M. Meclisi

B : 27

4 . 1 . 1977

O : 1

BÎRÎNCt OTURUM
Açılma Saati : 15.00
BAŞKAN : Başkanvekili Ahmet Çakmak
DİVAN ÜYELERİ : Cemil Erhan (Ağrı), Enver Akova (Sivas)

BAŞKAN — Millet Meclisinin 27 nci Birleşimini açıyorum.
m . — YOKLAMA
BAŞKAN — İsim okumak suretiyle yoklama ya
pılacaktır. Sayın üyelerin burada bulunduklarını bil
dirmelerini rica ederim.

(Yoklama yapıldı)
BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, görüşmelere
başlıyoruz.

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI
A)

GÜNDEM DIŞI

1. — Devlet Bakanı - Başbakan Yardımcısı Nec
mettin Erbakan'ın, bakanların yurt dışı gezileri hak
kında 26 ncı Birleşimde gündem dışı konuşan Çankırı
Milletvekili Mehmet Ali Arsan'a cevap veren gün
dem dışı konuşması.
BAŞKAN — Geçen birleşimde yapılan bir görüş
meye cevap vermek üzere Başbakan Yardımcısı Sa
yın Erbakan, buyurun efendim.
DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIMCI
SI NECMETTİN ERBAKAN (Konya) — Muhte
rem Başkan, Yüce Meclisin muhterem üyeleri;
Yüce Meclisin 30 Aralık 1976 Perşembe günkü
oturumunda, Çankırı Milletvekili Sayın Mehmet Ali
Arsan Bey arkadaşımız gündem dışı bir konuşma
yapmışlar ve Hükümetimiz üyelerinin dış seyahatle
ri, dışarıda yapılan anlaşmalar hususunda Yüce Mec
lise bilgi arz etmeleri arzusunu izhar etmişlerdir. Bu
konuşmalarında, bilhassa TRT'nin, Doğu Bloku ül
kelerine yapılan seyahatler hakkında geniş bilgi ver
meye özendiği halde, bendenizin İtalya'ya yapmış ol
duğum seyahat hakkında son derece ölçülü davran
mış olduğuna da işaret ederek, bilhassa bu İtalya se
yahati hakkında Yüce Meclise bilgi arz edilmesi hu
susuna işaret buyurmuşlardır.- Bendeniz, muhterem
arkadaşımızın bu arzularına uymak ve aynı zamanda
da hakikaten bu kabil anlaşmalar hakkında kısa da
olsa Yüce Meclise bilgi arz etmek görevini ifa etmek
üzere şu anda huzurlarınızda bulunuyorum.
Muhterem arkadaşlarım, İtalya'ya vaki olan se
yahat, İtalyan Hükümetinin daveti üzerine cereyan

KONUŞMALAR
etmiştir, Hükümetimizin, Devletimizin planlı kalkın
ma çalışmaları çerçevesi içerisinde yapılmış olan bir
seyahattir. Şöyle ki :
Bilindiği gibi, bugünlerde Dördüncü Beş Yıllık
Planın hazırlıklanyla meşgulüz. Bundan önce 3 tane
plan devresi geçirdik. Bu geçirmiş olduğumuz plan
devrelerinde, umumiyetle, plan içerisindeki çeşitli ya
tırımların dış işbirliği konuları, plandan önce halle
dilmek imkânı olmadı. Plan yürürlüğe kondu; bun
ların halledilmesi için senelerce çalışmalar yapmak
ihtiyacı doğdu. Bu ise, plan tatbikatında birtakım
güçlükleri ve aksamaları doğurmuştur.
Dördüncü
Beş Yıllık Planı hazırlarken, bu planın dış işbirliğine
taalluk eden hususlarını, mümkün olduğu kadar, bu
planı Yüce Meclise takdim etmeden önce aydınlığa
kavuşturmaya Hükümetimiz hususî bir ehemmiyet at
fetmektedir. Bu sebepten dolayı da, gerek geçen yıl
başlatılmış olan büyük ağır sanayi yatırımlarının teç
hizatlarını temin etmek ve gerekse Dördüncü Beş
Yıllık Planın belkemiğini teşkil edecek olan Önemli
yatırımların dış münasebetlerini tanzim etmek açısın
dan kesif bir çalışmanın içindeyiz. İtalya'ya vaki olan
seyahat ve İtalya'da imzalanmış olan Türk « İtalyan
Ekonomik İşbirliği Anlaşması ve bu anlaşmaya da
yanılarak imzalanmış olan 1 milyar dolarlık Kredili
Sınaî Teçhizat Alınması Anlaşması, bu genel çalış
manın içerisinde bir bölümü teşkil etmek üzere vaki
olmuştur.
İtalyan Hükümetinin davetlisi olarak gittiğimiz
bu seyahatte, Türk Hükümetini temsüen, İtalyan
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