olan Sa
nayi ve Teknoloji Bakanı Mesut Erez'e, Jlas-
tırma Bakanı Rıfkı Danışman'm vekillik etme
sinin uygun görülmüş olduğuna ektir Cumhur
başkanlığı tezkeresi. (3/201) 

BAŞKAN — Bir başka Cumhurbaşkanlığı 
tezkeresini takdim ediyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Vazife ile yurt dışına gidecek olan Sanayi 

ve Teknoloji Bakanı Mesut Erez'in dönüşüne 
kadar; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına, Ulaş
tırma Bakanı Rıfkı Danışman.'m vekillik etme
sinin, Başbakanın teklifi üzerine uygun görül
müş olduğunu arzederim. 

Cevdet Sunay 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Yüksek Heyetin bilgilerine su
nulur. 

8. — Vazife ile yurt dışına giden Devlet Ba
kanı Doğan Kil a ph'ya. Gümrük ve Tekel Baka
nı Haydar Özalp'in vekillik etmesinin uygun 
görülmüş olduğuna dair (-'umlıurhuskanTığı tez
keresi. (3/202) 

BAŞKAN — Bir başka Cumhurbaşkanlığı 
tezkeresini takdim ediyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Vazife ile yurt dışına giden Devlet Bakanı 

Doğan Kitaplımın dönüşüne kadar; Devlet Ba
kanlığına, Gümrük ve Tekel Bakanı Haydar 
Özalp'in vekillik etmesinin. Başbakanın teklifi 
üzerine, uygun görülmüş olduğunu arzederim. 

Cevdet Sunay 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Yüksek Heyetin bilgilerine su
nulur. 

9. — Zonguldak Üyesi Ahmet Demir Yüce1 

ye 20 gün izin verilmesine dair Başkanlık tezke
resi. (3/203) 

BAŞKAN — Bir Başkanlık tezkeresi var, 
t akdini ediyorum. 

Genel. Kurula 
Cumhuriyet Senatosu Zonguldak üyesi Ah

met Demir Yüee'nin hastalığına binaen 21 . 
11 . 1972 tarihinden itibaren 20 gün müddetle 
izinli sayılması husununun Genel Kurula arzı, 
Başkanlık Divanının 27 . 11 . 1972 tarihli top
lantısında kararlaştırılmıştır. 

Keyfiyet yüce tensiplerinize arzolunur. 
Tekin Arıburun 

Cumhuriyet 'Senatosu Başkanı 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Zongul
dak üyesi sayın Ahmet Demir Yüee'nin 21 . 11 . 
1972 tarihinden itibaren hastalığına binaen 20 
gün izinli sayılmasını oylarınıza arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

10. — Şili Senatosu ve Millî Kongresi Baş
kanlarının, Millet Meclisi ve Cumhuriyet Sena
tosu üyelerinden kurulu bir heyeti Şili'ye davet
lerine icabet olunmasının uygun görüldüğüne da
ir Müşterek Başkanlık Divanı kararı hakkında 
Başkanlık tezkeresi. (3/207) 

BAŞKAN — Bir Başkanlık 
takdim edivorum. 

tezkeresi var 

Genel Kurula 
Şii i Senatosu ve Alid 1 î Kongresi Başkanları

nın. Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu üye
lerinden kurulu bir Heyetin Şili'yi ziyaret mak-
sadıyle vaki davetlerine ieahet olunmasının mu
vafık görüldüğü yolundaki Müşterek Başkan
lık Divanı mütalâasının Meclislerin Genel Ku
rullarının tasvibine, sunulması Müşterek Baş
kanlık Divanının 27 Kasını 1972 tarihli toplan
tısında kararlaştırılmıştır. 

Yüksek tasviplerinize arzolunur. 
Tekin. Arıburun 

Cumhuriyet Senatosu Başkam 

BAŞKAN — Bir Parlâmento heyetimizin 
davet üzerine Şili'ye gitmesi hakkında Birleşik 
Başkanlık Divanı kararım oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

11. — Bütçe Karma Komisyonu Başkanlığı
nın, Komisyonlarının Başkanlık Divanı seçimine 
dair tezkeresi. (3/204) 

BAŞKAN — Bir tezkere var takdim • edi
vorum. 
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Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Bütçe Karma Komisyonu, Başkanlık Divanı

nı seçmek üzere toplanmış ve aşağıda isimleri 
yazılı üyeler Başkanlık Divanına seçilmişlerdir. 

Saygıyle arz ederim. 
Bütçe Karma Komisyonu 

Başkanı 
Zonguldak Milletvekili 

Kevni Nedimoğlu 

Başkan : Kevni Nedimoğlu (Zonguldak Mil
letvekili) 

Başkanvekili : Yiğit Köker (Cumhuriyet Se
natosu Ankara Üyesi) 

Sözcü : M. Kemal Yılmaz (Ankara Milletve
kili) 

Kâtip : Aslan Topçubaşı (Çorum Milletve
kili) 

BAŞKAN — Yüksek Heyetin bilgilerine su
nulur. 

1:2. — Adalet Partisi Grup Başkanlığının, 
Trabzon Üyesi Ali Şakir Ağanoğlumun partile
rine katıldıklarına dair tezkeresi (3/205) 

BAŞKAN — Bir başka tezkere var, takdim 
ediyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Cumhuriyet Senatosu Trabzon Üyesi Sayın 

Ali Şakir Ağanoğhı Partimize girmiştir. 
Saygılarımızla arz ederim. 

Cumhuriyet Senatosu 
Adalet Partisi 
Cırup Başkanı 

Ahmet Nusret Tuna 

BAŞKAN — Yüksek Heyetin bilgilerine su
nulur. (Adalet Parti sıralarından alkışlar). 

13. — Tunceli Üyesi Arslan Bora'uın, Sos
yal İşler Komisyonu üyeliğinden çekildiğine dair 
önergesi. (4/7:2) 

BAŞKAN — Bir önerge var, takdim ediyo
rum . 

Yüksek Başkanlığa 
İyesi bulunduğun Sosyal İşler Komisyonu 

üyeliğinden istifa ettiğimi bilgilerinize arz ede
rim. 

Tunceli 
Arslan Bora 
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BAŞKAN — Yüksek Heyetin bilgilerine 
sunulur. 

14. — Konya Üyesi Sedat Çumralı'nın, Ana
yasa ve Adalet Komisyonu üyeliğinden çekildi
ğine dair önergesi. (4/71) 

BAŞKAN — Dir önerge var, takdim ediyo
rum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Üyesi bulunduğum Cumhuriyet Senatosu 

Adalet ve Anayasa Komisyonundan ayrıldığımı 
saygılarımla arz ederim. 

Konya 
Sedat Cumralı 

BAŞKAN — Yüksek Heyetin bilgilerine 
sunulur. 

15. — Kırşehir Üyesi Hdil Özmen'in, Genç
lik ve Spor Komisyonu üyeliğinden çekildiğine 
dair önergesi. (4/70) 

BAŞKAN — Bir başka önerge var, takdim 
ediyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığıma 
Üyesi bulunduğum Gençlik ve Spor Komis

yonu üyeliğinden istifa ettim. 
Saygı 1 a rı mi a a rz e de rim. 

Halil Özmen 
Kırşehir 

BAŞKAN — Yüksek Heyetin bilgilerine 
sunulur. 

16. — Komisyonlarda açık bulunan üyelik
lere seçim. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Anaya
sa ve Adalet Komisyonlarından istifa etmiş 
bulunan Konya Senatörü Sedat Çumralı'nın 
yerine Kırşehir Senatörü sayın Halil Özmen'in 
Millî Güven Partisi Grubunca aday gösterildi
ği verilen takrirden anlaşılmaktadır. Tek aday 
olduğu için iışari oylarınıza baş vuruyorum. 

Sayın Özmen'in Anayasa ve Adalet Komis
yonuna seçilmesini oylarınıza arz ediyorum, Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Halil Özmen Anayasa ve Adalet Ko
misyonuna üye seçilmiştir. 
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IV — GÖRÜ 

1. — Türkiye ile Avrupa Ekonomik Toplu
luğu arasında Geçici Anlaşma hükümleri uya
rınca, bu Anlaşmanın kapsamına giren madde
lerin Gümrük vergilerinde, anlaşmada yer alan 
esas ve oranlar çerçevesinde yapılan indirim
lerin onaylanması hakkında kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Dışişleri, Turizm ve Tanıtma 
ve Bütçe ve Plan komisyonları raporları (M. 
Meclisi : 1/571; C. Senatosu : 1/109) (S. Sa
yısı : 148) (Dağıtma tarihi : 28 . 10 . 1972) (1) 

BAŞKAN — Geçen birleşimde öncelik ve 
ivedilik kararı alınmış olup müzakeresi yarıda 
kalan kanım tasarısının müzakeresine devam 
ediyoruz. Müzakereler esnasında Komisyon 
Başkanı söz istemişlerdi. 

Sayın Başkan, söz istiyor musunuz? 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU BAŞKA
NI M. FAİK ATA YURT (Uşak) — Başka söz 
isteyen arkadaşımız varsa, onlardan sonra ko
nuşayım. 

BAŞKAN — Başka söz isteyenler var tabiî, 
onlardan sonra konuşacaksınız. Peki efendim. 

Sayın Ahmet Yıldız, Millî Birlik Grubu adı
na buyurun. 

Hükümet adına müzakereleri Sayın Büyük
elçi Oğuz Gökmen takip ediyorlar. 

M. B. GRUBU ADINA AHMET YILDIZ 
(Tabiî Üye) — Sayın Başkan, sayın senatör
ler ; 

Çok önemli bir konunun küçük bir bölümü
nü görüşüyoruz, daha doğrusu bu bölümüne 
ilişlkin bir andl aşmanın kanun tasarısını görü
şüyoruz. 

Katma Protokol yürürlüğe girmeden Ortak 
Pazar ile Türkiye arasında Geçici Andlaşnıa 
uyarınca gümrük vergilerinde yapılan indirim
lerin onaylanımasında, pratikte yapılacak pek 
bir şey kalmadığından, yasa tasarısını onay
lamada Komisyonda, ben de Komisyonun kara
rma uymuştum. Sayın Karavelioğlu da aynı 
nedenle Bütçe Karma Komisyonunda bu yasa
nın onaylanmasına katılmıştı, yapılacak baş
ka bir şey yoktu zaten. Geçici Andlaşma yü-

(1) 148 S. sayılı basmayazı 16 . 11 . 1972 ta
rihli 4 ncü Birleşim tutanağının sonuna eklidir. 

LEN İŞLER 

rürlüğe konmuş, Hükümetçe kabul edilen in
dirimlere göre ticaret işlemleri yürütülmüştü. 
Karşılaştığımız durum, sözümü bağışlarsanız 
«İstim arkadan gelsin» diyen bir tutumun mi
rasının son işlemini bütünlemekten ibarettir. 

Aslında uzmanlarımızın Komisyonda da be
lirttikleri üzere, Andlaşmada kimi kabul edi
lebilir hükümler de vardır. Kimi hükümlere 
daha sonra uğrayacağımız güçlüklerin acıları
nı duyurtmayacak gibi bir amaç gütmektedir. 
Bir hapm acılığını duyurtmayacak nitelikteki 
bu türden ilâç eklerine andlaşmayı inceleyen 
herkes kolayca raslar. «Reddi gereken bir 
miras» diye tanımladığımız Katma Protokolü 
kabul ettikten sonra, bugün karşılaştığımız du
rum, doğal bir sonuçtur. Katma Protokole 
ilişkin kaygılarımızı, Protokol ile ilişkin yasa 
görüşülürken, ayrıntıları ile belirtmiştik. Hü
kümetin de bu kaygılarımızı paylaştığına iliş
kin girişimlerine tanık olduk. O çabaları biz 
umutla karşıladık. 

Üçüncü Beş Yıllık Plânda da Katma Proto
kole ilişkin kaygılar, uzmanca bir dürüstlük ve 
çekingenlikle belirtilmiştir. Gerçekten Plân, 
Avrupa Ekonomik Topluluğu ile ilgili var sa
yımlan, esas almasına karşın, bunların ger
çekleşmesinden duyduğu kaygıyı da belirtmek
tedir, dördüncü ciltte. Bu yönde Hükümeti
mizin umutla izlediğimiz girişimlerini destekle
meyi görev sayarken, durumu bir kez daha 
Yüce Kurulunuzun değerlendirmesine sunmayı 
ve karşılaşılmasını kaçınılmaz saydığımız güç
lüklere değinmeyi, çözümler bulunmasına yar
dımcı olmak amacıyle gerekli görmekteyiz. 

Sayın arkadaşlarım; olağanüstü bir önem 
taşıyan AET ile ilişkilerimizi, parti konusu 
yapmadan ve özel çıkarların etkisünden kurta
rarak değerlendirmeliyiz. Türkiye'nin çok 
önemli bir konusudur. Hükümetimizin de ve 
özellikle değerli bir diplomat olan Sayın Dışiş
leri Bakanımızın da uyarılarımıza gereken öne
mi vereceği inancıyle konuyu, bir kez daha bi
raz daha genişçe bir çerçevede incelemeJk isti
yoruz. 

Türkiye'mizin kaderi üzerinde son derece 
önemli etkileri olacak olan Avrupa Ekonomik 
Topluluğuna katılışımızın, önemi ile orantılı 
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olarak incelenmediği ve gerçek yönleri ile ka
muoyuna anlatılmadığı kanısındayız. Kimi bi
lim çevrelerinin ve kişisel çabaların dışında, 
yaygın bir tartışma konusu yapılmadığından, 
unalkro ekonomi plânında ve özellikle sanayi
leşme sürecimize etkisi yönünden gerçekçi yo
rumlara varılması sağlanamamıştır. Tehlikeli 
bir ilgisizlik ve kayıtsızlık, toplumda da bu 
andlaşmaya karşı görülmektedir. Yapılan eleş
tiri ve tartışmalarda da çoğunlukla gümrük 
indirimleri, verilecek ödünler, Yunanistan'a 
bize kıyasla yapılan avantajlı işlem, aslında ih
raç şansı olmayan ürünlerimize gösterilen ko
laylıklara karşı tekstil gibi ihraç şansı büyük 
biricik ürün türümüze karşı, çok kıskanç, dav-
ranılmasına konu edinen ayrıntılar üzerinde 
durulmaktadır. Haklıdır bu noktalarda durul
ma; ama bunu asla yeterli görmüyoruz. Gö
rüşmekte olduğumuz yasa tasarısı da bu tür 
ayrıntıların çerçevesini aşan bir nitelik taşı
makla birlikte, değindiğimiz makro plâna etki-
ıli olan ya da plândaki olumsuz etkileri örtebi
lecek kimi hükümleri kapsamaktadır. Bu gö
rüşme fırsatından yararlanarak, hem söz ko
nusu yasaya ilişkin görüşümüzü ve hem de bir 
parçası olduğu genel politikaya ilişkin görüş
lerimizi belirteceğim. 

Sayın arkadaşlarım; Avrupa Ekonomik 
Topluluğunun genel ekonomik politikamız üze
rindeki etkileri, ekonomik uyum ve ekonomik 
bütünleşme (işlenmesiyle, taahhütüyle az geliş
miş bir ülke olaraik gelişmiş kapitalist sanayi
ci ülkelere kurmakta olduğumuz ortaklığın, 
gelecekte yaratacağı sonuçlar üzerinde yeterin
ce durulmadığını belirtmiştim. Böyle olunca 
da kamuoyumuzun dikkati konunun bölümleri
ne dağıtılmış, onlardaki teknik yönlere, ödün
lere (Tavizlere) ve sakıncalarına daldığı ve bu 
görüşmeleri de ilgilendirdiği1 için de, asıl önem
li olan ve ayrıntılardaki tedbirlerle düzeltile
meyecek nitelikte bulunan stratejik yön, mak
ro plân gibi geri plânda kalmış oldu. 

Bu arada gerekli hazırlıkları yapacak ve 
politikaları saptayacak organlar arasında bile, 
çoğunlukla bilgi noksanından doğan büyük gö
rüş ayrılıklarına tanık olmaktayız. 

Örneğin, özel girişimde konunun stratejik 
yönü, kalkınma ve sanayileşme sürecimiz üze
rindeki etkileri düşünülmeden, telâşlı bir giriş 

çabasına karşı, tereddütlü davranışlar da var
dır. Bir taraf «Aman biran önce girelim», öbür 
yan «Aman» diye tereddütler belirtiyor. 

Dışişleri çevrelerinde biran önce AET'ye gi
rişi isteyen kimi görüşlere karşı, konu ile ilgili 
Devlet örgütlerinden ve özellikle Devlet Plân
lama örgütünden kaygılı uyarmalara tanık olu
yoruz. Ne kazanacağımız ve neler yitireceği
miz tartışmaları ve birbirini tutmaz sorular sü
rüp gitmektedir. 

«Hazırlık dönemine hazırlıksız girildi» di
yenlerle, «Zamanında girildi» savında olan
lar, gelişmiş ülkelerle yarışmanın zorlayıcı 
etkilerinin sanayileşmemizi hızlandıracağını 
söyleyenlere karşı, «körpe sanayimizin ölüm 
fermanını imzalıyoruz» suçlamaları ve bir ku
marcıya dahi yakışmayacak blöflü sözler, «Yap
ma tedbirlerle ve korumalarla ancak yaşaya
bilen sanayi, sanayi değildir.» gibi sanki Tür
kiye'ye hiç gelmemiş yabancı ağızlara ancak 
yakışan konuşmalara tanık oluyoruz. «Avrupa
lı olduk, bizi artık topluluklarından sayıyor
lar.» gibi övünmeler buna ekleniyor. Sanki bi
linmeyen, bizim olmayan bir konu. Başka bir 
yerde, Merih'te canlı varlıklar var mı, yok mu 
gibisinden bir tartışma karşısında bulunuyoruz. 
Bu durumda ben elimden geldiği kadar konu
yu Türkiye gerçeklerine oturtup, türlü yönle
rini açmaya ve her şeyden çok da makro eko
nomimiz ve ekonomik stratejimiz bakımından 
incelemeye çalışacağım. 

Önce makro plânda Türkiye'mizin kalkın
ması ve genel ekonomik politikamız ve özellik
le sanayileşme sürecimiz üzerindeki etkilerini 
eleştireceğim. 

Arkadaşlarım, olay açıkça şudur: Geri kal
mış ve kurtulma çabaları da süreli' olarak iç 
ve dış çıkar çevrelerince engellene gelmekte 
olan Türkiye'miz, gelişmiş sanayici kapita
list ülkelerle bir ortaiklık kuruyor. Durum bu. 
Bu ortaklık da, üyeler arasında ekonomik 
uyum ve bütünleşmeyi öngörüyor ve bunu sağ
lamaya söz vererek ortaklığa giriyoruz. Türki
ye, gelişmiş sanayi ülkelerine uyacak ve onlar
la bir ekonomik bütünleşme içine girecek; ya
ni yüz yılı aşkın bir süre içindeki bütün kal
kınma çabalarıımızı fiyasko ile sonuçlandırma
da baş etken olduğu denemelerle meydana çık-
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mış olan bir ekonomi politikayı, tepeden bin
dirme ile ülkemizde tek alternatif olarak uygu
la mayı üstümüze aldıik. Bu zehirli hapı Türk 
Ulusuna yutturmak ioi'ıı büyük kapitalistler 
acılığım azaltacak maddeleri de ustalıkla kat
mayı da ihmal etmemişlerdir. Durum abart
masız İm ölçüde ciddî ve tehlikelidir. Çünkü, 
ortaklık bir bütün olacağı ve ekonomik uyum
la, ekonomik bütünleşmede de esas alınaca
ğından, kalkınmamızın temeli olan sanayileş
me maliyet, verimlilik ve yeteneklerin tüm or
taklık ioiıı aynı ölçülere ve global değerlendir
melere göre yürütüleceği ve aslında tüm eko
nomi politikada İni ölçülerle uygulanacağı şüp
hesizdir. Ekonomi politika da böyle yürütüle
cektir. Böyle olması ortaklığın ve andlasma-
ların gereğidir. 

Bu genel politikanın uygulanmasında bü
tün sorunların makro plâna güve ele alınması 
kaçınılmaz bir sonuç olur. Bunun da gereği 
enerji, altyapı, uzmanlık, teknisyenlik ve tec
rübe yönünden yetersiz olan yerlerde sanayinin 
maliyeti yüksek ve verimi düşük olacağından, 
bu gibi bölgeler de. hammadde üreticisi ve sa
nayileşme etkenleri elverişli olan ülkelerde de 
sanayi kurulması esas alınacaktır. Ortaklık 
gelişince, maliyet, serbest, yarışma ve teknik 
yeterlilik kendiliğinden böyle bir gidişi zorun
lu kılacaktır. «Gerçi, sizde sanayi kurma çok 
pahalı ve verimi düşük olur, ama biz sizin için 
büyük özveriliklere. (Fedakârlıklara) katlana
rak ortaklığın genel olarak aleyhinde olmakla 
birlikte, sizde de ağır sanayi kuracağız.» diye
rek. elverişsiz sayılan bir ülkeye iltimas yapı
lacağı düşünülemez. Tersine, «Biz bir hayır 
kurumu değiliz. Bilimsel verilere ve açık ger
çeklere aykırı bir ekonomik politika güdenle
yiz.» diyeceklerdir-. Zaten demeye de başla
mışlardır. Daha şimdiden Avrupa Ekonomik 
Topluluğu yetkilileri bunu söylemeye başladı
lar ve hiç de nezaket kurallarını bile göze al
madan söylüyorlar. Harter raporu bunu 
a cılkça belirtiyor. Bu durumda Türkiye baş 
hammadde üreticisi ve öbür bölgeler de sanayi 
bölgeleri olacak demektir. 

Ortak: kadere inanma ve bir gün bize de sı
ra gelir, ya da sıra gelmesi de gerekmez. Çün
kü. istediğimiz sanayi ürünlerini gümrüksüz 
olarak, bizdeki maliyetin de altında bir fiyat-
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la dostlarımız ayağımıza getirecekler denebi
lir. Bizim de fındık, fıstık, pamuk, tütün gibi 
tarım ürünlerimizi ve madenlerimizi nasıl olsa 
alacaklar. Kaderi ortak olan insanların tek 
olan ülkesi için böyle bir kanı doğrudur; ama 
her halde aynı ülke değiliz. Katma Protokol 
görüşülürken, bunların üzerinde genişçe dur
duk. Bunun sonucu, böyle bir politika eğer 
köklü düzeltmelere uğramazsa, o zaman kul
landığımız deyimi üzülerek bir kez daha kul
lanmak zorundayız; «Bu değişmezse onlar or
tak. biz pazar olma durumuna düşeriz.» İki 
üç gün önce Sayın Başbakan da bu sözü başka 
deyimi erle kullandılar. 

Bu çıkmazı önümüze çıkaracak başlıca et
ken, uygulanacak ekonomik politikadır; yani 
bugün Ortak Pazarda uygulanan liberal kapi
talist ekonomidir. 

Ekonomik uyum ve bütünleşme yükümlülü
ğüne gönüllü ' olara.k, çağımızın ayıplarından 
olan. artık çağ dışı kalmış olan böyle bir po
litika tepeden inine.ile ülkemizde uygulanmak
la bu çok sakıncalı sonuç kendi elimizde hazır
lanmaktadır. Bunu gözden uzak tutanlar, 
«Efendim, komünist bir ülke. sosyalist bir ill
ice olan Yugoslavya bile katılmak istiyor.» de
mektedirler. Evet ama. ekonomik uyum ve 
ekonomik bütünleşme taahhüdü ile değil. Sa
dece gümrük kolaylıkları ile... Bizim sakınca 
gördüğümüz böyle ülkelerin içinde bütünleşip. 
erime ve onların politikasına uyma taahhüdü
dür. Öyle bir taahhüdü olmayınca. Ortak Pa
zarın karşısına çıkmak elbette yanlıştır. Sakın
caları ileride daha çok belirteceğim. 

Bu bütünleşme zamana göre sürüp gidecek 
elbette. Gittikçe büyüyecek. 

Arkadaşlarım; bilindiği üzere liberal kapi
talizm vaktiyle devrimci bir sistem olarak doğ
muştur. Böyle bir politika geliyor diye evir-
diğimiz zaman, çağın gereklerini konuşmak 
için. bunu söylüyoruz. Fransa'da, Avrupa'da 
eskinin birçok kalkınmış ülkelerinde bugün bu 
politika, devrimci bir politika da izlenmiştir; 
ama biz bugün bunu çağ dışında kaldığı gibi, 
Türkiye için büyük sakıncalar taşıdığı kaygı
sını belirtiyoruz. Geçmiş denemeler, Abdülha-
mid'in birkaç yılda İmparatorluğu iflâs etti
ren, Türkiye'yi 27 Mayısa getiren ve 12 Martı 
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doğuran baş neden olan bir sosyo - ekonomik 
politikaya tepeden inme ye dış güçlerin de zor
laması ile Türkiye'de süreli bir yasam sağlama 
çabalarına dayanak olacak olan Avrupa Eko
nomik Topluluğu içindeki durumumuzu, yurt 
ye ülke gerçekleri, dünya gerçekleri yönün
den değerlendirmek istiyoruz. 

Arkadaşlarım; geçen gün de belirtmiştim: 
Bu politika için McXamara, yani bu politika
yı en. geniş şekilde uygulayan Amerika'nın seç
kin .Millî Savunma Bakam ve Dünya Bankası 
Başkanı, Foıd'ıın büyük ölçüde temsilcisi ola
rak Amerikan hükümetlerinde görev gören 
,McXamara diyor ki: 

«Ey az gelişmiş ülkeler; sizin uygulaya gel
diğiniz politika sizi iflâsa götürüyor. Bu po
litikanın başlangıçta çok gaddar olduğunu her 
halde biliyorsunuz. Bu politikadan başka şeyi 
okumadığı için sizin yöneticileriniz başka sis
teme yönehniyor, hep bunu uyguluyor. 

Ey az gelişmiş ülkeler; böylece1 bu politika
yı. uygulamanız tehlikelidir.» 

Bunlar MVy.-ınıara'nm sözleri. benim de
ğil. Böyle uyarıyor; sakın bundan sonra böyle 
bir şey yapmayın demek istiyor. 

Bunu söyleyen ne bir sosyalisttir, ne bir ko
münisttir; ünlü bir kapitalist yöneticidir. 

Az gelişmiş ülkelerin anamal sahiplerini, 
s'ermaye sahiplerini belirttiğimiz serüvene çı
karacak yerde kolay yoldan, garantili ve çok 
kazançlı montajcılığa çekmek ve böyle politi
kanın içinde büyük kazançlı işlere yöneltme 
düşünüldüğü takdirde; tehlikenin, sanayileşme 
yönünden tehlikenin çok daha büyük olduğu 
görülür. Bu gerçeklerin de ışığında Avrupa 
Ekonomik Topluluğu içindel-d durumumuzu 
açıkça belirtirsek:, ancak karşılaştığımız tehli
keleri kavrayabiliriz. 

Geri teknoloji, yüksek faiz, yetersiz altya
pı, düşük gelir düzeyindeki halkın, üretimde
ki maliyeti düşürmeye yaptığı engellik, ima
lât sanayiinde küçük firmaların egemen olma
sı, gerçek sanayi yerine montajcılığın 'kârlı sa
yılması, yüksek maliyetten ötürü iç fiyatların 
yüksekliği, yetişkin eleman kıtlığı, beyin ihra
cının durdurulamaması karşısında Türkiye'nin. 
böyle bir ortaklığa girmesi büyük sonuçlar ya
ratacaktır. 

Durum, belirttiğim gibi ele alınmadıkça, şu 
ya da bu doktrin etkisinde görüşler ve karşı 
görüşler yenilebilir. Doktrine falan yer yer
meden. dünya ve Türkiye gerçekleri yönünden 
incelemeliyiz. 

Bu durumu düzeltecek, engellerini kaldıra
cak hiçbir inandırıcı belirtiye henüz tanık ol
madığımız gibi, güdülegelen politikada da umut 
veren hiç bir yöne rastlamadık. Gerçi Üçüncü 
Beş Yıllık Plâna buna ilişikin düzeltme umut
ları yazılıyor; anın bir süre sonra da bundan 
kuşku duyuluyor ve o düzeltme tedbirlerinden 
söz edilmiyor. Bundan sonraki düzeltmeler ve 
gelişmelerin ne ölçüde etkili olacağını bilemem. 
Böyle bir durumda tekstil dışındaki sanayimi
zin çc'ikmesi nasıl önlenecek?.. Bunu da henüz 
anlamış değiliz. Kapımıza kadar gelerek çok 
ucuza, maliyetimizin çok altında malları geti
rebilme olanakları verildikten sonra, Türki
ye'deki sanayi nasıl ya.şayaeaık ? 

İste, kaygımız bunları belirterek, Katma 
Protokolü bu yönden eleştirerek tedbirleri öner
mektir. Hafta şeker fabrikalarımızın durumu
nu bir düşününüz. Maliyetinin % 5'ine şeker 
gelebilecektir. Ortaklık üyeleri İtalya ve .Yu
nanistan ve onların üyeliğine ya.knı avantaj 
sağlayan İspanya. Portekiz gibi Avrupa ülkele
ri de düşünülürse, bir çok ürünlerimizin kar
şılaşacağı güçlükleri kestirmek kolay olur. 
Hele ihracattaki kötü işlemler ve eksiklikleri
miz bu yarışta bizi ne hale sokacaktır? Bu du
rumda Avrupa Ekonomik Topluluğuna girişte 
belirttiğimiz gibi uyum ve bütünleşme yüküm-
sonmesi ile temel bir çıkmaza göz göre göre 
saplanmaktayız. 

Şimdi arkadaşlarım; Andlaşma ve nasıl ka
bul edildiğini bir türlü hâlâ anlayamadığımız 
Katma Protokolda bu çıkmazı derinleştirmede 
ya da açmada kaçınılması ve yararlanılması 
gereken olanak ve sakıncalara değinmek isti
yorum. Sakıncalarını da, umutlu yönlerinin 
nasıl ele alınması hakkındaiki görüşlerimizi de 
belirteceğiz. 

Arkadaşlarını; Katma Protoklün 2 nci mad
desi Andlaşmada öngörülen koşullara uymak 
ve hattâ bu koşullara uymama halinde bile 
Ortaklık Konseyinin saptayacağı koşullar için
de ortak ülkelerin mallarından başka üçüncü 
ülkelerin mallarına da serbest dolaşım hakkı 
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tanımaktadır. Japon malı da, Çin malı da ay
nı haklarla Türkiye'de dolaşabilecek. 2 nei 
madde böyle diyor. Demek ki, Türkiye dün
yanın her malına karşı bir Türk açık pazar ye
ri olarak kullanılabilecektir. Zengin, kalkın
mış sanayi ülkeleri için sakıncalı olmayabilen 
bu durum, bizim için kabul edilebilir mi ve 
nasıl düzeltilecek? 

3 ncü madde : Ortaklık Konseyi karar ve
rirse, öbür ülkelerin ithal ettikleri mallar; 
Fransa'nın, Yunanistan'ın Çin'den, Japonya'dan 
ithal ettiği mallar da Türkiye'de serbestçe do
laşabilecektir. 

7 nei madde : İthalâtta, geçiş döneminde bi
le hiç bir yeri yükümlülük vergisi ya da eş et
kili vergi ve resim konamaz. İhracatta ise, 
Ortaklık Konseyi, üyeleri bu konuda yetkili 
kılabilir ancak. 

Yani, bizim için gerekli olan vergi koyma 
ithalâtta yasak, fakat ne zaman gerekli olacağı 
pök de belli olmayan ihracatta ise ancak is
terlerse, lütfen yetkili kılınabiliriz. 

14 ncü madde : Her hangi bir ülkeye karşı 
yapacağımız vergi kaldırımı Topluluğa da uy
gulanır. 

Özel bir anlaşmayla bir ülkeyle bir vergi 
kaldırımı yaptık mı, otomatikman bütün hep
sine uygulanır; yani bu yolla bir ülkeyle yapa
cağımız pazarlık insiyatifi yok oluyor. 

15 nei madde : Ortaklık Konseyinin yetki
li kılması hali dışında en geç dört yıl içinde 
ihracat gümrük vergi ve resimleri kaldırıla
caktır. 

18 noi madde : Ortak gümrük tarifesi 22 
nei yılın sonunda tüm olarak uygulanacak. 

22 nei madde : İhracatta yeni miktar kısıt
lamaları ve eş etkili tedbir almaktan sakınma
lıyız. 1967'den başlayarak ihracatın ancak 
% 35, % 40, % 45, % 60 ve 18 yıl sonra da 
c/c 80 ne kadar uygulanacağım kabul ve bay
ram şekeri nevinden bir ikram var burada. 

23 ncü madde : Protokol yürürlüğe girdik
ten sonra mevcut ithalâta, ' kısıtlamalardan sa
kınmayı öngörüyor. Girer girmez. 

22 nei maddenin 5 nei fıkra hükümleri sak
lı tutulmak üzere umut bağlanan bu hava de
liğinden ticaretimizdn ne ölçüde hava alabilece

ğini düşünüyoruz. Bu hava deliğini nasıl kul
lanacağımızı öğrenmekte gerçekte yarar görü
yoruz. 

Daha sonraki maddelerdeki sözlerin de bu 
kısıtlamaları rahatlık verecek ölçüde gevşettik
leri söylenemez. ^ 

30 neıı madde : Ticarî değer taşıyan ulusal 
tekellerimizin tedarik ve sürüm koşulları yö
nünden öbür ülkelerle olan farklarını yirmi 
yılda kaldıracağız, bunu tüm kuruluşlara uy
gulatacağız ; bundaki yöntemi de Ortaklık Kon
seyi en geç altı yılda tespit edecektir. 

Ortak tarım politikası : 
22 yılda tarım politikamızı da zengin, kal

kınmış sanayici ortaklarımızınkine uyduraca
ğız. Bunun nasıl yapılacağını da Ortaklık 
Konseyi söyleeek, biz değil. Ticarî olmayan 
ürünler için kısıtlama yok, ama Yunanlılara 
kıyasla, bize kısıtlı olanaklar sağlıyor. Oysa 
ki, Yunanistan bizim için ürün türü yönünden 
birçok konularda rakiptir ve umarız ki, bun
dan sonra eski hastalığını bırakır, belirtiler 
vardır; ama bize hiçte iyi eğilim beslemeyen 
geemiş politikayı Yunanistan'da bir Hükümet 
uygularsa, bu çok eşitsiz koşullar içindeki ya
rışmayı nasıl yapacağımızı kestirmek çok güç
tür. 

Potansiyel ihracat için umut verici hiç bir 
olanak tanınmamıştır. Buna karşın, Yunanis
tan'ın âdeta Topluluğun iç rejimini alınış gi
bi ödünlü durumu vardır. Bu arada Yunanis
tan'ın ihracatı % 80, ve sanayi % 1 100 genişle
miş durumdadır. Bu durum, Yunan sanayii
nin böyle hızlı bir gelişmesine karşı, bizimki
nin ilerideki halini çok daha dikkatle değer
lendirmemizi gerektirir. 

Topluluk işçisiyle, bizimkilere kademeli eşit
lik sağlanması. Buna umut bağlanan ve övü
len bir konuyu da olumlu karşılarız. Eşitlik 
tanınıyor, bu iyi bir hükümdür; fakat bu 
hâl süreli bir yarar sağlayamaz. Çünkü, hep 
işçi göndermemiz, ya da onların bizden işçi 
istemesi beklenemez elbette. Gkçici bir yara
rı var. Hele otomasyon sonuçları; her mem
lekette sosyal bakımdan belki uygulanmasın
da sakınca görülür, ama başka ülkelerin işçi
lerine karşı otomasyonda sakınca görecek saf 
bir memleket dünyada olmaz, 
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51 nci madde: Dikkat buyurunuz. «Türkiye, 
Protokol yürürlüğe girince, topluluktan gelen 
özel sermayeye tanıdığı rejimi geliştirici çaba 
gösterecek.» Yabancı anamal savunucuları bu
nu alkışlıyor, plânda da bunu sağlayacak hü
kümler soktular, o değişikliklerle kaygılarımızı 
artırdılar. Demek ki, kılıfı gittikçe gelişiyor. 

52 nci madde: «Üyeler arasındaki sermaye 
hareketlerine, bunlara ilişkin cari ödemelere 
zarar verecek yeni kısıtlamalar koymamaya ve 
mevcut rejimi de daha kısıtlı hale getirmeme
ye çaba göstereceğiz.» Bugünkü gürültüler onun 
içindir. «Anamal işlemleri olanak ölçüsünde, 
sermaye işlemleri imkân ölçüsünde kolaylaştı-
rılıp sadeleştirilecektir.» Gelenler sıkıntı çek
meyecek; yani az gelişmiş Türkiye, ülkesini 
yabancı sermayeye öyle açık bir pazar haline 
getirmede elinden geleni yapacak. Bu üstün ye
tenekli, tecrübeli yabancı sermaye ile, bütün 
bunları sağladığımız yabancı sermaye ile, cüce, 
kap kaç yerli sermayemiz, kendi ülkemizde 
başbaşa yarışacaklar ve Devletimiz de yabancı 
-sermayenin her isteğini yapacak. İşte durum 
bu. 

Bu konuda Yunanistan'a veto hakkı tanın
mış. Gerçi veto kesin değil, ama tanınmış. Bize 
o hak da yoktur. 

İşte arkadaşlarım, makro plânda ve sanayi
leşmemiz yönünden başta değindiğimiz sakın
caları gerçekleştirecek anahtarlar böylece ken
di elimizle Topluluğa teslim edilmiştir, Katma 
Protokolda. 

57 nci madde; çok önemli bir konu, satmai-
malarda Türkiye'de oturan yabancı uyruklulara 
da bizimle eşit haklar tanınıyor ve artık Türki
ye'de satma İma -bizimkilere eşit haklarla ya
bancılar yapacak. 

Çelik ve demirde de uzun süre ithalâta açık 
kalacağımıza göre, bu önemli alandaki sanayi
mizin durumu böyle bir kural kabul edildik
ten sonra ne olacak?.. Malî politikanın da çok 
önemli yönleri var. Bu malî protokolün 4 ncü 
.maddesine, kredilerden ulusal ve yabancı gi
rişimlerin eşit biçimde yararlanması öngörülü
yor. Kredilerden yabancı ve Türk teşebbüseü-
leri, sermayeleri eşit şekilde ayarlanacak. Güç
lü, tecrübeli yabancı anamal, kredilerimizde 
bizimle eşit hakla kullanacaktır. Borçlanma yü

kü bizim omuzumuzda, fakat yararlanma her
kese açık. Hayrat derneği. 

60 nci madde, bu arada bir umut kapısı 
gösteriyor. Demin arzettim ya, bunun hapları 
var; 60 nci maddenin böyle bir hapı var. Eko
nomimizin bir sektörünü, ya da malî istikrarı 
tehlikeye düşürecek ciddî bozuklukların ortaya 
çıkması, bölgelerimizin birinde ekonomik duru
mun bozulması halimde, Türkiye'nin ve Toplu
luğun tümü için, topluluğun gerekli tedbirleri 
alması ve bunları gecikmeden Ortak Kon
seyine bildirmesi öngörülüyor; yani feryat 
edersek öyle bir şey oluyor, tedbir alıp Or
taklık Konseyine bildireceğiz. Fakat, her güç
lüğe uğrayışta bu maddeden sık sık yararlan-
anak pek de kolay olmayacaktır. Öbür hü
kümlerle Ortaklık Konseyinin kararlarına 
bağlı kalma yükümlülüğü ve Topluluk içinde 
özdeş zorlukların varlığı ya da yaratacağı ge
rekçesinin kullanılması halinde, bu nefes pen
ceresinden pek rahatlıkla yararlanamaz. Efen
dim bizde de aynı şey oluyor, bölgelerarası den
ge bozuluyor, bizimde bir sektörümüz geri kalı
yor dedikleri takdirde, bizim bu husustaki 
yakınmamızı Konseye sürersek, karşılıklı bu 
görüşler çarpışacak, oy hakkına binecek. 

Durumu özetlersek arkadaşlarım, bunu ye
rerken, birçok arkadaşlar amacımızı anlama
dıkları için veya anlamak istemeyenler yönün
den nasıl bunun karşısına çıkarsınız? Hayır 
efendim, karşısına çıkmıyoruz. İşte durum, 
siz bu durumun çarelerini söyleyin de bizde 
bunu alkışlayalım. 

Zengin kapitalist ülkelerle, ekonomik uyum 
ve ekonomik bütünleşme istenmesiyle, girmek
te olduğumuz ortaklıkta özet olarak : 

1. — Ortak ülkelerin ve hattâ üçüncü ülke
lerin mallarına bile Türkiye'de serbest dolaşım 
hakkı tanınıyor, belirttim. 

2. — Öbür ülkelerin ithal ettikleri mallar 
da Türkiye'de serbestçe dolaşacak. 

3. — Geçiş dönemine bile hiç bir vergi ko
yamayacağız, resim koyamayacağız. 

4. — Başka bir ülkeye özel pazarlık gereği 
yapacağımız vergi kaldırımı otomatikman or
taklığa uygulanacak. 

5. — En geç 4 yıl içinde ihracat gümrük 
vergi ve resimlerini kaldıracağız. 
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6. — 22 yılın sonunda ortak gümrük tari
fesi tüimüyle uygulanacak. 

7. — İhracat yeni miktar kısıtlaması ya da, 
eş etkili tedbirler yasak. 

8. — Ticarî değerli tekellerimiz kalkacak. 
9. — Tarım politikamızı da zengin ortakla

ra göre ayarlayacağız. Bu alanda en çok kar
şımıza çıkan Yunanistan'a tanınan veto hakkı, 
kontenjansız olanak karşısında bizim elimiz ko
lumuz bağlı. 

10. Potansiyel ihracat için umut verici hiç 
bir hüküm olmadığı gibi, sanayileşmemizin bu 
ölçüde korumasız bırakıldığı ortamda yabancı 
sermayeye her türlü kolaylıklar gösteriliyor ve 
hattâ ödeme yükümlülüğü Devletin omuzların
da olan kredilerden bile bizim özel girişimcile
rimizle çok tecrübeli zengin girişimciler eşit 
haklarla yararlanacak. 

11. Yabancılara, Türkiye'de satın almada 
Türklerle eşit haklar tanınacak. 

12. Bütün bunlara, karşın, ekonomimizde 
ciddî bozukluklar oluyor, ya da bölgeler ara
sında denge bozuluyor diye feryat etme hakkı
mız var, ağlama hakkımız var. Bu gibi haklar 
alabilmek için de, oy hakkına dayanıyor. Oy 
hakkı bugün girdiğimiz zaman 17'de bir, yeni 
ülkeler girdikten sonra 25 veya 30'da bir. 

Evet arkadaşlarım, bu söylediklerimiz ina
nılır cinsinden değil. Katma Protokol görüşü
lürken bunları uzun uzun anlattık; fakat Avru-
palılaşıyoruz tutkusu içinde bizi eleştirdiler. 
Olmaz.. Bu söylediklerim, şaka ya da hayal 
mahsulü dünün ürünü şeyler değil; andlaşma 
metinlerine, yetkili kimselerin de beyan ve yo
rumlarına, bugüne dek sürüp gelen uygulama
lara ve uygulanan ekonomik politikalara da
yanmaktadır. 

Acaba kapitülâsyon daha başka bir şey mi
dir? Açık konuşuyorum, bu bir tür çağın kapi
tülâsyonudur. Yeni sömürgecilik yeni emperya
lizm yöntemlerini inceleyen arkadaşlarım görür 
ki, birçokları bunun içinde var. Kapitülâsyon
larda yabancılara daha mı çok haklar tanınmış
t ı r ! O zaman ne yaptığını bilmeyen bir devlet
tik, şimdi biliyoruz. Onun için etkileri büyük 
olacaktır. 

Bir kandırıcı fark var arada, haklar karşı
lıklı imiş, işte biçim bu. Yani, «Mütekabiliyet» 
çok sevimli bir lâf. Bizim essiz sanayi ürünleri

miz o yeteneksiz, beceriksiz Fransa'ya, Alman
ya'ya, Belçika'ya, İngiltere'ye gidecek, fabrika
larının kapılarına dayanacak, onlara ucuz fiyat
la satacağız, fabrikalarım kapatacağız biz de 
gerekirse, bu imkân bize açık Protokolde. Sihir
baz kapitalistlerimiz sanayilerini serbestçe o 
ülkelere götürüp, onları sömürerek bize milyar
lar kazandırabilecekler bu hükümlere göre; bu 
yol açık bize. O ülkelerin işsizleri bize gelince, 
bizimkilere yaptıkları istemi biz de onlara ya
pabileceğiz. Ucuza ithal ettiğimiz yabancı mal
ları bile Avrupalılara kandırarak satabileceğiz. 
Onlara pahalı pahalı satabileceğiz. Bütün bu 
mütekabiliyet şartları var. Durum budur ar
kadaşlarım, ben maddeleri okuyarak söyledim. 
İkili andlaşmalarda karşılaştığımız durum, sa
vın OrğlayangiFrrı kulakları çınlasın diyecek
tim ; ama burada oldukları için hemen söyleye
yim, her zaman söyledim, aynı durum, resmî bel
geleri konuşturuyoruz, o zaman da konuştur
duk, şimdide. 

Arkadaşlarım, hangi yönden alırsanız alın, 
Avrupa Ekonomik Topluluğuna giriş biçimimiz. 
giriş konusu değil, dikkat buyurun, biçimimiz 
elimizle esrar çekmek gibi bir davranıştır. Böy
le bir biçimdedir bugün hâlâ. Düzeltilebilir umu
dumuz var elbette. Olayın neresine dokunursa
nız bir karanlık dehlize giriyorsunuz. Bir sayın 
uzmanın (Adını vermeyeceğim.) bir toplantıda 
dediği gibi, vurdukça tozutuyor. Ulusal huku 
kumuz ve Anayasa, ile bağdaşmazlığına fazla 
değinmeden, siyasal yönüne de azıcık değinmek 
isterim. 

Bu yön de hiç açıcı değildir. Gerçekten AET 
devletlerarası değildir; evvelâ niteliğini araya
lım : Devletlerarası bir organ değil, devletler 
üstü bir organdır. Bu süpranasyonal niteliği ile 
buna giren her üye ülke ekonomik bağımsızlı
ğından büyük ölçüde ödünler vermiş sayılaca
ğı gibi. dolayısıyle siyasa] bağımsızlığını da kı
sıtlamış olacaktır. Bir kaç değerli yazar bundan 
önceki basında bu konulara değindiler. Meclis 
toplantısında açıkça belirdiği üzere üyelerin 
savunma ve dış politikalarında ortak güdüm 
öngörülmektedir. Dikkat buyurunuz, yalnız de
min arz ettiğini ekonomik değil, savunma ve dış 
politikalarında da bu örgüt içinde süpraııasyo-
nal bir örgüt içinde ortak güdüm öngörülmek
tedir, Bu güdüm de söz sahipliği de güçle oran-
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t ılı olacağından, herkes gücüne göre söz sahibi
dir bunda da. Bize çoklukla güçlülerin iradesi
ne uymaktan başka bir şans düşmeyecek de
mektir. 

Lozan'a da aykırıdır arkadaşlar. Yunan uy
rukluları bile Lozan'la verilmeyen hakları, şim
di bu Andlaşma ile kazanıyor. Türkiye'de bir 
Yunanlı da, demin belirttiğim işlemleri eşit öl
çüde yapma hakkını kazanmıştır. Moda ile ça
ğın gereçlerini birbirine karıştırmasak. Lütfen 
bana cevap verecekler, burada Protokolü aç
sınlar, senin okuduğun madde bu değildir de
sinler. Yoksa, «Yanlış söylüyorsun, şöyle söylü
yorsun» demek çare değildir. Çünkü metne da
yanalım, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti imza 
etmiş, Parlâmentosu onaylamış. Bunlara daya
narak konuşurlarsa... O zaman belki değişmiş, 
benim haberim yok, belki de okuma yazmam ek
siktir, okuyamadım. 

Arkadaşlarım, AET yolu ile tüm dış savun
ma ve sosyo - ekonomik politikamızı güçlü or
takların isteklerine göre yürütmek zorundayız. 
Yeni emperyalizmin, yeni sömürgeciliğin çok 
ilginç bir örneğinin bize uygulanmasına yol 
açıyoruz. Bu açıkça görülmektedir ve bundan 
sonra dış politika, savunma politikası böyle bir 
andlaşma içinde yeni etkenler hesaba katılarak 
yürütülmek zorundadır. Bugünedek izlenen 
millî savunma ve dış politikamızın çağın ger
çeklerine ve ulusal gereklere uydurulamayışı-
ıım, yalnız etkinliğini ve geçerliğini yitirmiş 
yöntemler ve önyargılardan değil, güçlü mütte
fiklerimizin irademiz üzerine koydukları ipo
teklerin kaçınılmaz sonucu olduğu meydanda
dır. Şimdi çok daha kuvvetleniyor. Bu ipotek
ler ekonomik yardım, vaat ve onların bu yardı
mı kesme korkutmaları ve öcüler yaratıp bizi ür
kütme yolu ile kabul ettirile gelmiştir. Keseriz 
yardımı.. Şimdi daha önemli, daha kolay, ör
neğin hâlâ bir Türk savaşına ya da devlerin sa
vaşmasında alacağımız görevlere göre; yani bi
zim olmaması gereken görevlere göre savunma 
yapmak zorundayız. Burada açık gerçekleri, bir 
kaç kez söyledim, tek tek. Efendim, elbette ne 
Rusya melektir, ne Amerika. Hiç kimse melek 
değil, her büyük güçte emperyalist tutkusu var
dır. Ama bugünkü dünya gerçekleri nedir? Bir 
Rus - Amerika, savaşını yasaklamış dünya. 

Sayın Başbakan Melen burada buyurdular; 
Alman dergisi diyor İd, «Rus - Amerikan sava
şı olur ise, ilk taarruz eden ikinci ölen olacak
tır.» Ben de okudum aynı dergiyi. Büyükle kü
çüğün paktların başları savaşmıyor. Bütün bu
rada, bütün gönlümüzü oraya bağlıyoruz, çıka
lım demedik hiçbir zaman. NATO'dan çıka
lım, aleyhinde bulunup bir şey demedik. Ama 
diyoruz ki, asıl ağırlık nerede, asıl görev nere
de? İşte bu tercihi yapamıyoruz, ipotekler var, 
sıkıntılar var. Ortak Pazar bunları artırıyor,. 
bundan sonra. Bundan ötürü geleceğin bize 
yüklemesi çok olasal ve bizim için de asıl olan 
ve üsten meşinden (Taahhüdünden) taahhüdünü 
yapabildiğimiz görevlere hazırlıklarımızı yeter 
yapamıyoruz diye kaygılandık. Biz burada de
dik ki, «Arkadaşlarım, biz bunun karşısında de
ğiliz. ama asıl görevle başbaşa kaldığımız za
man pek de bizim olmayacak görevi öne aldı
ğımız için yeter hazırlıkta bulunamayabiliriz. 
İşte ona ağırlık verelim.» 

Dış politikada bugünkü dehşet dengesi kar-
"şısmda büyüklerin çatışmasından belirttiğim 
gibi kaçman dengeyi bozmamağa dikkat eden, 
öbür devletlerden de bu amaçlarla yararlanan 
ve hattâ onların çatışmalarını bile neredeyse 
elinde düdük ile bekleyen hakem gibi idare eden 
bir dünya politikası içindeyiz. Böylesine gerçek
çi bir dış savunma politikasına uzun yıllar sa
vunduğumuz politika yapamayışımızm nedenle
rini belirttik. Diyoruz ki şimdi, Ortak Pazar 
buradaki irademizi daha fazla güçleştirecektir. 
Münih toplantısında alman karar.. 

AET, ekonomik kalkınmamıza ve özellikle 
sanayileşmemize karşı dozajı yüksek bir hap 
halinde acılığını, politik etkilerini kullanarak 
daha kolay yutturma olanağından yararlana
caktır ileride. 

Az gelişmiş ülkelerin kapitalizm ile sanayi-
leseraeyeccği gerçeği yanında, ekonomik uyum 
ve ekonomik bütünleşme ile girdiğimiz bu or
taklıkta ortaklarınız böyle güçlü iken, durumu
muz bıı iken, tedbirler alınmamışken, hattâ ra
por ortada iken, kapitalist uygulaması, liberal 
kapitalizmin ilkeleri hepsi belli iken, bunun al
tından nasıl çıkacağız? Daha şimdiden söylen
tiler var; Avrupa'dan duyuyorum, okuyorum. 

I Bakın bu çok ilginçtir, bir papaz Ortak Pazar 
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için diyor ki : «Neden işçileri buraya getiriyo
ruz? Biz fabrikalarımızı orada kuralım.» Bu da 
konuşulmuş. Biz bu hakları verdiğimiz zaman 
fabrikasını burada kuracak, işçimizi de burada 
kullanacak, yarışmayı da biz onunla yapaca
ğız... 

Bu ve buna benzer birçok kandırıcı hüküm
ler var. Yüksek takdirlerinize ve Türk Ulusu
nun takdirlerine sunmak için konuyu böyle bi
raz genişçe eleştirmek istedik. Böyle bir durum 
karşısında eski Dışişleri Bakanı Sayın Çağla-
yangil komisyonda bize güzel bir umut verici 
sözde bulundular. Yabancı meslekdaşları, «Efen
dim, biz daha avantajlıyız. Çünkü biz sanayi
mizi kurduk, yeniden değiştireceğiz. Oysa siz
de hiçbir şey yok. Sizde bir şey olmadığına gö
re, yeniden kurarken sıkıntınız yok.» demişler. 
Ben tabiî böyle bir sözü şaka kabul ettim ; ama 
şaka olup olmadığını öğrenmedim. 

AET'deki anamal hareketlerine tanınacak 
kolaylıklar yurdumuzda yeni sanayi işletmeleri
nin onlarca kurulması ve hattâ var olan güçsüz 
işletmelerimizi bile yabancıların ellerine geç
mesi, ulusal tekellerimizin sona ermesi, destek 
alımlarının yapılmaması ve hattâ deniz ulaştır-
nıasnda bizden ucuz olan Yunanistan'ın bile 
bizim deniz ticaret filosunu iflâs ettirme olana
ğını kazanması açıkça bu andlaşma ile sağlana
bilir. Bu kaçınılmaz sonucun gerçek anlamı 
kendi ülkemizde kıracı durumuna dönmemizi 
sağlayabilir. 

Bankalarımız ya kapılarını kapayacaklar bu 
durumda, ya da yabancı anamal ortaklarına 
kaynak olmak kaderi ile karşılaşacaklar. Mev
zuatımızın basitleştirilerek yeni sisteme göre, 
yabancı anamal yasamızın buna uyar bir uygu
lanışı ile, yabancı firmaların Türkiye'ye şubeler 
açması yoluyla da ithalât ve ihracatımızın özel 
sektör alanından silinmesi ve bunları sağlama 
görevini ve kendi girişimlerimizi yok etme. özel 
teşebbüsümüzü yok etme görevi Hükümetleri
mize verilmiştir, bu andlaşmaya göre. Kiracılık 
durumumuzu bir kat daha bekçiliğe çeviriyor, 
Bütün bu ipleri nasıl kıracağız, bu işleri nasıl 
yapacağız? Sonra da yabancı anamalın ve iş
letmelerin bağrında kurulup, palazlanmasını gü
venliğini de sağlayacağız. Çok görevlerimiz 
vardır. Hiçbir hayır derneği, bir düşküne bun
dan fazla yardım yapmamıştır. 

I Az gelişmiş ülkelerin hiç birinin gelişmiş sa
nayi ülkelerine veremediği ödünleri vererek, gir
mekte olduğumuz Avrupa Ekonomik Toplulu
ğundan aldığını sandığımız ödünleri büyüterek 
bu tehlikeli serüvene girişimizi övenleri bir an 
için olsun, kendi durumumuzu ve kimlerle ortak
lık kurmakta olduğumuzu, böyle bir ortaklıkta 
yaşam gücümüzün ne olabileceğini düşünmeye 
çağırıyoruz? 

1967'de ulusal gelirleri 340 milyar dolar, 
kişi başına gelir 1 842 dolar (5 yıl önce) ve dış 
ticareti 110 milyar dolar olan ülkelerle ortaklık 
kuruyoruz arkadaşlarım. Bu durum yeni zen
gin ülkelerle bir ortaklıktır. Bizim ise ulusal 

I gelirimiz biliyorsunuz, rakamları söjdemeyece-
ğivn. Alınacak tedbirlerle ortaklık içindeki 
yarışmanın iticiyle sanayileşeeeğiz. Gümrük in
dirimleri, sanayi ve tarım ürünlerimize kolay 
pazar bulmayı sağlayacak hükümler. İyi görü
nen hükümler. İstediğimiz zaman gümrük ve 
liberasyon isteklerini kendi inisiyatifimizle dü
zenleyerek ithalât ve ihracat kısıtlamalarını da 
bağımsız bir tablo yapabiliriz. 60 ncı maddeye 
göre ekonomik bozukluklar yaratacak etkenle
ri giderebileceğiz. Gerçi bunlar var; ama be
lirttiğim hükümlerle var bunlar. Yalnız bunlar 
yok, öbürleri de beraber. 

Arkadaşlarım, gerçi bir itici etkisi olacak
tır. Bu gerçektir, elbette itici etkisi olacaktır. 
Ama yürüme gücü bu kadar olmayanı böyle 
bir itişe sokuşta, koruyucu tedbirlerin azlığın
dan verdiğimiz ipoteklerin tehlikesinden söz 
ediyoruz. Yoksa böyle sert bir yarışmanın zor
layıcı, itici gücü de olacaktır. 

Artık Avrupalı olduk sevinci yetmez. He
le plânlı dönemde dahi, geçiş dönemi hazırlık
larının çok gerisinde kalmış, ortakların bile bi
ze tanıdıkları Emil Noel normal süre içinde 
diyor ki, «Normal süre içinde bu geçiş dönemi
ni bitirin.» Bizim yerimize onlar yeriyor; fakat 
biz hızla daldık, protokolü imza ederek, geçiş 
dönemini geçtik. 

İşte arkadaşlarım, bütün bunları belirttik
ten sonra Anayasanın 65 nci maddesine göre de 
o zaman dedik ki, «Anayasaya aykırı bir dav
ranıştır.» Dinlenmedi. (Süpranasyonal) bir or
gandır, egemenliğimizi kısıtlıyor. Dinlenmedi. 

I Hukuk yönünden böyledir. Anayasa yönün-
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den böyledir, ekonomik yönden böyledir. O 
halde bunu düzeltme tedbirleriniz nedir! 

Çok ilginçtir ki, Birinci Erim Hükümetinin 
Programına da aykırı; orada belirtilen birçok 
hükümlere de ters. Burada koyduk, dedik ki ; 
«Ya, buradaki programa uymuyor.» Son
ra ikisi de kabul edilince, «Ey Bü
yük Millet Meclisi, ikisi birbirinin ter
si, bunlan nasıl aynı Meclis kaibul eder?» diye 
do sorduk. Maddeleri yanyana koyarak, onu 
da siz kabul ettiniz, bunu da siz kabul ettiniz, 
bu da olur mu? Faikat ne yapalım ki, oy ço
ğunluğu bunu kabul ettirdi. Hukukla, Anayasa 
ile bağdaşır bir tutuma yanaşmamayı esas alan 
bir zihniyetin ürünü olan bu protokolle girdiği
miz bu ortaklık içinde hiç olmazsa, bundan son
ra eksik bıraktığınız şu maddelere ilişkin poli
tikaları da «Zararın neresinden dönersek kâr.» 
diyerek, gecikme ölçüsünü de hesabederek al
malıyız. 

1. Tarımda bozuk düzeni düzelterek, ken
dimize yeter bir üretmeye ulaştıracak tedbir
ler. Bunlar alınsaydı biraz azalırdı. 

2. Spekülatif kazançlardan, montaj avan
tajımızdan... Gerçi plânda böyle lâflar vardır. 
İşletmelere gümrük duvarlarıyle yapma, sunî 
yaşam gücü sağlayan hastalıktan sanayimiz 
kurtulsa, 

3. Maliyeti düşürücü, verimi artırıcı ve 
kaynaklarımızı en geniş ölçüde üretime yönc'î-
tici bir sanayileşme politikası uygulansa, 

Kaynaklarımızı bugün üretime yöneltemiyo
ruz. Bankalarımızda 50 - 60 milyarlık 
paranın çok küçük kısmı, plânda ya
zıldığı gibi, üretime gidebiliyor. Gide
mez efendim. Üretimde faiz % 5, % 3, % 4'tür; 
ama spekülatif kazançlarda, taahhütte, dış ti
carette, komisyonculukta tefecilikte % 18, 
% 20'dir. Böyle banka sistemi içinde kaynakla
ra çeviremezsiniz. İşte böyle tedbirler alınma
dıktan sonra hastalık artabilir. Çok düşük ve 
kapasitelerinin çdk altında çalışan işletmeleri 
rasyonel bir düzenleme ile yakalandıkları sü
reğen hastalıktan tedavi edemedik; etmeliyiz. 
% 65 - 60'a kadar kapasitenin altında çalışan
ları plân yazıyor. Hem çak önemli alanlarda, 

4. — Doğal kaynaklarımızı dış sömürüden 
kurtararak, ulusal ekonominin gerek ve amaç-

1 larına göre işleten bir politika yürürlüğe kona-
I bilseydi, hiç olmazsa bundan sonra koyalım, sa

kıncaları azaltan politikalar olurdu. 
5. Para değerini koruyabilen bir politika 

çok önemli, şimdi daha fazla önemi artmıştır. 
6. Dış yardım ihtiyacı azaltıla'bilseydi. Şim

di bütün bunların bir dış yardımın korkutucu 
I etkisi ile ne derecede uygulanacağını düşünmek 

gerdirir. 

7. Yabancı anamalın etkin kontrolünün ter-
I sine olarak daha çok kontrolsüz olması sağ

landı. Efendim falan devlet de yabancı anamal 
alıyor; ama şartla, hangi kontrol tedbirleriyle 
aldığına ait bilgileri de beraber getirirseniz he-

I pimiz birçok yabancı sermayenin gelişine sem-
I pati besleriz. Bu ekonomik bağımsızlığı gerçek

leştirecek tedbirler alınsaydı bugünkü kaygıla
rımız azalmış olurdu. 

İşte, belirttiğimiz 7 maddelik tedbirleri, da-
I ha önce metinlere açıkça dayanarak belirttiği

miz sakıncaları hiç olmazsa bundan sonra gide-
I recek tedbirler olarak alınmasını öneriyoruz. 

Bu tedbirlerle ortaklık içinde yaşama ve türlü 
etkenlere dayanma gücü sağlanmadığı gibi, 
tersine, geçen yıllar içinde bu konularda hiç
bir olumlu adım atılmamış, dış borçlar hızla ar
tarak borçlu olarak yaşayan bir Devlet haline 
gelmişiz. Borçlarımız giderek artıyor. Montajcı
lığımız gelişti, işletmelerde verimsizlik arttı. 
Maliyeti yükselten bir tutuma en kritik anda 
girdiğimiz zaman enflâsyon en hızlı noktaya 
gelmişti; yani hastalıklar birbiri üzerine geli
yor, zatürreeliyi hemen rüzgâra çıkarıyoruz. 
Böyle hasta bir vücudu bu kadar şiddetli rüzgâ
ra çıkarmak bir cürettir. Bu cüretin bedelini ise, 

'buna girişenler ödemiyor da, Türk Ulusu ödüyor. 
Düzeltecek tedbirler henüz görülmüyor. Plânda 
buna ait ifadeler var; fakat çözümlerini arıyo
ruz, 'bulamıyoruz. 

Aynı şeyleri Erim Hükümeti zamanında dla 
suiiılmuştuk. Bâzı anlayışlı karşılıklar bulduk; 
iarem tedbirlerini bulamadık. Katma Protoko
lün. Ankara ve Roma Andlaşmalarınnı metinleri 
iyice incelenirse ve dünya gerçekleriyle Türki
ye geırc ekleri göz önünde 'bulundurulursa, hu du
rumda AET'ye giriş kadar tehlikeli hir olayla 
karşılanmadığımız 'görülür. Bütün humlar hirbd-
rine dayanıyor. Masa başında tartışmaya otur-

I duğuımız zaman bütün bunlar karşınıza çıkacak; 
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'bizim sayım bakanlar, sayın uzmanlar ımasa ba
sma oturduğu zaman karşımıza; Roma Andlaş-
ması, Katma Protokol çıkacak, ekonominin il
keleri, kapitalizmim ülkeleri, liberalizmin uygu
lanışı çıkacak, ,ki bunların hepsi biner kuraldır. 
Biz, «Bu (kuralları tanımıyoruz bunlar var; ıamıa 
bumılarsız yapıyoruz.» diyemeyiz !ki.. Koınuşurfcem 
pazarlık yaparken bilimsel verileri inkâr ede
mezsiniz. Kaygılarımızı 'giderecek, söyledikleri
mizin yanlış ya da hatalı olduğunu belirtecek 
karşı görüşlerin aynı açıklıkla belirtilmesini bir 
kez daha rica ediyoırum. 

Belirttiğimiz tablo içinde konuyu salt birkaç 
dış ticaret sorunu olarak ele almanın hataları 
meydandadır. Bu, böyle bir salt ticaret işi de
ğil. Şu anda görünen yönleriyle ve ileride daha 
neler çıkaracağının şimdiden belirtilmesi, kesti
rilmesi güç elan bir serüvenin diyarında ancak 
mucizeler yaratabiHirseık bellki bu dediklerimiz 
olmaz. Bu serüvenler 'diyarında sanayiimizin, 
devlerle serbest' güreş yaptırmaya bırakmak ve 
hele sanayileşmesi için «Güçlensin, başının ça
resine baksın, onu destekle yaşatamayız» deme
ye hiçbir Türk'üm gönlü razı olmaz. Bu sözleri, 
ancak bir yabancı ya da bu durumu değerlendir-
me yeteneğinden yoksun, saf insanlar belki söy
leyebilir. Bu türlü kırasıya bir yarışmadan kimin 
yendik çıkacağı şimdiden bellidir. 

Esnek karşılık stratejisiınde kimin kobay ola
cağını o zaman 'söylemiştim. Diğer kanat ülke
ler açıkça söylüyor şimdi; «Esmek stratejiden'ko
bay olamayız» diyor. Bu çıkmaza, alacağımız 
borç ve kredi rüşvetleriyle katlanmak ve onla
rın gelecekte ileri sürecekleri istekler karşısın
da «Aman yardımı kesmesinler» diye katlan
mak biz çok pahalıya mal olabilir kaygısını ya
şatıyor. 

Arkadaşlar, belirtmek istediğimiz konuları 
sakımcalarıyle, ımetinlere, beyanlara dayanarak 
bir kez daha dile getirmek istedik. Görüşımekte 
olduğumuz yasa bu serüvene gidişte bir basa
maktır, bir taştır. Anlaşma zaten olmuş, yürür
lüğe girmiş istim arkadan gelsin denmiş. Onu 
onaylamamak için herhangi bir husus yok. Bi
zim söylemek istediğimiz, şu anda kabul ettir
diği bir kısım sakıncaları da gözönüne alarak 
bundan sonra atılacak adımlarda ve ilerideki 
görüşmelerde çek daha dikkatiM elonmasıdır. 

Arkadaşlarım gördünüz ki, bu noktada Hü
kümetin ileri sürdüğü çok mütevazı değişiklik
lere karşı Avrupa Ekonomik Toplululunun yet-
Ikilileri gayet sert, hattâ azarlayıcı cevap verdi
ler. Türkiye'ye gelip sert cevap verdiler, nere
deyse bizi azarladılar. 

Bir de umut kinci, içeriye dönük bir husus; 
Avrupa Ekonomik Topluluğu Karma Komisyo
nu üyelerinden şimdi bağımsız olan, O. H. P. l l 
sayın arkadaşımıiz diyor ki, «Bu istekler az, ka
bul edilebilsin diye Hükümete çok rahatsız et
meyen isteklerde bulundu, bunları kabul etme
mek düşünülemez» 

Komisyon Başkanı Sayın Adalet Partili ar
kadaşım da diyor ki, «Neredeyse Hükümeti ayıp
lıyor, bunları nasıl istiyorsun» diyor. «Ortaklar 
kızar, sonra oraya 'giremeyiz, girişimizdeki sa
mimiyetimizden şüphe ederler» diyor, uzun 
uzun yazıyor. Arkadaşlarım bu bir batsın top
lantısı. Yani bir taıraf Hükümete, «ıbelirttiğimiız 
sakıncaları değiştir» diyor, diğer hir taraf, «Bu 
bir değiştirme, az istiyorsunuz, daha çek 'iste» 
diyor; diğer bir taraf da «Yok canım böyle şey 
isteımıe; 'darılırlar, kızarlar, gücenirler, bizim 
gİTİşimizdeiki samimiyetten şüphe ederler, sakım 
böyle bir şey isteme» diyor. 

Şimdi içinde bulunduğumuz durum ve ile
riye ait tablo bu. Ümidederim ki, bu arkadaşın 
ĝ ö rüştlerini Adalet Partisi paylaşmaz. Nihayet 
bir üyesidir, onun görüşlerini paylaşmak zorun
da da değildir. Ben bunu Adalet Partisinin 
rerjııî görüşü olarak kabul etmiyorum; bunu bir 
üyesi söylemiş olabilir. Bir arkadaş bunu söyle
di; ama Komisyon Başkanı böyle söylüyor, di-
ğevi böyle söylüyor, kuşkularımızı artırıyor. 

Dilimizin döndüğü kadar belirttiğimiz sa
kıncalar ve bunlarım çözüm yollarını sıraladık. 
Rica edeceğim, cevap verecek arkadaşlar, lüt
fen maddelere, anlaşmalara, protokole dayana-
ıraik, kurallara karşı kuralları söyleyerek bu 
kürsüde topluma karşı taşıdığımız sorumlulu
ğun gereğini takdir ederek bilimsel bir tartış
ıma ile karşılık versinler. 

Hepinizi saygı ile selâmlarım. 
BAŞKAN — Sayın AtalayL Yak. Sayın Di-

keçligil, buyurun. 
HÜSNÜ DİKEÇLÎGÎL ('Kayseri) — Bfem

dim, ben Katma Protokol görüşülürken fikirle
rimi arz etmiştim. Anlaşma., haddizatında ya-
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pılmışit-ır. Baı kamun tasarısı, .gümrük indirimi 
meselesi üzerinde iki .maddelik bir tasarıdır. El
bette daha önce uzun boylu yaptığımız konuş
malarımızı ifade edecek değiliz. Hele ımenııleke-
timiziıı 'böyle dar bir zamanında bumda müte
yakkız olmak meeburiyetindeyiz. 

Bizim düşüncemiz Avrupa memleketlerinden 
ayrı kalması değildir. Fakat onlarla müşterek 
anlaşmalarla giderken, Tür'k milletimin âli men
faatimi düşünmek mecburiyeti ve -kendi santiarı
mızı nazarı itibara almak mecburiyetimiz var. 
Türk Milleti, Millî mücadeleden çıktığı vaikit 
milli etim e geniş 'bir ümit kaynağı olarak bir mil
lî ralli vermiştir. O zaman hakikaten hu kadar 
gelişme de yoktu. Almış oldukları bu ruhla 
memleket insanları kendine inanmış, yabancı te
sir ve ideolojilerden uzak kalmış ve bir1 hamlenin 
içerisine girmiştir. Yine zamanında, bu 'dar bo
ğazdan geçebilmek ve gençliğe millî 'bir ıu'h 
verebilmek için, körükörüne Avrupa Ortaklığı
na girerken, oraya teslimiyet değil, memleketin 
âli imeni'aaİLİerini aramak ve omun üzerinde dur
mak mecburiyeti vardır. 

Avrupa, oldu bitti elbette pazar arıyor ve 
a; ayacaktır. Haddizatında Osmanlı İmpara
torluğunun yıkılışında, sanayide, 'dev handeler
le gelişmiş Avrupa'nın büyük tesir ve etkisi var-
.b ' . V-A emellerime de, bilhassa 1888 Paris An
laşın asiyle muvaffak olmuşlar ve gümrük indi
rir ini , İngiltere'den başlayıp Fransa ve diğer 
milletlere de teşmil ederek, Türk sanayliinim 
canına okumuşlardır. Bu suretle Türkiye'deki 
sanayi hareiketleri yıkılmış, Osmanlı İmpara
torluğunun iıktisadcm çöküşü de bu tarihten iti-
b a ren 'baş 1 aımıştIT . 

Avrupa milletleri kendilerine pazar ararken, 
yani sanayi bakımından gelişmemiş memleket-
lcr üzerimde dururken, elbette Türkiye'nin üze
rinde de duracaktır. Coğrafî mevkii itibariyle 
bilhassa Onla - Şark memleketlerinde kuvvetli 
olduğu vakit ticarî anlaşmalarla geniş miktar
da zemin hazırlayacaktır. O halde, Avrupalı
lar bizimle anlaşma yaparken kendi 'menfaatle -
rini çok iyi düşünecekler ve hassasiyetle bunun 
üzerinde dura e aklardır. 

Türkiye - Avrupa Ekonomik Topluluğu Kar
ma Parlâmento Komisyonu üyesi olan parla
menter arkadaşlarımızdan Sayın Özmen kürsü
de ve dışarıda beyanatta bulunarak, umumiyet 

itibariyle biraz bizim dışarıya itildiğimizi, meaı-
ıaatimizin haleldar olduğunu söylediler. O hal
de bu anlaşmalarda, elbette bizim Türkiye'nin 
menfaatini düşünmeik mecburiyetimiz var ve 
bumda müteyakkız olmamız iktiza eder. 

Türk milletimin baştan ayağa bir kuşkusu 
var. Memleketimizde bir sana.yil'eışme hareketi 
oluyor; fakat bu sanayileşme hareiketini orga
nize eden bir Hükümete raslıamadı'k. Hiç bir 
Hükümet bunu iyi organize edememiş, kendi ha
line bırakmıştır. Hâlâ bugün pahalılıktan dert 
yanan Hükünıet, bir maliyet Jsontrolü yaparak 
pahalılığın önüne geçme çabasının içerisine, 'gi
rememiş ve kaliteleri de kontrol edememiştir 
ve «Ortak Pazara girersek heukes kemdine gele-
Di lir , Ka Irnlitr kontrolü yapabilir. Biz ne vakte ka
çlar bunu himaye edeceğiz» diye de küçük bir 
deyimin içerisine giriyor. Halbuki Hükümetin 
vazifesi; bunları teşkilâtlamdurimaık, bunları kuv
vetlendirmek, maliyetimi hesabetmıek ve diğer 
taraf itan da sanayii organize ederek güçlü Ama-
dolunun içlırimde de bir sama yi yaratmaktır. 

Bu gümiiük İndirimi olduktan sonra, acaba 
biraz palazlanan, biraz kendine gelen Anadolu 
sanayii çökecek imidir, çökmeyecefc midir? Be
ni,,n kanaatime göre, eğer 'hükümetler müteyak
kız olmayıp bunun üzerinde durmazsa, Anado
lu sanayii çökecektir ve Avrupa doğrudan doğ
ruya Türk milletimin iş pazarı olacaktır; yani 
isçi göndereceğiz. Halbuki biz oradan (kaliteli 
işçilerimizi buraya çekmek mecburiyetindeyiz. 

Yine görüyoruz ki, bizim gibi narenciye nıeım-
leketi olan diğer ülkeler, gerek narenciyeyi, ge
rekse diğer tarım ürünlerini bizden daha fazla 
b a sika memleketlere ihraç ediyorlar. Ortak Pa
zarda olan diğer ülkeler bizden daha fazla sev-
İkede'biliyorlar. Bugün narenciye ve diğer (mey
velerin ihracı yönünden hakikaten sıkıntı çe
kiyoruz. Ortak Pazara girdiğimize güre, bunla
rın Avrupa ülkelerinde geniş miktarda revaç 
bulması lâzım,, alınması lâzım. Ama büyük Av
rupa devletleri, kendine bağlı olan devletleıFİn 
malı Ortak Pazara girmediği için, Ortak Paza
ra alıyorlar. Şu hakle Avrupa memleketleri 
kendi menfaatlerini düşünebiliyorlar ve düşü
necekler. Ben de onlarım yerinde olsam, Türki
ye gibi coğrafî mıevtkii muazzam olan ve büyük 
bir Cihan Devleti ikurmuş (milletin sanayi bakı
mından kendime gelmesini istemem. Ne alâ pa-
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•zar, ne alâ memleket diye bunu düşünür. Onun 
için bu gümrük indirimlerinde, bizim kendine 
gelmekte olan ısanıayiimiz (bakımından hassasi
yet göstermek mecburiyetindeyiz. Eğer bu has
sasiyeti göstermezsek, bundan önce arz ettiğim 
'gibi, 1838'de anlaşması yapılan gümırük indiri
mli ile nasıl Osmanlı İmparatorluğunun sanayii 
çölkmüşse, eltezıgâhları çöfcmüşse, gelişmekte 
olan sanayi heba olmuş da pazar olmalk duru
muna düşımüşse, Türkiye de bu hale gelebilir. 

Bu endişe, Anadolu halikında varittir. Gidi
şat benim kanaatimce ona benziyor. Doğrudan 
doiğruya körükörüne bir hayranlık, tatlı su frek-
liği, teslimiyet, onların mallına ittiba Türkiye'
nin kaderinde iyi bir rol oynamayacak ve sa
nayi hareketlerimizin gelişmesine engel olacak
tır. Türkiye sanayide kuvvetlenip kendi malla
rına pazar arayacağı yerde, pazar olma duru
muna düşmemelidir. Buna dikkat .etmek mec
buriyetindeyiz. Bizden çok güçlü olan Avrupa 
memleketlerine sanayileri sebebiyle nasıl gelir 
akıyorsa ve nasıl gelişmiş bölgelerimize diğer 
bölgelerin 'geliri akıyorsa, gelişmemiş ımemlekeıt-
leııim de geliri, elbette dev sanayi karşısında 
onaya akacak ve gittikçe iktisadî bakımdan çö
küntüye uğraya cakl ardır. 

Gençliğimizdeki buhranın sebebi, biraz da 
yarına ümitle bakmama ve «Ben .millî mesel ele
rimizi halledeceğim, şu bakımdan gelişeceğim» 
gibi bir ümidin içerisinde bulunmamaktır. Or
tak Pazar meselesi, Müslüman 'Türlk Anadolu 
halikında ve Türk gençliğinde bu balkımdan ür
keklikle karşılanıyor ve onu yarınından emin 
bir duruma getirmiyor. Onun için Türkiye'de 
bu yönden de bocalama ve buhran devri vardır. 
Hükümeti er bunu kabul edip de, «Türkiye'de 
ucuzluk yaratacağız.» fobisinin içerisine girip, 
kolay bir işle bu işin altından kalkmayı ve sa
nayiinin kontrolünü de düşünebilir. Fakat bu, 
hükümetlerin gayretsizliği ve aczidir. Hükü
metler, memleket sanayiini kendi gücü ile kal
kındırma yollarını aramak mecburiyetindedir. 
Hakikaten biz, bir İstiklâl Mücadelesinden son
raki ruhu memleketin çocuklarına veremedik, 
onları seferber edemedik. Türk milletinin bu 
toprağı ile her şeyi yapacağına inancını temin 
edemedik. Şimdiki, bu böyle kolaylıkla tesli
miyet, mahiyetleri iyice anlaşılmayan meseleler 
hep bunun (eseri. 

Profesörlerimiz eskisi gibi değil, meseleleri 
didik didik inceleyip yaizıyorlar. Artuk. bir Tan
zimat hareketini iyi (gösteren bir 'düşünce yok. 
Bugün iktisat profesörleri, Tanzimatm .almış 
okluğu kararlarla Türkiye'de iktisadiyatın yı
kıldığını açıkça beyan ediyor ve delilleriyle or
taya koyuyorlar. Demek ki, (eskiden şişirilmiş 
meseleler, ilmin ışığında meydana çıkıyor ve 
bunu gençlik arıyor, tetkik ediyor, görüyor. Bu 
haller böyle olunca, gençlerimizi ümitsizliğe dü
şürmemeliyiz. 

Kendisi yüksek makine mühendisi olan bir 
arkadaşım Almanya'da Türk olduğunu (söyle
yince, «Siz Kralsınız» demişler. Arlkadaşıım da, 
«Biz (krallık değil, Cumhuriyet ilân ettik» deyin
ce de «Yok; dünyada iki memleket var ki, biri
si Amerika, geniş ülkesi dolayrsryle dört iklime 
sahiptir; fakat siz küçük bir ülke olmanızla rağ
men dört iklimimiz var. Bugün Avrupa milletle
ri (Biz ide dahil) size muhtaçtır. Pamuğumuzu, 
'buğdayımızı sizden alırız ve sizlerle ortafklık 
(kurmazsak biz hayatta olamayız.» demiş. Ama 
Türkiye herkesle alâkasını kesse bile. kimseye 
muhtaç olmadan mükemmel surette halkını bes
leyebilir. Çünkü, Türkiye'de her türlü ürün ye
tişebiliyor. Türkiye hakikaten böyledir; iklim 
ve arazi şaırtlanyle dünyanın en verimli memle
keti ve Cennet vatanıdır ve bize Allahm büyük 
bir nimetidir, lütfudur. Böyle güzel bir memle
kette doğrudan doğruya teslimiyet değil; Tür
kiye'n:iın kaderiyle ilgili meseleler üzerinde has
sasiyetle durup, sanayiinin gelişme hamlesini 
önleyici hareketlerden uza!k kalmamız iktiza 
eder. 

Bilhassa bu gümrük indirimi meselesinde 
çok hassas olmak mecburiyeti vardır. Cidden 
insan memleketini gezip gördükçe, iftihar 'edi
yor. Meselâ Antalya'ya Almanlar pamuk almak 
için gelmiş, Diğer memleketlerin pamukları dıa, 
bizim pamuklarımız da yağmur gördüğü halde. 
elyaf cinsi bakımından 'dünyanın en iyi pamuk
ları olduğu için, bizim pamuklarımız müşteri 
bulabiliyor. O halde ister istemez Türkiye'nin 
coğrafî şartlan bakımından Avrupa milletleri 
ve diğer milletler bize muhtacolacaktır. Yeter 
ki, bu memleketin değerini bilelim. 

Onlar sanayi bakımından gelişiyor diye tes
limiyet değil; bilâkis, Türkiye'deki sanayi ham
lelerini geliştirecek, Türk milletine ümit vere-
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ceik ve Türk milletinin her şey yapmaya kadir 
olduğunu ispat edecek hükümetlere ihtiyaç "var
dır. Benim kanaatimle göre, 'bugünkü endüstri
nin durumunu da nazarı itibara alırsak, Türfki-
ye bu elde .etmiş olduğu sanayii de kaybedecek, 
ondan sonra korkarım, sadece 'mağdur bir ülke 
haldııe gelecektir. 

Şunu da kaydetmek isterim; bugünkü Hari
ciye Vekili Ortak Pazar 'meselelerine değinildi
ği vakit daiha hassas olabiliyor. Bunu eskiye na
zaran söylüyorum. Bumu samimiyetle belirte
yim. Çünkü son konuşmalarda Hariciye Vekili
nin gösterdiği 'gayreti 'biliyorum. Bek teslimi
yet gözükmüyor; ama Hariciyemiz Türkiye'nin 
şartlarımı, Avrupa'nın durumunu çak iyi bilerek 
•müteyakkız olraıalı. Elbette ki, bizdeki 'sanayileş
me hareketlerini öldürımemeli ve bilhassa güm-
.rük imeseleleninde titiz davranmalı; Türkiye 
Oırta - Şark memleketleri gibi 'bir pazar haline 
getirilmemelidir. Biz hariç, bugün gümrük (ka
pılarımı açmış Orta - Şark memleketlerinde ka
tiyen bir sanayi hareketi göremiyoruz. Bizim 
Türkiye olarak, lider Devlet olarak, büyük bir 
Devlet olanak o duruma düşmememiz lâzımdır. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Komisyon Başkanı Sayın Ata-
yurt, buyurunuz. 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU BAŞKA
NI M. FAİK ATAYÜRT (Uşak) — Saym Baş
ka, muhterem senatörler; 

Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu 
arasında Geçici Anlaşma hükümleri uyarınca, hu 
Anlaşmanın kapsamına 'giren maddelerin güm
rük vergilerinde, Anlaşmada yer alan esas ve oran
lar çerçevesinde yapılan indirimlerin onaylanma
sı hakkındaki kanun tasarısı üzerinde şu ana ka
dar Sayın Gündoğan, Sayın Ueıvzal, Sayın Tan-
peri, Saym Yıldız ve Sayın Hüsnü Dikeçligil gö
rüş, mütalâa ve tenkidierini bildirmiş bulunmakta-
dırla±\ 

Sayın hatiplerin bu konu üzerindeki hassas 
eleştirilerini kemali ciddiyet ve alâka ile Komis
yon adına takibe t tim. Bunlara deri i toplu, kısaca 
cevap arz etmek üzere huzurlarınızı işgal etmiş 
bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlar, evvelâ konuya geçme
den önce bâzı önbilgilerimizi tazelemekte fayda 
olacağını ümit ve temenni etmekteyiz. 

12 Eylül 1963 tarihinde Avrupa Ekonomik 
Topluluğuna katılmamız bakımından asıl anlaş
ma imza edilmiş, 1 . 12 . 1.964 tarihinde de bu 
Anlaşmanın yürürlüğe girmesi öngörülmüş bulun
maktadır. Bunu takiben ikinci safha olarak Kat
ma Protokol imzalanmıştır. Bu, 23 Kasım 1970 
tarihinde imzalanmış ve Katma Protokol bugün 
henüz yürürlüğe 'girmemiştir; ancak 21 . 7 . 1971 
tarih ve 1448 sayılı Kanun ile Yüce Meclislerce 
onaylanmış ve uygun bulunmuş, Hükümete gere
ken yetki verilmiştir. Bu Katma Protokol da 
1 . 1 . 1973 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiş 
olacaktır. 

Bundan sonra, şimdi müzakeresini yapmakta 
olduğumuz üçüncü safha gelmektedir ki. bu da 
Geçici Anlaşma konusudur. Bu Geçici Anlaşma 
27 . 7 . 1971 tarihinde imzalanmış, Bakanlar Ku

rulundan çıkmış, Resmî Gazetede yayınlanmış, 
1 . 9 . 1971 tarihinden itibaren kanunen verilmiş 
'bulunan yetkiye istinaden yürürlüğe konmuş, 
31 . 12 . 1972 tarihinde de son bulacaktır. Yani 
bu tetkik ettiğimiz kanun tasarısı şimdi kanunlaş
sa, 4 hafta sonra son bulacaktır. Böyle bir ko
nu ile karşı karşıya bulunmaktayız. 

Muhterem arkadaşlar, Ortak Pazara katılma
mızı öngören asıl anlaşma ve onu takiben, ona 
istinaden yapılan Katma- Protokol ve bu kere mü
zakere konusu yapılan Geçici Anlaşma konuları 
burada saym hatipler tarafından birbirine karış
tırılmak ve meczedilmek suretiyle tenkid edildiler 
ve işin başlangıcına gidilmek sureti ile burada 
tenkidler ileri sürüldü ve bunun Türkiye ekonomi
sinin hali ve istikbali yönünden çok kere muhata
ralı olduğu şeklinde fikirler belirtildi. 

Bir defa mevzuu bu noktalardan ayırt etmemiz 
ve işin 'asıl Anlaşma ve Katma Protokole ilişkin 
müzakerelerinin bitmiş olduğunu ve Türkiye Par-
•iâ'nıeııtcsunun gereken siyasî tercihlerini yapmış 
bulunduğunu ve bununla alâkalı eleştirilerin büt
çeler münasebetiyle, kalkınma plânları münase
betiyle, yıllık icra programlarında, Hükümet pro
gramlarında velhasıl çeşitli kanun tasarı ve tek
liflerinin Parlâmentodaki müzakereleri sırasında 
tekraren ve tekraren yapılmış bulunduğunu ve 
buna mukabil halen Geçici Anlaşma safhasında 
bulunduğumuzu da arz etmek mecburiyetindeyiz. 

Avrupa Ekonomik Topluluğu ile Hükümetimiz 
arasındaki geçici Anlaşmanın öngördüğü gümrük 
indirimlerinin 'Onaylanmasını öngören bu kanun 
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tasarısı üzerinde yapılan görüşmeler ve özellide 
Sayın Gündoğan'm, Sayın Yıldızîn ve kısmen 
Sayın Dikeeligirin gecen ve bu otorum'lardaki yap
tıkları ayrıntılı konuşmalar, Avrupa Ekonomik 
Topluluğu ile ilişkilerimizin tümüne taallûk et
miş bulunmaktadır. Bugün tasviplerinize sana-
lan kanun tasarılarının amacı ve nitelikleri hak
kında kesin bir görüş sahibi olabilmek için, zanne
diyorum ki her şeyden önce bu tasarının içerisin
de yer almış bulunan hukukî çerçeveyi özellikle 
belirtmekte yarar olacaktır. 

Bilindiği gibi, AET ile ilişkilerimizde ortak
lığımızın geçiş dönemine intikalini sağlayan Kat
ma Protokol 23 Kasım 1970'te imzalanmış ve Yük
sük Meclislere 'sunularak, 22 Temmuz 1971 gün 
ve 1448 sayılı Kanunla onaylanması uygun bu
lunmuş, başka bir ifade ile tasdiki hususunda Hü
kümete yetki tanınmış bulunmaktadır. Bu yetkiye 
dayanarak Hükümetimiz 27 Temmuz İ971 'de Top
lulukla bir Geçici Anlaşma imzalamış ve 10 Ağus
tos 1971 tarih ve 7/2905 sayılı Bakanlar Kurula 
kararıyle bunu onaylayarak, 1 Eylül 1971 den 
itibaren yürürlüğe koymuş bulunmaktadır. Ge
çici Anlaşmanın uygulama süresi 4 hafta sonra, 
31 Aralık 1972 tarihinde son 'bulacaktır. 

Geçici Anlaşma, kapsamı bakımından Katına 
Protokolün 'bir uygulama Anlaşması niteliğinde
dir. Bu Geçici Anlaşma, Katma Protokolün ilk 
uygulama yılma ait ticari hükümleri aynen ala
rak yürürlüğe koymuştur. Ancak, burada Geçici 
Anlaşmanın bir özelliğine dikkati çekmek gerek
mek tedL*. 

Geçici Anlaşma ile Katma Protokol, onay iş
lemlerinin tamamlanması •beklenmeden önce yü
rürlüğe konulmuş değildir. Bu Geçici Anlayım 
ile Katma Protokolün sadece ilk yılma ait ticari 
tavizler kir süre ki, o süre 16 aydır, geçici olarak 
uygulanacak ve ondan sonra Katma Protokolün 
kendisi yürürlüğe girerek uygulanmaya başlaya
caktır. Bu farkı çok önemli gördüğümüz için üze
rinde biraz durmak ve fiilen Plândaki sonuçların? 
nyrmiılarıyle arz etmek mecburiyetindeyiz. 

Geçici Anlaşmanın Katma Protokolün yürürlü
ğünü öne alan bir anlaşma olmamasının sonucun
da, geçiş dönemi bu anlaşmanın yürürlüğe girdi
ği tarihten itibaren başlamış olmayacaktır. Yani 
•bir açıdan AET'ye tam üye olarak katılmak; bir 
diğer acıdan da AET ile Gümrük Birliği içeri

sinde sanayileşmemizi tamamlamak için öngörül
müş olan 22 yıllık süre, Geçici Anlaşma ile birlik
te sayılmaya başlanmayaeaktır. İsminden de an
laşılacağı gibi, geçici olan bu Anlaşma, biraz ön
ce işaret ettiğimiz 16 aylık sürede Toplulukla ti
carî ilişlkilerlmizde uygulanacak düzeni belirtmek
tedir ve bu sürenin sonunda, yani 4 hafta sonra. 
31 Aralık 1972YIe, ileri ve geriye başka hiçbir 
etkisi olmadan otomatikman yürürlükten kalka
cak tu". 

Bu tarihten sonra karşılıklı indirimler Katma 
Protokolde öngörülen şekilde uygulanacak, diğer 
malî ve sosyal tedbirler yine o varilde geçerli an
laşmalarda saptanan çerçevede uygulamaya ko
nulmuş olacaktır. 

Sayın senatörler, bu noktada gayet normal-ola
ra alda şu soru gelebilir: İS aylık bir süre yürür
lükte kalacak bu Geçici Anlaşmaya niçin lüzum 
ve ihtiyaç görülmüştür? Bu soruyu hemen cevap
landırmak mümkündür, Zira böyle bir anlaşma, 
ticarî çıkarlarımız açısından Hükümetimizce ya
rarlı 'bulunmuştur. Bu yararların da burada kı
saca, açıklanmasında lüzum ve zaruret vardır. 

Bilindiği gibi, Katma Prolckolde Türkiye'nin 
yükümleri, 22 yıllık bir dönemde tedricî bir şekil
de artan oranlarda saptanmıştır. Dclayısıyle ilk 
uygulama yılındaki yükümleri çek cüzidir. Buna 
karşılık, Topluluk ticarî alanda öngörülen taviz
lerin hemen tamamını Katma Protokolün yürür
lüğe girdiği tarihte ülkemize tanımaktadır. Bu 
gerçekler muvacehesinde, Katma Protokol imza
landıktan sonra onay işlemleri tamamlanıncaya 
kadar geçecek sürede, Katına Protokolün tik yr 
için öngördüğü rejimi geçici olarak uygulamakta 
ülkemiz bakımından yarar olduğu düşüncesiyle 
Geçici Anlaşma Kükümetimizee imzalanmış ve 
yürürlüğe konulmuş bulunmaktadır. 

Gerçekten, nedir Geçici Anlaşmanın öngördü
ğü rejim acaba? Bu sorunun da burada kısaca ce
vaplandırılmasında rayda bulunmaktadır. 

Bu Anlaşma uyarınca Topluluk, ülkemizden 
yapacağı ithalâtında yana yi mamullerine uygula
dığı gümrük vergilerini yürürlüğe girişten itlba-
Ten tamamen kaldırmış: tarım ürünlerinde ise. 
ihraca timizin °/c 90'mı aşkın bir bölümü için, 
maddeler itibariyle c/c 100 ilâ % 50 oranlan -ara
sında değişen indirimleri uygulama akınına koy
muştur, Bu, Türkiye'nin çıkarları bakımında;: 
yararlıdır. 
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Buna karşılık Türkiye de, Topluluk üyesi ül
kelerden ithal ettiği sanayi mallarına % 5 ilâ 
% U oranında gümrük vergisi indirimi tanımak
ta ve fiilen % 40i aşan liberasyon uygulamacını 
% 35 oranında konsolide etmektedir. 

Bunun dışında, özel topluluk kontenjanı, yasak 
madde kontenjanı açmak gibi yükümler Geçici 
Anlaşmada mevcut değildir. 

Burada Geçici Anlaşmanın objektif ve ger
çekçi bir değerlendirmesini yapmak gerekirse ka
naatimizce şu husus kesinlikle/söylenebilir ki; bu 
anlaşmadaki tavizler arasında bir dengesizlik var
dır. Ama bu, Türkiye lehine hir dengesizliktir ve 
anlaşma tamamen Türkiye'nin çık-ırlarma uygun 
bir yapıya sahiptir. Zira geçici anlaşma rejimi
min bir cümle ile özeti şudur: Türkiye sanayi mad
desi ithalâtında % 5 ilâ 10 gümrük indirimi yap
makta; 'buna karşılık ihracatında, sanayi alanın
da ihraç maddelerinin hemen tamamı için, % 100; 
tarım alanında da ihracatının % 90'ını aşan bir 
bölümü için % 50 ilâ €/( 100 oranında indirimden 
yararlanmaktadır. 

Sayın senatörler, hu olumlu değerlendirmeyi 
yalnız anlaşmanın kâğıt üzerindeki hükümlerine 
dayanarak yapmış değiliz. 1972 yılında Geçici An
laşmada öngörülen düzen çerçevesinde AET ile 
yürütülen ticarî ilişkilerimizden alman sonuçlar, 
yani asıl önemli olan uygulama bu görüş ve de-
ğerlend'ımeyi gerçekten doğrulamakladır. Bu so
nuçları rakamlarla, kısaca arz etmekte de özellik
le yarar görmekteyiz. 

1972 yılının İlk 9 ayında, yani Ocak - Eylül dö
neminde, Geçici Anlaşmanın taviz düzeninden ya
rarlanarak AET Ve yaptığımız ihracattaki artış, 
bir önceki yılın aynı dönemine nazaran c/c 60i 
bulmaktadır. 

İthalâtta ise, 9 ayda AET'den yaptığımız alım
lardan kaydedilen artış % 20 dolayındadır. Gecen 
yıl ibu artış oram % 40 idi. Demekki, yapılan in
dirimler endişe edildiği gibi ithalâtımızda başdön-
dürücü bir artışa sebep olmamış, aksine ihtiyaçla
rımıza göre belirlenen alımlarımız bu yıl daha mu
vazeneli bir artış göstermiştir. Bu, olumlu bir in
kişafın ifadesinden ibarettir. 

öte yandan ihracatımızdaki daiw yüksek art-
tış, AET ye oranla ticaret (bilançomuzu da lehte 
etkilemiş ve Topluluğa karşı ticaret dengesi açı
ğımız nispî olarak azalmaya devanı etmiş bu lun-
maktadu. 

İçinde bulunduğumuz yılın son aylarının, ül
kemiz bakımından en yoğun ihracat mevsimini 
teşkil ettiği gözönünde bulundurulacak olursa, bu 
olumlu gelişmelerin vıl sonuna 'kadar daha da ar
tarak devam etmesini beklemek muhtemelen nor
mal olacaktır. Nitekim, ilk 9 aydaki gebşme ay
nen devam ettiği taktirde, yıl sonunda AET ye 
ihracatımız 400 milyon dolara yaklaşacaktır ki. 
bu perspektif 1969 yılında Topluluk üyesi ülke
lere yaptığımız ihracatın üç yıl zaafında bir mis
line çıktığı anlamına gelmektedir. 

Sayın senatörler, şimdi (bugün müzakere ve 
onaylarınıza sunulan kanun tasar:-sının hukukî 
kapsam ve niteliği konusuna da değinmek duru
mundayız. Maruzatımın başında Katanı Proto
kolün 'bir uygulama anlaşması niteliğinde olan Ge
çici Anlaşmanın, bir Bakanlar Kurulu kararıyle 
onaylanarak yürürlüğe konulduğunu arz etmiş
tim. Dolayısıyle bu kanun tasarısı, Geçici Anlaş
manın orıaylanmasıyle doğrudan doğruya ilgili de
ğildir. Tasarının 'amacı, uluslararası anlaşmala
rın yapılması ve onaylanmasına ilişkin 244 sayılı 
Kanunun icra organına verdiği bir hükmün yeri
ne getirilmesinden ibarettir. Gerçekten 244 sayılı 
Kanunini 7 nci maddesi; bir yandan bir uluslar
arası anlaşma ile ithalde alman gümrük vergi
lerinin oranlarında değişiklik yapma yetkisini Ba
kanlar Kuruluna 'verirken, öte yandan yaptığı ve 
yürürlüğe koyduğu bu değişiklikleri bir kanun 
tasarısıyle Türkiye Büyük Millet Meclisinin ona
yına sunma vecibesini ortaya koymuş bulunmak
tadır. 

Hükümet, bu yetkiye dayanarak 27 Temmuz 
1971 de Toplulukla bir Geçici Anlaşma imzala
mış ve 10 Ağustos 1971 tarih ve 7/2905 sayılı Ba
kanlar Kurulu Kararıyle onaylayarak .1. Eylül 
1971 'den itibaren yürürlüğe koymuş bulun inakta
dır. Geçici Anlaşmanın uygulama süresi 3"\ Aralık 
1972 tarihinde de son bulacaktır. 

Başlangıçta arz ve izah ettiğim gibi, Geçici 
Anlaşma ile Türkiye, AET'ye yalnız sanayi mad
delerinde % 5 ilâ 10 indirim uygulamaktadır 
Bir uluslararası geçici anlaşma ile gümrük ver
gilerinde yapılan bu değişiklik, 244 sayılı Kanun 
uyarınca 10 Ağustos 1971 tarih ve 7/2905 sayılı 
Bakanlar Kurulu Kararıyle hukukilik kazanmış ve 
1 Eylül 1971 tarihinden itibaren de yürürlüğe 
konmuş ve yine 244 sayılı Kanunun 7 nci madde
sine uvgun olarak hazırlanan bu kanun tasarısı yi e 
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Yüksek Meclislerimizin onayına sunulmuş buluıı-
ma'ktadii.1. 

Bugün görüşme ve eleştirme konusu olan ka
nun tasarısının hukukî niteliği ve kapsamı bundan 
ibaretti j . 

Komisyonumuz bu tasarının onaylanmasının, 
AET ile ilişkilerimiz ve Üçüncü Beş Yıllık Plân 
uygulaması acısından şu veya bu yönde îbir sakın
cası bulunmadığı kanaatindedir, üçüncü Beş Yıl
lık Plân uygulaması bakımından durum açıktır. 
Katma Protokol ile Plân ilişkileri hakkında Hü
kümetin görüşlerini, maruzatımızın başında belirt
tiğim gibi Dışişleri Bakanımız, yapacağını talimin 
ettiğim konuşmasında yakın bir gelecekte mutlak 
surette Yüksek Meclislere arz ve ifade etmiş ola
caklardır. Ancak, bu safhada şunu belirtmek ge
rekir ki; Katma Protokol - Plân ilişkileri konu
sundaki görüşler ne olursa olsun, Geçici Ani aşma 
bakımından ortada açık ve hukukî bir durum mev
cuttur. O da, Geçici Anlaşmanın yürürlük süresi
nin 31 Aralık 1972'de sona ereceği, Üçüncü Plân 
uygulamasının ise ilk diliminin 1 Ocak 1973'te 
başlayacağıdır. Dolay isiyle Geçici Anlaşma ile 
Plân arasındaki tatbikat ve tedahülü mucip ola
bilecek herhangi bir husus mevcut değildir. Zira, 
aynı anda uygulanmaları söz konusu değildir. 

İkinci olarak; AET ile ilişkilerimiz bakımın
dan bu kanun tasarısının onaylanması, AET ile 
yürütmekte olduğumuz müzakereler içerisindeki 
durumumuzu ve tutumumuzu etk'ieyceek nitelik
te de değildir. Zira, dış hukuk ve işin Topluluğa 
dönük yönü bakımından durum sudur; Katma 
Protokol, Türkiye Büyük Millet Meclisince esa
sen tasvip edilmiştir. Geçici Anlaşma ise bir Ba
kanlar Kurulu kararı yi e usulüne uygun şeklide 
onaylanmıştır ve 1 Eylül 1971'den beri yürürlük
te bulunmaktadır. Yürürlük süresi ise, yukarıda 
defaatle arz ve ifade ettiğim veçhile, 3i Aralık 
1972'de sona erecektir. Bu durum muvacehesin
de, kanun tasarısının onaylanması dışa dönük 
bir hukukî durumda hiçbir değişiklik icra etme
miş olacaktır. 

Söz konusu olan bir uluslararası anlaşmanın 
onay işlemi dolayısıyle ve bu işlemi takiben Hükü
metin Türkiye Büyük Millet Meclisidir ki, bu ni
teliği ile tamamen bir iç hukuk konusu duru
mundadır. Bu esaslar gözönünde bulundurularak, 
Komisyonumuz, Yüce Senatoya sunulan kanun 
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tasarısının onaylanmasını arz ve temenni etmiş 
bulunmaktadır. 

Bu itibarladır ki, muhterem arkadaşlarımızın 
asıl anlaşmaya ve Katına Protokole ilişkin görüş
leri müzakere konusu değil, ancak bu Geçici An
laşma Senatomuzun müzakere konusu olmakta
dır. 

Görüşmeleri iki kategoride toplamak mümkün 
bulunmaktadır: Bunlardan birisi, Hükümete ta
allûk eden hususlar, ikincisi ise, Komisyonumuza 
taallûk eden hususlardır. Bendeniz burada ya
pılan görüşmelerde Komisyonumuza taallûk eden 
ve Komisyonumuzca mutlaka Yüce Senatoya ce
vap arz edilmesi icabeden tenkid ve temenniler 
üzerinde durarak mehmaemken bunları arz ve ifa
deye çalıştım. 

Bu bakımdan, durumun takdirkıî .'Yüce Sena
todan istirham ederken, 'gere': Dışişleri, Tm-izın 
ve Tanıtma Komisyonu ve gerekse Bütçe ve Plân 
Komisyonu raporunda tarih üzerinde bir daktilo 
hatası yapılmıştır, Komisyon olarak bunu da dü
zeltmek: istiyorum. O da; «23 Kasım 1971» tarihi
ni kapsayan bu tarihin :<23 Karım 1970,> olarak 
her iki raporda da düzeltilmesi gerekmektedir. 
Yani bir (0) yerine (1) vurulmuştur. Bu gibi 
maddî hatalar olabilin ektedir. Komisyonumuz 
olarak bundan özür diler, afiimzı istirham eder, 
Yüce Senatoyu saygı ile selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Atalay. 

SIRRI ATALAY ' (Kars) — Sayın Başkan : 

Üç birleşimden beri; Avrupa Ekonomik Top
luluğu ile Türkiye arasındaki Katma Protokolün 
gerekli evrakların teati edilmesi işlemlerinin 
tamamlanamaması yüzünden imzalanan bir ara 
Andlaşmanın Cumhuriyet Senatosunca onanma
sını öngören tasarı üzerindeki görüşmeler de
vam etmektedir. Biraz önceki Sayın Komisyon 
Başkanının ifade ettiği gibi, görüşmelerin esası 
ara Andlaşmanın tasdikinin onanmasıdır. Doğ
rudur. 

Şimdi her şeyden önce bir şeklî mesele üze
rinde fikrimi ifade etmek isterim. Bir kısım 
arkadaşlarımız hatırlıyacaklardır, Katma Proto
kolün görüşmesi sırasında da ifade etmiştim. 
Anayasamızın belirli hükmüne göre, bir dış ülke 
ile ister çok yanlı, ister ikili olsun, ister ekono
mik, sosyal, ticarî, ister politik olsun, ister de
vamlı, ister belli bir tarihe dayanan imza edilmiş 
münasip mutabakatlar isimini alan metnin Türk 
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Anayasasındaki adı «Andlaşmadır». Halbuki 
yıllardan beri Dışişleri Bakanlığımız Anayasa
nın bu sarih hükmüne rağmen «Anlaşma» ta
biri ile Meclislerin huzuruna gelmektedir. Ana
yasa sarih olarak «Andlaşmayı» ifade eder, 
«Andlaşma» yi İçtüzüğümüz de ifade eder. Bu
nu yıllardan beri söylemekteyiz. İlgililer; «Doğ
rudur, yerindedir» derler, ama devamlı olarak 
«Anlaşmaların onaylanması» olarak gelmektedir. 
Bunu bir keze daha ifade edeyim ki, Anayasa 
diline aykırıdır ve Anayasa görüşmeleri sırasın
da bu uzun boylu görüşülmüştü. Sözleşme, an
laşma, andlaşma, hangisi hangi yerde, Fransızca 
ve İngilizcede karşılıkları şu veya bu, uzun mü
zakerelerden sonra «Andlaşma» tabiri Anayasa 
da yerini almıştı. Buna uygun olarak onaylan
ması gerekli metinlerin gelecek yasalarda «And
laşma» olarak gelmesi gerekirken, «Anlaşma» 
olarak gelmekte devam etmektedir. Anayasa
daki tabir de «Andlaşma» dır, İçtüzükteki tâ
bir de «Andlaşma» dır. 

Bunu bu şekilde tespit ettikten sonra şimdi 
asıl konuya gelelim. 

Avrupa Ekonomik Topluluğuna Türkiye'nin 
katılmasının ülkemizin ekonomisinin gelişmesi 
ve kalkınmamız yönünden zorunlu olduğu hu
susunda hepimiz birleşmekteyiz. Avrupa Eko
nomik Topluluğuna katılma hususunda hiç kim
senin meselenin esasında itirazı yok: ama Av
rupa Ekonomik Topluluğuna katılmadan elde 
edilecek yararlar ve Türkiye'nin ekonomisinde
ki etkileri yönünden görüşler çeşitlidir. Biz 
Katma Protokolün imzası sırasında da açık se
çik olarak hem kendi görüşümüzü ifade etmiş
tik, hem Cumhuriyet Halk Partisi görüşünü 
kendi sözcüleri yönünden ifade etmiş, kaygıları
mızı açıkça belirtmiştik. 

Bu sırada yetkili Hükümet ve daha önce Kat
ma Protokolün hazırlıklarını yapan eski Dışiş
leri bakanlarının ifadeleri şu idi; «Şu Katma 
Protokol bir yürüsün, ondan sonra gerekli deği
şiklikler mümkündür ve yapılabilir.» Ben, Av
rupa Ekonomik Topluğu ile Türkiye Parlâmen
tosunun bir kısmının meydana getirdiği Karma 
Avrupa Ekonomik Topluluğu Komisyonunun 
bir üyesi olarak açıkça şunu müşahede ettim ki, 
Altılar, yani Avrupa Ekonomik Topluluğunun 
karşı tarafına teşkil edenlerin karşısında Türk 

Hükümeti, Türkiye'nin yararlarını tam anlamı 
ile maalesef üzüntü ile ifade edeyim, savunma 
yolunda ve gayretinde değildir. Protokol imza
lanmıştır, inisiyatif artık Avrupa Ekonomik 
Topluluğunun altı ülkesinin; (Ki, şimdi geniş
lemiş bulunmaktadır) elindedir ve bunlara bı
rakılmış bulunımaiktadır. Halbuki biz, Avrupa 
Ekonomik Topluluğu ile beraber ilk Ankara 
Anıtlaşmasını yaptığımız zaman 2 nci maddede 
açıkça şunu taahhüdet'miştik, açıkça şu husu
su beraberce Avrupa Ekonomik Birliğini teş
kil eden memleketlerle öngörmüştük. Türk eko
nomisinin hızla gelişmesini ve Türk işgücünün 
istihdam seviyesi ve Türk halkının hayat şart
larının yükselmesini garanti etmek ihtiyacı ta
mamen dikkate alınarak, taraflar arasında ti
carî ve clkonomiık ilişkileri devamlı ve dengeli 
şekilde kuvvetlendirmeyi sağlamak amacı ile 
bu Topluluğa Türkiye giriyordu. Nitekim, 
Üçüncü Beş Yıllık Plâın, Avrupa Ekonomik Top
luluğuna Türkiye'nin girmesi ve elde edeceği 
yararlara dayanım aktadır. Eğer Türkiye Av
rupa Ekonomik Topluluğundan ünıideitıtiği so
nuçlan almaz ise, Üçüncü Beş Yıllık Plânda 
öngördüğümüz yatırımlar ve kalkınmaya bir 
hayal gözü ile baıkmaik yerinde olacaktır. 

Şimdi meseleyi gerçolk açıdan görelim. Kat
ma Protokol henüz yürürlüğe girmiş değildir. 
Günkü İtalya Parlâmentosu bunu henüz tasdik 
etımiş değildir. Zaten bu şekildedir ki, Katma 
Protokol yürürlüğe girinceye kadar bâzı ya
rarları temin edebilmek ve Türk ekonomisinin 
güçlenmesini sağlayabilmek için bir ara antlaş
ma imzalanmış ve bu, .1.971 yılının Eylül ayın
da ve 13 yıllık bir müddete bağlı idi. 13 yıllık 
müddet de doldu. 

Şimdi çoik garip ve üzerinde durulacak bir 
husus ile karşılkarşıyayız. İtalya, Katma Proto-
lü henüz Parlâmentosundan geçirmiş değildir 
ve ne zaman geçireceği de belli değil. Ben ku-
laiklari'mla duyduğumu ifade ediyorum, bir ri
vayete müstenit değil, Avrupa Ekonomik Top
luluğu - Türkiye Karma Parlâmento Komisyo
nunun çalışmaları sırasında, bir yıldan beri ifa
de edilen; şu veya bugün en yakın bir zaman
da Protokol tasdik vasıtaları teati edilecek ve 
gerçekleştirilecektir. Ama aradan yıllar geçti, 
henüz tasdik edilmedi ve henüz ne zaman tas
dik edileceği de kesin .olarak belli değildir. 
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Çünkü millî bir parlâmentosu olan demokratik 
bir ülikede ne zaman tasdik edileceği kolay ko
lay kestirilemez ve bilinemez. Demokratik ha
yatın bu tabiî bir icabıdır. Demokrasinin işle
diği ülkelerde gerçekten bu böyledir. 

Biz, bu endişelerimizi Katma Protokolün 
burada onanmasını öngören yasa görüşüldüğü 
sırada da ifade etmiş idik; ama hem Hükümet, 
hem bu hazırlıkları yapan eski Dışişleri Bakanı 
'Sayın Cağlayaugil, çok iyimser idiler, süratle 
halledileceğini, bu ara protokolün bile işleme
sine hacet kalmaksızın, güllük gülistanlık içe
risinde yapılacağını ifade etmişlerdi. İsterse
niz o zamanki karşılıklı beyanları burada kar
şılaştıralım ve görelim. Bizim ifade ettiğimiz 
endişeleri, o zaman dünyayı tozpembe gören ve 
her şey çok çabukça halledilecek diye ifade 
edilen resmî görüşlerle karşıkarşıya getirirsek, 
hazin bir şekilde ifade edeyim ki; bizim acı 
elan görüşlerimiz bugün haklı çıkmakta, endi
şelerimiz olduğu gibi durmaktadır. Ama o za
man ifade edilen bütün hususlar hâlâ verine 

ne rnis+i r. 
•Şimdi nedir konumuz? Ara antlaşmayı tas

dik edecektir Yüce Heyetiniz. Mesele, aşağı 
yukarı bitmek üzere olan yahut biten işlemle
rin artık bir tescilinden ibarettir. Yani Parlâ
mento bir emrivaki ile karşıkarşıyadır. Katma 
Protokol yürümemiştir, açıkta kalmıştır; bu
nun için ihtiyaç hissedilmiş ve bir ara antlaşma 
yapılmıştır. Bu ara antlaşmanın tasdiki şimdi 
onanacaktır. Çünkü, yapılan muameleler var
dır; onanması gerekir. Ama Parlâmentonun 
ciddî olarak bir konu üzerinde durması gerekir. 
Her şeyden bittikten sonra Parlâmento bir tes
cil müessesesi olacaktır. Yani icazet veren de
ğil, tescil eden; ağırlığını gösteren değil, gele
ni hoş gören bir organ durumundaki öteden 
beri gösterilmek istenilen niteliğini yerine geti
recektir. 

'Sevgili arkadaşlarım, bir husus üzerinde 
önemle durmak gerekir. Avrupa Ekonomik 
Topluluğuna Türkiye'nin girmesinde hepimiz 
hemfikiriz. Çünkü, eğer bugün görüşüiürse ya
hut önümüzdeki birleşimde görüşüiürse, Ceza 
Yargılama Usulü Kanunu üzerinde görüşlerimi 
ifade edeceğim. Hukukta ahengi bile xlvrupa 
aramaktadır; yani Türkiye Avrupa'nın dışında 
bir ekonomik, sosyal ve politik bir hayatın içeri

sinde bulunamaz; beraber bulunmak zorunda
dır. Bu bakımdan hukukta dahi ahenkleştirme 
yapmak durumundadır. Avrupa ile beraber. Bu 
bakımdan kalkmabilmek için 6'larm; şimdi 9'la-
rm bir birlik teşkil ettikleri bu ekonomik güç 
içerisinde Türkiye bulunmak zorundadır. Ama 
gözü kapalı değil, ama güçlerini bir araya getir
meden değil; bilerek, kendi ekonomisinin şartla
rını ortaya koyarak, neler alabileceğini, neler 
kazanabileceğini hesabederek girmesi gerekir. 

İyimserlik içinde idi iki yıl önce Hükümet. 
Biz diyorduk ki, «Katma Protokol ile Türk eko
nomisi Avrupa Ekonomik Birliği içerisine girdi
ği takdirde, büyük güçlüklerle karşı karşıya ge
leceğiz...» «Hayır» deniyordu. Ama şimdi Hü-
kükümet de aynı görüştedir. Katma Protokolda 
iyileştirme ve değiştirme yapmanın zorunluğu 
görülmektedir. Avrupalı dostlarımız da buna ya
naşmaktadır. Fakat yine hep beraber bir birli
ğin içinde değiliz. Cumhuriyet Halk Partisi ka
nadı ve bu arada nâçiz arkadaşınız bu komisyo
nun bir üyesi olarak, Katma Protokolda Türki
ye'nin yararlarına mutlak surette değişiklik ya
pabilmek için ağırlık koymak ve bunun için çok 
güçlü olmanın gayreti içerisinde iken; Hükümet 
ve ilgililer ve Parlâmentoyu Avrupa Ekonomik 
Topluluğunda, teşkil eden birlik içerisinde bulu
nan diğer arkadaşlarımız ise, insiyatifin Avrupa 
Ekonomik Topluluğu Birliğinde olduğunu, bu 
sebeple ne verilirse onunla yetinmenin görüsü 
içerisindeydi. Halbuki hep beraber; Avrupa Eko
nomik Topluluğu karşısında Türkiye bu ekono
mik birliğm içerisine girdiği takdirde, kamu sek
törü yönünde büyük yatırımları yapabilmek için, 
kamın sektörüne yardım yapabilmek için ve bâzı 
ihraç maddelerimizde tavizler elde edebilmek 
için ikna yoluyla, münasip mutabakatlar, kar
şılıklı konuşmalarla ciddî bir şekilde; ama hep 
beraber aynı görüşü savunmakla çok şeyler elde 
etmemiz imkânı mevcut iken, maalesef ta başın
dan beri, Katma Protokolün hazırlanmasından 
bu yana, Hükümette aynı anlayışı görememenin 
ıstırabını çekmekte olduğumu ifade etmek iste
rim. Ama bütün bunlar geçmiş; şimdi bir oluş
la karşı karşıyayız. Bu oluş, ara protokolün 
onaylanmasından ibarettir ve Anayasa Mahke
mesine başvurup Anayasaya aykırılığı iddia edi
lebilir. 

Hayır; artık bunu imza edelim. Çünkü fiilî 
bir durum olmuştur. Bustin Parlâmentonun va-
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pacağı şey fiilî duruma hukukî kisvenin giydi
rilmesinden ibarettir. Parlâmento, ağırlığını iki 
üç yıl evvel Hükümetle beraber koymamıştır, 
göstermemiştir. Köprülerin altından çok sular 
geçmiş, artık hukukî kisveyi giydireceğiz... Va
zifemiz bu oluyor. Şimdi hukukî kisveyi bera
berce giydireceğiz. Bir zorunluk bu. Fakat siya
sî partiler ve Hükümet, hep beraber bir şey ya
pacağız: Katma Protokolda Türkiye'nin yarar
larına, Türk ekonomisinin kalkınmasını temin 
edecek ve Üçüncü Beş Yıllık Plânın ümit bağ
ladığı, dayandığı Avrupa Ekonomik Toplulu
ğundan Türkiye'nin temin edeceği menfaatleri 
cesaretle, bilgi ile hep beraber sağlayacağız. 
Ayrı ayrı görüşler içerisinde, darmadağınık bir 
şekilde ifade etmezsek ve demokrasimizin güçlü
lüğüne; (Bunun altını kırmızı kalemle çizerek 
ifade ediyorum) demokrasimizin güçlülüğüne ve 
yarma olan ümidimizin ciddiyetine hep beraber 
Avrupalı dostlarımızı inandırdığımız takdirde 
biz, Avrupa Ekonomik Topluluğundan yararlar 
temin edebiliriz ve onun bir pazarı değil, ondan 
menfaatler temin eden güçlü bir ekonomiye sa-
hibola/biliriz. 

Avrupa Ekonomik Topluluğu ile yapılan 
müzakereler sırasında açıkça ifade edilmiştir; 

«önümüzdeki yıllarda Türkiye'deki seçimleri bek
liyoruz» denmiştir. Bu görüşmeler sırasında, 
«Katma Protokolda değişiklik için düşünceleri
miz vardır» denmiştir; ama Türk Hariciyesin
den bu yolda biz; yani ikinci kısımda Katma Pro-
tokoldaki değişik yönde ciddî çalışmalara daya
nan, tecrübeli ve bütün bir memleketin düşünce
nin ifadesi olan teşebbüslere şâhidolmadığımızı 
açıkça ifade etmek istiyorum. Bunlar birer acı 
gerçeğin ifadesidir ve ümidim şudur ki; Avrupa 
Ekonomik Topluluğu içerisinde Türkiye, kalkın
masını temin eden fırsatların bir kısmını kaçır
mıştır,; ama -bugün yarın, önümüzdeki yıllarda 
hep beraber bir araya gelir, Hükümetle beraber, 
anlayış içinde, bilgili olarak ve demokrasimizin 
geleceğine ümit vermek şartiyle kalkınmanın yo
lunu bu Topluluk içerisinde temin edebilir. Ak
si takdirde, yarım yamalak teşebbüslerle ve ayrı 
ayrı görüşler içinde gidersek, biz Avrupa Eko
nomik Topluluğunun bir pazarı oluruz. 

Sayın Başbakan birkaç gün önce bunu bir 
başka açıdan; ama tamamen ayrı veçheden izah 
etmişti. Sayın Melen ayrı görüşten bunu ifade 

etmişti. Ben daha gerçekçi, daha meselelerin de
tayına inen ve demokratik ümidin içinde ifade 
ediyorum; Türkiye, ya onun pazarı olmak, ya 
onun sağlayacağı imkânlarla ekonomik kalkın
mayı gerçekten temin edecek imkânlara sahibol-
ımanın yol kavşağı içerisindedir. Mesele bu ka
dar ciddidir, mesele bu kadar önemlidir. 

Saygılar sunarım. 

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI YÜKSEK MÜ
ŞAVİRİ BÜYÜKELÇİ OĞUZ GÖKMEN — 
Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Yerinizden ifade edeceksiniz. 
Dışişleri Bakanı yerine Yüksek Müşavir Bü

yükelçi Sayın Oğuz Gökmen, buyurun efendim. 

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI YÜKSEK MÜŞA
VİRİ BÜYÜKELÇİ OĞUZ GÖKMEN — Yük
sek Senatonun muhterem üyeleri; 

Halen tasvibinize sunulmuş olan tasarı hak
kında pekçok muhterem senatörlerin konuşma
larını Hükümet gayet dikkat ve itina ile not 
etmiştir. Aynı zamanda bu konuşmalardan is
tifade etmiştir. Ancaik şurasını ifade etmek is
terim ki, bu konuşmaların pekçoğu muhteva 
itibariyle halen tasvibinize sunulmuş olan ta
sarının kapsamını aşan çok önemli konulara; 
yani Türkiye'nin Ortak Pazara üye olup olma
ması veya eğer olacaksa ne şartlarla ve nasıl 
olacağı hususlarını kapsıyordu. Zannediyorum 
ki, bu konularda Hükümete verilmiş olan ve
sileden yararlanılacak; yani he.ni yüksek Par
lâmentoyu ve hem de Parlâmento aracılığı ile 
Türk kamuoyunu ve Türk Milletini aydınlat
mak fırsatını Hükümet kullanacak ve bu kür
süden Hükümetin üyesi, Başbakanı yahut da 
Dışişleri Bakanı gerekli izahatta bulunacak ve 
sayın senatörlerin ileri sürdükleri fikir ve mü
talâalara arzı cevap eyleyeceklerdir. 

Bendenizin burada arzetmek istediğim hu
sus şudur : 

Bir defa Türkiye Cumhuriyeti Ankara An-
laşmasıyle Avrupa Ekonomik Topluluğu ile bir 
ortaklık kurmuştur. Bu anlaşma yüksek Mec
lislerin tasvibinden ıgeçmiş ve yürürlüğe gir
miştir. Hazırlık devresi ile biz ortaiklığımıza 
(başlamış durumdayız. Hükümet hazırlık devre
sinin yeterli olduğu kanaatine vardığı bir tarih
çi e, bu hazırlılk süresinin sona erdiğini ve yeni 
bir devrenin başladığını belirten bir Katıma 
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Protokol imzalamıştır. Katma Protokol, yine 
hem Millet Meclisinin, hem de yüksek Senato
nun tasvibine sunulmuş ve yüksek Senatoda 
Hükümete bu Katma Protokolü onaylamak yet
kisini vermiştir. 

Burada. Sayın Sırrı Atalay'm ela ifade bu
yurmuş oldukları gibi, Katma Protokolün yü
rürlüğe girmesi, yalnız bir Âkit Tarafın onay
laması ile mümkün olamayacaktı. Bu bütün 
Âkit Tarafların teşriî meclisleri tarafından 
onay]andıktan sonra ve onay belgeleri, tasdik
nameler teati edildikten sonra yürürlüğe gire
cekti. 

Yine ifade buyurulduğu gibi, bir Âkit üye, 
o da kendi dahilî politikasındaki seçimler, ve-
sair sebepler dolayısıyle anlaşmayı tasdik et
mekte bugüne kadar gecikmiştir. Bu gecikme
nin sebep'lerini bize gayet makul mülâhazalar
la anlatmıştır. Ümidimiz, temennimiz ve bize 
verilen teminat da o yoldadır ki, bu yılın so
nundan evvel anlaşma İtalya tarafından da, 
(Ki, Senatosundan geçmiş, Büyük Millet Mec
lisine sunulmuştur.) tasdik edilecek ve Katma 
Protokolün yürürlüğe girmesi belirli tarihte; 
yani 1 Ocak 1973 tarihinde mümkün olabile
cektir. 

Şimdi tasvibinize sunulmakta olan tasarı 
bir anlaşmanın tasvibi, onaylanması tasarısı da 
değildir. Hükümet, 244 sayılı Kanunun 3 ncü, 
5 nci ve 7 nci maddelerine istinadieıı bir ara ge
çici anlaşma imzalamıştır. Bu anlaşma Devlet
lerle değil, doğrudan doğruya Avrupa Ekono
mik Topluluğu ile belirli bir yürürlük süresi 
için imzalanmıştır. 

Niçin Büyük Millet Meclisinin onayına su
nuluyor 1. Şunun için ki; 244 sayılı Kanunun 
7 nci maddesini, müsaade buyurulursa okuya
yım ; «Eğer Hükümet, yaptığı milletlerarası bir 
anlaşma yahut antlaşma ile gümrük tarifelerin
de herhangi bir değişiklik yapma durumunda 
ise, bu değişikliği yapar, yürürlüğe koyar; fa
kat yürürlüğe koyduğu tarihten azamî üç ay 
sonra bu keyfiyeti Yüksek Meclisin onayına 
sunar.» demektedir. Hükümet, bu madde hü
kümlerine uyarak huzurunuza bir tasarı sun
muş ve sunduğu tasarı da bir anlaşmanın onay
lanmasını değil, bu anlaşma ile yaptığı bir hu
kukî tasarrufun; yani gümrük t-arifelerinde 
yapmış olduğu % 5 ilâ 10 oranındaki bir indi-

I rimin Yüksek Meclis tarafından onaylanmasını 
istirham etmiştir. Hükümet olarak Yüksek 
Meclisten talebimiz ve ricamız; yapılmış olan 
vte zaten yine kanunlar gereğince yürürlüğe 
konulmuş olan bu tasarrufun onaylanmasından 
ibarettir. 

Burada Ortak Pazarla ilişkilerimiz husu
sunda muhterem senatörlerin ifade buyurmuş 
oldukları fikir ve mütalâalar Hükümet için çok 
ımuhterem ve aydınlatıcıdır. Muhakkak ki Hü
kümet bu fikirlerden istifade edecek ve Sena
to kürsüsünden hem Senatoyu ve Senatonun 
ardından da Türk Milletini ve kamuoyunu ay
dınlatmak fırsatını elde etmiş olacaktır. 

Çok teşekkür ederim sayın Başkan. 

BAŞKAN — Tasarının tümü üzerinde başka 
söz isteyen sayın üye?. 

HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Söz istemiş
tim sayın Başkan. 

İHSAN SABEİ ÇAĞLAYANG1L (Bursa) 
— Konuşmalar sırasında bana izafe edilen bâzı 
beyanlar olduğu için, sayın Başkan izin verir
se küçük bir tavzih yapmak istiyorum. 

BAŞKAN — Bunu biraz evvel arzetseydiniz 
daha iyi olurdu. Buyurun. 

I FETHİ ÇELİKBAŞ (Cumhurbaşkanınca S. 
Ü.) — İzin verirseniz ben de çok kısa bir ma
ruzatta bulunmak istiyorum. 

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI YÜKSEK MÜŞA
VİRİ BÜYÜKELÇİ OĞUZ GÖKMEN — Sayın 

I Başkan, Hükümet Komisyon Başkanının fikir-
! lerine katılmaktadır. Onu da arz ederim. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
I Sayın Çağlayangil, buyurun. 

İHSAN SABRI ÇAĞLAYANGİL (Bursa) 
— Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım; 

1 Ne zaman Ortak Pazarla uzaktan yakından 
j ilgili bir konu Yüce Senatoda müzakere vesi

lesi olsa, 1965 ve 1970 yılları arasında Türkiye 
I iktidarını temsil etmek görevini yüklenmiş yet

kililere tenikid ve tariz uzatmak âdeta bir ihti
yat halini aldı. Hele Sayın Yıldız, Bakanlığı
mız sırasında başlayan münakaşalarımızı sona 
erdirmek kendileri için sanki bir sıkıntı mev
zuu olacakmış gibi, her çıkışında ismimle beni 

\ taltif et in ekten geri durmaz. 
Bu arada, «ÇağlayangiPin Ortak Pazar hak-

* kındaki beyanlarını dinlerken insanın lâtife 
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söylüyor zannedeceği geliyor, ama galiiba cid
dî konuşuyormuş..» gibi de esprileri oldu. 

Yüce malûmunuzdur ki, Ortak Pazarın iki 
vecibesi var : Biri; bir ekonomik işbirliği, biri
si de; bir Avrupa entegrasyonunun kapısı ol
ması. 

Bu veçheleriyle Ortak Pazar, bizden evvel
ki Hükümet tarafından verilmiş bir karar ile 
başlamış bir ilişkidir. Devrin Türkiye Cumhu
riyeti Hükümeti, Türkiye'nin Avrupa Ekono
mik Topluluğu arasında yer almasında fayda 
görmüş ve bu anlaşmayı imzalamıştır. Bu kara
rı için o devrin Hükümetini ve bu anlaşmayı 
yapmaya vesile olanları gönülden takdir ve teb
rik ^etmekten başka yapacağımız bir iş yok. 
(«Bravo» sesleri) 

Bu Anlaşma devrelere ayrılıyor : Hazırlık 
devresi, intikal devresi ve tam üyelik. 

Ekonomik işbirliğinden sonra, yani bu tarih
ten 22 sene sonra Türkiye, Avrupa Ekonomik 
Topluluğunun tam üyesi olup olmama siyasî 
/kararını verecektir. Bu tür münakaşaların ya
pılması taniihî de o zaman olmak gerekir. 

Şimdi burada sınırlan gayet belli bir müna
kaşa yapılacağı yerde; hâlâ «Türkiye, Avrupa 
Ekonomik Topluluğuna girsin mi girmesin mi, 
girmeli miydi, girmemeli .miydi?» münakaşası 
yapılıyor. 

Zannediyorum ki mesele açıktır. Bu işi kıl
çıklarından ayıklayarak, temiz yürekle ve Tür
kiye Hükümetinin Batı âleminde özlediği yeri 
alması meselesi diye telâkki etmek, bu gayede 
müşterek; ama tatbikatmdaki ihtilâfların mü
nakaşada kendi fikirlerimizi müdafaa etmekte 
serbest olarak konuya yaklaşmamız icabeder. 

Bir kere evvelâ şu meseleyi halledelim. .-
Türkiye, Atatürk'ün dediği gibi çağdaş uygar
lık içinde yerini alacak mı? Batı âlemi içimde 
kalmayı arzu ediyor mu! Ortak Pazarın bu si
yasî veçhesini de kabul ediyor mu?.. Ediyor
muş ki, Anlaşmayı imzalamış, nihaî kararı da 
tam üyelik tarihinde verecek; Ekonomik işbir
liği yapacak, gümrük tarifelerini yapacak; bu 
müddet zarfında da değişik meseleleri olacak. 

Şimdi, tamamıyıe teknik bir anlaşma yapı
lırken, dailma başta ve sonda yapılması gere
ken münakaşaları, maddede tasrih etmeksizin 
yapmak uygun değildir. Çünkü bunlar gayet 
ince tetkike- istinat eden konulardır. 

Burada bâaıı arkadaşlarımız Hariciye Vekâ
letini, meseleyi umursamaz halde protolkole 
yaklaşması ve gerekli faydayı sağlamamasıyla 
da suçlandırdılar. 

Tasavvur buyurunuz ki, bir daimî delegelik 
fevkalâde kıymetli ve liya'katli arıkadaşlarıyle 
bir stafiyle, büyükelçisinden ataşesine kadar 
ve her gün Toplulukla temas ederek; Toplulu
ğun her hadiseye nasıl yaklaştığını, müşkülle
rinin neler okluğunu, takip ettiği politikanın 
nasıl olduğunu yılın her gününde daimî temas 
halinde müzakere edip; neleri yapmak kabildir, 
hangi noktalarda hangi taktikle hareket etmek 
lâzımıdır; bunun hesabı ve gayreti içindeydiler. 
Biz, panoramik bir gidişle, Avrupa'ya yapıver-
dlğkniz iki günlük seyahat ve di'nleyiverdıiğimLz 
iki üç milletvekilinin beyanıyle gelip; «Tamam, 
bunlar Türkiye'yi sattılar» diye bir kanaati mü
dafaa etmek hafifliğinden kurtulmak ihtiyacın
dayız. («Bravo» sesleri) 

Meseleyi bu kadar basite almak ve Ortak Pa
zar meselesine dayanarak «Türkiye, Avrupa'ya 
pazar olacaktır.» iddialarında bulunmak doğru 
değildir. 

Muhterem arkadaşlarım; Avrupa Ekonomik 
Topluluğunun yıllık ticaret hacmi 60 milyar do
lardır. Bunda da Türkiye'ye olan ilişkisinin 
nispeti % 0,4 tür. Şimdi, bu muazzam kitle için
de % 0,4'ü istismar etmek için yedi düvel Tür
kiye'nin aleyhine ittifak etmiş... Bu iddia, bu 
haliyle ve bu yaklaşma tarzıyle zannediyorum 
ki doğru değildir. Ama mesele olur; belki bi
zim hareketimiz de tenkit edilir. «Bu devrin 
Hükümeti, daha çok hak elde etmek kabilken, 
daha az hakla Ortak Pazara girdi.» denebilir. 
Madde tashih edilir; şurada şunu iyi yapmadı
nız denir ve onları münakaşa ederiz. Niçin yap
mamışız, neresi hatalıymış, neyi ne yapmak lâ
zım gelirdi de yapamamışız; onları açık yürek
le görüşelim. Hataımız varsa kabulleniriz, yok
sa savunuruz; ama meseleyi kökünden adıp; 
«Türkiye satıldı ve pazar oldu.» davasına irca 
etmeyelim. Meseleler önemlidir, ciddîdir der
ken bu kadar hafife de yaklaşmak zannederim 
ki doğru olmaz. 

Hele Sayın Yılmaz'm «Çağlayamgil'in Ortak 
Pazar hakkındaki fikirleri ancak lâtife ve şa
ka zannedilir, ama ciddîdir» demesi ne derece 
yerindedir.? Kendisiyle de müteaddit münaka-
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salarımız oldu. Hükümetlerde deynmmet var
dır. Gümrükle ilgili bir kamın çıktığı zaman, 
«İşte bu, o Gümrük Bakanının eseridir.» den
mez. Bir kanun da yine Hariciyeye taalluk ede
bilir; ama o Hükümetin kanunudur çünkü he
pimiz beraber imzalıyoruz. Ben de bu kadar 
müessir değilim; Adalet Partisi iktidarının 
-devrinde takip edilen bütün siyaseti «Çağla-
yangil siyaseti» diye vasıflandırırsanız, belki 
bana iltifat etmiş olursunuz, ama gerçekten de 
ayrılmış olursunuz. 

Bu konuyu arzetmek için huzurunuza gel
dim, saygılarımı sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Çelikbaş. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Cumhurbaşkanınca S. 
Ü.) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; 

Hükümet adına konuşan Büyükelçinin de 
ifade ettiği veçhile konu, kanunun Hükümete 
verdiği bir yetkiye dayanarak gümrük tarife
lerinde yaptığı indirimleri üç ay sonunda Mec
lisin tasvibine sunmasından ibarettir. Yoksa ko
nu, Türkiye'nin Ortak Pazarla olan ilişkileri 
konusu değildir. Esasen bu mesele, başından iti
baren iki cephesi olan bir meseledir. Birisi si
yasî cephesidir. Türkiye, siyasî cephesinde ter
cihini yapmıştır. Hatırladığıma göre bu tercih 
Meclislerde bir itirazla da karşılaşmadı ve 1963 
Ankara Anlaşması büyük takdirlerle kabul 
edileli. O zaman yüksek Meclislerin bu siyasî 
tercihi yaparken kapalı gözle hareket ettiklerini 
kabul etmek veya sanmak mümkün müdür? 

İkinci safha ise tekniktir. Bu teknik safha 
sanıldığı kadar basit müzakere ve münakaşa 
edilecek bir safha değildir. Son derece karışık, 
gümrük tarife numaralarının teker teker bilin
mesi gerekli olan, her tarifeye giren gümrük 
maddesinde yapılacak indirimlerin ensidansmın 
ne olacağının hesap edilmesi lâzım gelen son 
derece teknik bir konudur. Bu konularda Dış
işleri Bakanlığının işi ciddi tutmadığını iddia 
etmeyi katiyen uygun görmemekteyim. Dışişle
ri Bakanlığının bu mevzuda çalışan mütehassıs 
elemanları; vazifem dolayısıyle öğrendiğim bir 
hususu açıklamaktan gurur duyarım ki, pek 
çok yabancı memleketlerin bu konuda çalışan 
yetkililerince takdir edilmektedir arkadaşlar. 
Bu kadar değerli arkadaşların yürüttüğü mü

zakereleri, zâtı meseleye girmeden, umumilik 
içerisinde ele almakta bendeniz isabet görme
mekteyim. 

Şimdi gayet basit bir konu var. Bu Geçici 
Anlaşma 1 Eylül 1971'den itibaren yürürlüğe 
girmiş. Türkiye, muayyen istisnalar dışında 
gümrük muafiyetinden azamî ölçüde; sanayide 
tümüyle, ziraatte bâzı kayıplarla faydalanmış. 
Bu bir yılı geçen zaman içerisinde ne neticesi 
olmuştur; rakamlara bakıverirsek bunu tespit 
etmek pekâlâ mümkündür. Rakamlara bakma
dan umumî konuşmaya bir mâna vermek müm
kün değildir arkadaşlar. 1 Eylül 1971'den itiba
ren uygulanmış, yılını geçmiş Türkiye'nin Or
tak Pazar ülkeleriyle olan alış verişine bakarsa
nız, rakamları orada, tespit edersiniz; bunun 
trendi iyi midir, seyri iyi midir, kötü müdür; 
gayet kolay, iki kere iki dört eder diye Kristof 
Kolomb'un yumurtası gibi basitçe tespit edersi
niz. Bu kadar basit bir mesele varken, bunu et-
rafıyle evirip çevirmek ve hakikaten aslı astarı 
olmayan bir mecraya sokmakta, ben memleket 
için fayda görmemekteyim arkadaşlar. 

Bendenizin yanımda rakam olmadığı için arz 
edemiyeceğim; ama bu geçen devre içerisinde
ki tatbikat Türkiye için memnuniyeti mucip bir 
istikamet almıştır arkadaşlar. İstisna tanınma
yan, muafiyet tanınmayan, sınırlı muafiyet ta
nınan. mensucat maddelerinde dahi, Türkiye Or
tak Pazarda bir numaralı mevkii işgal etmeye 
başlamıştır arkadaşlar. Türk ekonomisi bu gücü 
göstermiştir. E, bundan iftihar etmek lâzım gel
mez mı arkadaşlar: Meselenin İ n yönünü gör
mek imkânı var; rakamlar meydanda. Bugün 
Batıda; «Acaba Türkiye, sınırlı olan mensucat 
maddeleri konusunda bir damping politikası mı 
takip ediyor?» diye Ortak Pazar memleketleri 
endişe duyarak tetkike başlamışlardır. Burada 
dahi Türk ekonomisi bir başarı kazanmışsa, gü
venmek lâzım. 

Derhal ifade edeyim ki arkadaşlar; Türki
ye'de bilgili bir vergi, bilgili bir gümrük poli-
tikasıyle akla hayale gelmeyecek pek çok sınaî 
maddelerimiz Batı Avrupasma satılabilir. Sa
dece 261 sayılı Kanun neleri satabildi ğimizi 
göstermiştir. Kablosundan tutunuz, buzdolabına 
kadar Türkiye'nin bir potansiyeli vardır. Ama 
dediğim gibi, bu umumî olarak belli olmaz, 
maddeyi tek tek alır bakarsınız görürsünüz. 
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İstanbul Sanayi Odasının her ay neşretmek
te olduğu bir mecmuası vardır. Bakınız arka
daşlar, mütemadiyen yeni yeni sanayi maddele
ri, (Orta - Doğu memleketlerine demiyorum) 
Avrupa Ekonomik Topluluğu memleketlerine 
kabili ihraç hale gelmektedir. Bu bakımdan 
Türkiye ekonomisini küçümsemenin mânası 
yok. İddia ediyorum ki, Batı âleminin uygula
makta olduğu bilgiyle ve şuurla Türkiye ekono
misine bir dış ticaret politikasını, bir vergi po
litikasını, bir gümrük politikasını şümulüyle 
uygulayabildiğimiz andan itibaren, sanayi ma
mullerimize Batı Avrupa'da büyük mahreçler 
bulmak mümkündür. Bugün Türkiye ekonomisi 
bu raddededir. Geçen yıldan bu yana 9 aylık 
devrede sanayi mamulleri ihraeımızdaki artış 
% 84'tür. Bunlar 10 sene evvel akla gelen ra
kamlar değildi arkadaşlar. 

Bu bakımdan, ben bu mevzuda Hükümetin, 
mütehassısların ciddî çalışmalar içerisinde bu
lunduğunu, bulunageldiğini yakmen gören bir 
arkadaşınızım. 

Sadece bir şeyi temenni etmek istiyorum. Bu 
bilinç, yeni tabiriyle, bu şuur iş âlemine de inti
kal etmiştir. Geç intikal etmiştir; ama hazırlık 
fi evresinde de hakikaten yeterince çalışmadığı
mız bir vakadır. Fakat muayyen bir devreden 
sonra Türkiye'de özel sektörde bu konuda fev
kalade şuurlu bir çalışmanın içerisine girilmiş 
ve İstanbul Sanayi Odası, İstanbul Ticaret Oda
sı, İzmir Ticaret Odası ve bâzı sanayi ve ticaret 
odaları birlikte «İktisadî Kalkınma Vakfı» diye 
bir vakıf kurmuşlar ve bunun içerisine vaktiyle 
Plânlamada vazife alan kıymetli mütehassısları 
da alıp vazife vermişlerdir. 

Ciddî bir çalışma yapılıyor. Bu çalışmalarla 
çok daha yakından Hükümet çevrelerinin ilgi
lenmesini tavsiye etmekteyim, temenni etmekte
yim ve bunun yanı başında da madde tetkiki 
yapılmasını rica etmekteyim. Avrupa Ekonomik 
Topluluğunun ortak gümrük nomanklatürünü 
ele almak suretiyle, Türkiye'de madde tetkiki 
yapmak suretiyle ve elbette müzakeresi iyi yü
rütülmek kaydıyle çok daha isabetli, Türkiye 
için çok daha büyük imkânlar sağlayan netice
ler istihsal etmek mümkündür ve Türkiye'nin 
bu konuda büyük istifadeler sağlaması kabildir. 

Bir atasözü var arkadaşlar; «At, sahibine 
göre kişner.» Müzakereyi iyi yürütürseniz, neti

ceyi iyi alırsınız gayet tabiî. Bu bir bedahet; 
ama ben bugüne değin Türkiye'de bu müzake
releri yürüten mütehassıs arkadaşların ve Hü
kümetlerin büyük hatalar yaptığını iddia ede
cek kadar işi hafife almanın taraflısı olmadığı
mı; insaflı bir süzgeçten geçirdiğimiz takdirde, 
müzakerelerin hakikaten memleket lehine; ufak 
tefek ihmaller olsa dahi, yürütülebileceği kana
atine samimi olarak sahip bulunmaktayım. 

Bu bakımdan, eğer rakam varsa, iş meyda
na çıkacaktır. Rakam yanımda olmadığı için si
ze söyleyeyim; Ortak Pazarla olan ekonomik 
ilişkilerimizde ticaretimiz, ihracatımız gelişmek
tedir. Bu, memnuniyeti mucip bir şeydir. Biz 
de, esasen muayyen nispetlerde indirim yapmak 
suretiyle bu yola girmekteyiz. Bu indirimlerde 
müşkülâta uğradığımız hallerde derhal müzake
re kapıları açıktır arkadaşlar. Fransa'nın ba
şından böyle bir hadise geçti; müzakere ettiler 
ve bir neticeye vardılar. Bu itibarla katı birta
kım hususlar değildir. 

Bu sebepten, ben Hükümet veya Komisyo
nun sadece bir iki noktaya cevap vermesiyle me
selenin vuzuha kavuşacağını zannediyorum. Esa
sen kanunî bir yetkisini kullanmış olduğu için, 
mevzuu dağıtmamak ve madde üzerinde müza
kere etmek suretiyle; yani emtia üzerinde mü
zakere etmek suretiyle; eğer müzakeresi devam 
edecekse işin kanalize edilmesinde çıkar görü
rüm, fayda görürüm. Bunun dışındakiler umumî 
meselelerdir ki, bunlar çoktan geride kalmıştır. 

Maruzatım budur teşekkür ederim. (Alkış
lar) 

BAŞKAN — İki adet kifayet takriri vardır 
arz ediyorum. 

AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Sayın 
Başkan aleyhinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Takrirleri okutuyorum efen
dim. 

Divan Başkanlığına 
Konu aydınlanmıştır, müzakerenin kifayeti

ni arz ve teklif ederim. 
Çanakkale 

Nahit Altan 
Sayın Başkanlığa 

Müzakerenin kifayetini arz ederim. 
Eskişehir 

Ömer Ucuzâl 
BAŞKAN — Kifayetin aleyhinde sayın Yıl

dız, buyurun. 
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AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Sayın Baş
kan, sayın arkadaşlar; 

Yeterlik önergesinin aleyhinde söz alışımın 
nedeni; mesele iki ayrı açıdan tartışılırken, da
yanakları hiç de bir olmayan bir tartışma içine 
itilişimizdendir. Hiç bir söylenene karşılık veril
meden, hamasî edebiyat gibi bir cevaba karşı, 
madde olarak karşı görüş verilirse, ancak Türk 
kamuoyu ve Yüce Kurulunuz; kim haklı, hangi 
görüş haklı; daha doğrusu memlekete hangisi 
yararlı; buna karar verir. 

Bu bakımdan iki sayın sözcüyü dinledim, hiç 
bir şeyi okumamış gibi konuştular. Maddeyi söy
leyeceğim onlara ve karşılık istiyorum. «Şu 
madde şöyle diyor, siz ne diyorsunuz? O mad
deyi niye konuşmadınız; bu maddeyi neden söy-
lemediriiz» dedim, kalktınız «iyidir, kötüdür» 
dediniz gittiniz. Ama, «iyi olmayan şudur; ona 
ne diyorsunuz? Kötü olan şudur, ona ne diyor
sunuz?» dediğim zaman cevap yok.. 

işte, ancak bunları böyle tartışırsak; «iyi ol
mayan şudur, şu maddedir» der ve cevabını 
alırsak mesele açıklığa kavuşur. Açık konuşu
yoruz ; o zaman da rica ettim, konuşanlar lüt
fen böyle cevap versin ki, tartışma bilimsel bir 
düzeyde, uygar bir karşılıklı düşün alış verişi 
şeklinde bitsin. 

Onun için istiyorum ki, izin verirseniz karşı 
görüşü de buraya çıkartalım. O zaman size açık
ça söz veriyorum; rakam, madde söyleyerek iki 
sayın konuşmacının ne derecede başka yerden 
konuştuklarını; metinle, maddelerle ilişkisi ol
mayan, edebiyattan başka bir şey yapmadıkla
rını ispat edeceğim. Buna izin verirseniz konu
şacağım. Onun için burada bitmemiş bu iş.. 

Çok iyidir, çok evliya; birisi dedi ki, % 0,4; 
öbürü dedi ki, bir numaralı yer işgal ediyor... 
işte ölçüleri... Bu ölçülerle tartışmaya cevap 
vermek gene ölçüyle olacak. Kıstaslarla, ra
kamlarla, maddelerle, öngörülerle, varılmış ka
rarla olacak ki; «Yüce Kurulunuz ve tutanaklar 
söyle bir tartışmadan sonra buraya girdi veya 
girdikten sonra bu tartışmalara rağmen değiş
tirme yapılmadı» diyebilsin tarih ve Türk ka
muoyu. Bu yüzden rica ediyorum... 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Kifayet 
önergesi var. 

AHMET YILDIZ (Devamla) — Evet onun 
için söylüyorum; yani bu tartışmalara girilme
di. Karşılığı verilmeden bittiği için film kopuk. 

O ne dedi, bu ne dedi... Hiç karşılığı yok. Böy
le bir yerde tartışmaların bitmesini, böyle önem
li bir konuda sakıncalı bulduğum için önergenin 
kabul edilmemesini saygıyle rica ederim. 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler.. Kabul etmeyenler... öner
ge kabul edilmiştir. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler.. Etmeyenler.. Kabul edil
miştir. 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI 
M. FAİK ATA YURT (Uşak) — Sayın Başkan, 
müsaade ederseniz, son konuşmacı sayın Çelik-
baş, «Komisyon veya Hükümet tarafından ra
kamların ifade edilmesi gerekir» dediler... 

BAŞKAN — Efendim, 1 nci maddeye geç
tik. 1 nci maddede ilgili görürseniz, söz almak 
hakkınızdır. 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU BAŞKA
NI M. FAİK ATAYURT (Uşak) — Görüyoruz 
sayın Başkan. 

BAŞKAN — Evet efendim. Maddeyi okutu
yorum. 

Türkiye ile Avrupa (Ekonomik Topluluğu ara
sında iGeçici Anlaşma Ihükümleri uyarınca, fou 
Anlaşmanın (ka/psamnııa giren maddelerin 'Güm
rük vergilerinde, Anlaşmada yer alan esas ve 
oranlar çerçevesinde yapılan indirimlerin onay

lanması hakkında kanun tasarısı 

Madde 1. — 10 . 8 . 1971 tarih ve 7/2905 sa
yılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 1 Eylül 1971 ta
rihimden itibaren yürürlüğe girmek üzere onay
lanıp 18 . 8 .1971 tarih ve 13930 sayılı Resmî 
Gazetede yayımlanan, Türkiye ile Avrupa Eko
nomik Topluluğu arasında Geçici Anlaşma hü
kümleri uyarınca, bu Anlaşmanın kapsamına 
giren maddelerin Gümrük vergilerinde, Anlaş
mada yer alan esas ve oranlar çerçevesinde 
yapılan indirimler onaylanmıştır. 

BAŞKAN — 1 nci madde hakkında söz is
teyeni. . Sayın Atalay, buyurun... 

SIRRI ATALAY (Kars) — Okuman birin
ci madde, Ara Andlaşma ile Hükümetin daha 
önce kabul ettiği ve yayımladığı kararname 
esaslarına göre Gümrük Vergi ve resimlerinde
ki tespit edilen indirimleri onaylamaMadır. 

Demin de ifade ettim, bu bir Ara Andlaşnıa-
dır. Anlaşma değil, Ara Andlaşmadır. Bu Ara 
Andlaşma, karma protokolün yürürlüğe girme-

— 212 — 



O. Senatosu B : 7 28 . 11 . 1972 0 : 1 

sine değin veyahut Ara Andlaşma ile tespit edi
len bir süre içinde tatbik edilecektir. Hiç şüp
he yoik ki, bu onaylama yapıldığı sırada sanıl
masın ki; biraz önce kıymetli bir kontenjan se
natörünün ifade ettiği gibi, sadece Parlâmento
da şu Ara Andlaşmanm gümrükte indirimi ön
görülen hususları ifade edilir; Parlâmento onun 
dışında herhangi bir şeyi görüşemez... Hele Sa
yın Çelikbaş'm ifade ettiği gibi, aslı astarı ol
mayan sözler ifade edilir... Şeyhin kerameti 
kendinden menkul.» 

Burada gerek kıymetli arkadaşlarımız, ge
rek gruplar adına ifade edilen hususlar gerçek
lerin ifadesi idi; aslı ve astarı olmayan sözler 
değildi. Gerçekler dile getirilmiş, ifade edilmişti. 
Bir arkadaşımızın bu ifade edilen hususları as
lı ve astarı olmayan hususların ifadesi şeklin
de bu kürsüdeki beyanını çok yadırgadım ve 
eğer bu beyan karşılığını görmek ister ise, ben 
de bu ses içerisinde, özel teşebbüsün bir savun
masının ve özel teşebbüsün bir gayretinin dile 
geldiğini ifade etmek isterim. Bu sebepten be
yanlar yapılırken biraz dikkatli olmak gerekir. 

Şimdi 'arkadaşımız Avrupa Ekonomik Top
luluğu ile Türkiye arasındaki ekonomik ilişki
lerin birinci dereceye çıktığını ifade ettiler. Ger
çekten çok merak ettim. Avrupa Ekonomik Bir
liği ile Türkiye arasındaki ilişkiler ve ekono
mik münasebetler birinei sırayı işgal etmiş... 
Ben bunu resmî istatistiklerde, ekonomik bül
tenlerde bir türlü bulamadım. Gerçi, geçen yıla 
nazaran Avrupa Ekonomik Topluluğuna Tür
kiye'nin ihracatında, sanayi ihracatında bir nis
pet dâhilinde artış vardır. Bir nispet dâhilinde 
artış vardır; ama, bu, Avrupa Ekonomik Top
luluğunda birinci dereceyi işgal ediyor, şeklin
deki astronomik rakam seviyesinde ve mahiye
tinde değildir. Kaldı ki, hemen ifade edeyim, da
ha sıcağı sıcağına 15 gün önce Bakanlar Kon
seyi toplantısında Fransa; (Sözde Fransa adı 
verilmiş, aslında Altılar) Türkiye'yi Akdeniz 
devletleri içerisinde, (Malta ile Türkiye'yi ayır
maya -bile razı olmamışlardır) Akdeniz ülkele
ri seviyesi içerisinde görmekte ve ekonomik mü
nasebetleri bu çerçeve içerisinde mütalâa et
mektedirler. 

Şimdi bir kıymetli arkadaşımız geliyor; 
«Avrupa Ekonomik Topluluğu içerisinde Tür
kiye birinci mevkii işgal etmiştir» diyor. 15 gün 
önce Bakanlar Konseyi toplantısında Fransa'

nın mukavemeti üzerine reddedilmiş-, ama aslın
da ise, Avrupa Ekonomik Topluluğunun görü
şüdür. Yani Avrupa Ekonomik Topluluğuna 
namzet olan Türkiye, henüz Akdeniz devletle
ri içerisinde mütalâa edilmektedir. MJalta ile 
ayrı bir muameleye tabi tutulması hakkındaki 
teklif reddedilmiş durumdadır . 

Gerçek bu iken ve bu durumda iken, Tür
kiye'nin bâzı buzdolaplarının ihracatını (Ki, 
Avrupa Ekonomik Topluluğuna yapılan ihra
catın, Sayın Çağlayangil'in ifade ettiği gibi, 
binde birinin bile altında olan -bu ihracatı) bi
rinci seviyede astronomik bir rakam halinde ifa
de etmek gerçekten işte aslı astarı olmayan bil
gileri ifade etmektir. Eğer aslı astarı olmayan 
hususlar ifade ediliyor ise, bunların içerisinde 
mütalâa etmek gerekir. 

Muhterem arkadaşlarım, biraz önce ne de
miştim? Karma protokol ile Türkiye, Avrupa 
Ekonomik Topluluğundan, özellikle kamu sek
töründe büyük yatırımlara yardım alabilmek 
için, özellikle tarım ürünlerinde bâzı avantaj
lar elde edebilmek için esneklik temin etmek 
yahut karma protdkolda değişiklik için gay
ret göstermek zorunda ve bunu temin etmek 
gayreti içindedir. Bu gayrette birleşelim, bunu 
temin edelim; bunda siyasî düşünce ayrılıkla
rını bir tarafa bırakıp, Hükümetin gayreti ile 
beraber bunları temin edelim... Önemli olan ko
nu bu. 

Avrupa Ekonomik Topluluğu ile yaptığımız 
Katma Protokol da bâzı noksanlar, bâzı eksik
likler ve Türkiye'nin yararına olmayan bâzı hu
suslar mevcuttur. Biz bunun münakaşasını bu
rada yapmıyoruz. Sayın Çağlayangil hatırla
yacaklardır, hep beraber Katma Protokolün 
onaylanması sırasında burada yapmıştık. Han
gisi mazhurludur, hangisi değildir, bunu ifade 
etmiştik. Buraya dönmüyoruz. 

Şimdi şunu ifade ediyoruz : Diyoruz ki, 
«Katma Porotokolün değiştirilmesi zorunluluğu 
vardır. Katma Protokolde Türkiye lehinde de
ğişiklik yapılması için Hükümet tarafından te
şebbüsler zayıftır. Bunların siyasî partilerle be
raber kuvvetlenmesi, elde edilmesi lâzım.» Ama, 
Cumhurbaşkanlığı kontenjanından seçilmiş olan 
bir arkadaşımız geliyor, «Hayır, çok mükem
meldir, çok iyidir ve birinci sıradayız»' diye 
methüsenasını yapıyor ve sanki Avrupa Ekono
mik Topluluğu ile yapmış olduğumuz Katıma 

— 213 — 



O. Senatosu B : 7 28 . 11 . 1972 0 : 1 

Protokol gayet mükemmeldir, gayet yerinde
dir... Bir görüş ayrılığı içerisindeyiz şimdi. 

Hükümet Katma Protokolda iyileştirmenin 
çabası içindedir. Hükümet bunun çabası içinde
dir; fakat biz bunu kâfi görmüyoruz. Bunun 
daha ciddî olmasını istiyoruz, daha etkili olma
sını istiyoruz. Siyasî partiler de kısmen bunu 
ifade etmekte; fakat bu yolda Cumhuriyet Halk 
Partisinden ayrı olarak; Protokol henüz yürür
lüğe girmemiş, bu sebeple değişiklik yapmaya
lım, diye bir görüş içindedir. Bir kanat ise, 
Türkiye'nin mademki yararı bu Katma Proto
kolde esneklik temin etmektir, değişiklik temin 
etmektir; Katma Protokol yürürlüğe girse de, 
girmese de bunu temin edelim, yolundadır. Sa
dece farklarımız buradadır. Ama bir kıymetli 
arkadaşımız geliyor diyor ki, «Biz birinci mev-
kideyiz. Avrupa Ekonomik Topluluğu ile mü
nasebetlerimiz gayet yerindedir. Protokol ye
rindedir ve onaylayalım.» İşte aslı ve astan ol
mayan bir görüş. Burada gelip birleşeceğiz. 

Eğer arkadaşımız bunu; Fikret Gündoğan' 
m veya C. H. P. Grubu adına Sayın Tanyerd'nin 
uzun boylu ifade ettiği hususlar için söylemek 
istiyor ise, bir yerde, bir yol kavşağında bulu
nuyoruz. Biz, Katma Protokolde değişiklik is
terken, Avrupa Ekonomik Topluluğu devletle
rinden Türkiye'ye yatırımlarda yardım istiyor 
isek, özel teşebbüse yağma niyetinde bir yatı
rım için yardım yapılmasını da istemiyoruz. 
Biz, kamu sektöründe, kamu yararına gerçek 
kalkınmayı temin edebilmek ve Türkiye'nin 
gerçek kalkınmasını sağlayacak bir şekilde 
yardımın yapılmasını ve Katma Protokolün bu 
yolda değişmesini istiyoruz. Yoksa, özel sektö
re bir yağıma imkânını açacak ve özel sektöre 
Avrupa Yatırım Bankasından bundan önceki 
sağlanan imkânlar dairesinde bir yağma zihni
yeti içerisindeki görüşle de ayı noktada deği
liz. 

Bütün bunların münakaşasının yeri burası 
mıdır, değil midir? Elbette yeri burasıdır. Çün
kü ara yerde, geçmiş 1,5 yıla yakın bir tatbi
katın onanması vardır. Bilmiyorum!, Protokolün 
müddeti geçti mi? Benim hesabıma göre Ara 
Protokolün süresi de geçmiş bulunmaktadır. 
Çünkü 13 aylıktı. Eğer hafızam beni aldatmı
yor is3j Ara Protokolün süresi 13 ay idi ve im
za tarihi 1 Eylül 1971 idi. 1972 Eylül ayı sonun
da o da bitmiş olmaktadır. Yani biz şimdi geç

miş müddetin tasdikini burada yapacağız; hafı
zam beni aldatmıyor ise. Hesaplanana göre bu 
şekildedir. Tamamen geçmiş müddetin onanma
sı olacak ve bütün ümidimiz de, Hükümet adı
na kıymetli Yüksek Müşavirin ifade ettiği ital
ya'nın Senatoda bunu 1 Ocak tarihine kadar 
onaylamalıdır. 

1 Ocak: tarihine kadar onaylamazsa ne ola
cak! Yine muallâkta kalan bir soru. Ne yapa
cağız!. Çünkü, dış ülkelerle çok taraflı and-
laşmaların yürürlüğü, bir millî meclisin ken
disinin onu onaylaması ile kâfi değildir. Ortak
ların, yani iım.za koyanların hepsinin millî mec
lislerinde adlaşma vasıtalarının tamamlanması 
gerekmektedir. 

Ben Avrupa Ekonomik Topluluğu Karma 
Komisyonunda 5 ay önce de aynı vaatleri İtal
ya temsilcisinden dinledim. «Bu tasdik keyfi
yeti birkaç ay içerisinde yapılacak» deniyor idi 
Katanya'da son toplantıda bunun birkaç ay içe
risinde olacağı ifade 'edilmişti. Şimdi çok kıy
metli sayın yüksek müşavir bunun Ocak ayına 
kadar tekemmül edeceğini söylüyor. Bu iyi bir 
müjdedir. Ama, olmayabilir de. Çünkü onu da 
ifade etmek lâzım. Demokratik ülkelerde hiç 
kimse peşinen kesin bir şey söyleyemez. Te'krar 
edeyim; demokratik ülkelerde hiç kimse önce
den kesin büyük sözler etmez. Büyük sözler söy
lenmez. Ancak geri kalmış ülkelerde, henüz de
mokrasinin yerleşmediği ülkelerde daima çok. 
büyük lâflar edilir, kesin sözler edilir; fakat 
demokratik ülkelerde bunlar edilmez. İtalya 
temsilcileri ve milletvekilleri bize ümitli olduk
larını söylemişlerdi. Yoksa, Hükümet ağırlığını 
koyacak, derhal çıkacak gibi beyanlarda da bu
lunmamışlardır. 

Şimdi sözlerimi özetleyeyim ve bitireyim. 
Onaylama yolunda, bîr mukavemetimiz, bir ay
kırılığımız yok. Çünkü tatbik edilmiş husus
lardır. Demin de ifade ettim; fiilî bir durumu 
hukukî bir duruma çevireceğiz; ama bu sırada 
da endişelerimizi söyleyeceğiz. Demokrasi bu, 
çok partili hayat bu, Parlâmento hayatı bu... 
Düşüncelerimizi ifade edeceğiz. Bu düşünceleri
mizi ifade ettiğimiz zaman da, bunların kınan
maması, bunların suçlanmaması ve bunların ay
rı şekilde ifade edilmemesi gerekir. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Salışma süremiz dolmak üzere-
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dir. Bu itibarla söz almış sayın üyelerden istir
ham ediyorum, kısa konuşsunlar. 

Sayın öztürkçin'e buyurunuz. 
RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Sa

yın Başkan, muhterem arkadaşlarım; 
Bendeniz 1961 yılından beri aynı sırada 

oturduğum için Senatonun aşağı yukarı bütün 
müzakerelerini yakinen takibeden arkadaşları
nızdan bir tanesiyim. 

Ankara Anlaşmasını dün gibi hatırlıyorum. 
Dışişleri Bakanlığının bütçesi müzakere edilir
ken, o zaman Riyaset Divanında Sayın Sırrı 
Atalay Başkanlık yapıyordu. Dışişleri Bakanlığı
nın bütçesi biter bitmez; Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümeti bunu kalbul edecek mi, etmeyecek mi; 
Türk Parlâmentosu kaJbul edecek mi, etmeyecek 
mi, gibi anamevzu olan Ankara Anlaşması, açık
ça ifade etmek isterim ki, 30 saniyede kabul 
edildi. Saniyeye baktım, bu anamevzu 30 saniye
de kahul edildi. Şimdi bu anamihrakm üzerinde 
dönen kolleteraller üzerinde lâf olsun diye; (ya
ni söz olsun demiyorum, çünkü söz bir fikir ve 
bir mâna ifade eder) lâf olsun diye saatlerce bu 
Senatoyu işgal etmeye kimsenin hakkı yoktur. 

Şimdi Ortak Pazar üyesi olduk. O zaman ol
mamamız lâzımdı.. Esası bu. Sayın Çağlayan ne 
konuşuyor, farkında değil. 

BAŞKAN — Sayın Öztürkçine, istirham ede
rim, müzakereleri uzatıcı bir yola girmeyiniz 
efendim. 

RİFAT ÖZTÜRKCİNE (Devamla) — Sayın 
Fethi Çelikbaş gayet güzel anlattı. Eskiden Pro-
tokolda, tekstil sanayii dalında Avrupa Ekono
mik Topluluğuna ihraç, hakkımız olmadığı hal
de: hükümetlerin almış olduğu tedbirler saye
sinde protokolda dahi olmayan bir konuyu ge
tirmek suretiyle, rahatlıkla tekstil sanayii ma
mulleri ihraç ediliyor. Bu meyanda yalnız özel 
sektörün değil, Sümerbank tekstil mamullerinin 
de rahatlıkla ihraç edildiği bir yerde; bir taraf
tan hükümetler, Meclisler güya özel sektöre 
«Buyur» derken, diğer taraftan Devlet sektörü
ne «Yıkıl» diyor... Böyle bir zihniyet yoktur. 

Kanun tasarısı fevkalâde yerindedir; yeni 
bir husus getirmiyor, aynen kabulünü arz ede
rim. 

BAŞKAN — Sayın Çelikbaş. 
FETHİ ÇELİKBAŞ (Cumhurbaşkanınca S. 

Ü.) — Sayın Başkan, son derece kısa konuşa
cağım. 

Arkadaşlar çok arzu ediyordum; kifayeti 
müzakere kabıil edilmesin de, hakikaten mad 
de madde konuşalım; ne ölçüde başarılıdır, ne 
ölçüde başarısızdır ortaya çıksın. Bendeniz c 
istikamette oy kullandım, mümkün olmadı. 

Şimdi ben sarih bir madde söyleyeceğim. 
Bu Anlaşma, özel sektör çıkarma yapılan bir 
anlaşma değil, müstehlikin menfaatini düşünen 
bir anlaşmadır. Beynelmilel sahada rekabet, 
iç pazarda rekabet; ekonomide tüketiciyi koru
yan bir mekanizmadır. Öyle gösterilir, yoksa 
özel sektör falan filân diye değil... Türk eko
nomisini tedricen rekabete açmak, memleket 
dahilindeki sınırlı kaynakları daha rasyonel 
kullanmak imkânını sağlar, imalâtın kalitesini 
iyileştirir ve maliyet fiyatını düşürür. Özel 
sektörde bundan zarar görecekler çıkabilecek
tir. Yani arkadaşımızın neyi kastederek bu 
beyanda bulunduğunu ben anlamadım, itiraf 
edeyim. 

Bu tatbikattan, özel teşebbüste olduğu gi
bi, resmî sektörde de zarar görecek, ekono
mik üniteler olabilecektir; ama millet çoğun
luk itibariyle, rekabetin feyzlerinden, semere
lerinden faydalanacaktır, refah seviyesi yük
selecektir. Bu itibarla bunun felsefesi budur. 
Ortak Pazar Andlaşmasmda da felsefe bu. Bü
tün bunlar, «Amaçlar» içerisinde yazılı. 

Şimdi arkadaşlar bunun bir faydasını söy
leyeyim. Türkiye bugüne kadar pamuk ihraç 
ederdi. Bu andlaşmalarla beraber pamuğumu
zu iplik haline getirerek ihraç etmek imkânını 
sağladık. 1963 yılında yaptırdığım bir tetki
ke göre, bir kilo pamuk iplik haline inkılâp 
ederse dört misli para ediyor, bir yığın kişiye 
de iş sahası açıyor, Devletin varidat kaynak
larını takviye ediyor vesair imkânlar sağlıyor. 
Ekonomi için yığınla, çorap söküğü gibi gi
den faydaları var. 

Ortak Pazar Andlaşmasınm sayesinde yine 
bir adım daha ileriye gittik; en gayri müsait 
bir branş olduğu halde, ham bez ihracına baş
ladık ve ham bez de, ipliğin altı, yedi misli 
fazla fiyat getiriyor. Bir kilo pamuğu iplik 
haline getirdiniz mi, dört misli para ediyor; o 
miktarda döviz getiriyor, ham bez haline ge
tirdiniz mi, onu da dört misli değerlendirmiş 
oluyoruz. Bundan ekonominin her yönü fayda
lanır arkadaşlar. 
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lar itibariyle gelişmekte olduğunu arz ettim. 
Bu kadarla iktifa ediyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Birinci madde üzerinde baş

ka söz isteyen sayın üye?... Yok. Maddeyi oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

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

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

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

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde lehte, aleyhte söz 
isteyen sayın üye?... Yok. Tasarının tümünü 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarı açık oya sunulacaktır. Açık oyla
ma için gerekli çalışma süremiz bulunmadığın
dan açık oylamayı gelecek birleşime bırakıyo
rum. 

30 . 11 . 1972 Perşembe günü saat 15,00'te 
toplanılmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapamana saati : 18,58 
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Müşahhas bir misal vermek için arz ediyo
rum. «Fethi Çelikbaş'm, bir teşebbüsü özel 
sektörsü çıktı» diye bunu söylemeye lüzum yok. 
Arkadaşlar, Fethi Çelikbaş ekonomisttir. Eko
nomist olduğum için ben bunu ifade ediyo
rum; yoksa biz bunları, hususî teşebbüs, Dev
let sektörü diye ayırdetmeyiz. Ekonominin 
öyle bir mekanizması teessüs etsin k i ; binler
ce, yüzbirilerce, milyonlarca tüketici bu me
kanizmadan müstefit olsun, Devletin kaynak
ları takviye edilsin, Devletin döviz rezervleri 
artsın, hammadde yerine mamul madde sata
lım. Bunun faydası var. Arkadaşlar bu, bu 
tatbikatı verdi. «Birinci mevkiyi işgal ediyo
ruz» derken ben mübalâğa etmiş değilim. Bu
gün Ortaik Pazar ülkelerinden bazılarında, pa
muklu dokuma müesseselerinden kapananlar 
vardır arkadaşlarım. Neden? Türkiye ma
mulleri rekabet eder hale geliyor da ondan. 

Fazla bir şey söylemedim, bunları belirt
mek istedim ve hükmün yerinde olduğunu söy
ledim ve aynı kanaati muhafaza ediyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Komisyon Başkanı Sayın Ata-

yurt. 
BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKA

NI M. FAİK ATAYURT (Uşak) — Sayın Baş
kanım, Sayın Fethi Çelikbaş, meselenin ra
kamlarla ifade edilmesini arz ettiler. Mâruzâ
tımda. Avrupa, Ekonomik Topluluğu ile olan 
dış ticaret münasebetlerimizin; gerek ithalât 
ve gereik ihracatta miktar bakımımdan ve oran-
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GÜNDEMİ 
7 NC1 BİRLEŞİM 

28 .11 .1972 iSalı 

Saat : 15,00 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Komisyonlarda acık bulunan üyelikle
re seçim. 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

I I 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

1. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Raf at Öatürkçine'ııin 28 . 2 . 1971 tarih ve 1376 
sayılı Bütçe Kanununun 16 ncı maddesine dair 
Başbakandan sözlü sorusu (G/570) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Hamdi Özer'in Yunanistan'da bulunan Türk 
azınlığı ile Türkiye'de bulunan Rum azınlığına 
dair Dışişleri Bakanından sözlü sorusu (6/567) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi 
Nejat Sarlıcalı'nın, Türkiye Sınaî Kalkınma 
Bankası aracılığı ile verilen kredilere dair Baş-
ıbakandan sözlü sorusu (6/575) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Zonguldak Üyesi 
Ahmet Demir Yüce'nin, Almanya'dan gelen 
Türk işçilerinin gümrük muayenelerine dair İç
işleri ve Gümrük ve Tekel bakanlarından sözlü 
sorusu (6/580) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Ah
met Ylıdız'm, 12 Mart öncesine dair Başbakan
dan sözlü sorusu (6/2) 

6. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Be
liğ Beler'in, yurt dışında mahkûm olan Türk
lere dair Adalet Bakanından sözlü sorusu 
(6/8) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi 
Ömer UcuzaTm, 30 Ocak 1972 tarihli Ankara 
Bayram Gazetesinde neşredilen bir yazıya dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/10) 

8. —- Cum'huriyeıt ıSenatosu İzmir Üyesi Be
liğ Beler'in, Türk Hava Yollarına dair. Ulaş
tırma Bakanından sözlü sorusu (6/11) 

9. —• Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi 
Hüseyin Atmaca'nm, Denizli iline bir yüksek 
okul yapılmasına dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu (6/14) 

10. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi 
Hüseyin Atmaca'nm, yüksek ve ortaöğretime 
dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/15) 

11. — Cumhunriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat Öztürkçine'nin, Türk sporunun durumuna 
dair Gençlik ve Spor Bakanından sözlü sorusu 
(6/19) 

12. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Hamdi Özer'dn, sporcularımıza dair, Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü sorusu (6/21) 

13. — Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üye
si Fahri Korutürk'ün, Deniz Yolları İdaresinde 
alınacak tedbirlere dair Ulaştırma Bakanından 
sözlü sorusu (6/22) 

in 
ÖNCELİKLE! GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 
IV 

A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

X 1. — Türkiye ile Avrupa Ekonomik Toplu
luğu arasında Geçici Anlaşma hükümleri uya
rınca, bu Anlaşmanın kapsamına giren madde
lerin Gümrük vergilerinde, anlaşmada yer alan 
esas ve oranlar çerçevesinde yapılan indirim
lerin onaylanması hakkında kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Dışişleri, Turizm ve Tanıtma 
ve; Bütçe ve Plan komisyonları raporları (M. 
Meclisi : 1/571; C. Senatosu : 1/109) (îS. Sa
yısı : 148) (Dağıtma tarihi : 28 . 10 . 1972) 

B , TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Hamdi Özer'in, Demokratik Cumhuriyet dü-



zeniııi yok etmek amacını güdenlerin adalete 
teslimi hususunda Senato Araştırması isteyen 
önergesi (10/45) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
-Hüsnü Dikeçliğil'in, Ankara İmar Limited 
Şirketine dair Senato Araştırması isteyen öner
gesi (10/2) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Yiğit Köker'in, Sosyal Sigortalar Kurumunun 
içinde bulunduğu duruma dair Senato araştır
ması isteyen önergesi (10/3) 

4. — Tevfik Fikret Lisesi hakkında kurulan 
Cumhuriyet Senatosu Aaraştırma Komisyonu ra
poru (10/46) (Dağıtma tarihi : 27 . 9 . 1972) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Tur
gut Gülez'in, Anayasanın 78 nei maddesi mu
vacehesinde Bolu Çimento Fabrikası İdare .Mec
lisi Reisliği sıfatıyle Senatörlük sıfatının bağ
daşıp bağdaşmayacağına dair, İstanbul Üyesi 
Ekrem Özden'in önergesi ve bu hususta Başkan
lık Divanının 1 Haziran 1970 tarih ve 28, 10 
Temmuz 1972 tarih ve 31 sayılı kararları (Da
ğıtma tarihi : 18. 7 . 1972) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A . İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B . BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ! YAPILACAK 
İŞLER 

X I . — Uçakların kanun dışı yollarla ele ge-
çiıiLmesinin önlenmesine dair 16 Aralık 1970 ta
rihli La Haye Sözleşmesinin onaylanmasının uy
gun bulunduğu hakkında kanun tasarısının Mil
let Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Anayasa ve Adalet ve Dışişleri, Tu
rizm ve Tanıtma komisyonlarından 5'er üye alın
mak suretiyle kurulan Geçiei Komisyon raporu 
(M. Meclisi 1/657; C. Senatosu 1/111) (S. Sayı
sı : 152) (Dağıtma tarihi : 18 . 11 . 1972) 

X .2. — Tek işçinin taşıyabileceği yükün en 
çok ağırlığı hakkında 127 sayılı Milletlerarası 
Çalışma Sözleşmesinin uygun bulunduğuna dair 
kanun tasarısının, Millet Meclisince kabul olu
nan metni ve Cumhuriyet Senatosu Sosyal İşler 
ve Dışişleri, Turizm ve Tanıtma komisyonları ra
porları (M. Meclisi 1/632; C. Senatosu 1/110) 
(S. Sayısı : 153) (Dağıltma tarihi : 18 . 11 . 1972) 

3. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü 
Kanununun bâzı maddelerinin değiştinilmesine 
ve bu kanuna bâzı maddeler eldenmesöne dair 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olu
nan metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve 
Adalet Komisyonu raporu (M. Meclisi : 1/616; 
C. Senatosu : 1/113) (S. Sayısı : 154) (D. tari
hi : 23 . 11 . 1972), 
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